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 الصفحة            الفھرس 

 
 ۱                الحسابات المستقلین راجعيمفحص  تقریر

 

 ۳ - ۲        األولیة قائمة المركز المالي
 

 ٤       األولیةقائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم 
 

 ٥            األولیةقائمة عملیات المساھمین 
 

 ٦       األولیةللمساھمین  قائمة الدخل الشامل
 

 ۷        األولیةتغیرات في حقوق المساھمین قائمة ال
 

 ۸          األولیةالنقدیة لعملیات التأمین  قائمة التدفقات
 

 ۹               األولیةلمسـاھمین عملیات اقائمة التدفقات النقدیة ل
 

 ۲۱ - ۱۰                       الموجزة األولیةالقوائم المالیـة إیضاحات حول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















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

 األولیة الموجزة المالیة لقوائما إیضاحات حول
 (غیر مدققة) – م۲۰۱۷مارس  ۳۱ثالثة أشھر المنتھیة في اللفترة 

 

۱۰ 
 

  . التنظیم واألنشطة الرئیسیة۱
 

ب ـــإن المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج) (الشركة) ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموج
  .م۲۰۰۷ طســأغس ۲۲ق ــھـ المواف۱٤۲۸عبان ــش ۹خ ــبتاری ٤۰۳۰۱۷۱۹۹۹م ــاري رقــجل التجــالس
  الســعودیة.ة ــة العربیــالمملك ۲۱٤٦۲جده،  ۷۰۷٦س ص. ب. ــــالرئیســـي للشـركة في حي الروی ركـزوان المـــعن

 
 ٤۰٥۲۳ .بص لـقـالما حيتغییر عنوان المكتب المسجل للشركة من جدة إلى  تم ،۲۰۱٤مایو  ۱۳وفقا لقرار المساھمین بتاریخ 

نتھاء من اإلجراءات القانونیة لتغییر عنوان المكتب المسجل للشركة خالل ، المملكة العربیة السعودیة. وقد تم اإل۱۱٥۱۱الریاض 
 . النظام األساسي تم تعدیلو ۱۰۱۰٤۱۷۱۷۸جدید رقم  سجل تجاري الحصول علىلھذا تم  وفقاو، ۲۰۱٤سنة 
 

إستلمت الشركة  ،۲۰۰۹إبریل  ٤ھا في المملكة العربیة السعودیة. في بألنشطة المرتبطة إن الشركة مرخص لھا لمزاولة التأمین وا
لتجاریة بدأت الشركة بأعمالھا ا الترخیص من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لبدء أعمال التأمین في المملكة العربیة السعودیة.

  .۲۰۰۷أغسطس  ۲۷(تداول) في  . تم إدراج الشركة في سوق المال السعودي۲۰۰۹یولیو  ۱في 
 

  . أسس اإلعداد۲
 

 بیان اإللتزام
 

ً والموجزة  األولیةھذه القـوائم المالیة تم إعداد  من قبل  ةالصادر "األولیةـ التقاریر المالیة  ۳٤لمعـیار المحاسـبة الدولي رقم " فقا
 . الدخل للتعلیمات المحاسبیة للزكاة وضریبة السعودي (ساما)تم إعتماده من قبل مؤسسة النقد العربي ومجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

م یجب أن تقرأ بأالقتران مع القوائم المالیة المدققة للشركة كمافي ۲۰۱۷مارس  ۳۱إن القوائم المالیة الموجزة عن الفترة المنتھیة في 
في رأي اإلدارة فإن القوائم المالیة الموجزة تعكس كافة التعدیالت (التي تتضمن التعدیالت المتكررة) الضروریة . ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 لعرض نتائج العملیات للفترة األولیة المعروضة بشكل عادل. 
 

 دیسمبر. ۳۱تتبع الشركة سنة مالیة تنتھي في 
 

م یذكر ، ما لعودي الذي یمثل عملة نشاط الشركة وقد تم تقریبھ ألقرب ألفالموجزة بالریال الس األولیةیتم عرض القوائم المالیة 
 ف ذلك.خال

 
مع معاییر المحاسبة الدولیة والتي تتطلب إستخدام تقدیرات وإفتراضات یكون  یتماشىلقد تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة بما 

في تاریخ إصدار القوائم المالیة  وجدت،وجودات أو إلتزامات طارئة، إن لھا تأثیر على الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن أي م
م غاألولیة الموجزة وكذلك المبالغ الظاھرة كإیرادات ومصروفات خالل الفترة المالیة المعد عنھا القوائم المالیة األولیة الموجزة. وبالر

كة لألحداث الحالیة التي تمر بھا الشركة، إال أن النتائج الفعلیة من أن ھذه التقدیرات ھي مبنیة في األساس على تقدیرات إدارة الشر
 قد تختلف عن تلك التقدیریة.

 
 ر للقوائم المالیة الكاملة التي تعد وفقاً لمعایی واإلفصاحات المطلوبةال تحتوي القوائم المالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات 

 التقاریر المالیة الدولیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 تتمة)(-مدققة) (غیر  م۲۰۱۷مارس  ۳۱ثالثة أشھر المنتھیة في اللفترة 

 

۱۱ 
 

 تتمة)(- . أسس اإلعداد۲
 

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبیة منفصلة لكل من عملیات التأمین وعملیات المساھمین وفقاً لمتطلبات نظام شركات التأمین العاملة 
لخاصة افي المملكة العربیة السعودیة وتعرض القوائم المالیة على ھذا النحو. تدرج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف 

یتم تحدید أساس توزیع المصاریف الناشئة عن العملیات المشتركة من قبل اإلدارة وبكل نشاط في الدفاتر المحاسبیة الخاصة بھا. 
 اإلدارة. وأعضاء مجلس

 
 :كمایليلشركات التأمین  التنفذیةیتم توزیع فائض عملیات التأمین حسب نص الالئحة  

 
   

 ٪۹۰  المساھمین عملیات إلى محول
 ٪۱۰  التأمین وثائق حملة عملیات إلى المحول

  ۱۰۰٪  
 إلى عملیات المساھمین. بأكملھالعجز  تحویلإذا كان ناتج عملیات التأمین عجز، یتم 

 
ن قبل الجدیدة والمعدلة المطبقة م ةیلجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدول تفسیراتییر الدولیة للتقاریر المالیة والمعا

 الشركة
 

 جلس معاییر المحاسبة الدولیة:م من قبل الصادرة والمراجعات التالیة التعدیالتقد قامت الشركة بتطبیق ال
 

 البیان المعیار / التعدیالت

معیار التقار�ر المالیة 
١٢رقم الدولي   

التي  ١٦ب  – ١٠ب الفقرات �خالف تلك المبینة في  ١٢تعدیالت على معیار المحاســـــبة الدولي رقم توضـــــح ال
تطبق على حصـــة الشـــر�ة في شـــر�ة تا�عة أو مشـــروع مشـــترك او شـــر�ة زمیلة (أو جزء من حصـــتها في مشـــروع 

 �محتفظ بها �غرض البیع.  مجموعة)مدرجة ضمن استبعاد  (أومشترك أو شر�ة تا�عة) یتم تصنیفه 
ترك او شـــر�ات تا�عة أو مشـــروع مشـــ وهذا لیس له تأثیر على القوائم المالیة للشـــر�ة حیث ال یوجد اســـتثمارات في

 شر�ة زمیلة.
معیار المحاسبة 

٧رقم  الدولي  
: ، تتطلب التعدیالت من االفصاح عن مبادرة االفصاح النقد�ة:"قائمة التدفقات  – ٧التعدیل لمعیار رقم 

لناشئة عن المنشآت االفصاح عن التغیر في مطلو�اتها الناشئة عن أنشطة التمو�ل ، �ما في ذلك التغیرات ا
التفقات النقد�ة والتدفقات غیر النقد�ة (مثل مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبیة) ، في التطبیق األول 

للتعدیل ال یتطلب من المنشآت تقد�م معلومات عن أرقام المقارنة للفترات السا�قة. الشر�ة غیر مطالبة بتقد�م 
ن ستطالب بتقد�م افصاحات اضافیة في قوائمها المالیة ولك الموجزة،افصاحات اضافیة في قوائمها االولیة 

م. ٢٠١٧د�سمبر  ٣١السنو�ة للسنة المنتهیة في   
 

ھذه القوائم المالیة األولیة  ىي تأثیر جوھري علألیس لھا  التي للشركة القوائم المالیة وتحدیثاتھا علىتطبیق ھذه المعاییر إن 
 الموجزة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 تتمة)(-مدققة) (غیر  م۲۰۱۷مارس  ۳۱ثالثة أشھر المنتھیة في اللفترة 

 

۱۲ 
 

 تتمة)(- . أسس اإلعداد۲
 

قبل  ة الجدیدة والمعدلة المطبقة منیالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وتفسیرات لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدول
 الشركة (تتمة)

 
 المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد 

 

 دناه.أتاریخ إصدار القوائم المالیة للشركة ھي مدرجة  ىحت تفعل والتي لم الصادرةإن المعاییر 
 

یق ھذه المعاییر الشركة تطب تعتزم .في المستقبلھا تطبیق بشكل معقولالشركة تتوقع  ،والتفسیرات المصدرةإن الئحة المعاییر 
 .عند تفعیلھا

 

 البیان المعیار / التعدیالت

 تار�خ السر�ان الفعلي
للفترات التي تبدأ في أو 

 �عد التار�خ أدناه

٩معیار التقار�ر المالیة الدولي رقم  م٢٠١٨ینایر  ١  األدوات المالیة   
١٥معیار التقار�ر المالیة الدولي رقم   م٢٠١٨ینایر  ١ اإلیرادات من العقود مع العمالء 
٢معیار التقار�ر المالیة الدولي رقم  تصنیف للتقار�ر المالیة  ٢المعیار الدولي رقم على تعدیالت  

 م٢٠١٨ینایر  ١ وقیاس معامالت المدفوعات المبینة على أسهم.
٤٠رقم  المحاسبة الدوليمعیار  تحو�ل الالستثمارات العقار�ة ٤٠تعدیالت على المعیار رقم    م٢٠١٨ینایر  ١ 

٢٢رقم  تفسیر لجنة التقار�ر المالیة الدولیة  م٢٠١٨ینایر  ١ المعامالت �العملة األجنبیة واالعتبارات المسبقة 
ومعیار  ١معیار التقار�ر المالیة الدولي رقم 

٢٨المحاسبة الدولي رقم   
على دورة التقار�ر المالیة  ٢٠١٦التعدیالت السنو�ة لعام 

٢٠١٦-٢٠١٤الدولیة   م٢٠١٨ینایر  ١ 
١٦معیار التقار�ر المالیة الدولي رقم  م٢٠١٩ینایر  ١ عقود اإل�جار   

 

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

 
  حكمھ يف نقد وما. ۳

 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷مارس  ۳۱  

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

   عملیات التأمین
 ۳٦٫۳۸۱ ۲۷٫۲٦۳ البنوكولدى في الصندوق نقد 

 ۱٦۸٫۱۱۹ ۱٤٤٫٤۰۳ ودیعة قصیرة األجل
 ۱۷۱٫٦٦٦ ۲۰٤٫٥۰۰ 

   عملیات المساھمین
 ۱٥٫۱٦۸ ۷٫۹۱۳ لدى البنوكوفي الصندوق  نقد

 ۳۹٫۸٦۸ ٥۰٫۱٦٥ ودیعة قصیرة األجل
 ٥۸٫۰۷۸ ٥٥٫۰۳٦ 

 
 د. تصنیف إئتماني جیذات  لدى أطرافیتم االحتفاظ بالنقدیة لدى البنوك 

 .األولیة عاله تقارب بشكل معقول القیمة العادلة كما في تاریخ قائمة المركز الماليإن المبالغ المفصح عنھا أ
 
 



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

 األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 تتمة)(-مدققة) (غیر  م۲۰۱۷مارس  ۳۱ثالثة أشھر المنتھیة في اللفترة 

 

۱۳ 
 

 ، صافيأقساط تأمین مدینةذمم  .٤
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷مارس  ۳۱  
 (مدققة) غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    

 ۹٥٫۸۰٤ ۹۱٫۳٥٦ المطلوب من حملة وثائق التأمین
 ۷۱ ۲۰۰ ذات عالقة أطراف-المطلوب من حملة وثائق التأمین 

)٦٫۲۱٤( (٥٫۰۰۱) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  
 ۸٦٫٥٥٥ ۸۹٫٦٦۱ 

 
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷مارس  ۳۱  احركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھ
 (مدققة) غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    
   

 ۲٫٦۲۲ ٦٫۲۱٤ / السنة الرصید في بدایة الفترة
 - (۱٫۲۱۳) مخصص خالل الفترة /السنة عكس 
 ۳٫٥۹۲ - / السنة مخصص خالل الفترةللإضافة 

 ٦٫۲۱٤ ٥٫۰۰۱ / السنة الرصید في نھایة الفترة
 
 

 ستثمارات متاحة للبیع إ. ٥
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷مارس  ۳۱  
 (مدققة) غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    

   عملیات المساھمین
 ۲٥٫۰۰۰ ۲٥٫۰۰۰ استثمار في صكوك
 ۲۰٫۷٥۹ ۲۱٫۱۹۸ أوراق مالیة مدرجة

 ۱٫۹۲۳ ۱٫۹۲۳ مدرجة  غیر أوراق مالیة
 ٤۸٫۱۲۱ ٤۷٫٦۸۲ 

 
 
 

 مدققة)(غیر  م۲۰۱۷مارس  ۳۱في كما 
 

 

الرصید في بدایة 
 الفترة

 (ألف لایر سعودي)

 الحركة خاللصافي 
 الفترة

 (ألف لایر سعودي)

القیمة  يالتغیر ف
 للفترةالعادلة 

 (ألف لایر سعودي)

الرصید في نھایة 
 فترةال

 (ألف لایر سعودي)
إستثمار في شركة نجم لخدمات 

 ۱,۹۲۳ - - ۱,۹۲۳ التأمین
 ۲٥,۰۰۰ - - ۲٥٫۰۰۰ استثمار في صكوك
)۱٫۳٥۳( ۱٫۷۹۲ ۲۰٫۷٥۹ أوراق مالیة مدرجة  ۲۱٫۱۹۸ 

  ٤۷٫٦۸۲ ۱٫۷۹۲ )۱٫۳٥۳(  ٤۸٫۱۲۱ 
  

        
 
 



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

 األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 تتمة)(-مدققة) (غیر  م۲۰۱۷مارس  ۳۱ثالثة أشھر المنتھیة في اللفترة 

 

۱٤ 
 

 إستثمارات متاحة للبیع (تتمة). ٥
 

 م (مدققة)۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 
 

الرصید في بدایة 
 السنة

 سعودي)ألف لایر (

 الحركة خاللصافي 
 السنة 

 (ألف لایر سعودي)

التغیر في القیمة 
 سنةللالعادلة 

 (ألف لایر سعودي)

الرصید في نھایة 
 السنة

 (ألف لایر سعودي)
إستثمار في شركة نجم لخدمات 

٫۹۲۳۱ التأمین   - - ٫۹۲۳۱  
إستثمار في صنادیق إستثماریة 

)۱۹٫٦۳۲( ۱۹٫۳٦۱ مشتركة  ۲۷۱ - 
)۲٫۱۰٥( ۲٦٫٥۰۳ استثمار في صكوك  ٦۰۲ ۲٥٫۰۰۰ 

 ۲۰٫۷٥۹ ٦۳۳ ۲٫٤۷۱ ۱۷٫٦٥٥ مدرجةأوراق مالیة 
  ٦٥٫٤٤۲ )۱۹٫۲٦٦(  ۱٫٥۰٤ ٦۷٫٦۸۲ 

 
وصكوك صنادیق إستثماریة مشتركة  واإلستثمار في ۳ ىمستوأعاله ضمن  في شركة نجم لخدمات التأمین تم تصنیف اإلستثمار

 . ۲الطیران المدنى ضمن مستوى  ھیئة
 

 م:۲۰۱٦ مارس ۳۱( م۲۰۱۷ مارس ۳۱في  المنتھیة أشھر الثالثة لفترة ملیون لایر سعودي ۱٫۳٥۳غیر المحققة  الخسائربلغت 
طي كإحتیا األولیة اإلعتراف بھا في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین وقد تم)، ملیون لایر سعودي ۱٫۷۰۲غیر محققةخسائر

 دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫٤۰٦م: ۲۰۱۷ مارس ۳۱ إستثمارات متاحة للبیع في وبلغ إحتیاطيإستثمارات متاحة للبیع. 
 .)لایر سعودي ملیون ۱٫۰٥۳م: ۲۰۱٦

 
 

  ودیعة نظامیة. ٦
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷مارس  ۳۱  
 (مدققة) غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    

   عملیات المساھمین
۰۰۰٫۲۰ ودیعة نظامیة  ۲۰٫۰۰۰ 

 

من رأس المال  %۱۰ التأمین في المملكة العربیة السعودیة، قامت الشركة بإیداع الودیعة النظامیة بنسبةتمشیاً مع متطلبات نظام 
ه س��حب ھذ نال یمك. (س��اما) من قبل مؤس��س��ة النقد العربي الس��عودي ختیارهإتم یملیون لایر س��عودي في بنك  ۲۰المدفوع قیمتھ 

  لسعودي.الودیعة النظامیة بدون موافقة مؤسسة النقد العربي ا
 
 
 

 صافي مكتسبة،أقساط تأمین غیر . ۷
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷مارس  ۳۱  
 (مدققة) غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    
      

 ۲۳۲٫۲۹٦ ۱۹۷٫٤۰۱ غیر مكتسبةتأمین أقساط 
)۳۲٫٤۷۳( غیر المكتسبة أقساط التأمینحصة معیدي التأمین في   )۳٥٫۱۲۰(  

 ۱٦٤٫۹۲۸ ۱۹۷٫۱۷٦ 
 
 
 
 



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

 األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 تتمة)(-مدققة) (غیر  م۲۰۱۷مارس  ۳۱ثالثة أشھر المنتھیة في اللفترة 

 

۱٥ 
 

 مطالبات تحت التسویة، صافي. ۸
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷مارس  ۳۱  
 (مدققة) غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    
   

 ۲٤٫٤٥۰ ۲۹٫٦٤۱ إجمالي مطالبات تحت التسویة
 ۱۰٤٫۹۷۰ ۹۲٫٤۸۰ مبلغ عنھاغیر و متكبدةیضاف: إحتیاطي مطالبات 

 ۱۲۹٫٤۲۰ ۱۲۲٫۱۲۱ ةمطالبات تحت التسوی
)٤۳٫٥۷٤( حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة  )٤۳٫۲۲٤(  

 ۸٦٫۱۹٦ ۷۸٫٥٤۷ ، صافيمطالبات تحت التسویة
 
 وضریبة الدخل الزكاة. ۹
 

 على أفضل مالدى االدارة من تقدیرات: تم إحتساب الزكاة وضریبة الدخل المستحقة 
 

 :المستحقة حركة الزكاة فیما یلي
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷مارس  ۳۱  
 (مدققة) غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    
   

 ۷٤۸ ۱٫٤۹۳  السنة / بدایة الفترةالرصید في 
٦٤۱٫۱ ٤۰۳  السنة / الفترةالمحمل خالل   
)۸۹٦( -  ةالسنالفترة / المدفوع خالل   

٤۹۳٫۱ ۱٫۸۹٦  السنةالفترة / الرصید في نھایة   
 
 

 :المستحقة ضریبة الدخلفیما یلي حركة 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷مارس  ۳۱  
 (مدققة) غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    
   

 - ۱۷  السنة / بدایة الفترةالرصید في 
 ۱۷ ٤  السنة / الفترةالمحمل خالل 

 ۱۷ ۲۱  السنةالفترة / الرصید في نھایة 
 

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

شركة ومعرفتھا بمتطلبات الزكاة المطبقة في المملكة ساب الوعاء الزكوي بناء على فھم ال سعودیة تم إحت تخضع  .العربیة ال
االنظمة الزكویة في المملكة العربیة السعودیة للتفسیرات مختلفة وتقوم الھیئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربوط الزكویة 

          والتي تختلف عن االقرارت المقدمة من قبل الشركة. 

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

 
 
 
 

 



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

 األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 تتمة)(-مدققة) (غیر  م۲۰۱۷مارس  ۳۱ثالثة أشھر المنتھیة في اللفترة 

 

۱٦ 
 

 (تتمة) وضریبة الدخل الزكاة. ۹
 

 الربط:موقف 
 م.۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱الدخل للسنوات حتى ضریبة ـریبة الدخــل الخاصــة بمصلحة الزكاة وم تقــدیم إقــرارات الزكـاة وضت

بعمل  الھیئة العامة للزكاة والدخلم. قامت ۲۰۰۸دیسمبر  ۳۱تم الحصول على شھادة نھائیة من المصلحة للسنة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي التي لم یتم تسجیلھا في  ۱٫۸٦ م بمبلغ۲۰۱۰وم ۲۰۰۹م، ۲۰۰۸ربط إضافي على اإلقرارات للسنوات 

م اإلعتراف الدخل یتمثل في عدضریبة الرئیسي في الربط المستلم من مصلحة الزكاة و . اإلختالفالموجزة القوائم المالیة األولیة
در قرارھا التي ص لدى لجنة االعتراض االستئنافیة إعترضت الشركة .اإلستقطاع بجزء من نفقات ما قبل التأسیس وضریبة

 شركة بصددوال االستقطاع.اإلعتراف بجزء من نفقات ما قبل التأسیس وعدم قبول االعتراض على ضریبة  بتأیید الشركة في
للھیئة ملیون لایر سعودي  ۱٫۸۳في ھذا الخصوص، الشركة أصدرت خطاب ضمان بمبلغ عمل إعتراض على ھذا الربط 

 ).۱٥اإلیضاح  (انظرالدخل العامة للزكاة و
 
  مالال سرأ .۱۰
 

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

 
 م۲۰۱۷مارس  ۳۱  

 غیر مدققة)(
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱

 )مدققة(
 ألف لایر سعودي  % الحصة  سعودي لایر ألف الحصة % 

 ۸۰٬۰۰۰ ٤۰ ۸۰٬۰۰۰ ٤۰ المساھمون المؤسسون
 ۱۲۰٬۰۰۰ ٦۰ ۱۲۰٬۰۰۰ ٦۰ العام  الجمھور

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

   والمخفضساسي األ السھم ربح. ۱۱
 

 .رةللفت القائمةالمصدرة و على المتوسط المرجح لعدد األسھمفترة ربح البقسمة صافي  السھم للفترةتم إحتساب ربح 
 

 حتیاطي نظاميإ .۱۲
 

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

 .الفترةخسائر متراكمة في نھایة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 تتمة)(-مدققة) (غیر  م۲۰۱۷مارس  ۳۱ثالثة أشھر المنتھیة في اللفترة 

 

۱۷ 
 

 أطراف ذات عالقة. معامالت مع ۱۳
 
 لسنة:ا /الفترة واألرصدة الناتجة عنھا بنھایة الفترةفیما یلي تفاصیل المعامالت مع األطراف ذات العالقة الرئیسیة خالل     

 
   عملیات التأمین

 
 

 العالقـة ذوالطرف 
 

 طبیعة المعاملة

 
العملیاتمبالغ   

المنتھیة في أشھر الثالثة لفترة  
 النھائي الرصید
 )(دائن / مدین

م۷۲۰۱ مارس ۳۱   م۱٦۲۰ مارس ۱۳  م۷۲۰۱ مارس ۱۳  م٦۲۰۱ دیسمبر ۳۱   
مدققة) (غیر (غیر مدققة)    (مدققة) (غیر مدققة) 
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)  
      

 ۱٤۹ ۷٤ ۱٦٥ ٤  ةمكتتب أقساط تأمین حلیفة شركات
)۲۰۰( ۸٤ ۳۳ مطالبات مدفوعة  )۳۱۳(  

جلس اإلدارة ولجنة م
 - - ۱۱۸ ۱٥۳  إجتماعاتأتعاب  المراجعة

 ۷۰ ٥۳ ۱٫۲٥٤ ۱٫۲٥٤ مزایا قصیرة األجل كبار موظفي اإلدارة
)۱٫۰۲٤( ۱٫٤۹۷ ٥۷ ۱۱۰ مزایا طویلة األجل  

 

 



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

 األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 تتمة)(-مدققة) (غیر  م۲۰۱۷مارس  ۳۱ثالثة أشھر المنتھیة في اللفترة 

 

۱۸ 
 

  . التقاریر القطاعیة۱٤
 

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

 .إیرادات أخرىومخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا والمصاریف العمومیة واإلداریة  ال تتضمن نتائج القطاعات
َ  ستثمارات،النقد وما فى حكمھ، اإل القطاعات،ال تتضمن موجودات   ي.صاف ،والممتلكات والمعداتوذمم مدینة أخرى  مبالغ مدفوعة مقدما

مین إلى عملیات المساھ المستحق، المصاریف المستحقة والمطلوبات األخرى التأمین،لمعیدي  ذمم دائنةال تتضمن مطلوبات القطاعات 
 .الخدمة للموظفین ومكافأة نھایة

 
 التشغیل  قطاعات

 
 م (غیر مدققة):۲۰۱۷ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 

 
 طبي مركبات

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

 
 

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      إیرادات
 ۸۱٫۷۷۳ ۳٫۹۰۸ ۷٫۰۳۸ ۲٤٫۳۹٦ ٤٦٫٤۳۱ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

)۱۰٦( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )٦٫٥۹۷(  )۰۹۱٫۳(  )۷٤۹٫۳(  )٥٤۳٫۱۳(  
)۸٥۰( فائض خسارة أقساط تأمین   - )۱٥٦(  )۹٥(  )۱٫۱۰۱(  

 ٦۷٫۱۲۹ ٦٤ ۳٫۷۹۱ ۱۷٫۷۹۹ ٤٥٫٤۷٥ صافي أقساط التأمین المكتتبة
)۱٫۳۱۸( ۱۷٫۰۹۱ ۱٦٫٤۷۱ ةأقساط التأمین غیرالمكتسبصافي التغیر في   ٤ ۳۲٫۲٤۸ 

۸۹۰٫۳٤ ٦۱٫۹٤٦ صافي أقساط التأمین المكتسبة  ۲٫٤۷۳ ٦۸ ۹۹٫۳۷۷ 
 ۱٫٦۲۳ - - - ۱٫٦۲۳ دخل اكتتاب آخر

 ۸۱٦ ٤٥۷ ۳٥٤ - ٥ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
 ۱۰۱٫۸۱٦ ٥۲٥ ۲٫۸۲۷ ۳٤٫۸۹۰ ٦۳٫٥۷٤ صافي اإلیرادات

      
      التكالیف والمصاریف

إجمالي المطالبات 
  المدفوعة

٦۱٫۸۳۹ ۲٥٫٦٤۲ ۷۰ ۳ ۸۷٫٥٥٤ 

)۸٫۰۰٤( - معیدي التأمینحصة  ناقصا:  )۲۳(  )۳(  )۸٫۰۳۰(  
۸۳۹٫٦۱ صافي المطالبات المدفوعة  ۱۷٫٦۳۸ ٤۷ - ۷۹٫٥۲٤ 

)۸٫۱۸٥( يصاف التسویة،المطالبات تحت  التغیر في  ٤۱٤ ۱۲۲ - )۷٫٦٤۹(  
 ۷۱٫۸۷٥ - ۱٦۹ ۱۸٫۰٥۲ ٥۳٫٦٥٤ صافي المطالبات المتكبدة

 ۹٫۱۷۲ ۱۲٦ ۲۷٤ ۳٫٥۲٥ ٥٫۲٤۷ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 
 ۹۳٤ - - ٦۹۱ ۲٤۳ مصاریف اكتتاب اخري

 ۸۱٫۹۸۱ ۱۲٦ ٤٤۳ ۲۲٫۲٦۸ ٥۹٫۱٤٤ صافي التكالیف والمصاریف

 ۱۹٫۸۳٥ ۳۹۹ ۲٫۳۸٤ ۱۲٫٦۲۲ ٤٫٤۳۰ صافي نتائج عملیات التأمین
      
)۱٦٫۲۰٦( - - - - مصاریف عمومیة وإداریة   

)۳۱٤(  وإشراف أتعاب فحص   )۲۲٥(  )۲٦(  )۲۰(  )٥۸٥(  
)٤٤۸( - أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  - - )٤٤۸(  

 ۱٫۲۱۳     عكس مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ٥٦٦      دخل إستثمارات
 ٤۱     إیرادات أخرى

 ٤٫٤۱٦     من عملیات التأمین الفائض
 



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

 األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 تتمة)(-مدققة) (غیر  م۲۰۱۷مارس  ۳۱ثالثة أشھر المنتھیة في اللفترة 

 

۱۹ 
 

 (تتمة) – . التقاریر القطاعیة۱٤
 

 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات 
(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      (غیر مدققة)م ۲۰۱۷ مارس ۳۱كما في 
 ۸٦٫۸٥٦ ۲۷٫۷۷۱ ۲٫۰۰٦ ۳۱٫۱۰۷ ۲٥٫۹۷۲ ، صافيومعیدي التأمینذمم أقساط تأمین 

 ۳۲٫٤۷۳ ۱٥٫۰۰۸ ۳٫۲٤٥ ۱٤٫۱۲۳ ۹۷ حصة إعادة تأمین في أقساط غیر مكتسبة
 ٤۳٫٥۷٤ ۳۱٫۸۸٦ ۲٫۹۰٦ ۷٫٦۸۲ ۱٫۱۰۰ حصة إعادة تأمین في مطالبات تحت التسویة

 ۱٤٫٤۳۰ ۱٦٦ ۱٫۲٦٦ ٤٫۸۰۱ ۸٫۱۹۷ مؤجلة تأمینوثائق تكالیف إستحواذ 
 ۲۰٥٫۷۷٦     موجودات غیر موزعة

 ۳۸۳٫۱۰۹     مجموع موجودات عملیات التأمین
 

 ٦۹۹ ۲۷۰ ٤۱۲ - ۱۷ دخل عموالت غیر مكتسبة
 ۱۹۷٫٤۰۱ ۱٥٫۲٥۸ ۱۹٫۳۱٦ ٦۳٫۰٦۳ ۹۹٫۷٦٤ سبةتغیر مك تأمینأقساط 

 ۱۲۲٫۱۲۱ ۳۲٫۲۰۸ ٦٫۰۳۱ ۲۲٫۷٦۰ ٦۱٫۱۲۲ مطالبات تحت التسویة
 ٤٦٫٦۷٥     مطلوبات أخرى
 ۱٦٫۲۱۳     موزعةمطلوبات غیر 

 ۳۸۳٫۱۰۹     جمالي مطلوبات عملیات التأمینإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

 األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 تتمة)(-مدققة) (غیر  م۲۰۱۷مارس  ۳۱ثالثة أشھر المنتھیة في اللفترة 

 

۲۰ 
 

 (تتمة) – القطاعیة التقاریر .۱٤
 

 ):مدققةم (غیر ۲۰۱٦ مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة
 

 طبي مركبات
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة
 
 

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      إیرادات
 ۱٤۷٫۲۷٤ ٤٫۰۲٤ ٥٫٤۸۱ ٤٤٫۰٥۲ ۹۳٫۷۱۷ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

)۹٫۸۳٤( - أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )۱٫۹۸۰(  )۳٫٤٦٦(  )۱٥٫۲۸۰(  
)۱٫٤۰۷( فائض خسارة أقساط تأمین   - )۱۱٥(  )۹۹(  )۱٫٦۲۱(  

۳۱۰٫۹۲ صافي أقساط التأمین المكتتبة  ۳٤٫۲۱۸ ۳٫۳۸٤٥ ٦۹ ۱۳۰٫۳۷۳ 
)۱٦٫۸۲۱( ةأقساط التأمین غیرالمكتسبصافي التغیر في   )٥٫۲٤۲(  )۱٫۱٥۸(  ٥۲ )۲۳٫۱٦۹(  

٤۸۹٫۷٥ صافي أقساط التأمین المكتسبة  ۲۸٫۹۷٦ ۲٫۲۲۸ ٥۱۱ ۱۰۷٫۲۰٤ 
 ۳٫۰٤۷ - - - ۳٫۰٤۷ دخل اكتتاب آخر

 ۱٫۰۰۷ ۷۱۷ ۲۸۷ - ۳ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
٥۳۹٫۷۸ صافي اإلیرادات  ۹۷٦٫۲۸  ۲٫٥۱٥ ۱٫۲۲۸ ۱۱۱٫۲٥۸ 

      
      التكالیف والمصاریف

إجمالي المطالبات 
 ۹۰٫۲۹۷ ٤٦۱ ۱۳۱ ۱۹٫۳٥۷ ۷۰٫۳٤۸  المدفوعة

)۳۸۸( حصة معیدي التأمین ناقصا:  )٦٫۷۳۳(  )٤۷(  )۲۲٦(  )۷٫۳۹٤(  
 ۸۲٫۹۰۳ ۲۳٥ ۸٤ ۱۲٫٦۲٤ ٦۹٫۹٦۰ صافي المطالبات المدفوعة

)۱٦۰( ٦٥۷ يصاف التسویة،المطالبات تحت  التغیر في  ۸۳۳ ۷۳ ۱٫٤۰۳ 
 ۸٤٫۳۰٦ ۳۰۸ ۹۱۷ ۱۲٫٤٦٤ ۷۰٫٦۱۷ صافي المطالبات المتكبدة

)۱٫٥۲۱( التغیر في احتیاطي عجز أقساط التأمین  - - - )۱٫٥۲۱( 
 ٥٦٦ - - ۳٤٦ ۲۲۰ مصاریف اكتتاب أخرى

 ۹٫۷۹٥ ۱۷۷ ۲۹۰ ۳٫۰٥٥ ٦٫۲۷۳ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 
٫۷٥ صافي التكالیف والمصاریف ٥۸۹ ٫۱٥ ۸٦٥ ۱٫۲۰۷ ٤۸٥ ۹۳٫۱٤٦ 

 ۱۸٫۱۱۲ ۷٤۳ ۱٫۳۰۸ ۱۳٫۱۱۱ ۲۹٥۰ صافي نتائج عملیات التأمین
      
)۱٥٫۰۷٥(     مصاریف عمومیة وإداریة   

)۳۸٥(  وإشراف أتعاب فحص   )۱۹۳(  ( )۲۱  )۳۰(  )٦۲۹(  
)۳۸٦( - أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  - - )۳۸٦(  

)٦۷(     مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  
 ۸٤٤      دخل إستثمارات
 ۱٫۷۰۱     إیرادات أخرى

 ٤٫٥۰۰     من عملیات التأمین فائضال
 
 
 
 
 

  



 التعاوني )أسيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 تتمة()-مدققة( )غير  م7132مارس  13ثالثة أشهر المنتهية في اللفترة 
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 )تتمة( – . التقارير القطاعية33

 

 المجموع شخرى الحوادث العامة طبي مركبات 

)شلف لاير 

 سعودي(

)شلف لاير 

 سعودي(

)شلف لاير 

 سعودي(

)شلف لاير 

 سعودي(

)شلف لاير 

 سعودي(

      م )مدققة(7131 ديسمبر 13كما في 

 63.311 32.683 1.836 33.213 26.163 ، صافيالتأمين ومعيديذمم شقساط تأمين 

 32.121 12.131 2.623 12.366 31 حصة إعادة تأمين في شقساط غير مكتسبة

268.31 2.821 2.222 1.111 حصة إعادة تأمين في مطالبات تحت التسوية  33.223 

 12.232 182 1.136 11.311 3.288 مؤجلة تكاليف إستحواذ وةثائق تأمين

 231.338     موجودات غير موزعة

 331.213     مجموع موجودات عمليات التأمين

 
 633 266 333 - 1 دخل عموالت غير مكتسبة

 232.266 12.262 12.312 83.328 116.168 غير مكتسبة شقساط تأمين

 126.321 32.113 2.822 22.232 66.312 مطالبات تحت التسوية

612.26     مطلوبات شخرى  

631.13     مطلوبات غير موزعة  

 331.213     إجمالي مطلوبات عمليات التأمين

 

 

  المحتملة اإللتزامات. 38

 

مليون لاير  1.83 م:2116ديسمبر 31)سعودي ن لاير مليو 1.83 خطاب ضمان بمبلغ الشركة م لدى2112 مارس 31كما في 

ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  1.83نقدي بمبلغ  هامش تم إيداع .(6)انظر ايضاح الريئة العامة للزكاة والدخل  ( لصالحسعودي

 في شخرى وذمم مدينةفوعة مقدما مد مبالغضمن  ويتم إدراجه الغرضلدى البنك لرذا تم إيداعه  سعودي(مليون لاير  1.83 م:2116

 لعمليات التأمين. األولية المالي قائمة المركز

 

 أرقام المقارنة .31

 

 الحالية.شعيد تبويب بعض شرقام المقارنة للسنة السابقة بما تتمشى مع تبويب السنة  

 

 

 األولية الموجزةالقوائم المالية  إعتماد .32

 

م.2112 ابريل 22هـ الموافق 8133جب ر 82 من قبل شعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ األولية الموجزة إعتمدت هذه القوائم المالية   
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