
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

  )شركة مساهمة سعودية(

 

 وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلينالقوائم المالية األولية الموجزة    

 م2016ديسمبر  31أشهر واإلثنى عشر شهراً المنتهيتين في  لفترتي الثالثة                          

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 المستقلين  الحسابات مراجعي ر فحصوتقري األولية الموجزة المالية القوائم

م6201ديسمبر  31لفترتي الثالثة أشهر واإلثنى عشر شهراً المنتهيتين في   

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 الصفحة            الفهرس 

 

 1                الحسابات المستقلين راجعيمفحص  تقرير
 

 3 - 2        األولية قائمة المركز المالي
 

 4       األوليةقائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم 
 

 5            األوليةقائمة عمليات المساهمين 
 

 6       األوليةللمساهمين  قائمة الدخل الشامل
 

 7        األوليةتغيرات في حقوق المساهمين قائمة ال
 

 8          األوليةين النقدية لعمليات التأم قائمة التدفقات
 

 9               األوليةلمسـاهمين عمليات اقائمة التدفقات النقدية ل
 

 23 - 10                       الموجزة األوليةالقوائم الماليـة إيضاحات حول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 للتأمين التعاوني )أسيج( شركة المجموعة المتحدة

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 )غير مدققة(– م2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  واإلثنى عشر شهراً لفترتي الثالثة أشهر 
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  . التنظيم واألنشطة الرئيسية1

 

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

 .  م2007طس ــأغس 22ق ــهـ المواف1428عبان ــش 9خ ــبتاري 4030171999م ــاري رقــجل التجــالس

  عودية .ــة الســة العربيــالمملك 21462جده،  7076س ص. ب. ــــالرئيســـي للشـركة في حي الروي ركـزوان المـــعن

 

 40523 .بص لـقـالما حيتم تغيير عنوان المكتب المسجل للشركة من جدة إلى   ،2014مايو  13وفقا لقرار المساهمين بتاريخ 

نتهاء من اإلجراءات القانونية لتغيير عنوان المكتب المسجل للشركة خالل ، المملكة العربية السعودية. وقد تم اإل11511الرياض 

 . النظام األساسيتم تعديل  و 1010417178م جديد رق سجل تجاري الحصول علىلهذا تم  وفقاوهذه الفترة، 

 

. إستلمت الشركة 2009إبريل  4إن الشركة مرخص لها لمزاولة التأمين واألنشطة المرتبطة لها في المملكة العربية السعودية. في 

الشركة بأعمالها  بدأت الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( لبدء أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية.

معلومات سب مركز ح .2007أغسطس  27. تم إدراج الشركة في سوق المال السعودي )تداول( في 2009يوليو  1التجارية في 

( %98.97: 2015) %98.97 المملوكة من قبل السعوديينأسهم الشركة بلغت  2016ديسمبر  31المساهمين في نظام تداول في 

 االسهم المملوكة لغير السعوديين . ( % 1.03:  2015)  % 1.03و 

 

  . أسس اإلعداد2

 

 بيان اإللتزام
 

ً والموجزة  األوليةهذه القـوائم المالية تم إعداد  إن السياسات ". األوليةـ التقارير المالية  34لمعـيار المحاسـبة الدولي رقم " فقا

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

 السنوية.

 

ال تتضمن كافة  م 2016 ديسمبر 31في  تينالمنتهياالثنى عشر شهراً و الثالثة أشهر لفترتيالموجزة  األوليةإن هذه القوائم المالية 

ديسمبر  31أن تقرأ مقترنة مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية ويجب 

في رأي مجلس إدارة الشركة أن القوائم المالية األولية الموجزة توضح جميع التعديالت )بما في ذلك التعديالت الدورية(  م. 2015

 الالزمة إلظهار بعدالة نتائج أعمال الفترة األولية المعروضة.

 

 ديسمبر . 31سنة مالية تنتهي في  تتبع الشركة

 

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

 ف ذلك.خال

 

مع معايير المحاسبة الدولية والتي تتطلب إستخدام تقديرات وإفتراضات  يتماشىلقد تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة بما 

يكون لها تأثير على الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن أي موجودات أو إلتزامات طارئة، إن وجدت ، في تاريخ إصدار 

المالية المعد عنها القوائم المالية األولية  القوائم المالية األولية الموجزة وكذلك المبالغ الظاهرة كإيرادات ومصروفات خالل الفترة

الموجزة. وبالرغم من أن هذه التقديرات هي مبنية في األساس على تقديرات إدارة الشركة لألحداث الحالية التي تمر بها الشركة، 

 إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرية.

 

 

 لى كافة المعلومات و اإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالية الكاملة التي تعد وفقاً لمعايير ال تحتوي القوائم المالية األولية الموجزة ع

 التقارير المالية الدولية.

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( - . أسس اإلعداد2

 
تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وفقاً لمتطلبات نظام شركات التأمين العاملة 

في المملكة العربية السعودية وتعرض القوائم المالية على هذا النحو. تدرج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف 

المحاسبية الخاصة بها. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف الناشئة عن العمليات المشتركة من قبل الخاصة 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  

 
   

 ٪90  المساهمين عمليات إلى محول

 ٪10  التأمين وثائق حملة عمليات إلى المحول

  100٪ 
 

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

 

 توزيع قبل المؤسسة موافقة على الحصول الشركة على يجب السعودي العربي النقد لمؤسسة التنفيذية الالئحة من 70 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

 

 البيان المعيار/ التفسير

11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المحاسبة على اقتناء  -11 التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

في العمليات المشتركة حصص  

41للتقارير المالية رقم المعيار الدولي   المؤجلة النظامية الحسابات 

38و  16 معيار المحاسبة الدولي رقم إيضاح طريقة اإلستهالك واإلطفاء المالئمة – 38و  16التعديل لمعيار رقم    

27 معيار المحاسبة الدولي رقم حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة –27التعديل لمعيار رقم    

و  10 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

82 معيار المحاسبة الدولي رقم تركةبيع الموجودات المشتركة بين المستثمر و المشاريع المش -التعديالت   

1 معيار المحاسبة الدولي رقم االفصاح األولي – 1التعديل لمعيار رقم    

41و  16 معيار المحاسبة الدولي رقم األنشطة الزراعية: اآلالت لحاملها – 41و  16قم التعديل لمعيار ر   

و  10 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

28 معيار المحاسبة الدولي رقمو  12 تطبيق استثناءات توحيد القوائم المالية –التعديالت    

 7و  5المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

34و  19 معيار المحاسبة الدولي رقمو   

2014 – 2012التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير الدولية دورة   

 

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

 الموجزة.

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( - . أسس اإلعداد2

 

للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولة الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المعايير الدولية 
 الشركة )تتمة(

 

 المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد 
 

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

الشركة تطبيق هذه  تعتزم .في المستقبلها في تطبيق بشكل معقولالشركة تتوقع  ،المعايير و التفسيرات المصدرةإن الئحة 

 .المعايير عند تفعيلها

 

 تاريخ التفعيل البيان المعيار/ التفسير

12 معيار المحاسبة الدولي رقم االعتراف بالموجودات  – 12التعديل لمعيار رقم  

للخسائر غير المحققة.الضريبية  المؤجلة  7201يناير  1   

7 معيار المحاسبة الدولي رقم مبادرة االفصاح عن  – 7التعديل لمعيار رقم  

7201يناير  1 .االفصاح  

9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  8201يناير  1 األدوات المالية   

51المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  8201يناير  1 مع العمالء المؤجلة اإليراد من العقود   

61المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9201يناير  1 عقود االيجار   
 

المالية  القوائم على أعاله المذكورة التفسيرات أو التعديالت المعايير، تطبيق على المترتبة اآلثار بتقييم حاليا الشركة تقوم

 .للشركة

 

  حكمه يف نقد وما. 3

 

 م 2015ديسمبر 31 م2016ديسمبر  31  

 )مدققة( غير مدققة() 

 )ألف ريـال سعودي(   )ألف ريـال سعودي(    

   عمليات التأمين

050.45 36.381 لدى البنوكفي الصندوق و نقد   

563.122 168.119 وديعة قصيرة األجل  

 204.500 613.167  

   عمليات المساهمين

 18.551 15.168 لدى البنوك في الصندوق و نقد

 12.000 39.868 وديعة قصيرة األجل

 55.036 30.551 

 

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

 

  ودائع ألجل. 4

 م 2015ديسمبر 31 م2016ديسمبر  31  

 )مدققة( غير مدققة() 

 )ألف ريـال سعودي(   )ألف ريـال سعودي(    

   تأمينعمليات ال

 50.000 - دائع ألجلو

 
 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(
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 ()تتمة ودائع ألجل . 4

يتتتم االحتفتتاظ بتتالودائع ألجتتل لتتدى البنتتوك التجاريتتة. هتتذه الودائتتع ألجتتل مستتجلة بتتال  الستتعودي ويكتتون متتدة 
استحقاقها مابين أكثر من ثالثة أشتهر وأقتل متن اثنتى عشتر شتهراً. القيمتة الدفتريتة لهتذه الودائتع ألجتل معقولتة 

 .التقريروتقريبية لقيمتها العادلة في تاريخ إعداد 
 

 

 ، صافيأقساط تأمين مدينةذمم  .5

 

 م 2015ديسمبر 31 م2016ديسمبر  31  

 )مدققة( غير مدققة() 

 )ألف ريـال سعودي(   )ألف ريـال سعودي(    

 84.965 95.804 المطلوب من حملة وثائق التأمين

 149 71 أطراف ذات عالقة -المطلوب من حملة وثائق التأمين 

(2.622) )6.214( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 89.661 82.492 

 
 

 م 2015ديسمبر 31 م2016ديسمبر  31  احركة مخصص الديون المشكوك في تحصيله

 )مدققة( غير مدققة() 

 )ألف ريـال سعودي(   )ألف ريـال سعودي(    

   

 1.671 2,622 / السنة الرصيد في بداية الفترة

 951 3,592 / السنة إضافة مخصص خالل الفترة

 2.622 6.214 / السنة الرصيد في نهاية الفترة

 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل . إستثمارات6

 

 م 2015ديسمبر 31 م2016ديسمبر  31  

 )مدققة( غير مدققة() 

 )ألف ريـال سعودي(   )ألف ريـال سعودي(    

   عمليات المساهمين

 5.319 - السنة / الرصيد في بداية الفترة
 - - السنة / مشتريات خالل الفترة

(5.319) - السنة / إستبعادات خالل الفترة  
 - - التغير في القيمة العادلة لإلستثمار

 - - الرصيد في نهاية الفترة/السنة

 

 ستثمارات متاحة للبيع إ. 7

 

 م 2015ديسمبر 31 م2016ديسمبر  31  

 )مدققة( غير مدققة() 

 )ألف ريـال سعودي(   )ألف ريـال سعودي(    

   عمليات المساهمين

503.26 25.000 استثمار في صكوك  

361.19 - صناديق إستثمارية مشتركة  

655.17 20.759 أوراق مالية مدرجة  

923.1 1.923 مدرجة  غير أوراق مالية  

 47.682 442.65  



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول
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 إستثمارات متاحة للبيع )تتمة(. 7

 

 )غير مدققة( م2016 ديسمبر  31في كما 
 

 

الرصيد في بداية 

 الفترة

 )ألف لاير سعودي(

 الحركة خاللصافي 

 الفترة

 )ألف لاير سعودي(

القيمة  يالتغير ف

 للفترةالعادلة 

 )ألف لاير سعودي(

الرصيد في نهاية 

 فترةال

 )ألف لاير سعودي(

ستثمار في شركة نجم لخدمات إ

 1,923 - - 1,923 التأمين
إستثمار في صناديق إستثمارية 

 - 271 (19,632) 19,361 مشتركة

 25,000 602 (2,105) 26,503 استثمار في صكوك

 20.759 633 2.471 17,655 أوراق مالية مدرجة

  65,442 (19.266) 1.506 47.682 

         

 

 

 )مدققة( م2015ديسمبر  31كما في 
 

 

 

الرصيد في بداية 

 السنة

 سعودي(ألف لاير )

 الحركة خاللصافي 

 السنة 

 )ألف لاير سعودي(

التغير في القيمة 

 سنةللالعادلة 

 )ألف لاير سعودي(

الرصيد في نهاية 

 السنة

 )ألف لاير سعودي(

إستثمار في شركة نجم لخدمات 

923.1 التأمين   - - 923.1  
مارية إستثمار في صناديق إستث

473.17 مشتركة  204 684.1  361.19  

في صكوك استثمار  797.20  000.5  706 503.26  

030.24 - أوراق مالية مدرجة  (6.375)  655.17  

  193.40  234.29  (3.985)  442.65  

 

و و اإلستثمار في صناديق إستثمارية مشتركة  3 ىمستوأعاله ضمن  في شركة نجم لخدمات التأمين تم تصنيف اإلستثمار
 . 2صكوك هيئة الطيران المدنى ضمن مستوى 

 
 ديسمبر 31) م2016 ديسمبر 31في  المنتهية االثنى عشر شهراً   لفترة مليون   سعودي 1.506غير المحققة  ربا بلغت األ
 األولية (، و قد تم اإلعتراف بها في قائمة التغيرات في حقوق المساهمينمليون   سعودي 985.3غير محققة خسائر:  م2015

مليون   سعودي  1.503م: 2016 ديسمبر 31 كإحتياطي إستثمارات متاحة للبيع. و بلغ إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع في
 .(  سعودي مليون 2.559م: 2015 ديسمبر 31)
 
  وديعة نظامية. 8

 م 2015ديسمبر 31 م2016ديسمبر  31  

 )مدققة( غير مدققة() 

 )ألف ريـال سعودي(   )ألف ريـال سعودي(    

   عمليات المساهمين

000.20 وديعة نظامية  20.000 
 

متن رأس المتال  %10 تمشياً مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بإيداع الوديعة النظامية بنسبة
ستحب هتذه الوديعتة  نال يمكمن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  ختيارهإتم يمليون   سعودي في بنك  20المدفوع ما قيمته 

  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( م2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  اإلثنى عشر شهراً ولفترتي الثالثة أشهر 
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 ، صافيأقساط تأمين غير مكتسبة . 9

 م 2015ديسمبر 31 م2016ديسمبر  31  

 )مدققة( غير مدققة() 

 )ألف ريـال سعودي(   )ألف ريـال سعودي(    

      

 234.971 232.296 غير مكتسبةتأمين أقساط 

(35.120) غير المكتسبة أقساط التأمينحصة معيدي التأمين في   (34.420)  

 197.176 200.551 

 
 مطالبات تحت التسوية، صافي. 10

 

 م 2015ديسمبر 31 م2016ديسمبر  31  

 )مدققة( غير مدققة() 

 )ألف ريـال سعودي(   )ألف ريـال سعودي(    

   

 16.092 24.446 إجمالي مطالبات تحت التسوية

 56.045 74.390 مبلغ عنهاغير و متكبدةيضاف: إحتياطي مطالبات 

 72.137 98.836 ةمطالبات تحت التسوي

(12.640) حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية  (6.507)  

 65.630 86.196 ، صافيمطالبات تحت التسوية

 
 وضريبة الدخل المستحقة الزكاة. 11
 

 تم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة طبقا لنظام الزكاة في المملكة العربية السعودية
 فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل  :

 م 2015ديسمبر 31 م2016ديسمبر  31  

 )مدققة( غير مدققة() 

 )ألف ريـال سعودي(   )ألف ريـال سعودي(    

   

 1.294 748  السنة / الفترة بدايةالرصيد في 

 720 1.658  السنة / الفترةالمحمل خالل 

(896)  ةالسن / الفترةالمدفوع خالل   (1.266)  

 748 1.510  السنة / الفترةالرصيد في نهاية 

 
تعتديالت معينتة وفقتا لمنظمتة الفروقات بتين النتتائا الماليتة والزكتاة الخاضتعة للضتريبة قتد تكتون بصتفة رئيستية بستبب إن 

 المالية ذات الصلة.
 

 

 ضريبة الدخل :

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 )تتمة( -)غير مدققة( م2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  اإلثنى عشر شهراً ولفترتي الثالثة أشهر 
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 )تتمة( المستحقة وضريبة الدخل الزكاة. 11
 

 موقف الربط :

 م .2014ديسمبر  31الدخل للسنوات حتى ضريبة الزكاة وـريبة الدخــل الخاصــة بمصلحة م تقــديم إقــرارات الزكـاة وضت

بعمل  الهيئة العامة للزكاة والدخلم. قامت 2008ديسمبر  31تم الحصول على شهادة نهائية من المصلحة للسنة المنتهية في 

جيلها في مليون لاير سعودي التي لم يتم تس 1.86م بمبلغ 2010م و 2009م، 2008ربط إضافي على اإلقرارات للسنوات 

الدخل يتمثل في عدم ضريبة . اإلختالف الرئيسي في الربط المستلم من مصلحة الزكاة والموجزة القوائم المالية األولية

التي  ت لدى لجنة االعتراض االستئنافيةاإلستقطاع و الشركة إعترض اإلعتراف بجزء من نفقات ما قبل التأسيس وضريبة

. اإلعتراف بجزء من نفقات ما قبل التأسيس وعدم قبول االعتراض على ضريبة االستقطاع  صدر قرارها بتأييد الشركة في

مليون لاير  1.83في هذا الخصوص، الشركة أصدرت خطاب ضمان بمبلغ و الشركة بصدد عمل إعتراض على هذا الربط 

 (.17الدخل ) انظر اإليضاح للهيئة العامة للزكاة وسعودي 

 

  مالال سرأ .12

 

سهم عادي قيمة كل سهم منها  يونمل 20مليون لاير سعودي مكون من  200ال الشركة المصرح به والمصدر م سيبلغ رأ

 . لاير سعودي 10

 

 ساسي و المخفض  األ السهم ربح. 13

 

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

 

 حتياطي نظاميإ .14
 

ً مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية من  %20حتياطي نظامي بتحويـل إتقوم الشركة بتكوين ،  تمشيا

لم يتم تكوين مخصص حيث أن لدى  من رأس المال. %100حتياطي 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( م2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  اإلثنى عشر شهراً ولفترتي الثالثة أشهر 
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 أطراف ذات عالقة. معامالت مع 15
 

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

: 
 

   عمليات التأمين

 

 

 العالقـة ذوالطرف 
 

 طبيعة المعاملة

 

العملياتمبالغ   

المنتهية في اإلثنى عشر شهراً لفترة   

 النهائي الرصيد

 ()دائن / مدين

م6201 ديسمبر 31   م2015 ديسمبر 13  م6201ر ديسمب 13  م2015ديسمبر  31   

مدققة( ) )غير مدققة(    )مدققة( )غير مدققة( 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  

      

 حليفة شركات
 149 71 1,630 1.055  مكتتبة أقساط تأمين

(207) مطالبات مدفوعة  (34) (200)  (313)  

جلس اإلدارة ولجنة م

 - - 689 881  إجتماعاتأتعاب  المراجعة

 كبار موظفي اإلدارة
 70 10 4,915 5.230 مزايا قصيرة األجل

(1.387) 232 310 مزايا طويلة األجل  (1.024)  

 

 

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 )تتمة( – (غير مدققة) م2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  واإلثنى عشر شهراً  لفترتي الثالثة أشهر
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  القطاعية. التقارير 16

 

عتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها عداد التقارير الداخلية بالشركة، إتمشياً مع طريقة إ

 كما هو مبين أدناه.

 .إيرادات أخرى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ووالمصاريف العمومية واإلدارية  ال تتضمن نتائج القطاعات

،  و الممتلكات والمعداتوذمم مدينة أخرى  مبالغ مدفوعة مقدماَ  ستثمارات،النقد وما فى حكمه، اإل،  تتضمن موجودات القطاعات ال

 صافي.

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

 .نهاية الخدمة للموظفين مكافأة والمساهمين 

 

 م )غير مدققة(:2016 ديسمبر 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 طبي مركبات

الحوادث 

 المجموع أخرى العامة
 

 
)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

      إيرادات

(80.094) 2.043 5.269 32.323 40.459 المكتتبةإجمالي أقساط التأمين   

(6.655) - أقساط التأمين المسندة :ناقصا  (2.618)  (1.921)  (11.194)  

(1.850) فائض خسارة أقساط تأمين   (990)  (115)  (100)  (3.055)  

 65.845 22 2.536 24.678 38.609 صافي أقساط التأمين المكتتبة

(816) 11.198 36.708 غيرالمكتسبة أقساط التأمينصافي التغير في   117 47.207 

 113.052 139 1.720 35.876 75.317 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 2.693 - - - 2.693 دخل اكتتاب آخر

 1.143 690 451 - 2 عموالت إعادة تأمين مكتسبة 

 116.888 829 2.171 35.876 78.012 صافي اإليرادات

      

      والمصاريفالتكاليف 

 102.772 273 367 22.058 80.074  إجمالي المطالبات المدفوعة

(1.277) ناقصا : حصة معيدي التأمين  (6.988)  (115)  (210)  (8.590)  

 94.182 63 252 15.070 78.797 صافي المطالبات المدفوعة

(148) 4.088 1.423 ، صافي المطالبات تحت التسوية التغير في  (318)  5.045 

(255) 104 19.158 80.220 صافي المطالبات المتكبدة  99.227 

 10.519 204 197 3.710 6.408 ستحواذ وثائق تأمينإتكاليف 

(51) 301 22.868 86.628 صافي التكاليف والمصاريف  109.746 

(8.616) صافي نتائج عمليات التأمين  13.008 1.870 880 7.142 

      

(14.891) - - - - مصاريف عمومية وإدارية   

(386) أتعاب فحص و إشراف   (237)  (19)  (25)  (667)  

(473) - أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  - - (473)  

 3.120      دخل إستثمارات

(59)     إيرادات أخرى  

(5.828)     من عمليات التأمين عجزال  

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 )تتمة( – (غير مدققة) م2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  واإلثنى عشر شهراً  لفترتي الثالثة أشهر
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 )تتمة( – القطاعية التقارير .16

 

 م )غير مدققة(:2016ديسمبر 31المنتهية في  اإلثنى عشر شهراً لفترة 

 
 

 طبي مركبات

الحوادث 

 المجموع أخرى العامة
 

 
)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

      إيرادات

 510.618 22.825 22.170 186.765 278.858 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

(66) أقساط التأمين المسندة :ناقصا  (40.613)  (9.581)  (22.082)  (72.342)  

(6.836) فائض خسارة أقساط تأمين   (1.380)  (460)  (398)  (9.074)  

 429.202 345 12.129 144.772 271.956 صافي أقساط التأمين المكتتبة

(17.453) 24.752 التغير في صافي أقساط التأمين غيرالمكتسبة  (4.220)  295 3.374 

 432.576 640 7.909 127.319 296.708 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 10.494 - - - 10.494 دخل إكتتاب آخر

 5.026 3.477 1.539 - 10 عموالت إعادة تأمين مكتسبة 

 448.096 4.117 9.448 127.319 307.212 صافي اإليرادات

      

      التكاليف والمصاريف

 353.566 1.705 740 75.578 275.543  إجمالي المطالبات المدفوعة

(2.762) ناقصا : حصة معيدي التأمين  (25.165)  (198)  (1.292)  (29.417)  

 324.149 413 542 50.413 272.781 صافي المطالبات المدفوعة

(259) 1.069 7.237 11.846 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية  19.893 

 344.042 154 1.611 57.650 284.627 صافي المطالبات المتكبدة

(6.854) التأمين احتياطي عجز أقساطالتغير في   - - - (6.854)  

 40.017 717 1.065 13.146 25.089 ستحواذ وثائق تأمينإتكاليف 

 377.205 871 2.676 70.796 302.862 صافي التكاليف والمصاريف

 70.891 3.246 6.772 56.523 4.350 التأمينصافي نتائج عمليات 

      

(61.891) - - - - مصاريف عمومية وإدارية   

(1.518) أتعاب فحص و إشراف   (736)  (88)  (117)  (2.459)  

(1.684) - أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  - - (1.684)  

 4.922      دخل إستثمارات

 1.662     إيرادات أخرى

 11.441     من عمليات التأمين فائضال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للتأمين التعاوني )أسيج(شركة المجموعة المتحدة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 )تتمة( – (غير مدققة) م2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  واإلثنى عشر شهراً  لفترتي الثالثة أشهر
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 )تتمة( – . التقارير القطاعية16

 

 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات 

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

      )غير مدققة(م 2016 ديسمبر 31كما في 

 94.400 33.683 1.839 33,714 26.164 تأمين و معيدي التأمين، صافيذمم أقساط 

 35.120 15.041 2.653 17.396 30 حصة إعادة تأمين في أقساط غير مكتسبة

 12.640 5.415 1.824 4.301 1.100 حصة إعادة تأمين في مطالبات تحت التسوية

 22.243 186 1.149 11.410 9.498 مؤجلة تأمينوثائق تكاليف إستحواذ 

 236.727     موجودات غير موزعة

 401.130     مجموع موجودات عمليات التأمين

 
 644 299 344 - 1 دخل عموالت غير مكتسبة

 232.296 14,664 18,036 83.428 116.168 سبةتغير مكتأمين  قساط أ

 98.836 5.737 4.827 18.965 69.307 مطالبات تحت التسوية

 56.289 56.289    مطلوبات أخرى

 13.065 13.065    موزعةمطلوبات غير 

 401.130     جمالي مطلوبات عمليات التأمينإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 للتأمين التعاوني )أسيج(شركة المجموعة المتحدة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 )تتمة( – (غير مدققة) م2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  واإلثنى عشر شهراً  لفترتي الثالثة أشهر

 

21 

 

 )تتمة( – القطاعية التقارير .16

 

 (:مدققةم )غير 2015 ديسمبر 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
 

 طبي مركبات

الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

 

 

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

      إيرادات

 105.414 3.212 5.009 24.949 72.244 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

(6.411) - أقساط التأمين المسندة :ناقصا  (2.462)  (2.878)  (11.751)  

(1.797) فائض خسارة أقساط تأمين   (1.134)  (116)  659 (2.388)  

 91.275 993 2.431 17.404 70.447 صافي أقساط التأمين المكتتبة

(1.229) 16.562 9.100 التغير في صافي أقساط التأمين غيرالمكتسبة  (944)  23.489 

 114.764 49 1.202 33.966 79.547 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 2.991 - - - 2.991 دخل اكتتاب آخر

 1.256 974 276 - 6 عموالت إعادة تأمين مكتسبة 

 119.011 1.023 1.478 33.966 82.544 صافي اإليرادات

      

      التكاليف والمصاريف

 79.807 1.077 298 16.132 62.300  إجمالي المطالبات المدفوعة

(5.338) 155 ناقصا : حصة معيدي التأمين  (86)  (443)  (5.712)  

 74.095 634 212 10.794 62.455 صافي المطالبات المدفوعة

(907) 13.837 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية  44 (324)  12.650 

 86.745 310 256 9.887 76.292 صافي المطالبات المتكبدة

 6.969 - - - 6.969 التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 133 133 - - - قائمةالتغير في احتياطي كوارث 

 10.713 284 262 3.655 6.512 ستحواذ وثائق تأمينإتكاليف 

 104.560 727 518 13.542 89.773 صافي التكاليف والمصاريف

(7.229) صافي نتائج عمليات التأمين  20.424 960 296 14.451 

      

(13.104) - - - - مصاريف عمومية وإدارية   

(341) أتعاب فحص و إشراف   (234)  (18)  (35)  (628)  

(455) - أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  - - (455)  

 133      دخل إستثمارات

 1.047     إيرادات أخرى

 1.444     من عمليات التأمين فائضال

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 )تتمة( – (غير مدققة) م2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  واإلثنى عشر شهراً  لفترتي الثالثة أشهر
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 )تتمة( – القطاعية التقارير .16

 
 م )مدققة(2015ديسمبر  31عشر شهراً المنتهية في   لفترة اإلثنى

 
 

 طبي مركبات

الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

 

 

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

)ألف لاير 

 سعودي(

      إيرادات

 549.441 32.110 19.831 177.031 320.469 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

(90) أقساط التأمين المسندة :ناقصا  (44.629)  (9.965)  (30.609)  (85.293)  

(5.891) فائض خسارة أقساط تأمين   (1.134)  (464)  (468)  (7.957)  

 456.191 1.033 9.402 131.268 314.488 صافي أقساط التأمين المكتتبة

(54.188) التغير في صافي أقساط التأمين غيرالمكتسبة  (14.119)  (3.153)  (678)  (72.138)  

 384.053 355 6.249 117.149 260.300 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 10.740 - - - 10.740 دخل إكتتاب آخر

 4.798 3.473 1.283 - 42 عموالت إعادة تأمين مكتسبة 

 399.591 3.828 7.532 117.149 271.082 صافي اإليرادات

      

      والمصاريفالتكاليف 

 284.317 3.553 2.897 56.017 221.850  إجمالي المطالبات المدفوعة

(598) ناقصا : حصة معيدي التأمين  (19.233)  (2.374)  (2.286)  (24.491)  

 259.826 1.267 523 36.784 221.252 صافي المطالبات المدفوعة

(912) 31.754 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية  301 21 31.164 

 290.990 1.288 824 35.872 253.006 صافي المطالبات المتكبدة

 6.969 - - - 6.969 تغير في إحتياطي عجز األقساط 

 133 133 - - - التغير في إحتياطي كوارث 

 36.198 1.115 1.157 12.449 21.477 تأمينتكاليف استحواذ على وثائق 

 334.290 2.536 1.981 48.321 281.452 صافي التكاليف والمصاريف

(10.370) صافي نتائج عمليات التأمين  68.828 5.551 1.292 65.301 

      

(52.670) - - - - مصاريف عمومية وإدارية   

(1.263) أتعاب فحص و إشراف   (794)  (86)  (139)  (2.282)  

(1.588) - أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  - - (1.588)  

 869      دخل إستثمارات

 1.225     إيرادات أخرى

     10.855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للتأمين التعاوني )أسيج(شركة المجموعة المتحدة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 )تتمة( – (غير مدققة) م2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  واإلثنى عشر شهراً  لفترتي الثالثة أشهر
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 )تتمة( – . التقارير القطاعية16

 

 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات 

 لاير)ألف 

(سعودي  

 لاير)ألف 

(سعودي  

 لاير)ألف 

(سعودي  

 لاير)ألف 

(سعودي  

 لاير)ألف 

(سعودي  

      م )مدققة(2015 ديسمبر 31كما في 

84732. ذمم أقساط تأمين و معيدي التأمين، صافي  .12530  653 .20320  .82883  

45316. 40 حصة إعادة تأمين في أقساط غير مكتسبة  .0173  .91014  .42034  
7731. حصة إعادة تأمين في مطالبات تحت التسوية  .1203  751 863 .5076  

53111. مؤجلةتكاليف إستحواذ وثائق تأمين   .6948  947 381 .55321  
345245.     موجودات غير موزعة  

653391.     مجموع موجودات عمليات التأمين  

 
4071. 530 - 6 دخل عموالت غير مكتسبة  .9431  

931140. غير مكتسبةتأمين  أقساط   .03165  .55013  .45915  .971234  
46257. مطالبات تحت التسوية  .54710  .6852  .4431  .13772  

9696. احتياطي عجز أقساط التأمين  - - - .9696  
 133 133 - - - احتياطي كوارث قائمة

24234. - - - مطلوبات أخرى  .24234  

25841.     مطلوبات غير موزعة  

653391.     إجمالي مطلوبات عمليات التأمين  

 

 

 

  المحتملة اإللتزامات. 17

 

مليون لاير  1.83م :2015ديسمبر 31ن لاير سعودي)مليو 1.83 خطاب ضمان بمبلغ لدى الشركة م 2016 ديسمبر 31كما في 

ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  1.83نقدي بمبلغ  هامش تم إيداع .(11)انظر ايضاح لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل   (سعودي

في قائمة  فوعة مقدما و ذمم مدينة أخرىمد مبالغيتم إدراجه ضمن و  الغرض( لدى البنك لهذا  مليون لاير سعودي 1.83 م :2015

 لعمليات التأمين. األولية المالي المركز

 

 

 األولية الموجزةالقوائم المالية  إعتماد .18

 

 يناير  18هـ الموافق 8143 ربيع األول  20 من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ األولية الموجزة إعتمدت هذه القوائم المالية

م.7201   

 


