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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 غير مدققة)(– م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  والسنة أشهر المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتي

 

١٠ 
 

   . التنظيم واألنشطة الرئيسية١
 

ب ـــودية بموجية السعمساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربإن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) (الشركة) هي شركة 
  .  م٢٠٠٧طس ــأغس ٢٢ق ــهـ المواف١٤٢٨عبان ــش ٩خ ــبتاري ٤٠٣٠١٧١٩٩٩م ــاري رقــجل التجــالس
   عودية .ــة الســة العربيــالمملك ٢١٤٦٢جده،  ٧٠٧٦س ص. ب. ــــالرئيســـي للشـركة في حي الروي ركـزوان المـــعن

  
 حية من جدة إلى ،  تم تغيير عنوان المكتب المسجل للشرك خالل هذه الفترة و ،٢٠١٤مايو  ١٣وفقا لقرار المساهمين بتاريخ 

ان المكتب لتغيير عنو نتهاء من اإلجراءات القانونية، المملكة العربية السعودية. وقد تم اإل١١٥١١الرياض  ٤٠٥٢٣ .بص لـقـالما
لنظام اتم تعديل  و ١٠١٠٤١٧١٧٨جديد رقم  سجل تجاريالحصول على  لهذا تم  وفقاوالفترة، المسجل للشركة خالل هذه 

  . األساسي
  

. إستلمت الشركة ٢٠٠٩إبريل  ٤إن الشركة مرخص لها لمزاولة التأمين واألنشطة المرتبطة لها في المملكة العربية السعودية. في 
  لبدء أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية.الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) 

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

 
  . أسس اإلعداد٢
 

 بيان اإللتزام
  

ً والموجزة  األوليةهذه القـوائم المالية تم إعداد  إن السياسات ". األوليةلمالية ـ التقارير ا ٣٤لمعـيار المحاسـبة الدولي رقم " فقا
القوائم المالية  بعة إلعدادت المتالمحاسبية المتبعة من قِبل الشركة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك البيانا

  السنوية.
  

 تتضمن كافة المعلومات ال م ٢٠١٦ يونيو ٣٠في المنتهية  أشهروالستة  الثالثة أشهر لفترتيالموجزة  األوليةإن هذه القوائم المالية 
في  م. ٢٠١٥يسمبر د ٣١ي فواإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية ويجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالية السنوية للشركة كما 

مة رية) الالزت الدوموجزة توضح جميع التعديالت (بما في ذلك التعديالرأي مجلس إدارة الشركة أن القوائم المالية األولية ال
  إلظهار بعدالة نتائج أعمال الفترة األولية المعروضة.

  
  ديسمبر . ٣١تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 

  
ذكر ي، ما لم لفقرب أه ألالموجزة بالريال السعودي الذي يمثل عملة نشاط الشركة وقد تم تقريب األوليةيتم عرض القوائم المالية 

  ف ذلك.خال
  

تراضات قديرات وإفتخدام تمع معايير المحاسبة الدولية والتي تتطلب إس يتماشىلقد تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة بما 
دار إص ريخيكون لها تأثير على الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن أي موجودات أو إلتزامات طارئة، إن وجدت ، في تا

الية األولية لقوائم الماعنها  القوائم المالية األولية الموجزة وكذلك المبالغ الظاهرة كإيرادات ومصروفات خالل الفترة المالية المعد
كة، ر بها الشرلتي تماالموجزة. وبالرغم من أن هذه التقديرات هي مبنية في األساس على تقديرات إدارة الشركة لألحداث الحالية 

  أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرية.إال 
  
  

 فقاً لمعايير والتي تعد  لكاملةاال تحتوي القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات و اإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالية 
  التقارير المالية الدولية.
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  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) -(غير مدققة) م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  والستة أشهر المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتي

 

١١ 
 

 (تتمة) - . أسس اإلعداد٢
 

ملة تأمين العاكات التحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وفقاً لمتطلبات نظام شر
المصاريف ادات وفي المملكة العربية السعودية وتعرض القوائم المالية على هذا النحو. تدرج الموجودات والمطلوبات واإلير

 ركة من قبلت المشتالمحاسبية الخاصة بها. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف الناشئة عن العملياالخاصة بكل نشاط في الدفاتر 
 أعضاء مجلس اإلدارة وتطبق على أساس ثابت. واإلدارة 

  لشركات التأمين بين مساهمي الشركة: التنفذيةيتم توزيع فائض عمليات التأمين حسب نص الالئحة  

      
  ٪٩٠    المساهمين عمليات إلى محول

  ٪١٠    التأمين وثائق حملة عمليات إلى المحول
    ١٠٠٪  

 إلى عمليات المساهمين. بأكملهالعجز  تحويلإذا كان ناتج عمليات التأمين عجز، يتم 
  

 توزيع قبل المؤسسة موافقة على الحصول الشركة على يجب السعودي عربيال النقد لمؤسسة التنفيذية الالئحة من ٧٠ للمادة وفقا
ً  وقتها في الوثائق حملة الى مباشرة التأمين وثائق حملة فائض   .اإلدارة مجلس قبل من المدرجة للمعايير وطبقا

  
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 التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

في العمليات المشتركة حصص
  المؤجلة النظامية الحسابات٤١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ئمةإيضاح طريقة اإلستهالك واإلطفاء المال – 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 
ةبيع الموجودات المشتركة بين المستثمر و المشاريع المشترك -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 

١٤٢٠ – ٢٠١٢التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير الدولية دورة 

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

  الموجزة.
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 (تتمة) - . أسس اإلعداد٢
  

  المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد 
  

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

هذه  شركة تطبيقال تعتزم .في المستقبلها في تطبيق بشكل معقولالشركة 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 المحاسبة الدولي رقممعيار 
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 االيجار٥١الدولي للتقارير المالية رقم المعيار   
  

لمالية ا القوائم على عالهأ المذكورة التفسيرات أو التعديالت المعايير، تطبيق على المترتبة اآلثار بتقييم حاليا الشركة تقوم
  .للشركة

 
   حكمه يف نقد وما. ٣

 
 م ٢٠١٥ديسمبر ٣١ م٢٠١٦ يونيو  ٣٠ 

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

   عمليات التأمين
 ٤٥٫٠٥٠ ٥٩٬٣٢٢  لدى البنوكفي الصندوق و نقد 

 ١٢٢٫٥٦٣ ١٦٣٬٠٤٥ وديعة قصيرة األجل
 ١٦٧٫٦١٣ ٢٢٢٬٣٦٧ 

    عمليات المساهمين
 ١٨٫٥٥١ ١٣٬٦٢٥  لدى البنوك في الصندوق و نقد

 ١٢٫٠٠٠ ٢١٬٨٥٣وديعة قصيرة األجل
 ٣٥٬٤٧٨٣٠٫٥٥١ 

  
  د. ذات تصنيف إئتماني جييتم االحتفاظ بالنقدية لدى البنوك لدى  أطراف 

  
   ودائع ألجل. ٤

 م ٢٠١٥ديسمبر ٣١ م٢٠١٦  يونيو ٣٠  
  (مدققة)  غير مدققة)(  
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)     

    تأمينعمليات ال
 ٥٠٫٠٠٠ -  دائع ألجلو

  
عودي وي اللایر الس جلة ب ل مس ع ألج ذه الودائ ة. ه وك التجاري دى البن ل ل الودائع ألج اظ ب تم االحتف دة ي ون م ك

ع أل ذه الودائ ة له ة الدفتري ى عشر شهراً. القيم ن اثن ل م ة أشهر وأق ةاستحقاقها مابين أكثر من ثالث  جل معقول
  .التقريروتقريبية لقيمتها العادلة في تاريخ إعداد 
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١٣ 
 

  ، صافيأقساط تأمين مدينةذمم  .٥
 

 م ٢٠١٥ديسمبر ٣١ م٢٠١٦  يونيو ٣٠
  (مدققة)  غير مدققة)( 
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)    

 ٩٨٬٠١١٨٤٫٩٦٥  المطلوب من حملة وثائق التأمين
 ٦٢١٤٩ أطراف ذات عالقة -المطلوب من حملة وثائق التأمين 

 (٢٫٦٢٢)(٢٬٩٧٥)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ٩٥٬٠٩٨٨٢٫٤٩٢ 

 
 

 م ٢٠١٥ديسمبر ٣١ م٢٠١٦  يونيو ٣٠  احركة مخصص الديون المشكوك في تحصيله
  (مدققة)  غير مدققة)( 
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)    
   

 ٢٬٦٢٢١٫٦٧١  السنة / الرصيد في بداية الفترة
 ٣٥٣٩٥١ / السنة إضافة مخصص خالل الفترة

 ٢٬٩٧٥٢٫٦٢٢ / السنة الرصيد في نهاية الفترة
  

  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل . إستثمارات٦
  

 م ٢٠١٥ديسمبر ٣١ م٢٠١٦  يونيو ٣٠ 
  (مدققة)  غير مدققة)( 
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)    

     عمليات المساهمين
 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 ٢٠١٥ديسمبر ٣١ م٢٠١٦  يونيو ٣٠ 
  (مدققة)  غير مدققة)( 
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)    

      عمليات المساهمين
 ٢٦٫٥٠٣ ٢٦٬٨٩٦  استثمار في صكوك

 ١٩٫٣٦١ ١٩٬٥٩١صناديق إستثمارية مشتركة
 ١٧٫٦٥٥ ١٨٬٨٣٦  أوراق مالية مدرجة

 ١٫٩٢٣ ١٬٩٢٣ مدرجة  غير أوراق مالية

 ٦٥٫٤٤٢ ٦٧٬٢٤٦ 
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١٤ 
 

  إستثمارات متاحة للبيع (تتمة). ٧
  

  (غير مدققة) م٢٠١٦ يونيو ٣٠في كما 
  

 

الرصيد في بداية 
  الفترة

 (ألف لایر سعودي)

  الحركة خاللصافي 
  الفترة

 (ألف لایر سعودي)

القيمة  يالتغير ف
  للفترةالعادلة 

  (ألف لایر سعودي)

الرصيد في نهاية 
  فترةال

  (ألف لایر سعودي)
ستثمار في شركة نجم لخدمات إ

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

 ١٩٬٥٩١ ٢٣٠ - ١٩٬٣٦١مشتركة
 ٢٦٬٨٩٦ ٣٩٣ - ٢٦٬٥٠٣  استثمار في صكوك
 ١٨٬٨٣٦ (1,008) ٢٬١٨٩ ١٧٬٦٥٥  أوراق مالية مدرجة

   ٢٬١٨٩ ٦٥٬٤٤٢ (385) ٦٧٬٢٤٦ 
          

  
  

  (مدققة) م٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
  

  
 

الرصيد في بداية 
  السنة

 سعودي)ألف لایر (

  الحركة خاللصافي 
  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 
إستثمار في صناديق إستثمارية 

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

  
 م٢٠١٥ يسمبرد ٣١( م٢٠١٦يونيو  ٣٠في  األشهر المنتهية لفترة الستة مليون لایر سعودي ٠٫٣٨٥غير المحققة  خسائربلغت ال

 األولية ن)، و قد تم اإلعتراف بها في قائمة التغيرات في حقوق المساهميمليون لایر سعودي ٣٫٩٨٥غير محققة خسائر: 
لایر سعودي  مليون ٢٫٩٤٤م: ٢٠١٦ يونيو ٣٠ كإحتياطي إستثمارات متاحة للبيع. و بلغ إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع في

  .)لایر سعودي مليون ٢٫٥٥٩م: ٢٠١٥ ديسمبر ٣١(
  
   وديعة نظامية. ٨
 م ٢٠١٥ديسمبر ٣١ م٢٠١٦  يونيو ٣٠  
  (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 هسحب  نال يمكمن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  ختيارهإتم يمليون لایر سعودي في بنك  ٢٠المدفوع ما قيمته  ذه الوديع

   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 يونيو ٣٠في  والستة أشهر المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتي

 

١٥ 
 

  ، صافيأقساط تأمين غير مكتسبة . ٩
 م ٢٠١٥ديسمبر ٣١ م٢٠١٦  يونيو  ٣٠ 
  (مدققة)  غير مدققة)(  
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)     

         
  ٢٣٤٫٩٧١  ٢٧٧٬٧١١ غير مكتسبةتأمين أقساط 

)٣٤٫٤٢٠((38,337)  غير المكتسبة أقساط التأمينحصة معيدي التأمين في 

 ٢٣٩٬٣٧٤٢٠٠٫٥٥١

  
  مطالبات تحت التسوية، صافي. ١٠

  
 م ٢٠١٥ديسمبر ٣١ م٢٠١٦  يونيو ٣٠  
  (مدققة)  غير مدققة)(  
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)     
   

  ١٦٫٠٩٢ ٢١٬٤٨٢ إجمالي مطالبات تحت التسوية
٥٦٬٢٧٨٥٦٫٠٤٥  مبلغ عنهاغير و متكبدةيضاف: إحتياطي مطالبات 

  ٧٢٫١٣٧ ٧٧٬٧٦٠  ةمطالبات تحت التسوي
)٦٫٥٠٧((6,732) حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

٧١٬٠٢٨٦٥٫٦٣٠  ، صافيصافي مطالبات تحت التسوية

  
  وضريبة الدخل المستحقة الزكاة. ١١

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

  فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل  :
 م ٢٠١٥ديسمبر ٣١ م٢٠١٦  يونيو ٣٠ 
  (مدققة)  غير مدققة)( 
 (ألف ريـال سعودي)   (ألف ريـال سعودي)    
     

 ١٫٢٩٤ ٧٤٨    السنة / الفترة بدايةالرصيد في 
 ٧٢٠ ٦١٦   السنة / الفترةالمحمل خالل 
)١٫٢٦٦( (896)   ةالسن / الفترةالمدفوع خالل   

 ٧٤٨ ٤٦٨    السنة / الفترةالرصيد في نهاية 
  

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

  
  

  ضريبة الدخل : 

  ، فإنه معفى من ضريبة الدخل.اإلسالمي للتنميةبنك البما أن المساهم األجنبي هو 
  
  
  
  
  
  

  
  
  



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) -(غير مدققة) م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  والستة أشهر المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتي

 

١٦ 
 

  (تتمة) المستحقة وضريبة الدخل الزكاة. ١١
  

  موقف الربط :

  م .٢٠١٤ديسمبر  ٣١الدخل للسنوات حتى ضريبة الزكاة وـريبة الدخــل الخاصــة بمصلحة م تقــديم إقــرارات الزكـاة وضت
ط إضافي على م. قامت المصلحة بعمل رب٢٠٠٨ديسمبر  ٣١تم الحصول على شهادة نهائية من المصلحة للسنة المنتهية في 

وائم المالية مليون لایر سعودي التي لم يتم تسجيلها في الق ١٫٨٦م بمبلغ ٢٠١٠م و ٢٠٠٩م، ٢٠٠٨اإلقرارات للسنوات 
بجزء من  إلعترافاالدخل يتمثل في عدم ضريبة . اإلختالف الرئيسي في الربط المستلم من مصلحة الزكاة والموجزة األولية

أييد رارها بتصدر قالتي  ت لدى لجنة االعتراض االستئنافيةاإلستقطاع و الشركة إعترض نفقات ما قبل التأسيس وضريبة
 ركة بصددو الش. اإلعتراف بجزء من نفقات ما قبل التأسيس وعدم قبول االعتراض على ضريبة االستقطاع  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

  
هم منها سهم عادي قيمة كل س 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)٢٠١٦ يونيو ٣٠ 
 ألف لایر سعودي الحصة %ألف لایر سعوديالحصة % 

 ٨٠٫٠٠٠ ٤٠٨٠٫٠٠٠٤٠  المؤسسونالمساهمون 
 ١٢٠٫٠٠٠ ٦٠١٢٠٫٠٠٠٦٠  الجمهور العام

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

  ساسي و المخفض  األ السهم ربح. ١٣
  

  .للفترة ةالقائمالمصدرة 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  %٢٠تحويـل بحتياطي نظامي إتقوم الشركة بتكوين ،  تمشيا

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

  .الفترةالشركة خسائر متراكمة في نهاية 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) -(غير مدققة) م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  والستة أشهر المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتي

 

١٧ 
 

  أطراف ذات عالقة. معامالت مع ١٥
  

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

 
التأمينعمليات      

 
 

  العالقـة ذوالطرف 
 

  طبيعة المعاملة

 
العملياتمبالغ   

أشهر المنتهية فيلفترة الستة   
  النهائي الرصيد

  )(دائن / مدين
م٦٢٠١يونيو  ٣٠  م٢٠١٥يونيو  ٣٠  م٦٢٠١يونيو ٣٠  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١   
 (مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة) 
لایر سعودي)(ألف  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
    

  حليفة شركات
 ١٤٩ ٢٥٢٩٠٤٤٥  مكتتبة أقساط تأمين

)٣١٣( ١٣٢٥٣٣٣٠٥  مطالبات مدفوعة  
جلس اإلدارة ولجنة م

 - -٧١٠٥٥٠   إجتماعاتأتعاب   المراجعة

 ٧٠ ٢٬٧١٩٢٬٨٦٣١٠ مزايا قصيرة األجل  كبار موظفي اإلدارة

)١٫٠٢٤( ١١٦٢٥٠١٬١٣٩  طويلة األجل مزايا  
  

  

 



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) – )غير مدققة( م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  والستة أشهر المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتي

 

١٨ 
 

   . التقارير القطاعية١٦
  

لوباتها وداتها ومطكة وموجعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشرعداد 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 ،  لمعداتممتلكات واو الوذمم مدينة أخرى  مبالغ مدفوعة مقدما

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

  .نهاية الخدمة للموظفين مكافأة والمساهمين 
  

  م (غير مدققة):٢٠١٦ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
  

 طبي  مركبات
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة
  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إيرادات
 ١٤٦٬٧٧٢ ٧٦٬٤١٧٥٤٬١١١٦٬٩٩٦٩٬٢٤٨ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (٢٥٬٥٢٥) (٩٬٣٣٩)(٣٬٧٥٩)(١٢٬٣٩٥)(٣٢) أقساط التأمين المسندة :ناقصا
 (١٬٨٢٥) (٩٩)(١١٥)-(١٬٦١١)  فائض خسارة أقساط تأمين 

 ١١٩٬٤٢٢ (١٩٠)٧٤٬٧٧٤٤١٬٧١٦٣٬١٢٢ صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (١٥٬٦٥٤) ١٥٤(١٬٦٥٠)(١٢٬٣٠٩)(١٬٨٤٩) أقساط التأمين غيرالمكتسبةصافي التغير في 

 ١٠٣٬٧٦٨ (٣٦)٧٢٬٩٢٥٢٩٬٤٠٧١٬٤٧٢ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٢٬٣٥٨ ---٢٬٣٥٨ دخل اكتتاب آخر

 ١٬٤٤٠ ٣٩٥١٬٠٤٢-٣ عموالت إعادة تأمين مكتسبة 
 ١٠٧٬٥٦٦ ٧٥٬٢٨٦٢٩٬٤٠٧١٬٨٦٧١٬٠٠٦ صافي اإليرادات

    
    التكاليف والمصاريف

 ٨٥٬٧٨٨ ٦٦٬٤٢١١٨٬٣٩٩١٢٣٨٤٥ إجمالي المطالبات المدفوعة
 (٧٬٨٧٧) (٧٣٢)(٣٧)(٦٬٥٢٨)(٥٨٠)  ناقصا : حصة معيدي التأمين

 ٧٧٬٩١١ ٦٥٬٨٤١١١٬٨٧١٨٦١١٣  صافي المطالبات المدفوعة
 ٣٬٣٢٣ ١٬٢٤٣١٬٧٥٣٣٢٢٥ ، صافي المطالبات تحت التسوية التغير في

 ٨١٬٢٣٤ ٦٧٬٠٨٤١٣٬٦٢٤٤٠٨١١٨  صافي المطالبات المتكبدة
 (٥٬٣٣٣) ---(٥٬٣٣٣)  التأمين التغير في احتياطي عجز أقساط

 ٩٬٥٨٨ ٦٬١٧٦٢٬٩٥٣٢٦٨١٩١ ستحواذ وثائق تأمينإتكاليف 

 ٨٥٬٤٨٩ ٦٧٬٩٢٧١٦٬٥٧٧٦٧٦٣٠٩  صافي التكاليف والمصاريف

 ٢٢٬٠٧٧ ٧٬٣٥٩١٢٬٨٣٠١٬١٩١٦٩٧ صافي نتائج عمليات التأمين
    
 (١٦٬٠٠٦) ---- مصاريف عمومية وإدارية 

 (٦٣٨) (٤٦)(٢٩)(١٩١)(٣٧٢)  أتعاب فحص و إشراف 
 (٣٨٢) --(٣٨٢)-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

 ١٬٠٤٨    دخل إستثمارات
 ١٣٣   إيرادات أخرى

 ٦٬٢٣٢  من عمليات التأمين فائضال

  



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) – )غير مدققة( م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  والستة أشهر المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتي

 

١٩ 
 

 (تتمة) – القطاعية التقارير .١٦
  

  م (غير مدققة):٢٠١٦يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  

  
طبي  مركبات

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إيرادات
 ٢٩٤٬٠٤٦ ١٧٠٫١٣٤٩٨٬١٦٣١٢٬٤٧٧١٣٬٢٧٢  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (٤٠٬٨٠٥) (١٢٬٨٠٤)(٥٬٧٣٩)(٢٢٬٢٣٠)(٣٢) أقساط التأمين المسندة :ناقصا
 (٤٬٠١٢) (١٩٩)(٢٣٠)(٣٤٥)(٣٬٢٣٨)  فائض خسارة أقساط تأمين 

 ٢٤٩٬٢٢٩ ١٦٦٬٨٦٤٧٥٬٥٨٨٦٬٥٠٨٢٦٩ صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (٣٨٬٨٢٣) ٢٠٦(٢٬٨٠٨)(١٧٬٥٥١)(١٨٬٦٧٠) التأمين غيرالمكتسبةالتغير في صافي أقساط 

 ٢١٠٬٤٠٦ ١٤٨٬١٩٤٥٨٬٠٣٧٣٬٧٠٠٤٧٥ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٥٬٤٠٥ ---٥٬٤٠٥  دخل إكتتاب آخر

 ٢٬٤٤٧ ٦٨٣١٬٧٥٧-٧ عموالت إعادة تأمين مكتسبة 
 ٢١٨٬٢٥٨ ١٥٣٬٦٠٦٥٨٬٠٣٧٤٬٣٨٣٢٬٢٣٢ صافي اإليرادات

    
   التكاليف والمصاريف

 ١٧٦٬٠٨٥ ١٣٦٬٧٦٩٣٧٬٧٥٦٢٥٤١٬٣٠٦ إجمالي المطالبات المدفوعة
 (١٥٬٢٧١) (٩٥٨)(٨٤)(١٣٬٢٦١)(٩٦٨)  ناقصا : حصة معيدي التأمين

 ١٦٠٬٨١٤ ١٣٥٬٨٠١٢٤٬٤٩٥١٧٠٣٤٨  صافي المطالبات المدفوعة
 ٤٬٧٢٦ ١٬٩٠١١٬٥٩٣١٬١٥٥٧٧ التغير في صافي المطالبات تحت التسوية

 ١٦٥٬٥٤٠ ١٣٧٬٧٠٢٢٦٬٠٨٨١٬٣٢٥٤٢٥  صافي المطالبات المتكبدة
 (٦٬٨٥٤) ---(٦٬٨٥٤)  التأمين احتياطي عجز أقساطالتغير في 

 ١٩٬٣٨٣ ١٢٬٤٤٩٦٬٠٠٨٥٥٨٣٦٨ ستحواذ وثائق تأمينإتكاليف 

 ١٧٨٬٠٦٩ ١٤٣٬٢٩٧٣٢٬٠٩٦١٬٨٨٣٧٩٣  صافي التكاليف والمصاريف

 ٤٠٬١٨٩ ١٠٬٣٠٩٢٥٬٩٤١٢٬٥٠٠١٬٤٣٩ صافي نتائج عمليات التأمين
    
 (٣١٬١٤٨) ---- مصاريف عمومية وإدارية 

 (١٬٢٦٧) (٧٦)(٥٠)(٣٨٤)(٧٥٧)  أتعاب فحص و إشراف 
 (٧٦٨) --(٧٦٨)-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

 ١٬٨٩٢    دخل إستثمارات
 ١٬٨٣٤   إيرادات أخرى

 ١٠٬٧٣٢   من عمليات التأمين فائضال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) – )غير مدققة( م٢٠١٦يونيو  ٣٠في  والستة أشهر المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتي

 

٢٠ 
 

  (تتمة) – . التقارير القطاعية١٦
  

 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات  
(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      (غير مدققة)م ٢٠١٦ يونيو ٣٠ فيكما 
 ٩٥٬٠٩٨ ٢٧٬٣١٨ ٢٬٧٦٨ ٣٠٬٠٨٣ ٣٤٬٩٢٩  ذمم أقساط تأمين و معيدي التأمين، صافي
 ٣٨٬٣٣٧ ١٥٬١٤٣ ١٩٬٥٦٤٣٬٦٠٠ ٣٠  حصة إعادة تأمين في أقساط غير مكتسبة

 ٦٬٧٣٢ ١٬٤١٢ ١٬١٠٠٣٬١١٥١٬١٠٥  حصة إعادة تأمين في مطالبات تحت التسوية
 ٢٦٬٢٥٣ ٢٥١ ١٣٬٣٧٠١١٬٥٨٧١٬٠٤٥  مؤجلة تأمينوثائق تكاليف إستحواذ 

 ٢٥٧٬٠٤١     موجودات غير موزعة

 ٤٢٣٬٤٦٢     مجموع موجودات عمليات التأمين
 

 ١٬٧٤١ ١٬١٣٦ ٦٠١ -٤  دخل عموالت غير مكتسبة
 ٢٧٧٬٧١١ ١٥٩٬٥٩٠٨٥٬٦٩٣١٦٬٩٤٠١٥٬٤٨٨  سبةتغير مكتأمين  قساط أ

 ٧٧٬٧٦٠ ١٢٬١٣٥٤٬١٩٣٢٬٠٧٠ ٥٩٬٣٦٢  مطالبات تحت التسوية
 ٥٨٬٠٤٤      مطلوبات أخرى
 ٨٬٢٠٦      موزعةمطلوبات غير 

 ٤٢٣٬٤٦٢    جمالي مطلوبات عمليات التأمينإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) – )غير مدققة( م٢٠١٦يونيو  ٣٠في  والستة أشهر المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتي

 

٢١ 
 

  (تتمة) – القطاعية التقارير .١٦
  

  ):مدققةم (غير ٢٠١٥ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
  

طبي مركبات
 الحوادث
 المجموع أخرى العامة

  
  

 لایر(ألف 
)سعودي  

 لایر(ألف 
)سعودي  

 لایر(ألف 
)سعودي  

 لایر(ألف 
)سعودي  

 لایر(ألف 
)سعودي  

       إيرادات
 ١٤٣٫٨٦٩ ٨١٫٦٦٩٥٠٫٣٨٤٤٫٧٩٧٧٫٠١٩ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)٦٫٦٣٧()٢٫٥١٤()١٣٫٤١٩()٤٦( أقساط التأمين المسندة :ناقصا  )٢٢٫٦١٦(  
)١٠٧()١١٦(-)١٫٢٨٠(  فائض خسارة أقساط تأمين   )١٫٥٠٣(  

 ١١٩٫٧٥٠ ٨٠٫٣٤٣٣٦٫٩٦٥٢٫١٦٧٢٧٥ صافي أقساط التأمين المكتتبة
)٢٦٫٥٤٩( ١٠٠)٥٤٢()٩٫٣٦٢()١٦٫٧٤٥( التغير في صافي أقساط التأمين غيرالمكتسبة  

 ٩٣٫٢٠١ ٦٣٫٥٩٨٢٧٫٦٠٣١٬٦٢٥٣٧٥ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٢٫٦٧١ ---٢٫٦٧١  آخر إكتتاب دخل

 ١٫٢٤٨ ٤٠٠٨٣٧-١١ عموالت إعادة تأمين مكتسبة 
 ٩٧٫١٢٠ ٦٦٫٢٨٠٢٧٫٦٠٣٢٫٠٢٥١٫٢١٢ صافي اإليرادات

    
   التكاليف والمصاريف

 ٦٨٫٠٩٩ ٥٤٫٣٢٣١٢٫٢٢٥١٫٢٢٥٣٢٦   إجمالي المطالبات المدفوعة
)٢٧٢()١٫٢١٠()٤٫٢٧١()٢٥٣(  ناقصا : حصة معيدي التأمين  )٦٫٠٠٦(  

 ٦٢٫٠٩٣ ٥٤٫٠٧٠٧٫٩٥٤١٥٥٤  صافي المطالبات المدفوعة
)٣٢(٩٫٣٦٤٧٦٨٢٦٦ صافي ،المطالبات تحت التسوية التغير في  ١٠٫٣٦٦ 

 ٧٢٫٤٥٩ ٦٣٫٤٣٤٨٫٧٢٢٢٨١٢٢  صافي المطالبات المتكبدة
 ٨٫٧٠٧ ٥٫١٧٨٢٫٩١٨٣٠٩٣٠٢ ستحواذ وثائق تأمينإتكاليف 

 ٨١٫١٦٦ ٦٨٫٦١٢١١٫٦٤٠٥٩٠٣٢٤  صافي التكاليف والمصاريف

 ١٥٫٩٥٤ ١٥٫٩٦٣١٫٤٣٥٨٨٨)٢٫٣٣٢( صافي نتائج عمليات التأمين
    
)١٣٫٦٨٠( ---- مصاريف عمومية وإدارية   

)٤٨()٣٣()٣٩٧()٩٣(  أتعاب فحص و إشراف   )٥٧١(  
)٣٩٦( --)٣٩٦(-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  

 ٥٧٦   دخل إستثمارات 
 ١٠   إيرادات أخرى

 ١٫٨٩٣  من عمليات التأمين فائضال

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) – )مدققةغير ( م٢٠١٦يونيو  ٣٠في  والستة أشهر المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتي

 

٢٢ 
 

  (تتمة) – القطاعية التقارير .١٦
  

  ):مدققة غير( م٢٠١٥ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة
  

  
 طبي  مركبات

 الحوادث
 المجموع أخرى العامة

  
  

 لایر(ألف 
)سعودي  

 لایر(ألف 
)سعودي  

 لایر(ألف 
)سعودي  

 لایر(ألف 
)سعودي  

 لایر(ألف 
)سعودي  

       إيرادات
 ٣٣٠٬٨٩٣ ١٩١٫٤٣٣١١٥٫٧٤٨١٠٫٦٧٨١٣٬٠٣٤ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (٤٦٬٧٧٦) (١٢٬١١٦))٥٫٨١٥()٢٨٫٧٩٩()٤٦( أقساط التأمين المسندة :ناقصا
)٢١٤()٢٣٢(-)٢٫٨٧١(  فائض خسارة أقساط تأمين   )٣٫٣١٧(  

 ٢٨٠٫٨٠٠ ١٨٨٫٥١٦٨٦٫٩٤٩٤٫٦٣١٧٠٤ صافي أقساط التأمين المكتتبة
)١٢١٫٦٥٩( ٦٩)١٫٤٣٩()٣٧٫١٤٤()٨٣٫١٤٥( التغير في صافي أقساط التأمين غيرالمكتسبة  

 ١٥٩٫١٤١ ١٠٥٫٣٧١٤٩٫٨٠٥٣٫١٩٢٧٧٣ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٦٫٤١٥ ---٦٫٤١٥  آخر إكتتاب دخل

 ٢٫٢٨٢ ٦٥٩١٫٦٠١-٢٢ عموالت إعادة تأمين مكتسبة 
 ١٦٧٫٨٣٨ ١١١٫٨٠٨٤٩٫٨٠٥٣٫٨٥١٢٫٣٧٤ صافي اإليرادات

    
   التكاليف والمصاريف

 ١٢٢٫٩٧٩ ٩٤٫٣٠٢٢٥٫٧٤٧٢٫٤٥١٤٧٩ إجمالي المطالبات المدفوعة
)٨٦٦()٢٫٢٤٩()٩٫١٩١()٢٥٣(  التأمينناقصا : حصة معيدي   )١٢٫٥٥٩(  

)٣٨٧(٩٤٫٠٤٩٦١٦٫٥٥٢٠٢  صافي المطالبات المدفوعة  ١١٠٫٤٢٠ 
 ١١٫٥١٨ ١٠٫١٦٩١٦٢١٩١٫١١٤ صافي ،التغير في المطالبات تحت التسوية

 ١٢١٫٩٣٨ ١٠٤٫٢١٨٢١٦٫٥٧١٤٢٧٢٧  صافي المطالبات المتكبدة
 ١٥٫١٦١ ٨٫٧٦٥٥٫٢٦٠٥٧٩٥٥٧ ستحواذ وثائق تأمينإتكاليف 

 ١٣٧٫٠٩٩ ١١٢٫٩٨٣٢٢١٫٨٣١٬٠٠٠١٫٢٨٤  صافي التكاليف والمصاريف

 ٣٠٫٧٣٩ ٣٢٧٫٩٧٢٫٨٥١١٫٠٩٠)١٫١٧٥( صافي نتائج عمليات التأمين
    
)٢٥٫٧٥١( ---- مصاريف عمومية وإدارية   

)٦١()٤٦()٥٤٢()٣٣٧(  أتعاب فحص و إشراف   )٩٨٦(  
)٦٩٨( --)٦٩٨(-  الضمان الصحي التعاونيأتعاب مجلس   

 ٧٤١   دخل إستثمارات 
 ١٤٤   إيرادات أخرى

 ٤٫١٨٩  من عمليات التأمين فائضال

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
 (تتمة) – )غير مدققة( م٢٠١٦يونيو  ٣٠في  والستة أشهر المنتهيتين الثالثة أشهر لفترتي

 

٢٣ 
 

  (تتمة) – . التقارير القطاعية١٦
  

 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات  
 لایر(ألف 

)سعودي  
 لایر(ألف 

)سعودي  
 لایر(ألف 

)سعودي  
 لایر(ألف 

)سعودي  
 لایر(ألف 

)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  حصة إعادة تأمين في أقساط غير مكتسبة

 ٦٫٥٠٧ ٨٦٣ ٧٥١ ٣٫١٢٠ ١٫٧٧٣  حصة إعادة تأمين في مطالبات تحت التسوية
 ٢١٫٥٥٣ ٣٨١ ٩٤٧ ٨٫٦٩٤ ١١٫٥٣١  تكاليف إستحواذ وثائق تأمين مؤجلة

 ٢٤٥٫٣٤٥     موجودات غير موزعة

 ٣٩١٫٦٥٣     مجموع موجودات عمليات التأمين
 

 ١٫٩٤٣ ١٫٤٠٧ ٥٣٠ -٦ دخل عموالت غير مكتسبة
 ٢٣٤٫٩٧١ ١٥٫٤٥٩ ١٣٫٥٥٠ ٦٥٫٠٣١ ١٤٠٫٩٣١ غير مكتسبةتأمين  أقساط 

 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
 ٣٤٫٢٤٢٣٤٫٢٤٢---  مطلوبات أخرى

 ٤١٫٢٥٨      مطلوبات غير موزعة
 ٣٩١٫٦٥٣    إجمالي مطلوبات عمليات التأمين

  
  
  

   المحتملة اإللتزامات. ١٧
  

 لایرمليون  ١٫٨٣م :٢٠١٥ديسمبر ٣١ن لایر سعودي(مليو ١٫٨٣ خطاب ضمان بمبلغ لدى الشركة م ٢٠١٦ يونيو ٣٠كما في 
 ٣١(عودي سمليون لایر  ١٫٨٣نقدي بمبلغ  هامش تم إيداع .)١١(انظر ايضاح  الدخل و ضريبة لصالح مصلحة الزكاة  )سعودي
 ىمم مدينة أخرذفوعة مقدما و مد 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.٢٠١٦ يوليو ٢٦ق هـ المواف١٤٣٧شوال  ٢١ من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ األولية الموجزة إعتمدت هذه القوائم المالية   
  


