
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 األولیة الموجزةالقوائم المالیة 

  م۲۰۱٥ یونیو ۳۰في  والستة أشھر المنتھیتین أشھر الثالثة تيلفتر
 
 

 
 



 
 (أسیج) التعاوني للتأمین المتحدة المجموعة شركة

 )سـعودیة مساھمة شركة(
 األولیة الموجزة وتقریر الفحص المالیة  القوائم

  م۲۰۱٥یونیو  ۳۰أشھر والستة أشھر المنتھیتین في  لفترتي الثالثة
 

 رقم الصفحة            الفھرس 
 

 ۱           مراجعي الحسابات المستقلین      فحص تقریر
 

 ۳ - ۲        األولیة قائمة المركز المالي 
 

 ٤       األولیةقائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم 
 

 ٥            األولیةقائمة عملیات المساھمین 
 

 ٦       األولیةقائمة الدخل الشامل للمساھمین 
 

 ۷        األولیةقائمة التغیرات في حقوق المساھمین 
 

 ۸        األولیةقائمة التدفقات النقدیة لعملیات التأمین 
 

 ۹             األولیةقائمة التدفقات النقدیة لعملیات المسـاھمین 
 

 ۲۲ - ۱۰              األولیة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیـة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





















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

 الموجزة  األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

  . التنظیم واألنشطة الرئیسیة۱
 

ب ـــفي المملكة العربیة السعودیة بموجإن المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج) (الشركة) ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة 
 .  م۲۰۰۷طس ــأغس ۲۲ق ــھـ المواف۱٤۲۸عبان ــش ۹خ ــبتاری ٤۰۳۰۱۷۱۹۹۹م ــاري رقــجل التجــالس
  عودیة .ــة الســة العربیــالمملك ۲۱٤٦۲جده،  ۷۰۷٦س ص. ب. ــــالرئیســـي للشـركة في حي الروی ركـزوان المـــعن

 
 لـقـالما حي،  تم تغییر عنوان المكتب المسجل للشركة من جدة إلى  خالل ھذه الفترة و ،۲۰۱٤مایو  ۱۳المساھمین بتاریخ وفقا لقرار 

نتھاء من اإلجراءات القانونیة لتغییر عنوان المكتب المسجل ، المملكة العربیة السعودیة. وقد تم اإل۱۱٥۱۱الریاض  ٤۰٥۲۳ .بص
  .النظام األساسيتم تعدیل  و ۱۰۱۰٤۱۷۱۷۸جدید رقم  سجل تجاريالحصول على  لھذا تم  وفقاوللشركة خالل ھذه الفترة، 

 
إستلمت الشركة  .۲۰۰۹إبریل  ٤عربیة السعودیة. في في المملكة ال واألنشطة المرتبطة لھا إن الشركة مرخص لھا لمزاولة التأمین

 .أمین في المملكة العربیة السعودیةالترخیص من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لبدء أعمال الت
 

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

  . أسس اإلعداد۲
 

 بیان اإللتزام
 

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة ". األولیةالتقاریر المالیة  "ـ ۳٤رقملمعـیار المحاسـبة الدولي  فقاً والموجزة  األولیةھذه القـوائم المالیة تم إعداد 
 من قِبل الشركة إلعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة تتوافق مع تلك البیانات المتبعة إلعداد القوائم المالیة السنویة.

 
ال تتضمن كافة المعلومات  م۲۰۱٥یونیو  ۳۰ھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر والستة أشالموجزة  األولیةإن ھذه القوائم المالیة 

في رأي  م. ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة ویجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالیة السنویة للشركة كما في 
تائج ن مجلس إدارة الشركة أن القوائم المالیة األولیة الموجزة توضح جمیع التعدیالت (بما في ذلك التعدیالت الدوریة) الالزمة إلظھار بعدالة

 أعمال الفترة األولیة المعروضة.
 

دیسمبر . ۳۱تتبع الشركة سنة مالیة تنتھي في   
 

ف ذلك.، ما لم یذكر خالبالریال السعودي الذي یمثل عملة نشاط الشركة وقد تم تقریبھ ألقرب ألفالموجزة  األولیةیتم عرض القوائم المالیة   
 

لھا لقد تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة بما یتمشى مع معاییر المحاسبة الدولیة والتي تتطلب إستخدام تقدیرات وإفتراضات یكون 
اح عن أي موجودات أو إلتزامات طارئة، إن وجدت ، في تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة تأثیر على الموجودات والمطلوبات واإلفص

ھذه  الموجزة وكذلك المبالغ الظاھرة كإیرادات ومصروفات خالل الفترة المالیة المعد عنھا القوائم المالیة األولیة الموجزة. وبالرغم من أن
إدارة الشركة لألحداث الحالیة التي تمر بھا الشركة، إال أن النتائج الفعلیة قد تختلف عن تلك التقدیرات ھي مبنیة في األساس على تقدیرات 

 التقدیریة.
 
 

یر التقاریر ال تحتوي القوائم المالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات و اإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالیة الكاملة التي تعد وفقاً لمعای
 المالیة الدولیة.

 
 
 
 
 
 
 

 
۱۰ 



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

 الموجزة األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة) (تتمة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

 ۲- األعداد أسس
 

 أسس العرض -
لنظام التأمین السعودي , تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعملیات التأمین و عملیات المساھمین. یتم تسجیل الموجودات و المطلوبات  وفقاً 

ة من یع مصاریف العملیات المشتركیتم تحدید أسس توز ،و الدخل و المصاریف العائدة بوضوح على كل نشاط في الحسابات ذات الصلة
 .من قِبل مجلس اإلدارة اعتمادھایتم قِبل اإلدارة و 

 

 لنظام الشركة األساسي یتم توزیع الفائض الناجم عن عملیات التأمین كما یلي : وفقاً 
 

 %  ۹۰ تحویل عملیات المساھمین
  %  ۱۰ تحویل عملیات حاملي وثائق التأمین

    ۱۰۰ % 
 

 في حالة العجز، فإن كامل العجز سیحول إلى عملیات المساھمین.
 
 
  والمستخدمة من قبل الشركة المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة -
 

 جلس معاییر المحاسبة الدولیة:عن م الصادرةقد قامت الشركة بتطبیق التحدیثات و المراجعات ل
 

 البیان المعیار/ التفسیر
۱معیار المحاسبة الدولي رقم  األخرى الدخل الشامل بنود عرض ۱ معیار المحاسبة الدولي رقم على التعدیل   
۱۹معیار المحاسبة الدولي رقم  تعویض نھایة الخدمة  - ۱۹مراجعة لمعیار المحاسبة الدولي    
۲۷معیار المحاسبة الدولي رقم   القوائم المالیة المفصلة 
۲۸معیار المحاسبة الدولي رقم  المشتركةوشركات  المنتسبةاالستثمار في الشركات    

۳۲الدولي رقم معیار المحاسبة  مقاصة االصول و المطلوبات المالیة – ۳۲التعدیل لمعیار رقم    
٦۳معیار المحاسبة الدولي رقم   استرداد قیمة االفصاحات لالصول غیر المالیة  - ۳٦التعدیل لمعیار رقم  
۹۳معیار المحاسبة الدولي رقم   التحوط استبدال المشتقات واستمراریة محاسبة - ۳۹التعدیل لمعیار رقم  

۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  قروض حكومیة  – ۱التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    
مقاصة األصول والمطلوبات المالیة –اإلفصاح  ۷لمعیار رقم  التعدیل  ۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   
۱۰المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   القوائم المالیة الموحدة 

۱۰الدولي للتقاریر المالیة رقم  یارالمع شركات االستثمار – ۱۰معیار رقم ل التعدیل   
۱۲ الدولي للتقاریر المالیة رقم یارالمع شركات االستثمار – ۱۲معیار رقم ل التعدیل   

۲۷ معیار المحاسبة الدولي رقم شركات االستثمار – ۲۷معیار رقم ل التعدیل   
۱۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  المشتركة: اإلستثمارات في الشركات المنتسبة والشركات المشتركةالترتیبات    
۱۲المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  في الشركات األخرى فصاحات الفوائدإ   
۱۳المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   قیاس القیمة العادلة 

۲۱التقاریر المالیة الدولیة رقم تفسیر لجنة   فرض الضرائب 
 

 ھذه القوائم المالیة ىي تأثیر جوھري علألیس لھا  التي للشركة األولیة الموجزة القوائم المالیة ىو تطبیق ھذه المعاییر و تحدیثاتھا عل
 .األولیة الموجزة

 
 

 
 

 
۱۱ 

 



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

 الموجزة األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة) (تتمة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

 أسس األعداد (تتمة)-۲
 
 أسس العرض (تتمة)-

 
 المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد 

 

 دناه.أتاریخ إصدار القوائم المالیة للشركة ھي مدرجة  ىإن المعاییر التي  اصدرت و لكن لیست ساریة المفعول حت
 

ة تطبیق ھذه تنوي الشرك ھا في وقت مستقبلي.تطبیق بشكل معقول حین الشركة تتوقع في ،إن الئحة المعاییر و التفسیرات المصدرة
 .المعاییر عند تفعیلھا

 
 تاریخ التفعیل البیان المعیار/ التفسیر

۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  التصنیف والقیاس –األدوات المالیة   ۲۰۱۸ینایر  ۱   
۱۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   -۱۱ رقمالتعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  

٦۲۰۱ینایر  ۱ تناء المصالح في العملیات المشتركةقإ  
٤۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ٦۲۰۱ینایر  ۱ الحسابات المؤجلة   
٥۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۷۲۰۱ینایر  ۱ اإلیراد من العقود مع العمالء   

۳۸و  ۱٦ معیار المحاسبة الدولي رقم إیضاح طریقة  – ۳۸و  ۱٦التعدیل لمعیار رقم  
٦۲۰۱ینایر  ۱ اإلستھالك واإلطفاء المالئمة  

٤۱و  ۱٦ معیار المحاسبة الدولي رقم األنشطة الزراعیة:  – ٤۱و  ۱٦التعدیل لمعیار رقم  
٦۲۰۱ینایر  ۱ النباتات المثمرة  

 
 .المالیة للشركة مالقوائ على أعاله المذكورة التفسیرات أو التعدیالت المعاییر، تطبیق على المترتبة اآلثار بتقییم حالیا الشركة تقوم

 
  حكمھ يف النقد وما. ۳

 
 م ۰۱٤۲دیسمبر ۳۱ م٥۲۰۱  یونیو ۳۰  

 (مدققة) (غیر مدققة) 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

   عملیات التأمین
 ٤۱٫۹٤۱ ۸۲٫٥۲۱ لدى البنوكفي الصندوق و نقد 

 ۸۸٫۰۰۰ ۱۷۳٫٤۷۷ قصیرة األجلودیعة 
 ۲٥٥٫۹۹۸ ۱۲۹٫۹٤۱ 

   عملیات المساھمین
 ۳۲٫۲۳٥ ۱٥٫۰۲٤ لدى البنوك في الصندوق و نقد

 ۱۲٫۰۰۰ ۱۲٫۰۲۳ ودیعة قصیرة األجل
 ۲۷٫۰٤۷ ٤٤٫۲۳٥ 

 
لقیمة تقارب بشكل معقول اعاله د. إن المبالغ المفصح عنھا أذات تصنیف إئتماني جیأطراف  لدى  بالنقد لدى البنوكیتم االحتفاظ 

 العادلة كما في تاریخ قائمة المركز المالي.
 

 
۱۲ 

 



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

 الموجزة األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة) (تتمة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

 ، صافيأقساط تأمین مدینة .٤
 

 م ۰۱٤۲دیسمبر ۳۱ م۲۰۱٥  یونیو ۳۰  
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

 ٤۷٫٥۲۸ ۷۰٫٥۷۷ التأمینالمطلوب من حملة وثائق 
 ۱٥۸ ٤۷٦ أطراف ذو عالقة حملة وثائق التأمین منمن المطلوب 

 (۱٫٦۷۱) (۱٫۸۳۳) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ٦۹٫۲۲۰ ٤٦٫۰۱٥ 

 
 

 
 م ۰۱٤۲دیسمبر ۳۱ م۲۰۱٥  یونیو ۳۰  احركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھ

 (مدققة) (غیر مدققة) 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 
   

 ۸۳۱ ۱٫٦۷۱ السنة الفترة / الرصید في بدایة
 ۸٤۰ ۱٦۲ إضافة مخصص خالل الفترة/ السنة

 ۱٫٦۷۱ ۱٫۸۳۳ السنةالفترة/ الرصید في نھایة 
 

 بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل . إستثمارات٥
 

 م ۰۱٤۲دیسمبر ۳۱ م۲۰۱٥  یونیو ۳۰  
 (مدققة) مدققة)(غیر  عملیات المساھمین

 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 
   

 ۱٦٫۹۲۸ ٥٫۳۱۹ السنة الفترة/ الرصید في بدایة
 ٥٫۳۲٤ - السنةالفترة/  مشتراة خالل 

)٥٫۳۱۹( السنة الفترة/ إستبعادات خالل  )۱٦٫۹۲۸(  
)٥( - التغیر في القیمة العادلة لإلستثمار  

 ٥٫۳۱۹ - السنة الفترة/ الرصید في نھایة
 
 ستثمارات متاحة للبیع إ. ٦

 
 م ۰۱٤۲دیسمبر ۳۱ م۲۰۱٥  یونیو ۳۰  

 (مدققة) (غیر مدققة) عملیات المساھمین
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 
   

 ۲۰٫۷۹۷ ۲٦٫۱۲۲ صكوك ھیئة الطیران المدني
 ۱۷٫٤۷۳ ۱۷٫٦٥۸ صنادیق إستثماریة مشتركة

 - ۲۳٫٦٥۹ أوراق مالیة مدرجة
 ۱٫۹۲۳ ۱٫۹۲۳ مدرجة  غیر أوراق مالیة

 ٦۹٫۳٦۲ ٤۰٫۱۹۳ 
 

 
۱۳ 

 



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

 الموجزة األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة) (تتمة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

 (تتمة)  –إستثمارات متاحة للبیع . ٦
 

 (غیر مدققة) م۲۰۱٥ یونیو ۳۰في 
 

 

الرصید في بدایة 
 فترةال
 ألف لایر سعودي)(

 فترةالالحركة خالل 
 (ألف لایر سعودي)

القیمة  يالتغیر ف
 فترةللالعادلة 

 (ألف لایر سعودي)

الرصید في نھایة 
 فترةال

 (ألف لایر سعودي)
ستثمار في شركة نجم إ

 ۱٫۹۲۳ - - ۱٫۹۲۳ لخدمات التأمین
إستثمار في صنادیق 

)۱۹( ۲۰٤ ۱۷٫٤۷۳ إستثماریة مشتركة  ۱۷٫٦٥۸ 
 ۲٦٫۱۲۲ ۳۲٥ ٥٫۰۰۰ ۲۰٫۷۹۷ صكوك ھیئة الطیران المدني

 ۲۳٫٦٥۹ ۷۸٥ ۲۲٫۸۷٤ - مدرجةأوراق مالیة 
  ٤۰٫۱۹۳ ۲۸٫۰۷۸ ۰۹۱٫۱  ٦۹٫۳٦۲ 

         
 (مدققة)م ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱  في

 

 
 

الرصید في بدایة 
 السنة

 سعودي)ألف لایر (
 السنةالحركة خالل 

 (ألف لایر سعودي)

التغیر في القیمة 
 سنةللالعادلة 

 (ألف لایر سعودي)

الرصید في نھایة 
 السنة

 سعودي)(ألف لایر 
إستثمار في شركة نجم 

 ۱٫۹۲۳ - - ۱٫۹۲۳ لخدمات التأمین 
إستثمار في صنادیق 

)۱٫۱٥٦( ۱۸٫۲٦٦ إستثماریة مشتركة  ۳٦۳ ۱۷٫٤۷۳ 
 ۲۰٫۷۹۷ ٦٤۹ - ۲۰٫۱٤۸ صكوك ھیئة الطیران المدني

  ٤۰٫۳۳۷ )۱٫۱٥٦(  ۱٫۰۱۲ ٤۰٫۱۹۳ 
 

و صكوك ھیئة و اإلستثمار في صنادیق إستثماریة مشتركة  ۳ ىمستوأعاله ضمن  في شركة نجم لخدمات التأمین تم تصنیف اإلستثمار
 . ۲الطیران المدنى ضمن مستوى 

 
أرباح غیر :  ۲۰۱٤ یونیو  ۳۰( ۲۰۱٥ یونیو ۳۰في  أشھر المنتھیة الستةلفترة  ملیون لایر سعودي ۱٫۰۹۱غیر المحققة  خسائربلغت ال
)، و قد تم اإلعتراف بھا في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة كإحتیاطي إستثمارات متاحة ملیون لایر سعودي ۰٫٦۳۱محققة 

 ملیون ۱٫٤۲٦م: ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫٥۱۷م: ۲۰۱٥ یونیو ۳۰ للبیع. و بلغ إحتیاطي إستثمارات متاحة للبیع في
 .)لایر سعودي

 
  ودیعة نظامیة. ۷
 م ۰۱٤۲دیسمبر ۳۱ م۲۰۱٥  یونیو ۳۰  
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

   عملیات المساھمین
 ٫۰۰۰۲۰  ۰۰۰٫۲۰  

 ۲۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ ودیعة نظامیة
 

من رأس المال المدفوع  %۱۰ تمشیاً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، قامت الشركة بإیداع الودیعة النظامیة بنسبة
س��حب ھذه الودیعة النظامیة بدون  نال یمكمن قبل مؤس��س��ة النقد العربي الس��عودي.  ختیارهإتم یملیون لایر س��عودي في بنك  ۲۰ما قیمتھ 

  موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
 
 

 
۱٤ 

 



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

 الموجزة األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة) (تتمة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

 صافي، أقساط تأمین غیر مكتسبة. ۸
 م ۰۱٤۲دیسمبر ۳۱ م۲۰۱٥  یونیو ۳۰  
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 
   

 ۱٥٤٫۹۲٤ ۲۸۷٫۷۳٥ أقساط غیر مكتسبة
)۳۷٫٦٦۳( حصة معیدي التأمین في األقساط غیر المكتسبة  )۲٦٫٥۱۱(  

 ۲٥۰٫۰۷۲ ۱۲۸٫٤۱۳ 
   

 
 مطالبات تحت التسویة، صافي. ۹

 

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱٥  یونیو ۳۰  
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 
   

 ۱۷٫۰۹۲ ۱۹٫۹۲۹ إجمالي مطالبات تحت التسویة
 ۲٦٫٤۸۰ ۳۳٫٤۹۲ غیر مسجلة -یضاف: إحتیاطي مطالبات مستحقة 

 ٤۳٫٥۷۲ ٥۳٫٤۲۱ ةمطالبات تحت التسوی
)۸٫۱۱۱( تحت التسویةحصة معیدي التأمین من مطالبات   )۹٫۱۰٦(  

 ۳٤٫٤٦٦ ٤٥٫۳۱۰ صافي مطالبات تحت التسویة
 

 وضریبة الدخل  الزكاة. ۱۰
 

 تم إحتساب الزكاة وضریبة الدخل المستحقة طبقا لنظام الزكاة في المملكة العربیة السعودیة.
 

 فیما یلي حركة الزكاة وضریبة الدخل  :
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱٥  یونیو ۳۰  
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

 ۱٫۱۱۹ ۱٫۲۹٤  /الفترة  الرصید في أول السنة
 ۱٫٦٦۳ ۷۲۰ /الفترة المحمل خالل السنة
/الفترة المدفوع خالل السنة  )۱٫۲٦٦(  )۱٫٤۸۸(  

 ۱٫۲۹٤ ۷٤۸ /الفترة الرصید في نھایة السنة
 

والزكاة الخاض��عة للض��ریبة قد تكون بص��فة رئیس��یة بس��بب تعدیالت معینة وفقا لألنظمة المالیة ذات  الفروقات بین النتائج المالیةإن 
 الصلة.

 

 ضریبة الدخل : 
 بما أن المساھم األجنبي ھو بنك التنمیة، فإنھ معفى من ضریبة الدخل.

 

 موقف الربط :
 م .۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱زكاة والدخل للسنوات حتى تم تقــدیم إقــرارات الزكــاة وضــریبة الدخــل الخاصــة بمصلحة ال

م. قامت المصلحة بعمل ربط إضافي على اإلقرارات ۲۰۰۸دیسمبر  ۳۱تم الحصول على شھادة نھائیة من المصلحة للسنة المنتھیة في 
یسي ولیة. اإلختالف الرئملیون لایر سعودي التي لم یتم تسجیلھا في القوائم المالیة األ ۱٫۸٦م بمبلغ ۲۰۱۰م و ۲۰۰۹م، ۲۰۰۸للسنوات 

ع و الشركة اإلستقطا في الربط المستلم من مصلحة الزكاة والدخل یتمثل في عدم اإلعتراف بجزء من نفقات ما قبل التأسیس وضریبة
بصدد عمل إعتراض على ھذا الربط وتثـــق اإلدارة في أن نتیجـــة اإلعتــراض سوف تكون في صالحھــا. في ھذا الخصوص، الشركة 

 ).۱٦ملیون لایر سعودي لمصلحة الزكاة والدخل ( انظر اإلیضاح  ۱٫۸۳أصدرت خطاب ضمان بمبلغ 
 

۱٥ 
 



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

 الموجزة األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة) (تتمة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

  مالال سرأ .۱۱
 

لایر  ۱۰سھم عادي قیمة كل سھم منھا  یونمل ۲۰ملیون لایر سعودي مكون من  ۲۰۰ال الشركة المصرح بھ والمصدر مال سیبلغ رأ
 . سعودي

 
 
(غیر مدققة) م۲۰۱٥یونیو  ۳۰  (مدققة) م۲۰۱٤دیسمبر ۳۱   
 المبلغ باآلالف الحصة % المبلغ باآلالف الحصة % 

 ۸۰٫۰۰۰ ٤۰  ۸۰٫۰۰۰ ٤۰ المؤسسین مساھمین
 ۱۲۰٫۰۰۰ ٦۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ٦۰ الجمھور العام

 ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰ الرصید في نھایة الفترة / السنة
 

 ساسي و المخفض  األ السھم ربح. ۱۲
 

 .فترةلل المصدرة و القائمة على المتوسط المرجح لعدد األسھمفترة ربح البقسمة صافي  فترةلل لسھم تم إحتساب ربح ا
 

 حتیاطي نظاميإ .۱۳
 

من صافي الدخل  %۲۰حتیاطي نظامي بتحویـل إتقوم الشركة بتكوین ،  تمشیاً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة
لم یتم تكوین مخصص حیث أن لدى الشركة خسائر متراكمة في  من رأس المال. %۱۰۰حتیاطي السنوي للمساھمین إلى أن یبلغ اإل

 .فترةنھایة ال
 

 أطراف ذات عالقة. معامالت مع ۱٤
 
 : السنة / فترةالواألرصدة الناتجة عنھا بنھایة / السنة  فترةالفیما یلي تفاصیل المعامالت مع األطراف ذات العالقة الرئیسیة خالل       

 
   عملیات التأمین

 
 

 العالقـة ذوالطرف 
 

 طبیعة المعاملة

 
العملیاتمبالغ   

 لفترة الستة أشھر المنتھیة 
 الختامي الرصید

 )دائنة(مدینة /
م٥۲۰۱یونیو  ۳۰   م٤۲۰۱یونیو  ۳۰  م٥۲۰۱یونیو  ۳۰  م٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱   
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)  
 (مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة)  

 ۱٥۸ ٤۷٦ ٦٥۲ ۹۰٤ أقساط تأمین  حلیفة شركات
)۳۰۹( - ٥۳۳ مطالبات مدفوعة حلیفة شركات  - 

جلس اإلدارة ولجنة م
 - - ۷۸ ٥٥۰ أتعاب حضور  المراجعة

 كبار موظفي اإلدارة
مزایا قصیرة 

 ۷۰ ۱۰ ۲٫٤۷٦ ۲٫۸٦۳ األجل

 كبار موظفي اإلدارة
مزایا طویلة 

)۱٫۱۸۱( ۱۰۸ ۲٥۲ األجل  )٦۸٤(  
 
 
 

 

 

 
۱٦ 

 



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

 الموجزة األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة) (تتمة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

  . التقاریر القطاعیة۱٥
 

عتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتھا ومطلوباتھا عداد التقاریر الداخلیة بالشركة، إإ تمشیاً مع طریقة
 كما ھو مبین أدناه.

 .مشكوك في تحصیلھا و إیرادات أخرى المصاریف العمومیة واإلداریة و مخصص لذمم مدینة ال تتضمن نتائج القطاعات
تأمین، معیدي اللساط التأمین المدینة، ذمم مدینة ستثمارات، أقالنقد وما فى حكمھ، اإل،  لعملیات التأمین ال تتضمن موجودات القطاعات

 المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى وصافي الممتلكات والمعدات.
ھمین إلى عملیات المسا المستحق، األخرىالمصاریف المستحقة والمطلوبات ،  لمعیدي التأمین ذمم دائنةال تتضمن مطلوبات القطاعات 

 .مخصص نھایة الخدمة للموظفین و
 

 م (غیر مدققة):۲۰۱٥ یونیو ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 

 طبي مركبات
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة
 
 

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      إیرادات
 ۱٤۳٫۸٦۹ ۷٫۰۱۹ ٤٫۷۹۷ ٥۰٫۳۸٤ ۸۱٫٦٦۹ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

)٤٦( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )۱۳٫٤۱۹(  )۲٫٥۱٤(  )٦٫٦۳۷(  )۲۲٫٦۱٦(  
)۱٫۲۸۰( فائض خسارة أقساط تأمین   - )۱۱٦(  )۱۰۷(  )۱٫٥۰۳(  

 ۱۱۹٫۷٥۰ ۲۷٥ ۲٫۱٦۷ ۳٦٫۹٦٥ ۸۰٫۳٤۳ صافي أقساط التأمین المكتتبة
)۱٦٫۷٤٥( التغیر في صافي أقساط التأمین غیرالمكتسبة  )۹٫۳٦۲(  )٥٤۲(  ۱۰۰ )۲٦٫٥٤۹(  

٥۱٫٦۲ ۲۷٫٦۰۳ ٦۳٫٥۹۸ صافي أقساط التأمین المكتسبة  ۳۷٥ ۹۳٫۲۰۱ 
 ۲٫٦۷۱ - - - ۲٫٦۷۱ إكتتاب آخردخل 

 ۱٫۲٤۸ ۸۳۷ ٤۰۰ - ۱۱ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
 ۹۷٫۱۲۰ ۱٫۲۱۲ ۲٫۰۲٥ ۲۷٫٦۰۳ ٦٦٫۲۸۰ صافي اإلیرادات

      
      التكالیف والمصاریف

 ٦۸٫۰۹۹ ۳۲٦ ۱٫۲۲٥ ۱۲٫۲۲٥ ٥٤٫۳۲۳  إجمالي المطالبات المدفوعة
)۲٥۳( ناقصا : حصة معیدي التأمین  )٤٫۲۷۱(  )۱٫۲۱۰(  )۲۷۲(  )٦٫۰۰٦(  

 ٦۲٫۰۹۳ ٥٤ ۱٥ ۷٫۹٥٤ ٥٤٫۰۷۰ صافي المطالبات المدفوعة
)۳۲( ۲٦٦ ۷٦۸ ۹٫۳٦٤ ةالتسویالتغیر في صافي المطالبات تحت   ۱۰٫۳٦٦ 

 ۷۲٫٤٥۹ ۲۲ ۲۸۱ ۸٫۷۲۲ ٦۳٫٤۳٤ صافي المطالبات المتكبدة
 ۸٫۷۰۷ ۳۰۲ ۳۰۹ ۲٫۹۱۸ ٥٫۱۷۸ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 

 ۸۱٫۱٦٦ ۳۲٤ ٥۹۰ ۱۱٫٦٤۰ ٦۸٫٦۱۲ صافي التكالیف والمصاریف

)۲٫۳۳۲( صافي نتائج عملیات التأمین  ۱٥٫۹٦۳ ۱٫٤۳٥ ۸۸۸ ۱٥٫۹٥٤ 
      
)٦۸۰٫۱۳( - - - - مصاریف عمومیة وإداریة   

)۹۳( أتعاب فحص و إشراف   )۳۹۷(  )۳۳(  )٤۸(  )٥۷۱(  
)۳۹٦( - أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  - - )۳۹٦(  

 ٥۷٦      دخل إستثمارات
 ۱۰     إیرادات أخرى

 ۱٫۸۹۳     من عملیات التأمین فائضال
 
 

 
۱۷ 

 



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

 الموجزة األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة) (تتمة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

 (تتمة) – القطاعیة التقاریر .۱٥
 

 م (غیر مدققة):۲۰۱٥یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
 

 
 طبي مركبات

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

 
 

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      إیرادات
٤۱۳٫۰۳ ۱۰٫٦۷۸ ۱۱٥٫۷٤۸ ۱۹۱٫٤۳۳ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة  ۳۳۳۰٫۸۹  

)٤٦( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )۲۸٫۷۹۹(  )٥٫۸۱٥(  )٦۱۲٫۱۱(  )٦٤٦٫۷۷(  
)۲٫۸۷۱( فائض خسارة أقساط تأمین   - )۲۳۲(  )۲۱٤(  )۳٫۳۱۷(  

 ۲۸۰٫۸۰۰ ۷۰٤ ٤٫٦۳۱ ۸٦٫۹٤۹ ۱۸۸٫٥۱٦ صافي أقساط التأمین المكتتبة
)۸۳٫۱٤٥( التغیر في صافي أقساط التأمین غیرالمكتسبة  )۳۷٫۱٤٤(  )۱٫٤۳۹(  ٦۹ )۱۲۱٫٦٥۹(  

 ۱٥۹٫۱٤۱ ۷۷۳ ۳٫۱۹۲ ٤۹٫۸۰٥ ۱۰٥٫۳۷۱ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ٦٫٤۱٥ - - - ٦٫٤۱٥ دخل إكتتاب آخر

 ۲٫۲۸۲ ۱٫٦۰۱ ٦٥۹ - ۲۲ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
 ۱٦۷٫۸۳۸ ۲٫۳۷٤ ۳٫۸٥۱ ٤۹٫۸۰٥ ۱۱۱٫۸۰۸ صافي اإلیرادات

      
      التكالیف والمصاریف

 ۱۲۲٫۹۷۹ ٤۷۹ ۲٫٤٥۱ ۲٥٫۷٤۷ ۹٤٫۳۰۲  وعةالمدف إجمالي المطالبات
)۲٥۳( ناقصا : حصة معیدي التأمین  )۱۹۱٫۹(  )۲٫۲٤۹(  )۸٦٦(  )۱۲٫٥٥۹(  

٦۱٦٫٥٥ ۹٤٫۰٤۹ صافي المطالبات المدفوعة  ۲۰۲ )۳۸۷(  ۱۱۰٫٤۲۰ 
۹۲۱ ۱٦ ۱۰٫۱٦۹ في صافي المطالبات تحت التسویةالتغیر   ۱٫۱۱٤ ۱۱٫٥۱۸ 

۲۱٦٫٥۷ ۱۰٤٫۲۱۸ صافي المطالبات المتكبدة  ۱٤۲  ۷۲۷ ۱۲۱٫۹۳۸ 
 ۱٥٫۱٦۱ ٥٥۷ ٥۷۹ ٥٫۲٦۰ ۸٫۷٦٥ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 

۲۲۱٫۸۳ ۱۱۲٫۹۸۳ صافي التكالیف والمصاریف  ۱٫۰۰۰ ۱٫۲۸٤ ۱۳۷٫۰۹۹ 

)۱٫۱۷٥( صافي نتائج عملیات التأمین  ۳۲۷٫۹۷  ۱۲٫۸٥  ۱٫۰۹۰ ۳۰٫۷۳۹ 
      
)۷٥۱٫۲٥( - - - - مصاریف عمومیة وإداریة   

)۳۳۷( أتعاب فحص و إشراف   )٥٤۲(  )٤٦(  )٦۱(  )۹۸٦(  
)٦۹۸( - أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  - - )٦۹۸(  

 ۷٤۱      دخل إستثمارات
 ۱٤٤     إیرادات أخرى

 ٤٫۱۸۹     من عملیات التأمین فائضال
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
۱۸ 

 



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

 الموجزة األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة) (تتمة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

 (تتمة) – . التقاریر القطاعیة۱٥
 

 
 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات 

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      (غیر مدققة)م ۲۰۱٥ یونیو ۳۰ فيكما 
٥٥۰٫۱۱ ۱٫۱۳٥ ۳۱٫۸۳۳ ۲٥٫۷۳٥ أقساط تأمین و معیدي التأمین، صافي ذمم  ۷۰٫۲٥۳ 

 ۳۷٫٦٦۳ ۱۰٫۲۷٤ ۳٫٦٥٥ ۲۳٫٥٦۹ ۱٦٥ حصة إعادة تأمین في أقساط غیر مكتسبة
 ۸٫۱۱۱ ۲٫۹۸۰ ۸٤٦ ۳٫۰۱۲ ۱٫۲۷۳ حصة إعادة تأمین في مطالبات تحت التسویة

 ۲۲٫٥٦۸ ٥٤۹ ۸۳۱ ۷٫٥۰٤ ۱۳٫٦۸٤ تكالیف إستحواذ وثائق التأمین
 ۲۸۲٫۰۰۸     موجودات غیر موزعة

٦۰۳٫٤۲۰     مجموع موجودات عملیات التأمین  
 

٦۸٤٫۱ ٦۳۷ - ۲۰ دخل عموالت غیر مكتسبة  ۲٫۳٤۱ 
 ۲۸۷٫۷۳٥ ۱۱٫۱۱٤ ۱۲٫٤۷۳ ۹٥٫۱۷۳ ۱٦۸٫۹۷٥ سبةتقساط غیر مكأ

 ۱۹٫۹۲۹ ٤٫۰۲۷ ۱٫۹۱٥ ۷٫٥۹٥ ٦٫۳۹۲ مطالبات تحت التسویة
 ۳۷٫۱۱٤ ۳۷٫۱۱٤ - - - مطلوبات أخرى
 ۷۳٫٤۸٤     موزعةمطلوبات غیر 

 ٤۲۰٫٦۰۳     جمالي مطلوبات عملیات التأمینإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
۱۹ 

 



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

 الموجزة األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة) (تتمة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

 (تتمة) – القطاعیة التقاریر .۱٥
 

 م (غیر مدققة)۲۰۱٤ یونیو ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 

 طبي مركبات
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة
(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      إیرادات
 ٤۱٫۸٤۲ ۷٫۸٤۰ ۳٫۸۹٦ ۱۳٫۳۳۹ ۱٦٫۷٦۷ إجمالي أقساط التأمین 

)٤۷( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )۳٫۷۳۰(  )۲٫۳۷۳(  )۷٫٤٥۷(  )۱۳٫٦۰۷(  
)۷٥٦( فائض خسارة أقساط التأمین  - )۹٥(  )۱۲۳(  )۹۷٤(  

 ۲۷٫۲٦۱ ۲٦۰ ۱٫٤۲۸ ۹٫٦۰۹ ۱٥٫۹٦٤ صافي أقساط التأمین المكتتبة 
)۲۹۳( ۲۳٫۰۷۱ ۳٫۱۳۸ صافي التغیر في األقساط غیر المكتسبة   )٥(  ۲٥٫۹۱۱ 

 ٥۳٫۱۷۲ ۲٥٥ ۱٫۱۳٥ ۳۲٫٦۸۰ ۱۹٫۱۰۲ صافي أقساط التأمین المكتسبة 
 ۱٫۲۳۳ ۸۷٦ ۳٤٤ - ۱۳ المكتسبة إعادة التأمیندخل عموالت 

 ٥٤٫٤۰٥ ۱٫۱۳۱ ۱٫٤۷۹ ۳۲٫٦۸۰ ۱۹٫۱۱٥ صافي اإلیرادات
      

      التكالیف والمصاریف:
 ٤٤٫٦۲۸ ۱٫۹۲۸ ٦۲ ۱٤٫۷۹۱ ۲۷٫۸٤۷ المدفوعة إجمالي المطالبات

)٥٫۸۷۲( - ناقصاً: حصة معیدي التأمین  )۳۳(  )۷۹٥(  )٦٫۷۰۰(  
 ۳۷٫۹۲۸ ۱٫۱۳۳ ۲۹ ۸٫۹۱۹ ۲۷٫۸٤۷ صافي المطالبات المدفوعة 

)۹۲٦( ۱٥۹ ٤٦۸ ٤۳٤ التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة  ۱۳٥ 
 ۳۸٫۰٦۳ ۲۰۷ ۱۸۸ ۹٫۳۸۷ ۲۸٫۲۸۱ صافي المطالبات المتكبدة 

 ٥٫٥۹۸ ۱۹۹ ۲۲۷ ۳٫٦۱٦ ۱٫٥٥٦ تكالیف إستحواذ وثائق تأمین
 ٤۳٫٦٦۱ ٤۰٦ ٤۱٥ ۱۳٫۰۰۳ ۲۹٫۸۳۷ صافي التكالیف والمصاریف

      
)۱۰٫۷۲۲( التأمین عملیاتصافي نتیجة   ۱۹٫٦۷۷ ۱٫۰٦٤ ۷۲٥ ۱۰٫۷٤٤ 

      
)۹٫۳۹۸(     المصاریف العمومیة واإلداریة  

)۱۳۲( أتعاب فحص و إشراف  )۱۷۹(  )۳۰(  )٦۳(  )٤۰٤(  
)٤٦٤(  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني    )٤٦٤(  

 ۳۰۲     ستثماراتإیرادات إ
 ۲۳     إیرادات أخرى

 ۸۰۳      من عملیات التأمین فائضال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
۲۰ 

 



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

 الموجزة األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة) (تتمة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

 (تتمة) – القطاعیة التقاریر. ۱٥
 

 م (غیر مدققة)۲۰۱٤یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

 طبي مركبات
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة
(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      إیرادات
 ۱۳۲٫۱٦۲ ۱٦٫۷۳۸ ۷٫٥٤٦ ۷۳٫٦٥۸ ۳٤٫۲۲۰ إجمالي أقساط التأمین 

)۱۰۳( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )۱۷٫۹۲۱(  )٤٫۰۲۱(  )۱٥٫٥٦٤(  )۳۷٫٦۰۹(  
)۲٫۰٤٥( فائض خسارة أقساط التأمین  - )۱۹۱(  )۲٤۲(  )۲٫٤۷۸(  

۷۲۰٫۳۲ صافي أقساط التأمین المكتتبة   ٥٥٫۷۳۷ ۳٫۳۳٤ ۹۳۲ ۹۲٫۰۷٥ 
)۹٤۹( ۹٫۸۸۰ ۱۰٫۰۷۱ صافي التغیر في األقساط غیر المكتسبة   )۳٥۸(  ۱۸٫٦٤٤ 

 ۱۱۰٫۷۱۹ ٥۷٤ ۲٫۳۸٥ ٦٥٫٦۱۷ ٤۲٫۱٤۳ صافي أقساط التأمین المكتسبة 
 ۲٫۱۲٦ ۱٫٤۸۹ ٦۱۳ - ۲٤ المكتسبة دخل عموالت إعادة التأمین

 ۱۱۲٫۸٤٥ ۲٫۰٦۳ ۲٫۹۹۸ ٦٥٫٦۱۷ ٤۲٫۱٦۷ صافي اإلیرادات
      

      التكالیف والمصاریف:
 ۸۸٫۱٤٤ ۲٫۱٥٦ ۱٫۱۷۰ ۲٦٫۲۲۱ ٥۸٫٥۹۷ المدفوعة إجمالي المطالبات

)۱٫۱٤۹( ناقصاً: حصة معیدي التأمین  )۱۰٫۰٦۷(  )۳٦۷(  )۹٥٥(  )۱۲٫٥۳۸(  
 ۷٥٫٦۰٦ ۱٫۲۰۱ ۸۰۳ ۱٦٫۱٥٤ ٥۷٫٤٤۸ صافي المطالبات المدفوعة 

التغیر في صافي المطالبات تحت 
 التسویة

۳٫٦۱٥ ۲٫۰٤۰ )٥۱٥(  )۹۸۲(  ٤٫۱٥۸ 

 ۷۹٫۷٦٤ ۲۱۹ ۲۸۸ ۱۸٫۱۹٤ ٦۱٫۰٦۳ صافي المطالبات المتكبدة 
 ۱۲٫۰۰٤ ٤۲۸ ٤٤٦ ۷٫٦۰۲ ۳٫٥۲۸ تكالیف إستحواذ وثائق تأمین
 ۹۱٫۷٦۸ ٦٤۷ ۷۳٤ ۲٥٫۷۹٦ ٦٤٫٥۹۱ صافي التكالیف والمصاریف

      
)۲۲٫٤۲٤( التأمین عملیاتصافي نتیجة   ۳۹٫۸۲۱ ۲٫۲٦٤ ۱٫٤۱٦ ۲۱٫۰۷۷ 

      
)۱۹٫۸٥۸(     المصاریف العمومیة واإلداریة  

)۲۱۳( أتعاب فحص و إشراف  )٤٥۹(  )٤۷(  )۱۰٥(  )۸۲٤(  
)۹٦۹(  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني    )۹٦۹(  

 ٦٤۷     ستثماراتإیرادات إ
 ۳٥۹     إیرادات أخرى

 ٤۳۲     من عملیات التأمین  فائضال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
۲۱ 

 



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

 الموجزة األولیة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة) (تتمة)( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 

 (تتمة) – . التقاریر القطاعیة۱٥
 

الحوادث  طبي مركبات 
 المجموع أخرى العامة

(ألف لایر  
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      (مدققة)م ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ فيكما 
 ٤۷٫۲۸۲ ۸٫۳٤۳ ۱٫۱۳٦ ۱٥٫۸۰۷ ۲۱٫۹۹٦ ذمم أقساط تأمین ومعیدي التأمین، صافي
 ۲٦٫٥۱۱ ۱۰٫۲۸۹ ۳٫٥۹۲ ۱۲٫۲۹۹ ۳۳۱ حصة إعادة تأمین في أقساط غیر مكتسبة

 ۹٫۱۰٦ ۱٫۰۹٦ ۳٫٤۹۸ ۳٫٤۱٤ ۱٫۰۹۸ تحت التسویة حصة إعادة تأمین في مطالبات
 ۱۱٫۹۲۹ ٥٤۲ ۷۱۷ ۳٫٦۹۷ ٦٫۹۷۳ وثائق التأمین تكالیف إستحواذ

 ۱٤۷٫۹۰۳     موجودات غیر موزعة
 ۲٤۲٫۷۳۱     عملیات التأمین موجوداتمجموع 

      
 ۲٫۳۰۷ ۱٫٦۳۷ ٦۳٤ - ۳٦ دخل عموالت غیر مكتسبة

 ۱٥٤٫۹۲٤ ۱۱٫۱۹۷ ۱۰٫۹۷۲ ٤٦٫۷٥۹ ۸٥٫۹۹٦ أقساط غیر مكتسبة
 ٤۳٫٥۷۲ ۱٫٦٥٤ ٥٫۱۳۱ ۱۱٫۷٥۳ ۲٥٫۰۳٤ مطالبات تحت التسویة

 ۱۰٫۰٤۹ ۸۲۱ - ٦٫۱۸۷ ۳٫۰٤۱ مطلوبات أخرى
 ۳۱٫۸۷۹     مطلوبات غیر موزعة

 ۲٤۲٫۷۳۱     جمالي مطلوبات عملیات التأمینإ
 
 

  المحتملة اإللتزامات. ۱٦
 

ملیون لایر  ۱٫۸۳م :۲۰۱٤دیسمبر ۳۱ن لایر سعودي(ملیو ۱٫۸۳ خطاب ضمان بمبلغ لدى الشركة م ۲۰۱٥ یونیو ۳۰كما في 
 ۳۱(ملیون لایر سعودي  ۱٫۸۳نقدي بمبلغ  ھامش تم إیداع .)۱۰(انظر ایضاح  الدخل و ضریبة لصالح مصلحة الزكاة  )سعودي
فوعة مقدما و ذمم مدینة یتم إدراجھ ضمن مصروفات مدو  الغرضلدى البنك لھذا  ) ملیون لایر سعودي ۱٫۸۳ م :۲۰۱٤دیسمبر 

 ولیة لعملیات التأمین.المالي األ في قائمة المركز أخرى
 

 األولیة الموجزة القوائم المالیة  إعتماد .۱۷
 

.م٥۲۰۱یولیو  ۲۷ ھـ الموافق٦۱٤۳شوال  ۱۱ من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاریخ األولیة الموجزة إعتمدت ھذه القوائم المالیة  
 

 
۲۲ 

 


	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)
	(شركة مساهمة سعودية)
	1. التنظيم والأنشطة الرئيسية
	2. أسس الإعداد
	- المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة والمستخدمة من قبل الشركة
	لقد قامت الشركة بتطبيق التحديثات و المراجعات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية:
	يتم الاحتفاظ بالنقد لدى البنوك لدى  أطراف ذات تصنيف إئتماني جيد. إن المبالغ المفصح عنها أعلاه تقارب بشكل معقول القيمة العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.
	في 30 يونيو 2015م (غير مدققة)
	فيما يلي تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الرئيسية خلال الفترة / السنة والأرصدة الناتجة عنها بنهاية الفترة / السنة :

