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 شركة مساھمة سـعودية)أسيج( شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني
االقوائم الم  لموجزة وتقرير الفحص الية ا"ولية

 ٢٠١٣مارس٣١لفترة الث(ثة أشھر المنتھية في

 رقم الصفحة الفھرس

١ الحسابات المستقلين راجعيمفحص تقرير

٣-٢ ا�وليةقائمة المركز المالي

٤ قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم ا ولية

٥ اھمين ا وليةقائمة عمليات المس

٦ ا ولية للمساھمين قائمة الدخل الشامل

٧ قائمة التغيرات في حقوق المساھمين ا ولية

٨ قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين ا ولية

٩ قائمة التدفقات النقدية للمسـاھمين ا ولية

٢٢-١٠ ـة ا ولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالي
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 التنظيم وا�نشطة الرئيسية.١

(أسيج(إن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساھمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية ھي شركة) الشركة)
رقــجل التجــب الســـبموج .م٢٠٠٧طســأغس٢٢قــھـ المواف١٤٢٨عبانــش٩خــبتاري ٤٠٣٠١٧١٩٩٩مــاري
صــــللشـركة في حي الرويركـز الرئيســـي وان المـــعن . عوديةــة الســة العربيــالمملك ٢١٤٦٢جده، ٧٠٧٦.ب.س

من.٢٠٠٩إبريل٤في. عربية السعوديةإن الشركة مرخص لھا لمزاولة التأمين في المملكة ال إستلمت الشركة الترخيص
.لبدء أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية) ساما(مؤسسة النقد العربي السعودي 

في. ٢٠٠٩يوليو١بدأت الشركة بأعمالھا التجارية في أغسطس٢٧في) تداول(سوق المال السعودي تم إدراج الشركة
٢٠٠٧.

 ستمرارية�ا.٢

في ١٠٨٫١٠بلغت خسائر الشركة المتراكمة : ٢٠١٢ديسمبر٣١(م٢٠١٣مارس٣١مليونلایر سعودي كما
ح مليونلایر سعودي من تكلفة معام[ت زيادة رأس المال والشركة حققت اربا ٥٫٧منھا،)مليونلایر سعودي ١١٠٫٠٩

في٢ .م٢٠١٣مارس٣١مليونلایر للفترة المنتھية

فيإعلى حق حصلت الشركة على موافقة ھيئة سوق المال جتماع الجمعيةإوفي.م٢٠١٢يوليو٢٢صدار أسھم
ا٢٠١٢fسبتمبر٤العمومية الغير عادية الذي عقد بتاريخ  .صدارم وافق المساھمون أيضا على

fو٢٠١٢سبتمبر١٥كتتاب من وقد بدأت فترة ا فيإم خ[ل,م وقد تم اhكتتاب فيھا بالكامل٢٠١٢سبتمبر٢٢نتھت
في الربع الرابع اf ٢٠١٢ديسمبر٣١من السنة المنتھية لىإصدار من الحساب البنكي تم تحويل المتحص[ت من

اf. الشركة التم إستكمال تجاري الجديد الذي يعكس جراءات القانونية لزيادة رأسمال الشركة والحصول على السجل
.)١٢إيضاح(الزيادة في رأس المال 

 أسس ا�عداد.٣

إن".ـ التقارير المالية المرحلية٣٤"لمعـيار المحاسـبة الدولي رقم فقاًوھذه القـوائم المالية المرحلية الموجزة تم إعداد
قِبل الشركة fعداد ھذه القوائم ال مع تلك البيانات المتبعة السياسات المحاسبية المتبعة من مالية اoولية الموجزة تتوافق

.fعداد القوائم المالية السنوية

h تتضمن كافة ") الفترة("م ٢٠١٣مارس٣١إن ھذه القوائم المالية المرحلية الموجزة لفترة الث[ثة أشھر المنتھية في
والمعلومات واfفصاحا مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في يجب أن تقرت المطلوبة في القوائم المالية ٣١أ مقترنة

بما في ذلك(في رأي مجلس إدارة الشركة أن القوائم المالية اoولية الموجزة توضح جميع التعدي[ت.م٢٠١٢ديسمبر
بع) التعدي[ت الدورية .دالة نتائج أعمال الفترة اoولية المعروضةال[زمة fظھار

م . ديسمبر٣١الية تنتھي في تتبع الشركة سنة

ما،يتم عرض القوائم المالية المرحلية الموجزة بالريال السعودي الذي يمثل عملة نشاط الشركة وقد تم تقريبه oقرب ألف
. لم يذكر خ[ف ذلك

مع معايير المحاسبة الدولية والتي تتطلب إس تخدام تقديرات لقد تم إعداد القوائم المالية اoولية الموجزة بما يتمشى
 ، وإفتراضات يكون لھا تأثير على الموجودات والمطلوبات واfفصاح عن أي موجودات أو إلتزامات طارئة، إن وجدت
في تاريخ إصدار القوائم المالية اoولية الموجزة وكذلك المبالغ الظاھرة كإيرادات ومصروفات خ[ل الفترة المالية المعد 

 
)أسيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

)شركة مساھمة سعودية(
 ا�ولية الموجزةلقوائم الماليةا إيضاحات حول

م٢٠١٣مارس٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في



وبالرغم من أن ھذه التقديرات ھي مبنية في اoساس على تقديرات إدارة الشركة.ة الموجزةعنھا القوائم المالية اoولي
.ل�حداث الحالية التي تمر بھا الشركة، إh أن النتائج الفعلية من المرجح أن تختلف عن تلك التقديرية

)تتمة(– أسس ا�عداد.٣

و اfفصاحات المطلوبة للقوائم المالية الكاملة التي تعد وفقاhً تحتوي القوائم المالية اoولية الموجزة على كافة المعلومات
.لمعايير التقارير المالية الدولية

 إن كافة الموجودات والمطلوبات بإستثناء.تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي اoولية بشكل واسع لترتيب السيولة
و توقعق من الماfستحقااfستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ بعداً خ[ل إثني عشر شھرعلى التواليا ادھسدإستعادتھا

. المرحليةإعداد التقارير تاريخ

و عمليات المساھمين, وفقاً لنظام التأمين السعودي يتم تسجيل. تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات التأمين
و المصاريف العائدة بوضوح على كل نشاط في ال و الدخل و المطلوبات و يتم تحويل, حسابات ذات الصلة الموجودات

قِبل مجلس اfدارة و إعتماده من قِبل اfدارة .اساس تزيع مصاريف العمليات المشتركة من
:وفقاًلنظام الشركة اoساسي يتم توزيع الفائض الناجم عن عمليات التأمين كما يلي

%٩٠ تحويل عمليات المساھمين
%١٠ تحويل عمليات حاملي وثائق التأمين

١٠٠ %

: والمستخدمة من قبل الشركة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

اoإ فين السياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد القوائم المالية مع تلك السياسات المحاسبية المطبقة ولية الموجزة تتفق
و المح مع المعايير الجديدة و كذلك يتفق علالسنوات السابقة ى القوائم دثة المطبقة من قبل الشركة ليس لھا تأثير جوھري

oولية الموجزةالمالية ا.
و المراجعات الخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية :و قد قامت الشركة بتطبيق التحديثات

البيانالتفسير/ المعيار

.رائب المؤجلة واسترداد اoصول اoساسية تعدي[ت على ضرائب الدخل ــ الض١٢الدولي رقم معيار المحاسبة
.اhفصاح عن أطراف ذات ع[قة٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم

)تحويل موجودات مالية( اoدوات المالية ــ إيضاحات٧معيار التقارير المالية الدولي رقم
.الموحدة القوائم المالية١٠معيار التقارير المالية الدولي رقم
.ستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركةإ: مشتركة ترتيبات١١معيار التقارير المالية الدولي رقم
.افصاحات الحصص في منشآت أخرى١٢معيار التقارير المالية الدولي رقم
.قياس القيمة العادلة١٣معيار التقارير المالية الدولي رقم

.عرض القوائم المالية١تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم١الدولي رقمر المحاسبةمعيا
.تعدي[ت في تصنيف خدمة المعدات١٦الدولي رقم المحاسبة معيار
. منافع الموظفين١٩تعدي[ت المعيار رقم١٩الدولي رقم المحاسبة معيار
.البيانات المالية الموحدة والمنفصلة٢٧ الدولي رقمالمحاسبة معيار
.المحاسبة عن اfستثمارات في المنشآت الزميلة٢٨الدولي رقم المحاسبة معيار
.تعديل اثر توزيع الضرائب على اoدوات المالية٣٢الدولي رقم المحاسبة معيار
ال٣٤الدولي رقم المحاسبة معيار و التقارير المالية القطاعية تعدي[ت على . تقارير المالية اoولية

)أسيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سعودية(
 ا�وليةالمالية حول القوائميضاحاتإ

)تتمة(-م٢٠١٣مارس٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في
___________________________________________________________________________ 



oو تحديثاتھا علي القوائم المالية ا ي تأثير جوھري علي ھذهأولية الموجزة للشركة ليس لھاو تطبيق ھذه المعايير
.اoولية القوائم المالية

)تتمة(– والمستخدمة من قبل الشركةـ المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

 المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد

و لك��ن ليس��ت س��ارية المفع��ول حت�� اo ت��اريخ إص��دار الق��وائمىإن المع��ايير الت��ي اص��درت ولي��ة للش��ركة ھ��ي المالي��ة
.دناهأمدرجة 

و التفسيرات المصدرة تن�وي.ھ�ا ف�ي وق�ت مس�تقبليتطبيق بش�كل معق�ول حين الشركة تتوق�عفي، إن hئحة المعايير
.الشركة تطبيق ھذه المعايير عند تفعيلھا

تاريخ التفعيلالوصف المعيار

و القياس-دوات الماليةا٩oمعيار التقارير المالية الدولية رقم ٢٠١٥يناير١التصنيف
 ٢٠١٤يناير١)مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية(فصاحاتاf: دوات المالية ا٣٢oمعيار المحاسبة الدولي رقم

اfن تطبي��ق ھ��ذه المع��ايير وتفس��يرإ فص��احات ذات الع[ق��ة وبع��ض اتھا م��ن قب��ل الش��ركة ق��د ين��تج عن��ه إض��افة بع��ض
أh.ةولي�ة الم�وجزاo غيرات في التصنيفات في القوائم الماليةالت ث�ر ج�وھري لھ�ذه تتوق�ع الش�ركة أن يك�ون ھن�اك أي
أال .داء الشركةتغيرات على قائمة المركز المالي أو على

)أسيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سعودية(
 ا�وليةالمالية حول القوائميضاحاتإ

)تتمة(-م٢٠١٣مارس٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في
___________________________________________________________________________ 

)أسيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سعودية(
 ا�وليةلية الما حول القوائميضاحاتإ

)تتمة(-م٢٠١٣مارس٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في



 حكمهيف النقد وما.٤

م٠١٢٢ ديسمبر ٣١م٣١٢٠ مارس ٣١
)ألف ريـال سعودي(

) غير مدققة(
)ألف ريـال سعودي(

)مدققة(
 عمليات التأمين

و نقد  ٩٩٫٥٢١ ١٤٤٫٢٣٤ لدى البنوكفي الصندوق
============

عمليات المساھمين
و نقد  ٦٦٫١٩٩ ٦٦٫٩٦١ لدى البنوك في الصندوق

============

أ تم إيداع مع جياoرصدة لدى البنوك أ.دطراف ذات تصنيف إئتماني بإن المبالغ المفصح عنھا شكل ع[ه تقارب
.معقول القيمة العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي

 أقساط تأمين مدينة–٥

م٣٢٠١مارس ٣١
) غير مدققة(

م٢٢٠١ديسمبر ٣١
) مدققة(

 ٧٫٨٦١ ١٩,٢٩٥ التأمين وثائقالمطلوب من حملة
ذوأالمطلوب من  ٤١٤ ١٧٣ ع�قة طراف

)٥٩٤() ٤٩٧( مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
─────── ─────── 

٧٫٦٨١ ١٨٫٩٧١ 
==================

حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا
م٣٢٠١مارس ٣١

)غير مدققة(
م٢٢٠١ديسمبر ٣١

)مدققة(

 ٦٧٢ ٥٩٤ السنة/الرصيد في بداية الفترة
)٧٨()٩٧( السنة/مخصص خ�ل الفترة عكس

─────────────
٥٩٤ ٤٩٧ الرصيد في نھاية السنة

=================

 للمتاجرة ستثماراتإ.٦

بـ ٢١٫٣٩٤خ[ل الفترة الشركة اشترت  والتي بيعت بعد ذلك سعوديلایر ألف ٥٧٥سھم من أسھم الشركة الطبية المتحدة
عمليات قائمة والتي سجلت من ضمن عوديسلایرالف ١٫١٣٥اره يجة لذلك حققت ربح مقدونت ألفلایر سعودي ١٫٧١٠بـ

. وليةاo المساھمين

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

 ا�وليةية المال حول القوائم إيضاحات
)تتمة(–م٢٠١٣مارس٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في

____________________________________________________________________________ 



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

 ا�وليةالمالية إيضاحات حول القوائم
)تتمة(–م٢٠١٣مارس٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في

 ستثمارات متاحة للبيعإ.٧

مساھمينعمليات ال
م٣٢٠١مارس ٣١

)ألفلایر سعودي(
م٢٢٠١ديسمبر ٣١

)ألف ريـال سعودي(
)مدققة()غير مدققة(

٢,٣٧٧٢,٣٧٧ 
─────── ─────── 

 ٢,٣٧٧٢,٣٧٧مدرجةغيرأوراق مالية
==================

)غير مدققة(م٢٠١٣مارس٣١في

 عمليات المساھمين
ية الرصيد في بدا

 الفترة
)ألفلایر سعودي(

الحركة خ>ل الفترة
)ألفلایر سعودي(

ف القيمةيالتغير
 العادلة للفترة

)ألفلایر سعودي(

الرصيد في نھاية
 الفترة 

)ألفلایر سعودي(

في شركة نجم ستثمارإ
 لخدمات التأمين

٢,٣٧٧--٢,٣٧٧

─────── ─────── ─────── ─────── 
٢,٣٧٧--٢,٣٧٧

====================================

:)مدققة(م٢٠١٢ديسمبر٣١في

 عمليات المساھمين
الرصيد في

 السنةبداية 
ألفلایر(

)سعودي
 السنةالحركة خ>ل

)ألفلایر سعودي(

التغير في القيمة
 السنةالعادلة 

)ألفلایر سعودي(

الرصيد في نھاية
 سنةال
)ألفلایر سعودي(

نجمإ ستثمار في شركة
 لخدمات التأمين

٢,٣٧٧-(٥٠٠) ٢٫٨٧٧ 

─────── ─────── ─────── ─────── 
٢,٣٧٧-(٥٠٠) ٢٫٨٧٧ 

====================================

.٣ىمستوتم تصنيف اfستثمار أع[ه ضمن



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

القوائم الما إيضاحات حول  �وليةلية
)تتمة(–م٢٠١٣مارس٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في

 وديعة نظامية.٨
م٣٢٠١مارس ٣١

)ألفلایر سعودي(
م٢٢٠١ديسمبر ٣١

)ألف ريـال سعودي(
)مدققة()غير مدققة(

عمليات المساھمين
─────── ─────── 

 ٢٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠وديعة نظامية
==================

مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية الس.عودية، قام.ت الش.ركة بإي.داع الوديع.ة النظامي.ة بنس.بة م.ن%١٠تمشياً
< س.عودي ف.ي بن.ك ت.م٢٠رأس المال المدفوع ما قيمته  D. س.ة النق.د العرب.ي الس.عوديم.ن قب.ل مؤس ختي.ارهإملي.ون

.سحب ھذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودينيمك

 غير مكتسبة تأمين أقساط.٩
م٣٢٠١مارس ٣١

)ألفلایر سعودي(
م٢٢٠١ديسمبر ٣١

)ألف ريـال سعودي(
)مدققة()غير مدققة(

 عمليات التأمين
 ١٥٤٫٨٧٢١٠٢٫٣٠٨ أقساط غير مكتسبة

)٢٠٫٥٤٨()٣٦٫٦٠٠( عادة التأمين من اoقساط غير المكتسبةإحصة
─────── ─────── 

١١٨٫٢٧٢٨١٫٧٦٠
==================

 مطالبات تحت التسوية، صافي. ١٠

م٣٢٠١مارس ٣١
)ألفلایر سعودي(

م٢٢٠١ديسمبر ٣١
)ألف ريـال سعودي(

)مدققة()غير مدققة(
 ليات التأمينعم
 ٦٫٣٧٣ ٦٫١٩٥ تحت التسوية مطالباتجماليإ

 ١٣٫٦٠١ ١١٫٣٥٦ غير مسجلة-مستحقة حتياطي مطالباتإ: يضاف
─────── ─────── 

 ١٩٫٩٧٤ ١٧٫٥٥١ةتحت التسويمطالبات
)١٫٣٩٧()١٫٧٥٢( تحت التسويةالتأمين في المطالبات معيديحصة

─────── ─────── 
 ١٨٫٥٧٧ ١٥٫٧٩٩ افي مطالبات تحت التسويةص

==================



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

ا�الما إيضاحات حول القوائم  وليةلية
)تتمة(–م٢٠١٣مارس٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في

 الزكاة وضريبة الدخلـ ١١

.حتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة طبقا لنظام الزكاة في المملكة العربية السعوديةإجرى

: فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل

م٣٢٠١مارس ٣١
)ألفلایر سعودي(

م٢٢٠١ديسمبر ٣١
)ألف ريـال سعودي(

)مدققة()غير مدققة(
 ٥٤٨ ٤٦٧ السنة/الرصيد في أول الفترة

 ٢٥٠ ٤٠٧ السنة/حمل خ�ل الفترةالم
)٣٣١(- السنة/المدفوع خ�ل الفترة

─────── ─────── 
 ٤٦٧ ٨٧٤ السنة/الرصيد في نھاية الفترة

==================

مة الفروقات بين النتائج المالية والزكاة الخاضعة للضريبة قد تكون بصفة رئيسية بسبب تعدي�ت معينة وفقا لIنظإن
.المالية ذات الصلة

: ضريبة الدخل
.لالدخةفإنه معفى من ضريب, بما أن المساھم اoجنبي ھو بنك التنمية

: موقف الربط
وضــرارات الزكــقإديمــتم تق .م٢٠١١ديسمبر٣١ة بمصلحة الزكاة والدخل للسنوات حتىــل الخاصــريبة الدخــاة

تم الحصول على شھادة.م٢٠٠٨ديسمبر٣٠حة الزكاة والدخل للسنة المنتھية في وقد وردت الشھادة النھائية من مصل
قامت المصلحة بعمل ربط إضافي على اfقرارات.م٢٠٠٨ديسمبر٣١نھائية من المصلحة للسنة المنتھية في 

. اoولية اليةمليونلایر سعودي التي لم يتم تسجيلھا في القوائم الم ١٫٨٦م بمبلغ ٢٠١٠م الى ٢٠٠٨منللسنوات 
fضافية الرئيسي خت[فواfميت في الربوطات اfا بثل في عدم منعتراف ما جزء ةقبل التأسيس وضريب نفقات
fو ا إستقطاع اfـــق اfدارة في أن نتيجـــة وتثـــات اfضافيـــعتراض على الربوطالشركة بصدد عمل راضــعتة

لایر سعودي ١٫٨٣شركة أصدرت خطاب ضمان بمبلغال, في ھذا الخصوص.اــسوف تكون في صالحھ مليون
.)١٧انظر اfيضاح( لمصلحة الزكاة والدخل



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

ا�الما إيضاحات حول القوائم  وليةلية
)تتمة(–م٢٠١٣مارس٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في

 رأس المال.١٢

من ٢٠٠سمال الشركة اoصلي المصرح به والمصدر يبلغ رأ لایر سعودي مكون م[يين سھم عادي قيمة٢٠مليون
.لایر سعودي١٠كل سھم منھا 

إ عل,م٢٠١٢سبتمبر٤جتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في في ى إصدار حقوق وافق المساھمون
لایر سعودي ١٠٠ولية بمبلغأ ١٠مليون سھم عادي مقابل١٠وقدمت, كما وافقت عليھا الجھات التنظيمية. مليون

اf، التنفيذلسعرلایر سعودي في كتتاب التيوفترة وإ٢٠١٢سبتمبر١٥بدأت فترة .م٢٠١٢سبتمبر٢٢ت في نتھم
fجراءات القانونية خ[ل السنة المنتھية في وقد تم اfمنوم ٢٠١٢مبر ديس٣١نتھاء من ا  ١٠٠تمت زيادة رأس المال

. مليونلایر سعودي ٢٠٠مليونلایر سعودي الى

مدققةم٢٠١٢ديسمبر ٣١غير مدققةم٢٠١٣مارس ٣١

فhالمبلغ با� الحصةفhالمبلغ با� الحصة

 ٨٠٫٠٠٠ ٤٠٪٤٠٨٠٫٠٠٠٪ المؤسسين مساھمين
 ١٢٠.٠٠٠ ٦٠٪٦٠١٢٠٫٠٠٠٪ الجمھور العام

─────── ─────── ─────── ─────── 
٪٢٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٪١٠٠٢٠٠٫٠٠٠ 

====================================

f٥٫٧٠١ضافية البالغة التكاليف ا f اoألفلایر سعودي توجه مباشرة .سھم العادية كخصم من حقوق الملكيةصدار

و المخفض للفا� السھم خسارة/ ربح. ١٣ :)المعاد إدراجه(ترة ساسي

اo.)أ(١٣ اoسھم المتوسط المرجح لعدد ولية المصدرة كما ھو تم تعديله بأثر رجعي ليعكس العدد الصحيح للحقوق
:كما يلي) ربحية السھم(٣٣موضح في المعيار الدولي رقم 

م٢٢٠١ديسمبر ٣١م٣٢٠١مارس ٣١

)مدققة()غير مدققة(
oفي مصدرةال العادية سھمعدد ا  ١٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠)ف�hبا(يناير١ كما

إ اoاثر  ٧٫٠٠٠- ولية صدار الحقوق
─────── ─────── 

oالالمتوسط المرجح لعدد ا  ١٧٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠)أ١٣إيضاح()hفبا�( عاديةسھم
==================

إ ال ١٫٧السابقة بإستخدام عامل التسوية حتساب المتوسط المرجح لعدد اoسھم العادية للفترةتم سعرو الذي يمثل نسبة
و قدره  و سعر اfقفال للسھم الع٣٣اfفتراضي للسھم و قدرهالایر سعودي لایر سعودي في أخر يوم تم فيه٥٦دي
.التداول قبل إصدار الحقوق



)أسيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني
سعو( )ديةشركة مساھمة

 ا�ولية إيضاحات حول القوائم المالية
)تتمة(–م٢٠١٣مارس٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في

و المخفض للفترةا� السھم خسارة/ ربح. ١٣ )تتمة(–)المعاد إدراجه(ساسي

(تم إحتساب الربح.)ب(١٣ و المخفضة للسھم علي النحو التالي) الخسارة/ :اoساسية

م٢٢٠١ديسمبر ٣١م٣١٢٠مارس ٣١

)مدققة()غير مدققة(
(صافي الدخل )٢٫٩٦٧( ٢٫٤٠٣ للفترة) الخسارة/

─────── ─────── 
o١٧٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠ العادية سھم المتوسط المرجح لعدد ا

─────── ─────── 
(ربح و المخفض السھم) خسارة/ (٠٫١٧) ٠٫١٢ المعاد إدراجه-)لایر سعودي(اoساسي

==================

 حتياطي نظاميإ. ١٤
مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية %٢٠حتياطي نظامي بتحويـلإتقوم الشركة بتكوين، تمشياً

Lمن رأس المال% ١٠٠حتياطي من صافي الدخل السنوي للمساھمين إلى أن يبلغ ا .Lا قاإن ھذا بل حتياطي غير
.للتوزيع

مع. ١٥  أطراف ذات ع>قةمعام>ت
مع اoطراف ذات الع[قة الرئيسية خ[ل الفترة واoرصدة الناتجة عنھا بنھاية الفترة : فيما يلي تفاصيل المعام[ت

في الث>ثة أشھرالتعامل لفترةطبيعة المعاملةالع>قـةذوالطرف المنتھية في  الرصيد كما
 ٢٠١٣/٠٣/٣١م

)ألفلایر سعودي(
غير مدققة

 ٢٠١٢/٠٣/٣١م
)ألفلایر سعودي(

غير مدققة

 ٢٠١٣/٠٣/٣١م
)ألفلایر سعودي(

غير مدققة

 ٢٠١٢/١٢/٣١م
)ألفلایر سعودي(

مدققة

 ٤١٤ ١٧٥٦٥١٧٣ أقساط تأمين حليفة شركات

--١٨- مطالبات حليفة شركات

 أخرى ھمينمسا
٦٥-٧٥١١٫٠٠٢ 

جلس اfدارة ولجنةم
 المراجعة

 أتعاب حضور
٤٢٥٠--

 مزايا موظفين اfدارة موظفيكبار
١٫٠٠٦١٫١٨٤٩١ -

 ٤٦٤ ٥٦٥٧٥٢٣ مكافأة نھاية خدمة للموظفين كبار موظفي اfدارة



)أسيج(ي شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاون
)شركة مساھمة سعودية(

 ا�ولية إيضاحات حول القوائم المالية
)تتمة(–م٢٠١٣مارس٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في

 التقارير القطاعية. ١٦
إ مع طريقة عتمدت اLدارة قطاعات اOعمال بالنسبة لنشاطات الشركةإ عداد التقارير الداخلية بالشركة،تمشياً

.ومطلوباتھا كما ھو مبين أدناهوموجوداتھا 
و إيراداتو مخصص لذمم مدينةالمصاريف العمومية واLداريةD تتضمن نتائج القطاعات مشكوك في تحصيلھا

.أخرى
اL، لعمليات المساھمينD تتضمن موجودات القطاعات أقالنقد وما فى حكمه، ذمم ساط التأمين المدينة، ستثمارات،

.ين، المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات اOخرى وصافي الممتلكات والمعداتمعيدي التأملمدينة 
، المطلوب إلى المصاريف المستحقة والمطلوبات اOخرى، لمعيدي التأمين ذمم دائنةD تتضمن مطلوبات القطاعات

.مخصص نھاية الخدمة للموظفينوعمليات المساھمين

فيال شھرأالتقارير القطاعية للث>ثة :كما يلي)غير مدققة(م٣١/٠٣/٢٠١٣منتھية

صحيمركبات
الحوادث
المجموعأخرىالعامة

 إيرادات
ألفلایر(

)سعودي
ألفلایر(

)سعودي
ألفلایر(

)سعودي
ألفلایر(

)سعودي
ألفلایر(

)سعودي
٤٠٫٤٥٤٥٤٫٧١٠٢٫٩٤٨٨٫٨٢٤١٠٦٫٩٣٦إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

(٣٠٫٩٠٠)(٨٫١٦٧)(١٫٤٤٠)(٢١٫٢٤٣)(٥٠)ة التأمين المسندةأقساط إعاد
(٢٫٤٧٧)(١٠٨)(٧٤)(١٫١٧١)(١٫١٢٤)ساط تأمينأقفائض خسارة

─── ────────────
٣٩٫٢٨٠٣٢٫٢٩٦١٫٤٣٤٥٤٩٧٣٫٥٥٩صافي أقساط التأمين المكتتبة

أقساط التأمين غير صافي التغير في
(٣٦٫٥١١)(٣٦٤)(١١١)(٢٣٫٤٨٩)(١٢٫٥٤٧) المكتسبة

٢٦٫٧٣٣٨٫٨٠٧١٫٣٢٣١٨٥٣٧٫٠٤٨صافي أقساط التأمين المكتسبة
٧٨٦ ١٣٤٥٣١ ٣١١٨العموDت المستلمة من عمليات إعادة التأمين

٣٧٫٨٣٤ ١٫٤٥٧٧١٦ ٢٦٫٧٣٦٨٫٩٢٥
:والمصاريف التكاليف

٢٤٫٦٩٠١٫٤٨٧١٠٧٢٨٢٦٫٣١٢إجمالي المطالبات المدفوعة
(١٫٣٤٧)(٢٠)(١)(٧٤٣)(٥٨٣)حصة معيدي التأمين:ناقصا

٢٤٫١٠٧٧٤٤١٠٦٨٢٤٫٩٦٥ صافي المطالبات المدفوعة
(١٫٧١٤) ٣٥(٣٣) ١٫١٠٣(٢٫٨١٩) المطالبات تحت التسوية صافي التغير في

٢١٫٢٨٨١٫٨٤٧٧٣٤٣٢٣٫٢٥١ صافي المطالبات المتكبدة
ش ٤٫٦١٨ ١٥١١٤٥ ٣٫٠٣٢١٫٢٩٠ راء وثائق تأمينتكاليف

٢٧٫٨٦٩ ٢٢٤١٨٨ ٢٤٫٣٢٠٣٫١٣٧
٩٫٩٦٥ ١٫٢٣٣٥٢٨ ٢٫٤١٦٥٫٧٨٨ صافي نتائج عمليات التأمين

ومصاريف (٧٫٨٣٥) داريةإعمومية
و أتعاب (٥٣٥)(٤٤)(١٥)(٢٧٤)(٢٠٢) إشراف فحص

(٥٤٧)--(٥٤٧)- أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني
٩٧ ---- ---- عكس ديون مشكوك في تحصيلھا

٣٦٥ ---- ----ىإيرادات أخر
١٫٥١٠ ---- ---- الفائض من عمليات التأمين



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

 ا�ولية إيضاحات حول القوائم المالية
)تتمة(–م٢٠١٣مارس٣١منتھية في لفترة الث>ثة أشھر ال

)تتمة(– التقارير القطاعية. ١٦

صحيمركبات
الحوادث
المجموعأخرىالعامة

ألفلایر( التفاصيل
)سعودي

ألفلایر(
)سعودي

ألفلایر(
)سعودي

ألفلایر(
)سعودي

ألفلایر(
)سعودي

)غير مدققة(م ٣١/٠٣/٢٠١٣فيكما
و ١٩٫٣٤٩ ٨.٥٨٥٥٫١٨١ ٣٤٥٫٥٤٩ معيدي التأمين، صافيذمم أقساط تأمين

أحصة ٣٦٫٦٠٠ ٤٫١٩١١٧٣٢٦٫٩٧٧٥٫٢٥٩ قساط غير مكتسبةإعادة تأمين في
إ ١٫٧٥٢ ٥٨٧٥٨٤(١٥)٥٩٦ عادة تأمين في مطالبات تحت التسويةحصة
إ ١٦٫٥٧٢ ٤٥٨٥٫٧١٥٥٫٥١٤٤٫٨٨٥ وثائق التأمينستحواذ تكاليف

١٥٦٫٦٩٥ موجودات غير موزعة
٢٣٠٫٩٦٨ عمليات التأمين موجوداتمجموع

١٧٫٥٥١ ٢٫٦٠٨٨٥٤ ٢٫٩٥٢١١٫١٣٧ت تحت التسويةجمالي مطالباإ
مكأ ١٥٤٫٨٧٢ ٦٩٫٦٩٣٥٫٩٠٩ ٨٫١٣٥٧١٫١٣٥ سبةتقساط غير

١٫٧٢٦ ٤٢٨٤٢ ٨٢٣١٩ عموhت غير مكتسبةدخل
أ ٣٫١٨٢-- ٣٫١٨٢- خرىمطلوبات

٥٣٫٦٣٧عةموزمطلوبات غير

٢٣٠٫٩٦٨ جمالي مطلوبات عمليات التأمينإ



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

)غير مدققة(ا�يضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة
م٢٠١٣س مار٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في

)تتمة(– التقارير القطاعية. ١٦

في أشھرةالتقارير القطاعية للث>ث : كما يلي)غير مدققة(م٣١/٠٣/٢٠١٢المنتھية

طبيمركبات
الحوادث
المجموعأخرىالعامة

ألفلایر( إيرادات
)سعودي

ألفلایر(
)سعودي

ألفلایر(
)سعودي

ألفلایر(
)سعودي

ألفلایر(
)سعودي

٦٧٫٧٧١ ٦٫١٠٠٢٫٧٢٦ ٥٨٫٣٣٠٦١٥ أقساط التأمين ماليإج
(٧٫٣٣٦)(٢٫٢٨٦)(٤٫٧١٩)(٢٤١)(٩٠) حصة معيدي التأمين

(١٫١٧٠)(٧٤)(٢٨)(٢٢)(١٫٠٤٦) التأمين قساطأفائض خسارة
─── ────────────

٥٩٫٢٦٥ ١٫٣٥٣٣٦٦ ٥٧٫١٩٤٣٥٢ المكتتبة أقساط التأمينصافي
فيصافي (٢١٫٦١٦)(٢٠٤)(١٥٩)(٦)(٢١٫٢٤٧) اoقساط غير المكتسبة التغير

٣٧٫٦٤٩ ١٫١٩٤١٦٢ ٣٥٫٩٤٧٣٤٦ المكتتبةصافي أقساط التأمين
٨٢٠ ٢٣٣٥٨٧-- دخل عموhت إعادة التأمين

٣٨٫٤٦٩ ١,٤٢٧٧٤٩ ٣٥,٩٤٧٣٤٦ صافي اfيرادات

التكاليف والمصاريف
٢٥٫٤٢٥ ٣٤٦٨٩٤ ٢٣٫٦٨٤٥٠١اتإجمالي المطالب

(١٫١١٨)(٧١٤)(١٤٩)(٢٥١)(٤) حصة معيدي التأمين:اًناقص

٢٤٫٣٠٧ ١٩٧١٨٠ ٢٣٫٦٨٠٢٥٠ المدفوعة صافي المطالبات
(٨٥٩)(٣٩٠)١٠٠(١٩٥)(٣٧٤) المطالبات تحت التسوية صافي التغير في

٢٣٫٤٤٨(٢١٠)٢٩٧ ٢٣٫٣٠٦٥٥ صافي المطالبات المتكبدة
١٠٫٢٢٨ ١٦٨١٨٤ ٩٫٨٠٦٧٠ تكاليف شراء وثائق تأمين

─── ────────────
٣٣٫٦٧٦(٢٦)٤٦٥ ٣٣٫١١٢١٢٥

٤٫٧٩٣ ٩٦٢٧٧٥ ٢٫٨٣٥٢٢١ نتيجة أعمال التأمينصافي
f(٧٫١٤٤) داريةالمصاريف العمومية وا
و إشراف (٣٣٩)(١٤)(٣٠)(٣)(٢٩٢) أتعاب فحص

(٦)--(٦)- مجلس الضمان الصحي التعاونيبأتعا
───

(٢٫٦٩٦) ---- ---- من عمليات التأمين العجز



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

 إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية
)تتمة(–م٢٠١٣مارس٣١لفترة الث>ثة أشھر المنتھية في

)تتمة(– التقارير القطاعية. ١٦

طبيمركبات
الحوادث
المجموعأخرىالعامة

ألفلایر(
)سعودي

ألفلایر(
)سعودي

ألفلایر(
)سعودي

ألفلایر(
)سعودي

ألفلایر(
)سعودي

)غير مدققة(م٣١/٣/٢٠١٢فيكما
أ ٨٫٧٥٦ ١٫٦٨٥١٫٤٥٦ ٦١٢٥٫٠٠٣، صافيتأمينال قساط تأمين ومعيديذمم

أ ٢٠٫٥٤٨ ١٢٫٠٩٥٣٫١٧٢-٥٫٢٨١ قساط غير مكتسبةحصة إعادة تأمين في
إ ١٫٣٩٧ ٣٧٤٤٥٦-٥٦٧ تحت التسوية عادة تأمين في مطالباتحصة
إ ٨٫٥٥٧ ٢٤٩٠١٥٠ ٤٣٤٥٫٤٨٣ وثائق التأمين ستحواذتكاليف

١٠٩٫٩١٩ موجودات غير موزعة
١٤٩.١٧٧ عمليات التأمين موجوداتمجموع

١٩٫٩٧٤ ١٫٢٩٣٦٨٩ ٢٫٩٥٧١٥٫٠٣٥ تحت التسويةمطالبات
مكأ ١٠٢٫٣٠٨ ٣١٫٣٢٣٣٫٤٦١ ٩٫١١٤٥٨٫٤١٠ سبةتقساط غير

١٫٥١١ ٥٤٩- ٩٤١٢١ عموhت غير مكتسبةدخل
٢٥٫٣٨٤ مطلوبات غير موزعة

١٤٩٫١٧٧ جمالي مطلوبات عمليات التأمينإ

 حتملةلتزامات الما�. ١٧

شئ:م ٢٠١٢ديسمبر٣١(نلایر سعوديمليو ١٫٨٣ الشركة أصدرت خطاب ضمان بمبلغ خ[ل الفترة h(لصالح
شئ:م ٢٠١٢ديسمبر٣١(مليونلایر سعودي ١٫٨٣تم إيداع ھامش نقدي بمبلغ. مصلحة الزكاة h(لدى البنك لھذا

و  مدالصدد ميتم إدراجه ضمن مصروفات و ذمم اo في قائمة المركز دينة أخرىفوعة مقدما ولية لعمليات المالي
.)١١إيضاح(التأمين 

 أرقام المقارنة. ١٨

ال أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للعام مع تبويب .ة الحالي فترةالماضي بما تتمشى

ا�. ١٩  دارة موافقة مجلس

١٠والموافق ٢٠١٣ إبريل٢٠دارة بتاريخاfة الموجزة من مجلس تمت الموافقة على القوائم المالية المرحلي
.ھ١٤٣٤ جمادى الثاني


