
 
 

 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 
  وتقریر فحص مراجعي الحسابات المستقلینالقوائم المالیة األولیة الموجزة 

   م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیتین في  تسعةأشھر وال لفترتي الثالثة
  



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

  المستقلین  الحسابات مراجعي ر فحصوتقری األولیة الموجزة المالیة القوائم
  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

  
  الصفحة                    الفھرس 

  
  ١                      الحسابات المستقلین راجعيمفحص  تقریر

  

  ٣ - ٢                األولیة قائمة المركز المالي
  

  ٤             األولیةقائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم 
  

  ٥                   األولیةقائمة عملیات المساھمین 
  

  ٦              األولیةقائمة الدخل الشامل للمساھمین 
  

  ٧            األولیةقائمة التغیرات في حقوق المساھمین 
  

  ٨               األولیةقائمة التدفقات النقدیة لعملیات التأمین 
  

  ٩                   األولیةلمسـاھمین عملیات اقائمة التدفقات النقدیة ل
  

  ٢٣ - ١٠                          الموجزة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیـة 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





















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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة)(– م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

١٠ 
 

   . التنظیم واألنشطة الرئیسیة١
 

ب ـــعودیة بموجیة السإن المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج) (الشركة) ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العرب
  .  م٢٠٠٧طس ــأغس ٢٢ق ــھـ المواف١٤٢٨عبان ــش ٩خ ــبتاری ٤٠٣٠١٧١٩٩٩م ــاري رقــجل التجــالس
  عودیة . ــة الســة العربیــالمملك ٢١٤٦٢جده،  ٧٠٧٦س ص. ب. ــــالرئیســـي للشـركة في حي الروی ركـزوان المـــعن

  
 ٤٠٥٢٣ .بص قـالـلما حيتم تغییر عنوان المكتب المسجل للشركة من جدة إلى   ،٢٠١٤مایو  ١٣وفقا لقرار المساھمین بتاریخ 

الل ل للشركة خب المسجنتھاء من اإلجراءات القانونیة لتغییر عنوان المكت، المملكة العربیة السعودیة. وقد تم اإل١١٥١١الریاض 
  . النظام األساسيتم تعدیل  و ١٠١٠٤١٧١٧٨سجل تجاري جدید رقم  الحصول علىلھذا تم  وفقاوھذه الفترة، 

  
. إستلمت الشركة ٢٠٠٩إبریل  ٤التأمین واألنشطة المرتبطة لھا في المملكة العربیة السعودیة. في  إن الشركة مرخص لھا لمزاولة

أعمالھا بلشركة ابدأت  الترخیص من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لبدء أعمال التأمین في المملكة العربیة السعودیة.
  .٢٠٠٧أغسطس  ٢٧مال السعودي (تداول) في . تم إدراج الشركة في سوق ال٢٠٠٩یولیو  ١التجاریة في 

 
  . أسس اإلعداد٢
 

 بیان اإللتزام
  

ً والموجزة  األولیةھذه القـوائم المالیة تم إعداد  إن السیاسات ". األولیةلمالیة ـ التقاریر ا ٣٤لمعـیار المحاسـبة الدولي رقم " فقا
القوائم المالیة  بعة إلعدادت المتاألولیة الموجزة تتوافق مع تلك البیانا المحاسبیة المتبعة من قِبل الشركة إلعداد ھذه القوائم المالیة

  السنویة.
  

ال تتضمن كافة  م ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في المنتھیة  أشھر تسعةوال الثالثة أشھر لفترتيالموجزة  األولیةإن ھذه القوائم المالیة 
یسمبر د ٣١ما في كلشركة أ مقترنة مع القوائم المالیة السنویة لالمعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة ویجب أن تقر

ریة) دیالت الدولك التعفي رأي مجلس إدارة الشركة أن القوائم المالیة األولیة الموجزة توضح جمیع التعدیالت (بما في ذ م. ٢٠١٥
  الالزمة إلظھار بعدالة نتائج أعمال الفترة األولیة المعروضة.

  
  دیسمبر . ٣١الیة تنتھي في تتبع الشركة سنة م

  
ذكر ، ما لم یفقرب ألألالموجزة بالریال السعودي الذي یمثل عملة نشاط الشركة وقد تم تقریبھ  األولیةیتم عرض القوائم المالیة 

  خالف ذلك.
  

تراضات قدیرات وإفتخدام تمع معاییر المحاسبة الدولیة والتي تتطلب إس یتماشىلقد تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة بما 
دار ریخ إصیكون لھا تأثیر على الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن أي موجودات أو إلتزامات طارئة، إن وجدت ، في تا

الیة األولیة لقوائم الماعنھا  المالیة المعد القوائم المالیة األولیة الموجزة وكذلك المبالغ الظاھرة كإیرادات ومصروفات خالل الفترة
كة، ر بھا الشرلتي تماالموجزة. وبالرغم من أن ھذه التقدیرات ھي مبنیة في األساس على تقدیرات إدارة الشركة لألحداث الحالیة 

  إال أن النتائج الفعلیة قد تختلف عن تلك التقدیریة.
  
  

 فقاً لمعاییر والتي تعد  لكاملةالى كافة المعلومات و اإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالیة ال تحتوي القوائم المالیة األولیة الموجزة ع
  التقاریر المالیة الدولیة.

 
  
  
  
 
  
  
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) -(غیر مدققة) م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

١١ 
 

 (تتمة) - . أسس اإلعداد٢
 

ملة تأمین العاكات التحتفظ الشركة بسجالت محاسبیة منفصلة لكل من عملیات التأمین وعملیات المساھمین وفقاً لمتطلبات نظام شر
المصاریف ادات وفي المملكة العربیة السعودیة وتعرض القوائم المالیة على ھذا النحو. تدرج الموجودات والمطلوبات واإلیر

 ركة من قبلت المشتالمحاسبیة الخاصة بھا. یتم تحدید أساس توزیع المصاریف الناشئة عن العملیاالخاصة بكل نشاط في الدفاتر 
 أعضاء مجلس اإلدارة وتطبق على أساس ثابت. واإلدارة 

  
  لشركات التأمین بین مساھمي الشركة: التنفذیةیتم توزیع فائض عملیات التأمین حسب نص الالئحة  

  
      

  ٪٩٠    المساھمین عملیات إلى محول
  ٪١٠    التأمین وثائق حملة عملیات إلى المحول

    ١٠٠٪   
 إلى عملیات المساھمین. بأكملھالعجز  تحویلإذا كان ناتج عملیات التأمین عجز، یتم 

  
 توزیع قبل المؤسسة موافقة على الحصول الشركة على یجب السعودي العربي النقد لمؤسسة التنفیذیة الالئحة من ٧٠ للمادة وفقا

ً  وقتھا في الوثائق حملة الى مباشرة التأمین وثائق حملة فائض   .اإلدارة مجلس قبل من المدرجة للمعاییر وطبقا
  

الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل  لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولة تفسیراتییر الدولیة للتقاریر المالیة والمعا
  الشركة

  
  جلس معاییر المحاسبة الدولیة:م من قبل الصادرةالتالیة و المراجعات  التعدیالتقد قامت الشركة بتطبیق ال

  
البیانالمعیار/ التفسیر

المحاسبة على اقتناء  -١١ التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
في العملیات المشتركة حصص

  المؤجلة النظامیة الحسابات٤١للتقاریر المالیة رقم المعیار الدولي 
ئمةإیضاح طریقة اإلستھالك واإلطفاء المال – ٣٨و  ١٦التعدیل لمعیار رقم ٣٨و  ١٦ معیار المحاسبة الدولي رقم
حقوق الملكیة في القوائم المالیة المنفصلة –٢٧التعدیل لمعیار رقم ٢٧ معیار المحاسبة الدولي رقم

و  ١٠ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ةبیع الموجودات المشتركة بین المستثمر و المشاریع المشترك -التعدیالت٢٨ معیار المحاسبة الدولي رقم
االفصاح األولي – ١التعدیل لمعیار رقم ١ معیار المحاسبة الدولي رقم
األنشطة الزراعیة: اآلالت لحاملھا – ٤١و  ١٦قم التعدیل لمعیار ر٤١و  ١٦ معیار المحاسبة الدولي رقم

و  ١٠ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
تطبیق استثناءات توحید القوائم المالیة –التعدیالت ٢٨ معیار المحاسبة الدولي رقمو  ١٢

 ٧و  ٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
٣٤و  ١٩ معیار المحاسبة الدولي رقمو 

١٤٢٠ – ٢٠١٢التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر الدولیة دورة 

  
القوائم المالیة األولیة  ھذه ىي تأثیر جوھري علألیس لھا  التي للشركة القوائم المالیة ىتطبیق ھذه المعاییر و تحدیثاتھا علإن 

  الموجزة.
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١٢ 
 

 (تتمة) - . أسس اإلعداد٢
 

للتقاریر المالیة وتفسیرات لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولة الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المعاییر الدولیة 
  الشركة (تتمة)

  
  المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد 

  

  دناه.أتاریخ إصدار القوائم المالیة للشركة ھي مدرجة  ىحت التي لم تفعلو  الصادرةإن المعاییر 
  

ذه ھشركة تطبیق ال تعتزم .في المستقبلھا في تطبیق بشكل معقولالشركة تتوقع  ،المعاییر و التفسیرات المصدرةإن الئحة 
  .المعاییر عند تفعیلھا

  
 تاریخ التفعیلالبیانالمعیار/ التفسیر

االعتراف بالموجودات  – ١٢التعدیل لمعیار رقم ١٢ معیار المحاسبة الدولي رقم
٧٢٠١ینایر  ١للخسائر غیر المحققة.الضریبیة  المؤجلة   

مبادرة االفصاح عن  – ٧التعدیل لمعیار رقم ٧ معیار المحاسبة الدولي رقم
٧٢٠١ینایر  ١  .االفصاح  

٨٢٠١ینایر  ١  األدوات المالیة٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   
٨٢٠١ینایر  ١  مع العمالء المؤجلة اإلیراد من العقود٥١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   
٩٢٠١ینایر  ١  عقود االیجار٦١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   

  

لمالیة ا القوائم على عالهأ المذكورة التفسیرات أو التعدیالت المعاییر، تطبیق على المترتبة اآلثار بتقییم حالیا الشركة تقوم
  .للشركة

 
   حكمھ يف نقد وما. ٣

 
 م ٢٠١٥دیسمبر ٣١ م٢٠١٦  سبتمبر ٣٠ 

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

   عملیات التأمین
 ٤٥٫٠٥٠ ٦٥٬٢٨٧  لدى البنوكفي الصندوق و نقد 

 ١٢٢٫٥٦٣ ١٦٥٬١٥٦ ودیعة قصیرة األجل
 ١٦٧٫٦١٣ ٢٣٠٬٤٤٣ 

    عملیات المساھمین
 ٢٢٬٤٥٥١٨٫٥٥١  لدى البنوك في الصندوق و نقد

 ٣٩٬٧٧٤١٢٫٠٠٠ودیعة قصیرة األجل
 ٣٠٫٥٥١ ٦٢٬٢٢٩ 

  
  یتم االحتفاظ بالنقدیة لدى البنوك لدى  أطراف ذات تصنیف إئتماني جید. 

  
   ودائع ألجل. ٤

 م ٢٠١٥دیسمبر ٣١ م٢٠١٦  سبتمبر ٣٠  
  (مدققة)  غیر مدققة)(  
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)     

    عملیات التأمین
 ٥٠٫٠٠٠ -  ودائع ألجل

  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) -(غیر مدققة) م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

١٣ 
 

عودي وی اللایر الس جلة ب ل مس ع ألج ذه الودائ ة. ھ وك التجاری دى البن ل ل الودائع ألج اظ ب تم االحتف دة ی ون م ك
ع أل ذه الودائ ة لھ ة الدفتری ى عشر شھراً. القیم ن اثن ل م ة أشھر وأق ةاستحقاقھا مابین أكثر من ثالث  جل معقول

  .التقریروتقریبیة لقیمتھا العادلة في تاریخ إعداد 
  

  
  ، صافيقساط تأمین مدینةأذمم  .٥

 

 م ٢٠١٥دیسمبر ٣١ م٢٠١٦  سبتمبر ٣٠
  (مدققة)  غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)    

 ١١٩٬٤٣٥٨٤٬٩٦٥  المطلوب من حملة وثائق التأمین
١١٨١٤٩ أطراف ذات عالقة -المطلوب من حملة وثائق التأمین 

(٢٬٦٢٢)(٣٬٣٧٤)  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ١١٦٬١٧٩٨٢٬٤٩٢ 

 
 

 م ٢٠١٥دیسمبر ٣١ م٢٠١٦  سبتمبر ٣٠  حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
  (مدققة)  غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)    
   

 ٢٬٩٧٥١٫٦٧١  السنة / الرصید في بدایة الفترة
٣٩٩٩٥١ / السنة إضافة مخصص خالل الفترة

 ٣٬٣٧٤٢٫٦٢٢ / السنة الرصید في نھایة الفترة
  

  بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل . إستثمارات٦
  

 م ٢٠١٥دیسمبر ٣١ م٢٠١٦  سبتمبر ٣٠ 
  (مدققة)  غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)    

     عملیات المساھمین
 ٥٫٣١٩ -  السنة / الرصید في بدایة الفترة
 - - السنة / مشتریات خالل الفترة

)٥٫٣١٩( -  السنة / إستبعادات خالل الفترة  
 - -  التغیر في القیمة العادلة لإلستثمار

 - - الرصید في نھایة الفترة/السنة
  

  ستثمارات متاحة للبیع إ. ٧
  

 م ٢٠١٥دیسمبر ٣١ م٢٠١٦  سبتمبر ٣٠ 
  (مدققة)  غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)    

      عملیات المساھمین
٫٥٠٣٢٦ ٢٥٬٠٠٠  استثمار في صكوك  

٫٣٦١١٩-صنادیق إستثماریة مشتركة  
٫٦٥٥١٧ ١٤٬٦١٨  أوراق مالیة مدرجة  

٫٩٢٣١ ١٬٩٢٣  مدرجة  غیر أوراق مالیة  

 ٫٤٤٢٦٥ ٤١٬٥٤١  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) -(غیر مدققة) م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

١٤ 
 

  إستثمارات متاحة للبیع (تتمة). ٧
  

  مدققة)(غیر  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 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 

 ١٬٩٢٣ - - ١٬٩٢٣  التأمین
إستثماریة إستثمار في صنادیق 

 - ٢٧١ (١٩٬٦٣٢) ١٩٬٣٦١مشتركة
 ٢٥٬٠٠٠ ٦٠٢ (٢٬١٠٥) ٢٦٬٥٠٣  استثمار في صكوك
 ١٤٬٦١٨ (٢٬٦٠٤) (٤٣٣) ١٧٬٦٥٥  أوراق مالیة مدرجة

   ٤١٬٥٤١ (١٬٧٣١) (٢٢٬١٧٠) ٦٥٬٤٤٢ 
          

  
  

  م (مدققة)٢٠١٥دیسمبر  ٣١كما 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 

٫٩٢٣١  التأمین   - - ٫٩٢٣١  
إستثمار في صنادیق إستثماریة 

٫٤٧٣١٧مشتركة  ٫٦٨٤١ ٢٠٤  ٫٣٦١١٩  

٫٧٩٧٢٠استثمار في صكوك  ٫٠٠٠٥  ٫٥٠٣٢٦ ٧٠٦  

٫٠٣٠٢٤ -  أوراق مالیة مدرجة  )٦٫٣٧٥(  ٫٦٥٥١٧  
   ٫١٩٣٤٠  ٫٢٣٤٢٩  )٣٫٩٨٥(  ٫٤٤٢٦٥  
  

و شتركة و اإلستثمار في صنادیق إستثماریة م ٣ ىمستوأعاله ضمن  في شركة نجم لخدمات التأمین تم تصنیف اإلستثمار
  . ٢صكوك ھیئة الطیران المدنى ضمن مستوى 

  
 دیسمبر ٣١( م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  األشھر المنتھیة تسعةلفترة ال ملیون لایر سعودي ١٫٧٣١غیر المحققة  خسائربلغت ال
 لیةاألو مساھمین)، و قد تم اإلعتراف بھا في قائمة التغیرات في حقوق الملیون لایر سعودي ٩٨٥.٣غیر محققة خسائر:  م٢٠١٥

ن لایر سعودي ملیو ٤٫٢٩٠م: ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ كإحتیاطي إستثمارات متاحة للبیع. و بلغ إحتیاطي إستثمارات متاحة للبیع في
  .)لایر سعودي ملیون ٢٫٥٥٩م: ٢٠١٥ دیسمبر ٣١(

  
   ودیعة نظامیة. ٨
 م ٢٠١٥دیسمبر ٣١ م٢٠١٦  سبتمبر ٣٠  
  (مدققة)  غیر مدققة)(  
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)     

    عملیات المساھمین
٫٠٠٠٢٠  ودیعة نظامیة  ٢٠٫٠٠٠ 

  

ال  %١٠ تمشیاً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، قامت الشركة بإیداع الودیعة النظامیة بنسبة من رأس الم
ة ھسحب  نال یمكمن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  ختیارهإتم یملیون لایر سعودي في بنك  ٢٠المدفوع ما قیمتھ  ذه الودیع

   النظامیة بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) -(غیر مدققة) م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

١٥ 
 

  ، صافيأقساط تأمین غیر مكتسبة . ٩
 م ٢٠١٥دیسمبر ٣١م٢٠١٦  سبتمبر ٣٠ 
  (مدققة)  غیر مدققة)(  
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)     

         
  ٢٨٥٬٨٥٧٢٣٤٫٩٧١ غیر مكتسبةتأمین أقساط 

)٣٤٫٤٢٠((٤١٫٤٧٤)  غیر المكتسبة أقساط التأمینحصة معیدي التأمین في   

 ٢٤٤٬٣٨٣٢٠٠٫٥٥١ 

  
  مطالبات تحت التسویة، صافي. ١٠

  
 م ٢٠١٥دیسمبر ٣١م٢٠١٦  سبتمبر ٣٠  
  (مدققة)  غیر مدققة)(  
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)     
   

  ٣١٬٢٣٤١٦٫٠٩٢ إجمالي مطالبات تحت التسویة
 ٦٦٫٥٦٩٥٦٫٠٤٥  مبلغ عنھاغیر و متكبدةیضاف: إحتیاطي مطالبات 

  ٩٧٬٨٠٣٧٢٫١٣٧  ةمطالبات تحت التسوی
)٦٫٥٠٧((١٦٫٦٥٣) حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة  

 ٨١٫١٥٠٦٥٫٦٣٠  ، صافيمطالبات تحت التسویة

  
  وضریبة الدخل المستحقة الزكاة. ١١

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

  فیما یلي حركة الزكاة وضریبة الدخل  :
 م ٢٠١٥دیسمبر ٣١ م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ 
  (مدققة)  غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    
     

 ١٫٢٩٤ ٧٤٨    السنة / الفترة بدایةالرصید في 
 ١٬٥٠٦٧٢٠   السنة / الفترةالمحمل خالل 
)١٫٢٦٦( (٨٩٦)    ةالسن / الفترةالمدفوع خالل   

 ٧٤٨ ١,٣٥٨    السنة / الفترةالرصید في نھایة 
  

یة بسبب إن  ون بصفة رئیس د تك اة الخاضعة للضریبة ق ة والزك ائج المالی ین النت ة وفقالفروقات ب دیالت معین ة تع ا لألنظم
  المالیة ذات الصلة.

  
  

  ضریبة الدخل : 

  ، فإنھ معفى من ضریبة الدخل.اإلسالمي للتنمیةبنك البما أن المساھم األجنبي ھو 
  
  
  
  
  
  

  
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) -(غیر مدققة) م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

١٦ 
 

  (تتمة) المستحقة وضریبة الدخل الزكاة. ١١
  

  موقف الربط :

  م .٢٠١٤دیسمبر  ٣١الدخل للسنوات حتى ضریبة بمصلحة الزكاة وـریبة الدخــل الخاصــة م تقــدیم إقــرارات الزكـاة وضت
ط إضافي على م. قامت المصلحة بعمل رب٢٠٠٨دیسمبر  ٣١تم الحصول على شھادة نھائیة من المصلحة للسنة المنتھیة في 

ائم المالیة وملیون لایر سعودي التي لم یتم تسجیلھا في الق ١٫٨٦م بمبلغ ٢٠١٠م و ٢٠٠٩م، ٢٠٠٨اإلقرارات للسنوات 
بجزء من  إلعترافاالدخل یتمثل في عدم ضریبة . اإلختالف الرئیسي في الربط المستلم من مصلحة الزكاة والموجزة األولیة

تأیید رارھا بالتي صدر ق ت لدى لجنة االعتراض االستئنافیةاإلستقطاع و الشركة إعترض نفقات ما قبل التأسیس وضریبة
ركة بصدد و الش. نفقات ما قبل التأسیس وعدم قبول االعتراض على ضریبة االستقطاع اإلعتراف بجزء من  الشركة في

ملیون لایر سعودي  ١٫٨٣في ھذا الخصوص، الشركة أصدرت خطاب ضمان بمبلغ عمل إعتراض على ھذا الربط 
  ).١٧الدخل ( انظر اإلیضاح ضریبة لمصلحة الزكاة و

  
   مالال سرأ .١٢

  
ھم منھا سھم عادي قیمة كل س یونمل ٢٠ملیون لایر سعودي مكون من  ٢٠٠ال الشركة المصرح بھ والمصدر م یبلغ رأس

  . لایر سعودي ١٠
  

  
 م (مدققة)٢٠١٥ دیسمبر ٣١م (غیر مدققة)٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ 
 ألف لایر سعودي الحصة %ألف لایر سعوديالحصة % 

 ٨٠٫٠٠٠ ٤٠ ٤٠٨٠٫٠٠٠  المساھمون المؤسسون
 ١٢٠٫٠٠٠ ٦٠١٢٠٫٠٠٠٦٠  الجمھور العام

 ٢٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٢٠٠٫٠٠٠١٠٠  الرصید في نھایة الفترة / السنة
  

  ساسي و المخفض  السھم األ ربح. ١٣
  

  .للفترة مةالقائالمصدرة و على المتوسط المرجح لعدد األسھمفترة ربح البقسمة صافي  للفترة لسھم تم إحتساب ربح ا
  

  حتیاطي نظاميإ .١٤
  

ً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة من  %٢٠تحویـل بحتیاطي نظامي إتقوم الشركة بتكوین ،  تمشیا

دى للم یتم تكوین مخصص حیث أن  من رأس المال. %١٠٠حتیاطي صافي الدخل السنوي للمساھمین إلى أن یبلغ اإل

  .الفترةالشركة خسائر متراكمة في نھایة 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) -(غیر مدققة) م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

١٧ 
 

  أطراف ذات عالقة. معامالت مع ١٥
  

 السنة /الفترة واألرصدة الناتجة عنھا بنھایة السنة /الفترةفیما یلي تفاصیل المعامالت مع األطراف ذات العالقة الرئیسیة خالل       
:  

 
    عملیات التأمین

 
 

  العالقـة ذوالطرف 
 

  طبیعة المعاملة

 
العملیاتمبالغ   

المنتھیة فيأشھر  تسعةلفترة ال  
  النھائي الرصید

  )(دائن / مدین
م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠  م٢٠١٥دیسمبر  ٣١   
 (مدققة) (غیر مدققة)(غیر مدققة) (غیر مدققة) 
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
    

  حلیفة شركات
 ١٤٩ ٩٢٣١٬٢٧٥١١٨  مكتتبة تأمینأقساط 

)٣١٣( (٣٠٤)(١٧)١٩٧  مطالبات مدفوعة  
جلس اإلدارة ولجنة م

 - -٨٠٧٦٠١   إجتماعاتأتعاب   المراجعة

 ٧٠ ٣٬٩٧٣٤٬٠٤٩١١٢ مزایا قصیرة األجل  كبار موظفي اإلدارة

)١٫٠٢٤( (١٬٣٠٠)٢٢٣٢٠٣  مزایا طویلة األجل  
  

  

 



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) – )غیر مدققة( م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

١٨ 
 

   . التقاریر القطاعیة١٦
  

وباتھا داتھا ومطلكة وموجوعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشرالداخلیة بالشركة، إعداد التقاریر تمشیاً مع طریقة إ
  كما ھو مبین أدناه.

  .إیرادات أخرى مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ووالمصاریف العمومیة واإلداریة  ال تتضمن نتائج القطاعات
َ  ستثمارات،حكمھ، اإلالنقد وما فى ،  ال تتضمن موجودات القطاعات ،  معداتممتلكات والو الوذمم مدینة أخرى  مبالغ مدفوعة مقدما

  صافي.
ى عملیات إل المستحق، المصاریف المستحقة والمطلوبات األخرى،  لمعیدي التأمین ذمم دائنةال تتضمن مطلوبات القطاعات 

  .نھایة الخدمة للموظفین مكافأة والمساھمین 
  

  م (غیر مدققة):٢٠١٦ سبتمبر ٣٠لفترة 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
 ٧,٥٠٩١٣٦٬٤٧٨ ٦٨٬٢٦٥٥٦٬٢٨٠٤٬٤٢٤ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 (٢٠٬٣٤٣)(٧٬٣٥٨) (١٬٢٢٤)(١١٬٧٢٨)(٣٣) أقساط التأمین المسندة :ناقصا
 (٢٬٠٠٧)(١٠٠) (١١٥)(٤٥)(١٬٧٤٧)  فائض خسارة أقساط تأمین 

 ٥١١١٤٬١٢٨ ٦٦٬٤٨٥٤٤٬٥٠٧٣٬٠٨٥ صافي أقساط التأمین المكتتبة
 (٥٬٠١٠)(٢٦) (٥٩٦)(١١٬١٠١)٦٬٧١٣ أقساط التأمین غیرالمكتسبةصافي التغیر في 

 ٢٥١٠٩٬١١٨ ٧٣٬١٩٨٣٣٬٤٠٦٢٬٤٨٩ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ٢٬٣٩٦- --٢٬٣٩٦ دخل اكتتاب آخر

 ١٬٠٢٩١٬٤٣٦ ٤٠٥-٢ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
 ١٬٠٥٤١١٢٬٩٥٠ ٧٥٬٥٩٦٣٣٬٤٠٦٢٬٨٩٤ صافي اإلیرادات

    
    التكالیف والمصاریف

 ١٢٤٧٤٬٧٠٩ ٥٨٬٧٠١١٥٬٧٦٤١٢٠ المطالبات المدفوعةإجمالي 
 (٥٬٥٥٦)(١٢٤) -(٤٬٩١٥)(٥١٧)  ناقصا : حصة معیدي التأمین

 ٦٩٬١٥٣- ٥٨٬١٨٤١٠٬٨٤٩١٢٠  صافي المطالبات المدفوعة
 ١٠٬١٢٢(١٩) ٨٬٥٢٢١٬٥٥٦٦٣ ، صافي المطالبات تحت التسویة التغیر في

 ٧٩٬٢٧٥(١٩) ٦٦٬٧٠٦١٢٬٤٠٥١٨٣  صافي المطالبات المتكبدة
 ١٤٥١٠٬١١٥ ٦٬٢٣٢٣٬٤٢٨٣١٠ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 

 ١٢٦٨٩٬٣٩٠ ٧٢٬٩٣٨١٥٬٨٣٣٤٩٣  صافي التكالیف والمصاریف

 ٩٢٨٢٣٬٥٦٠ ٢٬٦٥٨١٧٬٥٧٣٢٬٤٠١ صافي نتائج عملیات التأمین
    
 (١٥٬٨٥٢)(١٥٬٨٥٢)  مصاریف عمومیة وإداریة 

 (٥٢٥)(١٦) (١٩)(١١٥)(٣٧٥)  أتعاب فحص و إشراف 
 (٤٤٣)- -(٤٤٣)-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

 (٩٠)    دخل إستثمارات
 (١١٣)   إیرادات أخرى

 ٦٬٥٣٧  من عملیات التأمین فائضال

  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) – )غیر مدققة( م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

١٩ 
 

 (تتمة) – القطاعیة التقاریر .١٦
  

  م (غیر مدققة):٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال
  

  
طبي  مركبات

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إیرادات
 ٢٠٬٧٨٢٤٣٠٬٥٢٤ ٢٣٨٬٣٩٩١٥٤٬٤٤٢١٦٬٩٠١  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 (٦١٬١٤٨)(٢٠٬١٦١) (٦٬٩٦٣)(٣٣٬٩٥٨)(٦٦) أقساط التأمین المسندة :ناقصا
 (٦٬٠١٩)(٢٩٧) (٣٤٥)(٣٩١)(٤٬٩٨٦)  فائض خسارة أقساط تأمین 

 ٣٢٤٣٦٣٬٣٥٧ ٢٣٣٬٣٤٧١٢٠٬٠٩٣٩٬٥٩٣ صافي أقساط التأمین المكتتبة
 (٤٣٬٨٣٣)١٧٨ (٣٬٤٠٤)(٢٨٬٦٥١)(١١٬٩٥٦) التغیر في صافي أقساط التأمین غیرالمكتسبة

 ٥٠٢٣١٩٬٥٢٤ ٢٢١٬٣٩١٩١٬٤٤٢٦٬١٨٩ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ٧٬٨٠١- --٧٬٨٠١  دخل إكتتاب آخر

 ٢٬٧٨٧٣٬٨٨٣ ١٬٠٨٨-٨ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
 ٣٬٢٨٩٣٣١٬٢٠٨ ٢٢٩٬٢٠٠٩١٬٤٤٢٧٬٢٧٧ صافي اإلیرادات

    
   التكالیف والمصاریف

 ١٬٤٣٢٢٥٠٬٧٩٤ ١٩٥٬٤٦٩٥٣٬٥٢٠٣٧٣ إجمالي المطالبات المدفوعة
 (٢٠٬٨٢٧)(١٠٨١) (٨٤)(١٨٬١٧٧)(١٬٤٨٥)  التأمینناقصا : حصة معیدي 

 ٣٥١٢٢٩٬٩٦٧ ١٩٣٬٩٨٤٣٥,٣٤٣٢٨٩  صافي المطالبات المدفوعة
 ٥٩١٤٬٨٤٨ ١٠٬٤٢٣٣٬١٤٩١٬٢١٧ التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة

 ٤١٠٢٤٤٬٨١٥ ٢٠٤٬٤٠٧٣٨٬٤٩٢١٬٥٠٦  صافي المطالبات المتكبدة
 (٦٬٨٥٤)- --(٦٬٨٥٤)  التأمین احتیاطي عجز أقساطالتغیر في 

 ٥١٤٢٩٬٤٩٨ ١٨٬٦٨١٩٬٤٣٦٨٦٧ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 

 ٩٢٤٢٦٧٬٤٥٩ ٢١٦٬٢٣٤٤٧٬٩٢٨٢٬٣٧٣  صافي التكالیف والمصاریف

 ٢٬٣٦٥٦٣٬٧٤٩ ١٢٬٩٦٦٤٣٬٥١٤٤٬٩٠٤ صافي نتائج عملیات التأمین
    
 (٤٧٫٠٠٠)(٤٧٫٠٠٠)  مصاریف عمومیة وإداریة 

 (١٬٧٩٢)(٩٢) (٦٩)(٤٩٩)(١٬١٣٢)  أتعاب فحص و إشراف 
 (١٬٢١١)- -(١٬٢١١)-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

 ١٬٨٠٢    دخل إستثمارات
 ١٫٧٢١   إیرادات أخرى

 ١٧٬٢٦٩   من عملیات التأمین فائضال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) – )غیر مدققة( م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

٢٠ 
 

  (تتمة) – . التقاریر القطاعیة١٦
  

 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات  
(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      (غیر مدققة)م ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ فيكما 
 ١١٨٬٨٢١ ٣٤٬٤٤٩ ٣٬٢٠٧ ٤٦٬٤٥٣ ٣٤٬٧١٢  ذمم أقساط تأمین و معیدي التأمین، صافي

 ٤١٬٤٧٤ ١٧٬٦٩٣ ٢١٬١٢٩٢٬٦٠٦ ٤٦  غیر مكتسبةحصة إعادة تأمین في أقساط 
 ١٦٬٦٥٣ ٧٣٤ ١٬١٠٠٣٬٧٢٣١١٬٠٩٦  حصة إعادة تأمین في مطالبات تحت التسویة

 ٢٧٬٣٦٨ ٢٣٧ ١٢٬٦٢٧١٣٬٤٣٣١٬٠٧١  مؤجلة تأمینوثائق تكالیف إستحواذ 
 ٢٦٣٬٥٨٧     موجودات غیر موزعة

 ٤٦٧٬٩٠٣     مجموع موجودات عملیات التأمین
 

 ١٬٠٩٨ ٦٤٧ ٤٤٨ -٣  عموالت غیر مكتسبةدخل 
 ٢٨٥٬٨٥٧ ١٨٬٠٦٣ ١٥٢٬٨٩٣٩٨٬٣٥٩١٦٬٥٤٢  سبةتغیر مكتأمین  قساط أ

 ٩٧٬٨٠٣ ١٬٣٧٤ ١٤٬٢٩٨١٤٬٢٤٧ ٦٧٬٨٨٤  مطالبات تحت التسویة
 ٦٧٬٠٦٨      مطلوبات أخرى
 ١٦٬٠٧٧      موزعةمطلوبات غیر 

 ٤٦٧٬٩٠٣    جمالي مطلوبات عملیات التأمینإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) – )غیر مدققة( م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

٢١ 
 

  (تتمة) – القطاعیة التقاریر .١٦
  

  ):مدققةم (غیر ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ 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
 ١٥٫٨٦٤١١٣٫١٣٤ ٥٦٫٧٩٣٣٦٫٣٣٤٤٫١٤٣ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

)١٫٦٨٧()٩٫٤١٨()٤٤( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )٢٦٫٧٦٦()١٥٫٦١٧(  
)١١٦(-)١٫٢٢٣(  فائض خسارة أقساط تأمین   )٢٫٢٥٢()٩١٣(  

 ٨٤٫١١٦)٦٦٦( ٥٥٫٥٢٦٢٦٫٩١٦٢٫٣٤٠ صافي أقساط التأمین المكتتبة
)٤٨٥(١٩٫٨٥٧٦٫٤٦٤ التغیر في صافي أقساط التأمین غیرالمكتسبة  ١٩٦٢٦٫٠٣٢ 

 ١١٠٫١٤٨)٤٧٠( ٧٥٫٣٨٣٣٣٫٣٨٠١٫٨٥٥ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ١٫٣٣٤- --١٫٣٣٤  دخل إكتتاب آخر

 ٨٩٧١٫٢٦٠ ٣٤٩-١٤ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
 ٤٢٧١١٢٫٧٤٢ ٧٦٫٧٣١٣٣٫٣٨٠٢٫٢٠٤ صافي اإلیرادات

    
   التكالیف والمصاریف

 ١٫٩٩٦٨١٫٥٣١ ٦٥٫٢٤٨١٤٫١٣٨١٤٩   إجمالي المطالبات المدفوعة
)٣٩()٤٫٧٠٣()٥٠٠(  ناقصا : حصة معیدي التأمین  )٦٫٢٢٠()٩٧٨(  

 ١٫٠١٨٧٥٫٣١١ ٦٤٫٧٤٨٩٫٤٣٥١١٠  صافي المطالبات المدفوعة
 ٦٫٩٩٦)٧٧٠( ٣٩)٢١(٧٫٧٤٨ التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة

 ٢٤٨٨٢٫٣٠٧ ٧٢٫٤٩٦٩٫٤١٤١٤٩  صافي المطالبات المتكبدة
 ٤٢٧١٠٫٣٢٤ ٦٫٢٠١٣٫٥٣٤٣١٥ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 

 ٥٢٢٩٢٫٦٣١ ٧٨٫٦٩٧١٢٫٩٤٨٤٦٤  صافي التكالیف والمصاریف

 ٢٠٫١١١)٥٩( ٢٠٫٤٣٢١٫٧٤٠)١٫٩٦٦( صافي نتائج عملیات التأمین
    
)١٣٫٨١٤(- --- مصاریف عمومیة وإداریة   

)٢٢()١٨()٥٨٥(  أتعاب فحص و إشراف   )٦٦٨()٤٣(  
)٤٣٥(- -)٤٣٥(-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  

)٥(    دخل إستثمارات  
 ٣٤   إیرادات أخرى

 ٥٫٢٢٣  من عملیات التأمین فائضال

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) – )غیر مدققة( م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

٢٢ 
 

  (تتمة) – القطاعیة التقاریر .١٦
  

  ):مدققة غیر( م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة
  

  
 طبي  مركبات

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إیرادات
 ٢٨٫٨٩٨٤٤٤٫٠٢٧ ٢٤٨٫٢٢٦١٥٢٫٠٨١١٤٫٨٢٢ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

)٧٫٥٠٣()٣٨٫٢١٧()٩٠( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )٧٣٫٥٤٢()٢٧٫٧٣٢(  
)٣٤٨(-)٤٫٠٩٤(  فائض خسارة أقساط تأمین   )٥٫٥٦٩()١٫١٢٧(  

 ٣٩٣٦٤٫٩١٦ ٢٤٤٫٠٤٢١١٣٫٨٦٤٦٫٩٧١ صافي أقساط التأمین المكتتبة
)١٫٩٢٣()٣٠٫٦٨٠()٦٣٫٢٨٨( التغیر في صافي أقساط التأمین غیرالمكتسبة  ٩٥٫٦٢٧(٢٦٤(  

 ٣٠٣٢٦٩٫٢٨٩ ١٨٠٫٧٥٤٨٣٫١٨٤٥٫٠٤٨ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ٧٫٧٤٩- --٧٫٧٤٩  دخل إكتتاب آخر

 ٢٫٤٩٨٣٫٥٤٢ ١٫٠٠٨-٣٦ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
 ٢٫٨٠١٢٨٠٫٥٨٠ ١٨٨٫٥٣٩٨٣٫١٨٤٦٫٠٥٦ صافي اإلیرادات

    
   التكالیف والمصاریف

 ٦٢٫٤٧٢٠٤٫٥١٠ ١٥٩٫٥٥٠٣٩٫٨٨٥٢٫٥٩٩ إجمالي المطالبات المدفوعة
)٢٫٢٨٨()١٣٫٨٩٤()٧٥٣(  ناقصا : حصة معیدي التأمین  )١٨٫٧٧٩()١٫٨٤٤(  

 ٦٣٢١٨٥٫٧٣١ ١٥٨٫٧٩٧٢٥٫٩٩١٣١١  صافي المطالبات المدفوعة
 ٣٤٥١٨٫٥١٤ ٢٥٧)٥(١٧٫٩١٧ التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة

 ٩٧٧٢٠٤٫٢٤٥ ١٧٦٫٧١٤٢٥٫٩٨٦٥٦٨  صافي المطالبات المتكبدة
 ٨٣٠٢٥٫٤٨٥ ١٤٫٩٦٦٨٫٧٩٤٨٩٥ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 

 ١٫٨٠٧٢٢٩٫٧٣٠ ١٩١٫٦٨٠٣٤٫٧٨٠١٫٤٦٣  صافي التكالیف والمصاریف

 ٤٩٩٥٠٫٨٥٠ ٤٨٬٤٠٤٤٫٥٩٣)٣٫١٤١( التأمینصافي نتائج عملیات 
    
)٣٩٫٥٦٥(- --- مصاریف عمومیة وإداریة   

)٦٨()٥٦٠()٩٢٢(  أتعاب فحص و إشراف   )١٫٦٥٤()١٠٤(  
)١٫١٣٣(- -)١٫١٣٣(-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  

 ٧٣٦    دخل إستثمارات
 ١٧٨   إیرادات أخرى

 ٩٫٤١٢  من عملیات التأمین فائضال

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) – )غیر مدققة( م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

٢٣ 
 

  (تتمة) – . التقاریر القطاعیة١٦
  

 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات  
 لایر(ألف 

)سعودي  
 لایر(ألف 

)سعودي  
 لایر(ألف 

)سعودي  
 لایر(ألف 

)سعودي  
 لایر(ألف 

)سعودي  
     م (مدققة)٢٠١٥ دیسمبر ٣١كما في 

٫٨٤٧٣٢٫١٢٥٣٠ و معیدي التأمین، صافيذمم أقساط تأمین   ٫٢٠٣٢٠ ٦٥٣  ٫٨٢٨٨٣  
٤٠٫٤٥٣١٦٫٠١٧٣  حصة إعادة تأمین في أقساط غیر مكتسبة  ٫٩١٠١٤  ٫٤٢٠٣٤  

٫٧٧٣١  حصة إعادة تأمین في مطالبات تحت التسویة  ٫١٢٠٣  ٫٥٠٧٦ ٨٦٣ ٧٥١  
٫٥٣١١١  تكالیف إستحواذ وثائق تأمین مؤجلة  ٫٦٩٤٨  ٫٥٥٣٢١ ٣٨١ ٩٤٧  

٫٣٤٥٢٤٥     موجودات غیر موزعة  

٫٦٥٣٣٩١     مجموع موجودات عملیات التأمین  
 

٫٤٠٧١ ٥٣٠ -٦ دخل عموالت غیر مكتسبة  ٫٩٤٣١  
٫٩٣١١٤٠ غیر مكتسبةتأمین  أقساط   ٫٠٣١٦٥٫٥٥٠١٣  ٫٤٥٩١٥  ٫٩٧١٢٣٤  

٫٤٦٢٥٧  مطالبات تحت التسویة  ٫٥٤٧١٠  ٫٦٨٥٢  ٫٤٤٣١  ٫١٣٧٧٢  
٫٩٦٩٦  التأمیناحتیاطي عجز أقساط   - - - ٫٩٦٩٦  
 ١٣٣ ١٣٣ - - -  احتیاطي كوارث قائمة

٫٢٤٢٣٤ ---  مطلوبات أخرى  ٫٢٤٢٣٤  
٫٢٥٨٤١      مطلوبات غیر موزعة  

٫٦٥٣٣٩١    إجمالي مطلوبات عملیات التأمین  
  
  
  

   المحتملة اإللتزامات. ١٧
  

لایر  ملیون ١٫٨٣م :٢٠١٥دیسمبر ٣١ن لایر سعودي(ملیو ١٫٨٣ خطاب ضمان بمبلغ لدى الشركة م ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
 ٣١(عودي سملیون لایر  ١٫٨٣نقدي بمبلغ  ھامش تم إیداع .)١١(انظر ایضاح  الدخل و ضریبة لصالح مصلحة الزكاة  )سعودي
 ىمم مدینة أخرذ فوعة مقدما ومد مبالغیتم إدراجھ ضمن و  الغرض) لدى البنك لھذا  ملیون لایر سعودي ١٫٨٣ م :٢٠١٥دیسمبر 

  لعملیات التأمین. األولیة المالي في قائمة المركز
  

  
  األولیة الموجزةالقوائم المالیة  إعتماد .١٨

 

م.٢٠١٦ أكتوبر ١٨ ھـ الموافق١٤٣٨محرم  ١٧ من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاریخ األولیة الموجزة إعتمدت ھذه القوائم المالیة   
  




