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  . التنظيم واألنشطة الرئيسية1

 

إن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )الشركة( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية 

 .  م4111طس ــأغس 44ق ــهـ المواف0941عبان ــش 4خ ــبتاري 9191010444م ــاري رقــجل التجــب الســـبموج

 .  عوديةــة الســة العربيــالمملك 40974جده،  1117 .س ص. بــــللشـركة في حي الرويركـز الرئيســـي وان المـــعن

 

 .4114إبريل  9عربية السعودية. في في المملكة ال واألنشطة المرتبطة لها إن الشركة مرخص لها لمزاولة التأمين

 .ن مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( لبدء أعمال التأمين في المملكة العربية السعوديةإستلمت الشركة الترخيص م

 

أغسطس  41. تم إدراج الشركة في سوق المال السعودي )تداول( في 4114يوليو  0بدأت الشركة بأعمالها التجارية في 

4111. 

 

  . أسس اإلعداد2

 

إن ـ التقارير المالية المرحلية".  99لمعـيار المحاسـبة الدولي رقم " فقا  والمالية المرحلية الموجزة  هذه القـوائمتم إعداد 

السياسات المحاسبية المتبعة من قِبل الشركة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك البيانات المتبعة 

 إلعداد القوائم المالية السنوية.

 

ال  م 4109 يونيو 91المنتهية في  والستة أشهر المنتهية في الثالثة أشهر تيقوائم المالية المرحلية الموجزة لفترإن هذه ال

يجب أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالية السنوية للشركة ت المطلوبة في القوائم المالية وتتضمن كافة المعلومات واإلفصاحا

في رأي مجلس إدارة الشركة أن القوائم المالية األولية الموجزة توضح جميع التعديالت  م. 4104ديسمبر  90كما في 

 .دالة نتائج أعمال الفترة األولية المعروضة)بما في ذلك التعديالت الدورية( الالزمة إلظهار بع

 

 . ديسمبر 90تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 

 

ما  ،بالريال السعودي الذي يمثل عملة نشاط الشركة وقد تم تقريبه ألقرب ألف يتم عرض القوائم المالية المرحلية الموجزة

 .  لم يذكر خالف ذلك

 

لقد تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة بما يتمشى مع معايير المحاسبة الدولية والتي تتطلب إستخدام تقديرات 

فصا  عن أي موجودات أو إلتزامات طارئة، إن وجدت ، وإفتراضات يكون لها تأثير على الموجودات والمطلوبات واإل

في تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة وكذلك المبالغ الظاهرة كإيرادات ومصروفات خالل الفترة المالية المعد 

ات إدارة الشركة عنها القوائم المالية األولية الموجزة. وبالرغم من أن هذه التقديرات هي مبنية في األساس على تقدير

 تختلف عن تلك التقديرية.قد لألحداث الحالية التي تمر بها الشركة، إال أن النتائج الفعلية 

 

 

المطلوبة للقوائم المالية الكاملة التي تعد وفقا   ال تحتوي القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات و اإلفصاحات

 لمعايير التقارير المالية الدولية.

 

 

 

 

 

 

 

 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزةلقوائم المالية ا إيضاحات حول

 م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  لستةاو الثالثة أشهر تيلفتر
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)تتمة(– . أسس اإلعداد2  
 

تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات التأمين و عمليات المساهمين. يتم تسجيل  وفقا  لنظام التأمين السعودي ،

يتم تحديد الموجودات و المطلوبات و الدخل و المصاريف العائدة بوضو  على كل نشاط في الحسابات ذات الصلة ، 

 .إلدارةمن قِبل مجلس ا يتم اعتمادهايع مصاريف العمليات المشتركة من قِبل اإلدارة و أسس توز

 وفقا لنظام الشركة األساسي يتم توزيع الفائض الناجم عن عمليات التأمين كما يلي :

 

 

 %  41 تحويل عمليات المساهمين

 %   01 تحويل عمليات حاملي وثائق التأمين

    011 % 

 

 

 : والمستخدمة من قبل الشركة  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

 

ولية الموجزة تتفق مع تلك السياسات المحاسبية المطبقة في المحاسبية المستخدمة في اعداد القوائم المالية األن السياسات إ

ى القوائم السنوات السابقة و كذلك يتفق مع المعايير الجديدة و المحدثة المطبقة من قبل الشركة ليس لها تأثير جوهري عل

 ولية الموجزة.المالية األ

 بتطبيق التحديثات و المراجعات الخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية: و قد قامت الشركة

 

 

 البيان المعيار / التفسير

 

 04الدولي رقم  معيار المحاسبة

 

 تعديالت على ضرائب الدخل ــ الضرائب المؤجلة واسترداد األصول األساسية .

 عالقة .االفصا  عن أطراف ذات       49معيار المحاسبة  الدولي رقم 

 األدوات المالية ــ إيضاحات ) تحويل موجودات مالية (      1معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 القوائم المالية الموحدة .      01معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 في شركات زميلة ومشاريع مشتركة . ستثماراتإمشتركة : ترتيبات       00معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 افصاحات الحصص في منشآت أخرى .      04معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 قياس القيمة العادلة .      09معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 لية .عرض القوائم الما  0تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم       0الدولي رقم  معيار المحاسبة

 تعديالت في تصنيف خدمة المعدات .      07الدولي رقم المحاسبة معيار 

 منافع الموظفين .   04تعديالت المعيار رقم       04الدولي رقم المحاسبة معيار 

 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة .      41الدولي رقم المحاسبة معيار 

 المحاسبة عن اإلستثمارات في المنشآت الزميلة .      41الدولي رقم المحاسبة معيار 

 تعديل اثر توزيع الضرائب على األدوات المالية .      94الدولي رقم المحاسبة معيار 

 تعديالت على التقارير المالية األولية و  التقارير المالية القطاعية .       99الدولي رقم المحاسبة معيار 

 

ي تأثير جوهري علي هذه أولية الموجزة للشركة ليس لها تحديثاتها علي القوائم المالية األو تطبيق هذه المعايير و 

 .األولية القوائم المالية

 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األوليةالمالية  حول القوائميضاحات إ

 )تتمة(-)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر

___________________________________________________________________________ 
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 )تتمة( – والمستخدمة من قبل الشركة ـ  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

 
 المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد 

 

وليااة للشااركة هااي تاااريخ إصاادار القااوائم الماليااة األ ىإن المعااايير التااي  اصاادرت و لكاان ليساات سااارية المفعااول حتاا 

 دناه.أمدرجة 

تناوي  هاا فاي وقات مساتقبلي.تطبيق بشاكل معقاول حين الشركة تتوقاع في ، إن الئحة المعايير و التفسيرات المصدرة    

 .الشركة تطبيق هذه المعايير عند تفعيلها

 

 تاريخ التفعيل الوصف المعيار

   

 4102يناير  0 التصنيف و القياس -الماليةاألدوات  4معيار التقارير المالية الدولية رقم 

  4109يناير  0 فصاحات )مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية(دوات المالية : اإلاأل 94معيار المحاسبة الدولي رقم  

 

ذات العالقااة وبعااض  فصاااحاتاتها ماان قباال الشااركة قااد ينااتج عنااه إضااافة بعااض اإلن تطبيااق هااذه المعااايير وتفساايرإ

ثار جاوهري لهاذه تتوقاع الشاركة أن يكاون هناا  أي أ . الةولياة الماوجزاأل التغيرات في التصنيفات في القوائم المالية

 داء الشركة.تغيرات على قائمة المركز المالي أو على أال

 

 
      

 

 

  

 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األوليةالمالية  حول القوائميضاحات إ

 )تتمة(-)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر
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  حكمه يف النقد وما. 0

 

 م 1044ديسمبر90 م0123 يونيو  03 

 

 
      ( غير مدققة)

 )ألف ريـال سعودي(

           ()مدققة

 )ألف ريـال سعودي(

   عمليات التأمين

44.240   91.217 لدى البنو في الصندوق و نقد   

 - 73.333 وديعة قصيرة األجل

   ───────     ───────    

 111.217   44.240  

 ========    ========    

   عمليات المساهمين

77.044   19..11 لدى البنو  في الصندوق و نقد  

 - 03.333 وديعة قصيرة األجل

   ───────     ───────    

 11..19   77.044  

 ========    ========    

 

عاله د. إن المبالغ المفصح عنها أذات تصنيف إئتماني جي أطراف  لدى  والوديعة قصيرة األجل يتم االحتفاظ بالنقدية

 بشكل معقول القيمة العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.تقارب 

 

 أقساط تأمين مدينة – 4

 

 

 
 م0231 يونيو 03
 غير مدققة()

 م4410ديسمبر  90

 )مدققة(

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 7.861 20.204 التأمين وثائقالمطلوب من حملة 

 414 443 عالقة طراف ذوأالمطلوب من 

(0.1) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  (249)  

   ───────     ───────    

 20.370 1.710 

 ========    ========    

 

 

 حركة مخصص الديون المشكو  في تحصيلها
 م0231 يونيو  03
 غير مدققة()

 م4410ديسمبر  90

 )مدققة(

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 714 074 الفترة/السنةالرصيد في بداية 

(10) عكس مخصص خالل الفترة/السنة  (11)  

 ───────   ──────   

  074 0.1 السنة الفترة/ الرصيد في نهاية

 ========= ======== 

 

 

 

 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األوليةالمالية  حول القوائم  إيضاحات

 )تتمة( –)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر

__________________________________________________________________________________ 
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األوليةالمالية  إيضاحات حول القوائم

 )تتمة( –)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو الثالثة أشهرتي لفتر

 

 . إستثمارات للمتاجرة 0

 

 عمليات المساهمين

 

 لاير ألف 212سهم من أسهم الشركة الطبية المتحدة بـ  40.949اشترت الشركة م4109مارس  90المنتهية في  خالل الفترة

والتي  سعودي لايرالف  0.092يجة لذلك حققت ربح مقداره ونت ألف لاير سعودي 0.101بـ   والتي بيعت بعد ذلك سعودي

 .األولية  عمليات المساهمين قائمة سجلت من ضمن

 

 ستثمارات متاحة للبيع إ. 1

 

 

 عمليات المساهمين

 م0231 يونيو 03
 غير مدققة()

 م4410ديسمبر  90

 )مدققة(

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 2,377    2,377    

 ─────── ─────── 

    2,377   2,377 مدرجة  غير أوراق مالية

 ========    ========    

 

 )غير مدققة( م2310 يونيو 03في         

 

 عمليات المساهمين

 

الرصيد في بداية 

 الفترة

 ألف لاير سعودي()
الحركة خالل الفترة 

 )ألف لاير سعودي(

القيمة  يالتغير ف

 العادلة للفترة

 )ألف لاير سعودي(

الرصيد في نهاية 

 الفترة 

 )ألف لاير سعودي(

     

     

في شركة نجم ستثمار إ

 لخدمات التأمين

2,377   - - 2,377   

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  2,377   - - 2,377   

 ========    ========    ========    ========    

 

 : ) مدققة( م2312ديسمبر  01في          

 

 

 عمليات المساهمين

الرصيد في 

 السنةبداية 

ألف لاير )

 سعودي(
 السنةالحركة خالل 

 )ألف لاير سعودي(

التغير في القيمة 

 السنةالعادلة 

 )ألف لاير سعودي(

الرصيد في نهاية 

 السنة

 )ألف لاير سعودي(

     

     

في شركة نجم  ستثمارإ

 لخدمات التأمين 
2.877  (500)  - 2,377  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  2.877  (500)  - 2,377  

 ========    ========    ========    ========    

 

 . 9 ىمستوتم تصنيف اإلستثمار أعاله ضمن 
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 مساهمة سعودية( )شركة

 ألوليةلية القوائم الما إيضاحات حول

 )تتمة( –)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر

 

  وديعة نظامية. 9

 م0231 يونيو  03 

 )غير مدققة(

 م4410ديسمبر  90

 )مدققة(

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

   المساهمين عمليات

   

41.111     23.333    وديعة نظامية  

 ========    ========    
 

% معن 01تمشياً مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السععودية  قامعت الشعركة بايعداو الوديععة النظاميعة بنسعبة
ال معن قبعل مسسسعة الناعد العربعي السععودف   ختيعار إمليعون   سععودف فعي بنعك تعم  01رأس المال المدفوو ما قيمته 

  سحب هذ  الوديعة النظامية بدون موافاة مسسسة الناد العربي السعودف  نيمك

 

  غير مكتسبة تأمين أقساط. .

 م0231 يونيو 03 

 )غير مدققة(

 م4410ديسمبر  90

 )مدققة(

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

   عمليات التأمين

014.911     199.190   غير مكتسبة أقساط  

(40.922)   التأمين من األقساط غير المكتسبة معيديحصة     (41.291)  

 ─────── ─────── 

   100.401    10.171   

 ========    ========    

  

 مطالبات تحت التسوية، صافي. 7

 

 

 
 م0231 يونيو  03

 )غير مدققة(

 م4410ديسمبر  90

 )مدققة(

ريـال سعودي()ألف    )ألف ريـال سعودي( 

   عمليات التأمين

7.919    1.210   تحت التسوية مطالباتجمالي إ  

11.000   غير مسجلة -مستحقة حتياطي مطالبات يضاف: إ    09.710  

   ───────   ───────   

.19.01   ةتحت التسويمطالبات     04.419  

(2.179)   التسويةتحت التأمين في المطالبات  معيديحصة     (0.941)  

   ───────   ───────   

10.091   صافي مطالبات تحت التسوية    01.211  

 ========    ========    
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 وليةلية األالما إيضاحات حول القوائم 

 )تتمة( –)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر

 

  الزكاة وضريبة الدخلـ 13

 

 حتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحاة طباا لنظام الزكاة في المملكة العربية السعودية إجرى 

 

 :  فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل

 

 

 
 م0231 يونيو  03

 )غير مدققة(

 م4410ديسمبر  90

 )مدققة(

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 291 419  الرصيد في أول الفترة/السنة

 421 439 المحمل خالل الفترة/السنة

-     المدفوو خالل الفترة/السنة  (990)  

   ───────   ─────── 

 971 94. الرصيد في نهاية الفترة/السنة

 ========= ========= 

 
بين النتائج المالية والزكاة الخاضعة للضريبة قد تكون بصفة رئيسية بسبب تعديالت معينة وفاا لألنظمة  الفروقاتإن 

 المالية ذات الصلة 
 

 : ضريبة الدخل 

 .لالدخ ةبما أن المساهم األجنبي هو بنك التنمية، فإنه معفى من ضريب

 

 : موقف الربط

 . م4104ديسمبر  90ة بمصلحة الزكاة والدخل للسنوات حتى ــل الخاصــريبة الدخــاة وضــرارات الزكــقإديم ــتم تق

م. قامت المصلحة بعمل ربط إضافي 4111ديسمبر  90تم الحصول على شهادة نهائية من المصلحة للسنة المنتهية في 

لقوائم مليون لاير سعودي التي لم يتم تسجيلها في ا 0.17م بمبلغ 4101م الى 4111 منعلى اإلقرارات للسنوات 

 جزء منعتراف بثل في عدم اإلميت في الربط المستلم من مصلحة الزكاة والدخل الرئيسي ختالفاإل. األولية المالية

ق اإلدارة في أن ـــوتثهذا الربط عتراض على الشركة بصدد عمل إستقطاع و اإل ةقبل التأسيس وضريب نفقات ما

 0.19الشركة أصدرت خطاب ضمان بمبلغ في هذا الخصوص،  .اــراض سوف تكون في صالحهــعتة اإلـــنتيج

 .(07انظر اإليضا   ) مليون لاير سعودي لمصلحة الزكاة والدخل
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 وليةلية األالما إيضاحات حول القوائم 

 )تتمة( –)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر

 

  رأس المال .11

 

سهم عادي قيمة  يونمل 41مليون لاير سعودي مكون من  411سمال الشركة األصلي المصر  به والمصدر يبلغ رأ

 . لاير سعودي 01كل سهم منها 

ى إصدار حقوق م، وافق المساهمون عل4104سبتمبر  9جتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في في إ

لاير  01مليون سهم عادي مقابل  01مليون لاير سعودي. كما وافقت عليها الجهات التنظيمية، وقدمت  011ولية بمبلغ أ

م. وقد تم 4104سبتمبر  44ت في نتهم وإ4104سبتمبر  02بدأت في  كتتاب التيوفترة اإل،  التنفيذلسعر سعودي 

 . مليون لاير سعودي 411مليون لاير سعودي الى  011تمت زيادة رأس المال من وجراءات القانونية نتهاء من اإلاإل

 

 

 

 مدققة م2312ديسمبر  01 غير مدققة م2310 يونيو  03

فالالمبلغ باآل الحصة  فالالمبلغ باآل الحصة   

     

 80.000 40% 80.000  40% المؤسسين مساهمين
 120.000 60% 120.000 60% الجمهور العام

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  %100 200.000 %100 200.000 

 ========    ========    ========    ========    

 

 سهم العادية كخصم من حقوق الملكية.صدار األألف لاير سعودي توجه مباشرة إل 2.110ضافية البالغة التكاليف اإل

 

 : و المخفض للفترة )المعاد إدراجه(ساسي األ السهم . ربح/ خسارة04

 

ولية المصدرة كما هو تم تعديله بأثر رجعي ليعكس العدد الصحيح للحقوق األسهم المتوسط المرجح لعدد األ. )أ(04

 )ربحية السهم( كما يلي: 99موضح في المعيار الدولي رقم 

 

 

 
 م4410 يونيو 19 م0231 يونيو  03

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 01.111 23.333 ف(الآليناير )با 0 كما في المصدرة العادية سهماألعدد 

   

 7.000 - ولية صدار الحقوق األاثر إ

   ───────   ───────   

 01.111 23.333 الف( )باآل عاديةسهم الالمتوسط المرجح لعدد األ

 ========= ========= 

 

سعر و الذي يمثل نسبة ال 0.1السابقة بإستخدام عامل التسوية  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للفترة حتسابتم إ

لاير سعودي في أخر يوم تم فيه  27دي و قدره الاير سعودي و سعر اإلقفال للسهم الع 99اإلفتراضي للسهم و قدره 

 التداول قبل إصدار الحقوق.

 

 

 

 

 

 

 

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

 األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 )تتمة( –)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر

 

 )تتمة( – ساسي و المخفض للفترة )المعاد إدراجه(األ السهم ربح/ خسارة. 12

 

 :إحتساب الربح / )الخسارة( األساسية و المخفضة للسهم علي النحو التاليتم . )ب(04

 

 
 م4410 يونيو 91 م0231 يونيو  03

 )مدققة( )غير مدققة( 

0.729   صافي الدخل/ )الخسارة( للفترة  (2.110)  

   ───────   ───────   

19.333   23.333     (أ 04)باآلالف( انظر )ايضا   العادية سهم المتوسط المرجح لعدد األ   
   ───────   ───────   

3.23   المعاد إدراجه -األساسي و المخفض )لاير سعودي(  / )خسارة( السهمربح  (1.92) 

 ========= ========= 

 

 حتياطي نظاميإ. 10

% 01نظامي بتحويـل  حتياطيإتاوم الشركة بتكوين    تمشياً مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية

حتياطي غير قابل % من رأس المال   إن هذا اإل011حتياطي من صافي الدخل السنوف للمساهمين إلى أن يبلغ اإل

 للتوزيع 

 

  أطراف ذات عالقة. معامالت مع 14

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

 

   عمليات التأمين

 

 

 العالقـة ذوالطرف 

 

 

 طبيعة المعاملة

 

 

 الرصيد كما في العمليات

  

م4109يونيو  91  
 )ألف لاير سعودي(

 غير مدققة

 

م4104يونيو  91  
 )ألف لاير سعودي(

 غير مدققة

م4109يونيو  91  
 )ألف لاير سعودي(

 غير مدققة

م4104ديسمبر  90  
لاير سعودي()ألف   

 مدققة

     

 414 443 910 004 (أقساط تأمين ) حليفة شركات

     

 - - 022 - (مطالبات) حليفة شركات

     

      

  ( أخرى) مساهمين

2.717 - (2.717)  

 

65 

جلس اإلدارة ولجنة م

 المراجعة

  (أتعاب حضور )

90 40 - 

 

- 

      

 ( مزايا موظفين) اإلدارة موظفيكبار 

2.210 0.444 (13)  

 

- 

      

مكافأة نهاية خدمة ) كبار موظفي اإلدارة

 ( للموظفين
                       

.7    14 (494)  

                     

(979)    
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 )تتمة( –)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر

 

  . التقارير القطاعية10

عتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة إ عداد التاارير الداخلية بالشركة تمشياً مع طرياة إ
 وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدنا  

 
مشكوك في تحصيلها و إيرادات  و مخصص لذمم مدينةالمصاريف العمومية واإلدارية  تتضمن نتائج الاطاعات ال

  أخرى
 

ذمم ساط التأمين المدينة  ستثمارات  أقالناد وما فى حكمه  اإل   لعمليات المساهمين ال تتضمن موجودات الاطاعات
 المصاريف المدفوعة مادماً والموجودات األخرى وصافي الممتلكات والمعدات  معيدف التأمين لمدينة 

إلى  المستحق  المصاريف المستحاة والمطلوبات األخرى   لمعيدف التأمين ذمم دائنةال تتضمن مطلوبات الاطاعات 
    مخصص نهاية الخدمة للموظفين وعمليات المساهمين 

   
 كما يلي : )غير مدققة( م91/17/4109المنتهية في  شهرأالتقارير القطاعية للثالثة 

 
 

 طبي مركبات

الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

 

 إيرادات 

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(
 14.919 2.902 4.922 91.014 99.990 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (24.141) (30..4) (.1.22) (0.1..1) (29) إعادة التأمين المسندة أقساط
 (4.099) (101) (94) (1.740) (1.939) ساط تأمين أقفائض خسارة 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ       
(41) 1.100 29.101 01.179 صافي أقساط التأمين المكتتبة  13.410 

أقساط التأمين غير  صافي التغير في
 (10.197) 11 (102) (11.494) (0.114) المكتسبة

      
 40.2.1 23 1.331 11.1.2 3.0..2 صافي أقساط التأمين المكتسبة
(.11) 7  عموالت إعادة تأمين مكتتبة  423 414 990 

 41.311 4.4 1.421 11.314 372..2 صافي ايرادات التأمين

      :والمصاريف التكاليف
 00.271 401 10 2.290 02.000 إجمالي المطالبات المدفوعة
 (0.197) (200) (0) (.1.10) (30..0) ناقصا : حصة معيدف التأمين

      

 03.119 .21 13 1.109 902..2 صافي المطالبات المدفوعة

 (.42) 09 203 030 (.77) المطالبات تحت التسوية صافي التغير في

      

 27.1.7 200 243 1.443 29.904 صافي المطالبات المتكبدة

 0.310 107 173 .2.02 .2.43 وثائق تأمين استحواذتكاليف 

 03.112 0.91. 403 074 04.904 

(2.393) صافي نتائج عمليات التأمين  12.271 771 73 11.039 

 (913..)     داريةإعمومية ومصاريف  

 (449) (29) (12) (241) (119) إشراف فحص و  أتعاب

 (002) - - (002) - أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

- - - إيرادات أخرى    - 191 

 1.9.7       الفائض من عمليات التأمين
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 )تتمة( –)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر

 

 

 

 )غير مدققة( كما يلي : م 4109يونيو  91التقارير القطاعية للستة أشهر المنتهية في 

 
 

 طبي مركبات

الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

 

 إيرادات 

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(
 047.904 09.494 2.919 014.144 19.112 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (00.041) (12.792) (.2.11) (24..07) (99) أقساط إعادة التأمين المسندة

 (04..1) (907) (.14) (0.111) (01..2) ساط تأمين أقفائض خسارة 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ       
 104.324 .03 2.0.9 07.702 93.799 صافي أقساط التأمين المكتتبة

أقساط التأمين غير  صافي التغير في
 (01.173) (030) (210) (04.710) (11.111) المكتسبة

      
 2.004. 230 2.024 24.7.7 11..04 التأمين المكتسبة صافي أقساط

 1.011 770 004 -- 12 عموالت إعادة تأمين مكتتبة

 04..2. 24.7.7 2..9. 1.233 .0..70 

      :والمصاريف التكاليف
 .11.13 497 122 0.912 09.240 إجمالي المطالبات المدفوعة
 (1.021) (200) (1) (1...1) (4.0.1) ناقصا : حصة معيدف التأمين

      

 00.3.2 221 111 1...1 07..02 صافي المطالبات المدفوعة

 (2.142) 92 179 1.431 (19..0) المطالبات تحت التسوية صافي التغير في

      

 02.743 .27 010 0.2.9 47.342 صافي المطالبات المتكبدة

 7.1.0 2.4 041 .0.11 0.443 تكاليف شراء وثائق تأمين

 04.4.2 1.730 104 0.2 12.120 

 21.292 .11 2.224 3.4..1 041 صافي نتائج عمليات التأمين

 (11.411)     داريةإعمومية ومصاريف  

 (7.2) (91) (29) (010) (017) إشراف فحص و  أتعاب

 (1.397) - - (1.397) - أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

 10 - - - - عكس ديون مشكوك في تحصيلها

 001 - - - - ىإيرادات أخر

 0.277     الفائض من عمليات التأمين
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 )تتمة( –)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر

   

   )تتمة( –   . التقارير القطاعية11

   
 

 طبي مركبات

الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

)ألف لاير  

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

      م )غير مدققة(2310يونيو 03 فيكما 

      

      

 47.144 4.929 7.047 1.120 4.444 ذمم أقساط تأمين و معيدف التأمين  صافي

 99.144 2.741 9.727 99.424 001 قساط غير مكتسبةإعادة تأمين في أحصة 

(1) عادة تأمين في مطالبات تحت التسويةحصة إ  141 794 719 4.041 

 04.911 2.124 217 1.100 7.190 وثائق التأمينستحواذ تكاليف إ

 011.112     موجودات غير موزعة

 474.199     عمليات التأمين موجوداتمجموع 

 
 01.271 411 9.491 9.402 01.092 ت تحت التسويةجمالي مطالباإ

 011.019 7.419 1.124 11.999 19.749 سبةتقساط غير مكأ

 0.179 0.101 04 191 9 عموالت غير مكتسبةدخل 

 4.119 4.111 - 4.420 9.717 خرىمطلوبات أ

 79.242     موزعةمطلوبات غير 

      

 474.199     جمالي مطلوبات عمليات التأمينإ
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة )غير مدققة(

 )تتمة( –)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر

 

 )تتمة( –   . التقارير القطاعية11

 

 كما يلي : ()غير مدققة م4104يونيو  91أشهر المنتهية في  ثالثةالتقارير القطاعية لل

   

 

 طبي مركبات

الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

)ألف لاير  إيرادات

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

لاير )ألف 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

 00.917 9.479 0.997 0.991 9.774 أقساط التأمين  إجمالي

 (7.114) (9.199) (104) (717) (41) حصة معيدي التأمين

 (0.419) (70) (94) (410) (411) التأمين قساطفائض خسارة أ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ       

 9.171 071 214 790 4.714  المكتتبة أقساط التأمينصافي 

(1) 91.219 التغير في األقساط غير المكتسبة صافي   919 94 90.101 

      

 92.111 401 0.122 749 99.014  المكتتبةصافي أقساط التأمين 

 404 212 912 - 4 دخل عموالت إعادة التأمين

 92.414 102 0.971 749 99.019 صافي اإليرادات 

      

      التكاليف والمصاريف

 94.001 911 910 211 91.121 إجمالي المطالبات

 (194) (912) (011) (421) (41) حصة معيدي التأمين: ا  ناقص

      

 90.417 2 049 421 91.191  المدفوعة صافي المطالبات

(79) (029) (1.701) المطالبات تحت التسوية صافي التغير في  441 (1.449) 

      

 44.444 494 091 919 44.441 صافي المطالبات المتكبدة 

 1.149 091 024 71 1.901 وثائق تأمين استحواذتكاليف 

 ─── ───   ───   ───   ───   

 91.792 910 414 911 90.112 

 9.041 992 0.010 024 4.294 صافي نتيجة أعمال التأمين

 (7.017)     داريةالمصاريف العمومية واإل

 (21) (42) (1) (1) (01) أتعاب فحص و إشراف

 (02) - - (02) - مجلس الضمان الصحي التعاوني أتعاب

 979 - - - - عكس ديون مشكو  في تحصيلها

 ــــــــــــــــــــــ     

 (2.1.9)     من عمليات التأمين  العجز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

23 

   

 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة )غير مدققة(

 )تتمة( –)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر

 

 

 : كما يلي ()غير مدققة م 4104يونيو 91المنتهية في  أشهر ستةالتقارير القطاعية لل

 

 

 طبي مركبات

الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

)ألف لاير  إيرادات

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

 14.017 1.711 1.997 4.129 70.444 أقساط التأمين  إجمالي

 (09.911) (1.141) (2.990) (191) (001) حصة معيدي التأمين

 (4.999) (092) (11) (449) (4.107) التأمين قساطأفائض خسارة 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ       

 79.949 299 0.492 419 24.119  المكتتبة أقساط التأمينصافي 

 (4.949) (074) 909 (09) 4.427 التغير في األقساط غير المكتسبة صافي 

      

 14.101 910 4.494 474 74.044  المكتتبةصافي أقساط التأمين 

 0.199 0.149 791 - 4 دخل عموالت إعادة التأمين

 19.920 0.979 4.111 474 74.090 صافي اإليرادات 

      

      التكاليف والمصاريف

 21.294 0.419 141 0.110 29.290 إجمالي المطالبات

 (0.421) (0.114) (997) (210) (49) حصة معيدي التأمين: ا  ناقص

      

 22.244 019 940 211 29.201  المدفوعة صافي المطالبات

 (4.024) (074) 97 (94) (1.419) المطالبات تحت التسوية صافي التغير في

      

 97.991 44 941 921 92.299 صافي المطالبات المتكبدة 

 04.141 990 941 091 01.449 وثائق تأمين استحواذتكاليف 

 ─── ───   ───   ───   ───   

 79.127 247 129 292 72.971 

 1.440 0.000 4.099 919 2.919 نتيجة أعمال التأمينصافي 

 (7.144)     داريةالمصاريف العمومية واإل

 (947) (94) (91) (01) (901) فحص و إشراف أتعاب

 (40) - - (40) - مجلس الضمان الصحي التعاوني أتعاب

 24 - - - - عكس ديون مشكو  في تحصيلها

 ــــــــــــــــــــــ     

 (0.0.0)     من عمليات التأمين  العجز
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 مساهمة سعودية( )شركة

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية

 )تتمة( –)غير مدققة(  م2310 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةالو تي الثالثة أشهرلفتر

   

   )تتمة( –   . التقارير القطاعية10

   

 
 طبي مركبات

الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

)ألف لاير  

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

(سعودي  

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

      م )مدققة(4104ديسمبر  90 فيكما 

 1.127 0.927 0.712 2.119 704 ، صافيتأمينال قساط تأمين ومعيديذمم أ

 41.291 9.014 04.142 - 2.410 قساط غير مكتسبةحصة إعادة تأمين في أ

 0.941 927 919 - 271 تحت التسوية عادة تأمين في مطالباتحصة إ

 1.221 021 4.941 2.919 999 وثائق التأمين ستحواذتكاليف إ

 014.404     موجودات غير موزعة

 149.177     عمليات التأمين موجوداتمجموع 

      

 19.974 689 1.293 15.035 2.957 تحت التسويةمطالبات 

 102.308 3.461 31.323 58.410 9.114 سبةتقساط غير مكأ

 1.511 549 - 21 941 عموالت غير مكتسبةدخل 

 25.384     مطلوبات غير موزعة

      

 149.177     جمالي مطلوبات عمليات التأمينإ

 

  لتزامات المحتملة. اإل11

 

  (م :ال شئ4104ديسمبر 90ن لاير سعودي)مليو 0.19 خطاب ضمان بمبلغ لدى الشركة 4109يونيو  91كما في 

ال شئ ( لدى  م :4104ديسمبر  90)مليون لاير سعودي  0.19نقدي بمبلغ  هامش تم إيداع . لصالح مصلحة الزكاة

ولية المالي األ في قائمة المركز فوعة مقدما و ذمم مدينة أخرىيتم إدراجه ضمن مصروفات مدو  الغرضالبنك لهذا 

 .(01إيضا  ) انظر لعمليات التأمين

  

 أرقام المقارنة. 19

 

   ة .الحالي فترةالماضي بما تتمشى مع تبويب ال أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للعام 

 

 دارة موافقة مجلس اإل. .1

 

 رمضان 1والموافق  4109 يوليو 01دارة بتاريخ  ة الموجزة من مجلس اإلتمت الموافقة على القوائم المالية المرحلي

 ه.0999

  

 

 

   


