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١٠ 
 

   . التنظيم واألنشطة الرئيسية١
 

مسجلة في المملكة العربية السعودية إن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية 
  .  م٢٠٠٧طس ــأغس ٢٢ق ــهـ المواف١٤٢٨عبان ــش ٩خ ــبتاري ٤٠٣٠١٧١٩٩٩م ــاري رقــجل التجــب الســـبموج

   عودية .ــة الســة العربيــالمملك ٢١٤٦٢جده،  ٧٠٧٦س ص. ب. ــــالرئيســـي للشـركة في حي الروي ركـزوان المـــعن
  

 حي،  تم تغيير عنوان المكتب المسجل للشركة من جدة إلى  خالل هذه الفترة و ،٢٠١٤مايو  ١٣المساهمين بتاريخ وفقا لقرار 
نتهاء من اإلجراءات القانونية لتغيير عنوان ، المملكة العربية السعودية. وقد تم اإل١١٥١١الرياض  ٤٠٥٢٣ .بص لـقـالما

تم تعديل  و ١٠١٠٤١٧١٧٨جديد رقم  سجل تجاريالحصول على  لهذا تم  وفقاوالمكتب المسجل للشركة خالل هذه الفترة، 
  . النظام األساسي

  
. إستلمت ٢٠٠٩إبريل  ٤إن الشركة مرخص لها لمزاولة التأمين واألنشطة المرتبطة لها في المملكة العربية السعودية. في 

  أمين في المملكة العربية السعودية.الشركة الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لبدء أعمال الت
  

أغسطس  ٢٧. تم إدراج الشركة في سوق المال السعودي (تداول) في ٢٠٠٩يوليو  ١بدأت الشركة بأعمالها التجارية في 
٢٠٠٧.  

 
  . أسس اإلعداد٢
 

 بيان اإللتزام
  

ً والموجزة  األوليةهذه القـوائم المالية تم إعداد  إن السياسات ". األوليةـ التقارير المالية  ٣٤لمعـيار المحاسـبة الدولي رقم " فقا
الية المحاسبية المتبعة من قِبل الشركة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك البيانات المتبعة إلعداد القوائم الم

  السنوية.
  

ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات  م ٢٠١٦ مارس ٣١في المنتهية  رة الثالثة أشهرلفتالموجزة  األوليةإن هذه القوائم المالية 
في رأي مجلس  م. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المطلوبة في القوائم المالية ويجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 

لتعديالت (بما في ذلك التعديالت الدورية) الالزمة إلظهار بعدالة إدارة الشركة أن القوائم المالية األولية الموجزة توضح جميع ا
  نتائج أعمال الفترة األولية المعروضة.

  
  ديسمبر . ٣١تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 

  
م يذكر ، ما لالموجزة بالريال السعودي الذي يمثل عملة نشاط الشركة وقد تم تقريبه ألقرب ألف األوليةيتم عرض القوائم المالية 

  ف ذلك.خال
  

لقد تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة بما يتمشى مع معايير المحاسبة الدولية والتي تتطلب إستخدام تقديرات وإفتراضات يكون 
لها تأثير على الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن أي موجودات أو إلتزامات طارئة، إن وجدت ، في تاريخ إصدار القوائم 

الية األولية الموجزة وكذلك المبالغ الظاهرة كإيرادات ومصروفات خالل الفترة المالية المعد عنها القوائم المالية األولية الموجزة. الم
وبالرغم من أن هذه التقديرات هي مبنية في األساس على تقديرات إدارة الشركة لألحداث الحالية التي تمر بها الشركة، إال أن 

  قد تختلف عن تلك التقديرية. النتائج الفعلية
  
  

ير ال تحتوي القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات و اإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالية الكاملة التي تعد وفقاً لمعاي
  التقارير المالية الدولية.
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 (تتمة) -  . أسس اإلعداد٢
  

الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل  لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولة تفسيراتيير الدولية للتقارير المالية والمعا
  الشركة

  
  جلس معايير المحاسبة الدولية:م من قبل الصادرةالتالية و المراجعات  التعديالتقد قامت الشركة بتطبيق ال

  
البيانالمعيار/ التفسير

المحاسبة على اقتناء  -١١ على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم التعديل١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
في العمليات المشتركة حصص

  المؤجلة النظامية الحسابات٤١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
واإلطفاء المالئمة إيضاح طريقة اإلستهالك – ٣٨و  ١٦التعديل لمعيار رقم ٣٨و  ١٦ معيار المحاسبة الدولي رقم
حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة –٢٧التعديل لمعيار رقم ٢٧ معيار المحاسبة الدولي رقم

و  ١٠ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تركةبيع الموجودات المشتركة بين المستثمر و المشاريع المش - التعديالت٨٢ معيار المحاسبة الدولي رقم
االفصاح األولي – ١التعديل لمعيار رقم ١ معيار المحاسبة الدولي رقم
األنشطة الزراعية: اآلالت لحاملها – ٤١و  ١٦التعديل لمعيار رقم ٤١و  ١٦ معيار المحاسبة الدولي رقم

و  ١٠ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تطبيق استثناءات توحيد القوائم المالية –التعديالت ٢٨ معيار المحاسبة الدولي رقمو  ١٢

 ٧و  ٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
٣٤و  ١٩ معيار المحاسبة الدولي رقمو 

٢٠١٤ – ٢٠١٢التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير الدولية دورة 

  
هذه القوائم المالية األولية  ىي تأثير جوهري علأليس لها  التي للشركة القوائم المالية ىتطبيق هذه المعايير و تحديثاتها علإن 

  الموجزة.
  

  المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد 
  

  دناه.أتاريخ إصدار القوائم المالية للشركة هي مدرجة  ىحت التي لم تفعلو  الصادرةإن المعايير 
  

الشركة تطبيق هذه  تعتزم .في المستقبلها في تطبيق معقولبشكل الشركة تتوقع  ،إن الئحة المعايير و التفسيرات المصدرة
  .المعايير عند تفعيلها

  
 تاريخ التفعيلالبيانالمعيار/ التفسير

االعتراف بالموجودات  – ١٢التعديل لمعيار رقم ١٢ معيار المحاسبة الدولي رقم
٧٢٠١يناير  ١للخسائر غير المحققة.الضريبية  المؤجلة   

مبادرة االفصاح عن  – ٧التعديل لمعيار رقم ٧ الدولي رقممعيار المحاسبة 
٧٢٠١يناير  ١  .االفصاح  

٨٢٠١يناير  ١  األدوات المالية٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   
٨٢٠١يناير  ١  مع العمالء المؤجلة اإليراد من العقود٥١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   

٩٢٠١يناير  ١  عقود االيجار٥١للتقارير المالية رقم المعيار الدولي   
  

المالية  القوائم على أعاله المذكورة التفسيرات أو التعديالت المعايير، تطبيق على المترتبة اآلثار بتقييم حاليا الشركة تقوم
  .للشركةاألولية الموجزة 
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   حكمه يف النقد وما. ٣
 

 م ٥٠١٢ديسمبر ٣١ م٢٠١٦ مارس  ٣١ 
  (مدققة)  غير مدققة)( 
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)    

   عمليات التأمين
 ٤٥٫٠٥٠ ٤٩٫٨٦٦  لدى البنوكفي الصندوق و نقد 

 ١٢٢٫٥٦٣ ١٦٢٫٨٠٦ وديعة قصيرة األجل
 ١٦٧٫٦١٣ ٢١٢٫٦٧٢ 

    عمليات المساهمين
 ١٨٫٥٥١ ١٢٫٦٩٦  لدى البنوك في الصندوق و نقد

 ١٢٫٠٠٠ ٢١٫٧٦٩األجلوديعة قصيرة 
 ٣٤٫٤٦٥٣٠٫٥٥١ 

  
إن المبالغ المفصح عنها أعاله تقارب بشكل معقول د. ذات تصنيف إئتماني جييتم االحتفاظ بالنقدية لدى البنوك لدى  أطراف 

  القيمة العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية.
  

   ودائع ألجل. ٤
 م ٠١٥٢ديسمبر ٣١ م٢٠١٦ مارس  ٣١  
  (مدققة)  غير مدققة)(  
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)     

    تأمينعمليات ال
 ٥٠٫٠٠٠ -  دائع ألجلو

  
دة  ون م عودي ويك اللایر الس جلة ب ل مس ع ألج ذه الودائ ة. ه وك التجاري دى البن ل ل الودائع ألج اظ ب تم االحتف ي
ة  ع ألجل معقول ذه الودائ ة له ة الدفتري ى عشر شهراً. القيم ن اثن ل م ة أشهر وأق استحقاقها مابين أكثر من ثالث

  .التقريروتقريبية لقيمتها العادلة في تاريخ إعداد 

  
  ، صافيأقساط تأمين مدينةذمم  .٥

 

 م ٠١٥٢ديسمبر ٣١ م٢٠١٦ مارس  ٣١
  (مدققة)  غير مدققة)( 
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)    

 ١٠٦٫٩٠٤٨٤٫٩٦٥  المطلوب من حملة وثائق التأمين
 ٢١٣١٤٩ أطراف ذات عالقة -المطلوب من حملة وثائق التأمين 

 (٢٫٦٢٢)(٢٫٦٨٩)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 (١٠٤٫٤٢٨)٨٢٫٤٩٢ 
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  ، صافي (تتمة)أقساط تأمين مدينةذمم  .٥
 

 
 م ٠١٥٢ديسمبر ٣١ م٢٠١٦ مارس  ٣١  احركة مخصص الديون المشكوك في تحصيله

  (مدققة)  غير مدققة)( 
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)    
   

 ٢٫٦٢٢١٫٦٧١  / السنة الرصيد في بداية الفترة
 ٦٧٩٥١ / السنة إضافة مخصص خالل الفترة

 ٢٫٦٨٩٢٫٦٢٢ / السنة الرصيد في نهاية الفترة
  

  
  

  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل . إستثمارات٦
  

 م ٠١٥٢ديسمبر ٣١ م٢٠١٦ مارس  ٣١ 
  (مدققة)  غير مدققة)( 
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)    

     المساهمينعمليات 
 ٥٫٣١٩ -  السنة / الرصيد في بداية الفترة
 - - السنة / مشتريات خالل الفترة

)٥٫٣١٩( -  السنة / إستبعادات خالل الفترة  
 - -  التغير في القيمة العادلة لإلستثمار

 - - الرصيد في نهاية الفترة/السنة
  
  

  
  ستثمارات متاحة للبيع إ. ٧

  
 م ٠١٥٢ديسمبر ٣١ م٢٠١٦ مارس  ٣١ 
  (مدققة)  غير مدققة)( 
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)    

      عمليات المساهمين
 ٢٦٫٥٠٣ ٢٦٫٧٠٠  استثمار في صكوك

 ١٩٫٣٦١ ١٩٫٤٧٢صناديق إستثمارية مشتركة
 ١٧٫٦٥٥ ١٥٫١٤٢  أوراق مالية مدرجة

 ١٫٩٢٣ ١٫٩٢٣ مدرجة  غير أوراق مالية

 ٦٥٫٤٤٢ ٦٣٫٢٣٧ 
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  إستثمارات متاحة للبيع (تتمة). ٧
  

  (غير مدققة) م٢٠١٦ مارس ٣١في كما 
  

 

الرصيد في بداية 
  الفترة

 (ألف لایر سعودي)

  الحركة خالل
  الفترة

 (ألف لایر سعودي)

القيمة  يالتغير ف
  للفترةالعادلة 

  (ألف لایر سعودي)

الرصيد في نهاية 
  فترةال

  (ألف لایر سعودي)
في شركة نجم لخدمات  ستثمارإ

 ١٫٩٢٣ - - ١٫٩٢٣  التأمين
إستثمار في صناديق إستثمارية 

 ١٩٫٤٧٢ ١١١ - ١٩٫٣٦١مشتركة
 ٢٦٫٧٠٠ ١٩٧ - ٢٦٫٥٠٣  استثمار في صكوك
)٥٠٣( ١٧٫٦٥٥  أوراق مالية مدرجة  )٢٫٠١٠(  ١٥٫١٤٢ 

   ٥٠٣( ٦٥٫٤٤٢(  )١٫٧٠٢(  ٦٣٫٢٣٧ 
          

  
  

  (مدققة) م٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
  

  
 

الرصيد في بداية 
  السنة

 سعودي)ألف لایر (

  الحركة خالل
  السنة 

 (ألف لایر سعودي)

التغير في القيمة 
  سنةللالعادلة 

  (ألف لایر سعودي)

الرصيد في نهاية 
  السنة

  (ألف لایر سعودي)
إستثمار في شركة نجم لخدمات 

 ١٫٩٢٣ - - ١٫٩٢٣  التأمين 
مارية إستثمار في صناديق إستث

 ١٩٫٣٦١ ١٫٦٨٤ ٢٠٤ ١٧٫٤٧٣مشتركة

 ٢٦٫٥٠٣ ٧٠٦ ٥٠٠٠ ٢٠٫٧٩٧استثمار في صكوك

)٦٫٣٧٥( ٢٤٫٠٣٠ -  أوراق مالية مدرجة  ١٧٫٦٥٥ 
   ٣٫٩٨٥( ٢٩٫٢٣٤ ٤٠٫١٩٣(  ٦٥٫٤٤٢ 
  

و و اإلستثمار في صناديق إستثمارية مشتركة  ٣ ىمستوأعاله ضمن  في شركة نجم لخدمات التأمين تم تصنيف اإلستثمار
  . ٢صكوك هيئة الطيران المدنى ضمن مستوى 

  
 ٢٠١٥ مارس ٣١( م٢٠١٦مارس  ٣١في  لفترة الثالثة األشهر المنتهية مليون لایر سعودي ١٫٧٠٢غير المحققة  خسائربلغت ال

 األولية )، و قد تم اإلعتراف بها في قائمة التغيرات في حقوق المساهمينمليون لایر سعودي ٠٫٢٠٥غير محققة خسائر: 
مليون لایر سعودي  ٤٫٢٦١م: ٢٠١٦ مارس ٣١ كإحتياطي إستثمارات متاحة للبيع. و بلغ إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع في

  .)لایر سعودي مليون ٢٫٥٥٩م: ٢٠١٥ ديسمبر ٣١(
  
   وديعة نظامية. ٨
 م ٠١٥٢ديسمبر ٣١ م٢٠١٦ مارس  ٣١  
  (مدققة)  غير مدققة)(  
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)     

    عمليات المساهمين
 ٢٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠  وديعة نظامية

  

بة ال  %١٠ تمشياً مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بإيداع الوديعة النظامية بنس ن رأس الم م
ة  نال يمكمن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  ختيارهإتم يمليون لایر سعودي في بنك  ٢٠المدفوع ما قيمته  ذه الوديع سحب ه

   النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
  
  



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) - (غير مدققة) م٢٠١٦ مارس ٣١في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 

١٥ 
 

  ، صافيأقساط تأمين غير مكتسبة . ٩
 م ٠١٥٢ديسمبر ٣١ م٢٠١٦ مارس  ٣١ 
  (مدققة)  غير مدققة)(  
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)     

         
  ٢٣٤٫٩٧١ ٢٥٦٫٥٠٥ غير مكتسبةتأمين أقساط 

)٣٤٫٤٢٠()٣٢٫٧٨٦(  غير المكتسبة أقساط التأمينحصة معيدي التأمين في 

 ٢٢٣٫٧١٩٢٠٠٫٥٥١

  
  مطالبات تحت التسوية، صافي. ١٠

  
 م ٠١٥٢ديسمبر ٣١ م٢٠١٦ مارس  ٣١  
  (مدققة)  غير مدققة)(  
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)     
   

  ١٦٫٠٩٢ ١٦٫٠٠٤ إجمالي مطالبات تحت التسوية
٥٨٫٠٨٥٥٦٫٠٤٥  مبلغ عنهاغير و متكبدةيضاف: إحتياطي مطالبات 

  ٧٢٫١٣٧ ٧٤٫٠٨٩  ةمطالبات تحت التسوي
)٦٫٥٠٧()٦٫٣٨٣( حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

٦٧٫٧٠٦٦٥٫٦٣٠  صافي مطالبات تحت التسوية

  
  وضريبة الدخل  الزكاة. ١١

  
  تم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة طبقا لنظام الزكاة في المملكة العربية السعودية

  فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل  :
 م ٠١٥٢ديسمبر ٣١ م٢٠١٦ مارس  ٣١ 
  (مدققة)  غير مدققة)( 
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)    
     

 ١٫٢٩٤ ٧٤٨    السنة / الفترة الرصيد في أول
 ٧٢٠ ٢٥٣   السنة / الفترةالمحمل خالل 
)١٫٢٦٦( -   ةالسن / الفترةالمدفوع خالل   

 ٧٤٨ ١٫٠٠١    السنة / الفترةالرصيد في نهاية 
  

ةإن  ا لألنظم ة وفق ديالت معين ية بسبب تع ون بصفة رئيس د تك اة الخاضعة للضريبة ق ة والزك ائج المالي ين النت ات ب  الفروق
  المالية ذات الصلة.

  
  

  ضريبة الدخل : 

  بما أن المساهم األجنبي هو بنك التنمية، فإنه معفى من ضريبة الدخل.
  
  
  
  
  
  

  
  
  



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) - (غير مدققة) م٢٠١٦ مارس ٣١في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 

١٦ 
 

  (تتمة)وضريبة الدخل  الزكاة. ١١
  

  موقف الربط :

  م .٢٠١٤ديسمبر  ٣١الدخل للسنوات حتى ضريبة ـريبة الدخــل الخاصــة بمصلحة الزكاة وم تقــديم إقــرارات الزكـاة وضت
م. قامت المصلحة بعمل ربط إضافي على ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١تم الحصول على شهادة نهائية من المصلحة للسنة المنتهية في 

مليون لایر سعودي التي لم يتم تسجيلها في القوائم المالية  ١٫٨٦م بمبلغ ٢٠١٠م و ٢٠٠٩م، ٢٠٠٨اإلقرارات للسنوات 
الدخل يتمثل في عدم اإلعتراف بجزء من ضريبة يسي في الربط المستلم من مصلحة الزكاة و. اإلختالف الرئالموجزة األولية

التي صدر قرارها بتأييد  ت لدى لجنة االعتراض االستئنافيةاإلستقطاع و الشركة إعترض نفقات ما قبل التأسيس وضريبة
و الشركة بصدد . بجزء من نفقات ما قبل التأسيس وعدم قبول االعتراض على ضريبة االستقطاع  اإلعتراف الشركة في

مليون لایر سعودي  ١٫٨٣في هذا الخصوص، الشركة أصدرت خطاب ضمان بمبلغ عمل إعتراض على هذا الربط 
  ).١٧الدخل ( انظر اإليضاح ضريبة لمصلحة الزكاة و

  
   مالال سرأ .١٢

  
سهم عادي قيمة كل سهم منها  يونمل ٢٠مليون لایر سعودي مكون من  ٢٠٠ال الشركة المصرح به والمصدر م سيبلغ رأ

  . لایر سعودي ١٠
  

  
 م (مدققة)٢٠١٥ ديسمبر ٣١ م (غير مدققة)٢٠١٦مارس ٣١ 
 ألف لایر سعودي الحصة %ألف لایر سعوديالحصة % 

 ٨٠٫٠٠٠ ٤٠٨٠٫٠٠٠٤٠  المساهمون المؤسسون
 ١٢٠٫٠٠٠ ٦٠١٢٠٫٠٠٠٦٠  الجمهور العام

 ٢٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٢٠٠٫٠٠٠١٠٠  الرصيد في نهاية الفترة / السنة
  

  ساسي و المخفض  األ السهم ربح. ١٣
  

  .للسنة القائمةالمصدرة و على المتوسط المرجح لعدد األسهمفترة ربح البقسمة صافي  للسنة لسهم تم إحتساب ربح ا
  

  حتياطي نظاميإ .١٤
  

ً مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية من  %٢٠حتياطي نظامي بتحويـل إتقوم الشركة بتكوين ،  تمشيا

لم يتم تكوين مخصص حيث أن لدى  من رأس المال. %١٠٠حتياطي صافي الدخل السنوي للمساهمين إلى أن يبلغ اإل

  .السنةالشركة خسائر متراكمة في نهاية 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) - (غير مدققة) م٢٠١٦ مارس ٣١في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 

١٧ 
 

  أطراف ذات عالقة. معامالت مع ١٥
  

  : السنة الفترة / واألرصدة الناتجة عنها بنهاية الفترةفيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة الرئيسية خالل       
 

    عمليات التأمين
 
 

  العالقـة ذوالطرف 
 

  طبيعة المعاملة

 
العملياتمبالغ   

المنتهية فيلفترة الثالثة األشهر   
  النهائي الرصيد
  (دائنة) مدينة /

م٦٢٠١مارس  ٣١  م٢٠١٥مارس  ٣١  م٦٢٠١مارس  ٣١  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١   
 (مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة) 
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
    

  حليفة شركات
 ١٤٩ ١٦٥٣٣٣٢١٣  أقساط تأمين 

)٣٠٥(٨٤٤٥١  مطالبات مدفوعة  )٣١٣(  
جلس اإلدارة ولجنة م

 - -١١٨٤١   إجتماعاتأتعاب   المراجعة

 كبار موظفي اإلدارة

مزايا قصيرة 
 ٧٠ ١٫٢٥٤١٫٣٣٠٤٠  األجل

مزايا طويلة 
)١٫٠٨١(٥٧١٧١  األجل  )١٫٠٢٤(  

  
  

 



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) – )غير مدققة( م٢٠١٦ مارس ٣١في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 
 

١٨ 
 

   . التقارير القطاعية١٦
  

بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها عتمدت اإلدارة قطاعات األعمال عداد التقارير الداخلية بالشركة، إتمشياً مع طريقة إ
  كما هو مبين أدناه.

  .إيرادات أخرى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ووالمصاريف العمومية واإلدارية  ال تتضمن نتائج القطاعات
َ  ستثمارات،النقد وما فى حكمه، اإل،  ال تتضمن موجودات القطاعات وصافي الممتلكات وذمم مدينة أخرى  مبالغ مدفوعة مقدما

  ، صافي. والمعدات
إلى عمليات  المستحق، المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى،  لمعيدي التأمين ذمم دائنةال تتضمن مطلوبات القطاعات 

  .مخصص نهاية الخدمة للموظفين والمساهمين 
  

  مدققة):م (غير ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  

طبي  مركبات
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة
  
 

(ألف لایر 
سعودي)

(ألف لایر 
سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إيرادات
 ١٤٧٫٢٧٤ ٩٣٫٧١٧٤٤٫٠٥٢٥٫٤٨١٤٫٠٢٤ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)٣٫٤٦٦()١٫٩٨٠()٩٫٨٣٤(- أقساط التأمين المسندة :ناقصا  )١٥٫٢٨٠(  
)٩٩()١١٥()٣٤٦()١٫٦٢٧(  فائض خسارة أقساط تأمين   )٢٫١٨٧(  

 ١٢٩٫٨٠٧ ٩٢٫٠٩٠٣٣٫٨٧٢٣٫٣٨٦٤٥٩ صافي أقساط التأمين المكتتبة
)٢٣٫١٦٩( ٥٢)١٫١٥٨()٥٫٢٤٢()١٦٫٨٢١( أقساط التأمين غيرالمكتسبةصافي التغير في   

 ١٠٦٫٦٣٨ ٧٥٫٢٦٩٢٨٫٦٣٠٢٫٢٢٨٥١١ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٣٫٠٤٧ ---٣٫٠٤٧ دخل اكتتاب آخر

 ١٫٠٠٧ ٢٨٧٧١٧-٣ عموالت إعادة تأمين مكتسبة 
 ١١٠٫٦٩٢ ٧٨٫٣١٩٢٨٫٦٣٠٢٫٥١٥١٫٢٢٨ صافي اإليرادات

    
    التكاليف والمصاريف

 ٩٠٫٢٩٧ ٧٠٫٣٤٨١٩٫٣٥٧١٣١٤٦١ إجمالي المطالبات المدفوعة
)٢٢٦()٤٧()٦٫٧٣٣()٣٨٨(  ناقصا : حصة معيدي التأمين  )٧٫٣٩٤(  

 ٨٢٫٩٠٣ ٦٩٫٩٦٠١٢٫٦٢٤٨٤٢٣٥  صافي المطالبات المدفوعة
 ١٫٤٠٣ ٨٣٣٧٣)١٦٠(٦٥٧ ، صافي المطالبات تحت التسوية التغير في

 ٨٤٫٣٠٦ ٧٠٫٦١٧١٢٫٤٦٤٩١٧٣٠٨  صافي المطالبات المتكبدة
  )١٫٥٢١( ---)١٫٥٢١(  التأمين أقساطالتغير في احتياطي عجز 

 ٩٫٧٩٥ ٦٫٢٧٣٣٫٠٥٥٢٩٠١٧٧ ستحواذ وثائق تأمينإتكاليف 

 ٩٢٫٥٨٠ ٧٥٫٣٦٩١٥٫٥١٩١٫٢٠٧٤٨٥  صافي التكاليف والمصاريف

 ١٨٫١١٢ ٢٩٥٠١٣٫١١١١٫٣٠٨٧٤٣ صافي نتائج عمليات التأمين
    
)١٥٫٠٧٥(  مصاريف عمومية وإدارية   

)٣٠((٢١)(١٩٣))٣٨٥(  أتعاب فحص و إشراف   )٦٢٩(  
)٣٨٦( --)٣٨٦(-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  

)٦٧(   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
 ٨٤٤    دخل إستثمارات
 ١٫٧٠١   إيرادات أخرى

 ٤٫٥٠٠  من عمليات التأمين فائضال

  



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) – )غير مدققة( م٢٠١٦ مارس ٣١في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
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  (تتمة) – . التقارير القطاعية١٦
  

 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات  
(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

لایر (ألف 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      (غير مدققة)م ٢٠١٦ مارس ٣١ فيكما 
 ١٠٤٫٤٢٨ ١٫٩٨١ ٢٫٥٨٠ ٣٣٫٧٧٠ ٦٦٫٠٩٧ ذمم أقساط تأمين و معيدي التأمين، صافي
 ٣٢٫٧٨٦ ١٣٫٣١٥ ١٦٫٥٩٧٢٫٨٥٦ ١٨  حصة إعادة تأمين في أقساط غير مكتسبة

 ٦٫٣٨٣ ١٫٠٩٥ ١٫١٠٠٣٫٠٥٨١٫١٣٠  التسوية حصة إعادة تأمين في مطالبات تحت
 ٢٣٫٦٦١ ٢٧٨ ١٣٫١٢٧٩٫٢٢٢١٫٠٣٥  مؤجلة تأمينوثائق تكاليف إستحواذ 

 ٢٤١٫٥٨١     موجودات غير موزعة

 ٤٠٨٫٨٣٩     مجموع موجودات عمليات التأمين
 

 ١٫٧٨١ ١٫١٨٦ ٥٩٢ -٣ دخل عموالت غير مكتسبة
 ٢٥٦٫٥٠٥ ١٥٧٫٧٢٩٧٠٫٤١٧١٤٫٥٤٦١٣٫٨١٣  سبةتغير مكتأمين  قساط أ

 ٧٤٫٠٨٩ ٥٨٫١٢٠١٠٫٣٢٤٣٫٨٩٦١٫٧٤٩  مطالبات تحت التسوية
 ٥٨٫٨١٥ ٥٨٫٨١٥ - - -  مطلوبات أخرى
 ١٧٫٦٤٩      موزعةمطلوبات غير 

 ٤٠٨٫٨٣٩    جمالي مطلوبات عمليات التأمينإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) – )غير مدققة( م٢٠١٦ مارس ٣١في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
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  (تتمة) – القطاعية التقارير .١٦
  

  م (غير مدققة):٢٠١٥مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
  

طبي مركبات
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة
  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إيرادات
 ١٨٧٫٠٢٤ ١٠٩٫٧٦٤٦٥٫٣٦٤٥٫٨٨١٦٫٠١٥ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)٥٫٤٧٩()٣٫٣٠١()١٥٫٣٨٠(- أقساط التأمين المسندة :ناقصا  )٢٤٫١٦٠(  
)١٠٧()١١٦(-)١٫٥٩١(  فائض خسارة أقساط تأمين   )١٫٨١٤(  

 ١٦١٫٠٥٠ ١٠٨٫١٧٣٤٩٫٩٨٤٢٫٤٦٤٤٢٩ صافي أقساط التأمين المكتتبة
)٣١()٨٩٧()٢٧٫٧٨٢()٦٦٫٤٠٠( التغير في صافي أقساط التأمين غيرالمكتسبة  )٩٥٫١١٠(  

 ٦٥٫٩٤٠ ٤١٫٧٧٣٢٢٫٢٠٢١٫٥٦٧٣٩٨ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٣٫٧٤٤ ---٣٫٧٤٤  دخل اكتتاب آخر

 ١٫٠٣٤ ٢٥٩٧٦٤-١١ عموالت إعادة تأمين مكتسبة 
 ٧٠٫٧١٨ ٤٥٫٥٢٨٢٢٫٢٠٢١٫٨٢٦١٫١٦٢ صافي اإليرادات

    
   التكاليف والمصاريف

 ٥٤٫٨٨٠ ٣٩٫٩٧٩١٣٫٥٢٢١٫٢٢٦١٥٣   المدفوعةإجمالي المطالبات 
)٥٩٤()١٫٠٣٩()٤٫٩٢٠(-  ناقصا : حصة معيدي التأمين  )٦٫٥٥٣(  

)٤٤١(٣٩٫٩٧٩٨٫٦٠٢١٨٧  صافي المطالبات المدفوعة  ٤٨٫٣٢٧ 
 ١٫١٥٢ ١٫١٤٦)٤٧()٧٥٢(٨٠٥ التغير في صافي المطالبات تحت التسوية

 ٤٩٫٤٧٩ ٤٠٫٧٨٤٧٫٨٥٠١٤٠٧٠٥  صافي المطالبات المتكبدة
 ٦٫٤٥٤ ٣٫٥٨٧٢٫٣٤٢٢٧٠٢٥٥ ستحواذ وثائق تأمينإتكاليف 

 ٥٥٫٩٣٣ ٤٤٫٣٧١١٠٫١٩٢٤١٠٩٦٠  صافي التكاليف والمصاريف

 ١٤٫٧٨٥ ١٫١٥٧١٢٫٠١٠١٫٤١٦٢٠٢ صافي نتائج عمليات التأمين
    
)١٣()١٣()١٤٥()٢٤٤( مصاريف عمومية وإدارية   )١٢٫١٠٥(  

)٤١٥( --)٣٠٢(-  أتعاب فحص و إشراف   
)٣٠٢(   أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  

 ٣٤   مخصص ديون مشكوك في تحصيلهاعكس 
 ١٦٥    دخل إستثمارات
 ١٣٤   إيرادات أخرى

 ٢٫٢٩٦  من عمليات التأمين فائضال

  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) – )غير مدققة( م٢٠١٦ مارس ٣١في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 

٢١ 
 

  (تتمة) – . التقارير القطاعية١٦
  

 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات  
(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

 (ألف لایر
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

     (مدققة)م ٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في 
 ٨٣٫٨٢٨ ٢٠٫٢٠٣ ٦٥٣ ٣٠٫١٢٥ ٣٢٫٨٤٧ ذمم أقساط تأمين و معيدي التأمين، صافي

 ٣٤٫٤٢٠ ١٤٫٩١٠ ٣٫٠١٧ ١٦٫٤٥٣ ٤٠  تأمين في أقساط غير مكتسبةحصة إعادة 
 ٦٫٥٠٧ ٨٦٣ ٧٥١ ٣٫١٢٠ ١٫٧٧٣  حصة إعادة تأمين في مطالبات تحت التسوية

 ٢١٫٥٥٣ ٣٨١ ٩٤٧ ٨٫٦٩٤ ١١٫٥٣١  مؤجلة تكاليف إستحواذ وثائق تأمين
 ٢٤٥٫٣٤٥     موجودات غير موزعة

 ٣٩١٫٦٥٣     مجموع موجودات عمليات التأمين
 

 ١٫٩٤٣ ١٫٤٠٧ ٥٣٠ -٦ دخل عموالت غير مكتسبة
١٤٠٫٩٣ غير مكتسبةتأمين  أقساط 

٢٣٤٫٩٧١ ١٥٫٤٥٩ ١٣٫٥٥٠ ٦٥٫٠٣١ ١ 
 ٧٢٫١٣٧ ١٫٤٤٣ ٢٫٦٨٥ ١٠٫٥٤٧ ٥٧٫٤٦٢  مطالبات تحت التسوية

 ٦٫٩٦٩ - - - ٦٫٩٦٩  احتياطي عجز أقساط التأمين
 ١٣٣ ١٣٣ - - -  احتياطي كوارث قائمة

 ٣٤٫٢٤٢ ٣٤٫٢٤٢---  مطلوبات أخرى
 ٤١٫٢٥٨      مطلوبات غير موزعة

 ٣٩١٫٦٥٣    إجمالي مطلوبات عمليات التأمين
  
  
  

   المحتملة اإللتزامات. ١٧
  

مليون لایر  ١٫٨٣م :٢٠١٥ديسمبر ٣١ن لایر سعودي(مليو ١٫٨٣ خطاب ضمان بمبلغ لدى الشركة م ٢٠١٦ مارس ٣١كما في 
 ٣١(مليون لایر سعودي  ١٫٨٣نقدي بمبلغ  هامش تم إيداع .)١١(انظر ايضاح  الدخل و ضريبة لصالح مصلحة الزكاة  )سعودي
 فوعة مقدما و ذمم مدينة أخرىمد مبالغيتم إدراجه ضمن و  الغرض) لدى البنك لهذا  مليون لایر سعودي ١٫٨٣ م :٢٠١٥ديسمبر 

  لعمليات التأمين. األولية المالي في قائمة المركز
  

  
  األولية الموجزةالقوائم المالية  إعتماد .١٨

 

م.٢٠١٦إبريل  ١٨هـ الموافق ١٤٣٧رجب  ١١ من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ األولية الموجزة إعتمدت هذه القوائم المالية   
  


