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 س اإلدارةــر مجلـتقری
 

 ة:یاألنشطة الرئیس أوالً:
 

البن��ك المرك��زي تق��وم ش��ركة المجموع��ة المتح��دة للت��أمین التع��اوني (أس��یج) كش��ركة مس��اھمة عام��ة، بأعم��ال الت��أمین التع��اوني، بموج��ب التص��ریح الص��ادر ع��ن 
تجدی�د  یح لمدة ثالث س�نوات متتالی�ة حی�ث ان اخ�رم، وتم تجدید التصر11/5/2009ھـ، الموافق 15/5/1430) وتاریخ 21/20095رقم: (ت م ن/ السعودي

 ھـ. 12/05/1445تاریخ  للتصریح ینتھي في
لحری�ق، والس�رقة، ویشمل تحدید النشاط الرئیسي للشركة: التأمین الصحي والتأمین العام، والذي یشمل التأمین عل�ى المركب�ات، والت�أمین عل�ى الممتلك�ات ض�د ا

  العامة. والتلف وما شابھ ذلك، والتأمین البحري، والتأمین الھندسي، وتأمین الحوادث
 

 :التالي النحو على النتائج فيا وإسھامھ الشركة أعمال حجم في الرئیسیة األنشطة ھذه تأثیر
 

  ایرادات النشاط النسبة

  القیمة بالف لایر 
 مركبات 339,229 65.85%
 طبي 126,710 24.60%
 الحوادث العامة 19,316 3.75%
 الھندسي 6,500 1.26%
 الحریق 20,843 4.05%
 البحري 2413 0.47%
ىأخر 106 0.02%  
 االجمالي 515,117 100%

 
 

یزید عن ثالثین  وتواجھ الشركة عدة مخاطر من خالل تقدیمھا للتأمین العام والتأمین الصحي، ومن أھمھا: مخاطر السوق بما فیھا المنافسة الكبیرة بین ما
 . ة أعمالھا بما یحقق مصالح المساھمین والمتعاملین معھاشركة تأمین. وتأمل الشركة أن توفَّق لتحقیق أھدافھا ومتابع

 
 

 التوقعات المستقبلیة ألعمال الشركة: ووصف لخطط وقرارات الشركة المھمة  ثانیاً:
 

یعات, ویھدف أیضا لرفع تم إطالق النظام اآللي الجدید للشركة والذي من المتوقع أن یساھم بتحسین مستوى خدمة العمالء, باإلضافة إلى زیادة اإلنتاجیة والمب
تم إعتماد الخطة اإلستراتیجیة  وفعالیة األداء وتقلیل التكالیف, كما أنھ سیسھل عملیة التطویر لألنظمة الداخلیة مما سیساعد في رفع القدرة التنافسیة للشركة.

  ركة. ) كما تم وضع اآللیات لمراقبة تحقیق أھداف الش2023-2021للشركة, وذلك لثالث سنوات قادمة (
 

 تم تعیین االستاذ حاتم محمد الوابل بمنصب رئیس ادارة المراجعة الداخلیة  2021ینایر 24بتاریخ 
 

ھـ بالتوصیة للجمعیة 1441-05-21م الموافق  2020-01-16أصدر مجلس ادارة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني ( أسیج ) قراره بالتمریر بتاریخ 
 لایر سعودي  . 141,000,000لایر سعودي الي  200,000,000رأس مال الشركة من  العامة غیر العادیة بتخفیض

 
ھـ المتضمن موافقة 20/07/1441بتاریخ 41050316السعودي رقم  البنك المركزي السعودي م استلمت الشركة خطاب  2020مارس  15وبتاریخ 

 ملیون لایر. 141مال الشركة بعد التخفیض  رأس ملیون لایر بحیث یصبح 59المؤسسة على تخفیض رأس مال الشركة بمقدار 
 

 م 26/8/2020وقد اصدرت الجمعیة الجمعیة العامة الغیر عادیة قراراتھا التالیة في اجتماعھا المنعقد یوم االربعاء 
 لایر سعودي  141,000,000لایر سعودي الي  200,000,000بالموافقة على توصیة مجلس إدارة الشركة على تخفیض رأس مال الشركة من 

 
على زیادة رأس البنك المركزي السعودیم عدم ممانعة 2020أكتوبر  1ھـ الموافق  1442صفر  14استلمت  المجموعة المتحدة للتامین التعاوني یوم الخمیس 

 ملیون لایر سعودي عن طریق طرح أسھم حقوق األولویة . 291ملیون لایر سعودي الي  141مال الشركة من 
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م) بتقدیم ملف طلب الموافقة على زیادة رأس 31/12/2020ھـ (الموافق 16/05/1442موعة المتحدة للتأمین التعاوني یوم الخمیس بتاریخ و قامت المج
 المال إلى ھیئة السوق المالیة السعودیة.

 
رئاسة مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منھ في وافق مجلس ادارة الشركة على استقالة رئیس مجلس اإلدارة األستاذة/ نوف بنت سعود الحقباني من عضویة و

 م . 2021-02-15اجتماعھ بتاریخ 
ي نفس كما قرر المجلس تعیین عضو مجلس اإلدارة المھندس/ فواز الشرعبي رئیساً لمجلس اإلدارة والمشروط بعدم ممانعة البنك المركزي السعودي ف

  االجتماع
 

 
 التوقعات المستقبلیة ألعمال الشركة:

 
. خالل العدید من المنتجات المخصصة للقطاع التجاري ة فعالیة أعمال وحدة البیع الھاتفي وإسھامھا في استقطاب تأمینات قطاع الشركات من زیاد .1

ي على لزاموباإلضافة إلى زیادة تفعیل أعمالھا لزیادة مبیعات تأمین أخطاء المھن الطبیة، ومنتج التأمین الصحي للمجموعات الصغیرة، والتأمین اإل
  المركبات (للطرف الثالث).

  تطویر وحدة متخصصة في التسویق المباشر وفق ألیات رقمیة متطورة. .2

 تطویر المبیعات اإللكترونیة لتشمل كافة الخدمات الالزم تقدیمھا للعمالء.  استمرار .3
 تطویر الیة تعدد المنتجات من خالل قنوات البیع المختلفة. .4
 مواقع مقارنة األسعار .تطویر آلیّات ویرامج من خالل  .5
 الدورات التدریبیة لموظفي المبیعات على مستوى المملكة على شروط وأحكام البیع الخاصة بشركات التأمین . استمرار تكثیف .6
عربي العمل على الحمالت التسویقیة لبعض المنتجات التأمینیة الخاصة بشرائح األفراد، وتكون مستوفاة لجمیع أحكام وشروط مؤسسة النقد ال .7

 السعودي.
  العمل على زیادة الحمالت التسویقیة اإللكترونیة وذلك بھدف رفع مبیعات المنتجات الغیر إلزامیة . .8
 متخصصة وفق نوع المنتج التأمیني. إنشاء إدارات  .9

  
 
 
 
  ملخص النتائج المالیة: ثالثاً:

 
 م، وھي على النحو التالي: 31/12/2020المالیة للسنة المالیة المنتھیة  الجدول أدناه یوضح ملخص البیانات

 
 )تریاالال األرقام بآالفللشركة (المالیة  بیاناتملخص ال-1

 2016 2017 2018 2019 2020 النشاط

 431,714 388,329 407,425 408,038 447,022 موجودات عملیات التأمین

 127,456 141,468 144,791 154,792 160,388 موجودات المساھمین

 559,170 529,797 552,216 562,830 607,410 جوداتمجموع المو

 431,714 388,329 407,785 408,869 448,086 إجمالي مطلوبات عملیات التأمین

 2,305 3,534 6,783 10,333 13,693 مطلوبات المساھمین

 125,151 137,934 138,008 144,459 146,695 حقوق المساھمین

 127,456 141,468 144,791 154,792 160,388 مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین

 510,618 429,972 500,013 529,352 515,117 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 431,792 365,917 456,012 470,867 449,460 صافي أقساط التأمین المكتتبة

 450,687 370,159 450,305 473,101 455,793 اإلیرادات صافي
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 353,566 299,436 346,972 399,682 382,842 لمدفوعةإجمالي المطالبات ا

 344,715 246,888 324,871 361,308 339,932 صافي المطالبات المتحملة

 62,442 76,247 79,150 79,932 73,469 المصاریف العمومیة و االداریة

 إیرادات استثمارات وإیرادات أخرى
 6,584 2,570 4,157 4,605 2,150 لعملیات التأمین

الفائض (العجز) في عملیات التأمین 
مخصوماً منھا عائد استثمارات حملة 

 الوثائق (نتائج العملیات التشغیلیة)
2,420 668 4,347 14,975 6,519 

صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة 
 8,344 18,117 2,358 7,115 63,54 وضرائب الدخل

 
 
 
 -السابقة: ألرقام فیما یلي بعض المؤشرات والنسب المالیة ل -2
 

 البیان م2020 م2019 قیمة التغیرات نسبة التغیرات

  القیمة باأللف لایر القیمة باأللف لایر القیمة باأللف لایر 
 موجودات عملیات التأمین 447,022 408,038 38,984 10%

 موجودات المساھمین 160,388 154,792 5,596 4%
موجوداتمجموع ال 607,410 562,830 44,580 8%  

 إجمالي مطلوبات عملیات التأمین 448,086 408,869 39,217 10%

 مطلوبات المساھمین 13,693 10,333 3,360 33%
 حقوق المساھمین 146,695 144,459 2,236 2%

 مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین 160,388 154,792 5,596 4%

     
 

 
 یة:الفروقات الجوھریة في النتائج التشغیل -3

 
 البیان م2020 م2019 قیمة التغیرات نسبة التغیرات

  القیمة باأللف لایر القیمة باأللف لایر القیمة باأللف لایر 
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 515,117 529,352 14,235- 3%-

 صافي أقساط التأمین المكتتبة 449,460 470,867 21,407- 5%-

 صافي اإلیرادات 455,793 473,101 17,308- 4%-
 إجمالي المطالبات المدفوعة 382,842 399,682 16,840- 4%-
 صافي المطالبات المتحملة 339,932 361,308 21,376- 6%-
 مجموع المصاریف العمومیة 73,469 79,932 6,463- 8%-

 إیرادات استثمارات وإیرادات أخرى لعملیات التأمین 2,150 4,605 2,455- 53%-

ملة الفائض  في عملیات التأمین مخصوماً منھا عائد استثمارات ح 2,420 668 1,752 262%
 الوثائق (نتائج العملیات التشغیلیة)

 صافي ربح السنة 3,546 7,115 3,569- 50%-
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واالنخفاض في  %3أمین المكتتبة  بنسبة یعود سبب االنخفاض في  صافي الربح  خالل ھذه السنة مقارنة  بالعام السابق الى االنخفاض  في  اجمالي أقساط الت

واالنخفاض في صافي االرباح الناتجة  من استثمارات  %5واالنخفاض في صافي أقساط التأمین المكتسبة بنسبة  %5صافي أقساط التأمین المكتتبة بنسبة 
والزیادة في تكالیف استحواذ وثائق   %45لمساھمین بنسبة واالنخفاض في صافي االرباح الناتجة  من استثمارات أموال ا %53أموال حملة الوثائق بنسبة 

واالرتفاع  % 6و االنخفاض في  صافي المطالبات المتحملة بنسبة  %10بالرغم من االرتفاع في العموالت المكتسبة من اعادة التأمین بنسبة  % 21بنسبة 
واالرتفاع في رد مخصص الدیون المشكوك في  % 8االداریة بنسبة واالنخفاض في المصاریف العمومیة و %178في ایرادات اكتتاب أخري بنسبة 

 . %1818تحصیلھا بنسبة 
 

 :م  2020 – 2016األعوام  وفیما یلي تحلیل حجم األعمال التي قامت بھا الشركة خالل .والصحيتقوم الشركة ببیع جمیع أنواع التأمین العام و
 

 م2020 االســـم
 (القیمة باأللف لایر)

 م2019
 قیمة باأللف لایر)(ال

 م2018
 (القیمة باأللف لایر)

 م2017
 (القیمة باأللف لایر)

 م2016
 (القیمة باأللف لایر)

 12,441 10,496 9,258 14,520 20.843 تأمین الحریق
 8,817 10,591 2,845 1,997 6,500 التأمین الھندسي
 1,134 1,054 1,656 2,620 2,413 التأمین البحري
 22,170 21,119 9,360 15,902 19,316 التأمین العام

 278,858 271,305 323,683 354,693 339,229 تأمین السیارات
 186,765 115,155 152,751 139,036 126,710 التأمین الصحي

 433 252 460 584 106 أنواع تأمین أخري
 510,618 429,972 500,013 529,352 515,117 اإلجمالي

 
 

  جم االعمال جغرافیا ح وفیما یلي تحلیل -4
 

 م 2020القیمة باأللف لایر  اسم المنطقة

 180,124 المنطقة الوسطى

 231,999 المنطقة الغربیة

 35,779 المنطقة الشرقیة

 22,097 المنطقة الشمالیة

 45,118 المنطقة الجنوبیة

 515,117 اإلجمالي

 
 
 

 فصاحات النظامیة:االرابعا :
 
 .ذلك وأسباب یطبَق لم وما الشركات حوكمة حةالئ أحكام من ما طبق -1

جمیع األنظمة واللوائح والتأكد من تطبیقھا وفق المتطلبات التي تضعھا الجھات صدور  بمتابعة ،االلتزامادارة والمراجعة الداخلیة تقوم الشركة من خالل إدارة 
بكل ما تضمنتھ الئحة حوكمة الشركات  الشركةالتزمت وقد  لتحقق من اإللتزام التام.مع الجھات الرقابیة ل االتصالبمتابعة  االلتزاموتقوم إدارة الرقابیة. 

 ،م11/6/2012، الموافق ھـ21/7/1433المنعقدة مساء اإلثنین  ،الجمعیة العامة الغیر العادیة األولى اجتماعحیث أنھ في  المالیة.الصادرة عن ھیئة السوق 
ً وتختص بالتصویت التراكمي في الجمعیات العمومیة للمساھمین.  ،) للنظام األساسي للشركة37(وافقت الجمعیة على إضافة مادة تحمل رقم  للنظام  وطبقا

 : في فإن المساھمین لھم الحق ،األساسي واللوائح الداخلیة للشركة
 األرباح التي یتقرر توزیعھا.من الحصول على نصیب  •
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 الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند التصفیة. •
 تھا.اتھا والتصویت على قرارفي مداوال واالشتراكور الجمعیات العامة حض •
 سھم.في األالتصرف  •
 مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولیة على أعضاء المجلس. •
 وال یعارض نظام السوق واللوائح التنفیذیة.  ،وطلب معلومات بما ال یضر بمصالح الشركة االستفسار •
•  

 . التعدیالت واالضافات علي الئحة حوكمة الشركة م ووافقت على 2017-12-25الموافق  ھـ 1439-04- 07لعامة العادیة یوم االثنین معیة االج اجتمعتو
 ً البنك المركزي ین الصادرة عن ھیئة السوق المالیة السعودیة مع األخذ في الحسبان الئحة حوكمة شركات الـتأمعن  مع الئحة الحوكمة الصادرة  تماشیا

   .لسعوديا
 

 :الصادرة عن ھیئة السوق المالیة باستثناء االحكام الوارده ادناهالشركات ئحة حوكمة الواردة في الحكام االجمیع  تطبق الشركة
 اسباب عدم التطبیق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة

 المادة الرابعة والعشرون
 )الفقرة ج(

ومسؤولیاتھم -ان وجد–من رئیس مجلس االدارة و نائبھ و العضو المنتدب  علي مجلس االدارة تحدید اختصاصات كل
 بشكل واضح اذا خال نظام الشركة االساسي من ذلك

یوجد إختصاصات لرئیس المجلس 
منصوص علیھا بالنظام اآلساسي 

یتم العمل على إعداد سیاسة سللشركة و
 تتضمن إختصاصات نائب الرئیس

 المادة الخامسة والثمانون

 ما یلي: –بصفة خاصة  –ع الشركة برامج تطویر وتحفیز المشاركة واألداء للعاملین في الشركة، على تتضمن تض
تشكیل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملین في الشركة ومناقشتھم في المسائل  .1

 والموضوعات محل القرارات المھمة.
أو نصیباً من األرباح التي تحققھا وبرامج التقاعد، وتأسیس صندوق برامج منح العاملین أسھماً في الشركة  .2

 مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.
 .إنشاء مؤسسات اجتماعیة للعاملین في الشركة .3

 المادة استرشادیةان 

إقامة التوازن بین أھدافھا واألھداف سیاسة تكفل  –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تضع الجمعیة العامة العادیة  المادة السابعة والثمانون
 ان المادة استرشادیة التي یصبو المجتمع إلى تحقیقھا، بغرض تطویر األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمع.

 المادة الثامنة والثمانون

ویشمل ذلك یضع مجلس اإلدارة البرامج  ویحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي، 
 ما یلي:

وضع مؤشرات قیاس تربط أداء الشركة بما تقدمھ من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات  )1
 األخرى ذات النشاط المشابھ.

 اإلفصاح عن أھداف المسؤولیة االجتماعیة التي تتبناھا الشركة للعاملین فھیا وتوعیتھم وتثقیفھم بھا. )2
 المسؤولیة االجتماعیة في التقاریر الدوریة ذات الصلة بأنشطة الشركة.اإلفصاح عن خطط تحقیق  )3

 وضع برامج توعیة للمجتمع للتعریف بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة.

 ان المادة استرشادیة

 المادة الخامسة والتسعون
المقررة بموجب  في حال تشكیل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعلیھ أن یفوض إلیھا االختصاصات

المادة الرابعة والتسعین من ھذه الالئحة، وعلى ھذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبیقات الحوكمة، وتزوید 
 مجلس اإلدارة، سنویاً على األقل، بالتقاریر والتوصیات التي تتوصل إلیھا.

  ان المادة استرشادیة

 
 
 

 :األرباحتوزیع سیاسات  -2
 

) و 45وباالشارة الي الفقرة () 46(وزیع أرباح المساھمین في المادة والخاصة بت ،الواردة في النظام األساسي للشركة طبیق السیاساتعلى تتعمل الشركة 
  التالي:على النحو الخاصة بالزكاة و االحتیاطي 

 
 

 المادة الخامسة واألربعون: الزكاة واالحتیاطي:
 یجب على الشركة:

 المقررة. تجنّب الزكاة وضریبة الدخل .1
) من %100) من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي، ویجوز للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ اجمالي االحتیاطي (%20تجنّب ( .2

 رأس المال المدفوع.
ك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل للجمعیة العامة العادیة عند تحدید نصیب األسھم في صافي األرباح أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى، وذل .3

 توزیع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساھمین.
و التكالیف األخري و تكوین االحتیاطیات الالزمة لمواجھة الدیون توزع أرباح الشركة السنویة الصافیة التي تحددھا بعد خصم جمیع المصروفات العامة  .4

االلتزامات الطارئة التي یري مجلس االدارة ضرورتھا بما یتفق مع أحكام نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني و االستثمارات و المشكوك فیھا وخسائر 
من االرباح بعد خصم االحتیاطیات المقررة بموجب األنظمة ذات العالقة و الزكاة نسبة و یخصص من الباقي البنك المركزي السعودیالحكام الصادرة من 
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رأس المال المدفوع للتوزیع علي المساھمین طبقا لما یقترحھ مجلس االدارة و تقرره الجمعیة العامة واذا كانت النسبة المتبقیة من ) من %5التقل عن (
مة ان تقال جمعیة العااألرباح المستحقة للمساھمین ال تكفي لدفع ھذه النسبة فال یجوز للمساھمین المطالبة بدفعھا في السنة أو السنوات التالیة و الیجوز لل

 توزیع نسبة من األرباح تزید عما اقترحھ مجلس االدارة 
 
 

 األرباح:إستحقاق المادة السادسة واألربعون: 
ً لقرار الجمعیة العامة الصادر في ھذا الشأن، ویبین القرار تاریخ  وتاریخ التوزیع. وتكون أحقیة األرباح اإلستحقاق یستحق المساھم حصتھ في األرباح وفقا

. وتُبلغ الشركة ھیئة السوق المالیة دون تأخیر بأي قرارات لتوزیع األرباح لإلستحقاق ي األسھم المسجلین في سجالت المساھمین في نھایة الیوم المحدد لمالك
ً للتعل یمات التي تصدرھا الجھة أو التوصیة بذلك وتدفع األرباح المقرر توزیعھا على المساھمین في المكان والمواعید التي یحددھا مجلس اإلدارة، وفقا

 المختصة مع مراعاة الموافقة الكتابیة المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
 
 
 الحالیة  و السابقة و مؤھالتھم وخبراتھم  ووظائفھم التنفیذیة، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء- 3 
 

 أعضاء مجلس االدارة -أ
 

 م االسم الوظائف الحالیة ف السابقةالوظائ المؤھالت الخبرات

نائ��ب ال��رئیس ف��ي بن��ك كری��دي س��ویس ورئ��یس 
 ماجستیر مالیة االستثمار في شركة التعاونیة للتأمین

نائ��ب ال��رئیس ف��ي بن��ك كری��دي س��ویس 
ورئ��یس االس��تثمار ف��ي ش��ركة التعاونی��ة 

 للتأمین

ش�����ریك ف�����ي ش�����ركة دار 
 بدایة المالیة

نوف سعود االستاذة / 
 1 الحقباني

 وحتى تاریخھ 1992عضو مجلس إدارة من 
خب�����رة ف�����ي العم�����ل الق�����انوني وإدارة األعم�����ال 

 والتطویر
 بكالوریوس أنظمة

الش������ریك الم������دیر لش������ركة الغ������زاوي 
 لالستش�������������������������ارات القانونی�������������������������ة

 عضو مجلس إدارة

الش����ریك الم����دیر لش����ركة 
الغ������زاوي لالستش������ارات 
 القانونی���������������������������������������������ة

 عضو مجلس إدارة

 2 األستاذ / حسام طالل غزاوي

بك��الوریوس ھندس��ة  برة إداریة ومالیة في إدارة عدة شركاتخ
 الیوجد 1982نوویة 

عض���������و مجل���������س إدارة 
المجموعة المتحدة للت�أمین 

 أسیج -التعاوني 
المھندس / محمد ھاني بن 

 3 عبدالقادر البكري

باحث قانوني في وزارة الدفاع إدارة المشاریع 
مستشار قانوني في البنك  –المطارات الدولیة 

 مدیر قسم النزاعات باإلنابة -إلسالمي للتنمیة ا
 في البنك اإلسالمي للتنمیة

 -ماجیس���������������������تیر 
دراس�����ات الق�����انون 

 الدولیة

إدارة المشاریع المطارات  -وزارة الدفاع
 الدولیة

م����دیر قس����م النزاع����ات 
باإلناب�������ة ف�������ي البن�������ك 

 اإلسالمي للتنمیة

عادل محمد رشید االستاذ / 
 4 جمجوم

-2006ات ذي لقط�اع المركب�نائب الرئیس التنفی�
-2004ات الس��یارات م��دیر إدارة مطالب�� 2011
 -  2004-2002م���دیر خدم���ة العم���الء  2006

-2001م���دیر التس���ویق والمبیع���ات االلكترونی���ة 
2002 

 نائب الرئیس التنفیذي  لقطاع المركبات الثانویة العامة
ال���رئیس التنفی���ذي لش���ركة 

 اسیج
 

ھشام محمد عبدهللا األستاذ / 
 5 فالشری

خب��رة ف��ي تط��ویر األعم��ال واإلس��تراتیجیة وإدارة 
 األعمال

 
دكت����واره ف����ي إدارة 

 األعمال

نائ����ب ال����رئیس التنفی����ذي لإلس����تراتیجیة 
 وتطویر األعمال لشركة بي إیھ سیستمز

ال���رئیس التنفی���ذي لش���ركة 
بي اي سیس�تمز الس�عودیة 

 للتطویر والتدریب

الدكتور / عبد اللطیف بن 
 6 محمد آل الشیخ

م��دیر  -ئیس التنفی��ذي ف��ي ش��ركة كی��ر الدولی��ةال��ر
 عام الشركة السعودیة لصناعة الورق

ماجس��������������تیر إدارة 
إدارة  -دولی�����������������ة 

 اعمال

ال�����رئیس التنفی�����ذي ف�����ي ش�����ركة العث�����یم 
 القابضة

عض�������و مجل�������س االدارة 
للمجموعة المتحدة للت�أمین 

 التعاوني (أسیج)
االستاذ/ عبدهللا عبد الرحمن 

 7 الربدي

لبن���ك ال���بالد وش���ركة المراك���ز  ال���رئیس التنفی���ذي
 العربیة

البك�����الوریوس ف�����ي 
إدارة األعم����������������ال 

 (إدارة مالیة)

ال��رئیس التنفی��ذي ل��دى الش��ركة العقاری��ة 
 السعودیة

رئیس مجلس إدارة ش�ركة 
الم���������دفوعات الرقمی���������ة 

 السعودیة
االستاذ / خالد سلیمان 

 8 الجاسر 
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عض����و مجل����س إدارة ش����ركة الش����رق األوس����ط 
رئیس مجلس إدارة شركة  –لمحركات الطائرات 
 الطائرات المروحیة

بكالوریوس الھندسة 
 الصناعیة

الرئیس التنفیذي للشركة السعودیة لتھیئ�ة 
 وصیانة الطائرات

العض����و المنت����دب للكلی����ة 
االس���������ترالیة للطی���������ران 

 (افیشین استرالیا)

االستاذ فوازمحمد 
          الشرعبي                                                     

9 

مراجع��ة  -زك��اة وض��ریبة  -مراجع��ة داخلی��ھ 
 ضریبة القیمة المضافھ -الحسابات 

ماجس��تیر محاس��بھ 
 و تمویل

م��دیر مراجع��ة داخلی��ة ف��ي مص��رف 
الراجح����ي و مرك����ز المل����ك عب����دهللا 

 المالي

 –محاس��������ب ق��������انوني 
ش�������ریك ف�������ي ش�������ركة 
الع����������وفي والحرب����������ي 
محاس��بون و مراجع���ون 

 قانونیون

الح عبدهللا ص االستاذ 
 10 الحربي 

 
 
 
 
 

 أعضاء اللجان: -ب
  لجنة المراجعة 

 
 م االسم الوظائف الحالیة الوظائف السابقة المؤھالت الخبرات

 -مراجع����ة داخلی����ھ 
 -زك�����اة وض�����ریبة 

مراجع���ة الحس���ابات 
ض������ریبة القیم������ة  -

 المضافھ

ماجستیر محاس�بھ و 
 تمویل

م����دیر مراجع����ة داخلی����ة ف����ي 
مص���رف الراجح���ي و مرك���ز 

  الماليالملك عبدهللا

ش�ریك ف�ي  –محاسب قانوني 
ش������ركة الع������وفي والحرب������ي 
محاس����������بون و مراجع����������ون 

 قانونیون

 1 ا. عبد هللا الحربي

القط�����اع البنك�����ي و 
 ماجستیر ادارة اعمال القطاع الخیري

نائب االمین العام لجمعیة مراكز 
 األحیاء بجدة 

 البنك االسالمي للتنمیة
 2 أ . نبیل نصیف مستشار 

 نائب المستشار أوكتیش مالیزیا كتوراهالد  التأمین
اس������تاذ  المالی������ة و الت������أمین و 

جامع�����ة -االقتص�����اد االس�����المي 
 الملك عبد العزیز

 3 د/ معصوم با�

مراجع����ة داخلی����ة و 
 بكالوریوس محاسبة  التزام 

م����دیر االلت����زام بش����ركة ش����ركة 
مراج�ع داخل�ي لوكھید مارتن  و 

بشركة العل�م ألم�ن المعلوم�ات و 
س وم��دیر مراجع��ة ش��ركة س��یمن

 التشغیل بموبایلي 

ال�������رئیس التنفی�������ذي للجمعی�������ة 
 4 الشیبیليا. عبد هللا  السعودیة للمراجعین الداخلیین 

 
 

 
 لجنة الترشیحات و المكافات

 
 م االسم الوظائف الحالیة الوظائف السابقة المؤھالت الخبرات

عضو مجلس إدارة 
شركة الشرق 

األوسط لمحركات 
رئیس  –الطائرات 

مجلس إدارة شركة 
 الطائرات المروحیة

بكالوریوس الھندسة 
 الصناعیة

الرئیس التنفیذي للشركة 
السعودیة لتھیئة وصیانة 

 الطائرات

العضو المنتدب للكلیة االسترالیة 
 1 فواز الشرعبي األستاذ /  للطیران (افیشین استرالیا)

 ادارة اعم�������ال الموارد البشریة
(Bachelors) 

ون م����دیر اقلیم����ي لش����ؤ
فن���������دق  -الم���������وظفین 

 االنتركونتیننتل

فن�دق  -رئیس ادارة الموارد البش�ریة
 2 األستاذ / نایف التمیمي الفورسیزنز،

خب����رة ف����ي تط����ویر 
األعم������������������������������ال 
واإلس���������������تراتیجیة 

 وإدارة األعمال

دكت������واره ف������ي إدارة 
 األعمال

نائ���ب ال���رئیس التنفی���ذي 
لإلس����تراتیجیة وتط����ویر 
األعمال لش�ركة ب�ي إی�ھ 

 سیستمز

س التنفی����ذي لش����ركة ب����ي اي ال����رئی
سیس��������تمز الس��������عودیة للتط��������ویر 

 والتدریب

الدكتور / عبد اللطیف بن 
 3 محمد آل الشیخ
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 لجنة ادارة المخاطر
 

 م االسم الوظائف الحالیة الوظائف السابقة المؤھالت الخبرات
وحت�����ى  1992عض�����و مجل�����س إدارة م�����ن 

 تاریخھ
خب���رة ف���ي العم���ل الق���انوني وإدارة األعم���ال 

 طویروالت

 بكالوریوس أنظمة
الش��ریك الم��دیر لش��ركة الغ��زاوي 
 لالستش�����������������ارات القانونی�����������������ة

 عضو مجلس إدارة

الش���ریك الم���دیر لش���ركة 
الغ�����زاوي لالستش�����ارات 
 القانونی������������������������������������������ة

 عضو مجلس إدارة

األستاذ / حسام طالل 
 1 غزاوي

خدم�����ة  -اكتت�����اب و مطالب�����ات الس�����یارات 
 یة العامةالثانو التسویق والمبیعات االلكترونیة-العمالء 

نائ����ب ال����رئیس التنفی����ذي لقط����اع 
                                2011-2006المركب���������������������ات 

م����دیر إدارة مطالب����ات الس����یارات 
م�������دیر خدم�������ة    2004-2006

مس���ؤول  2004-2002العم���الء 
التس���ویق والمبیع���ات االلكترونی���ة 

2001-2002 

ال��رئیس التنفی��ذي لش��ركة 
 اسیج

 

األستاذ / ھشام بن محمد 
 2 یفالشر

 دكتوراه مراجعة حسابات ومحاسبة مالیة
وكیل معھد االقتصاد االسالمي 
 -للدراسات العلیا والبحث العلمي 

 جامعة الملك عبدالعزیز

ومتعاقد حالیا  -متقاعد 
مع جامعة الملك 

عبدالعزیز/ عضو ھیئة 
 تدریس

 3 الدكتور یوسف باسودان 

 
 
 
 
 

 
 لجنة االستثمار

 
 م االسم الوظائف الحالیة ائف السابقةالوظ المؤھالت الخبرات

نائ��ب ال��رئیس ف��ي بن��ك كری��دي 
س���ویس ورئ���یس االس���تثمار ف���ي 

 شركة التعاونیة للتأمین
 ماجستیر مالیة

نائب الرئیس ف�ي بن�ك 
كری����������دي س����������ویس 
ورئیس االستثمار ف�ي 
ش���������ركة التعاونی���������ة 

 للتأمین

ش���ریك ف���ي ش���ركة دار 
 بدایة المالیة

االستاذة / نوف سعود 
 1 الحقباني

 -اكتت��اب و مطالب��ات الس��یارات 
التس��������ویق -خدم��������ة العم��������الء 

 والمبیعات االلكترونیة
 الثانویة العامة

الرئیس التنفی�ذي نائب 
لقط��������اع المركب��������ات 

2006-2011   
م���دیر إدارة مطالب���ات 

-2004الس���������یارات 
م��دیر خدم��ة    2006

-2002العم��������������الء 
مس������������ؤول     2004

التس����ویق والمبیع����ات 
-2001االلكترونی�����ة 

2002 

لرئیس التنفیذي لش�ركة ا
 اسیج

األستاذ / ھشام بن 
 2 محمد الشریف

الرئیس التنفیذي ف�ي ش�ركة كی�ر 
م�����دیر ع�����ام الش�����ركة  -الدولی�����ة

 السعودیة لصناعة الورق

 -ماجس�������تیر إدارة دولی�������ة 
 إدارة اعمال

ال��رئیس التنفی��ذي ف��ي 
 شركة العثیم القابضة

عض�����و مجل�����س االدارة 
للمجموع��������ة المتح��������دة 

 ي (أسیج)للتأمین التعاون

االستاذ/ عبدهللا عبد 
 3 الرحمن الربدي
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 اللجنة التنفیذیة
 

 م االسم الوظائف الحالیة الوظائف السابقة المؤھالت الخبرات

خب���رة إداری���ة ومالی���ة ف���ي إدارة 
 عدة شركات

بك��الوریوس ھندس��ة نووی��ة 
 الیوجد 1982

عض�������و مجل�������س إدارة 
المجموع��������ة المتح��������دة 

 أسیج -للتأمین التعاوني 

المھندس / محمد ھاني بن 
 1 عبدالقادر البكري

 1992عض����و مجل����س إدارة م����ن 
 وحتى تاریخھ

خب���رة ف���ي العم���ل الق���انوني وإدارة 
 األعمال والتطویر

 بكالوریوس أنظمة

الش��ریك الم��دیر لش��ركة 
الغ����زاوي لالستش����ارات 
 القانونی����������������������������������������ة

 عضو مجلس إدارة

الش����ریك الم����دیر لش����ركة 
الغ������زاوي لالستش������ارات 
 القانونی���������������������������������������������ة

 و مجلس إدارةعض

األستاذ / حسام طالل 
 2 غزاوي

 -اكتت�����اب و مطالب�����ات الس�����یارات 
التس�ویق والمبیع�ات -خدمة العم�الء 

 االلكترونیة
 الثانویة العامة

ئ���ب ال���رئیس التنفی���ذي نا
لقط����������اع المركب����������ات 

مدیر   - 2006-2011
إدارة مطالب������������������������ات 

-2004الس��������������یارات 
م���دیر خدم���ة  -  2006

   2004-2002العم��الء 
ل  التس������ویق مس������ؤو -

والمبیع���ات االلكترونی���ة 
2001-2002 

ال���رئیس التنفی���ذي لش���ركة 
 اسیج 

ھشام محمد عبدهللا األستاذ / 
 3 الشریف

خب�������رة ف�������ي تط�������ویر األعم�������ال 
 دكتواره في إدارة األعمال واإلستراتیجیة وإدارة األعمال

نائ���ب ال���رئیس التنفی���ذي 
لإلس����تراتیجیة وتط����ویر 
األعم�ال لش�ركة ب�ي إی��ھ 

 سیستمز

رئیس التنفی���ذي لش���ركة ال���
ب��ي اي سیس��تمز الس��عودیة 

 للتطویر والتدریب

الدكتور / عبد اللطیف بن 
 4 محمد آل الشیخ

 
 
 

 االدارة التنفیذیة-ج
 

 م االسم الوظائف الحالیة الوظائف السابقة المؤھالت الخبرات

خدم��ة  -اكتت��اب و مطالب��ات الس��یارات 
التس����������ویق والمبیع����������ات -العم����������الء 
 االلكترونیة

 ثانویة العامةال

-2006نائ���ب ال���رئیس التنفی���ذي لقط���اع المركب���ات 
-2004م���دیر إدارة مطالب���ات الس���یارات    2011
   2004-2002م������دیر خدم������ة العم������الء    2006

-2001مس��ؤول  التس��ویق والمبیع��ات االلكترونی��ة 
2002 

ال��رئیس التنفی��ذي لش��ركة 
 اسیج

ھشام محمد 
 1 عبدهللا الشریف

 .نی����������ةتص����������میم المنتج����������ات التأمی*
 .دراس�����ة س�����وق الت�����أمین والتنب�����ؤات*
 .اإلنتش�����������ار وغ�����������زو األس�����������واق*
إع�����������داد المیزانی�����������ات والخط�����������ط *

 .اإلس�����������������������������������������������������������������تراتیجیة
 .إدارة القس��������������������������م الفن��������������������������ي*
 .إدارة المبیع����������������ات والتس����������������ویق*
 .الرقابة على جمیع عملیات الشركة*

*التطویر لجمیع األنظم�ة بش�كل مس�تمر 
واألتمت����ة وعم����ل التطبیق����ات الخاص����ة 

 ت.بتسھیل العملیا
إعداد برامج إعادة التأمین والتحكم في *

 توزیع المخاطر
 التدریب وتصمیم المناھج*

مش��ارك ومتح��دث ف��ي بع��ض م��ؤتمرات 
 التأمین داخلیاً وخارجیا

مدرب متعاون معتمد من المعھد الم�الي 
 في تدریب التأمین بكافة فروعھ.

 (1992) بكالوریوس تسویق *
 
* Diploma in Customer 
Satisfaction &it's 
contribution to Profit 
(1995) 
*COP - London (1996) 
* PIC - London (2004)   

 
العدید م�ن ال�دورات المتقدم�ة ف�ي *

اإلكتت�����اب واإلدارة اإلس�����تراتیجیة 
)2004(-2011) 

 (2014) شھادات مدرب معتمد *

 الم������������دیر اإلقلیم������������ي للمنطق������������ة الوس������������طى*
 .التعاونی���������������������������������������������������������������������������������������������������������ة

 نی�������������ةالتعاو -م�������������دیر قن�������������اة المس�������������وقین *
 -م�����دیر اإلكتت�����اب اإلقلیم�����ي للمنطق�����ة الوس�����طى *

 .التعاونی���������������������������������������������������������������������������������������������������������ة
 .التعاونی������������ة -م������������دیر اإلكتت������������اب الع������������ام *
 .التعاونی����ة -م����دیر إكتت����اب التأمین����ات التجاری����ة *
 .التعاونی�ة -مسؤول أول إكتت�اب وعالق�ات العم�الء*
 .التعاونیة -مسؤول عالقات العمالء *

رئیس العملیات والش�ؤون 
 الفنی���������������������������������������������������ة

متحدة للتأمین المجموعة ال
 التعاوني (أسیج)

محمد بن عبدهللا 
 2 القاضي
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تقنی��ة المعلوم��ات ، التس��ویق والمبیع��ات 
 اإللكترونیة ، مبیعات التامین

 -بك����الوریوس ھندس����ة كھربائی����ة 
 قسم حاسبات

  تقنی����ة المعلوم����ات بمجموع����ة عرف����ان -1
۲۰۰۰-۲۰۰۲ 

نائ���ب الم���دیر الع���ام لوكی���ل التعاونی���ة    -2
  ۲۰۰٦-۲۰۰۲للتأمین 

الرئیس التنفیذي لشركة حل�ول لوس�اطة   -3
  ۲۰۰۹-۲۰۰٦التأمین 

 - ۲۰۰۹آس�یج  -مدیر تأمینات األف�راد   -4
۲۰۱۳  

- ۲۰۱۳نائب الرئیس التنفیذي للتسویق والمبیعات  
 حتى اآلن

نائ����ب ال����رئیس التنفی����ذي 
 للتسویق والمبیعات

حسن عوض 
 3 حسن الحازمي

 مالیةماجستیر ادارة  الحسابات و المالیة و التدقیق.
-مدقق حسابات (سنتین)  -مشرف حسابات (سنتین)

م����دیر حس����ابات  -س����نوات)  6مراج����ع حس����ابات (
 استشاري مالي (سنتین). -(سنتین) 

نائ�����ب ال�����رئیس للمالی�����ة 
 واالستثمار

شاقول حمید 
 4 شریف

تعویض���������ات المركب���������ات, إكتت���������اب 
المركبات, المبیع�ات والتس�ویق, تط�ویر 
 المنتج�������ات, اإلس�������تراتیجیة وتط�������ویر
األعمال, إدارة مشاریع األتمتة والتحول 

 الرقمي.

 
 بحوث العملیات -بكالوریوس 

 شركة الرواد لوكالة التأمین. -*المدیر العام 
 التعاونیة للتأمین -*مدیر تطویر األعمال 

 
خبرة تزید عن ثمانیة عش�ر عام�اً ف�ي قط�اع الت�أمین 
عم��ل خاللھ��ا ف��ي ع��دة إدارات تش��مل التعویض��ات, 

المبیع�����ات والتس�����ویق, واإلس�����تراتیجیة اإلكتت�����اب, 
 وتطویر األعمال

 
 -مساعد الرئیس التنفیذي 

اإلس������تراتیجیة وتط������ویر 
 األعمال

عمار بن مقطوف 
 5 الصحن

الخ��دمات المش��تركة بش��كل ع��ام والت��ي 
 تشمل ما یلي:

 أمن المعلومات .1
 تقنیة المعلومات .2
 تحول األعمال الرقمي .3
 الموارد البشریة .4
 إدارة المشاریع .5
 ل الداخلي والخارجياالتصا .6
 العقود والمشتریات .7
 التشغیل

إدارة المخ���اطر المعلوماتی���ة  •
 جامعة ھارفارد  –

وزارة  –درج��ة االستش��اریة  •
 التجارة واالستثمار السعودي

 –درج�����������ة االستش�����������اریة  •
المجل��س األعل��ى لمستش��اري 

 التجارة اإللكترونیة العالمي
منظم�ة  –درجة االستش�اریة  •

تح������ول األعم������ال الرقمی������ة 
 المیةالع

إدارة  –دراس���������ات علی���������ا  •
جامع����ة لیس����تر  –وأعم����ال 
 البریطانیة

عل�����������وم  –بك�����������الوریوس  •
جامع����ة المل����ك  –حاس����بات 
 عبد العزیز

والعدی��د م��ن ال��دورات االحترافی��ة 
في الخدمات المشتركة عامة وأمن 

 26 –وتقنی���ة المعلوم���ات خاص���ھ 
 شھادة

 عاما كما یلي: 19إجماال 
 رئ���یس أم���ن المعلوم���ات (ش���ركة جب���ل عم���ر •

 للتطویر)
رئ���یس الخ���دمات المش���تركة باإلناب���ة (ش���ركة  •

 المھیدب للمقاوالت والصیانة والتشغیل)
حوكمة وأمن المعلوم�ات (ش�ركة - 3أخصائي  •

-ینب����ع أرامك����و س����ینوبك لتكری����ر البت����رول 
 یاسرف)

م����دیر العملی����ات والبنی����ة التحتی����ة (مجموع����ة  •
-الشركة السعودیة لالقتصاد والتنمیة القابضة 

 سدكو)
 ألمن السیبراني (البنك األھلي التجاري)مشرف ا

 6 ماجد الشودري رئیس أمن المعلومات

 تامین المركبات
 دبلوم تأمین

 –بك����������الوریوس ادارة اعم����������ال 
 تخصص تجارة الكترونیة

ع���ام ف���ي االدارات المختلف���ة  16خب���رة الكث���ر م���ن 
 لقطاع تامین المركبات تشمل المطالبات و االكتتاب.

 التعاونیة للتأمین -یارات مدیر ادارة اكتتاب الس

نائ����ب ال����رئیس التنفی����ذي 
 لقطاع المركبات

عبدالعزیز فریعان 
 7 العنزي

 
 
 
 
  :مجلس اإلدارة-4

المتعلق��ة واتخ��اذ جمی��ع الق��رارات األساس��یة  ،التش��غیلیة والمالی��ة ش��ؤونھا الت��ي تس��یر ولیة اإلش��راف عل��ى إدارة الش��ركةیت��ولى مجل��س اإلدارة ف��ي الش��ركة مس��ؤ
ولیتھ ومصالح حملة الوثائق. ومن مسؤ ،بما یحقق مصالح المساھمین ،ون الشركةجلس في تأمین الحوكمة الفعالة لشؤولیة األساسیة للما. وتتمثل المسؤبسیاساتھ

ل�س إدارة الش�ركة ومنھم عمالء الشركة والمؤسسات المرتبط�ة معھ�ا بعالق�ات تجاری�ة. ویح�رص أعض�اء مج ،أیضاً الموازنة بین المصالح المتنوعة للمستفیدین
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ت�تم المتابع�ة م�ن ومن خالل جمیع اإلجراءات الت�ي یقررھ�ا المجل�س، العم�ل عل�ى اتخ�اذ اإلج�راءات المناس�بة لخدم�ة مص�لحة الش�ركة بأفض�ل ص�ورة ممكن�ة. و
أكد من تنفیذھا عل�ى توت ،واللجان التابعة لھ رةالتي أعتمدھا مجلس اإلداواإلستراتیجیات المجلس واللجان التابعة لھ اإلدارة التنفیذیة للشركة في تطبیق القرارات 

  الوجھ المطلوب.
 
 

 م18/05/2019م وتب�دأ ھ�ذه ال�دورة م�ن  15/05/2019بت�اریخ العادی�ة لجمعی�ة العام�ة إجتم�اع افي  لمجلس اإلدارة الذي تم تشكیلھ الخامسة ھذه ھي الدورة 
 طریقة التصویت التراكمي  ىعضاء علتم انتخاب األ وقد,) الث سنوات(لمدة ث 17/05/2022وتنتھي في 

 :على النحو التاليوتصنیف األعضاء أعضاء  10 ھو عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي و
 
 
 

 أعضائھ وتصنیف اإلدارة مجلس تكوین -
 

 تصنیف  العضویة االســــم
 (تنفیذي / غیر تنفیذي / مستقل )

 مستقل نوف سعود الحقباني
 ر تنفیذيغی حسام بن طالل الغّزاوي

 غیر تنفیذي محمد ھاني بن عبد القادر البكري
 غیر تنفیذي عبد اللطیف بن محمد آل الشیخ

 مستقل فواز محمد الشرعبي
 مستقل خالد سلیمان الجاسر 

 غیر تنفیذي عادل محمد رشید جمجوم
 مستقل عبدهللا عبد الرحمن الربدي

 مستقل عبدهللا صالح الحربي
 تنفیذي فھشام بن محمد الشری

 
 
م على تعیین األستاذ/ عادل محمد جمجوم كعضو غیر تنفیذي و األستاذ/ عبدهللا عبد الرحمن الربدي 17/03/2020وافق مجلس ادارة الشركة  بتاریخ  

ینص على عدم  ھـ والذي21/7/1441بتاریخ 41050503رقم البنك المركزي السعودیكعضو مستقل في مجلس اإلدارة وذلك بعد استالم الشركة خطاب 
 ممانعة المؤسسة على ھذا التعیین، 

  
م على استقالة رئیس مجلس اإلدارة المھندس / ثامر بن عبدهللا بن ریس من عضویة مجلس اإلدارة. وبھذه المناسبة 07/09/2020وافق مجلس اإلدارة بتاریخ 

جلس متمنین لھ دوام التوفیق والنجاح و سیولي نائب رئیس مجلس اإلدارة یوّجھ المجلس خالص شكره وتقدیره لسعادتھ نظیر جھوده خالل تولیھ رئاسة الم
 المھندس/ طارق بن عبدهللا الرمیم ، مھام رئیس المجلس إلى حین تعیین رئیساً لمجلس اإلدارة وأخذ الموافقات من الجھات ذات العالقة.

 
اإلدارة المھندس/ طارق بن عبدهللا الرمیم والمكلف برئاسة مجلس اإلدارة من م  على استقالة نائب رئیس مجلس 20/10/2020وافق مجلس اإلدارة بتاریخ 

 عضویة مجلس اإلدارة. وبھذه المناسبة یوّجھ المجلس خالص شكره وتقدیره لسعادتھ متمنین لھ دوام التوفیق والنجاح.
ً لمجلس اإلدارة وأخذ الموافقات من الجھات ذات كما تم تكلیف عضو مجلس اإلدارة األستاذة/ نوف الحقباني ، بمھام رئیس المجلس إلى حی ن تعیین رئیسا

 العالقة.
م على تعیین األستاذ/ خالد سلیمان الجاسر كعضو مستقل و 29/11/2020) بتاریخ 18/2020وافق مجلس ادارة الشركة بموجب قرار المجلس رقم ( 

ًء من تاریخ القرار وذلك بعد استالم الشركة البرید االلكتروني من البنك المركزي االستاذ / عبد هللا صالح الحربي كعضو مستقل في مجلس اإلدارة ابتدا
م والذي ینص على عدم ممانعتھ على ھذا التعیین، على أن یعرض ھذا التعیین على المساھمین للتصویت في أول إجتماع 29/11/2020السعودي بتاریخ 

 للجمعیة العامة ،والذي سوف یعلن عن تاریخھ الحقاً.
م على تعیین األستاذة / نوف سعود الحقباني رئیساً لمجلس اإلدارة 29/11/2020) بتاریخ 18/2020وافق مجلس ادارة الشركة  بموجب قرار المجلس رقم (

لبرید اإللكتروني م وذلك بعد استالم الشركة ا 17/05/2022و األستاذ/ حسام طالل غزاوي نائب رئیس مجلس اإلدارة ابتداًء من تاریخ القرار حتى تاریخ 
 م و الخاص بعدم ممانعة البنك المركزي السعودي على تعیینھما في ھذه المناصب .29/11/2020من البنك المركزي السعودي بتاریخ 

 
المنبثقة منھ في وافق مجلس ادارة الشركة على استقالة رئیس مجلس اإلدارة األستاذة/ نوف بنت سعود الحقباني من عضویة ورئاسة مجلس اإلدارة واللجان 

 م . 2021-02-15اجتماعھ بتاریخ 
ً لمجلس اإلدارة والمشروط بعدم ممانعة البنك المركزي السعودي ف ي نفس كما قرر المجلس تعیین عضو مجلس اإلدارة المھندس/ فواز الشرعبي رئیسا

 االجتماع
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 عدد األسھم التي یملكھا أعضاء مجلس االدارة 
 

 في الشركة عدد األسھم المملوكة االسم

 سھم 12480 االستاذة / نوف سعود الحقباني
 سھم  705 األستاذ / حسام بن طالل الغّزاوي

 - المھندس / محمد ھاني بن عبد القادر البكري
 - االستاذ / فواز محمد الشرعبي

 سھم 705 الدكتور/  عبد اللطیف بن محمد آل الشیخ
  سھم  1410 األستاذ / ھشام بن محمد الشریف

 سھم  23 األستاذ / عادل محمد رشید جمجوم
 سھم  3797 الرحمن الربدي  داألستاذ / عبدهللا عب

 سھم  28 األستاذ / خالد سلیمان الجاسر
 - األستاذ / عبدهللا صالح الحربي 

 
 
 
 ھا الحالیة و السابقة أو من مملكة أو خارجھا التي یكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في مجالس ادارتاسماء الشركات داخل ال -5

 مدیریھا
 
الكیان القانوني ( 
مساھمة مدرجة 
/مساھمة غیر 
مدرجة /ذات 

 مسؤولیة محدودة

داخل المملكة /  
 خارج المملكة

أسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس االدارة عضوا في مجالس 

 ادارتھا السابقة او من مدیریھا

الكیان القانوني ( مساھمة 
مة غیر مدرجة مدرجة /مساھ

 /ذات مسؤولیة محدودة
داخل المملكة /  

 خارج المملكة
أسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس االدارة عضوا في مجالس 

 ادارتھا الحالیة أو من مدیریھا
 اسم عضو مجلس االدارة

شخص واحد 
الیة للطیران الكلیة االستر داخل ذات مسؤولیة محدودة شركة الطائرات المروحیة داخل مساھمة مقفلة

  (افیشین استرالیا)

ذات مسؤولیة 
شركة الشرق األوسط لمحركات  داخل محدودة

 فواز محمد الشرعبيأ .  شركة أسبار الخلیج داخل ذات مسؤولیة محدودة الطائرات المحدودة

ذات مسؤولیة 
الشركة السعودیة لتھیئة وصیانة  داخل محدودة

     الطائرات

       
 شركة روافد ا�حضارة القابضة داخل محدودة ليةو ذات مسؤ    

محمد ھاني عبدالقادر بكري م.
 البكري

 داخل لية محدودةو ذات مسؤ    
الشركة املتحدة للتجارة والتقنية 

 ا�حدودة الدولية

 خارج �عاونية الیوجد  
نادي ا�حماية والتعو�ض نورث 

 اوف انجلند

 ار البحر�ناز�ليا لالستثم خارج لية محدودةو ذات مسؤ    

 داخل لية محدودةو ذات مسؤ    
شركة القدس العر�ية للتجارة 

 ا�حدودة

 داخل لية محدودةو ذات مسؤ    
شركة الدار الشافية للتجارة 

 ا�حدودة

مساھمة غیر        
 ھشام محمد الشریفأ. الیوجد   شركة نجم للخدمات التأمینیة داخل مدرجة

    اونیة للتأمینشركة التع داخل مساھمة مدرجة
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 الغزاوي لالستثمارات القانونیة داخل شركة مھنیة   

 شركة الغزاوي للتنمیة المحدودة داخل ذات مسؤلیة محدودة    حسام طالل أمین غزاويأ.

 داخل ذات مسؤلیة محدودة   
المجموعة السعودیة 

لألستثمارات والتسویق 
 المحدودة

       
ذات مسؤولیة 

 نوف سعود الحقباني أ.    نورثن ترست داخل دودةمح
 الیوجد   مید غلف داخل مساھمة مدرجة

 

الشركة السعودیة لصناعة  داخل مساھمة
شركة سلیمان بن صالح  داخل مساھمة مقفلة الورق

 عبدهللا عبد الرحمن الربدي أ. المھیلب وأبنائھ القابضة

  شركة البازعي للسیارات داخل ھمة مقفلةمسا شركة كیر الدولیة داخل مساھمة مقفلة
  شركة نقي للمیاه داخل مساھمة مقفلة شركة العثیم القابضة داخل مساھمة مقفلة

       
 عادل محمد رشید جمجومأ. البنك اإلسالمي للتنمیة --- مؤسسة دولیة   
       

شركة المدفوعات الرقمیة  داخل ذات مسوؤلیة محدودة الشركة العقاریة السعودیة داخل مساھمة مدرجة
 خالد سلیمان الجاسر أ. السعودیة

     شركة المراكز العربیة داخل مساھمة مدرجة
     بنك البالد داخل مساھمة مدرجة

       

 ذات مسؤلیة محدوده الیوجد  
 

 داخل
 

 شركة صناعات الشرق
 عبدهللا صالح الحربي أ. 

 ذات مسؤلیة محدوده   
 

 داخل
 

العوفي والحربي  شركة
  محاسبون و مراجعون قانونیون

       
ذات مسؤولیة 

شركة المعدات المكملة  داخل محدودة
شركة بي ایھ إي سیستمز  داخل ذات مسؤلیة محدودة للطائرات المحدودة

ذات مسؤولیة  عبداللطیف محمد آل الشیخد/ السعودیة للتطویر والتدریب
    ظمالدولیة لھندسة الن داخل محدودة

ذات مسؤولیة 
الشركة السعودیة للتدریب  داخل محدودة

     والتطویر

ذات مسؤولیة 
     شركة االلكترونیات المتقدمة داخل محدودة

 
 
 
 
 
  و أدائھاعلما بمقترحات المساھمین وملحوظاتھم حیال الشركة  –وبخاصة غیر التنفیذیین  –التي اتخذھا مجلس االدارة الحاطة أعضائھ  االجراءات -6

 
دائھ�ا ع�ن طری�ق ف�تح ب�اب أو ةحی�ال الش�رك مالحظ�اتھم  بمقترحات المساھمین و عمالً  حاطة أعضائھ وبخاصة غیر التنفیذیین وقد قام المجلس بھذا االجراء إل

ا م�ن قب�ل رئ�یس الجمعی�ة أثن�اء إنعقادھ�ا المناقشة واإلستفسارات واإلدالء بالمالحظات من قبل المساھمین من خالل الجمعیات العامة للشركة ویتم التجاوب معھ�
 توافق مع سیاسات الشركة یتم قیدھا بمحضر اإلجتماع ورفعھ ألول إجتماع مجلس إدارة للمناقشة.یحال وجود أي مقترح في و
 
 
 
 
 
 وكبار التنفیذیین: واللجان  أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت مكافآتاالفصاح عن -7

 
 ) من النظام األساسي للشركة 19واللجان وفق المادة (دارة سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإل -أ 
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) لایر س�عودي س�نویا، كم�ا 180,000" یكون الحد األدنى للمكافأة السنویة ل�رئیس مجل�س اإلدارة مقاب�ل الخ�دمات الت�ي یق�وم بھ�ا بمبل�غ وق�دره مائ�ة وثم�انون (
) لایر س�عودي 120,000ب�ل الخدم�ة الت�ي یق�وم بھ�ا بمبل�غ وق�دره  مائ�ة وعش�رون أل�ف (یكون الحد األدنى من مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقا

) لایر س��عودي س��نویاً، وی��أتي ذل��ك نظی��ر عض��ویتھم ف��ي مجل��س اإلدارة ومش��اركتھم ف��ي 500.000س��نویاً، عل��ى أن یك��ون الح��د األعل��ى بمبل��غ خمس��مائة أل��ف (
 و في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.أعمالھ، شاملة للمكافآت اإلضافیة في حالة مشاركة العض

) م�ن ب�اقي ص�افي ال�ربح بع�د خص�م االحتیاطی�ات الت�ي قررتھ�ا الجمعی�ة العام�ة تطبیق�اً %10وفي حال حققت الشركة أرباح یجوز أن یتم توزی�ع نس�بة تع�ادل (
) من رأس مال الشركة المدفوع، عل�ى أن یك�ون اس�تحقاق ھ�ذه %5 یقل عن (ألحكام نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني وبعد توزیع ربح على المساھمین ال

 المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو، وكل تقدیر یخالف ذلك یكون باطالً.

لایر) خمس�مائة أل�ف لایر  500.000وفي جمیع األحوال، ال یتجاوز مجموع ما یحصل علی�ھ عض�و مجل�س اإلدارة م�ن مكاف�آت ومزای�ا مالی�ة أو عینی�ة مبل�غ (
 سنویاً.

 لایر ) خمسة االف لایر عن كل جلسة، غیر شاملة مصاریف السفر واإلقامة. 5000یكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانھ (  
اجتماع�ات المجل�س أو اللج�ان المنبثق�ة م�ن  یُدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فیھم رئیس المجلس؛ قیمة النفقات الفعلی�ة الت�ي یتحملونھ�ا م�ن أج�ل حض�ور

 مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.

ة من مكافآت وبدل یجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة العادیة على بیان شامل لكل ما حصل علیھ أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالی
ن المزایا. وأن یشتمل كذلك على بیان ما قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم عاملین أو إداریین أو م�ا قبض�وه نظی�ر أعم�ال فنی�ة أو إداری�ة مصروفات وغیر ذلك م

   أو استشارات. وأن یشتمل أیضاً على بیان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرھا كل عضو من تاریخ آخر اجتماع للجمعیة العامة."
 
 

 

افآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفیذیین التي وافقت علیھا الجمعیة العامة العادیة بتاریخ سیاسة مك
  2018ابریل  2
 

 أوالً:  مقدمة:
) من الئحة حوكمة 61من المادة ( )1تم إعداد سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفیذیین بھدف التوافق مع الفقرة (

جلس اإلدارة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة ، والتي نصت على أن تقوم لجنة المكافآت والترشیحات بـ " إعداد سیاسة واضحة لمكافآت أعضاء م
 العتمادھا من الجمعیة العامة .... ".  واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفیذیین، ورفعھا إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا  تمھیداً 

 

 ثانیاً: الھدف:
كات وأنظمة تھدف ھذه السیاسة إلى تحدید معاییر واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفیذیین في ضوء متطلبات نظام الشر

بقدر من الكفاءة والقدرة والموھبة من أجل العمل في مجلس اإلدارة  واللجان المنبثقة ولوائح ھیئة السوق المالیة، كما تھدف السیاسة إلى جذب أفراد یتمتعون 
 ح مساھمیھا.عن المجلس وكبار التنفیذیین من خالل تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة باألداء، مما یساھم في تحسین أداء الشركة وتحقیق مصال

 

 المعاییر العامة للمكافآت: ثالثاً:

وذلك على  لجنة المكافآت والترشیحات بالتوصیة للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفیذیین بالشركة، وفقاً للمعاییر المعتمدة تختص
 النحو التالي:

 .أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمھارات الالزمة إلدارتھا .1
 .یجیة الشركة وأھدافھا ومع حجم وطبیعة ودرجة المخاطر لدیھاتراعي الشركة انسجام المكافآت مع استرات .2
 .تأخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخرى وما ھو سائد في سوق العمل في تحدید المكافآت .3
یة، والمھارات، ومستوى تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظیفة، والمھام والمسؤولیات المنوطة بشاغلھا، والمؤھالت العلمیة، والخبرات العمل .4

 .األداء
أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو / الموظف واألعمال والمسؤولیات التي یقوم بھا ویتحملھا أعضاء مجلس اإلدارة أو  .5

 .المالیةاللجان وكبار التنفیذیین ، باإلضافة إلى األھداف المحددة من قبل مجلس االدارة المراد تحقیقھا خالل السنة 
فیذیة؛ وذلك یتم إیقاف صرف المكافأة أو استردادھا إذا تبین أنھا تقررت بناًء على معلومات غیر دقیقة قدمھا عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التن .6

 .لمنع استغالل الوضع الوظیفي للحصول على مكافآت غیر مستحقة

 رابعاً: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:



 

 41 من 19 صفحة   م2020 لسنةتقر�ر مجلس اإلدارة 
 

 إلدارة مبلغ محدد عن حضور الجلسات وبدل إضافي بحال السفر .یستحق أعضاء مجلس ا .1
 .مكافأة لرئیس وأعضاء المجلس مقابل الخدمة التي یقومون بھا سنویاً كما ھو موضح في ھذه السیاسة وفقاً للجدول المضمن بھا .2
من النظام األساس للشركة، بشرط أال یتجاوز مجموع 19كما یجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح مع مراعاة أحكام المادة  .3

) خمسمائة ألف لایر سعودي 500,000ما یحصل علیھ عضو مجلس اإلدارة الواحد من مكافآت ومزایا مالیة وعینیة في جمیع األحوال مبلغ (
 ً  .سنویا

ل لكل ما حصل علیھ أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة یجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة السنوي إلى الجمعیة العامة للمساھمین على بیان شام .4
المالیة من مكافآت وبدل مصروفات وغیر ذلك من المزایا، وأن یشتمل كذلك على بیان ما قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم عاملین أو إداریین أو 

 المجلس وعدد الجلسات.نظیر أعمال فنیة أو إداریة أو استشارات (إن وجدت) وأن یشتمل كذلك على بیان بعدد جلسات 

 خامساً: مكافأة أعضاء اللجان:

 .تتكون مكافآت عضویة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من بدالت حضور االجتماعات وبدل إضافي بحال السفر  .1
ضح في ھذه السیاسة عضو في المجلس أم من خارج مجلس اإلدارة مكافأة سنویة كما ھو مو المراجعة سواًء كانیستحق كل عضو من أعضاء لجنة  .2

 .وفقاً للجدول المضمن بھا
یستحق كل عضو من أعضاء اللجان األخرى و ھو عضواً في مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة مكافأة سنویة كما ھو موضح في ھذه السیاسة وفقاً  .3

 .للجدول المضمن بھا
سنویة كما ھو موضح في ھذه السیاسة وفقاً للجدول المضمن  یستحق كل عضو من أعضاء اللجان األخرى من خارج أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة .4

 .بھا

 

 سادساً: ھیئة الرقابة الشرعیة :

 تتكون مكافآت أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة من بدالت حضور االجتماعات وبدل إضافي بحال السفر  .1
 .ضح في ھذه السیاسة وفقاً للجدول المضمن بھامكافأة لرئیس ھیئة الرقابة الشرعیة مقابل الخدمة التي یقوم بھا سنویاً كما ھو مو .2
 .یستحق كل عضو من أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة مكافأة سنویة كما ھو موضح في ھذه السیاسة وفقاً للجدول المضمن بھا .3

 سابعاً: مكافأة اإلدارة التنفیذیة:
 وخطط الحوافز  وترفع توصیاتھا لمجلس اإلدارة ، تقوم لجنة المكافآت والترشیحات بمراجعة أداء كبار التنفیذیین وتضع سیاسات 

األساسي الشھري) یعتمد على الربط بین أداء الشركة ومستوى أداء الموظف على سبیل المثال ( جید ،   وسیكون نظام المكافاة السنوي (المبني على االجر
 توى أداء الموظف .جیدجداً، ممتاز ). وأداء الشركة یحدد بمستوى ناتج صافي الدخل ویتم ربطھ بمس

 
  ولجانھ:  ثامناً: بیان تفاصیل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 ) أعضاء مجلس اإلدارة:1

 لایر 3,000 بدل حضور الجلسة الواحدة -أ

 لایر 2,500 بدل إضافي (سفر) لمن ھم خارج مدینة مقر االجتماع  -ب

 لایر كحد أدنى 180,000 مكأفاة سنویة لرئیس مجلس اإلدارة -ج

 لایر حكد أدنى 120,000 مكأفاة سنویة لكل عضو  من أعضاء مجلس اإلدارة -د

مكافأة مرتبطة باألرباح نسبة معینة من صافي األرباح تحدد بموجب توصیة من لجنة المكافآت والترشیحات في حال تحقیق  -ذ
 الشركة ألرباح بعد استیفاء الشروط والمتطلبات النظامیة

 
 

 :لمنبثقة عن مجلس اإلدارة) أعضاء اللجان ا2
 لایر 1,500 بدل حضور الجلسة الواحدة -أ

 لایر 2,500 بدل إضافي (سفر) لمن ھم خارج مدینة مقر االجتماع -ب
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یستحق كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة سواًء كان عضو في المجلس أم من خارج  مجلس اإلدارة  -ج
 لایر50,000 مكافأة سنویة

 لایر 15,000 ن أعضاء اللجان األخرى وھو عضو في مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة مكافأة سنویةیستحق كل عضو م -د

 لایر 30,000 یستحق كل عضو من أعضاء اللجان األخرى من خارج أعضاء المجلس مكافأة سنویة -ذ

 ) أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة:3
 لایر 2,000 بدل حضور الجلسة الواحدة -أ

 لایر 2,500 (سفر) لمن ھم خارج مدینة مقر االجتماع بدل إضافي -ب

 لایر 50,000 مكأفاة سنویة لرئیس ھیئة الرقابة الشرعیة -ج

 لایر 30,000 یستحق كل عضو من أعضاء الھیئة الشرعیة مكافأة سنویة -د
 

 
 

 ب سیاسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفیذیة 
 

 اء كبار التنفیذیین وتضع سیاسات وخطط الحوافز  وترفع توصیاتھا لمجلس اإلدارة ، تقوم لجنة المكافآت والترشیحات بمراجعة أد
األساسي الشھري) یعتمد على الربط بین أداء الشركة ومستوى أداء الموظف على سبیل المثال ( جید ،   ویكون نظام المكافاة السنوي (المبني على االجر

 ناتج صافي الدخل ویتم ربطھ بمستوى أداء الموظف . جیدجداً، ممتاز ). وأداء الشركة یحدد بمستوى
 

 م ( باللایر السعودي )2020 خالل  المكافآت والتعویضات التي تم دفعھا ألعضاء مجلس اإلدارة
 

 المكافات الثابتة المكافأت المتغیرة   

بدل 
 مصروفات

المجموع 
 الكلي

مكافأة 
نھایة 
 الخدمة

 المجموع

االسھم 
الممنوحة( 
یتم ادخال 
 القیمة )

خطط 
تحفیزیة 
طویلة 
 االجل

خطط 
تحفیزیة 
قصیرة 
 االجل

مكافأة 
 دوریة

نسبة من 
 المجموع االرباح

مكافأة 
رئیس 

المجلس 
او العضو 
المنتدب  
ان كان 

من 
 االعضاء

مزایا 
 عینیة

مجموع 
بدل 

حضور 
جلسات 
 اللجان

بدل 
حضور 
جلسات 
 المجلس

مبلغ 
  اسم العضو معین

               
عضاء أوال :اال

  المستقلین

 144,000  120,000    120,000  24,000   12,000 12,000  
طارق عبد هللا حسین 

 1 الرمیم

 2 فواز محمد الشرعبي  12,000 6,000   18,000  120,000    120,000  138,000 

 3 نوف سعود الحقباني  15,000 9,000   24,000  120,000    120,000  144,000 

 4 زیاد اللبان  -    -  50,000    50,000  50,000 

 9,000  -    -  9,000 -   9,000  
عبد هللا عبد الرحمن 

 5 الربدي

 6 خالد سلیمان الجاسر  -   - -  -    -  - 

 7 عبدهللا صالح الحربي  - 13,500  - 13,500  -    -  13,500 

  المجموع  48,000 40,500  - 88,500  410,000    410,000 - 498,500 -

 -  -      -      
ثانیا : األعضاء غیر 

  التنفیذیین

 1 ثامر عبدهللا بن ریس  12,000 15,000   27,000  180,000    180,000  207,000 

 139,500  120,000    120,000  19,500   4,500 15,000  
محمد ھاني بن عبد 

 2 القادر البكري

 3 حسام طالل غزاوي  15,000 13,500   28,500  120,000    120,000  148,500 

 109,000  100,000    100,000  9,000    9,000  
عادل محمد رشید 

 4 جمجوم

 145,500  120,000    120,000  25,500   13,500 12,000  
د /عبد اللطیف بن 

 5 محمد آل الشیخ

  المجموع  63,000 46,500  - 109,500  640,000    640,000 - 749,500 -

 -  -      -      
ثالثا : األعضاء 

  التنفیذیین

 1 ھشام محمد الشریف  15,000 22,500   37,500  120,000    120,000  157,500 

  المجموع  15,000 22,500  - 37,500  120,000    120,000 - 157,500 -
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- 1,405,500 - 1,170,000    1,170,000  235,500 -  
109,50

  االجمالي  126,000 0

 
 

 
 .من المكافاتبھا حیث ان جمیع األعضاء حصلوا علي الحد االدني  المعمول المكافآت وسیاسة الممنوحة المكافآت بینالیوجد اي انحراف جوھري 

سیتم االفصاح مجلس االدارة اما مكافات اللجان ف المكافات عن عضویة مجلس االدارة في الجدول اعاله ھي تمثل المكافات الدوریة المدفوعة لرئیس و أعضاء
 .عنھا بطریقة منفصلة

 
 
 

 من كبار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعویضات یضاف إلیھم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي: التي تم دفعھا لخمسةمزایا ومكافآت -ج
 

المجموع 
 الكلي

مجموع 
مكافات 

التنفیذیین 
عن 

المجلس ان 
 دتوج

مكافأة 
نھایة 
 الخدمة

 المكافات الثابتة المكافات المتغیرة
وظائف كبار 

 التنفیذیین

 المجموع      

األسھم 
الممنوحة ( 
یتم ادخال 
 القیمة )

خطط 
تحفیزیة 
طویلة 
 األجل

خطط 
تحفیزیة 
قصیرة 
 ارباح األجل 

مكافات 
 المجموع  دوریة 

مزایا 
 رواتب بدالت  عینیة 

الرئیس  1,440,000 568,008  2,008,008 120,000     120,000 167,792 120,000 2,415,800
  التنفیذي

901,214  67,418 -      833,796 17,004 288,792 528,000 

نائب 
الرئیس 
للشؤون 
المالیة و 

 االستثمار 

1,034,810  79,802 -      955,008  295,008 660,000 

نائب 
الرئیس 
للشؤون 

 الفنیة

1,042,226  37,226 -      1,005,000  345,000 660,000 

نائب 
الرئیس 
لقطاع 

 المركبات 

760,660  58,660 -      702,000  222,000 480,000 

نائب 
الرئیس 

 للمبیعات و
 التسویق 

6,154,710 120,000 410,898 120,000 - - - - 120,000 5,503,812 17,004 1,718,808 3,768,000 
 المجموع 
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 :مكافات أعضاء اللجان -د
 

 المجموع بدل حضور جلسات المكافات الثابتة ( عدا بدل حضور اللجان) 

    أعضاء لجنة المراجعة
 63,500 13,500 50,000 عبدهللا الحربي

 60,500 10,500 50,000 نبیل نصیف

 43,500 13,500 30,000 د/ معصوم با�

 63,500 13,500 50,000 عبدهللا الشیبیلي

 231,000 51,000 180,000 المجموع

   أعضاء لجنة الترشیحات و المكافات
 21,000 6,000 15,000 فواز الشرعبي

 21,000 6,000 15,000 د/ عبداللطیف محمد ال شیخ

 18,000 3,000 15,000 طارق عبدهللا الرمیم

 36,000 6,000 30,000 نایف التمیمي

 96,000 21,000 75,000 المجموع
    أعضاء لجنة االستثمار
 24,000 9,000 15,000 ثامر عبد هللا بن ریس

 24,000 9,000 15,000 نوف سعود الحقباني

 24,000 9,000 15,000 طارق عبدهللا الرمیم

 24,000 9,000 15,000 ھشام محمد الشریف

 - - - عبدهللا عبد الرحمن الربدي

 96,000 36,000 60,000 المجموع
اء لجنة ادارة المخاطرأعض     

 19,500 4,500 15,000 حسام طالل الغزاوي

 19,500 4,500 15,000 ھشام محمد الشریف

 34,500 4,500 30,000 د / یوسف باسودان

 73,500 13,500 60,000 المجموع

    أعضاء اللجنة التنفیذیة
 21,000 6,000 15,000 ثامر عبدهللا بن ریس

ادر البكريمحمد ھاني عبد الق  15,000 4,500 19,500 

 24,000 9,000 15,000 حسام طال ل الغزاوي

 22,500 7,500 15,000 د/ عبداللطیف محمد ال شیخ

 24,000 9,000 15,000 ھشام محمد الشریف

 111,000 36,000 75,000 المجموع
 
 
 
 
 اإلدارة: جتماعات مجلسإ-8
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  الحاضرین كما یلي: وعدد ،2020 ت خاللاجتماعا 5مجلس اإلدارة  اجتماعاتعدد بلغ 

 

 االجتماع االول اسم العضو م
 م17/03/2020

 االجتماع الثاني 
 م02/06/2020

 االجتماع الثالث 
 م16/08/2020

االجتماع الرابع 
 م26/10/2020

 االجتماع الخامس
 م22/12/2020

عدد 
مرات 
 الحضور

تقالةاس حضر حضر حضر المھندس ثامر بن عبد هللا بن ریس 1  3 استقالة 
المھندس طارق بن عبد هللا بن حسین  2

 3 استقالة استقالة حضر حضر حضر الرمیم

 5 حضر حضر حضر حضر حضر الحقباني  األستاذة / نوف سعود 3
 5 حضر حضر حضر حضر حضر األستاذ ھشام بن محمد الشریف 4
ضرح حضر حضر حضر حضر المھندس محمد ھاني بن عبد القادر البكري 5  5 
 5 حضر حضر حضر حضر حضر الدكتور عبد اللطیف بن محمد آل الشیخ 6
 5 حضر حضر حضر حضر حضر األستاذ حسام بن طالل الغّزاوي 7
 4 حضر حضر حضر حضر لم یحضر المھندس / فواز الشرعبي 8
 4 حضر حضر حضر حضر لم یكن عضو األستاذ / عبدهللا عبدالرحمن محمد الربدي 9

 4 حضر حضر حضر حضر لم یكن عضو / عادل محمد رشید جمجوم األستاذ 10
 1 حضر لم یكن عضو لم یكن عضو لم یكن عضو لم یكن عضو االستاذ / خالد سلیمان الجاسر 11
 1 حضر لم یكن عضو لم یكن عضو لم یكن عضو لم یكن عضو االستاذ / عبدهللا صالح الحربي 12

 
 2020یونیو  9خ وعقد اجتماع جمعیة عامة عادیة بتاری

  2020أغسطس  26 تاریخ بغیر عادیة   اجتماع جمعیة عامة  وعقد
 
 

  وھي وفق اآلتي :بتسعة عشر قراردة قرار بالتمریر والمتمثلة كما اتخذ مجلس اإلدارة ع
 

 16/01/2020بتاریخ  1/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -1
 19/01/2020بتاریخ  2/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -2
 12/04/2020بتاریخ  3/2020مجلس اإلدارة رقم قرار  -3
 11/06/2020بتاریخ  4/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -4
 06/07/2020بتاریخ  5/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -5
 25/08/2020بتاریخ  6/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -6
 07/09/2020بتاریخ  7/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -7
 08/09/2020بتاریخ  8/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -8
 08/09/2020بتاریخ  9/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -9

 08/09/2020بتاریخ  10/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -10
 20/10/2020بتاریخ  11/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -11
 26/10/2020بتاریخ  12/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -12
 29/10/2020بتاریخ  13/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -13
 29/10/2020بتاریخ  14/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -14
 29/10/2020بتاریخ  15/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -15
 02/11/2020بتاریخ  16/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -16
 26/11/2020بتاریخ  17/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -17
 29/11/2020بتاریخ  18/2020قرار مجلس اإلدارة رقم  -18
 14/12/2020بتاریخ  19/2020دارة رقم قرار مجلس اإل -19
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 عقوبة أو جزاء او تدبیر احترازي او قید احتیاطي مفروض علي الشركة-9
 

 الجھة الموقعة في المستقبل وتفادي وقوعھا سبل عالجھا
 المخالفة أسباب الفترة للمخالفة

 العقوبة/ الجزاء/
التدبیر االحترازي/ 

 القید
 االحتیاطي

البنك المركزي  جراءات التصحیحیة بالتباعداتخذت جمیع اال
 السعودي

من عام  الربع الرابع 
2020 

عدم تطبیق التباعد بین 
الموظفین وفقا لالحترازات 

 الوقائیة لجائحة كورونا

بقیمة  غرامة مالیة
 لایر  5,000

لتالفي الوقوع في مثل ھذه المخالفات، تم اتخاذ 
أي  اإلجراءات المناسبة في عدم إنھاء عقد

الموظف من قبل إدارة الموارد البشریة إال 
بموافقة إدارة الشؤون القانونیة، وذلك للتحقق من 

 صحة إنھاء العقد من عدمھ.

وزارة الموارد 
البشریة و 
المسؤولیة 
 االجتماعیة

من عام  الربع الرابع 
2020 

عدم االلتزام بتطبیق 
تنظیمات وقرارات الوزارة 
الصادرة المنظمة للظروف 

 ستثنائیةاال
 

بقیمة   غرامة مالیة
 لایر  10,000

قامت الشركة بوضع خطة تصحیحیة لمعالجة 
كافة المتطلبات المتعلقة بنظام  قوتطبی

مكافحة غسل األموال ولضمان عدم وقوعھا 
 في المستقبل

مؤسسة النقد 
 2019الربع الثالث  العربي السعودي

سسة ؤمخالفة تعلیمات الم
الخاصة ببذل العنایة 

لواجبة في مكافحة غسل ا
 األموال وتمویل اإلرھاب

بقیمة  غرامة مالیة
 لایر  135,000

 
 
 
 

 :لجان مجلس اإلدارة-10
 
 اللجنة التنفیذیة: •

 
ن محمد األستاذ ھشام بواوي، غزّ ال واألستاذ حسام بن طالل ،المھندس محمد ھاني البكري  وھم من أعضاء مجلس اإلدارة اربعة تتكون اللجنة التنفیذیة من 

ضایا بدراسة الق وتقوم اللجنة التنفیذیة ،م2020خالل العام اجتماعات  ستة اللجنة التنفیذیةوقد عقدت  .الدكتور / عبد اللطیف عبد هللا ال الشیخو ،الشریف
خاذ قرارات في إلى قیام اللجنة باتصدار توصیاتھا مما یسھل على المجلس مناقشاتھ، باالضافة المعروضة على مجلس اإلدارة قبل مناقشتھا في المجلس، وإ

 ً لھا بعض الصالحیات حسب حاجة العمل بالشركة. أمور یكلفھا المجلس بھا من حین آلخر، مفوضا  
 

 
  

 االجتماع االول اسم العضو ت
 م17/03/2020

 االجتماع الثاني
 م02/06/2020

 االجتماع الثالث
 م16/08/2020

االجتماع الرابع 
 م26/10/2020

االجتماع 
 خامسال

 م24/11/2020

االجتماع 
 سادسال

 م22/12/2020

عدد 
مرات 
 الحضور

 3 استقالة استقالة استقالة حضر حضر حضر المھندس ثامر بن عبد هللا بن ریس 1
 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر األستاذ /ھشام بن محمد الشریف 2
 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر األستاذ / حسام غزاوي 3

د ھاني بن عبد المھندس محم 4
 5 حضر حضر حضر لم یحضر حضر حضر القادر البكري

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر الدكتور / عبداللطیف آل الشیخ 5
 

 
 وقد تم قبول و سریان االستقالة في نفس یوم تقدیمھا  2020سبتمبر  7من اللجنة بتاریخ  ھوقد قدم المھندس ثامر بن عبدهللا بن ریس استقالت

 
 
 
 

 :ة المراجعةلجن  •
 

 وھم:  االعضاء من خارج مجلس االدارة  جمیع مستقلون أعضاء  ربعة أ، من لجنة المراجعةتتكون      
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 رئیس اللجنة                                                             االستاذ عبدهللا الحربي 
 اً عضو       نصیف االستاذ نبیل بن عبد االلھ 
  عضواً        معصوم با�                    الدكتور  
 عضواً                                                            شبیلي  ال االستاذ عبدهللا 
 ورین أعاله و قداالعضاء  المذك التوصیة بالرفع للجمعیة العامة للتصویت على تشكیل لجنة المراجعة من السادة 2019مایو  30قرر المجلس بتاریخ حیث 

 . م 17/05/2022م الي 09/07/2019و التي تبدأ بتاریخ علي تشكیل اللجنة بنفس األسماء م  7/2019/ 9بتاریخ وافقت  الجمعیة العامة العادیة 
 
 

 التالیة:قامت بأداء مھامھا و، م2020العام خالل  اجتماعات تسعة وقد عقدت لجنة المراجعة 
 لشركة والتأكد من سالمتھا وسالمة إجراءات التقاریر المالیة وأنظمة المحاسبة الداخلیة وضوابط الرقابة المالیة في الشركة.مراجعة البیانات المالیة ل -
رجیین وأدائھ�م المراجعة السنویة المستقلة للبیانات المالیة الخاصة بالشركة، واالستعانة بمراجعي الحسابات الخ�ارجیین وتقی�یم م�ؤھالت الم�راجعین الخ�ا -

 استقاللیتھم.و
 قب النظامي، والمراجعة الدوریة لمھامھم ومسؤولیاتھم.االتوصیة بتعیین المراجع الداخلي والمر -
 لتزام الشركة بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة ومنھا ضوابط وإجراءات سیاسة اإلفصاح في الشركة.إ -
 لتزام الشركة بضوابط السیاسات واإلجراءات المقررة في الشركة.إ -
 أدناه:  الجدول ھو موضح في عضاء و تواریخ االجتماعات كما انات حضور األوبی -

 
 
 

 لجنة المراجعة
 

 :تالمكافأ لجنة الترشیحات •
 

 وھم: من أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء  3من  المكافآتو الترشیحات تتكون لجنة      
 

 رئیس اللجنة                                         فواز الشرعبي         األستاذ  .1
 عضو اللجنة                                 الدكتور عبد اللطیف آل الشیخ .2
 عضو اللجنة                                        نایف التمیمي األستاذ  .3
 

 المھام والمسئولیات التالیة:وتقوم اللجنة بم، 2020 خالل اجتماعات   ثالثةوقد عقدت اللجنة 
، والمرشحین للمناصب اإلداریة التنفیذیة العلیا، للعرض على الجمعیة العمومیةاإلدارة المرشحین لعضویة مجلس بشأن الخاصة  توصیاتالرفع  -

 كالرئیس التنفیذي ونوابھ.
 لمجلس اإلدارة. إعداد إجراءات وسیاسات واضحة لتطویر سیاسة المكافآت -
 فع توصیاتھا للمجلس بخصوص المرشحین لعضویة لجان المجلس لتعیینھم.ور ،إفادة مجلس اإلدارة فیما یتعلق بالمراجعة السنویة ألداء المجلس -
 .ھم وتحفیزھمحتفاظ بالموظفین المتمیزین واإل الحوافز لجذبالعالوات السنویة، وخطط وعتماد سیاسة وخطط التعویضات لمجلس اإلدارة إل ةتوصیال -
 الضروریة على ضوء نتائج التقییم.توصیات بشأن البرامج التدریبیة الرفع و لیا،، واإلدارة التنفیذیة العتقییم مھارات وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة -
 ومتابعة تنفیذھا بالتعاون مع اإلدارة التنفیذیة. ،جتماعیةوضع برامج المسؤولیة اإل -
 لمجلس اإلدارة. بذلكالتأكد من قیام الشركة بالتوافق المستمر مع متطلبات الحوكمة، والرفع  -

 عدد االجتماعات   

االجتماع التاسع 
20/12/2020 

االجتماع الثامن 
01/11/2020 

االجتماع 
السابع 

25/10/
2020 

االجتماع 
السادس 

20/08/
2020 

االجتماع الخامس 
09/08/2020 

االجتماع الرابع   
27/07/2020 

تماع الثالث االج
08/06/2020 

االجتماع الثاني 
18/04/2020 

االجتماع األول 
 االسم 05/03/2020

عبد هللا أ / حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر
 الحربي

أ / نبیل  حضر لم یحضر حضر حضر حضر حضر حضر لم یحضر حضر
 نصیف

د / معصوم  حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر
 با�

أ /عبد هللا  حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر ضرح حضر
 الشیبیلي
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 أدناه: الجدول  ھو موضح في اء و تواریخ االجتماعات كماعضبیانات حضور األ -
 

 
 عدد االجتماعات

 االجتماع الثالث 
18/10/2020 

 االجتماع الثاني
08/09/2020 

 االجتماع األول 
 االسم 01/01/2020

 أ. فواز الشرعبي  حضر حضر حضر

 د. عبد اللطیف محمد ال الشیخ حضر حضر حضر

 م م. طارق الرمی حضر حضر حضر

 أ. نایف عبد العزیز التمیمي لم یحضر حضر حضر
 

 
 

  2020أكتوبر  20و تم قبول و سریان االستقالة من یوم  2020أكتوبر 19وقد قدم االستاذ / طارق عبدهللا الرمیم استقالتھ من عضویة اللجنة بتاریخ 
 

 لجنة اإلستثمار:  •
 

 ، عب�دهللا عب�د ال�رحمن الرب�دي  واالس�تاذ /، ھش�ام ب�ن محم�د الش�ریفاألس�تاذ  نوف سعود الحقب�اني و/ االستاذة  أعضاء، وھم: ثالثةمن  االستثمارلجنة تتكون 
وللجن�ة الح�ق ف�ي تعی�ین بی�وت الخب�رة فیم�ا یخ�ص مل�ف  ،ویكون للجنة كافة الص�الحیات بھ�ذا الخص�وص ،للشركة كامالً  االستثماربإدارة ملف  تختص اللجنةو

 أكت�وبر 29وقد قرر مجلس ادارة ش�ركة المجموع�ة المتح�دة للت�امین التع�اوني أس�یج المنعق�د ف�ي م.  2020إجتماعات خالل ة سبعوقد عقدت اللجنة  .االستثمار
 لجنة اإلستثمار  عضوا في   عبدهللا عبد الرحمن الربدي االستاذ /  تعیین 2020

 
 أدناه: الجدول ھو موضح في جتماعات كما عضاء و تواریخ اإلبیانات حضور األ -

 
 

سریان االستقالة في نفس یوم تقدیمھا كما قد قدم االس�تاذ وقد تم قبول و   2020سبتمبر  7وقد قدم المھندس ثامر بن عبدهللا بن ریس استقالتھ من اللجنة بتاریخ 
  2020أكتوبر  20و تم قبول و سریان االستقالة من یوم  2020أكتوبر 19/ طارق عبدهللا الرمیم استقالتھ من عضویة اللجنة بتاریخ 

 
 
 

 لجنة ادارة المخاطر:  •
 

الش�ریف، وال�دكتور / (رئ�یس اللجن�ة)، وعض�ویة األس�تاذ ھش�ام ب�ن محم�د  .م ط�الل غ�زاويواألس�تاذ حس�ا تتكون لجنة ادارة المخاطر من ثالثة  أعض�اء، وھ�م
ث�ر ظ�روف الس�وق و الخب�رة المت�وفرة ف�ي عل�ى إدارة المخ�اطر  و اعتم�اد اس�تراتیجیة ش�املة إل ،بإدارة المخ�اطر  بالش�ركة  تختص اللجنة، و یوسف باسودان 

خ�ذ ف�ي دارة المخ�اطر  م�ن خ�الل األإس�تراتتیجیة عل�ى إج�راء مراجع�ات دوری�ة وتح�دیثات إا الش�ركة وك�ذلك لیھ�إمعالجة المخاطر المتالزمة الت�ي ق�د تتع�رض 
  م.  2020خالل   تجتماعاإ 3. وقد عقدت اللجنة عتبار المتغیرات الداخلیة و الخارجیة للشركة اإل
 
 

 أدناه: الجدول  ھو موضح في وبیانات حضور االعضاء و تواریخ االجتماعات كما -
 

 د االجتماعاتعد 

 االجتماع السابع
17/09/2020 

االجتماع السادس 
09/07/2020 

االجتماع الخامس 
االجتماع الرابع    02/04/2020

31/03/2020 
االجتماع الثالث 

10/03/2020 
االجتماع الثاني 

08/03/2020 
االجتماع األول 

 االسم طبیعة العضویة 26/02/2020

 م / ثامر عبدهللا بن ریس حضر حضر حضر حضر حضر حضر استقال
 أ/ طارق الرمیم حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر
 ا/ ھشام الشریف حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر
 أ / نوف الحقباني  حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر
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  اإلجتماع االول  
 م االسم 17/03/2020  اإلجتماع االول 16/08/2020اإلجتماع الثاني  30/11/2020

 1 ا/ حسام الغزاوى حضر حضر حضر

 حضر حضر
 2 ا/ ھشام الشریف حضر 

 3 د. یوسف باسودان حضر حضر حضر
 
 

  العمومیة:الجمعیة -11
 

 :كما یلي   أجتماع جمعیة عامة غیر عادیة  1یة و اجتماع جمعیة عامة عاد 1تم عقد   2020خالل سنة 
 
ً لمار التالیة لنھایة السنة المالیة، خالل الستة األشھ للشركة العادیة قد اجتماع الجمعیة العامةع وقد وافقت الجمعیة العامة األساسي للشركة،  علیھ النظام وفقا

 م على القرارات التالیة: 09/06/2020المنعقدة في 
 
 م.31/12/2019افقة على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في المو  -1
 م 31/12/2019الموافقة  على القوائم المالیة عن السنة المالیة المنتھیة في  -2
 م. 31/12/2019الموافقة على تقریر مراجعي حسابات الشركةعن السنة المالیة  -3
تتم بین الشركة و شركة زھیر قاسم وشریكة لإلستشارات (أبیات) والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد على األعمال والعقود التي س الموافقة -4

ألف  لایر .بدون شروط  2م 2019هللا بن ریس مصلحة مباشرة فیھا. وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 
 تفضیلیة .

والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا بن   شركة فوج السعودیة للمصاعد والساللمعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  ةالموافق -5
 تفضیلیة .  ألف لایر .بدون شروط 1م 2019ریس مصلحة مباشرة فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 

والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا بن  شركة الخلیج للمصاعد والساللم المحدودة على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -6
  ألف لایر .بدون شروط تفضیلیة . 111م 1920ریس مصلحة مباشرة فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 

والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا بن ریس مصلحة مباشرة  شركة میار القابضةعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركةو  الموافقة -7
 ألف لایر والترخیص بھا لعام قادم.بدون شروط تفضیلیة . 18م 2019عام فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة  خالل 

والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا بن  مصنع شركة طایا الزراعیھ لالعالفعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -8
 ألف لایر .بدون شروط تفضیلیة . 44م 2019ا بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام ریس مصلحة مباشرة فیھا. وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كم

والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا بن ریس مصلحة مباشرة  شركة طایا العقاریةعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -9
 ألف  لایر.بدون شروط تفضیلیة . 54م 2019ن  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمی

والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا بن ریس مصلحة  شركة طایا القابضة على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -10
 ألف  لایر.بدون شروط تفضیلیة  . 27م 2019ق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام مباشرة فیھا.وھي عبارة عن  وثائ

والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا   شركة العامة لألعمال االستثماریة العقاریةعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -11
 ألف  لایر.بدون شروط تفضیلیة . 5م  2019مباشرة فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام بن ریس مصلحة 

مصلحة والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا بن ریس  مؤسسة الھدى الخیریةعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و الموافقة -12
 ألف لایر .بدون شروط تفضیلیة  . 4م 2019مباشرة فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 

/ ثامربن عبد هللا والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس شركة االجنحة السعودیة للسفر والسیاحة على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -13
 ألف لایر.بدون شروط تفضیلیة . 1م  2019بن ریس مصلحة مباشرة فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 

لمھندس/ ثامربن عبد هللا بن ریس مصلحة والتي لعضو مجلس اإلدارة ا  شركة طایا الزراعیةعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -14
 ألف  لایر .بدون شروط تفضیلیة . 145م  2019مباشرة فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 

والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا بن  الشركة السعودیة لنظام الري بالتنقیطعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -15
 ألف  لایر .بدون شروط تفضیلیة . 133م  2019ریس مصلحة مباشرة فیھا. وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 

حر االحمر لخدمات المالحھ  والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ محمد ھاني بن عبد على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة الب الموافقة -16
ألف لایر .بدون شروط  72م  2019القادر البكري  مصلحة مباشرة فیھا. وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 

 تفضیلیة. 
والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا  شركة الخلیج العربي للصیانة والمقاوالتالتي ستتم بین الشركة و  على األعمال والعقود الموافقة -17

 ..بدون شروط تفضیلیةألف  لایر  24م  2019بن ریس مصلحة مباشرة فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 
والذي یعتبر لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا بن ریس  المھندس /عبدهللا بن ریسعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  موافقةال -18

 ون شروط تفضیلیة  .ألف  لایر .بد 15م  2019مصلحة غیر مباشرة فیھا .وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 
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ري  على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة البحار الدولیة  والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ محمد ھاني بن عبد القادر البك الموافقة -19
 ألف لایر .بدون شروط تفضیلیة. 24م  2019مصلحة مباشرة فیھا. وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 

والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا بن  شركة ادامة للمرافق للتشغیل والصیانة على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و الموافقة -20
 ألف  لایر .بدون شروط تفضیلیة . 2م  2019ین المكتتبة خالل عام ریس مصلحة مباشرة فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأم

والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا بن ریس مصلحة  شركة نما للعقاراتعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -21
 ألف  لایر .بدون شروط تفضیلیة  . 19م  2019التأمین المكتتبة خالل عام  مباشرة فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط

والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا  شركة فالي وشریكھ للتثمین والتقییم العقاريعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -22
 ألف  لایر .بدون شروط تفضیلیة  . 1م  2019ثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام بن ریس مصلحة مباشرة فیھا.وھي عبارة عن  و

 بن على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة حلول المصاعد للتشغیل والصیانة والتي لعضو مجلس اإلدارة المھندس/ ثامربن عبد هللا الموافقة -23
 ألف  لایر .بدون شروط تفضیلیة  . 53م  2019شرة فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام ریس مصلحة مبا

فیھا وھي  ( عضو مجلس االدارة )  والتي لھ مصلحة مباشرة المھندس/ ثامربن عبد هللا بن ریسعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -24
 ألف  لایر .بدون شروط تفضیلیة . 4م  2019عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 

فیھا  ( عضو مجلس االدارة )  والتي لھ مصلحة مباشرة الدكتور/ عبد اللطیف بن محمد ال الشیخعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -25
 ألف  لایر .بدون شروط تفضیلیة . 0,5م  2019وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 

صلحة ( عضو مجلس االدارة ) وعائلتھ  والتي لھ  م  االستاذ / ھشام محمد عبد هللا الشریفعلى األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -26
 ألف  لایر .بدون شروط تفضیلیة. 30م  2019مباشرة فیھا  وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 

 عود الحقبانينوف سوالتي لعضو مجلس اإلدارة االستاذة/ شركة مؤسسة بدایة نجد الطبیة  على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و  الموافقة -27
 ألف  لایر .بدون شروط تفضیلیة  . 4م  2019مصلحة مباشرة فیھا.وھي عبارة عن  وثائق تأمین  كما بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة خالل عام 

28- الموافقة على تعیین مراجعي الحسابات للشركة  شركة ابراھیم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونیون و مكتب العظم والسدیري وآل الشیخ وشركاؤھم 
م و الربع األول 2020محاسبون ومراجعون قانونیون وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 

م وتحدید اتعابھم . 2021من العام المالي   
  م. 2019دیسمبر  31ة  ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في لایر كمكافأ 1,170,000الموافقة على صرف مبلغ  -29
 م.31/12/2019الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  -30
 الموافقة علي تعدیل الئحة حوكمة الشركة  . -31
عادل محمد جمجوم ( عضو غیر تنفیذي) بمجلس االدارة ابتداءا من تاریخ تعیینھ في  الموافقة علي قرار مجلس االدارة بتعیین  االستاذ / -32
( عضو غیر  م خلفا للعضو السابق   االستاذة / زین ایاد االمام  17/05/2022م الكمال دورة المجلس حتي تاریخ انتھاء الدورة الحالیة في 17/03/2020

   .)تنفیذي
رة بتعیین  االستاذ / عبدهللا عبد الرحمن الربدي ( عضو مستقل) بمجلس االدارة ابتداءا من تاریخ تعیینھ في الموافقة علي قرار مجلس االدا -33
 م خلفا للعضو السابق   االستاذ / زیاد اللبان ( عضو مستقل )    17/05/2022م الكمال دورة المجلس حتي تاریخ انتھاء الدورة الحالیة في 17/03/2020

 
 
 

 م على القرارات التالیة: 26/08/2020معیة العامة الغیر عادیة للشركة وقد وافقت الجمعیة العامة المنعقدة في عقد اجتماع الج
 

 :الموافقة على توصیة مجلس إدارة الشركة على تخفیض رأس مال الشركة لیصبح على النحو التالي )1
لایر سعودي، بنسبة تخفیض قدرھا  141,000,000لتخفیض لایر سعودي، رأس المال بعد ا 200,000,000رأس مال الشركة قبل التخفیض  -أ

 .من رأس مال الشركة 29.50٪
 . سھم 14,100,000سھم، عدد األسھم بعد التخفیض  20,000,000عدد األسھم قبل التخفیض  -ب
 .لایر سعودي 59,000,000سبب تخفیض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقیمة  -ت
 .) سھم3.3898) سھم لكل (1سھم من أسھم الشركة، سیتم تخفیض ( 5,900,000 طریقة تخفیض رأس المال: إلغاء -ث
 . أثر تخفیض رأس المال على التزامات الشركة: ال یوجد تأثیر جوھري من تخفیض رأس مال الشركة على التزاماتھا المالیة -ج
 على تخفیض رأس المال سیكون قرار التخفیض نافذاً على تاریخ التخفیض : في حال وافق مساھمو الشركة في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة -ح

 العامة غیر جمیع مساھمي الشركة المقیدین بسجالت الشركة لدى مركز إیداع األوراق المالیة (مركز إیداع) نھایة ثاني یوم تداول یلي انعقاد الجمعیة
 .العادیة التي تقرر فیھا تخفیض رأس المال

 ) من النظام األساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال لتتوافق مع تخفیض رأس المال .8الموافقة على تعدیل المادة ( -خ
 

 بأغراض الشركة .  ) من النظام األساِس للشركة والمتعلقة3الموافقة على تعدیل المادة رقم ( )2
 ) من النظام األساِس للشركة والمتعلقة بتداول األسھم 12عدم الموافقة على تعدیل المادة رقم ( )3
 ) من النظام األساِس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة 15الموافقة على تعدیل المادة رقم ( عدم )4
 ) من النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالحیات المجلس. 18الموافقة على تعدیل المادة رقم ( )5
 المجلس . ) من النظام األساِس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء19الموافقة على تعدیل المادة رقم ( )6
 ) من النظام األساِس للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس.22الموافقة على تعدیل المادة رقم ( )7
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 ) من النظام األساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعیات .30الموافقة على تعدیل المادة رقم (  )8
 بالوثائق المالیة . ) من النظام األساس للشركة والمتعلقة43الموافقة على تعدیل المادة رقم ( )9

 ) من النظام األساِس للشركة والمتعلقة بالزكاة واإلحتیاطي .45عدم الموافقة على تعدیل المادة رقم ( )10
 الموافقة على تعدیل الئحة عمل  لجنة المراجعة. )11

 
 ما یلي: على الداخلیة ولوائحھاللشركة  األساسيوقد تضمن النظام  -3

 باح التي یتقرر توزیعھا. الحق في الحصول على نصیب من األر .1
 .التصفیةالحق في الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند  .2
 في مداوالتھا والتصویت على قراراتھا. واالشتراك العامة،حق حضور الجمعیات  .3
 حق التصرف في األسھم. .4
 حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولیة على أعضاء المجلس. .5
 . ولوائحھ التنفیذیةنظام السوق المالیة  مع عارضتی بما ال یضر بمصالح الشركة وال ،معلوماتال وطلب االستفسارحق  .6

 
 

 :وأي من شركاتھا التابعة أنشطة األسھم وأدوات الدین والقروض-12
 

 ویتك����������ون م����������ن  ،م31/12/2020ملی����������ون لایر س����������عودي كم���������ا ف����������ي  141والمص����������در یبل���������غ رأس م����������ال الش����������ركة المص����������رح ب���������ھ 
وللجمھ�ور  ، ،%20اإلس�المي للتنمی�ة بنس�بة  ح�د. وأس�ھم المجموع�ة مملوك�ة للبن�كلایر س�عودي للس�ھم الوا10س�میة ق�درھا ، بقیمة أھمس 14,100,000

، لم توجد أیة أدوات دین ص�ادرة ع�ن الش�ركة، ول�م توج�د أی�ة مص�لحة ف�ي فئ�ة األس�ھم م2020دیسمبر  31العام المالي المنتھي في  . وخالل%80 بنسبة
 .ة في التصویت ألیة أشخاص، ولم توجد أیة مصلحةذات األحقی

أدوات دی�ن قابل�ة للتحوی�ل أي  توج�د ال  أو أفراد أسرھم في أسھم الشركة. كما  وكبار التنفیذیینكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة إوحقوق خیار وحقوق 
ال  أو منحتھا خالل السنة المالیة المنتھیة في ذلك التاریخ. كذلك  ،كةأو حقوق مشابھة أصدرتھا الشر ،إلى أسھم أو أي حقوق خیار أو مذكرات حق اكتتاب

أو حقوق خیار أو شھادات حقوق مش�ابھة أص�درتھا أو منحتھ�ا الش�ركة خ�الل  أسھمحقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل إلى أي وجد 
ترتیب�ات أو اتف�اق تن�ازل أي  توج�د ال  ك�ذلك  أدوات دین قابل�ة لالس�ترداد.ألي  ، الشركةیوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب وال  ، م2020عام 

ي م��ن أدوات ال��دین أو أنش��طة متعلق��ة لتزام��ات مالی��ة للغی��ر أو ق��روض أو أإبموجب��ھ أي م��ن المس��اھمین ع��ن أي حق��وق ف��ي األرب��اح. ول��یس عل��ى الش��ركة 
 .على الشركةال یوجد أي قروض  یقر مجلس اإلدارة أنھوباألسھم. 

 
 

 وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم أو أدوات دین الشركة أو أي من شركاتھا التابعة:
 

 اسم من تعود لھ المصلحة م
صافي  نھایة العام بدایة العام

 التغییر
نسبة 
 التغییر

عدد  أدوات الدین عدد األسھم
 األسھم

أدوات 
 الدین

 %100 12,480 ------- 12,480 ------- ---- االستاذة / نوف سعود الحقباني 1
 %41- -295 ------- 705 ------- 1,000 األستاذ حسام طالل الغزاوي 2
 ----- ------ ---- ----- ----- ----- المھندس محمد ھاني البكري 3
 %41-  590- ------- 1,410 ------- 2,000 ھشام بن محمد الشریفاألستاذ  4
 ------- ------- ------- ------ ------- -------- االستاذ / فواز محمد الشرعبي 5
 %41- 295- ------- 705 ------- 1,000 الدكتور /  عبد اللطیف آل الشیخ 6
 %100 23 ------- 23 ------- ------- عادل محمد رشید جمجوم االستاذ /  7
 %100 7,797  7,797 ----- ------ عبد الرحمن الربدي  االستاذ / عبدهللا 8
 %100 28 ------- 28 ------- ------ خالد سلیمان الجاسر االستاذ /  9

10 
 ------ ----- ------- ------- ----- ---- عبدهللا صالح الحربي االستاذ /  

 
 
 القصر في أسھم أو أدوات دین الشركة أو أي من شركاتھا التابعة، وأزواجھم وأوالدھم  التنفیذیینوال یوجد أي مصلحة تعود لكبار  
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 :الزكاة والمدفوعات النظامیة والقروض-31
 

 بیـــــــان

2020 

المستحق حتى نھایة الفترة  المسدد بیـــان األســباب وصف موجز
 المالیة السنویة و لم یسدد

 القیمة باأللف لایر
     2,319 1,941 الزكاه

     25 - ضریبةال

  2021تسدد فى ینایر   مستحقات شھر دیسمبر   5,413 44,440 ضریبة القیمة المضافة 

المؤسسة العامة للتأمینات 
  2021تسدد فى ینایر   مستحقات شھر دیسمبر   347 4,278 االجتماعیة

     - 673 تكالیف تأشیرات و جوازات

     - 564 رسوم مكتب العمل

 للبنك المركزي اف أتعاب االشر
  2021تسدد فى ینایر    2020متبقى مستحقات    693 2,615 السعودى

أتعاب االشراف لمجلس الضمان 
مستحقات الربع الرابع   382 1,213 الصحى التعاونى

  2021تسدد فى ینایر    2020

     - 260 أتعاب تداول
    - 15 الغرامات

  2021تسدد فى ینایر   شھر دیسمبر  مستحقات  12 1,618 ضریبة االستقطاع
 
 

ادرة المنظم�ة لایر بس�بب ع�دم االلت�زام بتطبی�ق تنظیم�ات وق�رارات ال�وزارة الص� 10,000مخالفة م�ن وزارة الم�وارد البش�ریة و المس�ؤولیة االجتماعب�ة بقیم�ة 
 .للظروف االستثنائیة

ام الش�ركة بتعلیم�ات البن�ك المرك�زي المبنی�ة عل�ي االج�راءات االحترازی�ة الت�ي تض�عھا بسبب ع�دم الت�زلایر  5000بقیمة من البنك المركزي السعودي مخالفة 
 وزارة الصحة بشأن مكافحة فایروس كورونا 

 
 
 
 
 
 
 اإلقرارات:-41
 

 تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني أنھ:
 ال یوجد أي شركة تابعة لھا. -1
د عن��د الطل��ب أو غی��ر ذل��ك، ول��م تق��م الش��ركة ب��دفع أي مب��الغ س��داداً لق��روض خ��الل الس��نة المالی��ة ال توج��د أي ق��روض علیھ��ا س��واء كان��ت واجب��ة الس��دا -2

 م.2020
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منحتھا الش�ركة خ�الل  وكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرتھا أإمذكرات حق  ى أسھم، وال توجد أي حقوق خیار أوال توجد أي أدوات دین قابلة للتحویل إل -3
 .2020السنة المالیة 

بموجب أدوات دین قابلة للتحویل إل�ى أس�ھم، أو حق�وق أو خی�ار، أو ش�ھادات حق�وق، أو حق�وق مش�ابھة، أو قام�ت إكتتاب قوق تحویل أو ال توجد أي ح -4
 م.2020الشركة بإصدارھا أو منحھا خالل العام المالي 

 یمة لألوراق المالیة المتبقیة.، أو أي قلإلسترداد لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو الغاء من جانبھا ألي أدوات دین قابلة  -5
 یوجد مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص. ال -6
 .وأزواجھم وأوالدھم القصرتعود ألعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار التنفیذیین  یكون المصدر طرفاً فیھ كتتابإوحقوق أال یوجد حقوق خیار  -7
 وجبھ أحد مساھمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.تفاق تنازل بمإ وال یوجد أي ترتیبات أ -8
 لمصلحة موظفي المصدر.أنشأت  حتیاطات أخرى إ وال یوجد أي استثمارات أ -9

 .و التعویضاتأي تنازالت عن الرواتب اأال یوجد  -10
 
 
 وأسبابھا الطلبات تلك وتواریخ المساھمین لسجل الشركة طلبات عدد- 51
 

 اسباب الطلب تاریخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساھمین

 ىأخر 2020 أبریل  8 1
 الجمعیة العامة العادیة 2020 یونیو 6 2

 ىأخر 2020 أغسطس  10 3

 الجمعیة العامة الغیر عادیة 2020أغسطس   24 4

 ىأخر 2020أكتوبر   23 5
 ىأخر 2020أكتوبر   26 6

 ىأخر 2020دیسمبر   6 7

 ىأخر 2020دیسمبر   27 8
 
 
 
 :للتقاریر المالیة  الدولیةمعاییر الو المراجعون الخارجیون-61

 
على تعیین مراجعي الحسابات للشركة  شركة ابراھیم أحمد البسام وشركاؤه  الموافقة ،م09/06/2020نعقدت في أوالتي العادیة  الجمعیة العامة  وافقت

ون ومراجعون قانونیون وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني محاسبون قانونیون و مكتب العظم والسدیري وآل الشیخ وشركاؤھم محاسب
 م وتحدید اتعابھم . 2021م و الربع األول من العام المالي 2020والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 

 
 

 معدل طبقا للنص التالي:صدر مراجعي الحسابات تقریرھم برأي غیر أ 
 

ا ف�ي ائم المالیة لشركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني  (أسیج) (شركة مساھمة س�عودیة) ("الش�ركة") والت�ي تش�مل قائم�ة المرك�ز الم�الي كم�لقد راجعنا القو
لخ�ص للسیاس�ات ، وقوائم الدخل، الدخل الشامل اآلخر، التغی�رات ف�ي حق�وق الملكی�ة والت�دفقات النقدی�ة للس�نة المنتھی�ة ف�ي ذل�ك الت�اریخ، وم2020دیسمبر  31

 المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.
وأدائھ�ا الم�الي وت�دفقاتھا  2020دیس�مبر  31وفي رأینا، فإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بعدل من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي للشركة كم�ا ف�ي 

الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى التي اعتمدتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً للمعاییر 
 .الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

 - بأنھ:وتقر الشركة       
 

 .بالشكل الصحیحأعدت الحسابات  أن سجالت -أ
 .عالیةونفذ بفعد على أسس سلیمة نظام الرقابة الداخلیة أ أن -ب
 على مواصلة نشاطھ. لمصدرقدرة ا فيیذكر ال یوجد أي شك أنھ  -ت
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 الرقابة الداخلیة: وكفاءة إجراءاتفاعلیة -17

 
تم القیام بعملیات المراجعة وفق  .م2020أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة، خالل عام  ة وفعالیةجعة الداخلیة فحص وتقییم مدى كفاءیشمل نطاق إدارة المرا

المتبعة وذلك وفق المعاییر المتبعة  وتحدیث االجراءاتوتحدید نقاط الضعف بھا وتقییمھا  الرقابة الداخلیةة تعتمد على تحدید المخاطر وتقییم نظم منھجی
 واستناداً على القواعد التنظیمیة إلدارة المراجعة الداخلیة الموافق علیھا من قبل لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة. 

ضع مع بدایة لمراجعة الداخلیة تقاریرھا الربع سنویة إلى لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة وھذه التقاریر تستند على خطة المراجعة التي توتقدم إدارة ا
 كل سنة مالیة من قبل إدارة المراجعة الداخلیة بموافقة وإشراف لجنة المراجعة. 

تقوم لجنة المراجعة بمناقشة ھذه التقاریر في اجتماعاتھا  المعنیة.جعة مع نسخة إلى اإلدارة التنفیذیة واإلدارات ترسل التقاریر بصفتھا النھائیة إلى لجنة المرا
 اإلجراءات المناسبة لمعالجة أي مالحظات.  باتخاذالفصلیة للموافقة علیھا أو التوصیة 

بتوجیھ بعض اإلدارات التي لم تتبع بعض  وقد قامتطبق اللوائح الداخلیة للشركة التأكد من أن اإلدارات المختلفة تبإدارة المراجعة الداخلیة  وكذلك تقوم
 .اإلجراءات المكتوبة بأن یتم اتباع ھذه اإلجراءات

ومجلس سعودي ال بالبنك المركزيالخاصة و التعامیم قامت إدارة المراجعة الداخلیة بلفت انتباه بعض اإلدارات التي لم تقم بتطبیق متطلبات اللوائح التنظیمیة 
 الضمان الصحي. 

 ً  .م31/12/2020للموازنة التقدیریة المعتمدة للسنة المالیة المنتھیة في  لم تقم اإلدارة التنفیذیة بتجاوز إجمالي المصرفات العمومیة طبقا
  .والمتوسطةللمجموعات الصغیرة  الطبيصدار وثائق التأمین إ لیاتوتعدیل آتم مراجعة 
 صدار الوثائق.  االكتتاب قبل إ إلداراتالمستندات المطلوبة ضافة بعض تم مراجعة إ

وقد تم سداد القیمة لبعض العمالء بناء علي طلبھم و لم یتم خصم قیمة الفائض من القسط  2019تم التأكد من تطبیق تعلیمات سیاسة توزیع الفائض لعام 
 المستحق عند التجدید 

 غسل األموال و تمویل األرھاب غیر مدرجین علي قوائم الشخاص التي تقوم الشركة بالتعامل معھم تم انشاء نظام خاص بالشركة للـتأكد من ان ا
 .و التعامیم الخاصة بھا  السعودي البنك المركزيواللوائح التنظیمیة  ات الخبیر اإلكتواريالتأكد من اتباع اإلدارات الفنیة لتعلیم

یتم كتابة قیمة االصل في البرنامج الخاص  ولكن لمصول الثابتة ووضع بار كود علي كل اصل لجمیع أجرد  باستكمال 2020خالل في الشركة  قامت
 باالصول الثابتة حتي االن 

 قامت الشركة باجراءات العمل عن بعد وذلك بسبب االجراءات االحترازیة لمكافحة جائحة كورونا 
 ع الشركة بعد العودة الي الدوام بمقر الشركةقامت الشركة بتطبیق اجراءات التباعد داخل المكتب الرئیسي و فرو

 .التأمینات االجتماعیة والجھات الحكومیة األخرى المؤسسة العامةوبصفة عامة التأكد من اتباع الشركة لتعلیمات وزارة التجارة وتعلیمات ھیئة السوق المالیة و
بكفاءة وفعالیة بضمان مصداقیة تقاریر  وتم تنفیذهتطبقھ الشركة أعد على أسس سلیمة ن نظام الرقابة الداخلیة الذي وبناء علي ما تقدم تري لجنة المراجعة ا

 الشركة مناسبة للحد من المخاطر. والرقابة داخلن وسائل التحكم رقابة الداخلیة إلى توفیر ضمان بأاللوائح المطبقة، ویسعى نظام ال والتوافق معالمالیة 
 
 
 

 لشركةل اإلجتماعیة  المساھمات تفاصیل-18
 

 :2020المبادرات المجتمعیة لعام 
 

 2020ینایر  -حملة ساما ونجم التوعویة بعنوان (#حیاتھم_التوقفھا)           -
 2020مارس ، إبریل  –حملة توعویة (#الوقایة_من_كورونا)           -
 2020مارس ، إبریل  –حملة توعویة (#كلنا_مسؤول)           -
 2020إبریل ، مایو  –ھر رمضان المبارك (#صم_بصحة) حملة خالل ش          -
 2020إبریل ، مایو  –حملة توعویة (#خلك_بالبیت)           -
 2020یونیو ، یولیو ، أغسطس  –حملة ساما ، المرور ونجم التوعویة بعنوان (#أمن_تسلم)           -
 2020مایو ، یونیو  –حملة توعویة (#نعود_بحذر)           -
 2020یونیو –) 19-حملة توعویة (مسحة فیروس كورونا (كوفید          -
 2020یولیو ، أغسطس –حملة توعویة (الرصد اآللي لعدم وجود تأمین)           -
 2020یولیو ، أغسطس –حملة توعویة (غیر المرخصین مزاولة مھنة التأمین)           -
 2020یولیو –حملة عن فضل شھر ذو الحجة           -
 2020سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر  –حملة ساما (معّرف الكیانات القانونیة) التوعویة (#عشان_یعرفونك)           -
 2020نوفمبر  –توعیة عن القیادة أثناء ھطول األمطار           -
 . 2020أكتوبر  –حملة توعویة الیوم العالمي لسرطان الثدي           -
 
 
 
 



 

 41 من 33 صفحة   م2020 لسنةتقر�ر مجلس اإلدارة 
 

 
 :كما یلي  ھذه السنة خاللوطالبات  طالب 5دریب الطالب وقد تم تدریب قامت الشركة بت

 
 التدریب 

 # االسم  الجامعھ التخصص الشھادة اقسام التدریب المشرف

العلوم في الریاضیات  بكالوریوس  اكتتاب السیارات ھاشم الشھري
 1 بدر بن خالد الشویعر جامعة الملك سعود االكتواریة والمالیة

العلوم في الریاضیات  بكالوریوس  اكتتاب السیارات شھريھاشم ال
 2 ایاد بن عبدالعزیز اللحیدان جامعة الملك سعود االكتواریة والمالیة

 3 رھف بنت عون ابو قرنین جامعة االمیرة نوره  ادارة اعمال  بكالوریوس  موارد بشریة محمد العبدالكریم

جامعة االمام محمد بن  تأمین وإدارة مخاطر بكالوریوس  االدارة الفنیة  محمد القاضي
 4 مھند فھد بن خالد سعود االسالمیة

العلوم في الریاضیات  بكالوریوس  االدارة الفنیة  محمد القاضي
 5 معاذ فھد الدریویش جامعة الملك سعود االكتواریة والمالیة

 
 

 األخیرة و أسماء أعضاء مجلس االدارة الحاضرین لھذه الجمعیات  المالیة السنة خال المنعقدة للمساھمین العامة الجمعیات تواریخ-19
 

 اجتماع الجمعیة العامة العادیة االسم
 2020یونیو   9

 اجتماع الجمعیة العامة الغیر عادیة
 2020أغسطس  26

 حضر حضر م / ثامر عبدهللا بن ریس
 حضر حضر أ / ھشام محمد الشریف
 حضر حضر أ / نوف سعود الحقباني

 تغیب تغیب / محمد ھاني البكري م 
 حضر حضر غزاويطالل أ / حسام 

 حضر حضر م / طارق عبد هللا حسین الرمیم
 حضر حضر د / عبد اللطیف بن محمد آل الشیخ

 حضر حضر أ/ فواز محمد الشرعبي 
 حضر حضر أ/ عادل محمد جمجوم

 حضر حضر أ /عبد هللا عبد الرحمن الربدي 
 لم یكن  عضو مجلس ادارة في ذلك التاریخ لم یكن  عضو مجلس ادارة في ذلك التاریخ لجاسر أ / خالد سلیمان ا

 لم یكن  عضو مجلس ادارة في ذلك التاریخ لم یكن  عضو مجلس ادارة في ذلك التاریخ أ/ عبدهللا صالح الحربي
 
 
 
 

 المخاطر المستقبلیة:-20
 

 ،ومنھا تأثر شركات معیدي التأمین العالمی�ة بم�ؤثرات األس�واق العالمی�ة ،ء الشركات العاملة في قطاع التأمینأن ھناك مخاطر مستقبلیة قد تؤثر على أدا ال شك
إال أن التغی�ر ف�ي السیاس�ات  ،تقی�یم م�الي ع�الي يمع معی�دي ت�أمین ذوإال تعاقد ال توبالرغم من أن الشركة  ،تفاقیات إعادة التأمینإومن ثم عدم اإللتزام بشروط 

قل�ة ت�وفر الم�وارد البش�ریة  ش�ركة. وك�ذلك م�ن المخ�اطر المحتمل�ة:دى شركات معیدي التأمین یعتبر م�ن المخ�اطر المس�تقبلیة الت�ي ق�د ت�ؤثر عل�ى أداء الالعامة ل
خ�رى مث�ل مخ�اطر األ ھ�ذا باإلض�افة إل�ى المخ�اطرو .وھو ما تسعى الشركة إلى تقلیصھ من خالل برامج التدریب والتأھیل ،المؤھلة في قطاع التأمین السعودي

  والمخاطر التنافسیة. ،القانونیة والتنظیمیة والمخاطر ،ومخاطر السیولة ،التقنیة
أنس�ب الوس�ائل لتحدی�د  والوصول إلى ،من أھمیة كبیرة ودور فعال في الحفاظ على استقرار الشركة لھذه اإلدارة قامت الشركة بإنشاء إدارة للمخاطر وذلك لما 

 واجھ الشركة ومن ثم العمل على السیطرة علیھا.ودراسة المخاطر التي ت
 
 
 

 تواجھا الشركة:أن یمكن  التيالمخاطر 
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 إدارة المخاطر  

 (أ) التأمین
ا التوقعات. یتأثر ھذتتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا الشركة بموجب عقود التأمین في أن المطالبات الفعلیة ومدفوعات الفوائد أو توقیتھا ، تختلف عن 

توفر احتیاطیات  بتكرار المطالبات وكثرة المطالبات والفوائد الفعلیة المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طویلة األجل. لذلك، فإن ھدف الشركة ھو ضمان
 كافیة لتغطیة ھذه االلتزامات.

التأمین على أساس تناسبي وغیر تناسبي. إن غالبیة إعادة  تقوم الشركة بشراء إعادة التأمین كجزء من برنامجھا للتخفیف من المخاطر. یتم إسناد إعادة
مین غیر التأمین التناسبي ھي إعادة التأمین على حصة الحصص التي یتم اتخاذھا للحد من تعرض الشركة الكلي لفئات معینة من األعمال. إعادة التأ

لتخفیف تعرض الشركة الصافي لخسائر الكوارث. تختلف حدود االحتفاظ بإعادة التناسبي ھي في المقام األول إعادة التأمین الزائدة عن الخسارة المصممة 
 التأمین الزائدة عن الخسائر حسب خط المنتج والمنطقة.

أن  لى الرغم منیتم تقدیر المبالغ القابلة لالسترداد من معیدي التأمین بطریقة تتوافق مع مخصص المطالبات المعلقة وتتوافق مع عقود إعادة التأمین. ع
یوجد خطر ائتماني فیما الشركة لدیھا ترتیبات إلعادة التأمین ، إال أنھا ال تعفى من التزاماتھا المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمین الخاصة بھا ، وبالتالي 

وجب ترتیبات إعادة التأمین ھذه. تتنوع یتعلق بالتنازل عن إعادة التأمین ، إلى الحد الذي ال یستطیع فیھ أي معید تأمین الوفاء بالتزاماتھ المفترضة بم
حد. ال یوجد أي عملیات إعادة التأمین لدى الشركة بحیث ال تعتمد على معید تأمین واحد وال تعتمد عملیات الشركة بشكل كبیر على أي عقد إعادة تأمین وا

 من إجمالي أصول إعادة التأمین في تاریخ التقریر. ٪36تعرض للطرف المقابل یتجاوز 
 رار المطالبات ومبالغھاتك

ف الجوي ، یمكن أن یتأثر تكرار المطالبات ومبالغھا بعدة عوامل مثل الكوارث الطبیعیة ، والفیضانات ، واالضطرابات البیئیة واالقتصادیة ، والغال
ورة أعاله. حدت الشركة من مخاطرھا عن وتركیز المخاطر ، وأعمال الشغب المدنیة وما إلى ذلك. تدیر الشركة ھذه المخاطر من خالل التدابیر المذك

ألعاصیر طریق فرض أقصى مبالغ للمطالبة على عقود معینة وكذلك استخدام ترتیبات إعادة التأمین من أجل الحد من التعرض لألحداث الكارثیة (مثل ا
ھو الحد من التعرض للكوارث بناًء على شھیة الشركة  والزالزل واألضرار الناجمة عن الفیضانات). ان الغرض من استراتیجیات التأمین وإعادة التأمین

من حقوق المساھمین على أساس إجمالي و  ٪15للمخاطر وفقًا لما تحدده اإلدارة. یتمثل الھدف العام حالیًا في تقیید تأثیر حدث كارثي واحد على حوالي 
من حقوق المساھمین. قد یقرر  ٪5بل لمعید تأمین واحد ال یتجاوز على أساس صاٍف. في حالة حدوث مثل ھذه الكارثة ، فإن تعرض الطرف المقا 3٪

 مجلس اإلدارة زیادة أو تقلیل الحد األقصى المسموح بھ بناًء على ظروف السوق وعوامل أخرى.
 تركیز مخاطر التأمین 

 اع الطبي.تراقب الشركة تركیز مخاطر التأمین بشكل أساسي حسب فئة العمل. ان التركیز الرئیسي یكمن في القط
انات أو الزالزل ، تراقب الشركة أیًضا تركیز المخاطر من خالل تقییم المخاطر المتعددة التي یتم تغطیتھا في نفس الموقع الجغرافي. بالنسبة لمخاطر الفیض

جاورة ، التي یمكن أن تتأثر بحادث مطالبة یتم تصنیف مدینة كاملة كموقع واحد. بالنسبة لمخاطر الحرائق والممتلكات ، یعتبر المبنى المعیّن والمباني الم
د أثناء تقییم تركیز واحدة ، موقعاً واحداً. وبالمثل ، بالنسبة للمخاطر البحریة ، تعتبر المخاطر المتعددة المشمولة في رحلة سفینة واحدة بمثابة خطر واح

یة وتضع سیاسة إعادة التأمین الخاصة بھا لتقلیل ھذه التعرضات إلى المخاطر. تقوم الشركة بتقییم تركیز التعرض لمخاطر التأمین الفردیة والجماع
 مستویات مقبولة لدى الشركة.

 یة السعودیة.نظراً ألن الشركة تعمل أساساً في المملكة العربیة السعودیة ، فإن جمیع مخاطر التأمین تشیر إلى السیاسات المعتمدة في المملكة العرب
 فوعات المطالبات المستقبلیةمصادر عدم الیقین في تقدیر مد

، ویشمل تكالیف تسویة یتعلق المصدر الرئیسي لعدم التأكد من التقدیر في تاریخ قائمة المركز المالي بتقییم المطالبات المعلقة، سواء تم اإلبالغ عنھا أم ال
ا لشروط العقد على النحو الوارد في شروط وأحكام السیاسة. تتمثل المطالبات المتوقعة. تكون المطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق واألطراف الثالثة وفقً 

السابقة. یتضمن ذلك  المطالبة الرئیسیة بموجب تقدیرات االلتزام في أن تطویر المطالبات المستقبلیة للشركة سوف یتبع نمًطا مشابھاً لخبرة تطویر المطالبات
لیف معالجة المطالبات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة حادث. یتم استخدام أحكام تكالیف المطالبة وتكااالفتراضات المتعلقة بمتوسط 

ت في عوامل السوق نوعیة إضافیة لتقییم المقدار الذي قد ال تنطبق علیھ االتجاھات السابقة في المستقبل ، على سبیل المثال: الحدوث مرة واحدة ؛ التغیرا
البة: الظروف االقتصادیة: وكذلك العوامل الداخلیة مثل مزیج المحفظة وشروط السیاسة وإجراءات معالجة المطالبات. یستخدم مثل الموقف العام من المط

 الحكم كذلك لتقییم مقدار تأثیر العوامل الخارجیة مثل القرارات القضائیة والتشریعات الحكومیة على التقدیرات.
 

 البات المستقبلیة (تتمة)مصادر عدم الیقین في تقدیر مدفوعات المط
تند ھذه التقدیرات یتطلب الحكم من قبل اإلدارة في تقدیر المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمین الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین. تس

ن ، وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تقدیرات اإلدارة بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متناقضة وربما كبیرة من التقدیر وعدم الیقی
ابقة في المستقبل، على مما یؤدي إلى تغییرات مستقبلیة في المطلوبات المقدرة. تستخدم األحكام النوعیة لتقییم المقدار الذي قد ال تنطبق علیھ االتجاھات الس

الموقف العام من المطالبة والظروف االقتصادیة. یستخدم الحكم كذلك لتقییم مقدار  سبیل المثال الحدوث لمرة واحدة ، والتغیرات في عوامل السوق مثل
 تأثیر العوامل الخارجیة مثل القرارات القضائیة والتشریعات الحكومیة على التقدیرات.
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مة المركز المالي والتكلفة النھائیة المتوقعة على وجھ الخصوص، یجب عمل تقدیرات لكل من التكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنھا في تاریخ قائ
 للمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا في تاریخ قائمة المركز المالي.

 العملیة المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات
تقدیرات معقولة محایدة للنتیجة األكثر ترجیًحا أو  الغرض من العملیة المستخدمة لتحدید المطالبات الخاصة بحساب رصید المطالبة المعلق ھو أن تؤدي إلى

التي تم إخطارھا. یتم  المتوقعة. ان طبیعة العمل تجعل من الصعب للغایة التنبؤ بشكل مؤكد بالنتیجة المحتملة ألي مطالبة معینة والتكلفة النھائیة للمطالبات
ع المراعاة الواجبة لظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من المقیم واألدلة التاریخیة تقییم كل مطالبة تم إخطارھا على أساس منفصل لكل حالة على حدة م

 عن حجم المطالبات المماثلة. تتم مراجعة تقدیرات الحالة بانتظام ویتم تحدیثھا عند توفر معلومات جدیدة.
ً إلى درجة أكبر م ن عدم الیقین من تقدیر تكلفة تسویة المطالبات المعترف بھا بالفعل یخضع تقدیر المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم االبالغ عنھا عموما

مج إعادة التأمین. للشركة، وفي ھذه الحالة تتوفر معلومات حول حدث المطالبة. تأخذ عملیة التقدیر في االعتبار نمط تقاریر المطالبات السابق وتفاصیل برا
 ).2لمزید من التفاصیل یرجى الرجوع الى اإلیضاح رقم (

طویر المتكبدة وطریقة یتم تقدیر التكلفة النھائیة للمطالبات غیر المسددة باستخدام مجموعة من أسالیب إسقاط المطالبات االكتواریة القیاسیة، مثل طریقة الت
 معدل المطالبات وطریقة بورنھوتر فیرغسون .

بة تطویر المطالبات السابقة للشركة إلظھار تطویر المطالبات المستقبلیة وبالتالي االفتراض الرئیسي الذي تستند إلیھ ھذه النماذج ھو أنھ یمكن استخدام تجر
تكالیف كل مطالبة وأرقام المطالبة بناًء على تكالیف المطالبات النھائیة. على ھذا النحو، تستنبط ھذه النماذج تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة، ومتوسط 

ونسب الخسارة المتوقعة. یتم تحلیل تطویر المطالبات التاریخیة بشكل أساسي من خالل سنوات الحوادث ، ولكن یمكن  التطور الملحوظ في السنوات السابقة
ً تحلیلھا حسب المنطقة الجغرافیة، وكذلك عن طریق خطوط األعمال وأنواع المطالبات المھمة. عادة ما یتم التعامل مع المطالبات الك بیرة بشكل أیضا

یق االحتفاظ بالقیمة االسمیة لتقدیرات الضابط على الخسارة أو بشكل منفصل إلظھار تطورھا في المستقبل. في معظم الحاالت، ال یتم منفصل، إما عن طر
 في بیانات تقدیم مطالبات صریحة بشأن معدالت التضخم أو الخسارة المستقبلیة للمطالبات. بدالً من ذلك، فإن االفتراضات المستخدمة ھي تلك الضمنیة

ت السابقة في المستقبل، تطویر المطالبات التاریخیة التي تستند إلیھا التوقعات. یستخدم الحكم النوعي اإلضافي لتقییم المبلغ الذي قد ال تنطبق علیھ االتجاھا
تجاه المطالبة ، والظروف (على سبیل المثال ، لتعكس األحداث غیر المتكررة، والتغیرات في العوامل الخارجیة أو السوقیة مثل المواقف العامة 

وإجراءات  االقتصادیة، ومستویات تضخم المطالبات، القرارات والتشریعات القضائیة ، فضالً عن العوامل الداخلیة مثل مزیج المحفظة ومیزات السیاسة
ن مجموعة األحكام المحتملة، مع مراعاة جمیع معالجة المطالبات) من أجل الوصول إلى التكلفة النھائیة المقدرة للمطالبات التي تعرض الخروج المحتمل م

 الشكوك المعنیة.
ة االلتزام) تم تحدید مطلوبات األقساط بحیث یكون إجمالي مخصصات األقساط (احتیاطي األقساط غیر المكتسبة واحتیاطي عجز األقساط نتیجة اختبار كفای

من المحتمل أن تحدث في السیاسات غیر المنتھیة كما في تاریخ قائمة المركز المالي. یتم كافیاً لخدمة المطالبات والمصروفات المتوقعة في المستقبل والتي 
عات األحداث المستقبلیة تحدید االلتزام المستقبلي المتوقع باستخدام التقدیرات واالفتراضات بناًء على الخبرة المكتسبة خالل الفترة المنتھیة في العقود وتوق

 التي یعتقد أنھا معقولة.
 لیل الحساسیةتح

بر كافیة. ومع ذلك ، فھذه تعتقد الشركة أن التزامات المطالبة المقدرة بموجب عقود التأمین القائمة التي تم الكشف عنھا في القوائم المالیة في نھایة السنة تعت
المالیة. التزامات مطالبات التأمین حساسة لمختلف  المبالغ غیر مؤكدة وقد تختلف المدفوعات الفعلیة عن التزامات المطالبات المنصوص علیھا في البیانات

 االفتراضات. لم یكن من الممكن تحدید مدى حساسیة متغیر معین مثل التغییرات التشریعیة أو عدم الیقین في عملیة التقدیر.
 االكتتاب على النحو التالي:في نسبة المطالبة ، صافي إعادة التأمین ، سوف یؤثر على صافي دخل / (خسارة)  ٪2تغییر افتراضي بنسبة 

 
  الدخل من عملیات التأمین

  م2020 م2019
  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 ٪ 2-تأثیر التغییر في نسبة المطالبة بنسبة   
 الطبي (3,444) 9,462

 المركبات 72,688 70,774
 الحوادث العامة  7,340 6,482
 أخرى 3,846 2,971

89,689 80,430  
   

  الدخل من عملیات التأمین
  م2020 م2019

  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)
 ٪2تأثیر التغییر في نسبة المطالبة بنسبة +   

 الطبي (14,677) 4,744
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 المركبات 31,852 57,222
 الحوادث العامة  6,200 6,122
 أخرى 3,604 2,919

71,007 26,980  
 

 مین(أ) مخاطر إعادة التأ
تأمین  من أجل الحد من التعرض المالي الناشئ عن مطالبات كبیرة ، تدخل الشركة ، في سیاق العمل المعتاد ، في اتفاقیات مع أطراف أخرى إلعادة

 تعرضاتھا.
ة بھا وتراقب تركیز مخاطر لتقلیل تعرضھا لخسائر كبیرة من إعسار معیدي التأمین ، تقوم الشركة بتقییم الوضع المالي لشركات إعادة التأمین الخاص

 االئتمان الناتجة عن مناطق جغرافیة أو أنشطة أو خصائص اقتصادیة إلعادة التأمین.
 الي:یتم اختیار معیدي التأمین باستخدام المعاییر واإلرشادات التالیة التي وضعھا مجلس إدارة الشركة. یمكن تلخیص المعاییر على النحو الت

 أو ما یعادلھا. BBB) التي ال تقل عن S&Pتماني المقبول من قبل وكاالت التصنیف المعترف بھا (مثل الحد األدنى للتصنیف االئ -
 سمعة شركات إعادة تأمین معینة. -
 عالقة العمل الحالیة أو الماضیة مع معید التأمین. -

التاریخي لُمعّیدي التأمین ، حیثما كان ذلك ممكنًا ، من قبل الشركة  عالوة على ذلك ، تتم مراجعة القوة المالیة والخبرة اإلداریة والتقنیة باإلضافة إلى األداء
م و 2019دیسمبر  31بشكٍل شامل والموافقة على المتطلبات المحددة مسبقًا لمجلس إدارة الشركة قبل الموافقة علیھا لتبادل أعمال إعادة التأمین. كما في 

 م، ال یوجد تركیز كبیر ألرصدة إعادة التأمین.2018
قة المعاد تأمینھا  تتقید عقود إعادة التأمین من الشركة بالتزاماتھا تجاه حاملي الوثائق ، ونتیجة لذلك تظل الشركة مسئولة عن جزء من المطالبات المعلال

 بالمبلغ الذي یفشل معید التأمین في الوفاء بالتزاماتھ بموجب اتفاقیات إعادة التأمین.
 (ب) مخاطر السوق
ثة مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. تجمع مخاطر السوق بین ثالمخاطر السوق ھي 

 األسعار). طرأنواع من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبیة (مخاطر العملة) ، وأسعار الفائدة في السوق (مخاطر أسعار الفائدة) وأسعار السوق (مخا
غ عن تحدد سیاسة مخاطر السوق الخاصة بالشركة تقییم وتحدید ما ھي مخاطر السوق بالنسبة للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسیاسة ویتم اإلبال -

ا والتغییرات في بیئة التعرضات واالنتھاكات إلى لجنة استثمار مجلس إدارة الشركة ولجنة المخاطر. تتم مراجعة السیاسة بانتظام للتأكد من مالءمتھ
 المخاطر.

 یتم وضع مبادئ توجیھیة لتخصیص األصول وھیكل حدود المحفظة ، لضمان أن األصول تدعم التزامات حاملي وثائق التأمین المحددة وأن األصول -
 محتفظ بھا لتقدیم إیرادات ومكاسب لحملة الوثائق والمساھمین والتي تتماشى مع توقعاتھم.

ر التنویع حسب نوع األداة والمنطقة الجغرافیة ، حیث تتعرض الشركة لمكافآت مضمونة وخیارات نقدیة ومدفوعات عندما تنخفض تحدد الشركة معایی -
 أسعار الفائدة.

 ).مارھناك رقابة صارمة على أنشطة التحوط (على سبیل المثال ، یُسمح فقط بحفظ مشتقات األسھم إلدارة محفظة السیولة أو لتقلیل مخاطر االستث -

توجیھاً یضمن مجلس إدارة الشركة الحفاظ على مستویات متناسبة عند التعرض العام لمخاطر السوق مع رأس المال المتاح. بینما یعطي مجلس اإلدارة 
ً ، فإن وظیفة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق ھي في المقام األول مسئولیة فریق لجنة االستثمار. یقو ً وأھدافا م الفریق بإعداد تنبؤات إستراتیجیا

ألوراق توضح تأثیرات التغیرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. یتم تخفیف ھذا الخطر من خالل االختیار الصحیح ل
لك ، تتم مراقبة العوامل الرئیسیة التي المالیة. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وعروض مراقبة منتظمة للتطورات في األسواق ذات الصلة. باإلضافة إلى ذ

 تؤثر على تحركات سوق األسھم والصكوك ، بما في ذلك تحلیل األداء التشغیلي والمالي للمستثمرین.
 تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر األسعار األخرى.

 مخاطر العملة
 لة ھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.مخاطر العم

الت األجنبیة تتم معامالت الشركة أساًسا باللایر السعودي. تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت وتتصرف وفقًا لذلك وتعتقد أن مخاطر العم
  لیست جوھریة.

 مخاطر أسعار العموالت
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في معدالت ستثمر الشركة في األوراق المالیة ولدیھا ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت. تتمثل مخاطر معدل العمولة على الشركة في حدوث تغییرات ت
اقبة التغیرات في العموالت مما یقلل من العائد اإلجمالي على األوراق المالیة التي تحمل معدل العمولة الثابت. إن مخاطر أسعار العمولة محدودة بمر

 معدالت العمولة واالستثمار في أدوات سعر الصرف العائم.
ملیون لایر  1.1: 2019ملیون لایر سعودي ( 1.1نقطة أساس في عائد الفوائد إلى تغییر في الدخل للسنة بمبلغ  50قد تؤدي الزیادة أو النقصان بمقدار 

 سعودي).
 م :2019م و 2020دیسمبر  31ال تحمل عمولة في  فیما یلي استثمارات الشركة وعموالتھا والتي

 
  أقل من سنة أكثر من سنة المجموع

 عملیات التأمین
 م2020 138,497 - 138,497
 م2019 138,920 - 138,920

    
 عملیات المساھمین   

 م2020 61,050 - 61,050
 م2019 55,663 25,000 80,663

 مخاطر األسعار األخرى
ناتجة األخرى ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق (بخالف تلك المخاطر األسعار 

ر على جمیع عن مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العملة) ، سواء كانت ھذه التغییرات ناتجة عن عوامل محددة ألداة مالیة محددة، أو العوامل التي تؤث
 األدوات المالیة المماثلة المتداولة في السوق.

ملیون لایر سعودي) معرضة لمخاطر أسعار السوق الناشئة عن عدم الیقین بشأن  24.2: 2019ملیون لایر سعودي ( 27.3إن استثمارات الشركة البالغة 
من مخاطر السوق من خالل تنویع محفظتھا االستثماریة وعن طریق المراقبة النشطة  القیمة المستقبلیة لألوراق المالیة المستثمرة. تحد الشركة من ھذا النوع

 للتطورات في األسواق.
 على أسعار اإلستثمارات في السوق سیؤثر على أرباح الشركة  كما یلي: ٪10وانخفاض ب  ٪10ان تأثیر التغیر االفتراضي بزیادة قدرھا 

  دلةتغیر القیمة العا التأثیر على ربح الشركة
   (ألف لایر سعودي)

 م2020دیسمبر  31 10% - / + 2,734 -/+
 م2019دیسمبر  31 10% - / + 2,420 -/+

   
م . وبناًء على ذلك ، فإن تحلیل الحساسیة المعد لیس بالضرورة 2019م و 2020دیسمبر  31یستند تحلیل الحساسیة المقدم عن وضع المحفظة كما في 

 ول الشركة من الحركات المستقبلیة في قیمة االستثمارات التي تحتفظ بھا الشركة.مؤشراً للتأثیر على أص
 (ج) مخاطر االئتمان

بالنسبة لجمیع  تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد أطراف األدوات المالیة في الوفاء بالتزام ما مما یتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة.
لتي تحتفظ بھا الشركة ، فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة ھو القیمة الدفتریة كما ھو موضح في قائمة المركز فئات األدوات المالیة ا

 المالي.
 یوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للمكونات ذات الصلة في قائمة المركز المالي:

 
  م2020 م2019

  لایر سعودى) (ألف (ألف لایر سعودى)
 عملیات التأمین -الموجودات   

 نقد وما في حكمھ 53,559 65,320
 ذمم أقساط تأمین وإعادة تأمین مدینة ، صافي 98,638 88,140

 حصة معیدى التأمین من مطالبات تحت التسویة 11,908 9,718
 حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة غیر مبلغ عنھا 8,020 6,597

 مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدینة أخرى 60,076 46,270
 االجمالي 232,201 216,045

 
  م2020 م2019
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  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)
 عملیات المساھمین -الموجودات   

 نقد وما في حكمھ 14,201 12,159
 إستثمارات متاحة للبیع 49,259 51,106
 االجمالي 63,460 63,265

 
 ركیز مخاطر االئتمانت

ا االئتماني یوجد تركیز لمخاطر االئتمان عندما تؤثر التغییرات في العوامل االقتصادیة أو الصناعیة ببساطة على مجموع من المخاطر التي یكون تعرضھ
شطة االكتتاب الخاصة بالشركة في ) من أن٪100م: حوالي 2019( ٪100اإلجمالي مھًما بالنسبة لمجموع مخاطر االئتمان للشركة. یتم تنفیذ حوالي 

لتالي یخف التركیز المملكة العربیة السعودیة. ان محفظة األدوات المالیة للشركة متنوعة على نطاق واسع ویتم الدخول في المعامالت اإلئتمانیة بجدارة وبا
 الكبیر على مخاطر االئتمان.

 
 

  م2020 م2019 م2020 م2019 م2020 م2019
  مستوى إستثماري غیر إستثماريمستوى  غیر مصنف

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 االستثمارات       
 المتاحة للبیع      
 أدوات مالیة مدینة - - 20.000 25,000 - -
 أسھم 11,256 11,177 - - - -

 أخرى 12,927 16,159 - - 1,923 1,923
 

 
ة إعادة ذمم أقساط مدینة وأرصد    

 التأمین
 حاملي الوثائق - - - - 83,154 93,309

 مستحق من طرف ذي عالقة - - - - 1,760 1,985
 ذمم مدینة لمعیدي التأمین - - - - 4,986 5,329

 االجمالي 24,183 27,336 20.000 25,000 91,823 102,546
عاله ، تحتفظ الشركة بموجودات سائلة تتكون من النقد والنقد المعادل واألوراق المالیة إلدارة مخاطر السیولة الناتجة عن المطلوبات المالیة المذكورة أ

 االستثماریة. یمكن بیع ھذه األصول بسھولة لتلبیة متطلبات السیولة.
 من المتوقع أن تتحقق األصول التي یكون تاریخ استحقاقھا أقل من عام على النحو التالي:

 أشھر من تاریخ اإلیداع. 6في غضون من المتوقع أن تستحق الودائع  •
 النقدیة واألرصدة المصرفیة متوفرة عند الطلب. •

 (د) مخاطر السیولة
شھًرا على  12إلى  6حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة تتعلق بشكل رئیسي بقطاع الممتلكات والمصابین ویتم تحقیقھا بشكل عام خالل 

 لتأمین.أساس تسویة األرصدة مع معیدي ا
 من المتوقع تسویة المطلوبات التي تستحق خالل أقل من سنة واحدة على النحو التالي:

 یتم تسویة أرصدة معیدي التأمین الدائنة على أساس ربع سنوي وفقًا لشروط اتفاقیات إعادة التأمین. •
الصدد. من المتوقع أن تتم تسویة غالبیة إجمالي المطالبات  حسب الالئحة ، یجب تسویة جمیع مطالبات التأمین ضمن الحدود الزمنیة المحددة في ھذا •

ئر بسبب المستحقة في غضون المھل الزمنیة المحددة في ھذا الصدد مع مراعاة جمیع متطلبات التوثیق. یتم بشكل عام تسویة وثائق الممتلكات والخسا
 ریوًما من تاریخ استالم تقریر معدل الخسائ 45الطبیعة المتأصلة في غضون 

 أشھر من تاریخ نھایة الفترة. 3-1من المتوقع تسویة المطالبات المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى خالل فترة تتراوح من  •
 أشھر من االجتماع العام السنوي الذي یتم فیھ اعتماد البیانات المالیة. 6یتم تسویة توزیع الفائض المستحق الدفع خالل  •

 طر التشغیلیة(ھـ) المخا
جیا والبنیة تتمثل مخاطر التشغیل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناشئة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بالعملیات والتكنولو

جیة غیر عملیات االئتمان ، مخاطر التحتیة التي تدعم عملیات الشركة داخلیاً سواء داخل الشركة أو خارجیاً لدى مزودي خدمات الشركة ، ومن عوامل خار
التشغیل من جمیع أنشطة السوق والسیولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة عموًما لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ مخاطر 

 الشركة.
د من الخسائر المالیة واألضرار التي تلحق بسمعتھا مع تحقیق ھدفھا ان ھدف الشركة ھو إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الح

جلس اإلدارة. االستثماري المتمثل في تحقیق عوائد للمستثمرین. تقع المسؤولیة الرئیسیة عن تطویر وتنفیذ الضوابط على المخاطر التشغیلیة على عاتق م
 تشمل ھذه المسؤولیة عناصر المراقبة في المجاالت التالیة:
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 متطلبات الفصل المناسب لألعمال بین مختلف المھام واألدوار والمسؤولیات ؛ -
 متطلبات التسویة ورصد المعامالت -
 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة وغیرھا من المتطلبات القانونیة -
 توثیق الضوابط واإلجراءات -
 اءات الكافیة للتصدي للمخاطر المحددةمتطلبات التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تواجھھا ، والضوابط واإلجر -
 المعاییر األخالقیة والعملیة  -
 سیاسات وإجراءات تخفیف المخاطر. -

 تضمن اإلدارة العلیا حصول موظفي الشركة على التدریب والخبرة الكافیة وتعزیز التواصل الفعال فیما یتعلق بإدارة المخاطر التشغیلیة.
 
 
 

 ف ذي عالقةوصف ألي صفقة بین الشركة و طر -21
 

 الطرف ذو العالقة اسم عضو مجلس االدارة نوع الصفقة مدتھا یال سعوديباأللف قیمتھا 

 مجموعة شركات البكري م. محمد ھاني البكري التأمین ضد خیانة االمانھ و التأمین علي النقدیة و السیارات سنة واحدة 69

 مجموعة شركات ریس م. ثامر عبد هللا بن ریس ـتامین الطبيالـتأمین علي الممتلكات و السیارات و ال سنة واحدة 241

 عائلة االستاذ /ھشام الشریف أ. ھشام الشریف التأمین علي السیارات سنة واحدة 50
 

 كبار التنفیذیین اإلدارة أو كانت فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس أو معلومات تتعلق بأي أعمال أوعقود تكون الشركة طرفا فیھا  -22
 

اللایر االلف ب مبلغ العمل أو العقد مدة العمل أو العقد شروط العمل أو العقد م العضو / كبار التنفیذییناس
 طبیعة العمل أو العقد السعودي

 ىوثائق تأمین عل 5 سنة واحدة التأمین طبقا لالنظمة المتبعة أ.ھشام الشریف
 السیارات

 ىوثائق تأمین عل 6 حدةسنة وا التأمین طبقا لالنظمة المتبعة عادل جمجوم .أ
 السیارات

 ىوثائق تأمین عل 1 سنة واحدة التأمین طبقا لالنظمة المتبعة أ.خالد الجاسر
 السیارات

 ىوثائق تأمین عل 1 سنة واحدة التأمین طبقا لالنظمة المتبعة د/ عبداللطیف آل الشیخ
 السیارات

 ىوثائق تأمین عل 8 واحدةسنة  التأمین طبقا لالنظمة المتبعة أ.عبد العزیز العنیزي
 السیارات

 ىوثائق تأمین عل 2 سنة واحدة التأمین طبقا لالنظمة المتبعة أ. شاقول حمید
 السیارات

ى وثائق تأمین عل 1 سنة واحدة التأمین طبقا لالنظمة المتبعة أ.محمد القاضي
 السیارات

 ىتأمین علوثائق  9 سنة واحدة التأمین طبقا لالنظمة المتبعة أ.عمار الصحن
 السیارات

 ىوثائق تأمین عل 4 سنة واحدة التأمین طبقا لالنظمة المتبعة أ.حسن الحازمي
 السیارات

 
 
 
 

 :اإلستثمارات -32
  

تثمار ف��ي باالض��افة ال��ي االس�� ة اإلس��المیةعأموالھ��ا المودع��ة ف��ي البن��وك المحلی��ة ف��ي ب��رامج المرابح��ة قلیل��ة المخ��اطر وف��ق أحك��ام الش��ریبإس��تثمار تق��وم الش��ركة 
تمتلك أسیج أسھماً في ش�ركة نج�م لخ�دمات الت�أمین كما و ،محلي متاح للبیع  في صندوق عقاراتالصكوك و االستثمار في االوراق المالیة المدرجة و الوحدات 

لایر  1,923,000دف�اتر الش�ركة ف�ي اإلس�میة وتبل�غ قیم�ة االس�تثمار  م�ن أس�ھم الش�ركة % 3.85حیث تمتلك فیھا ما نسبتھ  ،)مساھمة مغلقة (شركة سعودیة 
 أعمال تسویات مطالبات المركبات.نشاطھا لمزاولة وقد باشرت وذلك  .سعودي

  كما یلي :

 إستثمارات متاحھ للبیع
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 جمیع االستثمارات المتاحة للبیع ھي في عملیات المساھمین

 تتكون استثمارات عملیات المساھمین مما یلي:

 
 دیسمبر 31

 م2020
 دیسمبر 31

 م2019
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

 51,106 49,259 استثمارات متاحھ للبیع
 
 

 إستثمارات متاحھ للبیع
 أ) تصنف األوراق المالیة االستثماریة على النحو التالي:

 
 الحركة في االستثمارات المتاحة للبیع:

 
 االستثمار في الصكوك
 (ألف لایر سعودي)

 األوراق المالیة المدرجة
 (ألف لایر سعودي)

 األوراق المالیة غیر المدرجة
 (ألف لایر سعودي)

الوحدات في صندوق عقارات 
 محلي

 )(الف لایر سعودي
 المجموع

 (ألف لایر سعودي)
 51,106 12,927 1,923 11,256 25,000 م2020 ینایر 1كما في 

 )5,000( - - - )5,000( إستبعادات
التغیرات في القیمة العادلة 

 3,153 3,232 - (79) - لإلستثمارت
 49,259 16,159 1,923 11,177 20,000 م2020دیسمبر  31كما 

 
   

 ودائع ألجل
 دیسمبر 31 

 م2020
 دیسمبر 31 

 م2019
 دي)(ألف ریـال سعو  (ألف ریـال سعودي) 

    عملیات التأمین
 138,920  119,331 ودائع ألجل

    
    عملیات المساھمین

 55,663  - ودائع ألجل
 119,331  194,583 

اثني عشر شھًرا. إن القیم الدفتریة لھذه  شھر وأقل منالودائع ألجل محتفظ بھا لدى البنوك التجاریة. ھذه الودائع ألجل مقومة باللایر السعودي وھي ذات تاریخ استحقاق أصلي یزید عن ثالثة أ
 .)٪3.11: 2019دیسمبر  31( 2020دیسمبر  31سنویًا كما في  ٪2.67الودائع ألجل تقارب بشكل معقول قیمتھا العادلة في تاریخ التقریر. تكسب ھذه الودائع عمولة بمتوسط 

 
 
 
 

 

 المجموع محلیة 
 م2020 

 (ألف لایر سعودي)
 م2019

 (ألف لایر سعودي)
 م2020

 (ألف لایر سعودي)
 م2019

  سعودي)(ألف لایر
 25,000 20,000 25,000 20,000 االستثمار في الصكوك

 11,256 11,177 11,256 11,177 األوراق المالیة المدرجة
 1,923 1,923 1,923 1,923 األوراق المالیة غیر المدرجة

 12,927 16.159 12,927 16,159 الوحدات في صندوق عقارات محلي 
 51,106 49,259 51,106 49,259 متاح للبیع

 57,734 10,099 1,923 20,712 25,000 م2019ینایر  1كما في 
 10,218 - - 10,218 - إضافات

 )21,578( - - )21,578( - إستبعادت
التغیرات في القمة العادلة 

 لإلستثمارات
 
- 1,904 

 
- 2.828 4,732 

 51,106 12,927 1,923 11,256 25,000 م2019دیسمبر  31كما 



 

 41 من 41 صفحة   م2020 لسنةتقر�ر مجلس اإلدارة 
 

 هللا تعالى التوفیق. ونرجو من م2020للعام وبذلك ینتھي تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 وتقریر مراجعي الحسابات المستقلینالقوائم المالیة 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 

 
 



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 وتقریر مراجعي الحسابات المستقلینالقوائم المالیة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 
 الصفحة الفھرس

  
 ٤ - ۱ تقریر مراجعي الحسابات المستقلین     

  
 ٥ قائمة المركز المالي

  
 ٦ قائمة الدخل   

  
 ۷ االخر قائمة الدخل الشامل

  
 ۸ قائمة التغیرات في حقوق المساھمین   

  
 ۹  قائمة التدفقات النقدیة

  
 ٥۹ - ۱۳ إیضاحات حول القوائم المالیـة          



    
 
  

 
 

وآل الشیخ وشركاؤھم العظم والسديري  
ومراجعون قانونیون محاسبون  

الدولیة كروعضو   
 

 
 
 
 
 

 تقریر مراجعي الحسابات المستقلین
 

 في نیإلى السادة المساھم
  المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 
 

 الرأي 

والتي تشتمل على (شركة مساھمة سعودیة) ("الشركة")  للتأمین التعاوني (أسیج)المجموعة المتحدة راجعنا القوائم المالیة لشركة لقد 
للسنة التدفقات النقدیة و التغیرات في حقوق المساھمینوالدخل الشامل والدخل  وقوائم م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي كما في 

 .والمعلومات التفسیریة األخرى ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامةوالمنتھیة في ذلك التاریخ، 

، وأدائھا م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱بعدل، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في ر تظھفي رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة 
دة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر المعتموفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  ،المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ

 الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. الصادرة عنواإلصدارات األخرى 

 أساس الرأي 

اً في تمت مراجعتنا وفقًا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر موضحة الحق
"مسؤولیات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالیة". ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لمتطلبات آداب  قسملتقریر ضمن ھذا ا

بمسؤولیات سلوك وآداب المھنة  أننا ألتزمناوسلوك المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما 
 لتوفر أساساً إلبداء رأینا. ومناسبةاألخرى وفقاً لتلك المتطلبات. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة 

 األمور الرئیسیة للمراجعة 

. الحالیةند مراجعتنا للقوائم المالیة للسنة األمور الرئیسیة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة ع
ً  إال أننا ال نقدم، حولھاوقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا   األمور تلك عن منفصالً  رأیا

 أدناه:بالنسبة إلى األمر المدرج أدناه، فإن وصفنا لكیفیة معالجة مراجعتنا لھذا األمر موضح .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
  

 
 

وآل الشیخ وشركاؤھم العظم والسديري  
ومراجعون قانونیون محاسبون  

الدولیة كروعضو   
 

 
 (تتمة) تقریر مراجعي الحسابات المستقلین

 
 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج) إلى السادة المساھمین في 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تتمة)األمور الرئیسیة للمراجعة 
 كیفیة مراجعة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر المراجعة الرئیسي

مة تقییم  مات النھ�ائی�ة الن�اتج�ة عن المط�الب�ات المق�د االلتزا
 بموجب عقود التامین

 
 تحت التس����ویة، فإن المطالبات ۲۰۲۰دیس����مبر  ۳۱كما في 

عنھا، واحتیاطیات أقس�������اط غیر المبلغ والمطالبات المتكبدة 
ملیون  ۲٦تأمین إض�������افیة واحتیاطیات فنیة أخرى قد بلغت 

ملیون  ۹٫٥ي و ملیون لایر س������عود ٦۸٫٦لایر س������عودي و 
ملیون لایر س����عودي على التوالي كما  ۲٫٤لایر س����عودي و 

 ) حول القوائم المالیة.۹ھو مذكور باإلیضاح رقم (
 

یتضمن تقدیر اإللتزامات النھائیة لعقود التأمین بدرجة كبیرة 
على الحكم. تستند اإللتزامات على أفضل تقدیر للتكلفة النھائیة 

التي لم یتم تسویتھا في تاریخ لجمیع المطالبات المتكبدة و
محدد، سواء تم اإلبالغ عنھا أو لم یتم، باإلضافة إلى تكالیف 

 إدارة تلك المطالبات. 
 

وعلى وجة الخصوص، إن تقدیر المطالبات المتكبدة والتي لم 
یتم اإلبالغ عنھا وإستخدام التوقعات اإلكتواریة واإلحصائیة 

دم اإلكتواري یتضمن على درجة كبیرة من الحكم. یستخ
مجموعة من األسالیب اإلكتواریة لتحدید تلك االحتیاطیات 
الفنیة. تستند تلك األسالیب الى عدد من اإلفتراضات الصریحة 
أو الضمنیة المتعلقة بقیمة التسویة المتوقعة وأنماط تسویة 

 المطالبات.
 

إعتبرنا ھذا كأمر مراجعة رئیسي نظراً إلستخدام اإلدارة 
كام یمكن أن تؤدي إلى زیادة أو إنخفاض لتقدیرات وأح

 جوھري في ربحیة الشركة.
 

قامت الشركة باإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة ألمر 
 في) ۳المراجعة الرئیسي المذكور أعاله في اإلیضاح رقم (

 القوائم المالیة.
 

 
 
 

لقد قمنا بفھم وتقییم الض����وابط الرقابیة الرئیس����یة المتبعة في الش����ركة 
ما  مال فی یة من حیث إكت یاطات الفن بات واالحت یتعلق بمعالجة المطا

ودق�ة بی��ان�ات المط��الب��ات المس�������تخ��دم�ة في إحتس��������اب االحتی��اط�ات 
 اإلكتواریة.

 
فاءة وقدرة وموض�������وعیة خبراء اإلدارة من خالل  نا بتقییم ك قد قم ل

 فحص مؤھالتھم وخبراتھم المھنیة.
  
ة البیانات المستخدمة للحصول على أدلة مراجعة كافیة للتحقق من دق 

كمدخالت في التقییمات اإلكتواریة، قمنا بفحص، على أس���اس العینة، 
إكتمال و دقة بیانات المطالبات األساسیة المستخدمة من قبل إكتواري 
بات المتكبدة غیر المبلغ عنھا بمطابقتھا مع  قدیر المطال الش�������ركة لت

 السجالت المحاسبیة. 
 

ركة تم اإلستعانة بخبیرنا اإلكتواري لفھم لتقییم منھجیة وإفتراضات الش
وتقییم ممارسات الشركة اإلكتواریة واالحتیاطات الفنیة المكونة. من 
أجل الحصول على إطمئنان بشأن التقریر اإلكتواري للشركة، قام 

 خبیرنا اإلكتواري بما یلي:
 

تقییم ما إذا كانت منھجیات الشركة االكتواریة تتسق مع تلك  •
 المستخدمة في القطاع ومع الفترات السابقة. 

تقییم اإلفترضات األكتواریة الرئیسیة متضمنة نسب  •
المطالبات والتكرار المتوقع وحجم المطالبات. قمنا بتقییم 
ھذه اإلفتراضات بمقارنتھم مع توقعاتنا المبنیة عن الخبرة 

 لتاریخیة و اإلتجاھات الحالیة و معرفتنا بھذا القطاع.ا
فحص مالئمة منھجیة طرق اإلحتساب وأیضاً اإلفتراضات  •

 المستخدمة وحساسیة اإلفتراضات الرئیسیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
  

 
 

وآل الشیخ وشركاؤھم العظم والسديري  
ومراجعون قانونیون محاسبون  

الدولیة كروعضو   
 

 
 (تتمة) تقریر مراجعي الحسابات المستقلین

 
 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج) إلى السادة المساھمین في 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

  م۲۰۲۰المدرجة في التقریر السنوي للشركة لسنة  المعلومات األخرى

في الواردة تتكون المعلومات األخرى من المعلومات  .الواردة في التقریر السنوي للشركة عن المعلومات األخرى ةمسؤولھي الدارة إن اإل
تقریرنا من المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا بعد تاریخ و. وتقریرنا حولھابخالف القوائم المالیة  ،للشركة ۲۰۲۰ السنوي لعام تقریر

 .ھذا

 أي شكل من أشكال التأكید أو االستنتاج حولھا.عن نعبر  ونحن الالمعلومات األخرى، یغطي إن رأینا حول القوائم المالیة ال 

المالیة، فإن مسؤولیتنا تتمثل في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، والنظر فیما إذا كانت المعلومات فیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم 
األخرى ال تتوافق بشكل جوھري مع القوائم المالیة، أو مع المعرفة التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو تظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة 

 بشكل جوھري.

 مطالبین باالبالغ عن األمر للمكلفین بالحوكمة. فنحنر السنوي، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري، وعندما نقرأ التقری

 الحوكمة حول القوائم المالیةاإلدارة والمكلفین بمسؤولیات 

 السعودیة، العربیة المملكة  في المعتمدة المالي للتقریر الدولیة وفقاً للمعاییر العادل، المالیة وعرضھا القوائم إعداد عن االدارة ھي المسؤولة
الشركات المطبقة في المملكة العربیة  القانونیین وأحكام نظام للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة األخرى والمعاییر واإلصدارات

 تحریف من خالیة الیةم قوائم إعداد من لتمكینھم وعن الرقابة الداخلیة التي تراھا االدارة ضروریة، السعودیة ونظام الشركة األساسي،
  .خطأ أو غش سواء بسبب جوھري

 مقتضى بحسب اإلفصاح وعن مستمرة كشركة البقاء على قدرة الشركة تقییم فإن االدارة ھي المسؤولة عن المالیة، القوائم إعداد وعند
 أو الشركة لتصفیة نیة لدى اإلدارة ھناك لم تكن ما المحاسبة، في االستمراریة أساس واستخدام باالستمراریة، عن األمورالمتعلقة الحال،
  .بخالف ذلك واقعي خیار ھناك لیس أو عملیاتھا، إیقاف

 .في الشركة المالي التقریر عملیة على اإلشراف عن المسؤولون ھم بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، إن المكلفین

 مراجعة القوائم المالیةحول  مراجعي الحساباتمسؤولیات 

غش أو خطأ، وإصدار ناتج عن إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من تحریف جوھري فیما تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول 
التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم إن الذي یتضمن رأینا. مراجعي الحسابات تقریر 

تحریف جوھري موجود. ویمكن أن تنشأ عن المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، ستكشف دائماً للمراجعة لمعاییر الدولیة وفقاً لالقیام بھا 
یمكن توقع أنھا ستؤثر على القرارات بشكل معقول إذا كان فردھا أو في مجموعھا، بم ،التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة

 على ھذه القوائم المالیة.بناًء یة التي یتخذھا المستخدمون داالقتصا

تطبیق فظ على مراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحاالدولیة للر لمعاییلوكجزء من المراجعة وفقاً 
 باإلضافة إلى: . مبدأ الشك المھني خالل المراجعة

غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة  سواء كانت ناتجة عنفي القوائم المالیة التحریفات الجوھریة مخاطر یم یوتقتحدید  •
تحریف رأینا. ویعد خطر عدم اكتشاف إلبداء لتوفیر أساس ومالئمة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة لمواجھة 

جوھري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات 
 الرقابة الداخلیة.إلجراءات مضللة أو تجاوز 

للظروف، ولیس بغرض إبداء مالئمة مراجعة  من أجل تصمیم إجراءات ،الحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة •
 فاعلیة الرقابة الداخلیة للشركة.حول رأي 

السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا مالئمة یم مدى یتق •
  اإلدارة.















 تعاوني (أسیج)المجموعة المتحدة للتأمین ال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

۱۰ 
 

 التنظیم واألنشطة الرئیسیة  -۱
للتأمین التعاوني (أسیج) (الشركة) ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجـ����ـ����ـ����ب إن المجموعة المتحدة 

 م.۲۰۰۷أغســطس  ۲۲ھـ الموافــق ۱٤۲۸شــعبان  ۹بتاریــخ  ٤۰۳۰۱۷۱۹۹۹الســجل التجــاري رقــم 

م، اس��تلمت ۲۰۰۹إبریل  ٤إن الش��ركة مرخص لھا لمزاولة التأمین التعاوني واألنش��طة المرتبطة بھا في المملكة العربیة الس��عودیة. في 
(س�����اما) لبدء أعمال التأمین في المملكة العربیة الس�����عودیة . بدأت الش�����ركة بأعمالھا البنك المركزي الس�����عوديالش�����ركة الترخیص من 

 م. ۲۰۰۷أغسطس  ۲۷م. تم إدراج الشركة في سوق المال السعودي (تداول) في ۲۰۰۹یولیو  ۱التجاریة في 

 فروع مسجلة للشركة وتفاصیلھا كما یلي: ۳یوجد 

 أسس اإلعداد  -۲
 بیان اإللتزام .أ

(ساما) لحساب الزكاة وضریبة البنك المركزي السعوديتم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعدلة من قبل 
 اعتماد جمیع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة. الدخل، والتي تتطلب،

من شركات التأمین في المملكة العربیة السعودیة حساب الزكاة وضرائب الدخل في قائمة الدخل .یتماشى البنك المركزي السعودیطلبت 
 یراتھا الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ھذا مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وتفس

وفقًا لذلك ، غیرت الش���ركة معاملتھا المحاس���بیة للزكاة وض���ریبة الدخل من خالل تعدیل األثر بأثر رجعي بما یتماش���ى مع الس���یاس���ات 
 للمحاسبة ، والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء. ۸المحاسبیة الدولیة 

لمحاس��بیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة الس��نویة للش��ركة للس��نة المنتھیة في تتوافق الس��یاس��ات ا
 ، باستثناء التغییر في محاسبة الزكاة وضریبة الدخل على النحو الموضح أدناه: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 أسس العرض والقیاس .ب

ساس مبدأ االستمراریة ومبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع. یتم إعداد ھذه القوائم المالیة على أ
ال یتم عرض قائمة المركز المالي للشركة باستخدام تصنیف متداول/غیر متداول. ومع ذلك ، یتم تصنیف األرصدة التالیة بصفة عامة 

صافي ، وحصة معیدي التأمین من أقساط  -ألجل، وأقساط التأمین والذمم المدینة لمعیدي التأمین كمتداولة: النقد وما في حكمھ والودائع 
سویة ، وحصة معیدي التأمین من المطالبات التي حدثت ولكن لم  سبة ، وحصة معیدي التأمین من المطالبات تحت الت التأمین غیر المكت

ة ، مس�������تحقات من أطراف ذات عالقة، والمص�������روفات المدفوعة مقدما، یتم اإلبالغ عنھا، تكالیف االس�������تحواذ على وثائق مؤجل
ساط التأمین  والموجودات األخرى ، ومطالبات حاملي وثائق التأمین المستحقة الدفع ، والمطلوبات المستحقة والمطلوبات األخرى ، وأق

المطالبات التي حدثت ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا، غیر المكتس����بة ، وعمولة إعادة التأمین غیر المكتس����بة ، والمطالبات تحت التس����ویة، و
واالحتیاطیات الفنیة األخرى ، وتوزیع الفائض المس��تحق الدفع والزكاة وض��ریبة الدخل. تص��نف األرص��دة التالیة بص��فة عامة على أنھا 

 دیعة النظامیة والممتلكات والمعدات.غیر متداولة: مكافآت نھایة الخدمة ، واالستثمارات ، والودیعة النظامیة، والدخل المستحق على الو

تقدم الش���ركة قائمة المركز المالي حس���ب الس���یولة. حس���ب ما ھو متطلب من لوائح التأمین الس���عودیة ، تحتفظ الش���ركة بدفاتر منفص���لة 
ات والمطلوبات ). یتم تس�����جیل الموجود۲٦للحس�����ابات لعملیات التأمین وعملیات المس�����اھمین وتقدم القوائم المالیة وفقاً لذلك (إیض�����اح 

واإلیرادات والنفقات المنسوبة بوضوح إلى أي نشاط في الحسابات المعنیة. یتم تحدید أساس توزیع المصاریف من العملیات المشتركة 
 والموافقة علیھا من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.

عملیات التأمین وعملیات المس�������اھمین التي ترد في تم تقدیم قائمة المركز المالي، وقوائم الدخل، والدخل الش�������امل والتدفقات النقدیة ل
لبنك ) من القوائم المالیة كمعلومات مالیة تكمیلیة لالمتثال لمتطلبات اإلرش���ادات الص���ادرة من قبل الالئحة التنفیذیة ال۲٦اإلیض���اح رقم (

البنك المركزي وائح التنفیذیة الص�����ادرة من وغیر مطلوبة بموجب المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. تتطلب اللالمركزي الس�����عودی
 الفصل الواضح بین الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات لعملیات التأمین وعملیات المساھمین. وبناًء على ذلك ،السعودی

عاله فإن قائمة المركز المالي، وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدیة المعدة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین المشار إلیھا أ
 تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة للعملیات المعنیة.

شركة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ، یتم دمج أرصدة ومعامالت عملیات التأمین  عند إعداد القوائم المالیة على مستوى ال
مع تلك الخاصة بعملیات المساھمین. یتم استبعاد األرصدة المشتركة بین العملیات، والمعامالت، واألرباح والخسائر غیر المحققة ، إن 

حدة بالنسبة للمعامالت واألحداث وجدت، بالكامل أثناء الدمج. إن السیاسات المحاسبیة المعتمدة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین مو
المماثلة في ظروف مماثلة.

 تاریخ اإلصدار  مكان اإلصدار  رقم السجل التجاري  الفرع
 ھـ۱٤۳۹رمضان  ۱۲  الخبر  ۲۰٥۱۰٤۳٦۷۱  فرع شركة أسیج
 ھـ۱٤۳۹رمضان  ۱۲  خمیس مشیط  ٥۸٥٥۰۳٥۱٥۰  فرع شركة أسیج
 ھـ۱٤۳۹رمضان  ۱۲  جدة  ٤۰۳۰۲۰٤۰٥۹  فرع شركة أسیج
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إن إدراج معلومات منفص�������لة لعملیات التأمین مع المعلومات المالیة للش�������ركة في قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل 
المالحظات ذات الصلة على المعلومات المالیة تمثل إضافة تكمیلیة للمعلومات المطلوبة كما ھو الشامل، والتدفقات النقدیة وكذلك بعض 

 مطلوب بموجب اللوائح التنفیذیة.

 وفقاً لقوانین الشركة ، یتم توزیع الفائض الناتج من عملیات التأمین على النحو التالي:

 ٪۹۰ تحویل إلى عملیات المساھمین
 ٪۱۰ وثائق التأمینتحویل إلى عملیات حاملي 

 ۱۰۰٪ 

 في حالة العجز ، سیتم تحویل العجز بأكملھ إلى عملیات المساھمین .

من الالئحة التنفیذیة لمؤسسة النقد العربي السعودي، تقترح الشركة، رھناً بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، توزیع  ۷۰وفقاً للمادة 
 على حاملي وثائق التأمین في كل مرة ووفقاً للمعاییر التي یحددھا مجلس إدارتھا.صافي فائض حاملي وثائقھا السنوي مباشرة 

 عملة العرض .ج
ا العملة الرئیس���یة للش���ركة. تم تقریب جمیع المعلومات المالیة المقدمة  تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر الس���عودي، والذي یعتبر أیض���ً

 ھو موضح بخالف ذلك.باللایر السعودي إلى أقرب آالف، باستثناء ما 

 السنة المالیة .د
 دیسمبر. ۳۱تتبع الشركة السنة المالیة المنتھیة في 

 تقدیرات وأحكام محاسبیة ھامة  .ه
یتطلب إعداد القوائم المالیة اس�������تخدام التقدیرات واألحكام التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفص�������اح عن 

لة في تاریخ القوائم المالیة ومبالغ اإلیرادات والمص���روفات المص���رح عنھا خالل س���نة اإلفص���اح. على الموجودات والمطلوبات المحتم
الرغم من أن ھذه التقدیرات واألحكام تس�������تند إلى أفض�������ل معرفة لإلدارة باألحداث واإلجراءات الحالیة ، قد تختلف النتائج الفعلیة في 

 النھایة عن تلك التقدیرات.

لتي  المستقبلیة داث األحت اقعاوتك لذبما في رى ، ألخل اموالعوایخیة رلتارة الخبالی د إتستنر ومستمل بشکم ألحکات وارایدلتقم اتقییم یت
 ظروف.لظل الة في ونھا معقد أیُعتق

سیة األخرى لعدم التأكد من التقدیر في تاریخ قائمة المركز ا ستقبل والمصادر الرئی سیة المتعلقة بالم لمالي والتي أدناه االفتراضات الرئی
 تنطوي على مخاطر كبیرة قد تتسبب في تعدیل جوھري للقیم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة.

i. المسئولیة النھائیة الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین 
دید إن تقدیر المسئولیة النھائیة الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین ھو التقدیر المحاسبي األكثر أھمیة للشركة. ھناك الع

من مص���ادر عدم الیقین التي یجب أخذھا بعین االعتبار في تقدیر االلتزام الذي س���تدفعھ الش���ركة في نھایة المطاف لمثل ھذه المطالبات. 
یة المتوقعة یتم إ ھائ كالیف الن بالتعویض والت بة  عة للمطال یة المتوق ھائ فة الن كل من التكل قاریر ل یة فترة إعداد الت ھا قدیرات في ن جراء الت

یة  ردلفت اللحاالت لتقییمات اخالدمدام عة باستخوفدلمر اغیت الباطلمت اباولطمر یدتقللمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا. یتم 
في نھایة كل فترة تقریر ، یتم إعادة تقییم تقدیرات المطالبات للس���نة الس���ابقة للتأكد من كفایتھا ویتم إجراء کة. رلشالی عنھا إالمص���رح 

یتم تقدیر المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكیم بش������كل فردي. یقوم خبراء تس������ویة الخس������ائر  التغییرات على المخص������ص.
لملكیة. تقوم اإلدارة بمراجعة مخص��ص��اتھا للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا المس��تقلین بتقدیر مطالبات ا

 على أساس ربع سنوي.

 إن المخص�������ص للمطالبات المتكبدة والتي لم یتم اإلبالغ عنھا ھو تقدیر للمطالبات التي من المتوقع أن یتم اإلبالغ عنھا بعد تاریخ قائمة
المالي ، والذي حدثت فیھ حادثة المؤمن قبل تاریخ قائمة المركز المالي. تتمثل التقنیة األس����اس����یة التي تعتمدھا اإلدارة في تقدیر المركز 

تكلفة المطالبات المبلغ عنھا والمطالبات المتكبدة والتي لم یتم اإلبالغ عنھا في اس�������تخدام اتجاھات تس�������ویة المطالبات الس�������ابقة للتنبؤ 
ویة المطالبات المستقبلیة. یستخدم االكتواریین مجموعة من الطرق مثل طریقة سلم السلسلة وطریقة بورنھوتیر فیرغیسون باتجاھات تس

وطریقة معدل الخس���ارة المتوقعة لتحدید ھذه المخص���ص���ات. كما اس���تخدم الخبیر االكتواري طریقة القطاعات بما في ذلك تحلیل التكلفة 
سبة لخط  سنة بالن ستند ھذه األسالیب إلى عدد من االفتراضات الصریحة أو الضمنیة المتعلقة لكل عضو في ال العمل الطبي التجاري. ت

 بقیمة السداد المتوقعة وأنماط سداد المطالبات.
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ii. انخفاض قیمة الموجودات المالیة 

في القیمة العادلة للموجودات المالیة دائم أو  جوھريھبوط قیمتھا عندما یكون ھناك  ھبطتتحدد الشركة أن الموجودات المالیة قد 
ویعتبر االنخفاض  ھبوط دائمش������ھًرا أو أكثر  ۱۲. تعتبر فترة اجتھادیتطلب أو دائم إلى ما دون تكلفتھا. إن تحدید ما ھو جوھري 

، تقوم الشركة من بین عوامل أخرى بتقییم االجتھادوفقًا لسیاسة الشركة. عند اتخاذ ھذا جوھري األصلیة  ٪ عن التكلفة۳۰بنسبة 
التقلبات العادیة في سعر السھم ، والصحة المالیة للشركة المستثمر فیھا ، وأداء الصناعة والقطاع ، والتغیرات في التكنولوجیا ، 

 .والتدفقات النقدیة التشغیلیة والتمویلیة

iii. خسائر الھبوط في قیمة الذمم المدینة 
تقوم الشركة بتقییم مبالغ الذمم المدینة الجوھریة بشكل فردي ومبالغ الذمم المدینة كمجموعة من الموجودات المالیة ذات خصائص 

رة خسادام ستخم التي یتوالقیمة افي د الھبوط یدلتحردي فل تقییمھا بشکم لتي یتاینة دلمم امذلمخاطر ائتمانیة مماثلة لھبوط القیمة. ا
یتطلب ھذا التقییم الحكم وعند لقیمة. لھبوط الجماعي م التقیین اجھا ضمم إدرابھا ال یتراف العتافي ر یستمأو لقیمة افي ھبوط 

إجراء ھذا الحكم ، تقوم الش���ركة بتقییم خص���ائص مخاطر االئتمان والتي تعتبر الوض���ع الس���ابق دلیل على القدرة على دفع جمیع 
 الغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدیة.المب

iv.  مؤجلةتأمین وثائق  اكتتابتكالیف 

قائمة ویتم إطفاءھا في اكتتاب وثائق تأمین مؤجلة جدیدة كتكالیف تأمین المتعلقة ببیع وثائق  االكتتابیتم تس�������جیل بعض تكالیف 
لة.  قة ذات الص������� فائض المتراكم على مدى فترة تغطیة الوثی تأمین وال یات ال بالربحیة عمل قة  إذا لم تتحقق االفتراض��������ات المتعل

ا ش���طب إض���افي ل عملیات قائمة القیمة في ھبوط المس���تقبلیة لھذه الوثائق فیمكن تس���ریع إطفاء ھذه التكالیف وقد یتطلب ذلك أیض���ً
 التأمین والفائض المتراكم.

v.  عجز األقساطاحتیاطي 

األقس���اط حس���اس للغایة لعدد من االفتراض���ات المتعلقة باألحداث والظروف المس���تقبلیة. وھي تس���تند إلى  عجزإن تقدیر احتیاطي 
الخسارة المتوقعة ، ینظر  معدل. للوصول إلى تقدیر الوثائق المكتتب بھامن مخاطر  المكتسبالخسارة المتوقعة للجزء غیر  معدل

 طبیقھا على أساس شھري ، والتأكدل في عالقة المطالبات واألقساط المتوقع تاالكتواري للشركة والخبیر االكتواري المستق الخبیر
 .یتطلب احتیاطي عجز األقساطفي نھایة السنة المالیة ، مما إذا كان 

vi. القیمة العادلة لألدوات المالیة 

ار المدرجة لألوراق المالیة القابلة تس��تند القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األس��واق النش��طة في تاریخ التقریر إلى األس��ع
م للتس��ویق أو القیم العادلة المقدرة. یتم تقدیر القیمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة بناًء على التدفقات النقدیة المخص��ومة باس��تخدا

 العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.
جد س���وق نش���ط أو حیث األس���عار المعلنة غیر متاحة بطریقة أخرى باس���تخدام یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة حیث ال یو

ستخدام تقنیات التقییم. في ھذه الحاالت ، یتم تقدیر القیم العادلة من البیانات القابلة للرصد فیما یتعلق باألدوات المالیة المماثلة أو با
یتم تقدیرھا بناًء على االفتراض��ات المناس��بة. عندما یتم اس��تخدام النماذج. عندما ال تتوافر مدخالت الس��وق التي یمكن مالحظتھا ، 

تقنیات التقییم (على س�������بیل المثال ، النماذج) لتحدید القیم العادلة ، یتم التحقق منھا ومراجعتھا بش�������كل دوري من قبل موظفین 
ومعایرة النماذج لض���مان أن المخرجات مؤھلین مس���تقلین عن أولئك الذین حص���لوا علیھا. جمیع النماذج معتمدة قبل اس���تخدامھا ، 

تعكس البیانات الفعلیة وأسعار السوق المقارنة. إلى الحد العملي ، تستخدم النماذج بیانات یمكن مالحظتھا فقط ؛ومع ذلك ، تتطلب 
دارة إجراء مجاالت مثل مخاطر االئتمان (مخاطر االئتمان الخاص�������ة ومخاطر األطراف المقابلة) والتقلبات واالرتباطات من اإل

 تقدیرات.
vii. األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات واألصول غیر الملموسة 

تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لممتلكاتھا ومعداتھا واألصول غیر الملموسة لحساب االستھالك / اإلطفاء. یتم تحدید 
الحالة المادیة. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة والعمر اإلنتاجي ھذه التقدیرات بعد النظر في االس���تخدام المتوقع لألص���ول أو 

س����نویًا وس����یتم تعدیل مص����روف االس����تھالك / اإلطفاء في المس����تقبل حیث تعتقد اإلدارة أن العمر اإلنتاجي یختلف عن التقدیرات 
 السابقة.
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viii.  االستمراریةمبدأ 

أجرت إدارة الش��ركة تقییًما لقدرتھا على االس��تمرار كمنش��أة مس��تمرة وھي مقتنعة عن امتالكھا الموارد لالس��تمرار في العمل في 
فإن اإلدارة لیست على علم بأي شكوك جوھریة قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الشركة  المستقبل المنظور. عالوة على ذلك ،

 على االستمرار كمنشأة مستمرة. لذلك ، یستمر إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.

ix. التزامات منافع الموظفین المحددة 

كتواري مس�������تقل باس�������تخدام طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة على النحو یتم تحدید التزام منافع الموظفین المحددة من قبل خبیر ا
"منافع الموظفین". یتم تحدید القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة بخص����م التدفقات  ۱۹الموص����ى بھ في معیار المحاس����بة الدولي 

 ولھا فترات استحقاق تقارب فترة استحقاق المكافأة.النقدیة المقدرة باستخدام أسعار الفائدة ألدوات الدین المقیمة باللایر السعودي 

تعتمد القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة على عدة عوامل یحددھا الخبیر االكتواري باس����تخدام افتراض����ات مثل معدل الخص����م 
ھذه التقدیرات إلى قدر والزیادات المس������تقبلیة المتوقعة في المرتبات ومعدالت الوفیات ودوران الموظفین وما إلى ذلك. تخض������ع 

 كبیر من عدم الیقین بسبب فترة طویلة األجل طبیعة وتتم مراجعتھا في كل تاریخ إعداد تقریر.
 موسمیة العملیات .و

 .ال توجد تغییرات موسمیة قد تؤثر على عملیات التأمین في الشركة
 السیاسات المحاسبیة الھامة -۳

المعتمدة في المملكة العربیة الدولیة للتقریر المالي المالیة مع المعاییر  القوائمتتفق الس��یاس��ات المحاس��بیة التي تتبناھا الش��ركة إلعداد ھذه 
عاییر لمالتعدیالت الجدیدة لو ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة السنویة للسنة المنتھیة في  القوائمالسعودیة وتتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد 

(أ) والتي لم یكن لھا تأثیر جوھري  ۳كما ھو مذكور في إیضاح  لجنة التفسیرات للمعاییر الدولیة للتقریر الماليو لدولیة للتقریر الماليا
 على المركز المالي أو األداء المالي للشركة.

المالیة الس��نویة للش��ركة للس��نة المنتھیة  القوائمالمالیة مع تلك المتبعة في إعداد  القوائمتتوافق الس��یاس��ات المحاس��بیة المس��تخدمة في إعداد 
 ، ما لم یذكر خالف ذلك. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

۱٤ 
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

وتعدیالتھا ، المطبقة من قبل  للتقریر الماليلجنة التفس�������یرات للمعاییر الدولیة تفس�������یرات والمعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة  -أ
 الشركة

، عن مجلس معاییر المحاس����بة الدولیةأص����بحت المعاییر والتعدیالت والمراجعات الجدیدة التالیة على المعاییر الحالیة ، والتي ص����درت 
 ھا من قبل الشركة ، كما یلي: ، وبالتالي تم تبنی۲۰۲۰ینایر  ۱ساریة اعتباًرا من  ،في المملكة العربیة السعودیة المعتمدة

 
 ملخص التعدیل تاریخ السریانالوصفالمعیار/ التعدیل

معیار المحاسبة الدولي 
) ومعیار ۱رقم (

المحاسبة الدولي رقم 
)۸( 

 ۲۰۲۰ینایر  ۱ الجوھريتعریف 

مت التعدیالت تعریفا جدیدا للمواد وأوضحت قد
أن األھمیة النسبیة ستعتمد على طبیعة أو حجم 
 المعلومات ، سواء بشكل فردي أو مع معلومات

 .أخرى ، في سیاق البیانات المالیة

المعیار الدولي للتقریر 
 ۲۰۲۰ینایر  ۱ تعریف األعمال )۳المالي رقم (

یوضح التعدیل أنھ لكي یتم اعتباره نشاًطا تجاریًا 
یجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة  ،

واألصول ، على األقل ، مدخالت وعملیة 
موضوعیة تساھم معًا بشكل كبیر في القدرة على 
إنشاء المخرجات. عالوة على ذلك ، فإنھ یوضح 
أن األعمال یمكن أن توجد دون تضمین جمیع 
 .المدخالت والعملیات الالزمة إلنشاء المخرجات

ولي للتقریر المعیار الد
), ۹) و(۷المالي رقم (

ومعیار المحاسبة الدولي 
 )۳۹رقم (

 ۲۰۲۰ینایر  ۱ أسعار الفائدة معییاریة علىإصالحات 

یتضمن اإلطار المفاھیمي المعدل بعض المفاھیم 
الجدیدة ، وتحدیث التعریفات ومعاییر االعتراف 
باألصول والخصوم ویوضح بعض المفاھیم 

 .الھامة

المفاھیمي اإلطار 
 المعدل للتقاریر المالیة

تعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي 
 المعاییر الدولیة للتقریر الماليفي 

والتعریفات المحدثة ومعاییر االعتراف 
لألصول وااللتزامات وتوضیح بعض 

 .المفاھیم الھامة

 ۲۰۲۰ینایر  ۱

یتضمن اإلطار المفاھیمي المعدل بعض المفاھیم 
اریف المحدثة ومعاییر االعتراف الجدیدة والتع

باألصول والخصوم ویوضح بعض المفاھیم 
 .الھامة

المعیار الدولي للتقریر 
 ۲۰۲۰یونیو  ۱  ۱۹-امتیاز االیجار المتعلقة بـكوفید )۱٦المالي رقم (

توفر التعدیالت إعفاء للمستأجرین من تطبیق 
إرشادات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

بشأن محاسبة تعدیل عقد اإلیجار  ۱٦رقم 
المتیازات اإلیجار الناشئة كنتیجة مباشرة لوباء 

. ینطبق التعدیل على فترات التقاریر ۱۹-كوفید 
 ۲۰۲۰یونیو  ۱السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 .ویسمح بالتطبیق المبكر

 

 المالیة. القوائملم یكن لتطبیق المعاییر والتفسیرات المعدلة ذات الصلة على الشركة أي تأثیر جوھري على ھذه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

۱٥ 
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

 بعد تدخل حیز التنفیذالتي لم و الصادرةالمعاییر  -ب
أدناه. القائمة ھي المعاییر موض�������حة المالیة للش�������ركة القوائم بعد حتى تاریخ إص�������دار  التنفیذتدخل حیز التي لم الص�������ادرة والمعاییر 

والتفسیرات الصادرة ، والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق في تاریخ مستقبلي. تعتزم الشركة اعتماد ھذه المعاییر 
 عندما تكون فعالة.

 
 لخص التعدیلم تاریخ السریان الوصف المعیار

المعیار الدولي للتقریر 
) و ۷)و (۹المالي رقم (

 )۱٦) و(٤(
معیار المحاسبة الدولي 

 )۳۹رقم (

المرحلة  -إصالح معیار سعر الفائدة 
 ۲۰۲۱ینایر  ۱ الثانیة

تعدل ھذه التعدیالت متطلبات محاسبة التحوط 
المحددة للسماح بمواصلة محاسبة التحوط 

عدم التأكد قبل تعدیل  للتحوط المتأثر خالل فترة
بنود التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة بمعاییر 
أسعار الفائدة الحالیة نتیجة لإلصالحات القیاسیة 
ألسعار الفائدة الجاریة. تقدم التعدیالت أیًضا 
متطلبات إفصاح جدیدة على المعیار الدولي 

لعالقات التحوط التي تخضع  ۷للتقاریر المالیة 
تي أدخلتھا التعدیالت على المعیار لالستثناءات ال

 ۹الدولي للتقاریر المالیة 

معیار المحاسبة الدولي 
 ۲۰۲۲ینایر  ۱ تكلفة إتمام العقد -العقود المرھقة  )۳۷رقم (

تحدد التعدیالت أن "تكلفة تنفیذ" العقد تشمل 
"التكالیف المتعلقة مباشرة بالعقد. تنطبق ھذه 

تِف المنشأة بھا بعد التعدیالت على العقود التي لم 
بجمیع التزاماتھا في بدایة فترة التقریر السنوي 

 .التي تطبق فیھا المنشأة التعدیالت أوالً 

المعیار الدولي للتقریر 
) ۹)و (۱٦المالي رقم (
 )۱و (

معیار المحاسبة الدولي 
 )٤۱رقم (

التحسینات السنویة على المعاییر 
 ۲۰۲۲ایر ین ۱ ۲۰۲۰-۲۰۱۸الدولیة للتقریر المالي 

: ۱٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
یزیل التعدیل الرسم التوضیحي لسداد تحسینات 

 العقارات المستأجرة
: یوضح التعدیل ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

في المائة" لتقییم ما  ۱۰أنھ عند تطبیق اختبار "
، إذا كان سیتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي 

فإن الكیان یشمل فقط الرسوم المدفوعة أو 
المستلمة بین الكیان (المقترض) والمقرض. 
یجب تطبیق التعدیل بأثر مستقبلي على التعدیالت 
والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاریخ الذي 

 .تطبق فیھ المنشأة التعدیل ألول مرة
: یلغي التعدیل ٤۱المعیار المحاسبي الدولي 

للمنشآت  ٤۱المحاسبة الدولي رقم مطلب معیار 
الستبعاد التدفقات النقدیة للضرائب عند قیاس 

 .القیمة العادلة
: یوفر التعدیل ۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

إعفاًءا إضافیًا لشركة تابعة تصبح بعد تبنیھا ألول 
مرة بعد الشركة األم فیما یتعلق بالمحاسبة عن 

 .فروق الترجمة التراكمیة

المعیار الدولي للتقریر 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود التأمین  )۱۷المالي رقم (

ھذا ھو المعیار المحاسبي الجدید الشامل لعقود 
التأمین التي تغطي االعتراف والقیاس والعرض 
واإلفصاح. بمجرد دخولھ حیز التنفیذ ، سیحل 

محل  ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ٤د التقاریر المالیة رقم المعیار الدولي إلعدا

) ٤عقود التأمین (المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 .۲۰۰٥الذي صدر في عام 

 



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

۱٦ 
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

 (تتمة) بعد تدخل حیز التنفیذالتي لم و الصادرةالمعاییر  -ب
 األدوات المالیة -) ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

. یتناول المعیار الجدید البنود التالیة المتعلقة باألدوات ۳۹وحل محل معیار المحاس���بة الدولي  ۲۰۱٤یولیو  ۲٤المعیار في تم نش���ر ھذا 
 المالیة:

 التصنیف والقیاس: )أ
یمة العادلة من تھجا واحد لتحدید ما إذا أن األص����ل المالي یقاس بالتكلفة المطفأة, وفقا للق ۹یس����تخدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

ن خالل إیرادات شاملة أخرى أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استیفاء الشرطی
 التالیة معاً:

 یحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل ھدفھ االحتفاظ باألصول من أجل التحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة و •
الشروط التعاقدیة لألصل المالي تدفقات نقدیة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم في  ینتج عن •

 تواریخ محددة.

 یتم قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ویتم إعادة تدویر المكاسب أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو
  خسارة عند البیع، إذا تم استیفاء الشرطین التالیین:ال

 یحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل ھدفھ االحتفاظ باألصول من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وللبیع و •
 الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة ھي األصل والفوائد المستحقة علیھ حصرا. •

ھذه الفئات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. باإلض�����افة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، یتم قیاس األص�����ول التي ال تفي بأي من 
یمكن للمنش����أة اس����تخدام الخیار لتحدید أص����ل مالي بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان ذلك یلغي أو یتعارض بش����كل كبیر مع 

 .التطابق المحاسبي
سبة اإلدوات حقوق الملكیة غ شكل غیر قابل إلللغاء عرض التغییرات االلحقة بالن شأة أیضا إختیار ب یر المحتفظ بھا للمتاجرة، یمكن للمن

للقیمة العادلة ض���من الدخل الش���امل االخر (بما في ذلك المكاس���ب والخس���ائر المحققة)، ویتم االعتراف بتوزیعات األرباح في الربح أو 
 .الخسارة

مات المالیة التي یتم تحدیدھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ، فإن مقدار التغیر في القیمة العادلة باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لاللتزا
لاللتزام المالي الذي یعزى إلى التغییرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات یتم االعتراف بھ في الدخل الش�������امل االخر ، ما لم یكن 

االئتمان الخاص��ة بااللتزام في الدخل الش��امل االخر من ش��أنھ أن یس��بب عدم تطابق محاس��بي في قائمة إدراك آثار التغییرات في مخاطر 
 .الدخل

 انخفاض القیمة: )ب
) الخس�������ائر االئتمانیة المتوقعة ، مقارنة بالخس�������ائر االئتمانیة ۹یعكس نموذج انخفاض القیمة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

) لم یعد من الض�������روري حدوث حدث ۹. وفقا لمقیاس المعیار الدولي للتقاریر المالیة (۳۹المحاس�������بة الدولي  المتكبدة بموجب معیار
ئر ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. بدال من ذلك تقوم المنشأة دائما بحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة والتغیرات في تلك الخسا

بلغ الخس�������ائر االئتمانیة المتوقعة في كل تاریخ تقریر لتعكس التغیرات مخاطر االئتمان منذ االعتراف االئتمانیة المتوقعة. یتم تحدیث م
 األولي.  

 محاسبة التحوط: )ج
 .) متطلبات جدیدة لمحاسبة التحوط و التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر۹یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

تحدد المتطلبات نھجا أكثر اعتماًدا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعدیالت على جمیع محاسبة التحوط باستثناء 
سبة لھذ سم "تحوطات القیمة الكلیة للقیمة العادلة"). بالن شار إلیھا عادةً با سعار الفائدة (ی ه ، قد تحوطات القیمة العادلة للمحفظة لمخاطر أ

سبي الدولي رقم  سبة التحوط حالیًا في المعیار المحا شركة في تطبیق متطلبات محا ستمر ال ستثناء إلى حد كبیر ألن  ۳۹ت .تم منح ھذا اال
 .مجلس المعاییر المحاسبة الدولیة یعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل

 
 
 
 



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)
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۱۷ 
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

 (تتمة) بعد تدخل حیز التنفیذالتي لم و الصادرةالمعاییر  -ب
 (تتمة) األدوات المالیة -) ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 تاریخ التطبیق
.ومع ذلك ، فإن التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ۲۰۱۸ینایر  ۱ھو  ۹كان تاریخ س��ریان المعیار الدولي للتقاریر المالیة  

عقود  -٤األدوات المالیة مع المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  - ۹التأمین": تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم " عقود ٤رقم 
،تس��مح للش��ركات التي تص��در عقود التأمین ض��من نطاق معیار إعداد التقاریر المالیة الدولیة  ۲۰۱٦س��بتمبر  ۱۲التأمین، المنش��ورة في 

لجدید لمعاییر المحاس������بة الدولیة قبل أن یص������بح معیار عقود التأمین ا ۹ثار تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة للتخفیف من آ ٤رقم 
 :ساري المفعول. تقدم التعدیالت خیارین بدیلین مینعقود التأ - ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  :حتى ۹یة تطبیق إعفاء مؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المال -۱
 التاریخ الفعلي لمعیار عقود التأمین الجدید ؛ أو  •
.یقترح مجلس معاییر المحاس����بة الدولیة تمدید تاریخ نفاذ المعیار  ۲۰۲۱ینایر  ۱فترات القوائم المالیة الس����نویة التي تبدأ في أو بعد  •

 ۱إلى  ٤في المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ۹الیة رقم واإلعفاء المؤقت من المعیار الدولي للتقاریر الم ۱۷الدولي للتقاریر المالیة 
.إن اإلفصاحات اإلضافیة المتعلقة باألصول المالیة مطلوبة خال فترة التأجیل. ھذا الخیار متاح فقط للشركات التي ا ؛  ۲۰۲۳ینایر 

 بقاً أوسا ۹أو ترتبط أنشطتھا في الغالب بالتأمین ولم تطبق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
بة للموجودات المالیة المحددة، تتم إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق  ۹تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  -۲ ، ولكن بالنس�������

 .، ھناك إفصاحات إضافیة مطلوبةخالل السنةد التأمین الجدید والمحاسبي التي قد تحدث قبل تنفیذ معیار عق

) تمت مقارنة القیمة الدفتریة اللتزامات الش���ركة الناش���ئة عن العقود ض���من ۱: (۲۰۱۷ینایر  ۱أجرت الش���ركة تقییًما تفص���یلیًا بدًءا من 
(بما في ذلك مكونات الودائع أو المش��تقات الض��منیة غیر المجمعة من عقود التأمین)  ٤نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

) تمت مقارنة إجمالي القیمة الدفتریة اللتزامات الش�������ركة المتعلقة بالتأمین مع ۲اإلجمالي المس�������جل من جمیع التزاماتھا ؛ و (بالمبلغ 
ركة إجمالي القیمة الدفتریة لجمیع التزاماتھا. بناًء على ھذه التقییمات ، قررت الشركة أنھا مؤھلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الش

حتى تاریخ نفاذ معیار عقود التأمین الجدید. یتم تضمین اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات  ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة تأجیل تطبیق 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة المطلوبة خالل فترة التأجیل في البیانات المالیة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في 

 تقییم االثر

على البیانات المالیة للشركة.  ۹عض التأثیر لتطبیق متطلبات انخفاض القیمة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة بشكل عام ، تتوقع الشركة ب
ومع ذلك ، ال یُتوقع أن یكون تأثیر ذلك كبیًرا. في الوقت الحالي لیس من الممكن تقدیم تقدیر معقول آلثار تطبیق ھذا المعیار الجدید 

 اجعة تفصیلیة.حیث أن الشركة لم تقم بعد بمر
 : عقود التأمین ۱۷ رقم المعیار الدولي للتقریر المالي

 نظرة عامة 
. وھو یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفص��اح عن عقود التأمین والتي تحل محل المعیار ۲۰۱۷نُش��ر ھذا المعیار في مایو 

 عقود التأمین.  – ٤الدولي للتقریر المالي 

ھذا المعیار الجدید ینطبق على عقود التأمین الص�����ادرة وعلى جمیع عقود إعادة التأمین وعلى عقود االس�����تثمار التي تتمتع بخص�����ائص 
 المشاركة التقدیریة شریطة أن تصدر الجھة ھي األخرى عقود التأمین. ویتطلب ھذا فصل المكونات التالیة عن عقود التأمین: 

 تقابل معاییر محددة معینة و المشتقات المرفقة إذا كانت  )أ
 مكونات االستثمار المتمیزة و )ب
 أي تعھد بنقل سلع متمیزة أو خدمات غیر تأمینیة. )ج

والمعیار الدولي للتقریر  ۹یتعین أن یتم حس���اب ھذه المكونات بش���كل منفص���ل وفقاً للمعاییر ذات الص���لة (المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ). ۱٥المالي رقم 

 القیاسات:
والتي تس��مح لش��ركات التأمین بمواص��لة اس��تخدام س��یاس��ات المحاس��بة  ٤عكس المتطلبات الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي  على

 یقدم نماذج القیاس المختلفة التالیة:  ۱۷، فإن المعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۱٥ألغراض القیاس القائمة قبل ینایر 
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۱۸ 
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

 (تتمة) بعد تدخل حیز التنفیذالتي لم و الصادرةالمعاییر  -ب
 (تتمة): عقود التأمین ۱۷ رقم المعیار الدولي للتقریر المالي

  یعتمد نموذج القیاس العام على مجموعات البناء التالیة:
 والتي تشمل:  المحققةالتدفقات النقدیة  )أ
 قدیرات مرجحة للتدفقات النقدیة المستقبلیة و ت •
 تعدیالت عاكسة للقیم الزمنیة للنقود (على سبیل المثال الخصومات) والمخاطر المالیة المرتبطة بھذه التدفقات النقدیة المستقبلیة، و  •
 تعدیل المخاطر للمخاطر غیر المالیة.  •

یمثل ھامش الخدمة التعاقدیة الربح غیر المكتس����ب لمجموعة من عقود التأمین وس����یتم االعتراف بھ باعتباره كیاناً یقدم الخدمات  )ب
في المس��تقبل. ال یمكن أن یكون ھامش الخدمة التعاقدیة س��لبیاً عند البدایة فأي مبلغ ص��افي س��لبي للتدفقات النقدیة المس��توفاة عند 

على الفور في الربح أو الخسارة. في نھایة كل فترة تقاریر الحقة، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمجموعة  البدایة سیتم تسجیلھا
 من عقود التأمین على أنھا مجموع: 

عة ذات الص��لة بالخدمات المس��تقبلیة وھامش الخدمة التعاقدیة للمجمو المحققةالتدفقات النقدیة  تش��ملالتزامات التغطیة المتبقیة والتي  •
 في ذلك التاریخ و 

المتعلقة بالخدمات الس��ابقة المخص��ص��ة للمجموعة  المحققةااللتزامات عن المطالبات المتكبدة والتي تقاس باعتبارھا التدفقات النقدیة  •
 في ھذا التاریخ. 

ونظراً ألن ھامش الخدمة  المس�������تقبلیةویتم تعدیل ھامش الخدمة التعاقدیة الحقاً ألي تغیرات في التدفقات النقدیة المتعلقة بالخدمات 
یتم  التعاقدیة ال یمكن أن یكون س�����لبیاً، فإن التغیرات في التدفقات النقدیة المس�����تقبلیة التي تكون أكبر من ھامش الخدمة التعاقدیة المتبقي

ا تراكم الفائدة على في الربح أو الخس���ارة.  ااالعتراف بھ مثبتة عند االعتراف األولي بالعقد ( بمعدالت ھامش الخدمة التعاقدیة یتم أیض���ً
ھامش الخدمة تحمیل لتحدید القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المقدرة). عالوة على ذلك ، سیتم عند اإلثبات األولي معدل الخصم المستخدم 

غطیة المتوقعة للعقود المتبقیة في في الربح أو الخس�������ارة بناًء على وحدات التغطیة ، مما یعكس كمیة المزایا المقدمة ومدة التالتعاقدیة 
 المجموعة.

یعتبر نھج الرس���وم المتغیرة نموذجاً إلزامیاً لقیاس العقود التي تتس���م بالمش���اركة المباش���رة (یش���ار إلیھا أیض���اً باس���م "عقود المش���اركة 
ود فإنھ ولھذه العق  یتم إعادة تقییمھ الحقاً.المباش������رة"). ھذا التقییم حول إذا ما كان العقد یفي بھذه المعاییر یتم إجراؤه عند بدء العقد وال

 : بموجب نموذج القیاس العامفإن ھامش الخدمة التعاقدیة یتم تعدیلھ ، وباإلضافة إلى التعدیالت

 حصة الجھة من التغییرات في قیمتھا العادلة للعناصر المدرجة أسفلھا و  .۱
  المالیة غیر المتصلة بالعناصر المدرجة.تأثیر التغییرات في القیمة الزمنیة للنقود والمخاطر  .۲

 تاریخ السریان: 
المعیار . أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة مسودة تعدیالت على ۲۰۲۳ینایر  ۱تعتزم الشركة تطبیق المعیار في تاریخ نفاذه ، أي 

تعلیقات من مختلف  توتلق ۲۰۱۹خالل یونیو  ۱۷تقترح تعدیالت معینة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ۱۷ یر الماليرالدولي للتق
یر رالمعیار الدولي للتق، أكمل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة مناقشاتھ حول التعدیالت على  ۲۰۲۰مارس  ۱۷أصحاب المصلحة. في 

. وقرر تأجیل التاریخ الفعلي للمعیار إلى فترات إعداد التقاریر ۲۰۱۹في یونیو لرأي العموم طرحھا عقود التأمین التي تم  ۱۷ المالي
. یتوقع مجلس معاییر المحاسبة الدولیة إصدار تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۲۰۲۳ینایر  ۱السنویة التي تبدأ في أو بعد 

ا تطبیق . یُس�������مح بالتط۲۰۲۰في الربع الثاني من عام  ۱۷ اإلیرادات من  - ۱٥ یر الماليرالمعیار الدولي للتقبیق المبكر إذا تم أیض�������ً
 األدوات المالیة. - ۹ یر الماليرالمعیار الدولي للتق العقود مع العمالء و

 : التحولفترة 
بأثر رجعي، وبالرغم من ذلك إذا كان التطبیق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمین غیر عملي، فإن الكامل التطبیق  یتطلب

 الجھة ملزمة باختیار إما نھج بأثر رجعي معدل أو نھج القیمة العادلة. 

 العرض واالفصاح: 

د التأمین وعقود إعادة التأمین [وإلى أي عقود استثمار تتوقع الشركة أن ینتج عن ھذا المعیار الجدید تغییر في السیاسات المحاسبیة لعقو
 ذات مزایا تقدیریة للمشاركة مع تعدیالت على العرض واإلفصاحات. 
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۱۹ 
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 (تتمة) بعد تدخل حیز التنفیذالتي لم و الصادرةالمعاییر  -ب

 (تتمة): عقود التأمین ۱۷ رقم المعیار الدولي للتقریر المالي
 التأثیر:

، لم یتم بعد المالیةالقوائم . اعتباًرا من تاریخ نش������ر ھذه ۱۷لتقریر المالي لالمعیار الدولي تقوم الش������ركة حالیًا بتقییم تأثیر تطبیق وتنفیذ 
التأمین والتنازل تقییم األثر المالي لتطبیق المعیار بشكل كامل من قبل الشركة. تتوقع الشركة تأثیر جوھري على القیاس واإلفصاح عن 

 والذي سیؤثر على كل من بیان الدخل وبیان المركز المالي. قررت الشركة عدم اعتماد ھذا المعیار الجدید في وقت مبكر.
 .لتقریر الماليللمعیار الدولي بدأت الشركة عملیة التنفیذ وشكلت فریق مشروع تحت إشراف لجنة اإلدارة التنفیذیة ل

 

 أثیرملخص الت مجال التأثیر 

 التأثیر المالي 
، لوحظ أن التأثیر المالي ضئیل بالنسبة إلى إجمالي حقوق  ۲۰۱۸ األقساط المكتتبة لسنةوفقًا لتحلیل 

 وتتبع الملكیة حیث أن عقود التأمین الخاصة بالشركة ھي في الغالب قصیرة األجل وقصیرة الذیل
 المعمول بھ. ي یشبھ إلى حد كبیر النھج الحاليوالذ نھج تخصیص األقساط

 البیانات 

على متطلبات بیانات إضافیة (على سبیل المثال ، تاریخ  ۱۷للتقریر المالي یشتمل المعیار الدولي ل
، التزامات التغطیة المتبقیة األقساط لعقود  تحصیلاستحقاق القسط لالعتراف األولي ، وبیانات 

خسارة متكبدة لتقییم حدود أو ر مرتبطة المحتفظ بھا والتي تنقسم إلى مخاط إعادة الـتأمینوعقود 
العقد ، ودقة أقل لتلبیة مستوى متطلبات التجمیع والبیانات لمزید من المعلومات. اإلفصاحات وفقًا 

المكثفة لضمان توفیر البیانات  االختبارات). یتم إجراء مزید من ۱۷للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 المطلوبة.

المتوقع أن یتم االنتھاء من  للمعیار الدولي للتقریر المالي.محاسبي  نظامدت الشركة الحاجة إلى حد تكنولوجیا المعلومات 
 ..۲۰۲۱الربع األول من عام في مورد الحلول 

 المعالجة 
للتقریر أجرت الشركة عملیة تقییم األثر التشغیلي لتقییم األثر التشغیلي لتنفیذ المعیار الدولي ل

سیتم قیاس غالبیة عقود الشركة بموجب نھج تخصیص األقساط ، فمن المتوقع . نظًرا ألنھ ۱۷المالي
 أن یكون تأثیر العملیة معتدالً.

التأثیر على اتفاقیات إعادة 
 التأمین 

 طاقسأیتم إجراء مزید من التقییم لتأكید نھج القیاس لترتیبات إعادة التأمین حیث ال یتأھل إجمالي 
 .نھج تخصیص األقساط تلقائیًا للحصول على المسندةالتأمین  إعادة

التأثیر على إطار السیاسات 
 والرقابة

تحتاج سیاسات وإجراءات الشركة إلى التحدیث الستیعاب التغییرات في عملیات وأنظمة الشركة 
لھذا الغرض  ةتفصیلی اختبارات. یجري تنفیذ ۱۷ المتعلقة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي

 السعودي.التنفیذ من البنك المركزي المرحلة الثالثة من إرشادات  كجزء من

والذي یتطلب تطویر وتصمیم عملیات وإجراءات جدیدة بما  ۱۷لتقریر المالي لالشركة حالیًا في مرحلة التصمیم و تنفیذ المعیار الدولي 
والتقییم التفص������یلي لمتطلبات العمل. فیما یلي المجاالت  ۱۷لتقریر المالي لفي ذلك أي تطویرات للنظام مطلوبة بموجب المعیار الدولي 

 الرئیسیة تحت مرحلة التصمیم وحالة التقدم الذي أحرزتھ الشركة حتى اآلن:
 

 ملخص التأثیر مجال التأثیر
والذي یتضمن إنشاء لجنة  ۱۷شامل للمعیار الدولي للتقریر المالي  وضعت الشركة برنامج حوكمة إطار الحوكمة والرقابة

توجیھیة لإلشراف على مراقبة التقدم المنجز في تنفیذ وتعیین األدوار والمسؤولیات إلى مختلف 
 .أصحاب العالقة

ت و قاموس الشركة في طور التخطیط العملي لمرحلة التصمیم التي تشمل وضع سیاسة شاملة للبیانا مجال العملیات
البیانات. كما تقوم الشركة بوضع اللمسات األخیرة على التصامیم الھیكلیة لمختلف األنظمة الفرعیة. 

حالیا على اختیار المورد في  وقد احرزت الشركة تقدماً من خالل تقییم متطلبات األعمال، والعمل
 .دیدة الالزمةأثناء القیام بمختلف العملیات الالزمة لالنتقال وتقییم الموارد الج

أكملت الشركة معظم أوراق السیاسة التي تشمل مختلف المسائل الفنیة والمالیة بعد االنتھاء من  المجال الفني و المالي
. وقد اتخذت القرارات المتعلقة ۱۷قرارات السیاسة المطلوبة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

نحو ما ینبغي بین مختلف أصحاب العالقة. في الوقت بالسیاسة العامة بعد إجراء مداوالت على 
الراھن تمت الموافقة على غالبیة أوراق السیاسات واالجراءات من قبل اللجنة التوجیھیة لمشروع 

 .التابعة للشركة ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 

على خطة الضمان للفترة وتعمل الشركة مع أصحاب العالقة اآلخرین لوضع اللمسات األخیرة  خطة الضمان
 .االنتقالیة وما بعد التنفیذ
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۲۰ 
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

 عقود التأمین -أ
 عقود التأمین

تعرف عقود التأمین بانھا تلك العقود التي تش��تمل على مخاطر تأمین عند نش��أة العقد أو تلك التي یكون فیھا، عند نش��أة العقود، س��یناریو 
التجاري على مخاطر تأمین. تعتمد اھمیة مخاطر التأمین على كل من احتمال وقوع حادث للجھة المؤمنة وحجم یش�������تمل في جوھره 

 األثر المحتمل المتعلق بھ.

وفي حال تصنیف العقد كـ "عقد تأمین" ، فإنھ یبقى على ھذا الحال بقیة الفترة المتبقیة منھ حتى لو انخفضت مخاطر التأمین بشكل كبیر 
 السنة.خالل ھذه 

تنقسم عقود التأمین بصفة رئیسیة الى البحري، الممتلكات، السیارات، الھندسة، الحوادث وااللتزامات وتكون بصفة رئیسیة عقود تأمین 
 قصیرة االجل.

سفن والحوادث في الب شئة عن الخسارة أو الضرر لل حر یھدف التأمین البحري الى تعویض حملة العقود عن االضرار وااللتزامات النا
التي ینتج عنھا خس���ارة كلیة أو جزئیة لش���حنة البض���اعة. إن المخاطر الرئیس���یة بالنس���بة للتأمین البحري ھي خس���ارة س���فینة أو حدوث 

 اضرار لھا، والحوادث التي ینتج عنھا خسارة كلیة أو جزئیة لشحنة البضاعة.

االض����رار التي تتعرض لھا ممتلكاتھم أو مقابل قیمة  یھدف التأمین على الممتلكات بص����فة رئیس����یة الى تعویض عمالء الش����ركة مقابل
الملكیة المفقودة. إن العمالء الذین یقومون بأنش��طة تجاریة في مبانیھم بإمكانھم أیض��ا تلقي تعویض��ات عن خس��ائر مكاس��بھم التي نتجت 

لعقود التأمین على الممتلكات فإن  عن عدم قدرة اس������تخدام الممتلكات المؤمنة في انش������طة عملھم (تغطیة انقطاع العمل).  أما بالنس������بة
 المخاطر الرئیسیة ھي الحریق، انقطاع العمل والسطو.

یھدف التأمین على الس��یارات إلى تعویض حملة العقود عن األض��رار التي تتعرض لھا س��یاراتھم أو لقاء االلتزام تجاه الجھات األخرى 
تعویض عن الحریق أو السرقة التي تتعرض لھا سیاراتھم. یعتبر من الناشيء عن الحوادث. یستطیع حملة العقود أیضا الحصول على 

اإللزامي، في المملكة العربیة الس��عودیة، لكافة المركبات ان تكون لھا تغطیة تجاه الغیر بحد ادنى. أیض��ا تقوم الش��ركة بإص��دار بوالص 
العواص��ف والزوابع والفیض��انات والحرائق والس�رقة تأمین ش��املة على الس��یارات. إن ھذه البوالص تغطي تلفیات المركبات الناتجة عن 

 والحوادث الشخصیة.

یش���مل تأمین الحوادث التأمین على النقود، تأمین خیانة االمانة، تأمین جمیع مخاطر األنش���طة، تأمین س���فرات العمل وتأمین المعارض. 
ویض العمال / أصحاب العمل ، وتغطیة التعویضات المھنیة ویشمل التأمین االلتزام العام تجاه الغیر ، والتزامات المنتج ، والتزامات تع

 التي تحمي االلتزام القانوني للمؤمن علیھم التي تنشأ عن االھمال اثناء العملیات التجاریة .

اءات یغطي تأمین الھندس���ة نوعین رئیس���یین: ( أ ) تأمین "كافة مخاطر المقاولین" بحیث یقدم تغطیة اثناء تش���یید وانش���اء مباني أو انش���
شقق ومباني المصانع والطرق والجسور واعمال الصرف الصحي والخزانات. (ب)  ھندسیة مدنیة مثل المنازل والمتاجر ومجموعة ال

یقدم تغطیة اثناء تش��یید أو تركیب اآلالت والمعدات مثل محطات الطاقة، ومص��افي النفط، واألعمال  تأمین "كافة مخاطر التش��یید" بحیث
ل اإلس��منت ، والبنى المعدنیة أو أي مص��نع یحتوي على اآلالت والمعدات. یش��مل خط األعمال الھندس��ي أیض��اً تأمین الكیمیائیة ، وأعما

 تعطل اآلالت وتأمین المعدات اإللكترونیة.

یھدف التأمین الطبي الى تعویض حملة البوالص عن مص������اریفھم المتكبدة في العالج من األمراض او االص������ابات. یتم عرض التأمین 
یتم تحمیل مص��اریف تس��ویة المطالبات والخس��ائر  لطبي بش��كل رئیس��ي الى موظفي الش��ركات التي یوجد بھا عدد كبیر من المؤمن لھم.ا

 على الدخل عند تكبدھا وذلك بناء على االلتزامات المقدرة للتعویضات المدنیة لحاملي العقود أو الغیر من قبل حاملي العقود. 
بات المباشرة وغیر المباشرة وتنشأ عن احداث طرأت حتى تاریخ قائمة المركز المالي حتى في حالة عدم تتضمن تكالیف تسویة المطال

االبالغ عنھا الى الش��ركة بعد. لم تقم الش��ركة بخص��م مطلوباتھا للمطالبات غیر المس��ددة. یتم تقدیر االلتزامات للمطالبات غیر المس��ددة 
لمبلغ عنھا الى الش����ركة والتحالیل االحص����ائیة للمطالبات المتكبدة ولم یتم االبالغ عنھا وتقدیر باس����تخدام ناتج تقییمات الحاالت الفردیة ا

 التكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات االكثر تعقیدا والتي قد تكون متأثرة بعوامل خارجیة مثل قرارات المحاكم.
 إعادة التأمین -ب

بعملیات التنازل عن أقس������اط التأمین والمخاطر، حیث تؤمن ھذه الترتیبات تنوع أكبر في  تقوم الش������ركة، خالل دورة أعمالھا العادیة ،
األعمال وتس������مح لإلدارة بالتحكم في الخس������ائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى وتؤمن إمكانیة نمو إض������افي. إن جزء كبیر من 

تیاریة وإعادة تأمین فائض الخس�������ارة. تمثل الموجودات أو المطلوبات عملیات إعادة التأمین تتم بموجب اتفاقیات وعقود إعادة تأمین اخ
المس��جلة في قائمة المركز المالي لعملیات التأمین أقس��اط مس��تحقة إلى معیدي التأمین، ص��افي إیرادات العموالت یمثل الدخل المكتس��ب 

شركة في الخ شركات إعادة التأمین أو دفعات مستحقة من معیدي التأمین وحصة ال سائر القابلة لالسترداد من معیدي التأمین. تقدر من 
 .المبالغ المستحقة من اعادة التأمین بنفس الطریقة التي یتم بھا تقدیر التزامات المطالبات المتعلقة بالمؤمن لھم
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 (تتمة) إعادة التأمین -ب

تقوم الش���ركة بتقییم موجودات إعادة التأمین لدیھا، ان وجدت، بخص���وص الھبوط على أس���اس ربعي. وفي حال وجود دلیل موض���وعي 
بانھ حدث ھبوط في موجودات إعادة التأمین فإن الش���ركة تقوم بخفض القیمة الدفتریة الص���ل إعادة التأمین الى قیمتھ القابلة لالس���ترداد 

وط في قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم. تقوم الش��ركة بجمع أدلة موض��وعیة بوجود ھبوط أص��ل اعادة وتقوم باثبات خس��ارة الھب
التأمین باس��تخدام نفس الطریقة المتبعة لمدیني التأمین واألرص��دة المدینة االخرى. كما یتم احتس��اب خس��ارة الھبوط باتباع نفس الطریقة 

 المستخدمة لھذه الموجودات المالیة.

 االعتراف باإلیرادات -ج
 باألقساطاالعتراف 

یتم تس����جیل األقس����اط والعموالت في بیان الدخل على أس����اس طریقة القس����ط الثابت على مدى فترة تغطیة بولیص����ة التأمین باس����تثناء 
ثابت على تغطیة البولیصات طویلة األجل (اإلنشاءات والھندسة) والشحن البحري. یتم احتساب األقساط غیر المكتسبة بطریقة القسط ال

 بولیصة التأمین باستثناء:
 یعتبر قسط الثالثة أشھر األخیرة في تاریخ التقریر غیر مكتسب فیما یتعلق بالشحن البحري. •
حساب محدد مسبقًا لفئة األعمال الھندسیة للمخاطر المضطلع بھا والتي تمتد إلى ما بعد عام واحد. وفقًا لھذا الحساب ، یتم الحصول  •

 أقل في السنة األولى والتي تزداد تدریجیاً في نھایة مدة الوثیقة ؛ وعلى أقساط 

تمثل األقس��اط غیر المكتس��بة الجزء من األقس��اط المكتوبة المتعلقة بفترة التغطیة غیر المنتھیة. یتم إدراج التغییر في مخص��ص األقس��اط 
 راد على مدى فترة المخاطرة.غیر المكتسبة في بیان الدخل بنفس الترتیب الذي یتم فیھ االعتراف باإلی

 دخل االستثمار

یتم المحاسبة عن دخل االستثمار في أدوات الدین المصنفة ضمن االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق وودائع المرابحة على 
 أساس معدل الفائدة الفعلي.

 المستلمة توزیعات األرباح

ستثمارات القیمة العادلة من خالل بیان الدخل عند یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح على  أدوات حقوق الملكیة المصنفة ضمن ا
 ثبوت الحق في استالم المدفوعات.

 المطالبات -د
تتكون المطالبات من المبالغ المس����تحقة لحملة الوثائق واألطراف الثالثة ومص����اریف تعدیل الخس����ائر ذات الص����لة ، بعد خص����م المبالغ 

لمستردة األخرى. یشتمل إجمالي المطالبات تحت التسویة على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم المستردة والمبالغ ا
 تسویتھا في تاریخ بیان المركز المالي باإلضافة إلى تكالیف معالجة المطالبات ذات الصلة ، سواء تم اإلبالغ عنھا من قبل المؤمن لھ أم

المطالبات المبلغ عنھا والتي لم یتم دفعھا كما في تاریخ بیان المركز المالي على أس����اس تقدیرات الحاالت ال. یتم تكوین مخص����ص����ات 
 الفردیة. باإلض��افة إلى ذلك ، یتم االحتفاظ بمخص��ص بناًء على تقدیر اإلدارة والخبرة الس��ابقة للش��ركة لتكلفة تس��ویة المطالبات المتكبدة

 ذلك تكالیف معالجة المطالبات ذات الصلة في تاریخ بیان المركز المالي.ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا بما في 
یتم إظھار المطالبات تحت التس��ویة على أس��اس إجمالي ویتم إظھار الحص��ة ذات الص��لة من معیدي التأمین بش��كل منفص��ل. عالوة على 

وقع أن یتم سداد جمیع المطالبات بشكل كبیر خالل ذلك ، ال تقوم الشركة بخصم التزامھا عن المطالبات غیر المسددة حیث أنھ من المت
 سنة واحدة من تاریخ بیان المركز المالي.

 استرداد الحطام والخردة -ه
). قد الحطامتس��مح بعض عقود التأمین للش��ركة ببیع األص��ول (التي عادة ما تكون تالفة) المكتس��بة لتس��ویة مطالبة (على س��بیل المثال ، 

ا الحق في متابعة أطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكالیف (على س��بیل المثال ، الحلول). یتم إدراج تقدیرات المبالغ  یكون للش��ركة أیض��ً
المس����تردة كمخص����ص في قیاس التزام المطالبات القائمة. المخص����ص ھو المبلغ الذي یمكن اس����ترداده بش����كل معقول من التخلص من 

ات التعویضات أیًضا مخصًصا في قیاس التزام المطالبات القائمة. المخصص ھو تقییم المبلغ الذي یمكن استرداده األصل. تعتبر تعویض
 من الطرف الثالث.

 الوثائق المؤجلة اكتتابتكالیف  -و
یتم تأجیل وإطفاء العموالت والتكالیف األخرى المرتبطة مباشرة باقتناء وتجدید عقود التأمین على مدى شروط عقود التأمین التي تتعلق 
بھا ، على غرار األقس����اط المكتس����بة. یتم االعتراف بجمیع تكالیف الش����راء األخرى كمص����روف عند تكبدھا. یتم تس����جیل اإلطفاء في 

ث ناء الو كالیف اقت نافع "ت تاجي المتوقع أو النمط المتوقع الس�������تھالك الم لدخل. یتم احتس��������اب التغییرات في العمر اإلن یان ا ائق" في ب
االقتص��ادیة المس��تقبلیة المض��منة في األص��ل عن طریق تغییر فترة اإلطفاء ویتم التعامل معھا كتغییر في التقدیر المحاس��بي. یتم إجراء 

تقریر أو بش���كل متكرر أكثر عند ظھور مؤش���ر على انخفاض القیمة. إذا لم تتحقق االفتراض���ات مراجعة انخفاض القیمة في تاریخ كل 
المتعلقة بالربحیة المستقبلیة لھذه السیاسات ، یمكن تسریع إطفاء ھذه التكالیف وقد یتطلب ذلك أیًضا شطب إضافي النخفاض القیمة في 

 ؤجلة في االعتبار في اختبار كفایة االلتزام في تاریخ كل تقریر.بیان الدخل. یتم أیًضا أخذ تكالیف اقتناء الوثائق الم



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

۲۲ 
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 فحص كفایة االلتزامات  -ز

إجراء اختبارات كفایة االلتزام للتأكد من كفایة مطلوبات عقود التأمین بعد خص���م تكالیف اقتناء تقوم الش���ركة في تاریخ كل تقریر مالي ب
بلیة الوثائق المؤجلة ذات الص��لة. عند إجراء ھذه االختبارات ، تس��تخدم اإلدارة أفض��ل التقدیرات الحالیة للتدفقات النقدیة التعاقدیة المس��تق

. یتم تحمیل أي عجز في القیم الدفتریة مباش��رة على قائمة الدخل من خالل تكوین مخص��ص ومعالجة المطالبات والمص��روفات اإلداریة
للخس�����ائر الناتجة عن اختبارات كفایة االلتزام وفقًا لذلك. عندما یتطلب اختبار كفایة االلتزام تبني أفض�����ل افتراض�����ات جدیدة ألفض�����ل 

 اف العكسي) للقیاس الالحق لھذه المطلوبات.التقدیرات ، یتم استخدام ھذه االفتراضات (بدون ھوامش لالنحر

 ذمم مدینة، صافي -ح
یتم إثبات األقساط المستحقة القبض بإجمالي األقساط المكتتبة المستحقة القبض من عقود التأمین ، ناقًصا مخصًصا ألي مبالغ غیر قابلة 

رصدة إعادة التأمین المدینة عند استحقاقھا ویتم . یتم االعتراف بأقساط التأمین وأ( مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ) للتحصیل
في  ومراجعة الھبوطقیاس��ھا عند االعتراف األولي بالقیمة العادلة للمقابل المس��تلم أو المس��تحق. تتم مراجعة القیمة الدفتریة للذمم المدینة 

في القیمة في  الھبوط، یتم تس�����جیل خس�����ارة  القیمة وعندما تش�����یر األحداث أو الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال یمكن اس�����تردادھا
"مص���اریف عمومیة وإداریة" في بیان الدخل. یتم اس���تبعاد أرص���دة المدینین عندما ال تعود الش���ركة تس���یطر على الحقوق التعاقدیة التي 

النقدیة المنس������وبة إلى  تتكون من رص������ید المدینین ، وھو ما یحدث عادة عندما یتم بیع رص������ید المدینین ، أو یتم تمریر جمیع التدفقات
ریر لتقلالتي تقع ض���من نطاق المعیار الدولي  ٥الرص���ید إلى طرف ثالث مس���تقل. تم اإلفص���اح عن أرص���دة الذمم المدینة في اإلیض���اح 

 "عقد التأمین". ٤رقم  المالي

 االستثمارات -ط
I(   استثمارات متاحة للبیع 

إن الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي تلك الموجودات المالیة غیر المش�����تقة التي لم یتم تص�����نیفھا كمحتفظ بھا للمتاجرة أو محتفظ بھا 
 حتى تاریخ االستحقاق أو القروض والذمم المدینة ، كما لم یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم تسجیل مثل ھذه

ثمارات مبدئیًا بالتكلفة ، وھي القیمة العادلة الممنوحة متض�منة تكالیف المعاملة التي تنس�ب مباش�رة إلى االس�تحواذ على االس�تثمار االس�ت
آلخر في الشامل الدخل افي رات الستثماه الة لھذدلعاالقیمة اكمیة في الترات التغیرویتم قیاس�����ھا الحقًا بالقیمة العادلة. یتم االعتراف با

لمحققة  ر الخسائح أو ابارألن اعغ إلبالم المتاحة للبیع". یترات االستثماا -لة دلعاالقیمة التغیر في الشامل تحت بند "صافي الدخل قائمة ا
یتم إثبات  لمتاحة للبیع" .رات االستثمان امحققة مرة) بح / (خساتحت بند "رلصلة ل ذات اخدلقوائم افي رات الستثماھذه ابیع ن م

دات العمولة واألرباح/الخسائر من اإلستثمارات المتاحة للبیع في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل ذات الصلة توزیعات األرباح وعائ
یتم تعدیل أي ھبوط جوھري أو طویل األمد في القیمة العادلة  عملیات المس�������اھمین كجزء من ص�������افي دخل/خس�������ارة االس�������تثمار. -

تستند القیم العادلة لالستثمارات المتاحة  في قائمة الدخل الشامل ذات الصلة كخسائر ھبوط. لالستثمارات المتاحة للبیع ویتم اإلبالغ عنھ
ل عمولة للبیع على األس�������عار المعلنة لألوراق المالیة القابلة للتداول أو القیم العادلة المقدرة . یتم تقدیر القیمة العادلة للبنود التي تحم

ستناداً إلى التدفقات النقدیة المخصوم ستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.ا المدرجة غیر رات بالنسبة لالستثما ة با
اق ألسوالة من دلعاالقیم اعلى ل لحصواعندما ال یمكن أو مماثل ر لسوقیة الستثماالقیمة الى ع إلة بالرجودلعاالقیمة ایتم تحدید في السوق، 

یتم أخذ مدخالت ھذه النماذج من أس����واق ملحوظة حیثما أمكن ، لتقییم . اسالیب أمن مجموعة متنوعة ام باستخدھا یتم تحدید، لنشطة ا
 ولكن عندما یكون ذلك غیر ممكن ، یلزم وجود درجة من الحكم لتحدید القیم العادلة.

 إعادة التصنیف:
القریب ال تزال مناسبة . عندما تكون الشركة  تقوم الشركة بتقییم ما إذا كانت القدرة والنیة لبیع أصولھا المالیة المتاحة للبیع على المدى

غیر قادرة ، في ظروف نادرة ، على تداول ھذه الموجودات المالیة بس��بب األس��واق غیر النش��طة ، یجوز للش��ركة أن تعید تص��نیف ھذه 
ر أو حتى تاریخ االس������تحقاق . الموجودات المالیة إذا كانت اإلدارة لدیھا القدرة والنیة على االحتفاظ بالموجودات في المس������تقبل المنظو

یس���مح بإعادة التص���نیف إلى القروض والذمم المدینة عندما یس���توفي األص���ل المالي تعریف القروض والذمم المدینة واإلدارة لدیھا النیة 
حتفاظ إلى والقدرة على االحتفاظ بھذه األص����ول في المس����تقبل المنظور أو حتى تاریخ االس����تحقاق . ال یُس����مح بإعادة التص����نیف إلى اال

االس����تحقاق إال عندما یكون لدى الكیان القدرة والنیة على االحتفاظ باألص����ل المالي حتى االس����تحقاق . بالنس����بة لألص����ل المالي المعاد 
بقة تص�نیفھ من الفئة المتاحة للبیع ، فإن القیمة العادلة في تاریخ إعادة التص�نیف تص�بح التكلفة المطفأة الجدیدة وأي أرباح أو خس�ائر س�ا
ي. على ذلك األصل تم إثباتھا في حقوق الملكیة یتم إطفاءھا للربح أو الخسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعل

ذا كما یتم إطفاء أي فرق بین التكلفة المطفأة الجدیدة ومبلغ االس��تحقاق على مدى العمر المتبقي لألص��ل باس��تخدام معدل الفائدة الفعلي. إ
 تم تحدید ھبوط في قیمة األصل بعد ذلك ، یتم إعادة تصنیف المبلغ المسجل في حقوق المساھمین في قائمة الدخل.

II( محتفظ بھا للبیع 
ي یتم تص���نیف االس���تثمارات في ھذه الفئة إذا تم االحتفاظ بھا للمتاجرة أو تم تص���نیفھا من قبل اإلدارة على أنھا مدرجة بالقیمة العادلة ف

دخل عند االعتراف األولي. یتم اقتناء االس��تثمارات المص��نفة كمتاجرة بش��كل أس��اس��ي لغرض البیع أو إعادة الش��راء على المدى قائمة ال
القص�����یر ویتم تس�����جیلھا في بیان المركز المالي بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة في ص�����افي دخل / خس�����ارة 

 المتاجرة.
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 (تتمة) المحاسبیة الھامةالسیاسات  -۳
 (تتمة) االستثمارات -ط

II( (تتمة) محتفظ بھا للبیع 

یجوز لإلدارة تخص�������یص االس�������تثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش�������امل اآلخر ، عند االعتراف األولي ، إذا كان یفي بالمعاییر 
تي لیس لھا سعر مدرج في سوق نشط والتي ال یمكن باستثناء أدوات حقوق الملكیة ال ۳۹المنصوص علیھا في معیار المحاسبة الدولي 

 قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق.
العادلة یتم تسجیل االستثمارات بالقیمة العادلة في قائمة الدخل في بیان المركز المالي بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة 

في بیان الدخل للس�������نة التي نش�������أت فیھا. ال یتم إض�������افة تكالیف المعاملة ، إن وجدت ، إلى قیاس القیمة العادلة عند االعتراف األولي 
س���تثمارات مدرجة بالقیمة العادلة في قائمة الدخل. ینعكس دخل العموالت الخاص���ة وإیرادات توزیعات األرباح على األص���ول المالیة با

 المحتفظ بھا على أنھا مدرجة بالقیمة العادلة في قائمة الدخل إما كدخل تجاري أو دخل من األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة في
 قائمة الدخل.

 إعادة التصنیف:
ال یتم إعادة تص�����نیف االس�����تثمارات بالقیمة العادلة في قائمة الدخل بعد االعتراف األولي بھا ، فیما عدا أنھ یجوز إعادة تص�����نیف أداة 

لة في قائمة الدخل الش���امل المدرجة بالقیمة العادلة في قائمة الدخل غیر المش���تقة عند االعتراف األولي بھا من القیمة العادلة للقیمة العاد
الدخل من خالل قائمة الدخل (أي المتاجرة) إذا لم یعد یتم االحتفاظ بھا لغرض البیع أو إعادة الش�����راء في المدى القریب ، وتم اس�����تیفاء 

 الشروط التالیة:

وإذا لم یكن مطلوبًا تص�����نیف األص�����ل المالي على أنھ محتفظ بھ  إذا كان األص�����ل المالي قد اس�����توفى تعریف القروض والمدینین ، •
للمتاجرة عند االعتراف األولي ، فیمكن عندئذ إعادة تص�������نیفھا إذا كانت المنش�������أة لدیھا النیة والقدرة على االحتفاظ بالموجودات 

 المالیة. أصل مالي في المستقبل المنظور أو حتى تاریخ االستحقاق.
مالي قد اس������توفى تعریف القروض والمدینین ، فیمكن إعادة تص������نیفھا خارج فئة المتاجرة فقط في "ظروف إذا لم یكن األص������ل ال •

 نادرة".
 

III( محتفظ بھا لالستحقاق 
شركة النیة اإلیجابیة والقدرة عل ستحقاق ثابت والتي لدى ال ى یتم تصنیف االستثمارات التي لھا مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید وتاریخ ا

بھا حتى تاریخ االس���تحقاق على أنھا محتفظ بھا حتى تاریخ االس���تحقاق. یتم االعتراف مبدئیًا باالس���تثمارات المحتفظ بھا حتى االحتفاظ 
ا مخ ص��ص تاریخ االس��تحقاق بالقیمة العادلة بما في ذلك التكالیف المباش��رة واإلض��افیة للمعاملة ویتم قیاس��ھا الحقًا بالتكلفة المطفأة ناقص��ً

ساس العائد الفعلي. االنخفاض في ال ستخدام أ ساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االستحواذ با قیمة. یتم احت
 یتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة من ھذه االستثمارات في بیان الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قیمتھ.

 إعادة التصنیف:
ال یمكن عادة بیع أو إعادة تص���نیف االس���تثمارات المص���نفة على أنھا محتفظ بھا حتى تاریخ االس���تحقاق دون التأثیر على قدرة الش��ركة 
على اس����تخدام ھذا التص����نیف وال یمكن تص����نیفھا كبند تحوط فیما یتعلق بمعدل العمولة أو مخاطر الدفع المس����بق ، مما یعكس الطبیعة 

 ستثمارات.طویلة األجل لھذه اال
 ومع ذلك ، لن تؤثر المبیعات وإعادة التصنیف في أي من الظروف التالیة على قدرة الشركة على استخدام ھذا التصنیف

المبیعات أو إعادة التص���نیف التي اقتربت من تاریخ االس���تحقاق بحیث ال یكون للتغیرات في س���عر الس���وق للعمولة تأثیر كبیر على  •
 القیمة العادلة

 و إعادة التصنیف بعد أن جمعت الشركة بشكل جوھري جمیع األصول األصلیة لألصولالمبیعات أ •
المبیعات أو إعادة التصنیف المنسوبة إلى أحداث منعزلة غیر متكررة خارجة عن سیطرة الشركة والتي لم یكن من الممكن توقعھا  •

 بشكل معقول.
 

  األدوات المالیةب إلغاء االعتراف -ي
دث یحدث إلغاء االعتراف باألداة المالیة عندما ال تعود الش�������ركة تتحكم في الحقوق التعاقدیة التي تتكون منھا األداة المالیة ، وھو ما یح

ا  عادة عندما یتم بیع األداة ، أو یتم تمریر جمیع التدفقات النقدیة المتعلقة باألداة المالیة إلى طرف ثالث مس������تقل. قامت الش������ركة أیض������ً
 حویل جمیع مخاطر ومنافع الملكیة إلى حد كبیر.بت

 المقاّصة  -ك
إجراء مقاص���ة األص���ول المالیة و االلتزامات المالیة ویتم تس���جیل ص���افي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما یكون ھناك حق یتم 

نافذ نظاماً لمقاصة المبالغ المسجلة ویكون ھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو لتحقیق األصول وسداد االلتزامات في آن واحد . ال 
 ادات والمصروفات في قائمة الدخل الشامل اآلخر ما لم یكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً بھ وفقاً لمعیار أو تفسیر محاسبي.تتم مقاصة االیر
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 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 لھبوط في قیمة الموجودات المالیةا -ل

، إجراء تقییم للتأكد من وجود أي دلیل موض����وعي على ھبوط قیمة أي أص����ل مالي أو مجموعة من تقوم الش����ركة في تاریخ كل تقریر
یة. یحدث الھبوط في القیمة إذا كان حدث أو أكثر من األحداث التي  مال منذ اإلعتراف األولي لألص��������ل ("حدث  وقعتالموجودات ال

المقدرة لألص���ل المالي أو مجموعة األص���ول المالیة التي یمكن االعتماد  خس���ارة متكبدة") ، لدیھ تأثیر على التدفقات النقدیة المس���تقبلیة
 على تقدیرھا . 

 دلیل الھبوط في القیمة قد یشمل:

 صعوبة مالیة كبیرة للمصدر أو المقترض ؛ -
 خرق العقد ، مثل التخلف أو التأخر عن السداد ؛ -
 لیة ؛ھناك احتمالیة إلفالس الُمصدر أو المقترض أو إعادة الھیكلة الما -
 اختفاء سوق نشط للموجودات المالیة بسبب الصعوبات المالیة ؛ أو -
بیانات ملحوظة تش���یر إلى أن ھناك ھبوط في التدفقات النقدیة المس���تقبلیة المتوقعة من مجموعة من الموجودات المالیة یمكن قیاس���ھ  -

ھذه الموجودات، على الرغم من أن الھبوط ال یمكن تاریخ االعتراف األولي ب نذ  یة في  م یة الفرد مال یده مع األص�������ول ال حد عد ت ب
 الشركة، بما في ذلك:

 التغیرات السلبیة في وضع الدفعات للُمصدرین أو المقترضین في الشركة ؛ أو •
 الظروف االقتصادیة المحلیة أو الداخلیة في بلد المصدر المتالزمة مع التعثر في الموجودات . •

 إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وجود خسارة ھبوط في الموجودات المالیة ، یتم تحدید الھبوط في القیمة على النحو التالي:

 بالنسبة للموجودات المالیة المثبتة بالقیمة العادلة، یحدد الھبوط في القیمة على اساس الھبوط في القیمة العادلة لألصل المالي. •
سبة للموجودات الما • لیة المثبتة بالتكلفة المطفأة، یحدد الھبوط في القیمة بناءا على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة التي یتم بالن

 خصمھا على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي . 

لیل موض����وعي على أن بالنس����بة للموجودات المالیة المتاحة للبیع ، تقوم الش����ركة بتاریخ كل قائمة مركز مالي بتقییم ما إذا كان ھناك د
 استثمار ما أو مجموعة استثمارات قد ھبطت قیمتھا .

في حالة أدوات الدین المص��نفة كمتاحة للبیع ، تقوم الش��ركة بش��كل فردي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موض��وعي على ھبوط القیمة . قد 
یرة أو تقصیر أو انحراف في دخل عمولة خاصة تتضمن األدلة الموضوعیة مؤشرات على أن المقترض یعاني من صعوبات مالیة كب

أو مدفوعات أس���اس���یة ، واحتمال دخولھ في اإلفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى وحیث تش���یر البیانات التي یمكن مالحظتھا إلى وجود 
بالتخلف عن السداد. ومع ذلك ھبوط ملموس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة ، مثل التغیرات في الظروف االقتصادیة التي ترتبط 

، ناقًصا  ، فإن المبلغ المسجل للھبوط في القیمة یمثل الخسارة المتراكمة التي تم قیاسھا بالفرق بین التكلفة المطفأة والقیمة العادلة الحالیة
. إذا زادت القیمة العادلة ألداة  أي خس��ارة ھبوط في القیمة لتلك االس��تثمارات المعترف بھا س��ابقًا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الش��امل

الدین في فترة الحقة وكانت الزیادة مرتبطة بشكل موضوعي بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات خسارة الھبوط في القیمة في قائمة الدخل 
 و قائمة الدخل الشامل ، یتم عكس خسارة الھبوط في القیمة من خالل قائمة الدخل و قائمة الدخل الشامل.

فتھا بالنسبة لالستثمارات في األسھم المحتفظ بھا كمتاحة للبیع ، یمثل الھبوط الكبیر أو المطول في القیمة العادلة عندما تكون أقل من تكل
باألصل  اف العتراستمر الدخل طالما ل قائمة القیمة من خالرة الھبوط في اال یمكن عكس خسادلیل موضوعي على الھبوط في القیمة . 

فقط . عند آلخر الشامل الدخل قائمة القیمة في تسجیل الھبوط في الة بعد دلعاالقیمة افي دة یالمثال ، یمكن االعتراف بأي ز، على سبیل ا
االس���تبعاد ، یتم إدراج أي ربح أو خس���ارة متراكمة تم االعتراف بھا س���ابقاً في الدخل الش���امل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند "الربح / 

 ن االستثمارات المتاحة للبیع" .(الخسارة) المحققة م

٪ من التكلفة ۳۰ش���ھر أو أطول فترة مطولة ویعتبر االنخفاض بنس���بة  ۱۲" الحكم . تعتبر فترة دائم" أو "جوھريیتطلب تحدید ما ھو "
المدى الذي تكون فیھ  األصلیة ھاًما وفقاً لسیاسة الشركة . عند إجراء ھذا الحكم ، تقوم الشركة ، من بین عوامل أخرى ، بتقییم المدة أو

 القیمة العادلة الستثمار أقل من تكلفتھ .

ة كما عند تقییم ما إذا كان االستثمار في أداة الدین قد ھبطت قیمتھ، تأخذ الشركة بعین االعتبار عوامل مثل تقییم السوق للجدارة االئتمانی
نیة ، وقدرة البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار ھو موضح في عوائد السندات ، وتقییم وكاالت التصنیف للجدارة االئتما

الدین الجدید واحتمال إعادة ھیكلة الدیون ، مما أدى إلى معاناة المس���تثمرین من خس���ائر من خالل اإلعفاء من الدیون تطوعا أو إلزاما . 
ا إن المبلغ المس��جل للھبوط في القیمة یمثل الخس��ارة المتراكمة التي تم قیاس��ھا بال فرق بین التكلفة المطفأة والقیمة العادلة الحالیة ، ناقص��ً

 أي خسارة ھبوط في القیمة لتلك االستثمارات المعترف بھا سابقًا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل .
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 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 األصول غیر الملموسة -م

خسائر  اكم ولمترء اإلطفااالحقاً بالتكلفة ناقصاً رج تدد ونتاجي محدإعمر یتم عرض برامج الكمبیوتر بالتكلفة التاریخیة. والتي لدیھا 
 التالیة: السنةتقوم الشركة بإطفاء برامج الكمبیوتر ذات العمر اإلنتاجي المحدد باستخدام طریقة القسط الثابت خالل لقیمة. الھبوط في ا

 السنواتعدد   
 ٤  تطویر وبرمجة تقنیة المعلومات

 ممتلكات ومعدات -ن
لقیمة  الالحقة في التكالیف رج اتدیتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقص������اً االس������تھالك المتراكم وأي خس������ائر ھبوط في القیمة. 

لمستقبلیة  ایة دالقتصاائد الفواتتدفق أن لمحتمل امن ن فقط عندما یكو، كما ھو مالئم منفصلكأص�����ل یتم تسجیلھا أو لدفتریة لألصل ا
یتم تحمیل جمیع تكالیف اإلصالحات والصیانة األخرى على قائمة موثوقة. رة بصوالبند تكلفة س یمكن قیاكة ولشرالى إلمرتبطة بالبند ا

بنود الممتلكات والمعدات األخرى على  الدخل خالل الفترة المالیة التي یتم تكبدھا فیھا. ال یتم اس�������تھالك األرض . یتم اس�������تھالك تكلفة
 طریقة القسط الثابت لتوزیع التكلفة على األعمار اإلنتاجیة المقدرة ، على النحو التالي:

 

 عدد السنوات  
 ٤  سیارات

 ۷  اثاث وتجھیزات و معدات مكتبیة
 ٤  أجھزة كمبیوتر وبرامج
 ۷  تحسینات على المستأجر

الناتجة عن االس�����تبعاد من خالل مقارنة المتحص�����الت مع القیمة الدفتریة ویتم قیدھا في قائمة عملیات التأمین تحدد االرباح والخس�����ائر 
 والفائض المتراكم.

تقید مص���اریف الص���یانة واالص���الح العادیة التي ال تزید جوھریا عن العمر االنتاجي المقدر لالص���ل في قائمة عملیات المس���اھمین عند 
 لتجدیدات والتحسینات ، إن وجدت ، فیتم رسملتھا ویتم إستبعاد الموجودات المستبدلة.حدوثھا. أما مصاریف ا

 تتم مراجعة القیم المتبقیة لألص������ول واألعمار اإلنتاجیة في تاریخ كل قائمة مركز مالي ویتم تعدیلھا إذا كان ذلك مناس������بًا . تتم مراجعة
یمة عندما یش�������یر حدث أو تغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون القیمة الدفتریة لھذه الموجودات لتحدید الھبوط في الق

قابلة لالس����ترداد . في حالة وجود مثل ھذا المؤش����ر وحیثما تزید القیم الدفتریة عن المبلغ القابل لالس����ترداد ، یتم تخفیض األص����ول إلى 
 قیمتھا القابلة لالسترداد.

 عقود اإلیجار -س
 تعریف عقد اإلیجار

، یعتبر العقد أو یحتوي على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل حق التحكم في استخدام أصل محدد ۱٦لتقریر المالي لبموجب المعیار الدولي 
. تقوم الش�ركة بتقییم ما إذا كان العقد ھو أو یحتوي على عقد إیجار بناًء على التعریف الجدید لعقد اإلیجار. عند لفترة زمنیة مقابل مقابل

 ، اختارت الشركة تطبیق الوسائل العملیة لتحدید المعامالت التي تعتبر عقود إیجار.۱٦لتقریر المالي لاالنتقال إلى المعیار الدولي 
 كمستأجر

مكاتبھا، وكمس��تأجر ، قامت الش��ركة مس��بقًا بتص��نیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تش��غیلي بناًء على تقییمھا لما إذا  تقوم الش��ركة بتأجیر
، تعترف الش�������ركة  ۱٦كان عقد اإلیجار قد نقل إلى حد كبیر جمیع مخاطر ومزایا الملكیة. بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 أي أن ھذه اإلیجارات مدرجة في المیزانیة العمومیة. -ت اإلیجار لمعظم عقود اإلیجار بموجودات حق االستخدام ومطلوبا
تعترف الش���ركة بأص���ل حق االس���تخدام والتزام اإلیجار في تاریخ بدء عقد اإلیجار. یتم قیاس حق االس���تخدام مبدئیًا بالتكلفة ، وبعد ذلك 

ا أي اس���تھالك متراكم وخس���ائر انخفاض القیم ة ویتم تعدیلھ مع بعض قیاس���ات التزام اإلیجار. تتض���من تكلفة أص���ول حق بالتكلفة ناقص���ً
االس����تخدام القیاس األولي اللتزام اإلیجار المعدل ألي مدفوعات إیجار تمت في أو قبل تاریخ البدء ، وأي تكالیف أولیة مباش����رة متكبدة 

ا أي حوافز إیجار مس�����تلمة. یتم تحدید الع مر اإلنتاجي المقدر لموجودات حق االس�����تخدام مع األخذ في وتقدیر لتكالیف التفكیك ، ناقص�����ً
 االعتبار مدة عقد اإلیجار.

یتم قیاس التزام عقد اإلیجار مبدئًیا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم دفعھا في تاریخ البدء ، مخص�������ومة باس�������تخدام معدل 
في عقد اإلیجار غیر متاح). تكلفة الفائدة على التزام اإلیجار وتنخفض من  االقتراض اإلض��افي للش��ركة (إذا كان معدل الفائدة الض��مني

خالل دفع اإلیجار. یتم إعادة قیاس��ھا عندما یكون ھناك تغییر في مدفوعات اإلیجار المس��تقبلیة الناش��ئة عن التغییر في مؤش��ر أو معدل ، 
ن القیمة المتبقیة ، أو ، حسب االقتضاء ، تغییرات في تقییم ما إذا أو تغییر في تقدیر المبلغ المتوقع أن یكون مستحق الدفع بموجب ضما

كان خیار الش��راء أو التمدید مؤكد بش��كل معقول أو أن خیار اإلنھاء مؤكد بش��كل معقول عدم ممارس��تھ. س��وف یعترف المس��تأجر بش��كل 
 عام بمبلغ إعادة قیاس التزام اإلیجار كتعدیل على حق استخدام األصل.
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 (تتمة) حاسبیة الھامةالسیاسات الم -۳
 (تتمة) عقود اإلیجار -س

إلى حد كبیر عن المحاس��بة الحالیة بموجب معیار المحاس��بة الدولي  ۱٦لتقریر المالي للم تتغیر محاس��بة المؤجر بموجب المعیار الدولي 
والتمییز  ۱۷المحاسبة الدولي رقم . سیستمر المؤجرون في تصنیف جمیع عقود اإلیجار باستخدام نفس مبدأ التصنیف كما في معیار ۱۷

 .بین نوعین من عقود اإلیجار: اإلیجارات التشغیلیة والتمویلیة

 قیمة األصول غیر المالیة الھبوط في -ع
س���نویًا. تتم قیمتھا  ھبوط ال تخض���ع لالس���تھالك ویتم اختبار -على س���بیل المثال ، األرض  -األص���ول التي لھا عمر إنتاجي غیر محدد 

قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة  ھبوطمراجعة األصول التي تخضع لالستھالك للتحقق من 
 قد ال تكون قابلة لالسترداد.

لالس��ترداد. القیمة القابلة لالس��ترداد القیمة بالمبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدفتریة لألص��ل قیمتھ القابلة  الھبوط فيیتم االعتراف بخس��ارة 
ا تكالیف البیع والقیمة في االس�������تخدام ، أیھما أعلى. لغرض تقییم  في القیمة ، یتم تجمیع  الھبوطھي القیمة العادلة لألص�������ل ناقص�������ً

 الموجودات عند أدنى مستوى توجد لھ تدفقات نقدیة یمكن تحدیدھا بشكل منفصل (وحدات تولید النقد)
 ة الخدمة للموظفینمكافأة نھای -ف

تدیر الش����ركة خطة مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھا بناء على قوانین العمل في المملكة العربیة الس����عودیة. یتم إجراء المس����تحقات بالقیمة 
ة الحالیة للدفعات المس����تقبلیة المتوقعة فیما یتعلق بالخدمات التي یقدمھا الموظفون حتى نھایة الفترة المش����مولة بالتقریر باس����تخدام طریق

یتم اإلئتمان المتوقعة. یتم النظر لمس������تویات األجور والرواتب المس������تقبلیة المتوقعة ، وتجربة مغادرة الموظفین وفترات الخدمة. وحدة 
وط لعالیة بالشردة الجوك���ات ذات الشرات اسندغ بالة إفي نھایة فترق لسوات اعائدام لمتوقعة باستخدالمستقبلیة ت المدفوعااخصم 

رة. یتم ص���رف التزامات مدفوعات االس���تحقاقات عند لمقدالمستقبلیة النقدیة ت التدفقا، اقصى حد ممكن ألى إ، لتي تتطابق ت العمالوا
اس����تحقاقھا. یتم إثبات إعادة القیاس (األرباح / الخس����ائر االكتواریة) نتیجة لتعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراض����ات االكتواریة في 

 الدخل الشامل. قائمة

 الدخلالزكاة وضریبة  -ص
تخضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل. یتم احتساب الزكاة على حصة المساھمین السعودیین في حقوق الملكیة 
أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب أنظمة الزكاة. یتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساھمین األجانب من صافي 

للسنة. تستحق الزكاة وضریبة الدخل على أساس ربع سنوي. المبالغ اإلضافیة المستحقة الدفع ، إن وجدت ، عند االنتھاء الدخل المعدل 
 من التقییمات النھائیة یتم احتسابھا عند تحدید ھذه المبالغ.

ساب الزكاة كضریبة دخل وبالتالي ال  ساب ضریبة مؤجلة تتعلق یتم تحمیل مصروف الزكاة على الربح أو الخسارة. ال یتم احت یتم احت
 بالزكاة.

على معامالت معینة مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة الس���عودیة كما ھو مطلوب بموجب  ض���ریبة االس���تقطاعتقتطع الش���ركة 
 .في المملكة العربیة السعودیةقانون ضریبة الدخل 

 توزیعات األرباح -ق
المالیة للشركة في الفترة التي تتم فیھا الموافقة على توزیعات  القوائمیتم االعتراف بتوزیعات األرباح على مساھمي الشركة كالتزام في 

 .األرباح من قبل مساھمي الشركة
 النقد وما في حكمھ -ر

تس��تحق خالل ثالثة اش��ھر أو اقل من تاریخ  یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الص��ندوق والنقد لدى البنوك، وودائع قص��یرة األجل
 اقتنائھا .

 قائمة التدفقات النقدیة -ش
التدفقات النقدیة الرئیس��یة للش��ركة ھي من عملیات التأمین المص��نفة كتدفقات نقدیة من األنش��طة التش��غیلیة. یتم تص��نیف التدفقات النقدیة 

 المتولدة من أنشطة االستثمار والتمویل وفقًا لذلك.

 المخصصات  -ت
یتم اثبات المخص���ص عندما یكون على الش���ركة (التزام قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث س���ابق، ویكون تدفق المواد التي تنطوي على 

 منافع اقتصادیة مطلوبا لسداد االلتزامات مع امكانیة تقدیر مبلغ االلتزام بشكل موثوق.
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 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 تحویل العمالت األجنبیة -ث

یتم تحویل المعامالت بالعملة األجنبیة إلى اللایر الس�������عودي بأس�������عار التحویل الس�������ائدة عند إجراء المعاملة . ویتم تحویل الموجودات 
 والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة كما في تاریخ قائمة المركز المالي إلى اللایر الس����عودي باألس����عار الس����ائدة في ذلك التاریخ . إن

الخسائر الناتجة عن تسویة ھذه العملیات أو تحویل العمالت االجنبیة باسعار الصرف في نھایة العام للموجودات والمطلوبات المكاسب و
 المالیة یتم إدراجھا في قائمة الدخل.

 القیم العادلة لألدوات المالیة -خ
المتداولة أو القیم العادلة المقدرة. یتم تقدیر القیمة العادلة تس����تند القیمة العادلة للموجودات المالیة إلى األس����عار المدرجة لألوراق المالیة 

 للبنود التي تحمل عمولة على أساس التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.
وع إلى القیمة الس��وقیة لموجودات مالیة مماثلة بالنس��بة للموجودات المالیة التي ال یوجد فیھا س��وق نش��ط ، یتم تحدید القیمة العادلة بالرج

أو عندما ال یمكن اش���تقاق القیم العادلة من س���وق نش���ط ، یتم تحدیدھا باس���تخدام مجموعة متنوعة من تقنیات التقییم. تؤخذ مدخالت ھذه 
مر درجة من الحكم لتحدید القیم النماذج من سوق یمكن مالحظتھ حیثما كان ذلك ممكنًا ، ولكن عندما یكون ذلك غیر ممكن ، یتطلب األ

 العادلة.

 القطاعیة  المعلومات -ذ
القطاع ھو عنص���ر ممیز في الش���ركة یعمل في تقدیم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال) ، والذي یخض���ع لمخاطر ومكافآت تختلف عن 

شركة في وحدات أعمال بناًء على  منتجاتھا وخدماتھا ولدیھا القطاعات تلك الخاصة بالقطاعات األخرى. ألغراض اإلدارة ، تم تنظیم ال
 التالیة التي یجب اإلبالغ عنھا:

 توفر الخدمات الطبیة تعویضات لحاملي الوثائق عن النفقات التي یتكبدونھا في عالج مرض أو مرض أو إصابة. •
 یوفر المحرك تغطیة ضد الخسائر والمسؤولیات المتعلقة بالمركبات. •
 تأمین الطاقة والھندسة •
 أخرى الممتلكات ، والبحریة ، والطیران ، والحوادث ، والمسؤولیة.تشمل فئات  •

 یتم اإلبالغ عن قطاعات التشغیل بطریقة تتفق مع التقاریر الداخلیة المقدمة إلى صانع القرار التشغیلي الرئیسي. تم تحدید صانع القرار
لتشغیل ، باعتباره الرئیس التنفیذي الذي یتخذ القرارات التشغیلي الرئیسي ، وھو المسؤول عن تخصیص الموارد وتقییم أداء قطاعات ا

 اإلستراتیجیة. لم تحدث معامالت بین القطاعات خالل العام.

 االحتیاطي النظامي -ض
٪ من صافي دخلھا من عملیات المساھمین كل عام لالحتیاطي القانوني ۲۰یجب على الشركة تخصیص  وفقًا للنظام األساسي للشركة ،

 حتى یتم تكوین احتیاطي یعادل رأس المال. االحتیاطي غیر قابل للتوزیع

 إختبار كفایة المطلوبات

 الذمم الدائنة األخرى -ظ
للسلع أو الخدمات المستلمة ، سواء تم إصدار فواتیر بھا من قبل المورد  یتم االعتراف بااللتزامات للمبالغ التي سیتم دفعھا في المستقبل

 أم ال

 مخصص المطالبات المعلقة -غ

الحكم من قبل اإلدارة مطلوب في تقدیر المبالغ المس���تحقة لحملة الوثائق واألطراف الثالثة الناش���ئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود 
التأمین. تس��تند ھذه التقدیرات بالض��رورة إلى افتراض��ات حول عدة عوامل تتض��من درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد وقد تختلف 

ة عن تقدیرات اإلدارة مما یؤدي إلى تغییرات مستقبلیة في المطلوبات المقدرة. تقدر الشركة مطالباتھا بناًء على خبرتھا في النتائج الفعلی
 محفظتھا التأمینیة. المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكیم ، إن وجدت ، یتم تقدیرھا بشكل فردي.

كبدة والمطالبات المتكبدة والتي لم یتم اإلبالغ عنھا على أساس شھري. یتم تضمین أي تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتھا للمطالبات المت
فرق بین المخص���ص���ات في تاریخ بیان المركز المالي والتس���ویات والمخص���ص���ات في الس���نة التالیة في بیان عملیات التأمین والفائض 

دیس����مبر ، والمص����ادقة علیھ من قبل خبیر  ۳۱، كما في  المتراكم لتلك الس����نة. كما تم التحقق من مخص����ص المطالبات تحت التس����ویة
 اكتواري مستقل.

 الفائض من عملیات التأمین -أأ

٪) من ص����افي فائض عملیات التأمین على حملة الوثائق مباش����رة أو على ش����كل تخفیض في األقس����اط للعام ۱۰توزع عش����رة بالمائة (
 صافي الفائض إلى المساھمین.٪) من ۹۰المقبل. یتم تحویل نسبة التسعین بالمائة المتبقیة (



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

۲۸ 
 

 نقد وما في حكمھ  -٤
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي) 

    عملیات التأمین
 ٦٥٬۳۲۰  ٥۳٬٥٥۹ نقد في الصنودق ولدى البنوك

 -  ۱۹٬۱٦٦ أشھر من تاریخ االستحواذ ۳تستحق خالل  ودائع
 ۷۲٬۷۲٦٥٬  ٥۳۲۰ 

    عملیات المساھمین
 ۱۲٬۱٥۹  ۱٤٬۲۰۱ نقد في الصنودق ولدى البنوك

 -  ٦۱٬۰٥۰ أشھر من تاریخ االستحواذ ۳تستحق خالل  ودائع
 ۷٥٬۲٥۱  ۱۲٬۱٥۹ 
 ۱٤۷٬۹۷٦  ۷۷٬٤۷۹ 

 : ال شيء).۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱٪) سنویًا كما في ۱٫۰۸تحصل ھذه الودائع على عمولة بمتوسط معدل (

 ودائع ألجل -٥
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي) 

    عملیات التأمین
 ۱۳۸٬۹۲۰  ۱۱۹٬۳۳۱ ودائع ألجل

    
    عملیات المساھمین

 ٥٥٬٦٦۳  - ودائع ألجل
 ۱۱۹٬۳۳۱  ۱۹٤٬٥۸۳ 

ألجل مقومة باللایر الس����عودي وھي ذات تاریخ اس����تحقاق أص����لي یزید عن ثالثة الودائع ألجل محتفظ بھا لدى البنوك التجاریة. ھذه الودائع 
أش����ھر وأقل من اثني عش����ر ش����ھًرا. إن القیم الدفتریة لھذه الودائع ألجل تقارب بش����كل معقول قیمتھا العادلة في تاریخ التقریر. تكس����ب ھذه 

 .٪)۳٫۱۱: ۲۰۱۹بر دیسم ۳۱( ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱٪ سنویًا كما في ۲٫٦۷الودائع عمولة بمتوسط 

 ذمم أقساط تأمین وإعادة تأمین مدینة، صافي -٦

 تشمل الذمم المدینة المبالغ المستحقة كما یلي:

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي) 

 ۷٤٬٤۳۸  ۷۸٬۸٤۲ المطلوب من حملة وثائق التأمین
 ۲٬۲٤۸  ۱٬۸۸۱ أطراف ذات عالقة -المطلوب من حملة وثائق التأمین 

 ۱۹٬٥٤۸  ۲۱٬۳۰۹ المطلوب من الوسطاء والوكالء
 ٤٬۹۸٤  ٥٬۳۲۹ المطلوب من معیدي التأمین

 ۱۰۷٬۳٦۱  ۱۰۱٬۲۱۸ 
 (۱۳٬۰۷۸)  (۸٬۷۲۳) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 ۹۸٬٦۳۸  ۸۸٬۱٤۰ 

 حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا خالل السنة:

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي) 

 ۱۳٫۳۰٤  ۱۳٬۰۷۷ الرصید في بدایة السنة
 (۲۲۷)  )٤٬۳٥٤( عكس مخصص خالل السنة

۷۱۳٬۰۷  ۸٬۷۲۳ الرصید في نھایة السنة  

 



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

۲۹ 
 

 (تتكة) ذمم أقساط تأمین وإعادة تأمین مدینة، صافي -٦

 النحو التالي: دیسمبرعلى ۳۱أعمار الدیون كما في 
 متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة / متأخر السداد ومنخفضة القیمة   
غیر  

متأخر 
السداد او 
منخفض 

 القیمة
أقل من 

یوم ۳۰  

 ۳۱من 
 ۹۰الى 

 یوم

 ۹۱من 
 ۱۸۰الى 

 یوم

 ۱۸۰من 
 ۳٦۰الى 

 یوم

اكثر 
 ۳٦۰من

 االجمالي یوم
م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  (ألف ریـال سعودي) 

        
 ۷۸٬۸٤۲ ٥٬۱۸۷ ٤٬٦٦۰ ٤٬٥٥۲ ٥۲٬۹۱۰ ۱۱٬٥۳۳ - المطلوب من حملة وثائق التأمین
 -المطلوب من حملة وثائق تأمین 

 ۱٬۸۸۱ ۱٬۸۷۱ ٦ ٦ (۱) (۱) - أطراف ذات عالقة
 ۲۱٬۳۰۹ ۱٬۳٤۸ ۱٬٥۷۲ ۱٬۱۷۳ ۱٥٬٤۱۲ ۱٬۸۰٤ - المطلوب من الوسطاء والوكالء

 ٥٬۳۲۹ ۲٬۳۷۰ ۱٬٤۰۳ (۱٤۹) (۱۰۰) ۱٬۸۰٥ - المطلوب من معیدي التأمین
 (۸٬۷۲۳) (٦٬۳۰٥) (۱٬٥٦۰) (۸٥۸) - - - مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

۲۰۲۰ - ۱٥٬۱٤۱ ٦۸٬۲۲۱ ٤٬۷۲٦٬ ٤۰۸۱ ٤٬٤۷۱ ۹۸٬٦۳۸ 

 
 متأخر السداد ومنخفضة القیمة  / متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة  
غیر  

متأخر 
السداد او 
منخفض 

 القیمة
أقل من 

یوم ۳۰  

 ۳۱من 
 ۹۰الى 

 یوم

 ۹۱من 
 ۱۸۰الى 

 یوم

 ۱۸۰من 
 ۳٦۰الى 

 یوم

اكثر 
 ۳٦۰من

 االجمالي یوم
م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  (ألف ریـال سعودي) 

        
 ۷٤٬٤۳۸ ۲٬۷۸٦ ٦٬۲۰٦ ۲۰٬۸٦۳ ۳٬۰٤۳ ٤۱٬٥٤۰ - المطلوب من حملة وثائق التأمین
 -المطلوب من حملة وثائق تأمین 

 ۲٬۲٤۸ ۲٬۰۸۸ ۱٤۲ ٥ ۳ ۱۰ - أطراف ذات عالقة
 ۱۹٬٥٤۸ ۱٬٤٦۸ ۳٬۷۸٦ ۱٬۲۷۲ ۲٬٦٤۲ ۱۰٬۳۸۰ - المطلوب من الوسطاء والوكالء

 ٤٬۹۸٤ - - - ٤٬۹۸٤ - - المطلوب من معیدي التأمین
 (۱۳٬۰۷۸) (٤٬۷٥٦) (۲٬٥۳۳) (٥٬۷۸۹) - - - مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 - ٥۱٬۹۳۰ ۱۰٬٦۷۲ ۱٦٬۳٥۱ ۷٬٦۰۱ ۱٬٥۸٦ ۸۸٬۱٤۰ 

تدخل الش���ركة فقط في عقود التأمین وإعادة التأمین مع أطراف ثالثة معترف بھا وذات جدارة ائتمانیة. تتمثل س���یاس���ة الش���ركة في أن جمیع 
ة العمالء الذین یرغبون في التداول بش���روط االئتمان یخض���عون إلجراءات التحقق من االئتمان. باإلض���افة إلى ذلك ، یتم مراقبة الذمم المدین

 ستمر من أجل تقلیل تعرض الشركة للدیون المعدومة.بشكل م
 .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  التأمینأقساط ذم ٪) من ۱٥: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱٪ (۷یمثل أكبر خمسة عمالء 

 إستثمارات متاحھ للبیع -۷

 جمیع االستثمارات المتاحة للبیع ھي في عملیات المساھمین
 تتكون استثمارات عملیات المساھمین مما یلي:

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

 ٥۱٬۱۰٦ ٤۹٬۲٥۹ استثمارات متاحھ للبیع
 
 



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

۳۰ 
 

 إستثمارات متاحھ للبیع -۷
 أ) تصنف األوراق المالیة االستثماریة على النحو التالي:

 
 الحركة في االستثمارات المتاحة للبیع:

 

االستثمار في 
 الصكوك

(ألف لایر 
 سعودي)

األوراق المالیة 
 المدرجة

 (ألف لایر سعودي)

األوراق المالیة غیر 
 المدرجة

 (ألف لایر سعودي)

الوحدات في صندوق 
 عقارات محلي

 )(الف لایر سعودي

 المجموع
(ألف لایر 
 سعودي)

 ٥۱٬۱۰٦ ۱۲٬۹۲۷ ۱٬۹۲۳ ۱۱٬۲٥٦ ۲٥٬۰۰۰ م۲۰۲۰ینایر  ۱كما في 
 )٥٬۰۰۰( - - - )٥٬۰۰۰( إستبعادات

التغیرات في القیمة 
 ۳٬۱٥۳ ۳٬۲۳۲ - (۷۹) - العادلة لإلستثمارت

 ٤۹٬۲٥۹ ۱٦٬۱٥۹ ۱٬۹۲۳ ۱۱٬۱۷۷ ۲۰٬۰۰۰ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما 

 

 اإلحتیاطات الفنیة ( عملیات التأمین) -۸
 صافي المطالبات تحت التسویة و اإلحتیاطیات   ۱٫۸

 صافي المطالبات تحت التسویة واإلحتیاطیات تشمل اآلتي: م۲۰۲۰ م۲۰۱۹
  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)

 مطالبات مستحقة لحاملي الوثائق  
 إجمالي المطالبات تحت التسویة ۲٦٬۰۹٤ ۳٤٬۰۲٤
۳٤٬۰۲٤ ۲٦٬۰۹٤  

   
 مطالبات متكبدة ولم یبلغ عنھا ٦۸٬٦٤۳ ٦۱٬۸۸۷
 إحتیاطي أقساط إضافیة ۹٬٥۱٦ ۲٬۳۰۸
 إحتیاطیات فنیة أخرى ۲٬٤۸۲ ۱٬۷۱٦

۹۹٬۹۳٥ ۱۰٦٬۷۳٥  
 ناقصا:   

 حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة (۱۱٬۹۰۸) (۹٬۷۱۸)
 عنھاحصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة والتي لم یبلغ  (۸٬۰۲۰) (٦٬٥۹۷)

(۱٦٬۳۱٥) (۱۹٬۹۲۸)  
 صافي المطالبات تحت التسویة واإلحتیاطیات ۸٦٬۸۰۷ ۸۳٬٦۲۰

 المجموع محلیة 
م۲۰۲۰   

 (ألف لایر سعودي)
م۲۰۱۹  

 (ألف لایر سعودي)
م۲۰۲۰  

 (ألف لایر سعودي)
م۲۰۱۹  

 (ألف لایر سعودي)
 ۲٥٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۲٥٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ االستثمار في الصكوك

 ۱۱٬۲٥٦ ۱۱٬۱۷۷ ۱۱٬۲٥٦ ۱۱٬۱۷۷ األوراق المالیة المدرجة
 ۱٬۹۲۳ ۱٬۹۲۳ ۱٬۹۲۳ ۱,۹۲۳ األوراق المالیة غیر المدرجة

الوحدات في صندوق عقارات 
 ۱۲٬۹۲۷ ۱٦٫۱٥۹ ۱۲٬۹۲۷ ۱٦٬۱٥۹ محلي 

 ٥۱٬۱۰٦ ٤۹٬۲٥۹ ٥۱٬۱۰٦ ٤۹٬۲٥۹ متاح للبیع

 ٥۷٬۷۳٤ ۱۰٬۰۹۹ ۱٬۹۲۳ ۲۰٬۷۱۲ ۲٥٬۰۰۰ م۲۰۱۹ینایر  ۱كما في 
 ۱۰٬۲۱۸ - - ۱۰٬۲۱۸ - إضافات

 )۲۱٬٥۷۸( - - )۲۱٬٥۷۸( - إستبعادت
التغیرات في القمة العادلة 

 لإلستثمارات
 
- ۱٬۹۰٤ 

 
- ۲٫۸۲۸ ٤٬۷۳۲ 

 ٥۱٬۱۰٦ ۱۲٬۹۲۷ ۱٬۹۲۳ ۱۱٬۲٥٦ ۲٥٬۰۰۰ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما 



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

۳۱ 
 

 (تتمة) اإلحتیاطات الفنیة ( عملیات التأمین) -۸
 الحركة في األقساط غیر المكتسبة ۸.۲

 الحركة في األقساط الغیر مكتسبة تشمل اآلتي:
  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 الصافي
 سعودي)(ألف لایر 

 معیدي التأمین
 سعودي) (ألف لایر

 اإلجمالي
 (ألف لایر سعودي)

 

 الرصید في بدایة السنة ۲٥٤٬۳٦۰ )۲۱٬۲۳۲( ۲۳۳٬۰۳۷
 األقساط المكتتبة خالل العام  ٥۱٥٬۱۱۷ )٦٥٬٦٥۷( ٤٤۹٬٤٦۰

 األقساط المكتسبة خالل العام (٥۰٥٬۰۰۸) ٥۹٬٥۸۷ (٤٤٥٬٤۲۱)
 في نھایة السنة الرصید ۲٦٤٬٤٦۹ (۲۷٬۳۹۳) ۲۳۷٬۰۷٦

 
  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 الصافي
 (ألف لایر سعودي)

 معیدي التأمین
 (ألف لایر سعودي)

 اإلجمالي
  (ألف لایر سعودي)

 الرصید في بدایة السنة ۲٥۲٬۰۰۷ (۲۲,۷۳۸) ۲۲۹٬۲٦۹
٤۷۰٬۸٦۷ )٥۸٬٤۸٥(  األقساط المكتتبة خالل العام  ٥۲۹٬۳٥۲ 

 األقساط المكتسبة خالل العام (٥۲٦٬۹۹۹) ٥۹٬۹۰۰ (٤٦۷٬۰۹۹)
 الرصید في نھایة السنة ۲٥٤٬۳٦۰ (۲۱,۳۲۳) ۲۳۳٬۰۳۷

 
 تكالیف اكتتاب وثائق التأمین المؤجلةحركة  ۹.۳   

  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 الصافي 

 (ألف لایر سعودي)
 معیدي التأمین

 (ألف لایر سعودي) 
 اإلجمالي 

 (ألف لایر سعودي)
 

 ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في  ۱٤٬۱٥۷ - ۱٤٬۱٥۷
 تكالیف متكبدة خالل السنة ۳۰٬٦۳۲ - ۳۰٬٦۳۲

 إطفاءات خالل السنة (۱۳٬۱۳۰) - (۱۳٬۱۳۰)
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۳۱٬٦٥۹ - ۳۱٬٦٥۹

 
  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 الصافي 
 (ألف لایر سعودي)

 معیدي التأمین 
 سعودي)(ألف لایر 

 اإلجمالي 
 (ألف لایر سعودي)

 

 ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في  ۱۲٬۰٥۰ - ۱۲٬۰٥۰
 تكالیف متكبدة خالل السنة ۲٥٬۲۸۸ - ۲٥٬۲۸۸
 إطفاءات خالل السنة (۲۳٬۱۸۱) - (۲۳٬۱۸۱)
 ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱الرصید في  ۱٤٬۱٥۷ - ۱٤٬۱٥۷
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۳۲ 
 

 ممتلكات و معدات، صافي -۹
 

 سیارات
اثاث وتجھیزات 
 أجھزة كمبیوتر و معدات مكتبیة

تحسینات على 
 المستأجر

االجمالي 
 م۲۰۲۰

اإلجمالي 
 م۲۰۱۹

 (ألف لایر سعودي) 
       التكلفة:

 ۱۹٬۰۰۲ ۱۹٫۳۸۱ ٥٬٤۹۱ ٦٬٤۹۳ ۷٬۲۸۱ ۱۱٦ ینایر ۱
 ۳۷۹ ۳٬٤٤۲ ۲٬۷۳٥ ٥۷۲ ۱۳٥ - اإلضافات

 ۱۹٬۳۸۱ ۲۲٬۸۲۳ ۸٬۲۲٦ ۷٬۰٦٥ ۷٬٤۱٦ ۱۱٦ دیسمبر ۳۱
       

       اإلستھالك المتراكم:
 ۱۳٬٥٥۷ ۱٥٫۷۸۳ ٤٬۷۱٤ ٤٬٤٥۳ ٦٬٥۰۲ ۱۱٤ ینایر ۱

 ۲٬۲۲٦ ۱٬۷۲٦ ۱٬۲۱۹ ۳۲٦ ۱۸۰ ۱ المحمل خالل السنة
 ۱٥٬۷۸۳ ۱۷٬٥۰۹ ٥٬۹۳۳ ٤٬۷۷۹ ٦٬٦۸۲ ۱۱٥ دیسمبر ۳۱

       
       صافي القیمة الدفتریة:

 - ٥٬۳۱٤ ۲٬۲۹۳ ۲٬۲۸٦ ۷۳٤ ۱ م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱

 ۳٬٥۹۸ - ۷۷۷ ۲٬۰٤۰ ۷۷۹ ۲ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 

 أصول غیر ملموسة  -۱۰
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰   
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)  

     التكلفة:
 ۸٬۰۹۱  ۹٬٤٤۹  ینایر ۱

 ۱٬۳٥۸  ۷۳۲  اإلضافات
 -  -  االستبعادات

 ۹٬٤٤۹  ۱۰٬۱۸۱  دیسمبر  ۳۱
     اإلطفاء المتراكم:

  ۳٬٥۲۷   ٤٬٤٤۱  ینایر ۱
  ۹۱٤  ۹۸۹  اإلطفاء

 -   -  االستبعادات
 ٤٬٤٤۱  ٥٬٤۳۰  دیسمبر  ۳۱

 ٥٬۰۰۸  ٤٬۷٥۱  صافي القیمة الدفتریة
 
 صافي -أصول حق االستخدام  -۱۱
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 

   التكلفة:
 - ۹٬۹۸٥ في بدایة السنة 

 ۹٬۹۸٥ - ۱٦تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 - ۸۸ االضافات

 ۹٬۹۸٥ ۱۰٬۰۷۳ في نھایھ السنھ 
   اإلطفاء المتراكم 

 - (۲٬۷٥۸) ینایر  ۱
 (۲٬۷٥۸) (۲٬۰۹۳) المحمل على السنة 

 (۲٬۷٥۸) (٤٬۸٥۱) دیسمبر  ۳۱
 ۷٬۲۲۷ ٥٬۲۲۲ صافي القیمة الدفتریة 
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 التزامات االیجار  -۱۲
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 سعودي)(ألف لایر  (ألف لایر سعودي) 

   التكلفة:
 - ۱۰٬۳۰٦ في بدایة العام

 ۹٬۹۸٥ - ۱٦تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۳۲۱ ۲۸۷ نفقات مالیة

 ۱۰٬۳۰٦ ۱۰٬٥۹۳ في نھایة العام 
   

   المدفوعات 
 - (۳٬۱۸٤) في بدایة العام 

 (۳٬۱۸٤) )۲٫٤۳٥( دفع خالل العام  
 ۷٬۱۲۲ ٤٬۹۷٤ في نھایة العام 

 

 اإلتزامات المحتملة -۱۳
 إن اإللتزامات المحتملة للشركة تتضمن اآلتي:

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 (ألف لایر سعودي)

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 (ألف لایر سعودي)

 

   
 خطابات ضمان ۲٬۹۹۸ ۲٬۹۹۸

 

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى -۱٤
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 (ألف لایر سعودي)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 سعودي)(ألف لایر 
 

   
 رسوم المساح ۸٬۳۲۰ ۱٬٤۱۳
 مصاریف مستحقة ٦٬۸۸۳ ۲٬۹۲۲
 مطلوبات أخرى ۳٬٦۹۷ ۱٬٥٦۱

 مستحقات الوسطاء ۲٬٦۲٥ -
 ضریبة القیمة المضافة المستحقة - ۱۸۷

 أخرى ۲٬٦۳۹ ٤٬۲٦۲
۱۰٬۳٤٥ ۲٤٬۱٦٤  

 

 الفائض من عملیات التأمین -۱٥
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 (ألف لایر سعودي)
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱

 (ألف لایر سعودي)
 ٥٬٤٥۷ ٥٬۹۸۲ فائض التوزیعات المستحقة في بدایة السنة

 ٥۲٥ ٤٥٦ إجمالي الدخل العائد إلى عملیات التأمین خالل العام
 - (۲۹) الفائض المدفوع إلى حاملي الوثائق

 ٥٬۹۸۲ ٦٬٤۰۹ فائض التوزیعات المستحقة نھایة السنة
 

 ودیعة نظامیة  -۱٦
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

   عملیات المساھمین
 ۳۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰ ودیعة نظامیة

 

 ) ۲۰۱۹یس��مبر  ۳۱٪ ۱٥تمش��یاً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة الس��عودیة، قامت الش��ركة بإیداع الودیعة النظامیة بنس��بة (
الس������عودي. ال یمكن س������حب ھذه  البنك المركزيملیون لایر س������عودي في بنك یتم إختیاره من قبل  ۳۰من رأس المال المدفوع ما قیمتھ 

 السعودي.  البنك المركزيالودیعة النظامیة بدون موافقة 
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 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین -۱۷
لتقییم تجري الشركة خطة مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھا بناًء على قوانین العمل في المملكة العربیة السعودیة. ویتم تسجیل اإلستحقاق وفقًا ل
ف بھا االكتواري بموجب طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة بینما یتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقھا. إن المبالغ المعتر

 في قائمة المركز المالي وحركة االلتزام خالل السنة على أساس قیمتھ الحالیة ھي كما یلي:
 

 المبالغ المعترف بھا في قائمة المركز المالي وحركة اإللتزام خالل السنة على أساس قیمتھ الحالیة ھي كما یلي: ۱٫۱۷
 

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

 ۱۲٬۰۱۱ ۱٤٬۰۰٦ القیمة الحالیة إللتزامات المنافع المحددة
 

 حركة إلتزامات المنافع المحددة ۲٫۱۷
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

 ۹٬۷۸۹ ۱۲٬۰۱۱ الرصید في بدایة السنة
 ۲٬۲٦۸ ۲٬۲٤۳ المحمل على قائمة الدخل

 ٤۷۱ ۲۳۳ المحمل على قائمة الدخل الشامل اآلخر
 (٥۱۷) (٤۸۱) منافع مدفوعة خالل العام

 ۱۲٬۰۱۱ ۱٤٬۰۰٦ الرصید في نھایة السنة
 

  تسویة القیمة الحالیة إللتزامات المنافع المحددة ۳٫۱۷
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

 ۹٬۷۸۹ ۱۲٬۰۱۱ القیمة الحالیة إللتزامات المنافع المحددة في بدایة السنة
 ۱٬۸٤۰ ۱٬۸٦۹ تكالیف الخدمات الحالیة

 ٤۲۸ ۳۷٤ التكالیف المالیة 
 ٤۷۱ ۲۳۳ األرباح اإلكتواریة من تعدیالت الخبرة

 (٥۱۷) (٤۸۱) الفوائد المدفوعة خالل السنة
 ۱۲٬۰۱۱ ۱٤٬۰۰٦ القیمة الحالیة إللتزامات المنافع المحددة في نھایة السنة

 
 الرئیسیة اإلفتراضات اإلكتواریة ٤٫۱۷

 
 تم استخدام النطاق اآلتي من اإلفتراضات اإلكتواریة الھامة من قبل الشركة إللتزامات ما بعد التوظیف:

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 ٪۳٫۲ ٪۲٫٤۰ معدل تقییم الخصم

 ٪۱٫٤۰ ٪۱٫۰۰ المعدل المتوقع لزیادة مستوى الرواتب حسب اختالف األعمار
 

 تأثیر التغییرات في عدم الثبات على القیمة الحالیة إللتزامات المنافع المحددة ھي كالتالي:
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 التأثیر على إلتزامات المنافع المحددة 

   معدل تقییم الخصم
 ۱۰٬٦۹٦ ۱۲٬٥٤٥ ٪ ۱زیادة بنسبة   
 ۱۳٬٤٤۲ ۱٥٬۷٤٤ ٪ ۱انخفاض بنسبة   

   الرواتب حسب اختالف األعمارالمعدل المتوقع لزیادة مستوى 
 ۱۳٬٥۲۱ ۱٥٬۸۹۰ ٪ ۱زیادة بنسبة   
 ۱۰٬٦۱۱ ۱۲٬٤٥۱ ٪۱انخفاض بنسبة   

   معدل الوفیات
 ۱۱,۹٦۳    ۱٤٬۰۱۳ انخفاض أعمار الوفیات للسنة السابقة

 ۱۱٬۹۱۳ ۱٤٬۰۰۰ زیادة أعمار الوفیات للسنة الالحقة 
   السحب من رأس المال

 ۱۱٬۹٤۸ ۱٤٬۰۱۸ ٪۱۰زیادة بنسبة    
 ۱۱٬۹۳۲ ۱۳٬۹۹۲  ٪۱۰انخفاض بنسبة    
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 جدول تطویر المطالبات -۱۸
 

تى تاریخ قائمة المركز المالي، بالمقارنة مع المدفوعات المتراكمة حتى یبین الجدول التالي المطالبات المتراكمة المتكبدة، بما في ذلك المطالبات المتكبدة والتي لم یبلغ عنھا للحوادث الس�������نویة المتعاقبة ح
 تقدیر القیمة النھائیة للمطالبات. تاریخھ. ان تكوین مطالبات التأمین یوفر مقیاس على قدرة الشركة على 

 
بیة، كلما كانت توقعات المطالبات والتكلفة النھائیة للمطالبات التي لم یتم تھدف الشركة على الحفاظ على احتیاطیات كافیة فیما یتعلق بعملیات التأمین من اجل الحمایة لھذه المطالبات المستقبلیة والتطورات السل

م وما قبل . عندما تكون عملیة إنش��اء المطالبات ۲۰۱۳یمكن ازالة النتائج العكس��یة للمطالبات والتي ینتج عنھا عكس االحتیاطیات للحوادث المكونة في الس��نوات الس��ابقة ابتداء من عام اإلبالغ عنھا اكثر یقینا 
 أقل وضوحا یتم تحمیلھا إلى التكلفة النھائیة للمطالبات.

 التأمین:جدول تطویر إجمالي مطالبات إعادة 
 :۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

 
 سنة الحادث أو سنة اإلكتتاب

 م۲۰۱٤
 وماقبلھا

 (ألف لایر سعودي)
 م۲۰۱٥

 (ألف لایر سعودي)
 م۲۰۱٦

 (ألف لایر سعودي)
 م۲۰۱۷

 (ألف لایر سعودي)
 م۲۰۱۸

 (ألف لایر سعودي)
 م۲۰۱۹

 (ألف لایر سعودي)
 م۲۰۲۰

 (الف لایر سعودي)
 اإلجمالي

 (ألف لایر سعودي)
التك���الیف المق���درة للمط���الب���ات  إجم���الي

 النھائیة إلعادة التأمین
        

 ۲٬۲۹۱٬۸۱۷ ۳٤٤٬۷٤۱ ۳۸۷٬۹۲۰ ۳۳۱٬٤۳٥ ۲٦۷٬۸٦۸ ۳٥۱٬۰۱۰ ۲۸۷٬۳۳۲ ۳۲۱٬٥۱۱ في نھایة سنة الحادث
 ۱٬۹۷۳٬۱۲٥ - ۳۹۲٬۰۱٦  ۳۲٥٬۳٤۸  ۲٦٦٬۳۳۳  ۳۲۸٬۷۹۸  ۳۱۷٬۲۳٤ ۳٤۳٬۳۹٦ بعد سنة

 ۱٬٥۷٦٬۲۷٥ - - ۳۲٦٬۳۲۸  ۲٦٤٬٤۸۹  ۳۲٥٬۱٦۷  ۳۱۱٬۰۸۲ ۳٤۹٬۲۰۹ بعد سنتین
 ۱٬۲٥۸٬٤۱۲ - - - ۲٦٥٬٤۱۷  ۳۲٥٬۰۱۸  ۳۱۷٬۷۸۲ ۳٥۰٬۱۹٥ بعد ثالث سنوات
 ۹۹٤٬۹٤٤ - - - - ۳۲٦٬۱٤٤ ۳۱٦٬۸۰۹ ۳٥۱٬۹۹۱ بعد أربعة سنوات
 ٦۰۳٬٦۹۱ - - - - - ۳۱۸٬۳٦۷ ۲۸٥٬۳۲٤ بعد خمسة سنوات
 ۲۸٥٬٤٦۱ - - - - - - ۲۸٥٬٤٦۱ بعد ستة سنوات 

 التقدیر الحالي للمطالبات المتراكمة
۲۸٥٬٤٦۱ ۳۱۸٬۳٦۷ ۳۲٦٬۱٤٤ ۲٦٥٬٤۱۷ ۳۲٦٬۳۲۸ ۳۹۲٬۰۱٦ ۳٤٤٬۷٤۱ ۲٬۲٥۸٬٤۷٤ 

 (۲٬۱٦۳٬۷۳۸) (۲۷۲٬۹٥۲) (۳۷۹٬۷۸٦) (۳۲۱٬٥۸۲) (۲٦۳٬۳٥۳) (۳۲٥٬۳۰۳) (۳۱٦٬۷۱۸) (۲۸٤٬۰٤٤) الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ
المطلوب���ات الم���درج���ة في ق���ائم���ة المركز 

 ۹٤٬۷۳٦ ۷۱٬۷۸۹ ۱۲٬۲۳۰ ٤٬۷٤٦ ۲٬۰٦٤ ۸٤۱ ۱٬٦٤۹ ۱٬٤۱۷ المالي
 ۱٦٬۷٤۲ ۸٬۲٥۷ ۸٬۲۳٤ ۹۰ ٥۷ ۹۱ ۹ ٤ الحطام وإلستردادات

 ۹٬٥۱٦ ۹٬٥۱٦ - - - - - - إحتیاطیات عجز األقساط
 ۲٦٬۰۹٤ ۲٤٬٦۹۳ (٤٬٤۰٦) ۱٬٦۲٦ ٦٥۸ ٥۹۲ ۱٬٥۹۱ ۱٬۳٤۰ المطالبات تحت التسویة واإلحتیاطیات
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۳٦ 
 

 (تتمة) جدول تطویر المطالبات -۱۸
 م :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
 

 سنة الحادث أو سنة اإلكتتاب
م  وماقبلھا ۲۰۱۳

 (ألف لایر سعودي)
م  (ألف لایر ۲۰۱٤

 سعودي)
م  (ألف لایر ۲۰۱٥

 سعودي)
م  (ألف لایر ۲۰۱٦

 سعودي)
م  (ألف لایر ۲۰۱۷

 سعودي)
م  (ألف لایر ۲۰۱۸

 سعودي)
م  (ألف لایر ۲۰۱۹

 سعودي)
اإلجمالي (ألف 

 سعودي)لایر 
إجم���الي التك���الیف المق���درة للمط���الب���ات 

 النھائیة إلعادة التأمین
        

 ۱٬۹۲۳٬٤٦۹  ۳۸۷٬۹۲۰  ۳۳۱٬٤۳٥  ۲٦۷٬۸٦۸  ۳٥۱٬۰۱۰  ۲۸۷٬۳۳۲ ۱٤۱٬٤۹۸ ۱٥٦٬٤۰٦ في نھایة سنة الحادث
  ۱٬٥۷٥٬٤۷۳ -  ۳۲٥٬۳٤۸  ۲٦٦٬۳۳۳  ۳۲۸٬۷۹۸  ۳۱۷٬۲۳٤  ۱٥۷٬۷٤٦ ۱۸۰٬۰۱٤ بعد سنة

  ۱٬۲٤٦٬۱۳۱ - -  ۲٦٤٬٤۸۹  ۳۲٥٬۱٦۷  ۳۱۱٬۰۸۲  ۱٥۹٬۷٤۳ ۱۸٥٬٦٥۰ بعد سنتین
 ۹۸۸٬۲۲۳ - - -  ۳۲٥٬۰۱۸  ۳۱۷٬۷۸۲  ۱٥٥٬۹٥۷ ۱۸۹٬٤٦٦ بعد ثالث سنوات
  ٦٦٦٬٥٤٥ - - - -  ۳۱٦٬۸۰۹  ۱٥٥٬٤۹۸ ۱۹٤٬۲۳۸ بعد أربعة سنوات
  ۳۰۳٬۹۷۰ - - - - -  ۱۰۷٬٤۷۷ ۱۹٦٬٤۹۳ بعد خمسة سنوات
  ۱۷۷٬۸٤۷ - - - - - - ۱۷۷٬۸٤۷ بعد ستة سنوات 

 التقدیر الحالي للمطالبات المتراكمة
۱۷۷٬۸٤۷   ۱۰۷٬٤۷۷   ۳۱٦٬۸۰۹   ۳۲٥٬۰۱۸   ۲٦٤٬٤۸۹   ۳۲٥٬۳٤۸   ۳۸۷٬۹۲۰  ۱٬۹۰٤٬۹۰۸  

  (۱٬۸۰۸٬۹۹٦) (۳۱۲٬٦۹۸) (۳۱٤٬۲٤۰) (۲٦۰٬۷٥٤) (۳۲۲٬٤۱۹) (۳۱٥٬۱۷۸) (۱۰۷٬۲۱۹) (۱۷٦٬٤۸۸) الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ
المطلوب��ات الم��درج��ة في ق��ائم��ة المركز 

  ۹٥٬۹۱۲  ۷٥٬۲۲۲  ۱۱٬۱۰۸  ۳٬۷۳٥  ۲٬٥۹۹  ۱٬٦۳۱  ۲٥۸  ۱٬۳٥۹ المالي
  ۷٬۷۲٥  ۷٬٦۲٦  ۷۱ -  ۲٦  ۲ - - الحطام وإلستردادات

  ۲٬۳۰۸ ۲۸۸ ۲٬۰۲۰ - - - - - إحتیاطیات عجز األقساط
  ۳٤٬۰۲٤  ۲٥٬۲۱۰  ۳٬٥۰۹  ۱٬۲۷٥  ۱٬٦۷۷  ۱٬۰٤۲ ۸٥ ۱٬۲۲٦ المطالبات تحت التسویة واإلحتیاطیات

 
 
 
 
 
 



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

۳۷ 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة -۱۹

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ 
 العادلة إلى افتراض أن المعاملة تتم إما:القیاس. یستند قیاس القیمة 

 في السوق الرئیسي الذي یمكن الوصول إلیھ لألصل أو االلتزام ، أو -

 في حالة عدم وجود سوق رئیسي ، في معظم مزایا السوق التي یمكن الوصول إلیھا لألصل أو االلتزام -

المستحقة من أطراف ذوي عالقة والقروض المستحقة إلى  والذمم المدینةقامت اإلدارة بتقییم أن الودائع النقدیة والودائع قصیرة األجل 
أطراف ذوي عالقة والذمم الدائنة التجاریة واألرصدة الدائنة األخرى والسحب على المكشوف والقروض ذات معدالت الفائدة المتغیرة 

 اقات قصیرة األجل لھذه األدوات.وااللتزامات المالیة األخرى تقارب قیمتھا الدفتریة إلى حد كبیر بسبب اإلستحق

 تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة:

 تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي للتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة:

 كن ألي كیان الوصول إلیھا في تاریخ القیاس.: األسعار المعروضة في األسواق النشطة لنفس األداة أو األداة المماثلة التي یم۱المستوى 

: األسعار المعروضة في األسواق النشطة لألصول والخصوم المماثلة أو أسالیب التقییم األخرى التي تستند إلیھا جمیع المدخالت ۲المستوى 
 الھامة على بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا.

 دخالت كبیرة على بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا.: أسالیب التقییم التي ال تعتمد أي م۳المستوى 

 القیمة الدفتریة والقیمة العادلة )أ

مي یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ، بما في ذلك مستویاتھا في التسلسل الھر
العادلة. ال یشمل معلومات القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي ال تقاس للقیمة العادلة لألدوات المالیة المقاسة بالقیمة 

 بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقریبیة معقولة للقیمة العادلة.
 

 القیمة العادلة (ألف لایر سعودي)  
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  القیمة الدفتریة 

      م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
      استثمارات متاحة للبیع

 ۲۰٬۰۰۰ - ۲۰٬۰۰۰ - ۲۰٬۰۰۰ أدوات مالیة مدینة
 ۱۳٬۱۰۰ ۱٬۹۲۳ - ۱۱٬۱۷۷ ۱۳٬۱۰۰ األسھم
 ۱٦٬۱٥۹ - - ۱٦٬۱٥۹ ۱٦٬۱٥۹ أخرى

 ٤۹٬۲٥۹ ۲۷٬۳۳٦ ۲۰٬۰۰۰ ۱٬۹۲۳ ٤۹٬۲٥۹ 

 
 القیمة العادلة (ألف لایر سعودي)  

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  الدفتریة القیمة م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
      استثمارات متاحة للبیع

 ۲٥٬۰۰۰ - ۲٥٬۰۰۰ - ۲٥٬۰۰۰ أدوات مالیة مدینة
 ۱۱٬۲٥٦ - - ۱۱٬۲٥٦ ۱۱٬۲٥٦ األسھم
 ۱٤٬۸٥۰ ۱٬۹۲۳ - ۱۲٬۹۲۷ ۱٤٬۸٥۰ أخرى

 ٥۱٬۱۰٦ ۲٤٬۱۸۳ ۲٥٬۰۰۰ ۱٬۹۲۳ ٥۱٬۱۰٦ 
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۳۸ 
 

 
 لألدوات المالیةالقیمة العادلة  -۱۹

 نموذج التقییم والمدخالت الھامة ال یمكن مالحظتھا )ب

 ۳۱و  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  ۳والمستوى  ۲یوضح الجدول التالي نماذج التقییم المستخدمة في قیاس القیم العادلة من المستوى 
 م ، باإلضافة إلى المدخالت الھامة والغیر قابلة للمالحظة.۲۰۱۹دیسمبر 

 
 القطاعیة  المعلومات -۲۰

التشغیل على أساس التقاریر الداخلیة حول مكونات الشركة التي یتم مراجعتھا بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة یتم تحدید قطاعات 
 بصفتھ متخذ القرار التشغیلي الرئیسي من أجل تخصیص الموارد للقطاعات وتقییم أدائھا.

یتم قیاس إیرادات األطراف الخارجیة المبلغة للمجلس بطریقة  تتم المعامالت بین قطاعات التشغیل وفقًا للشروط واألحكام التجاریة العادیة.
 تتفق مع تلك الواردة في قائمة الدخل. تشتمل موجودات ومطلوبات القطاع على موجودات ومطلوبات تشغیلیة.

 ال تتضمن نتائج القطاعات المصاریف العمومیة واإلداریة  ومخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا و إیرادات أخرى.

تتضمن موجودات القطاعات ، النقد وما فى حكمھ، اإلستثمارات، مصروفات مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدینة أخرى وصافي الممتلكات  ال
 والمعدات.

ومخصص  لمستحق إلى عملیات المساھمینال تتضمن مطلوبات القطاعات أرصدة معیدي تأمین دائنة ، مستحقات وأرصدة دائنة أخرى، ا
 فین.نھایة الخدمة للموظ

ال یتم اإلبالغ عن ھذه الموجودات والمطلوبات غیر المخصصة لمتخذ القرار التشغیلي الرئیسي بموجب القطاعات ذات الصلة ویتم 
 مراقبتھا على أساس مركزي.

دیسمبر  ۳۱فیما یلي معلومات القطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المبلغة عن إجمالي أصول الشركة وخصومھا كما في 
 م ، ومجموع إیراداتھا ومصروفاتھا وصافي دخلھا للسنة المنتھیة :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۰

 
 
 

ین المدخالت الھامة والغیر العالقة ب
قابلة للمالحظة وقیاس القیمة 

 العادلة
المدخالت الھامة التي الیمكن 

 النوع نموذج التقییم مالحظتھا
ستزید (تنقص) القیمة العادلة المقدرة 

 إذا:
كان معدل نمو اإلیرادات السنوي • 

 أعلى (أقل) ؛
كان ھامش الربح قبل الزكاة • 

والضریبة وإلھالك واإلطفاء أعلى 
 (أقل) 

كانت متغیرات السوق المعدلة  •  
 أقل (أعلى).

عموًما ، یصاحب التغییر في نمو 
اإلیرادات السنویة تغییر مماثل في 

إتجاه ھامش األرباح قبل الفوائد 
 والضرائب واالستھالك واإلطفاء.

ادات توقعات معدل نمو اإلیر• 
 السنویة

توقعات ھامش الربح قبل • 
الزكاة والضریبة واإلھالك 

 واإلطفاء
 تعدیل متغیرات السوق• 

 نموذج مقارنة السوق:
یعتمد نموذج التقییم على 

مضاعفات السوق المستمدة من 
األسعار المعروضة للشركات 

القابلة للمقارنة مع الشركة 
المستثمر فیھا و الربح قبل الزكاة 

واإلھالك واإلطفاء  والضریبة
المتوقع للشركة المستثمر فیھا. یتم 
تعدیل ھذا التقدیر لتأثیر عدم قابلیة 

 السوق لتداول األوراق المالیة.

استثمارت في أوراق 
ملكیة متاحة للبیع (غیر 
مدرجة) / االستثمارات 

المحتفظ بھا بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل (غیر مدرجة)

 نطبقال ی ال ینطبق

 نموذج مقارنة السوق:
تستند القیم العادلة إلى أسعار 

الوسیط. یتم تداول العقود المماثلة 
في سوق نشط وتعكس األسعار 

 المعامالت الفعلیة بأدوات مماثلة.

سندات دین الشركات / 
االستثمارات المحتفظ 

بھا حتى تاریخ 
 االستحقاق
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۳۹ 
 

 (تتمة)القطاعیة  المعلومات -۲۰
 

 م (ألف لایر سعودي)۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  

   عملیات التأمین 
 

 قطاعات التشغیل
 

 الطبي
 

 السیارات
الحوادث 

 العامة
 

 أخرى
عملیات مجموع 

 التأمین
عملیات 
 المساھمین

 
 المجموع

        الموجودات
 ۱٤۷٬۹۷٦ ۷٥٬۲٥۱ ۷۲٬۷۲٥ - - - - نقد وما في حكمھ

 ۱۱۹٬۳۳۱ - ۱۱۹٬۳۳۱ - - - - ودائع ألجل
 ۹۸٬٦۳۸ - ۹۸٬٦۳۸ - - - - صافي -ذمم أقساط تأمین وإعادة تأمین مدینة 

 ۲۷٬۳۹۳ - ۲۷٬۳۹۳ ۸٬٥۷٥ ٥٬۰۸٥ - ۱۳٬۷۳۳ حصة معیدي التأمین من أقساط تأمین غیر مكتسبة
 ۱۱٬۹۰۸ - ۱۱٬۹۰۸ ۱٬۳٥۳ ۲٬٥۹۲ ۳٬۳۹۹ ٤٬٥٦٤ حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة

 ۸٬۰۲۰ - ۸٬۰۲۰ ۷۲۳ ٦۱٤ - ٦٬٦۸۳ حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا
 ۳۱٬٦٥۹ - ۳۱٬٦٥۹ ٤۰۷ ٦۷۲ ۲٦٬۹٤۳ ۳٬٦۳۷ تكالیف اكتتاب وثائق تأمین مؤجلة

 ۱٦۲٬٤۸٥ ۸٥٬۱۳۷ ۷۷٬۳٤۸ - - - - موجودات غیر مخصصة
 ٦۰۷٬٤۱۰ ۱٦۰٬۳۸۸ ٤٤۷٬۰۲۲ ۱۱٬۰٥۸ ۸٬۹٦۳ ۳۰٬۳٤۲ ۲۸٬٦۱۷ إجمالي الموجودات

        

        المطلوبات
 ۱۰٬۱٤۲ - ۱۰٬۱٤۲ - - - - مطالبات حملة الوثائق دائنة
 ۱٦٬٦٦۱ - ۱٦٬٦٦۱ - - - - أرصدة معیدي تأمین دائنة

 ۱٬٤۲٦ - ۱٬٤۲٦ ۹٥۹ ٤٦۷ - - دخل من عموالت غیر مكتسبة
 ۲٦٤٬٤٦۹ - ۲٦٤٬٤٦۹ ۹٬۳٥۹ ۱۷٬۲٦۱ ۱۷۲٬٤۸۰ ٦٥٬۳٦۹ أقساط تأمین غیر مكتسبة

 ۹٬٥۱٦ - ۹٬٥۱٦ - - ٤٬٤٥٦ ٥٬۰٦۰ إحتیاطي أخطار قائمة
 ۲٬٤۸۲ - ۲٬٤۸۲ ٤۱ ۳۰۹ ۱٬۷۷٦ ۳٥٦ احتیاطات فنیة أخرى

 ۲٦٬۰۹٤ - ۲٦٬۰۹٤ ٤۱۹ ۸٬٤٦٦ ۱٬۹۸۳ ۱٥٬۲۲٦ مطالبات تحت التسویة
 ٦۸٬٦٤۳ - ٦۸٬٦٤۳ ۷۹۷ ۳٬۲۹٦ ٤۲٬۲٥۸ ۲۲٬۲۹۲ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا

 ۲۰۷٬۹۷۷ ۱٦۰٬۳۸۸ ٤۷٬٥۸۹ - - - - مطلوبات غیر مخصصة
 ٦۰۷٬٤۱۰ ۱٦۰٬۳۸۸ ٤٤۷٬۰۲۲ ۱۱٬٥۷٥ ۲۹٬۷۹۹ ۲۲۲٬۹٥۳ ۱۰۸٬۳۰۳ إجمالي المطلوبات
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٤۰ 
 

 (تتمة)القطاعیة  المعلومات -۲۰
 

 م (ألف لایر سعودي)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  
   عملیات التأمین 

 
 قطاعات التشغیل

 
 الطبي

 
 السیارات

الحوادث 
 العامة

 
 أخرى

مجموع عملیات 
 التأمین

عملیات 
 المساھمین

 
 المجموع

        الموجودات
 ۷۷٬٤۷۹ ۱۲٬۱٥۹ ٦٥٬۳۲۰ - - - - نقد وما في حكمھ

 ۱۹٤٬٥۸۳ ٥٥٬٦٦۳ ۱۳۸٬۹۲۰ - - - - ودائع ألجل
 ۸۸٬۱٤۰ - ۸۸٬۱٤۰ - - - - صافي -ذمم أقساط تأمین وإعادة تأمین مدینة 

 ۲۱٬۳۲۳ - ۲۱٬۳۲۳ ٤٬۲٦۰ ٥٬۱۱۱ - ۱۱٬۹٥۲ حصة معیدي التأمین من أقساط التأمین الغیر مكتسبة
 ۹٬۷۱۸ - ۹٬۷۱۸ ٤۷۸ ۱٬۷۳۱ ۲٬۸٦۹ ٤٬٦٤۰ حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة

 ٦٬٥۹۷ - ٦٬٥۹۷ ۸۷۷ ٦٦۷ - ٥٬۰٥۳ حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا
 ۱٤٬۱٥۷ - ۱٤٬۱٥۷ ٥۳۹ ۷۳۳ ۸٬٤۷۸ ٤٬٤۰۷ تكالیف اكتتاب وثائق تأمین مؤجلة

 ۱٥۰٬۸۳۳ ۸٦٬۹۷۰ ٦۳٬۸٦۳ - - - - موجودات غیر مخصصة
 ٥٦۲٬۸۳۰ ۱٥٤٬۷۹۲ ٤۰۸٬۰۳۸ ٦٬۱٥٤ ۸٬۲٤۲ ۱۱٬۳٤۷ ۲٦٬۰٥۲ إجمالي الموجودات

        المطلوبات        
 ۱٬٥۰٦ - ۱٬٥۰٦ - - - - مطالبات حملة الوثائق دائنة
 ۱٦٬٤۷۰ - ۱٦٬٤۷۰ - - - - أرصدة معیدي تأمین دائنة

 ۱٬۳۳۹ - ۱٬۳۳۹ ۸۸۹ ٤٥۰ - - دخل من عموالت غیر مكتسبة
 ۲٥٤٬۳٦۰ - ۲٥٤٬۳٦۰ ٥٬۱۸۳ ۱٥٬۰۲۳ ۱۷۷٬۲۳۲ ٥٦٬۹۲۲ أقساط تأمین غیر مكتسبة

 ۲٬۳۰۸ - ۲٬۳۰۸ - - - ۲٬۳۰۸ إحتیاطي أخطار قائمة
 ۱٬۷۱٦ - ۱٬۷۱٦ ٤۰ ۱۸۳ ۱٬۳۲۲ ۱۷۱ احتیاطات فنیة أخرى

 ۳٤٬۰۲٤ - ۳٤٬۰۲٤ ٦۳٦ ٤٬۷۷٦ ۱۲٬۳۰۹ ۱٦٬۳۰۳ مطالبات تحت التسویة
 ٦۱٬۸۸۷ - ٦۱٬۸۸۷ ۹٥۸ ۲٬٥٥۲ ٤۰٬٥۸۷ ۱۷٬۷۹۰ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا

 ۱۸۹٬۲۲۰ ۱٥٤٬۷۹۲  ۳٤٬٤۲۸ - - - - مطلوبات غیر مخصصة
 ٥٦۲٬۸۳۰ ۱٥٤٬۷۹۲ ٤۰۸٬۰۳۸ ۷٬۷۰٦ ۲۲٬۹۸٤ ۲۳۱٬٤٥۰ ۹۳٬٤۹٤ إجمالي المطلوبات



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

٤۱ 
 

 (تتمة)القطاعیة  المعلومات -۲۰
 م :۲۰۲۰دیسمبر ۳۱

 
 مركبات طبي

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

 (ألف لایر سعودي) قطاعات التشغیل
      إیرادات

 ٥۱٥٬۱۱۷ ۲۹٬۸٦٤ ۱۹٬۳۱٦ ۳۳۹٬۲۲۸ ۱۲٦٬۷۰۹ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
      مباشرة  -

      أقساط التأمین المسندة :ناقصا
 (٤٬۰۹٦) (۱٬۳۸۲) (۸٦) - (۲٬٦۲۸) داخلیة -
 (٥۷٬۰۳۷) (۲٦٬۱٤۰) (۷٬۰۹۳) - (۲۳٬۸۰٤) خارجیة -
 (۲٦٬٤۳۲) - (۷٬۱۷۹) (۲۷٬٥۲۲) (٦۱٬۱۳۳) 

      خسارة أقساط تأمینفائض 
 (۲٬۳٤٤) (۱۸٦) (٦۸٤) (۱٬٤۷٤) - داخلیة -
 (۲٬۱۸۰) (۲۷۷) ۳۰۹ (۲٬۲۱۲) - خارجیة -
 - (۳٬٦۸٦) (۳۷٥) (٤٦۳) (٤٬٥۲٤) 
 ٤٤۹٬٤٦۰ ۱٬۸۷۹ ۱۱٬۷٦۲ ۳۳٥٬٥٤۲ ۱۰۰٬۲۷۷ صافي أقساط التأمین المكتتبة      

 (٤٬۰۳۹) ۱٤۰ (۲٬۲٦٤) ٤٬۷٥۱ (٦,٦٦٦) ، صافيغیرالمكتسبةالتغیر في صافي أقساط التأمین 
 ٤٤٥٬٤۲۱ ۲٬۰۱۹ ۹٬٤۹۸ ۳٤۰٬۲۹۳ ۹۳٬٦۱۱ صافي أقساط التأمین المكتسبة

 ٤٬۱۱۲ ۳٬۳٦٥ ۷٤۷ - - دخل اكتتاب آخر
 ٦٬۲٦۰ - ۲٬۱۹۱ ۱٬۸۱٦ ۲٬۲٥۳ العموالت المكتسبة من إعادة التأمین

 ٤٥٥٬۷۹۳ ٥٬۳۸٤ ۱۲٬٤۳٦ ۳٤۲٬۱۰۹ ۹٥٬۸٦٤ صافي اإلیرادات
      والمصاریفالتكالیف 

إجمالي المطالبات المدفوعة ونفقات تسویة 
 ۳۸۲٬۸٤۲ ٦٥۹ ۲٬٤۱٥ ۲٥٦٬٤۸٦ ۱۲۳٬۲۸۲  الخسائر

 (۳۸٬۱۲۳) (۳۷٦) (٦۱۳) (۱٬٦۳۰) )۳٥٬٥۰٤( ناقصا : حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
 ۳٤٤٬۷۱۹ ۲۸۳ ۱٬۸۰۲ ۲٥٤٬۸٥٦ ۸۷٬۷۷۸ صافي المطالبات المدفوعة

 )۱۰٫۱۲۰( )۷۰( ۱٬۸۰٦ (۱۰٬۸٥٦) (۱٬۰۰۰) المطالبات تحت التسویة ، صافيالتغیرات في 
التغیرات في المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا، 

 ٥٬۳۳۳ (٦) ۷۹٦ ۱٬٦۷۱ ۲٬۸۷۲ صافي
 ۷٦٦ ۲ ۱۲٦ ٤٥۳ ۱۸٥ التغیرات في مصاریف الخسارة المعدلة

 ۳٤۰٬٦۹۹ ۲۱۰ ٤٬٥۳۰ ۲٤٦٬۱۲٤ ۸۹٬۸۳٥ صافي المطالبات المتكبدة 
 ۷٬۲۰۷ - - ٤٬٤٥٥ ۲٬۷٥۲ إحتیاطي فني آخر

 ۳۰٬٦۳۲ ۱٬۳٦۸ ۷٥٦ ۲۰٬۱۷۳ ۸٬۳۳٥ تكالیف إستحواذ وثائق 
 ٥٬۷۳۳ - - ٥٬٤۷٥ ۲٥۸ مصاریف إكتتاب أخرى

 ۳۸٤٫۲۷۰ ۱٫٥۷۷ ٥٬۲۸٦ ۲۷٦٬۲۲۷ ۱۰۱٬۱۸۰ إجمالي تكالیف ومصاریف اإلكتتاب
 ۷۱٫٥۲۳ ۳٫۸۰۷ ۷٬۱٥۰ ٦٥٬۸۸۲ (٥٬۳۱٦) صافي الدخل المكتتب

      
      مصاریف/ (اإلیرادات) التشغیلیة األخرى
 ٤٬۳٥٤     اإلعفاء من الدیون المشكوك في تحصیلھا

 (۷٦٬٥۹۱)     مصاریف عمومیة وإداریة
 ۲٬٦٤۸     دخل العموالت على الودائع

 ۲٬۰٥٦     إیرادات إستثمارات
 ۱۲     إیرادات أخرى

 (٦۷٬٥۲۱)     التشغیلیة األخرىإجمالي المصاریف/(اإلیرادات) 
 ٤٫۰۰۲     إجمالي الدخل للسنة
 (٤٬٤٦۳)     الزكاة المحملھ للسنة

 )٤٦۱(     صافي الخسارة للسنة
 )٤٥٦(     الدخل الصافي المخصص لعملیات التأمین
 )۹۱۷(     صافي الخسارة المحمل على المساھمین 



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

٤۲ 
 

 (تتمة)القطاعیة  المعلومات -۲۰
 

 م :۲۰۱۹دیسمبر ۳۱
 

 
 مركبات طبي

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

 (ألف لایر سعودي) قطاعات التشغیل
      إیرادات

 ٥۲۹٬۳٥۲ ۱۹٬۷۲۲ ۱٥٬۹۰۲ ۳٥٤٬٦۹۳ ۱۳۹٬۰۳٥ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
      مباشرة  -

 (٤٬٤۸٦) (۱٬۷۰۱) (۱۲٦) - (۲,٦٥۹) أقساط التأمین المسندة :ناقصا
 (٤۹٬۷۱٦) (۱٥٬۷٤٥) (۸,۳۳۰) - (۲٥٬٦٤۱) داخلیة -
 (٥٤٬۲۰۲) (۱۷٬٤٤٦) (۸٬٤٥٦)  (۲۸٬۳۰۰) خارجیة -

      فائض خسارة أقساط تأمین
 (۱٬۷۱۳) (۲۳۰) (۲۲۰) (۱٬۲٦۳) - داخلیة -
 (۲٬٥۷۰) (۳٤٤) (۳۳۱) (۱٬۸۹٥) - خارجیة -
 - (۳٬۱٥۸) (٥٥۱) (٥۷٤) (٤٬۲۸۳) 

 ٤۷۰٬۸٦۷ ۱٬۷۰۲ ٦٬۸۹٥ ۳٥۱٬٥۳٥ ۱۱۰٬۷۳٥ المكتتبةصافي أقساط التأمین 
، غیرالمكتسبةالتغیر في صافي أقساط التأمین 

 (۳٬۷٦۸) (۳۸۸) ۲٬۱۲۹ (۱۲٬۷۲۲) ۷٬۲۱۳ صافي
 ٤٦۷٬۰۹۹ ۱٬۳۱٤ ۹٬۰۲٤ ۳۳۸٬۸۱۳ ۱۱۷٬۹٤۸ صافي أقساط التأمین المكتسبة

 ۳٬۷٥۱ ۲٬۹۹۱ ۷٥٤ ٦ - دخل اكتتاب آخر
 ۲٬۲٥۱ - - ۲٬۲٥۱ - التأمین العموالت المكتسبة من إعادة

 ٤۷۳٬۱۰۱ ٤٬۳۰٥ ۹٬۷۷۸ ۳٤۱٬۰۷۰ ۱۱۷٬۹٤۸ صافي اإلیرادات
      التكالیف ومصاریف االكتتاب 
 ۳۹۹٬٦۸۲ ٦۹۳ ۳٬٤۳۰ ۲٦۳٬۲٥۸ ۱۳۲٬۳۰۱ إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (۳٦٬۳۳۰) (٥۳٦) (۱٬۸۲۹) (۲٬٥۹٤) (۳۱٬۳۷۱) حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
 ۳٦۳٬۳٥۲ ۱٥۷ ۱٬٦۰۱ ۲٦۰٬٦٦٤ ۱۰۰٬۹۳۰ صافي المطالبات المدفوعة

 (۷٬٥٦۹) (۱۷) ۳۸۲ (٥٬۲۱٤) (۲٬۷۲۰) التغیرات في المطالبات تحت التسویة ، صافي
التغیرات في المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ 

 ٥٬٥۲٥ (۳٤) ٦۱۷ ۳٬۷۸۹ ۱٬۱٥۳ عنھا، صافي
 (۸۰) (۱۷) (۱۷) (٤۹) ۳ إحتیاطي فني آخر

 ۳٦۱٬۲۲۸ ۸۹ ۲٬٥۸۳ ۲٥۹٬۱۹۰ ۹۹٬۳٦٦ صافي المطالبات المتكبدة 
 ۲۸۸ - - - ۲۸۸ التغیرات في مصاریف الخسارة المعدلة

 ۲٥٬۲۸۸ ۱٬۲۷۱ ۸۹۳ ۱۳٬۳۸۸ ۹٬۷۳٦ تكالیف إستحواذ وثائق 
 ٥٬۹٤۹ - - ٤٬٤۹٤ ۱٬٤٥٥ مصاریف إكتتاب أخرى

 ۳۹۲٬۷٥۳ ۱٬۳٦۰ ۳٬٤۷٦ ۲۷۷٬۰۷۲ ۱۱۰٬۸٤٥ إجمالي تكالیف ومصاریف اإلكتتاب
 ۸۰٬۳٤۸ ۲٬۹٤٥ ٦٬۳۰۲ ٦۳٬۹۹۸ ۷٬۱۰۳ صافي الدخل المكتتب

      
      مصاریف/ (اإلیرادات) التشغیلیة األخرى
 ۲۲۷     اإلعفاء من الدیون المشكوك في تحصیلھا

 (۸۲٬۱۹۷)     مصاریف عمومیة وإداریة
 ٦٬۱۷٤     مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبیع

 ۳٬۰٦۳     إستثماراتإیرادات 
 ۲٥     إیرادات أخرى

 (۷۲٬۷۰۸)     إجمالي المصاریف/(اإلیرادات) التشغیلیة األخرى
      

 ۷٬٦٤۰     إجمالي الدخل للسنة
 (٥٬۳۹٦)     زكاة السنة

 ۲٬۲٤٤     صافي الخسارة للعام
 (٥۲٥)     الدخل الصافي المخصص لعملیات التأمین

 ۱٬۷۱۹     یمكن عزوھا للمساھمین صافي الخسارة التي



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

٤۳ 
 

 (تتمة)القطاعیة  المعلومات -۲۰

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۲۱
تمثل األطراف ذات العالقة المساھمین الرئیسیین والمدیرین وموظفي اإلدارة الرئیسیین في الشركة ، والشركات التي ھم أصحابھا 
الرئیسیین وأي كیانات أخرى یسیطرون علیھا أو یسیطرون علیھا بشكل مشترك أو یتأثرون بھا بشكل كبیر. یتم اعتماد سیاسات التسعیر 

من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فیما یلي تفاصیل المعامالت مع األطراف ذات العالقة الرئیسیة خالل السنة  وشروط ھذه المعامالت
 واألرصدة الناتجة عنھا بنھایة السنة :

 الرصید النھائي  عملیات التأمین
 مدین / (دائن) المعامالت للسنة المنتھیة في طبیعة المعاملة الطرف ذو العالقـة

 ۲۰۱۹م ۲۰۲۰م ۲۰۱۹م ۲۰۲۰م  
 (ألف لایر سعودي)  

 ۲٫۲۳۹ ۱٫۸۸۲ ۷۹۷ ۳٦۰ أقساط تأمین مكتتبة مجلس االدارة 
 )٤٥۰( )۸۱۱( )۳٫٦٥۲( )۸۱۱( مطالبات مدفوعة 

 ۱٫۷٦۰ ۱٫۹۸٥ - ۲۲٥ أقساط تأمین مكتتبة أسیج البحرین 
 - - ۱٫٤۷۱ ۱٫٤۰٥ رسوم حضور مجلس لجنة المراجعة
 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولین التنفیذیین (اإلفصاح عن عدد من كبار المسئولین التنفیذیین)مكافآت وتعویضات 

یوضح الجدول التالي الرواتب السنویة والمكافآت والبدالت التي حصل علیھا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولین التنفیذیین للسنة 
 م:۲۰۱۹م و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
 م۲۰۲۰

 
أعضاء مجلس اإلدارة (غیر 

 تنفیذیین)

كبار التنفیذیین بما في ذلك 
الرئیس التنفیذي والمدیر 

 المالي
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي)  

 ٥٫٥۰٤ -  الرواتب والتعویضات
 - ۱۹۸  البدالت

 ۱۲۰ ۱٫۰٥۰  المكافأة السنویة
 ٤۱۰ -  مكافأة نھایة الخدمة

 ٦٫۰۳٤ ۱٫۲٤۸  االجمالي
 

    م۲۰۱۹
 ٥٬٤٦۷ -  الرواتب والتعویضات

 - ۱۷٦  البدالت
 ۱۲۰ ۱٬۲۹۰  المكافأة السنویة

 ٤۱۰ -  مكافأة نھایة الخدمة
 ٥٬۹۹۷ ۱٬٤٦٦  االجمالي

 المجموع الحوادث العامة مركبات طبي ۲۰۲۰إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 (ألف لایر سعودي) 

 ۳٤۹٬۳۸۹ ۱۰٬۱٦۲ ۳۳۲٬٤۱٥ ٦٬۸۱۲ تجزئھ
 ٤۱٬۷۹۹ ٤٤٦ ٤٬۲۷۷ ۳۷٬۰۷٦ صغیر جدا

 ٥٤٬٤۳٥ ۲٬۷٤۸ ۱٬۳٦۹ ٥۰٬۳۱۸ صغیر
 ۲۲٬۱۰۸ ٦٬٦٥۰ ۱٬۱٦۷ ۱٤٬۲۹۱ متوسط

 ٤۷٬۳۸٦ ۲۹٬۱۷٤ - ۱۸٬۲۱۲ كبیر
 ٥۱٥٬۱۱۷ ٤۹٬۱۸۰ ۳۳۹٬۲۲۸ ۱۲٦٬۷۰۹ المجموع

     

 المجموع الحوادث العامة مركبات طبي ۲۰۱۹إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 (ألف لایر سعودي) 

 ۳٦۱٬۹٦۳ ٦٬۰٥۱ ۳٤۳٬۳٥۰ ۱۲٬٥٦۲ تجزئھ
 ۱۳٬۲۲۸ ٦۷۹ ۱٬۱۸۱ ۱۱٬۳٦۸ صغیر جدا

 ٥۱٬۳۸٥ ٦٬۸۹۷ ٤٬۷٦٥ ۳۹٬۷۲۳ صغیر
 ۳۱٬۳۰٤ ٤٬٦٥۷ ۱٬۸٤۰ ۲٤٬۸۰۷ متوسط

 ۷۱٬٤۷۲ ۱۷٬۳٤۰ ۳٬٥٥۷ ٥۰٬٥۷٥ كبیر
 ٥۲۹٬۳٥۲ ۳٥٬٦۲٤ ۳٥٤٬٦۹۳ ۱۳۹٬۰۳٥ المجموع
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٤٤ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل -۲۲
 مخصص الزكاة للسنة الحالیة یتمثل في ما یلي :

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 سعودي)(ألف ریـال  (ألف ریـال سعودي) 

 ۲۰۰٬۰۰۰ ۱٤۱٬۰۰۰ حقوق الملكیة
 ۳٥٬۱٥۳ ۲٦٬٤۹۸ المخصصات االفتتاحیة والتعدیالت االخرى

 )۸٬٦۰٦( (٥٬۳۱٤) صافي القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل
 )٥٥٬٤٦۹( ۷٬۰۱٦ الخسائر المتراكمة

 - (۳۰٬۰۰۰) الودائع النظامیة
 )٤۹٬۰۰۷( (٤۹٬۲٥۹) خسارة غیر محققة من استثمارات متاحة للبیع

 ۸۹٬۹٤۱ ۱۲۲٬۰۷۱ 
 ۱۳٬٦٤۳ ٦٬۸۹۹ صافي الدخل المعدل للسنة

 ۱۳٥٬۷۱٤ ۲٬۳۱۹ ٪۲٬٥معدل الزكاة 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

 ٥٬۰۸٦ ۸٬٤٥۳  السنة الرصید في بدایة
 ٥٬۳۹٦ ٤٬٤٦۳  المحمل خالل لسنة

 (۲٬۰۲۹) )۱٫۹٤۱(  المدفوع خالل السنة
 ۸٬٤٥۳ ۱۰٫۹۷٥ الرصید في نھایة السنة

 تكون بصفة رئیسیة بسبب تعدیالت معینة وفقا لألنظمة الزكویة ذات الصلة.تإن الفروقات الناتجة عن احتساب الزكاة في القوائم المالیة 

االنظمة الزكویة المملكة العربیة السعودیة. تخضع تم إحتساب الوعاء الزكوي بناء على فھم الشركة ومعرفتھا بمتطلبات الزكاة المطبقة في 
في المملكة العربیة السعودیة لتفسیرات مختلفة وتقوم الھیئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربوط الزكویة والتي تختلف عن االقرارت 

 المقدمة من قبل الشركة. 

 ضریبة الدخل :
 فإنھ معفى من ضریبة الدخل. بما أن المساھم األجنبي ھو بنك التنمیة االسالمي،

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

 ۲٥ ۲٥  ینایر ۱الرصید في 
 - -  السنة المحمل خالل 

 - -  المدفوع خالل السنة
 ۲٥ ۲٥ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 ط:وموقف الرب
. وقد تم استالم الشھادة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنوات المنتھیة في  والدخل تم تقدیم إقرارات الزكاة وضریبة الدخل إلى الھیئة العامة للزكاة

دیسمبر  ۳۱. رفع ربط إضافي بخصوص اإلقرارات المقدمة للسنوات المنتھیة في ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱النھائیة من الھیئة للسنة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي تم دفعھ. یتعلق االختالف الرئیسي في التقدیر اإلضافي بعدم السماح بجزء  ۱٫۸٦بمبلغ  ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹و  ۲۰۰۸

من مصاریف ما قبل التأسیس وضریبة االستقطاع. قدمت الشركة اعتراًضا على ھذا الربط اإلضافي إلى لجنة االعتراض الضریبي 
ر سلبي من لجنة االعتراض الضریبي المبدئي ، وقدمت الشركة استئنافًا إلى اللجنة العلیا األولیة بعد نھایة العام ، وتم استالم قرا

لالعتراضات الضریبیة. أصدرت لجنة االعتراضات العلیا قرارھا لصالح الشركة فیما یتعلق بالزكاة ورفضت التظلم المتعلق بضریبة 
ملیون لایر  ۱٫۸۳قضیة الضریبة المقتطعة ورفعت خطاب ضمان بمبلغ  االستقطاع. قامت الشركة بإحالة األمر إلى دیوان المظالم في

 ملیون لایر سعودي. ۱٫۲۷سعودي ودفعت مبلغ الضریبة 

بمبلغ  ۲۰۱٥حتى  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱قدمت الشركة اعتراًضا على الربط الذي قدمتھ الھیئة العامة للزكاة والدخل للسنوات المنتھیة في 
تراض قید الدراسة حالیًا من قبل الھیئة العامة للزكاة والدخل. تلقت الشركة مطالبة من الھیئة العامة للزكاة ملیون لایر سعودي. االع ٤٫۹۸

األمانة العامة للجان ملیون لایر سعودي تمثل ضریبة االستقطاع ، وقدمت الشركة اعتراًضا على المطالبة مع  ٥٫۱۸والدخل بمبلغ 
 ن قید االستئناف أمام لجنة االستئناف للمخالفات الضریبیة والنزاعات.والتي تم رفضھا أیًضا وھي اآل الضریبیة

مطالبةً بالتزام  ۲۰۱۸إلى  ۲۰۱٦، أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل تقییماً للسنوات من  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل الفترة المنتھیة في 
مات التي تم رفضھا من قبل الھیئة العامة للزكاة والدخل. ملیون. قامت الشركة برفع اعتراض على مثل ھذه التقیی ۷٫۸۳إضافي قدره 

 وھو قید الدراسة حالیًا من قبل اللجنة. األمانة العامة للجان الضریبیةرفعت الشركة االعتراض إلى 
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 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل -۲۲
 ضریبة الدخل :

 معفى من ضریبة الدخل.فإنھ مساھم أجنبي،  البنك اإلسالمي للتنمیةبما أن 

 رأس المال  -۲۳

ملیون  ۲۰ملیون لایر سعودي ، مقسم إلى  ۲۰۰، بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمكتتب بھ والمدفوع  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 لایر سعودي للسھم. ۱۰سھم بقیمة 

یون لایر سعودي مل ۱٤۱ملیون لایر سعودي إلى  ۲۰۰، أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفیض رأس مال الشركة من  ۲۰۲۰ینایر  ۱٦في 
محرم  ۲۱ملیون سھم عن طریق تعویض الخسائر المتراكمة. في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادي الذي عقد في  ٥٫۹مقسًما إلى 

، وافق مساھمو الشركة على التخفیض والتغییرات المطلوبة في النظام األساسي للشركة المتعلق  ۲۰۲۰أغسطس  ۲٦ھـ الموافق  ۱٤٤۱
ملیون لایر سعودي. یتم تخفیض رأس المال من خالل  ۱٤۱وعلیھ ، فقد تم تخفیض رأس المال والخسائر المتراكمة إلى  بالتخفیض.

سھم یمتلكھا المساھمون. الغرض من تخفیض رأس المال ھو إعادة ھیكلة مركز رأس مال الشركة من  ۳٫۳۸۹۸تخفیض سھم واحد لكل 
 ثیر لتخفیض رأس المال على االلتزامات المالیة للشركة.أجل االمتثال لقانون الشركات. ال یوجد تأ

 ۱٤٫۱ملیون لایر سعودي ، مقسًما إلى  ۱٤۱، بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمكتتب بھ والمدفوع  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 لكل سھم. ۱۰ملیون سھم بقیمة 

إلدارة بزیادة رأس مال الشركة عن طریق إصدار حق م ، أوصى مجلس ا ۲۰۲۰ینایر  ۱٦ھـ الموافق  ۱٤٤۱جمادى األول  ۲۱في 
أكتوبر  ۱ھـ الموافق  ۱٤٤۲صفر  ۱٤، في  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي. الحقًا للسنة المنتھیة في  ۱٥۰بقیمة إجمالیة قدرھا 

ه البیانات المالیة ، تعمل الشركة ، حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. اعتباًرا من تاریخ الموافقة على ھذ ۲۰۲۰
 حالیًا على استكمال اإلجراءات التنظیمیة والقانونیة المتبقیة التي تستند إلیھا ھذه الزیادة.

 ربح السھم(خسارة) /  -۲٤
للسنة. قامت (الخسارة) / ربحیة السھم للسنة تم احتسابھا بقسمة صافي الدخل للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة والقائمة 

) ، ونتیجة لذلك تم إعادة بیان المتوسط المرجح لعدد ۲۳الشركة بتخفیض رأس مالھا عن طریق التعویض مع الخسارة المتراكمة (إیضاح 
 ملیون ، وبالتالي تمت إعادة بیان الدخل لكل سھم. ۱٤٫۱األسھم العادیة المصدرة والقائمة في السنة السابقة إلى 

 

المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي للسنة السابقة لیعكس االنخفاض في رأس المال كما ھو مطلوب بموجب معیار تم تعدیل المتوسط  )أ
 "ربحیة السھم" على النحو التالي: ۳۳المحاسبة الدولي 

 

 یتم احتساب ربح السھم األساسي والمخفف على النحو التالي: )ب

 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۰ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۹ 
 (معدلة)  
ألف لایر سعودى)(  ألف لایر سعودى)(   
   

ینایر ۱في  األسھم العادیة المصدرة كما  ۲۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ 
 (٥٬۹۰۰) (٥٬۹۰۰)  أثر تخفیض رأس المال

   
 ۱٤٬۱۰۰ ۱٤٬۱۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة

 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۰ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۹ 
 (معدلة)  
ألف لایر سعودى)(  سعودى)ألف لایر (   
   

)۹۱۷( صافي (الخسارة) / الربح للسنة  ۱٬۷۱۹ 
 ۱٤٬۱۰۰ ۱٤٬۱۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة

   
ربح السھم األساسي والمخفض (خسارة) /  )۰٫۰۷(  ۰٫۱۲ 
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 ضریبة القیمة المضافة  -۲٥

دیسمبر  ۳۱استلمت الشركة من الھیئة العامة للزكاة والدخل ربط ضریبة القیمة المضافة للسنوات المنتھیة في  ، ۲۰۲۰سبتمبر  ۲۸في 
 ۲٫۸٥ملیون لایر سعودي لضریبة القیمة المضافة و  ۱٫۹۸ملیون لایر سعودي و  ۱٫۷۸للمطالبة بالتزام إضافي بمبلغ  ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸

اعتراض على التقییمات  بتقدیم، على التوالي. قامت الشركة  ون للعقوبات ذات الصلةلایر سعودي. ملی ۱٫۷۸ملیون لایر سعودي و 
ع المذكورة وھي واثقة من حصولھا على نتیجة إیجابیة. ومع ذلك ، ووفقًا لمتطلبات الئحة الھیئة العامة للزكاة والدخل ، قامت الشركة بدف

 لھیئة لدعم القطاع الخاص.مبلغ الضریبة وتم إعفائھا من الغرامات وفقًا لمبادرة ا
 

 إدارة رأس المال. -۲٦
 تم تحدید األھداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جیدة من أجل دعم أعمالھا وزیادة قیمة المساھمین.

تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تقییم أوجھ القصور بین مستویات رأس المال المبلغ عنھا والمستویات المطلوبة بشكل 
منتظم. یتم إجراء التعدیالت على مستویات رأس المال الحالیة في ضوء التغیرات في ظروف السوق وخصائص أنشطة الشركة. من أجل 

 المال أو تعدیلھ ، قد تقوم الشركة بضبط مبلغ األرباح المدفوعة للمساھمین أو إصدار األسھم. الحفاظ على ھیكل رأس

نظام الشركات واالمتثال لمتطلبات رأس مال المنظمین  تقوم الشركة بإدارة رأس مالھا لضمان قدرتھا على االستمرار وفقًا لمتطلبات
للسوق التي تعمل فیھا الشركة مع زیادة العائد إلى حاملیھا من خالل تعظیم الدین ورصید الملكیة. ان ھیكل رأس مال الشركة مكون من 

 مبقاه .الملكیة العائدة إلى حملة األسھم والمكون من رأس المال المدفوع واالحتیاطیات واألرباح ال

من لوائح التأمین المنفذة التي تبین بالتفصیل ھامش السیولة المطلوب  ٦٦في المادة البنك المركزي السعودیوفقاً لإلرشادات التي وضعتھا 
 السعودي:و الحفاظ علیھ ، تحتفظ الشركة بھامش السیولة المكافئ ألعلى الطرق الثالث التالیة وفقًا لالئحة التنفیذیة لمؤسسة النقد العربي 

 ملیون لایر سعودي ۱۰۰الحد األدنى لرأس المال ھو  •
 ھامش سیولة لألقساط •
 ھامش سیولة للمطالبات •

دیسمبر  ۳۱تلتزم الشركة بجمیع متطلبات رأس المال المفروضة خارجیًا بھامش مالءة سلیم. یتكون ھیكل رأس مال الشركة كما في 
: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٫٤۳دي وخسائر متراكمة بمبلغ ملیون لایر سعو ۱٤۱من رأس مال مدفوع قدره  ۲۰۲۰

 المركز المالي. قائمةملیون لایر سعودي .) في  ٥۹٫٥۱ملیون لایر سعودي وخسائر متراكمة  ۲۰۰رأس مال مدفوع 

 ة المالیة المذكورة.ویعتقد مجلس اإلدارة بأن الشركة امتثلت تماًما لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل الفتر

 لمصاریف العمومیة واإلداریةا -۲۷
  م۲۰۲۰ م۲۰۱۹

  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)
   

 تكلفة موظفین ٤۷٬۷۳۲ ٤۸٬٤۲٤
 دعایة ۹٬۹۷۸ ۱۰٬٤٦۱

 استھالك وإطفاء ٤٬۳۷۹ ٥٬۱۷٤
 أتعاب مھنیة وقانونیة ۲٬٤۲۹ ۱٬۳۰۸
 مصاریف مكاتب ۲٬۲۱٥ ۲٬٤۷۳
 أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة ۱٬۸٦۳ ۱٬٤٦۰
 إیجار مكتب - ۲٬٥٤۷

 سفر ٤۸۱ ۹٥۱
 أخرى ٦٬٦۳۹ ۸٬٥۹٥

 مراجعة قانونیة ٥۸٤ ٤٦٦
 مصاریف تداول-تحویل األسھم ۲٥۹ ۲٥۹

 مصاریف الجمعیة العمومیة ۳۲ ۷۹
۸۲٬۱۹۷ ۷٦٬٥۹۱  
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 إدارة المخاطر   -۲۸
 (أ) التأمین

تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا الشركة بموجب عقود التأمین في أن المطالبات الفعلیة ومدفوعات الفوائد أو توقیتھا ، تختلف عن 
ن التوقعات. یتأثر ھذا بتكرار المطالبات وكثرة المطالبات والفوائد الفعلیة المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طویلة األجل. لذلك، فإ

 الشركة ھو ضمان توفر احتیاطیات كافیة لتغطیة ھذه االلتزامات.ھدف 

تقوم الشركة بشراء إعادة التأمین كجزء من برنامجھا للتخفیف من المخاطر. یتم إسناد إعادة التأمین على أساس تناسبي وغیر تناسبي. إن 
خاذھا للحد من تعرض الشركة الكلي لفئات معینة من غالبیة إعادة التأمین التناسبي ھي إعادة التأمین على حصة الحصص التي یتم ات

األعمال. إعادة التأمین غیر التناسبي ھي في المقام األول إعادة التأمین الزائدة عن الخسارة المصممة لتخفیف تعرض الشركة الصافي 
 منطقة.لخسائر الكوارث. تختلف حدود االحتفاظ بإعادة التأمین الزائدة عن الخسائر حسب خط المنتج وال

لى یتم تقدیر المبالغ القابلة لالسترداد من معیدي التأمین بطریقة تتوافق مع مخصص المطالبات المعلقة وتتوافق مع عقود إعادة التأمین. ع
بھا ،  الرغم من أن الشركة لدیھا ترتیبات إلعادة التأمین ، إال أنھا ال تعفى من التزاماتھا المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمین الخاصة

المفترضة وبالتالي یوجد خطر ائتماني فیما یتعلق بالتنازل عن إعادة التأمین ، إلى الحد الذي ال یستطیع فیھ أي معید تأمین الوفاء بالتزاماتھ 
عملیات بموجب ترتیبات إعادة التأمین ھذه. تتنوع عملیات إعادة التأمین لدى الشركة بحیث ال تعتمد على معید تأمین واحد وال تعتمد 

٪ من إجمالي أصول إعادة التأمین في ۳٦الشركة بشكل كبیر على أي عقد إعادة تأمین واحد. ال یوجد أي تعرض للطرف المقابل یتجاوز 
 تاریخ التقریر.

 تكرار المطالبات ومبالغھا
ضطرابات البیئیة واالقتصادیة ، والغالف یمكن أن یتأثر تكرار المطالبات ومبالغھا بعدة عوامل مثل الكوارث الطبیعیة ، والفیضانات ، واال

الجوي ، وتركیز المخاطر ، وأعمال الشغب المدنیة وما إلى ذلك. تدیر الشركة ھذه المخاطر من خالل التدابیر المذكورة أعاله. حدت 
ین من أجل الحد من الشركة من مخاطرھا عن طریق فرض أقصى مبالغ للمطالبة على عقود معینة وكذلك استخدام ترتیبات إعادة التأم

التعرض لألحداث الكارثیة (مثل األعاصیر والزالزل واألضرار الناجمة عن الفیضانات). ان الغرض من استراتیجیات التأمین وإعادة 
ید تأثیر التأمین ھو الحد من التعرض للكوارث بناًء على شھیة الشركة للمخاطر وفقًا لما تحدده اإلدارة. یتمثل الھدف العام حالیًا في تقی

٪ على أساس صاٍف. في حالة حدوث مثل ھذه الكارثة ۳٪ من حقوق المساھمین على أساس إجمالي و ۱٥حدث كارثي واحد على حوالي 
٪ من حقوق المساھمین. قد یقرر مجلس اإلدارة زیادة أو تقلیل الحد األقصى ٥، فإن تعرض الطرف المقابل لمعید تأمین واحد ال یتجاوز 

 اًء على ظروف السوق وعوامل أخرى.المسموح بھ بن

 تركیز مخاطر التأمین 
 تراقب الشركة تركیز مخاطر التأمین بشكل أساسي حسب فئة العمل. ان التركیز الرئیسي یكمن في القطاع الطبي.

. بالنسبة لمخاطر تراقب الشركة أیًضا تركیز المخاطر من خالل تقییم المخاطر المتعددة التي یتم تغطیتھا في نفس الموقع الجغرافي
الفیضانات أو الزالزل ، یتم تصنیف مدینة كاملة كموقع واحد. بالنسبة لمخاطر الحرائق والممتلكات ، یعتبر المبنى المعیّن والمباني 

المتعددة المشمولة المجاورة ، التي یمكن أن تتأثر بحادث مطالبة واحدة ، موقعاً واحداً. وبالمثل ، بالنسبة للمخاطر البحریة ، تعتبر المخاطر 
یة في رحلة سفینة واحدة بمثابة خطر واحد أثناء تقییم تركیز المخاطر. تقوم الشركة بتقییم تركیز التعرض لمخاطر التأمین الفردیة والجماع

 وتضع سیاسة إعادة التأمین الخاصة بھا لتقلیل ھذه التعرضات إلى مستویات مقبولة لدى الشركة.

ساساً في المملكة العربیة السعودیة ، فإن جمیع مخاطر التأمین تشیر إلى السیاسات المعتمدة في المملكة العربیة نظراً ألن الشركة تعمل أ
 السعودیة.

 مصادر عدم الیقین في تقدیر مدفوعات المطالبات المستقبلیة
بات المعلقة، سواء تم اإلبالغ عنھا أم ال، ویشمل یتعلق المصدر الرئیسي لعدم التأكد من التقدیر في تاریخ قائمة المركز المالي بتقییم المطال

رد تكالیف تسویة المطالبات المتوقعة. تكون المطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق واألطراف الثالثة وفقًا لشروط العقد على النحو الوا
ر المطالبات المستقبلیة للشركة سوف یتبع نمًطا في شروط وأحكام السیاسة. تتمثل المطالبة الرئیسیة بموجب تقدیرات االلتزام في أن تطوی

تكالیف المطالبة وتكالیف معالجة المطالبات وعوامل مشابھاً لخبرة تطویر المطالبات السابقة. یتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط 
قدار الذي قد ال تنطبق علیھ االتجاھات السابقة تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة حادث. یتم استخدام أحكام نوعیة إضافیة لتقییم الم

في المستقبل ، على سبیل المثال: الحدوث مرة واحدة ؛ التغیرات في عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة: الظروف االقتصادیة: 
الحكم كذلك لتقییم مقدار تأثیر العوامل وكذلك العوامل الداخلیة مثل مزیج المحفظة وشروط السیاسة وإجراءات معالجة المطالبات. یستخدم 

 الخارجیة مثل القرارات القضائیة والتشریعات الحكومیة على التقدیرات.
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 (تتمة)المخاطر  إدارة -۲۸
 (تتمة) مصادر عدم الیقین في تقدیر مدفوعات المطالبات المستقبلیة

تند یتطلب الحكم من قبل اإلدارة في تقدیر المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمین الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین. تس
ھذه التقدیرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متناقضة وربما كبیرة من التقدیر وعدم الیقین ، وقد تختلف 

فعلیة عن تقدیرات اإلدارة مما یؤدي إلى تغییرات مستقبلیة في المطلوبات المقدرة. تستخدم األحكام النوعیة لتقییم المقدار الذي قد النتائج ال
ال تنطبق علیھ االتجاھات السابقة في المستقبل، على سبیل المثال الحدوث لمرة واحدة ، والتغیرات في عوامل السوق مثل الموقف العام 

ة والظروف االقتصادیة. یستخدم الحكم كذلك لتقییم مقدار تأثیر العوامل الخارجیة مثل القرارات القضائیة والتشریعات الحكومیة من المطالب
 على التقدیرات.

ة على وجھ الخصوص، یجب عمل تقدیرات لكل من التكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنھا في تاریخ قائمة المركز المالي والتكلف
 النھائیة المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا في تاریخ قائمة المركز المالي.

 العملیة المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات
لنتیجة الغرض من العملیة المستخدمة لتحدید المطالبات الخاصة بحساب رصید المطالبة المعلق ھو أن تؤدي إلى تقدیرات معقولة محایدة ل

األكثر ترجیًحا أو المتوقعة. ان طبیعة العمل تجعل من الصعب للغایة التنبؤ بشكل مؤكد بالنتیجة المحتملة ألي مطالبة معینة والتكلفة 
 النھائیة للمطالبات التي تم إخطارھا. یتم تقییم كل مطالبة تم إخطارھا على أساس منفصل لكل حالة على حدة مع المراعاة الواجبة لظروف

یثھا المطالبة والمعلومات المتاحة من المقیم واألدلة التاریخیة عن حجم المطالبات المماثلة. تتم مراجعة تقدیرات الحالة بانتظام ویتم تحد
 عند توفر معلومات جدیدة.

تكلفة تسویة المطالبات المعترف یخضع تقدیر المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم االبالغ عنھا عموماً إلى درجة أكبر من عدم الیقین من تقدیر 
بھا بالفعل للشركة، وفي ھذه الحالة تتوفر معلومات حول حدث المطالبة. تأخذ عملیة التقدیر في االعتبار نمط تقاریر المطالبات السابق 

 ).۲وتفاصیل برامج إعادة التأمین. لمزید من التفاصیل یرجى الرجوع الى اإلیضاح رقم (

ھائیة للمطالبات غیر المسددة باستخدام مجموعة من أسالیب إسقاط المطالبات االكتواریة القیاسیة، مثل طریقة التطویر یتم تقدیر التكلفة الن
 المتكبدة وطریقة معدل المطالبات وطریقة بورنھوتر فیرغسون .

ابقة للشركة إلظھار تطویر المطالبات االفتراض الرئیسي الذي تستند إلیھ ھذه النماذج ھو أنھ یمكن استخدام تجربة تطویر المطالبات الس
تكالیف المستقبلیة وبالتالي تكالیف المطالبات النھائیة. على ھذا النحو، تستنبط ھذه النماذج تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة، ومتوسط 

. یتم تحلیل تطویر المطالبات التاریخیة كل مطالبة وأرقام المطالبة بناًء على التطور الملحوظ في السنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة
بشكل أساسي من خالل سنوات الحوادث ، ولكن یمكن أیضاً تحلیلھا حسب المنطقة الجغرافیة، وكذلك عن طریق خطوط األعمال وأنواع 

سمیة لتقدیرات الضابط المطالبات المھمة. عادة ما یتم التعامل مع المطالبات الكبیرة بشكل منفصل، إما عن طریق االحتفاظ بالقیمة اال
على الخسارة أو بشكل منفصل إلظھار تطورھا في المستقبل. في معظم الحاالت، ال یتم تقدیم مطالبات صریحة بشأن معدالت التضخم أو 

یخیة التي الخسارة المستقبلیة للمطالبات. بدالً من ذلك، فإن االفتراضات المستخدمة ھي تلك الضمنیة في بیانات تطویر المطالبات التار
ل تستند إلیھا التوقعات. یستخدم الحكم النوعي اإلضافي لتقییم المبلغ الذي قد ال تنطبق علیھ االتجاھات السابقة في المستقبل، (على سبی
ف المثال ، لتعكس األحداث غیر المتكررة، والتغیرات في العوامل الخارجیة أو السوقیة مثل المواقف العامة تجاه المطالبة ، والظرو

االقتصادیة، ومستویات تضخم المطالبات، القرارات والتشریعات القضائیة ، فضالً عن العوامل الداخلیة مثل مزیج المحفظة ومیزات 
السیاسة وإجراءات معالجة المطالبات) من أجل الوصول إلى التكلفة النھائیة المقدرة للمطالبات التي تعرض الخروج المحتمل من مجموعة 

 ملة، مع مراعاة جمیع الشكوك المعنیة.األحكام المحت

تم تحدید مطلوبات األقساط بحیث یكون إجمالي مخصصات األقساط (احتیاطي األقساط غیر المكتسبة واحتیاطي عجز األقساط نتیجة 
السیاسات غیر المنتھیة اختبار كفایة االلتزام) كافیاً لخدمة المطالبات والمصروفات المتوقعة في المستقبل والتي من المحتمل أن تحدث في 

بة خالل كما في تاریخ قائمة المركز المالي. یتم تحدید االلتزام المستقبلي المتوقع باستخدام التقدیرات واالفتراضات بناًء على الخبرة المكتس
 الفترة المنتھیة في العقود وتوقعات األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة.

 تحلیل الحساسیة
بر كافیة. تعتقد الشركة أن التزامات المطالبة المقدرة بموجب عقود التأمین القائمة التي تم الكشف عنھا في القوائم المالیة في نھایة السنة تعت

زامات ومع ذلك ، فھذه المبالغ غیر مؤكدة وقد تختلف المدفوعات الفعلیة عن التزامات المطالبات المنصوص علیھا في البیانات المالیة. الت
مطالبات التأمین حساسة لمختلف االفتراضات. لم یكن من الممكن تحدید مدى حساسیة متغیر معین مثل التغییرات التشریعیة أو عدم الیقین 

 في عملیة التقدیر.

 النحو التالي:٪ في نسبة المطالبة ، صافي إعادة التأمین ، سوف یؤثر على صافي دخل / (خسارة) االكتتاب على ۲تغییر افتراضي بنسبة 
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 (تتمة)إدارة المخاطر  -۲۸
 (تتمة) تحلیل الحساسیة

  الدخل من عملیات التأمین
  م۲۰۲۰ م۲۰۱۹

  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)
 ٪ ۲-تأثیر التغییر في نسبة المطالبة بنسبة   

 الطبي (۳٬٤٤٤) ۹٬٤٦۲
 المركبات ۷۲٬٦۸۸ ۷۰٬۷۷٤
 الحوادث العامة  ۷٬۳٤۰ ٦٬٤۸۲
 أخرى ۳٬۸٤٦ ۲٬۹۷۱

۸۹٬٦۸۹ ۸۰٬٤۳۰  
   

  الدخل من عملیات التأمین
  م۲۰۲۰ م۲۰۱۹

  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)
 ٪۲تأثیر التغییر في نسبة المطالبة بنسبة +   

 الطبي (۱٤٬٦۷۷) ٤٬۷٤٤
 المركبات ۳۱٬۸٥۲ ٥۷٬۲۲۲
 الحوادث العامة  ٦٬۲۰۰ ٦٬۱۲۲
 أخرى ۳٬٦۰٤ ۲٬۹۱۹

۷۱٬۰۰۷ ۲٦٬۹۸۰  
 

 (أ) مخاطر إعادة التأمین
من أجل الحد من التعرض المالي الناشئ عن مطالبات كبیرة ، تدخل الشركة ، في سیاق العمل المعتاد ، في اتفاقیات مع أطراف أخرى 

 إلعادة تأمین تعرضاتھا.

تقوم الشركة بتقییم الوضع المالي لشركات إعادة التأمین الخاصة بھا وتراقب  لتقلیل تعرضھا لخسائر كبیرة من إعسار معیدي التأمین ،
 تركیز مخاطر االئتمان الناتجة عن مناطق جغرافیة أو أنشطة أو خصائص اقتصادیة إلعادة التأمین.

ن تلخیص المعاییر على النحو یتم اختیار معیدي التأمین باستخدام المعاییر واإلرشادات التالیة التي وضعھا مجلس إدارة الشركة. یمك
 التالي:

 أو ما یعادلھا. BBB) التي ال تقل عن S&Pالحد األدنى للتصنیف االئتماني المقبول من قبل وكاالت التصنیف المعترف بھا (مثل  -
 سمعة شركات إعادة تأمین معینة. -
 عالقة العمل الحالیة أو الماضیة مع معید التأمین. -

القوة المالیة والخبرة اإلداریة والتقنیة باإلضافة إلى األداء التاریخي لُمعّیدي التأمین ، حیثما كان ذلك ممكنًا عالوة على ذلك ، تتم مراجعة 
تأمین. ، من قبل الشركة بشكٍل شامل والموافقة على المتطلبات المحددة مسبقًا لمجلس إدارة الشركة قبل الموافقة علیھا لتبادل أعمال إعادة ال

 م، ال یوجد تركیز كبیر ألرصدة إعادة التأمین.۲۰۱۸م و ۲۰۱۹ر دیسمب ۳۱كما في 

لقة ال تتقید عقود إعادة التأمین من الشركة بالتزاماتھا تجاه حاملي الوثائق ، ونتیجة لذلك تظل الشركة مسئولة عن جزء من المطالبات المع
 وجب اتفاقیات إعادة التأمین.المعاد تأمینھا بالمبلغ الذي یفشل معید التأمین في الوفاء بالتزاماتھ بم

 (ب) مخاطر السوق
طر مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. تجمع مخا

الفائدة في السوق (مخاطر أسعار الفائدة)  السوق بین ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبیة (مخاطر العملة) ، وأسعار
 وأسعار السوق (مخاطر األسعار).

تحدد سیاسة مخاطر السوق الخاصة بالشركة تقییم وتحدید ما ھي مخاطر السوق بالنسبة للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسیاسة ویتم  -
ولجنة المخاطر. تتم مراجعة السیاسة بانتظام للتأكد من اإلبالغ عن التعرضات واالنتھاكات إلى لجنة استثمار مجلس إدارة الشركة 

 مالءمتھا والتغییرات في بیئة المخاطر.
یتم وضع مبادئ توجیھیة لتخصیص األصول وھیكل حدود المحفظة ، لضمان أن األصول تدعم التزامات حاملي وثائق التأمین المحددة  -

 ثائق والمساھمین والتي تتماشى مع توقعاتھم.وأن األصول محتفظ بھا لتقدیم إیرادات ومكاسب لحملة الو



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

٥۰ 
 

 (تتمة)إدارة المخاطر  -۲۸
 (تتمة) (ب) مخاطر السوق

حدد الشركة معاییر التنویع حسب نوع األداة والمنطقة الجغرافیة ، حیث تتعرض الشركة لمكافآت مضمونة وخیارات نقدیة ومدفوعات ت -
 عندما تنخفض أسعار الفائدة.

ھناك رقابة صارمة على أنشطة التحوط (على سبیل المثال ، یُسمح فقط بحفظ مشتقات األسھم إلدارة محفظة السیولة أو لتقلیل مخاطر  -
 االستثمار).

یضمن مجلس إدارة الشركة الحفاظ على مستویات متناسبة عند التعرض العام لمخاطر السوق مع رأس المال المتاح. بینما یعطي مجلس 
توجیھاً إستراتیجیاً وأھدافاً ، فإن وظیفة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق ھي في المقام األول مسئولیة فریق لجنة االستثمار. اإلدارة 

یقوم الفریق بإعداد تنبؤات توضح تأثیرات التغیرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. یتم تخفیف ھذا 
ل االختیار الصحیح لألوراق المالیة. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وعروض مراقبة منتظمة للتطورات في األسواق ذات الخطر من خال

الصلة. باإلضافة إلى ذلك ، تتم مراقبة العوامل الرئیسیة التي تؤثر على تحركات سوق األسھم والصكوك ، بما في ذلك تحلیل األداء 
 التشغیلي والمالي للمستثمرین.

 تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر األسعار األخرى.

 مخاطر العملة
 مخاطر العملة ھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.

تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت وتتصرف وفقًا لذلك وتعتقد أن مخاطر تتم معامالت الشركة أساًسا باللایر السعودي. 
  العمالت األجنبیة لیست جوھریة.

 مخاطر أسعار العموالت
تستثمر الشركة في األوراق المالیة ولدیھا ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت. تتمثل مخاطر معدل العمولة على الشركة في حدوث 

في معدالت العموالت مما یقلل من العائد اإلجمالي على األوراق المالیة التي تحمل معدل العمولة الثابت. إن مخاطر أسعار تغییرات 
 العمولة محدودة بمراقبة التغیرات في معدالت العمولة واالستثمار في أدوات سعر الصرف العائم.

: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۱٫۱الفوائد إلى تغییر في الدخل للسنة بمبلغ نقطة أساس في عائد  ٥۰قد تؤدي الزیادة أو النقصان بمقدار 
 ملیون لایر سعودي). ۱٫۱

 م :۲۰۱۹م و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱فیما یلي استثمارات الشركة وعموالتھا والتي ال تحمل عمولة في 
 

  أقل من سنة أكثر من سنة المجموع
 عملیات التأمین

 م۲۰۲۰ ۱۳۸٬٤۹۷ - ۱۳۸٬٤۹۷
 م۲۰۱۹ ۱۳۸٬۹۲۰ - ۱۳۸٬۹۲۰

    
 عملیات المساھمین   

 م۲۰۲۰ ٦۱٬۰٥۰ - ٦۱٬۰٥۰
 م۲۰۱۹ ٥٥٬٦٦۳ ۲٥٬۰۰۰ ۸۰٬٦٦۳

 مخاطر األسعار األخرى
 مخاطر األسعار األخرى ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق

تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العملة) ، سواء كانت ھذه التغییرات ناتجة عن عوامل محددة ألداة مالیة محددة، (بخالف 
 أو العوامل التي تؤثر على جمیع األدوات المالیة المماثلة المتداولة في السوق.

لیون لایر سعودي) معرضة لمخاطر أسعار السوق الناشئة عن م ۲٤٫۲: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۲۷٫۳إن استثمارات الشركة البالغة 
عدم الیقین بشأن القیمة المستقبلیة لألوراق المالیة المستثمرة. تحد الشركة من ھذا النوع من مخاطر السوق من خالل تنویع محفظتھا 

 االستثماریة وعن طریق المراقبة النشطة للتطورات في األسواق.
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 (تتمة)إدارة المخاطر  -۲۸
 (تتمة) مخاطر األسعار األخرى

٪ على أسعار اإلستثمارات في السوق سیؤثر على أرباح الشركة  كما ۱۰٪ وانخفاض ب ۱۰ان تأثیر التغیر االفتراضي بزیادة قدرھا 
 یلي:

  تغیر القیمة العادلة التأثیر على ربح الشركة
   (ألف لایر سعودي)

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ۱۰٪ - / + ۲٬۷۳٤ -/+
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ ۱۰٪ - / + ۲٬٤۲۰ -/+

   

فإن تحلیل الحساسیة المعد  م . وبناًء على ذلك ،۲۰۱۹م و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یستند تحلیل الحساسیة المقدم عن وضع المحفظة كما في 
 لیس بالضرورة مؤشراً للتأثیر على أصول الشركة من الحركات المستقبلیة في قیمة االستثمارات التي تحتفظ بھا الشركة.

 مخاطر االئتمان(ج) 
طرف اآلخر لخسارة مالیة. تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد أطراف األدوات المالیة في الوفاء بالتزام ما مما یتسبب في تكبد ال

ما بالنسبة لجمیع فئات األدوات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة ، فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة ھو القیمة الدفتریة ك
 ھو موضح في قائمة المركز المالي.

 في قائمة المركز المالي:یوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للمكونات ذات الصلة 
 

  م۲۰۲۰ م۲۰۱۹
  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 عملیات التأمین -الموجودات   
 نقد وما في حكمھ ٥۳٬٥٥۹ ٦٥٬۳۲۰
 ذمم أقساط تأمین وإعادة تأمین مدینة ، صافي ۹۸٬٦۳۸ ۸۸٬۱٤۰
 حصة معیدى التأمین من مطالبات تحت التسویة ۱۱٬۹۰۸ ۹٬۷۱۸
 عنھا غیر مبلغحصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة  ۸٬۰۲۰ ٦٬٥۹۷

 مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدینة أخرى ٦۰٬۰۷٦ ٤٦٬۲۷۰
 االجمالي ۲۳۲٬۲۰۱ ۲۱٦٬۰٤٥

 
  م۲۰۲۰ م۲۰۱۹

  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)
 عملیات المساھمین -الموجودات   

 نقد وما في حكمھ ۱٤٬۲۰۱ ۱۲٬۱٥۹
 إستثمارات متاحة للبیع ٤۹٬۲٥۹ ٥۱٬۱۰٦
 االجمالي ٦۳٬٤٦۰ ٦۳٬۲٦٥

 

 تركیز مخاطر االئتمان
یوجد تركیز لمخاطر االئتمان عندما تؤثر التغییرات في العوامل االقتصادیة أو الصناعیة ببساطة على مجموع من المخاطر التي یكون 

٪) من أنشطة ۱۰۰م: حوالي ۲۰۱۹٪ (۱۰۰االئتمان للشركة. یتم تنفیذ حوالي تعرضھا االئتماني اإلجمالي مھًما بالنسبة لمجموع مخاطر 
االكتتاب الخاصة بالشركة في المملكة العربیة السعودیة. ان محفظة األدوات المالیة للشركة متنوعة على نطاق واسع ویتم الدخول في 

 ئتمان.المعامالت اإلئتمانیة بجدارة وبالتالي یخف التركیز الكبیر على مخاطر اال
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 (تتمة)إدارة المخاطر  -۲۸
 التعرض لمخاطر االئتمان

  م۲۰۲۰ م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ م۲۰۱۹
  مستوى إستثماري مستوى غیر إستثماري غیر مصنف

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 االستثمارات       
 المتاحة للبیع      
 أدوات مالیة مدینة - - ۲۰٫۰۰۰ ۲٥٬۰۰۰ - -
 أسھم ۱۱٬۲٥٦ ۱۱٬۱۷۷ - - - -

 أخرى ۱۲٬۹۲۷ ۱٦٬۱٥۹ - - ۱٬۹۲۳ ۱٬۹۲۳
 

 
ذمم أقساط مدینة وأرصدة     

 إعادة التأمین
 حاملي الوثائق - - - - ۸۳٬۱٥٤ ۹۳٬۳۰۹
 مستحق من طرف ذي عالقة - - - - ۱٬۷٦۰ ۱٬۹۸٥
 ذمم مدینة لمعیدي التأمین - - - - ٤٬۹۸٦ ٥٬۳۲۹

 االجمالي ۲٤٬۱۸۳ ۲۷٬۳۳٦ ۲۰٫۰۰۰ ۲٥٬۰۰۰ ۹۱٬۸۲۳ ۱۰۲٬٥٤٦
تحتفظ الشركة بموجودات سائلة تتكون من النقد والنقد المعادل  إلدارة مخاطر السیولة الناتجة عن المطلوبات المالیة المذكورة أعاله ،

 واألوراق المالیة االستثماریة. یمكن بیع ھذه األصول بسھولة لتلبیة متطلبات السیولة.
 من المتوقع أن تتحقق األصول التي یكون تاریخ استحقاقھا أقل من عام على النحو التالي:

 أشھر من تاریخ اإلیداع. ٦ن من المتوقع أن تستحق الودائع في غضو •
 النقدیة واألرصدة المصرفیة متوفرة عند الطلب. •

 مخاطر السیولة(د) 
إلى  ٦حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة تتعلق بشكل رئیسي بقطاع الممتلكات والمصابین ویتم تحقیقھا بشكل عام خالل 

 التأمین.شھًرا على أساس تسویة األرصدة مع معیدي  ۱۲
 من المتوقع تسویة المطلوبات التي تستحق خالل أقل من سنة واحدة على النحو التالي:

 یتم تسویة أرصدة معیدي التأمین الدائنة على أساس ربع سنوي وفقًا لشروط اتفاقیات إعادة التأمین. •
ا الصدد. من المتوقع أن تتم تسویة غالبیة حسب الالئحة ، یجب تسویة جمیع مطالبات التأمین ضمن الحدود الزمنیة المحددة في ھذ •

إجمالي المطالبات المستحقة في غضون المھل الزمنیة المحددة في ھذا الصدد مع مراعاة جمیع متطلبات التوثیق. یتم بشكل عام 
 ئریوًما من تاریخ استالم تقریر معدل الخسا ٤٥تسویة وثائق الممتلكات والخسائر بسبب الطبیعة المتأصلة في غضون 

أشھر من  ۳-۱من المتوقع تسویة المطالبات المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى خالل فترة تتراوح من  •
 تاریخ نھایة الفترة.

 أشھر من االجتماع العام السنوي الذي یتم فیھ اعتماد البیانات المالیة. ٦یتم تسویة توزیع الفائض المستحق الدفع خالل  •

 اطر التشغیلیةالمخ(ھـ) 
تتمثل مخاطر التشغیل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناشئة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بالعملیات 

ومن عوامل  والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم عملیات الشركة داخلیاً سواء داخل الشركة أو خارجیاً لدى مزودي خدمات الشركة ،
 خارجیة غیر عملیات االئتمان ، مخاطر السوق والسیولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة عموًما

 لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ مخاطر التشغیل من جمیع أنشطة الشركة.
لتوازن بین الحد من الخسائر المالیة واألضرار التي تلحق بسمعتھا مع ان ھدف الشركة ھو إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق ا

ة تحقیق ھدفھا االستثماري المتمثل في تحقیق عوائد للمستثمرین. تقع المسؤولیة الرئیسیة عن تطویر وتنفیذ الضوابط على المخاطر التشغیلی
 االت التالیة:على عاتق مجلس اإلدارة. تشمل ھذه المسؤولیة عناصر المراقبة في المج

 متطلبات الفصل المناسب لألعمال بین مختلف المھام واألدوار والمسؤولیات ؛ -
 متطلبات التسویة ورصد المعامالت -
 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة وغیرھا من المتطلبات القانونیة -
 توثیق الضوابط واإلجراءات -
 والضوابط واإلجراءات الكافیة للتصدي للمخاطر المحددة متطلبات التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تواجھھا ، -
 المعاییر األخالقیة والعملیة  -
 سیاسات وإجراءات تخفیف المخاطر. -

 تضمن اإلدارة العلیا حصول موظفي الشركة على التدریب والخبرة الكافیة وتعزیز التواصل الفعال فیما یتعلق بإدارة المخاطر التشغیلیة.
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 معلومات تكمیلیة -۲۹
 مة المركز الماليقائ

  م۲۰۲۰ م۲۰۱۹
  ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي

 
 االجمالي

عملیات 
  عملیات التأمین المساھمین

 االجمالي
عملیات 
  عملیات التأمین المساھمین

 الموجودات      
 نقـد وما في حكمھ  ۷۲٬۷۲٥ ۷٥٬۲٥۱ ۱٤۷٬۹۷٦ ٦٥٬۳۲۰ ۱۲٬۱٥۹ ۷۷٬٤۷۹

 ودائع ألجل ۱۱۹٬۳۳۱ - ۱۱۹٬۳۳۱ ۱۳۸٬۹۲۰ ٥٥٬٦٦۳ ۱۹٤٬٥۸۳
 صافي -ذمم أقساط تأمین وإعادة تأمین مدینة  ۹۸٬٦۳۸ - ۹۸٬٦۳۸ ۸۸٬۱٤۰ - ۸۸٬۱٤۰
 حصة معیدي التأمین من أقساط التأمین الغیر مكتسبة ۲۷٬۳۹۳ - ۲۷٬۳۹۳ ۲۱٬۳۲۳ - ۲۱٬۳۲۳

 حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة  ۱۱٬۹۰۸ - ۱۱٬۹۰۸ ۹٬۷۱۸ - ۹٬۷۱۸

٦٬٥۹۷ - ٦٬٥۹۷ ۸٬۰۲۰ - ۸٬۰۲۰ 
حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة و غیر مبلغ 

 عنھا
 تكالیف إكتتاب وثائق تأمین مؤجلة ۳۱٬٦٥۹ - ۳۱٬٦٥۹ ۱٤٬۱٥۷ - ۱٤٬۱٥۷

 مستحق من طرف ذي عالقة ۱٬۹۸٥ - ۱٬۹۸٥ ۱٬۷٦۰ - ۱٬۷٦۰
 صافي -ممتلكات ومعدات ٥٬۳۱٤ - ٥٬۳۱٤ ۳٬٥۹۸  ۳٬٥۹۸
 مصروفات مدفوعة مقدما و ارصدة مدینة أخرى ٤٬۷٥۱ - ٤٬۷٥۱ ٥٬۰۰۸  ٥٬۰۰۸
 أصول غیر ملموسة ٥٬۲۲۲ - ٥٬۲۲۲ ۷٬۲۲۷  ۷٬۲۲۷

 صافي -حق استخدام األصل  - ٤۹٬۲٥۹ ٤۹٬۲٥۹ - ٥۱٬۱۰٦ ٥۱٬۱۰٦
 متاحة للبیع إستثمارات ٦۰٬۰۷٦ ٤٬۰۸٤ ٦٤٬۱٦۰ ٤٦٬۲۷۰ ٤٬۲۱۱ ٥۰٬٤۸۱
 ودیعة نظامیة - ۳۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰ - ۳۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰

 عمولة مستحقة من الودیعة النظامیة - ۱٬۷۹٤ ۱٬۷۹٤ - ۱٬٦٥۳ ۱٬٦٥۳
 إجمالي الموجودات ٤٤۷٬۰۲۲ ۱٦۰٬۳۸۸ ٦۰۷٬٤۱۰ ٤۰۸٬۰۳۸ ۱٥٤٬۷۹۲ ٥٦۲٬۸۳۰

 
 المطلوبات 

 الوثائئق دائنةمطالبات حملة  ۱۰٬۱٤۲ - ۱۰٬۱٤۲  ۱٬٥۰٦     -   ۱٬٥۰٦ 
 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى ۲۳٬۲٦٤ ۸۹۹ ۲٤٫۱٦۳  ۱۰٬۱٤٤    ۲۰۱   ۱۰٬۳٤٥ 
 أرصدة معیدي تأمین دائنة ۱٦٬٦٦۱ - ۱٦٬٦٦۱  ۱٦٬٤۷۰     -   ۱٦٬٤۷۰ 

 دخل من عموالت غیر مكتسبة ۱٬٤۲٦ - ۱٬٤۲٦  ۱٬۳۳۹     -   ۱٬۳۳۹ 
 أقساط تأمین غیر مكتسبة ۲٦٤٬٤٦۹ - ۲٦٤٬٤٦۹  ۲٥٤٬۳٦۰     -   ۲٥٤٬۳٦۰

 إحتیاطي أخطار قائمة ۹٬٥۱٦ - ۹٬٥۱٦ ۲٬۳۰۸ - ۲٬۳۰۸
 احتیاطات فنیة أخرى ۲٬٤۸۲ - ۲٬٤۸۲ ۱٬۷۱٦ - ۱٬۷۱٦

 مطالبات تحت التسویة ۲٦٬۰۹٤ - ۲٦٬۰۹٤  ۳٤٬۰۲٤     -   ۳٤٬۰۲٤ 
 مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا ٦۸٬٦٤۳ - ٦۸٬٦٤۳  ٦۱٬۸۸۷     -   ٦۱٬۸۸۷ 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ۱٤٬۰۰٦ - ۱٤٬۰۰٦  ۱۲٬۰۱۱     -   ۱۲٬۰۱۱ 

 التزامات االیجار  ٤٬۹۷٤ - ٤٬۹۷٤  ۷٬۱۲۲     -   ۷٬۱۲۲ 
 الفائض من عملیات التأمین ٦٬٤۰۹ - ٦٬٤۰۹  ٥٬۹۸۲     -   ٥٬۹۸۲ 

 زكاة وضریبة دخل مستحقة - ۱۱٬۰۰۰ ۱۱٬۰۰۰    -  ۸٬٤۷۹ ۸٬٤۷۹
 عمولة مستحقة على الودیعة النظامیة - ۱٬۷۹٤ ۱٬۷۹٤    -  ۱٬٦٥۳ ۱٬٦٥۳

 إجمالي المطلوبات ٤٤۸٬۰۸٦ ۱۳٬٦۹٤ ٤٦۱٫۷۷۹ ٤۰۸٬۸٦۹ ۱۰٬۳۳۳ ٤۱۹٬۲۰۲
       
 حقوق المساھمین      

 رأس المال - ۱٤۱٬۰۰۰ ۱٤۱٬۰۰۰ - ۲۰۰٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰
 الخسائر المتراكمة - )۱٫٤۳۱( )۱٫٤۳۱( - (٥۹٬٥۱٤) (٥۹٬٥۱٤)

 احتیاطي القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع - ۷٬۱۲٦ ۷٬۱۲٦ - ۳٬۹۷۳ ۳٬۹۷۳
 إجمالي حقوق المساھمین - ۱٤٦٫٦۹٥ ۱٤٦٫٦۹٥ - ۱٤٤٬٤٥۹ ۱٤٤٬٤٥۹

 إعادة قیاس احتیاطي مزایا نھایة الخدمة للموظفین (۱٬۰٦٤) - (۱٬۰٦٤) (۸۳۱) - (۸۳۱)
 مجموع االسھم (۱٬۰٦٤) ۱٤٦٫٦۹٥ ۱٤٥٫٦۳۱ (۸۳۱)  ۱٤٤٬٤٥۹ ۱٤۳٬٦۲۸
 مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة ٤٤۷٬۰۲۲ ۱٦۰٬۳۸۸ ٦۰۷٬٤۱۰ ٤۰۸٬۰۳۸ ۱٥٤٬۷۹۲ ٥٦۲٬۸۳۰



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

٥٤ 
 

                                        (تتمة) معلومات تكمیلیة    -۲۹
 قائمة الدخل   

  م۲۰۲۰ م۲۰۱۹
  ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي

 
 اإلجمالي

عملیات 
  عملیات التأمین المساھمین

 اإلجمالي
عملیات 
  عملیات التأمین المساھمین

 اإلیرادات      
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ٥۱٥٬۱۱۷ - ٥۱٥٬۱۱۷  ٥۲۹٬۳٥۲  -  ٥۲۹٬۳٥۲ 

 ناقصاً: أقساط التأمین المسندة      
 داخلیة (٤٬۰۹٦) - (٤٬۰۹٦) (٤٬٤۸٦)  - (٤٬٤۸٦) 

 خارجیة (٥۷٬۰۳۷) - (٥۷٬۰۳۷) (٤۹٬۷۱٦)  - (٤۹٬۷۱٦) 
)٥٤٫۲۰۲(  )٥٤٫۲۰۲( (٦۱٬۱۳۳) - (٦۱٬۱۳۳)  
 فائض خسارة أقساط التأمین      
 داخلیة (۲٬۳٤٤) - (۲٬۳٤٤) )۱٬۷۱۳( - )۱٬۷۱۳(
 خارجیة (۲٬۱۸۰) - (۲٬۱۸۰) )۲٬٥۷۰( - )۲٬٥۷۰(

 (٤٬۲۸۳) -  (٤٬۲۸۳) (٤٬٥۲٤) - (٤٬٥۲٤)  
 صافي أقساط التأمین المكتتبة ٤٤۹٬٤٦۰ - ٤٤۹٬٤٦۰ ٤۷۰٬۸٦۷  ٤۷۰٬۸٦۷

 التغیر في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة (٤٬۰۳۹) - (٤٬۰۳۹) (۳٬۷٦۸)  - (۳٬۷٦۸)
 صافي أقساط التأمین المكتسبة ٤٤٥٬٤۲۱ - ٤٤٥٬٤۲۱ ٤٦۷٬۰۹۹ -  ٤٦۷٬۰۹۹ 

 العموالت المكتسبة من إعادة التأمین  ٤٬۱۱۲ - ٤٬۱۱۲  ۳٬۷٥۱  -  ۳٬۷٥۱ 
 دخل اكتتاب آخر  ٦٬۲٦۰ - ٦٬۲٦۰  ۲٬۲٥۱  -  ۲٬۲٥۱ 

 صافي اإلیرادات ٤٥٥٬۷۹۳ - ٤٥٥٬۷۹۳  ٤۷۳٬۱۰۱  -  ٤۷۳٬۱۰۱ 
       
 تكالیف ومصاریف االكتتاب      

 إجمالي المطالبات المدفوعة ۳۸۲٬۸٤۲ - ۳۸۲٬۸٤۲  ۳۹۹٬٦۸۲  -  ۳۹۹٬٦۸۲ 
 ناقصاً: حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة (۳۸٬۱۲۳) - (۳۸٬۱۲۳) (۳٦٬۳۳۰)  - (۳٦٬۳۳۰) 

 صافي المطالبات المدفوعة ۳٤٤٬۷۱۹ - ۳٤٤٬۷۱۹ ۳٦۳٬۳٥۲  -  ۳٦۳٬۳٥۲ 
 التغیرات في المطالبات تحت التسویة، صافي )۱۰٫۱۲۰( - )۱۰٫۱۲۰( (۷٬٥٦۹)  - (۷٬٥٦۹) 

 ٥٬٥۲٥٬٥  -  ٥۲٥  
٥٬۳۳۳ - ٥٬۳۳۳ 

وغیر المبلغ عنھا،  التغیرات في المطالبات المتكبدة
 صافي

 صافي المطالبات المتكبدة ۳۳۹٫۹۳۲ - ۳۳۹٫۹۳۲ ۳٦۱٫۳۰۸ - ۳٦۱٫۳۰۸
 احتیاطي فني اخرالتغیرات في  ۷٦٦ - ۷٦٦ (۸۰)  - (۸۰) 
 التغیر في  احتیاطي عجز االقساط ۷٬۲۰۷ - ۷٬۲۰۷  ۲۸۸  -  ۲۸۸ 

 تكالیف استحواذ وثائق ۳۰٬٦۳۲ - ۳۰٬٦۳۲  ۲٥٬۲۸۸  -  ۲٥٬۲۸۸ 
 مصاریف اكتتاب أخرى ٥٬۷۳۳ - ٥٬۷۳۳  ٥٬۹٤۹  -  ٥٬۹٤۹ 

 إجمالي تكالیف ومصاریف االكتتاب ۳۸٤٫۲۷۰ - ۳۸٤٫۲۷۰ ۳۹۲٬۷٥۳  -  ۳۹۲٬۷٥۳ 
       

 صافي الدخل المكتتب ۷۱٫٥۲۳ - ۷۱٫٥۲۳ ۸۰٬۳٤۸  ۸۰٬۳٤۸
       
 العملیات األخرى (النفقات) / الدخل      

 اإلعفاء من الدیون المشكوك في تحصیلھا ٤٬۳٥٤ - ٤٬۳٥٤ ۲۲۷ - ۲۲۷
 مصاریف إداریة وعمومیة (۷۳٬٤٦۹) (۳٬۱۲۲) (۷٦٬٥۹۱) (۷۹٬۹۳۲) (۲٬۲٦٥) (۸۲٬۱۹۷)

 دخل العموالت على الودائع ۲٬۱۳۸ ٥۱۰ ۲٬٦٤۸ ٤٬٥۸۰ ۱٬٥۹٤ ٦٬۱۷٤
 دخل االستثمار - ۲٬۰٥٦ ۲٬۰٥٦ - ۳٬۰٦۳ ۳٬۰٦۳

 مصدر دخل آخر ۱۲ - ۱۲ ۲٥ - ۲٥
 إجمالي (مصاریف) العملیات األخرى / الدخل (٦٦٬۹٦٥) (٥٥٦) (٦۷٬٥۲۱) (۷٥٬۱۰۰) ۲٬۳۹۲ (۷۲٬۷۰۸)

 
 
 
 
 



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

٥٥ 
 

                                        (تتمة) معلومات تكمیلیة    -۲۹
 قائمة الدخل الشامل   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  م۲۰۲۰ م۲۰۱۹
  ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي

 
 اإلجمالي

عملیات 
  التأمینعملیات  المساھمین

 اإلجمالي
عملیات 
  عملیات التأمین المساھمین

۷٬٦٤۰ ۲٬۳۹۲ ٥٬۲٤۸ ٤٬۰۰۲ (٥٥٦) ٤٬٥٥۸ 
إجمالي الدخل للسنة قبل الزكاة وضریبة الدخل 

 ونسبة الفائض
 زكاة السنة - (٤٬٤٦۳) (٤٬٤٦۳) - (٥٬۳۹٦) (٥٬۳۹٦)

 الخسارة) / الدخل للسنة( ٤٬٥٥۸ (٥٬۰۱۹) (٤٦۱) ٥٬۲٤۸ (۳٬۰۰٤) ۲٬۲٤٤
 الدخل الصافي المخصص لعملیات المساھمین (٤٬۱۰۲) ٤٬۱۰۲ - (٤٬۷۲۳) ٤٬۷۲۳ -

 النتیجة الصافیة بعد تحویل الفائض للمساھمین ٤٥٦ (۹۱۷) (٤٦۲) ٥۲٥ ۱٬۷۱۹ ۲٬۲٤٤
 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة  ۱٤٬۱۰۰   ۱٤٬۱۰۰  
 ربحیة السھم للسنة /الخسارة) األساسیة والمخففة (  (۰٫۰۷)   ۰٫۱۲ 
       

 دخل العام ٤٥٦ (۹۱۷) (٤٦۱) ٥۲٥ ۱٬۷۱۹ ۲٬۲٤٤
 الدخل الشامل اآلخر / (الخسارة)      

      
البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل في 

 فترات الحقة
 الخسائر االكتواریة من إلتزامات المنافع المحددة (۲۳۳) - (۲۳۳) )٤۷۱( - )٤۷۱(
       

      
البنود التي یمكن إعادة تصنیفھا إلى قائمة الدخل في 

 السنوات الالحقة
 استثمارات متاحة للبیع: -      

 صافي التغیر في القیمة العادلة - ۳٬۱٥٤ ۳٬۱٥٤ - ٤٬۷۳۲ ٤٬۷۳۲
       

 إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة ۲۲۳ ۲٬۲۳٦ ۲٬٤٥۹ ٥٤ ٦٬٤٥۱ ٦٬٥۰٥



 المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 

٥٦ 
 

                                        (تتمة) معلومات تكمیلیة    -۲۹
 لتدفقات النقدیةقائمة ا   

  م۲۰۲۰ م۲۰۱۹
  ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي

 
 اإلجمالي

عملیات 
  عملیات التأمین المساھمین

 اإلجمالي
عملیات 

 المساھمین
عملیات 
 التأمین

 

 : النقدیة من األنشطة التشغیلیةالتدفقات       
 صافي الدخل للسنة قبل الزكاة وضریبة الدخل ٤٥٦ ۳٬٥٤٦ ٤٬۰۰۲ ٥۲٥ ۷٬۱۱٥ ۷٬٦٤۰

 :التعدیالت للبنود غیر النقدیة      
 استھالك الممتلكات والمعدات ۱٬۷۲٦ - ۱٬۷۲٦ ۲٬۲۲٦ - ۲٬۲۲٦
 حق استخدام االصل إطفاء ۲٬۰۹۳ - ۲٬۰۹۳ ۲٬۷٥۸ - ۲٬۷٥۸

 تكلفة تمویل اإلیجار ۲۸۷ - ۲۸۷ ۳۲۱ - ۳۲۱
 استھالك األصول غیر الملموسة ۹۸۹ - ۹۸۹ ۹۱٤ - ۹۱٤

 مخصص للمزایا النھائیة للموظفین ۲٬۳۱٥ - ۲٬۳۱٥ ۲٬۲٦۸ - ۲٬۲٦۸
 اإلعفاء من الدیون المشكوك في تحصیلھا (٤٬۳٥٤) - (٤٬۳٥٤) (۲۲۷) - (۲۲۷)

 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:       
 ذمم أقساط تأمین ومعیدي تأمین مدینة (٦٬۱٤٤) - (٦٬۱٤٤) ٦٬۰٦٥ - ٦٬۰٦٥
 حصة معیدى التأمین من أقساط التأمین غیر المكتسبة (٦٬۰۷۰) - (٦٬۰۷۰) ۱٬٤۱٥ - ۱٬٤۱٥

 التأمین من المطالبات تحت التسویة حصة معیدى (۲٬۱۹۰) - (۲٬۱۹۰) ۸۲٥ - ۸۲٥
 حصة التأمین من المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا (۱٬٤۲۳) - (۱٬٤۲۳) )٥۹۳( - )٥۹۳(
 تكالیف اكتتاب وثائق تأمین مؤجلة (۱۷٬٥۰۲) - (۱۷٬٥۰۲) )۲٬۱۰۷( - )۲٬۱۰۷(

 مستحق من أطراف ذات عالقة (۲۲٥) - (۲۲٥) ٦۳۱ - ٦۳۱
 مصروفات مدفوعة مقدماَ وذمم مدینة أخرى (۱۳٬۸۰٦) ۱۲۷ (۱۳٬٦۷۹) )۱۸٬۲۲۳( ۲٬۳۹۱ )۱٥٬۸۳۲(
 مطالبات حملة الوثائق دائنة ۸٬٦۳٦ - ۸٬٦۳٦ )۷٬۲۳٥( - )۷٬۲۳٥(
 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى ۱۳٬۱۲۰ ٦۹۷ ۱۳٫۸۱۷ )٦٬۸۷۲( )۸٤( )٦٬۹٥٦(

 أرصدة معیدي تأمین دائنة  ۱۹۱ - ۱۹۱ ٤٬۹٦٥ - ٤٬۹٦٥
 دخل من عموالت غیر مكتسبة ۸۷ - ۸۷ ۷۳ - ۷۳

 أقساط تأمین غیر مكتسبة  ۱۰٬۱۰۹ - ۱۰٬۱۰۹ ۲٬۳٥۳ - ۲٬۳٥۳
 مطالبات تحت التسویة (۷٬۹۳۰) - (۷٬۹۳۰) (۸٬۳۹٥) - (۸٬۳۹٥)

 مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا ٦٬۷٥٦ - ٦٬۷٥٦ ٦٬۱۱۸ - ٦٬۱۱۸
 إحتیاطیات فنیة أخرى    ۷٦٦ - ۷٦٦ (۸۰) - (۸۰)
 احتیاطي نقص قسط التأمین ۷٬۲۰۸ - ۷٬۲۰۸ ۲۸۸ - ۲۸۸

 المطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا      
(۲٬٥٦٥) ۹٬٤۲۲ (۱۱٬۹۸۷) )٥۳٤٫ )٥۳۷۰ (٤٬۹۰٥)  

 مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة (٥٥۳) - (٥٥۳) )٥۱۷( - )٥۱۷(
 دفع الفائض إلى حامل الوثیقة (۲۹) - (۲۹) - - -
 الزكاة وضریبة الدخل المدفوعة - )۱٫۹٤۱( )۱٫۹٤۱( - )۲٬۰۲۹( )۲٬۰۲۹(

 صافى النقد المستخدم  من األنشطة التشغیلیة )٥٫٤۸۷( ۲٫٤۲۹ )۳٫۰٥۸( )۱۲٫٥۰٤( ۷٫۳۹۳ )٥٫۱۱۱(
 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة      

 إضافات ممتلكات ومعدات (۷۳٥) - (۷۳٥) (۳۷۹) - (۳۷۹)
 متحصالت بیع ممتلكات ومعدات ۲٬۷۰۷ - ۲٬۷۰۷ - - -

 إضافات أصول غیر ملموسة (۷۳۲) - (۷۳۲) (۱٬۳٥۸) - (۱٬۳٥۸)
 إضافة حق استخدام األصول (۸۸) - (۸۸) - - -

 استحقاق / (إیداع) الودائع ألجل ۱۹٬٥۸۹ ٥٥٬٦٦۳ ۷٥٬۲٥۲ (٦٦٤) (٦٬٦۸۰) (۷٬۳٤٤)
 شراء استثمارات متاحھ للبیع - - - - (۱۰٬۲۱۸) (۱۰٬۲۱۸)

 متحصالت من استثمارات متاحة للبیع - ٥٬۰۰۰ ٥٬۰۰۰ - ۲۱٬٥۷۸ ۲۱٬٥۷۸
 النقد (المستخدم في) األنشطة االستثماریة صافى ۱٥٬۳۲۷ ٦۰٬٦٦۳ ۷٥٬۹۹۰ )۲٫٤۰۱( ٤٫٦۸۰ ۲٫۲۷۹
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                                        (تتمة) معلومات تكمیلیة    -۲۹
 لتدفقات النقدیة (تتمة)قائمة ا   

 
 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة      

 انخفاض في الودائع النظامیة - - - - (۱۰٬۰۰۰) (۱۰٬۰۰۰)
 سداد التزامات اإلیجار (۲٬٤۳٥) - (۲٬٤۳٥) (۳٬۱۸٤) - (۳٬۱۸٤)

 صافي التغییر المستخدم في أنشطة التمویل (۲٬٤۳٥) - (۲٬٤۳٥) (۳٬۱۸٤) (۱۰٬۰۰۰) (۱۳٬۱۸٤)
 صافي التغیر في النقد وما في حكمھ ۷٬٤۰٥ ٦۳٬۰۹۲ ۷۰٬٤۹۷ (۱۸٬۰۸۹) ۲٬۰۷۳ (۱٦٬۰۱٦)
 النقد وما في حكمھ في بدایة السنة ٦٥٬۳۲۰ ۱۲٬۱٥۹ ۷۷٬٤۷۹ ۸۳٬٤۰۹ ۱۰٬۰۸٦ ۹۳٬٤۹٥
 النقد وما في حكمھ في نھایة السنة ۷۲٬۷۲٥ ۷٥٬۲٥۱ ۱٤۷٬۹۷٦ ٦٥٬۳۲۰ ۱۲٬۱٥۹ ۷۷٬٤۷۹

 معلومات غیر نقدیة      

٤٫۷۳۲ ٤٫۷۳۲ - ۳٫۱٥۳ ۳٫۱٥۳ - 
صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة 

 للبیع
 

 ۱۹-تأثیر كوفید -۳۰

متصاعًدا من إعالن حالة  ، ۲۰۲۰مارس  ۱۱) سیكون جائحة عالمیًا في ۱۹-أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن فیروس كورونا (كوفید
عواقب بشریة واقتصادیة غیر متوقعة في العدید من البلدان وأدى إلى تقلبات ۱۹-. كان لـ كوفید۲۰۲۰ینایر  ۳۰طوارئ صحیة عامة في 

 كبیرة في السوق.

من العدوى على الرغم من  تعطیل األسواق العالمیة حیث بدأت العدید من المناطق الجغرافیة تشھد "موجة ثانیة"۱۹-یواصل جائحة كوفید
أنھا سیطرت سابقًا على تفشي المرض من خالل تدابیر احترازیة صارمة مثل فرض قیود على السفر وعملیات اإلغالق وقواعد التباعد 

آلن االجتماعي الصارمة. ومع ذلك ، تمكنت حكومة المملكة العربیة السعودیة ("الحكومة") من السیطرة بنجاح على تفشي المرض حتى ا
خاذ ، ویرجع ذلك في المقام األول إلى التدابیر الفعالة التي اتخذتھا الحكومة ، وبعد ذلك أنھت الحكومة اآلن عملیات اإلغالق وبدأت في ات

 تدابیر مرحلیة لتطبیع السفر الدولي واستئناف العمرة.

، والتي یمكن الشعور بآثارھا الناشئة لبعض ۱۹-یدتستمر الشركة في إدراك كل من تحدیات االقتصاد الجزئي والكلي التي طرحھا كوف
الوقت وتراقب عن كثب تعرضھا على مستوى دقیق ، مع الحفاظ على مستویات الخدمة واألنشطة التشغیلیة المقبولة وضمان سالمة 

 ورفاھیة موظفیھا.

 ى النحو التالي:تراقب إدارة الشركة الوضع عن كثب أثناء تطوره والذي تم تحدیده في األبعاد العامة عل

 األثر على األعمال )أ

 األثر على المبیعات, الذمم المدینة, االنتاج/استراتیجیة التسعیر
فإن  في مجال األعمال الطبیة والمحركات كما ھو موضح أدناه. كما ھو الحال مع أي تقدیر ،۱۹-ظھر التأثیر الرئیسي لوباء كوفید

التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام مھمة وتطور سریع للوضع والشكوك المحیطة بمدة وشدة الوباء ، وبالتالي ، قد تكون النتائج 
 الفعلیة مختلفة عن تلك المتوقعة. إن تأثیر ھذه البیئة االقتصادیة غیر المؤكدة ھو تقدیري ، وسوف تستمر الشركة في إعادة تقییم وضعھا

 األثر المرتبط بھا بشكل منتظم.و

ھي دینامیكیات السوق وإنفاق المستھلكین وتوقعات صناعة التأمین والمبادرات.  ۲۰۲۰كانت العوامل الرئیسیة التي أثرت على إنتاج 
اك اتجاه . من جانب المستھلك ، كان ھن۱۹-تضمنت دینامیكیات السوق انخفاض اإلنفاق الحكومي وتقلیص المشاریع بسبب حالة كوفید

 واضح لدى المستھلكین لتقلیل التكلفة والتسوق للحصول على أرخص الحلول.

كان ھناك تأثیر محدود على عملیات التحصیل والسیولة خالل المرحلة الحالیة ویتم مراقبة ذلك بانتظام من قبل اإلدارة. بشكل عام ، ال 
 ، وبالتالي ال ترى اإلدارة أي تغییرات مھمة في الوقت الحالي.تزال استراتیجیات المنتج والتسعیر تسیر على الطریق الصحیح 

ي بناًء على االتجاھات الحالیة ، قامت اإلدارة بتحدیث توقعات المبیعات الخاصة بھا لتعكس ھذه التوقعات في المستقبل. ستستمر اإلدارة ف
 ه.مراقبة التأثیر وتحدیث التوقعات بمزید من النظر في الوضع مع استمرار تطور
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 ۱۹-تأثیر كوفید -۳۰
 األثر على األعمال )أ

 ألثر على المطالبات واالحتیاطیاتا
 االحتیاطیات الفنیة الطبیة

انخفض الوصول إلى مقدمي الرعایة والطلب على  ، ۲۰۲۰، أي من مارس إلى یونیو ۱۹-خالل فترة الذروة للموجة األولى لوباء كوفید
الرعایة الصحیة مؤقتًا بسبب التدابیر التي اتخذتھا السلطات المحلیة. أدى ذلك إلى انخفاض كبیر في المطالبات المتكبدة من أبریل حتى 

الثاني. في ھذه المرحلة ، ال تزال الشركة  بنھایة الربع ۱۹-مایو والتي بدأت في التعافي في یونیو لتصل إلى مستویات المطالبات قبل كوفید
تتوقع انتعاش جزء كبیر من الظروف الصحیة غیر المعالجة حیث یتم استعادة أنماط الرعایة الصحیة تدریجیًا وبالتالي تتوقع ارتفاًعا في 

 المطالبات المستقبلیة المتوقعة.

یعتمد میل نوع معین من المطالبات إلى التأجیل على طبیعة الحالة الطبیة وأنواع الفحص التشخیصي والعالج المرتبط بھا. تم النظر 
 بوضوح في االرتفاع المتوقع في المطالبات المستقبلیة المتعلقة بعقود التأمین الساریة في تقدیر احتیاطي نقص األقساط 

، یتعین على شركات التأمین االحتفاظ بسجل إضافي في  ۱٦/۰۱/۲۰۱۹بتاریخ  ۱۷۳رقم المركزي السعودیالبنك باإلشارة إلى تعمیم 
حالة عدم كفایة احتیاطي األقساط غیر المكتسبة ذي الصلة مقابل المطالبات والمصروفات المتوقعة المقابلة. لكي تكون كافیة للوفاء 

بعد النظر في الزیادة المتوقعة في المطالبات إلى االعتراف  ۲۰۲۰تھیة ، أدى حساب لعام بالتزامات التأمین المستقبلیة للمخاطر غیر المن
 ملیون). ۲٫۳: ۲۰۱۹ملیون ( ٥٫۰٦بـ 

  للمركباتاالحتیاطات الفنیة 
لتأمین إلى جمیع شركات ا ۲۰۲۰مایو  ۰۸("التعمیم") بتاریخ  ۱۸۹التعمیم البنك المركزي السعودی، أصدرت  ۱۹-استجابة لوباء كوفید 

في المملكة العربیة السعودیة. من بین أمور أخرى ، أصدر التعمیم تعلیمات لشركات التأمین لتمدید فترة صالحیة جمیع بوالص التأمین 
على السیارات بالتجزئة الحالیة لمدة شھرین إضافیین باإلضافة إلى توفیر تغطیة إضافیة لمدة شھرین لجمیع سیاسات السیارات بالتجزئة 

 یدة المكتوبة في غضون شھر واحد من ھذا التعمیم.الجد

ناقشت اإلدارة ، باالشتراك مع الخبیر االكتواري المعین ، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلیة وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمدید 
المطالبات المتوقعة للفترة الممتدة.  شھرین في وثائق تأمین السیارات بمثابة سیاسة جدیدة وتسجیل احتیاطي نقص قسط التأمین بناًء على

 فترة شھرین.

شھًرا وفقًا للسیاسة المحاسبیة  ۱٤بالنسبة للسیاسات الجدیدة المكتوبة وفقًا للتعمیم أعاله ، یتم اكتساب القسط خالل فترة التغطیة ، أي 
حیث لم یتم كتابة أي مبالغ جوھریة  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للشركة. ال یوجد تأثیر كبیر للتمدید لمدة شھرین في األقساط المكتسبة اعتباًرا من 

 من األقساط خالل فترة الشھر الواحد.

توى أجرت الشركة اختبار كفایة االلتزام باستخدام التقدیرات الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة بموجب عقود التأمین الخاصة بھا على مس
 ۳۱( ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ٤٫٤٦ي قسط التأمین بمبلغ إجمالي لخط أعمال السیارات وسجلت احتیاطي نقص ف

 : ال شيء ).۲۰۱۹دیسمبر 

یواصل معیدي التأمین تسویة نصیبھم من المطالبات بما یتماشى مع االتفاقیة والعقود دون أي تأثیر سلبي على األعمال. تواصل اإلدارة 
ركة فیما یتعلق بالتصنیفات االئتمانیة للطرف المقابل ، والمقاییس المالیة ، والتوقعات إجراء مراجعات منتظمة لمعیدي التأمین في الش

 االئتمانیة والتغییرات التي تطرأ على ھیاكلھم ، إن وجدت.

یأخذ  ، وھو ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ال یزال التحفظ على المطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا متسقًا مع المنھجیة واألسالیب المطبقة كما في 
 .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱بعین االعتبار تجربة المطالبة الفعلیة في السنة المنتھیة في 

 االثر على المصاریف 
 تواصل الشركة الحفاظ على موظفیھا في سیر العمل العادي ودفع الرواتب.

خیارات العمل عن بعد للموظفین  زادت بعض النفقات مثل االتصاالت والتكنولوجیا وتكالیف الصیانة بسبب ارتفاع مستوى الدعم لتوسیع
باإلضافة إلى تكالیف التعقیم والتباعد االجتماعي وتوفیر بیئة آمنة ألولئك الموظفین الذین یعملون من المكتب . تم تعویض التكالیف 

 اإلضافیة جزئیًا مع انخفاض التكالیف المتعلقة بسفر العمل ، والنقل ، وانخفاض اإلنفاق التقدیري.

 ألصول المالیةاالثر على ا
، كان ھناك بعض التقلب والتأثیر على  ۲۰۲۰تماشیاً مع التأثیر على أسواق رأس المال وأسعار الفائدة في الفترة األولیة للوباء في مارس 

الحظتھا ، . تأخذ القیمة في االعتبار معلومات السوق التي یمكن م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تقییم االستثمار الذي تعافى خالل السنة المنتھیة في 
وتحدید ما إذا كانت أسواق معینة نشطة أو غیر نشطة ، وما إذا كانت المعامالت في األسواق غیر النشطة تعتبر غیر منظمة (أي قسریة 

 أو متعثرة) ، مع عدم مالحظة أي منھا لمحفظة األصول المالیة المتاحة للبیع التي یحتفظ بھا شركة.
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 ۱۹-تأثیر كوفید -۳۰
 األثر على األعمال )أ

 (تتمة) االثر على األصول المالیة
واصلت الشركة تقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أحد األصول المالیة أو مجموعة من الموجودات المالیة. خالل 

علق بذمم التأمین وإعادة السنة ، طبقت الشركة السیاسة المحاسبیة النخفاض قیمة الموجودات المالیة بما یتوافق مع السنة السابقة. فیما یت
التأمین المدینة ، تراقب الشركة عن كثب جودة االئتمان لعمالئھا وشركات إعادة التأمین وتقوم بتحدیث مخصص انخفاض القیمة كلما كان 

 ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة االئتمان

 رونة التشغیل واستمراریة األعمالم )ب

، شكلت الشركة لجنة استمراریة األعمال التي تجتمع وتراجع بشكل متكرر األمور التشغیلیة  ۱۹-منذ المراحل األولى لوباء كوفید
 واالستمراریة واألمن والصحة والسالمة للشركة.

یتضمن ذلك طرح العدید من اإلرشادات الرئیسیة فیما یتعلق بتوافر األنظمة ، واستمراریة الخدمة لعمالئنا ، وإرشادات صحة وسالمة 
، وقیود السفر ، والتباعد االجتماعي ، والعمل عن بعد بالتناوب ، وسیاسة التعرض ، وإرشادات السفر في حالة الضرورة الموظفین 

ألسباب شخصیة وغیرھا. المسائل ذات الصلة. یظل توافر أنظمة تكنولوجیا المعلومات وإجراءات استمراریة األعمال من حیث النسخ 
 ما ھي في الوضع الحالي.االحتیاطي للبیانات واستعادتھا ك

 والتقاریر المالیة الحسابات )ج

، تواصل الشركة تطبیق سیاساتھا المحاسبیة باستمرار دون انحراف. بالنظر إلى أن التأثیر على ۱۹-في المرحلة الحالیة من جائحة كوفید
ة. مع تطور الوضع في المستقبل ، ستستمر األعمال محدود ، تواصل اإلدارة اتباع نھج ثابت الستخدام التقدیرات في المعلومات المالی

 اإلدارة في مراقبة التحدیثات والنظر فیھا حسب االقتضاء في ذلك الوقت.

 تستمر الشركة في الحفاظ على نسبة مالءة جیدة ووضع سیولة سلیم خالل ھذه المرحلة.

 ومات المالیة. تواصل اإلدارة لتتبع التطورات.تتم مراقبة السیولة بانتظام ویكون لھا تأثیر محدود حتى یتم مالحظة فترة المعل

 أرقام المقارنة  -۳۱
 تمت إعادة تبویب بعض أرقام سنة المقارنة بما یتماشى مع تبویب السنة الحالیة.

 إعتماد القوائم المالیة  -۳۲
 ـھ۱٤٤۲شعبان  ۳م الموافق ۲۰۲۱مارس  ۱٦إعتمدت ھذه القوائم المالیة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاریخ 
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