
 
 

 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 
  القوائم المالیة األولیة الموجزة    

  وتقریر فحص مراجعي الحسابات المستقلین
  م٢٠١٧ یونیو ٣٠في  والستة أشھر المنتھیتین أشھر الثالثة لفترتي

  



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

  المستقلین  الحسابات مراجعي ر فحصوتقری األولیة الموجزة المالیة القوائم
  م٢٠١٧ یونیو ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة 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              األولیةللمساھمین  قائمة الدخل الشامل
  

  ٧           األولیةتغیرات في حقوق المساھمین قائمة ال
  

  ٨               األولیةالنقدیة لعملیات التأمین  قائمة التدفقات
  

  ٩                   األولیةلمسـاھمین عملیات اقائمة التدفقات النقدیة ل
  

  ٢٣ - ١٠                          الموجزة األولیةالقوائم المالیـة إیضاحات حول 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





















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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 غیر مدققة – م٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 

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 ـالـقلما حيتغییر عنوان المكتب المسجل للشركة من جدة إلى  تم ،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 ١٠١٠٤١٧١٧٨جدید رقم  سجل تجاري الحصول علىلھذا تم  وفقاو، ٢٠١٤سنة 
  

إستلمت الشركة  ،٢٠٠٩إبریل  ٤ھا في المملكة العربیة السعودیة. في بواألنشطة المرتبطة إن الشركة مرخص لھا لمزاولة التأمین 
أعمالھا بلشركة ابدأت  الترخیص من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لبدء أعمال التأمین في المملكة العربیة السعودیة.

  .٢٠٠٧أغسطس  ٢٧السعودي (تداول) في . تم إدراج الشركة في سوق المال ٢٠٠٩یولیو  ١التجاریة في 
  

  :فروع مسجلة للشركة وفاصیلھا كما یلي ٤یوجد 
  
  
  
  
  
  
  
  . أسس اإلعداد٢
 

 بیان اإللتزام
  

ً والموجزة  األولیةھذه القـوائم المالیة تم إعداد  الصادرة من قبل  "األولیةلمالیة ـ التقاریر ا ٣٤لمعـیار المحاسـبة الدولي رقم " فقا
السیاسة تعلق بیمجلس معاییر المحاسبة الدولیة ووفقآ للتوجیھات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما") فیما 

  المحاسبیة للزكاة وضریبة الدخل. 
  

قتران مع القوائم المالیة االیجب أن تقرأ ب ٢٠١٧یونیو  ٣٠إن ھذه القوائم المالیة االولیة المؤجزة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
لتي ة التعدیالت (ا. وفي رأي اإلدارة فإن القوائم المالیة األولیة المؤجزة تعكس كاف٢٠١٦دیسمبر  ٣١السنویة للشركة كمافي 

  . الضروریة لعرض نتائج العملیات للفترة األولیة المعروضة بشكل عادل  تتضمن التعدیالت العادیة المتكررة)
  

  .دیسمبر ٣١سنة مالیة تنتھي في تتبع الشركة 
  
رب ألف، قام إلى أقریب االربإعتباره العملة التشغیلیة للشركة وقد تم تقالموجزة بالریال السعودي  األولیةعرض القوائم المالیة  تم

  ف ذلك. ما لم یذكر خال
تراضات قدیرات وإفتخدام تیة والتي تتطلب إسمع معاییر المحاسبة الدول 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
توقعات الذه أن ھ رغم منالقوائم المالیة األولیة الموجزة وكذلك المبالغ الظاھرة كإیرادات ومصروفات خالل الفترة المالیة. وبال

قد تختلف  ج الفعلیةأفضل مالدى االدارة من علم بالتصرفات واالحداث الحالیة إال أن النتائعلى  أساسآھي مبنیة  واالفتراضات
  بالنھایة من تلك التقدیرات. 

  
 قاً لمعاییر لتي تعد وفلكاملة ااالمطلوبة للقوائم المالیة  واإلفصاحات ال تحتوي القوائم المالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات 

  التقاریر المالیة الدولیة.
  
  
  
  

 تاریخ اإلصدار مكان اإلصدار رقم السجل التجاري  الفرع
  ھـ١٤٣١رمضان  ١٢ الخبر ٢٠٥١٠٤٣٦٧١ فرع الشركة
  ھـ١٤٣١رمضان  ١٢  خمیس مشیط  ٥٨٥٥٠٣٥١٥٠ فرع الشركة
  ھـ١٤٣١رمضان  ١٢ جدة ٤٠٣٠٢٠٤٠٥٩ فرع الشركة
 ھـ١٤٣٥ القعدة وذ  ٢٧  جدة  ٤٠٣٠٢٧٧٠٣٧ فرع الشركة
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  (شركة مساھمة سعودیة)

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) -غیر مدققة  - م٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 

١١ 
 

  
 (تتمة)  . أسس اإلعداد٢
  

 أسس العرض 
التأمین  عملیات تحتفظ الشركة بسجالت محاسبیة منفصلة لكل منوفقآ لمتطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، 

اتر ین في دفالعادیة بشكل واضح ألي من النشاطالموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف  تسجل. وعملیات المساھمین
 دارة.مجلس اإل ومن قبل اإلدارة  المصروفات من العملیات المشتركة تما تحدیدهأساس توزیع  حساب النشاط المعني.

  :كمایليلشركات التأمین  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 

  
  

الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل  ةیلجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدول تفسیراتییر الدولیة للتقاریر المالیة والمعا
  الشركة

  جلس معاییر المحاسبة الدولیة:م من قبلالمعاییر الجدیدة والمعدلة التالیة للمعاییر القائمة، والتي تما إصدارھا الشركة  إعتمدت
  

الت ار / التعد ان المع  الب
ة  ار التقارر المال مع

١٢رقم الدولي   
ة الــدولي رقــم توضــح ال ــار المحاســ الت علــى مع التــي  ١٦ب – ١٠بخــالف تلــك المبینــة فــي الفقــرات  ب ١٢تعــد

ة زمیلــة (أو جــزء مــن حصــتها فــي مشــروع  عــة أو مشــروع مشــترك او شــر ة تا ة فــي شــر تطبــ علــى حصــة الشــر
ع.  غرض الب محتفظ بها  عاد مجموعة )  فه ( أو مدرجة ضمن است عة) یتم تصن ة تا   مشترك أو شر

ة حیـث ال یوجـد اسـتثمارات فـي ـة للشـر س له تـأثیر علـى القـوائم المال عـة أو مشـروع مشـترك ا وهذا ل ات تا و شـر
ة زمیلة.  شر

ة  ار المحاس مع
٧رقم  الدولي  

ار رقم  ة :  – ٧التعدیل لمع ادرة االفصاح"قائمة التدفقات النقد الت من االفصاح عن م : ، تتطلب التعد
ما في ذلك التغیرات ا ل ،  اتها الناشئة عن أنشطة التمو لناشئة عن المنشآت االفصاح عن التغیر في مطلو

ة) ، في التطبی األول  اسب وخسائر صرف العمالت األجنب ة (مثل م ة والتدفقات غیر النقد التفقات النقد
م  ة بتقد ة غیر مطال قة. الشر م معلومات عن أرقام المقارنة للفترات السا للتعدیل ال یتطلب من المنشآت تقد

ة الموجزة ، ولك ة في قوائمها االول ة افصاحات اضاف ة في قوائمها المال م افصاحات اضاف ن ستطالب بتقد
ة في  ة للسنة المنته سمبر  ٣١السنو م. ٢٠١٧د  

  
وائم لى ھذه القوھري عإن تطبیق المعاییر والتفسیرات المطبقة على الشركة الجدیدة والمعدلة ذات صلة لن یكون لھا أي تأثیر ج

  المالیة األولیة الموجزة. 
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١٢ 
 

  
 (تتمة)  اإلعداد. أسس ٢

  أسس العرض (تتمة)
  

  المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد 
  

فسیرات عاییر والتائمة المتظھر الق دناه.أتاریخ إصدار القوائم المالیة للشركة ھي مدرجة  ىحت التي لم تفعلو  الصادرةالمعاییر 
تصبح  اییر عندماه المعي المستقبل. تتعزم الشركة إتباع ھذالصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق ف

  ساریة المفعول. 
  

الت ار / التعد ان المع  الب

ان الفعلي خ السر  تار
للفترات التي تبدأ في أو 

خ أدناه عد التار  
ة الدولي رقم  ار التقارر المال ٩مع ة  م٢٠١٨ینایر  ١  األدوات المال  

ة  ار التقارر المال ١٥الدولي رقم مع  م٢٠١٨ینایر  ١ اإلیرادات من العقود مع العمالء 
ة الدولي رقم  ار التقارر المال ٢مع الت   ار الدولي رقم على تعد ة تصنیف  ٢المع للتقارر المال

اس معامالت المدفوعات المبینة على أسهم.  م٢٠١٨ینایر  ١ وق
ار  ة الدوليمع ٤٠رقم  المحاس الت على   ار رقم تعد ل الالستثمارات العقارة ٤٠المع تحو  م٢٠١٨ینایر  ١ 

ة ة الدول ٢٢رقم  تفسیر لجنة التقارر المال قة  ارات المس ة واالعت العملة األجنب  م٢٠١٨ینایر  ١ المعامالت 
ة الدولي رقم  ار التقارر المال ار  ١مع ومع

ة الدولي رقم  ٢٨المحاس  
ة لعام  الت السنو ة  ٢٠١٦التعد على دورة التقارر المال

ة  ٢٠١٦-٢٠١٤الدول  م٢٠١٨ینایر  ١ 
ة الدولي رقم  ار التقارر المال ١٦مع م٢٠١٩ینایر  ١ عقود اإلیجار   

  

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

  
   حكمھ يف نقد وما. ٣

 
 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١ م٢٠١٧ یونیو ٣٠  

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

   عملیات التأمین
٦٢٢٫١٥  لدى البنوكفي الصندوق و نقد   ٣٦٫٣٨١ 

٨٨٠٫١٤٦ ودیعة قصیرة األجل  ١٦٨٫١١٩ 
 ٥٠٢٫١٦٢  ٢٠٤٫٥٠٠ 

    عملیات المساھمین
 ٠٧٣٫١٣١٥٫١٦٨  لدى البنوك في الصندوق و نقد

 ٤٧٧٫٤٧٣٩٫٨٦٨ودیعة قصیرة األجل
 ٥٥٫٠٣٦ ٦٠٫٥٥٠ 

  
  د. ذات تصنیف إئتماني جییتم االحتفاظ بالنقدیة لدى البنوك لدى  أطراف 

  .األولیة عاله تقارب بشكل معقول القیمة العادلة كما في تاریخ قائمة المركز الماليإن المبالغ المفصح عنھا أ
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١٣ 
 

  
  ، صافيأقساط تأمین مدینةذمم  .٤

 

 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١ م٢٠١٧ یونیو ٣٠ 
  (مدققة)  غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)    

 ٩٥٫٨٠٤ ٩٧٫٠١٩  المطلوب من حملة وثائق التأمین
 ٧١ ٦٥ أطراف ذات عالقة -المطلوب من حملة وثائق التأمین 

)٧٩٥٥٫(  مشكوك في تحصیلھامخصص دیون   )٦٫٢١٤(
 ٢٨٩٫٩١  ٨٩٫٦٦١ 

 
 

 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١ م٢٠١٧ یونیو ٣٠   احركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھ
  (مدققة)  غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)    

 ٢١٤٦٫٢٫٦٢٢  السنة / الرصید في بدایة الفترة
-(٤١٩)  مخصص خالل الفترة /السنة عكس 
٣٫٥٩٢- / السنة مخصص خالل الفترةللإضافة 

٧٩٥٥٫ / السنة الرصید في نھایة الفترة  ٦٫٢١٤ 
  

  ستثمارات متاحة للبیع إ. ٥
  

 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١ م٢٠١٧ یونیو ٣٠  
  (مدققة)  غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)    

      المساھمینعملیات 
 ٢٥٫٠٠٠ ٢٥٫٠٠٠  استثمار في صكوك
٨٣٢٫٢٢  أوراق مالیة مدرجة  ٢٠٫٧٥٩ 

٩٢٣١٫  مدرجة  غیر أوراق مالیة  ١٫٩٢٣ 

 ٧٥٥٫٤٩  ٤٧٫٦٨٢ 
  
  إستثمارات متاحة للبیع (تتمة). ٥

  
  (غیر مدققة) م٢٠١٧  یونیو 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
 ٢٥٫٠٠٠ - - ٢٥٫٠٠٠  استثمار في صكوك
٠٠٨٫٤ ٢٠٫٧٥٩  أوراق مالیة مدرجة  )٩٣٥١٫(  ٨٣٢٫٢٢  

   ٠٠٨٫٤ ٤٧٫٦٨٢  )٩٣٥١٫(  ٧٥٥٫٤٩  
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١٤ 
 

  
  إستثمارات متاحة للبیع (تتمة). ٥
  

  م (مدققة)٢٠١٦دیسمبر  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 

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

)١٩٫٦٣٢( ١٩٫٣٦١مشتركة  ٢٧١ - 

)٢٫١٠٥( ٢٦٫٥٠٣استثمار في صكوك  ٢٥٫٠٠٠ ٦٠٢ 

 ٢٠٫٧٥٩ ٦٣٣ ٢٫٤٧١ ١٧٫٦٥٥  أوراق مالیة مدرجة
   ١٩٫٢٦٦( ٦٥٫٤٤٢(  ٤٧٫٦٨٢ ١٫٥٠٦ 
  

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

  
:  م٢٠١٦ نیویو ٣٠( م٢٠١٧ یونیو ٣٠في  المنتھیة أشھر الستة لفترة ملیون لایر سعودي ١٫٩٣٥غیر المحققة  الخسائربلغت 

 األولیة ن)، و قد تم اإلعتراف بھا في قائمة التغیرات في حقوق المساھمیملیون لایر سعودي ٣٨٥.٠ غیر محققةخسائرال
لایر سعودي  ملیون ٢٫٩٨٨م: ٢٠١٧ یونیو ٣٠ كإحتیاطي إستثمارات متاحة للبیع. و بلغ إحتیاطي إستثمارات متاحة للبیع في

  .)لایر سعودي ملیون ١٫٠٥٣م: ٢٠١٦ دیسمبر ٣١(
  
   ودیعة نظامیة. ٦
 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١ م٢٠١٧  یونیو ٣٠   
  (مدققة)  غیر مدققة)(  
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)     

    عملیات المساھمین
٠٠٠٫٢٠  ودیعة نظامیة  ٢٠٫٠٠٠ 

  

  
ال  %١٠ النظامیة بنسبةتمشیاً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، قامت الشركة بإیداع الودیعة  من رأس الم

ارهإتم یملیون لایر سعودي في بنك  ٢٠المدفوع قیمتھ  ي السعودي ختی د العرب ل مؤسسة النق ن قب اما) م ذه س نال یمك. (س حب ھ
   الودیعة النظامیة بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

  
  
  

  ، صافيأقساط تأمین غیر مكتسبة . ٧
  

 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١ م٢٠١٧  یونیو ٣٠  
  (مدققة)  غیر مدققة)(  
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)     

         
  ٢٦٦٫١٩٧٢٣٢٫٢٩٦ غیر مكتسبةتأمین أقساط 

)٣٥٫١٢٠()٦٩٦٫٣١(  غیر المكتسبة أقساط التأمینحصة معیدي التأمین في 

 ٥٧٠٫١٦٥١٩٧٫١٧٦
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١٥ 
 

  
  مطالبات تحت التسویة، صافي. ٨
  

 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١م٢٠١٧  یونیو ٣٠   
  (مدققة)  غیر مدققة)(  
 (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)     
   

 ٧٥٦٢٩٫٢٤٫٤٥٠ إجمالي مطالبات تحت التسویة
 ١٣٠٫٨٩١٠٤٫٩٧٠  مبلغ عنھاغیر و متكبدةیضاف: إحتیاطي مطالبات 

 ٨٨٦٫١١٨١٢٩٫٤٢٠  ةمطالبات تحت التسوی
)٤٣٫٢٢٤()٦٠٠٫٤٤( من مطالبات تحت التسویةحصة معیدي التأمین   

 ٢٨٦٫٧٤٨٦٫١٩٦  ، صافيمطالبات تحت التسویة

  
  وضریبة الدخل الزكاة. ٩
  

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

  :المستحقة فیما یلي حركة الزكاة
 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١م٢٠١٧  یونیو ٣٠  
  (مدققة)  مدققة)غیر ( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    
     

 ٧٤٨ ١٫٤٩٣    السنة / بدایة الفترةالرصید في 
٩٠٣٦٤١١٫   السنة / الفترةالمحمل خالل   
)٨٩٦()١٫٥٣٠(    ةالسنالفترة / المدفوع خالل   

٨٦٦٤٩٣١٫    السنةالفترة / الرصید في نھایة   
  
  

  :المستحقة الدخلضریبة فیما یلي حركة 
 م٢٠١٦دیسمبر  ٣١م٧٢٠١  یونیو ٠٣  
  (مدققة)  غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    
     

 - ١٧    السنة / بدایة الفترةالرصید في 
 ٤١٧   السنة / الفترةالمحمل خالل 

 ٢١١٧    السنةالفترة / الرصید في نھایة 
  

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

ة ال ع . تخضسعودیةتم إحتساب الوعاء الزكوي بناء على فھم الشركة ومعرفتھا بمتطلبات الزكاة المطبقة في المملكة العربی
لزكویة ادار الربوط ة للتفسیرات مختلفة وتقوم الھیئة العامة للزكاة والدخل بإصاالنظمة الزكویة في المملكة العربیة السعودی

  والتي تختلف عن االقرارت المقدمة من قبل الشركة. 
          

  ضریبة الدخل :

  ، فإنھ معفى من ضریبة الدخل.االسالمي بما أن المساھم األجنبي ھو بنك التنمیة
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١٦ 
 

  
  وضریبة الدخل (تتمة)  الزكاة. ٩

  موقف الربط :

  .م ٢٠١٦دیسمبر  ٣١الدخل للسنوات حتى ضریبة ـریبة الدخــل الخاصــة بمصلحة الزكاة وم تقــدیم إقــرارات الزكـاة وضت
بعمل  لزكاة والدخلالھیئة العامة لم. قامت ٢٠٠٨دیسمبر  ٣١تم الحصول على شھادة نھائیة من المصلحة للسنة المنتھیة في 

سجیلھا في تملیون لایر سعودي التي لم یتم  ١٫٨٦م بمبلغ ٢٠١٠م و ٢٠٠٩م، ٢٠٠٨ربط إضافي على اإلقرارات للسنوات 
ل في عدم ل یتمثالدخضریبة . اإلختالف الرئیسي في الربط المستلم من مصلحة الزكاة والموجزة القوائم المالیة األولیة

لتي ا ئنافیةلدى لجنة االعتراض االست إعترضت الشركة .اإلستقطاع وضریبة اإلعتراف بجزء من نفقات ما قبل التأسیس
. قطاع ة االستاإلعتراف بجزء من نفقات ما قبل التأسیس وعدم قبول االعتراض على ضریب صدر قرارھا بتأیید الشركة في

 لایرملیون  ١٫٨٣غ في ھذا الخصوص، الشركة أصدرت خطاب ضمان بمبلو الشركة بصدد عمل إعتراض على ھذا الربط 
  ).١٥الدخل ( انظر اإلیضاح للھیئة العامة للزكاة وسعودي 

  
   مالال سرأ .١٠

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

 . لایر سعودي ١٠
  

  م٢٠١٧  یونیو ٣٠  
 غیر مدققة)(

  م٢٠١٦  دیسمبر ٣١
 )مدققة(

 ألف لایر سعودي   % الحصة   سعودي لایرألف  الحصة %  
  ٨٠٫٠٠٠  ٤٠ ٨٠٫٠٠٠  ٤٠  المؤسسون  المساھمون

 ١٢٠٫٠٠٠ ٦٠ ١٢٠٫٠٠٠ ٦٠  العام  الجمھور
  ٢٠٠٫٠٠٠  ١٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  ١٠٠  الرصید في نھایة الفترة / السنة 

  
  ساسي و المخفض  األ السھم ربح. ١١

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

  
  حتیاطي نظاميإ .١٢

  

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

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

  .الفترةلدى الشركة خسائر متراكمة في نھایة 
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١٧ 
 

  
  أطراف ذات عالقة. معامالت مع ١٣

  

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

    عملیات التأمین

 
 

  العالقـة ذوالطرف 
 

  طبیعة المعاملة

 
العملیاتمبالغ   

المنتھیة في اشھر الستة لفترة  
  النھائي الرصید

  )(دائن / مدین
م٧٢٠١ یونیو ٠٣  م١٦٢٠ یونیو ٠٣  م٧٢٠١ یونیو ٠٣  م٦٢٠١ دیسمبر ٣١   
 (مدققة) (غیر مدققة)مدققة)غیر  ( (غیر مدققة) 
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
    

  حلیفة شركات
 ١٤٩ ٢٢٥٢٦٥  مكتتبة أقساط تأمین

)٣١٣( ٥٢١٣٢٢١٦  مطالبات مدفوعة  
جلس اإلدارة ولجنة م

 - -١٥٨١٫٧١٠   إجتماعاتأتعاب   المراجعة

 ٧٠ ٥٠٨٫٢٧١٩٫٢٢٣ األجل مزایا قصیرة  كبار موظفي اإلدارة

)٥٩٤١٫(١٩٣١١٦  مزایا طویلة األجل  )١٫٠٢٤(  
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١٨ 
 

   . التقاریر القطاعیة١٤
  

لوباتھا وداتھا ومطكة وموجعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشرعداد التقاریر الداخلیة بالشركة، إتمشیاً مع طریقة إ
  كما ھو مبین أدناه.

  .إیرادات أخرى مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ووالمصاریف العمومیة واإلداریة  ال تتضمن نتائج القطاعات
َ  ستثمارات،النقد وما فى حكمھ، اإل،  ال تتضمن موجودات القطاعات ،  لمعداتممتلكات واو 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 
  

  التشغیل  قطاعات
  

  م (غیر مدققة):٢٠١٧ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
  

طبي  مركبات
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة
  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
سعودي)

لایر  (ألف
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إیرادات
١٥٤٫٦٢٥٦١٫٣١٧٦٣٫٣ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة  ٨١٨٫٤٢٩٦٫١٠٢  

)٠٥٦٫١()٨٨٨٫٧(- أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )٤٧٨٫١٣()٥٣٤٫٤(  
)١٥٦(-)٨٥٠(  فائض خسارة أقساط تأمین   )١٠١١٫()٩٥(  

٣٠٤٫٦١٦٧٣٫٢٣٥٥١٫٢ التأمین المكتتبةصافي أقساط   ١٨٩٧١٧٫٨٧  
)٦٤٢()١٠٣( ٤٨٣  ٦٫٧٣٠)٧٥٢٫٧( أقساط التأمین غیرالمكتسبةصافي التغیر في   

٥٥٢٫٥٣٤٠٣٫٣٠٠٣٤٫٣ صافي أقساط التأمین المكتسبة  ٨٦٠٧٥٫٨٧  
٣١٥٫٣- -٣٣٨٫٢٩٧٧ دخل اكتتاب آخر  

 ٤٥٢٧٣٥ ٢٨١-٢ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
٨٩٢٫٥٥٣٨٠٫٣١٣١٥٫٣ صافي اإلیرادات  ٥٣٨١٢٥٫٩١  

    
    التكالیف والمصاریف

٤٥٫٨٣٧٧٦٦٫٢٥٢٩٠٫١ إجمالي المطالبات المدفوعة  ٣١٧٢٫٩٢٤ 
)٠١٦٫١()١٩١٫٨()٢٢٢(  ناقصا : حصة معیدي التأمین  )٩٫٤٤٥()١٦(  

 ١٥٦٣٫٤٧٩ ٤٥٫٦١٥٥٧٥٫١٧٢٧٤  صافي المطالبات المدفوعة
)٤٫٢٥٥(٧١ ٣٠٧)١٫١٦٧()٣٫٤٦٦( ، صافي المطالبات تحت التسویة التغیر في  

٨٦٢٢٤٫٥٩ ٤٢٫١٤٩١٦٫٤٠٨٥٨١  صافي المطالبات المتكبدة  
١٤٩٨١٨٫٧ ٣٨٨٫٤٠٣٠٣٫٢٥١ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف   

 ١١٩- -)١٥٠(٢٦٩  مصاریف اكتتاب اخري

٢٣٥١٦١٫٦٧ ٤٦٫٨٠٦١٩٫٢٨٨٨٣٢  صافي التكالیف والمصاریف  

٩٫٠٨٦١٢٫٠٩٢٤٨٣٫٢ صافي نتائج عملیات التأمین  ٣٠٣٩٦٤٫٢٣  
    
)٠٥٩٫١٨(  مصاریف عمومیة وإداریة   

)٢٦()١٩٤()٢٧٢(  أتعاب فحص و إشراف   )٥١٢()٢٠(  
)٣٨٨(- -)٣٨٨(-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  

 ٤١٩   عكس مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ٤٦٣    دخل إستثمارات
 ١٤٤   إیرادات أخرى

٠٣١٫٦  من عملیات التأمین الفائض  

  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - غیر مدققة -  م٢٠١٧ یونیو ٣٠المنتھیة في والستة أشھر ثالثة أشھر ال تيلفتر

 

١٩ 

 (تتمة) – القطاعیة التقاریر .١٤
  

  م (غیر مدققة):٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
  

  
طبي  مركبات

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
سعودي)

لایر (ألف 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إیرادات
 ٨٫٧٢٧١٨٤٫٠٦٩ ١٠٨٫٥٨٥٥٥٫٩٥٦١٠٫٨٠١  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

)٤٫١٤٨()١٤٫٤٨٥()١٠٦( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )٢٧٫٢١()٨٫٢٨٢(  
)٣١٢(-)١٫٧٠٠(  فائض خسارة أقساط تأمین   )٢٫٢٠٢()١٩٠(  

 ٢٥٥١٥٤٫٨٤٦ ١٠٦٫٧٧٩٤١٫٤٧١٦٫٣٤١ أقساط التأمین المكتتبة صافي
)٨٣٦(٨٫٧١٩٢٣٫٨٢٢ التغیر في صافي أقساط التأمین غیرالمكتسبة  )٣١٫٦٠٦)٩٩ 

 ١٥٦١٨٦٫٤٥٢ ١١٥٫٤٩٨٦٥٫٢٩٣٥٫٥٠٥ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ٤٫٩٣٨- -٣٫٩٦٢٩٧٦  دخل إكتتاب آخر

 ٩٠٩١٫٥٥١ ٦٣٤-٨ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
 ١٫٠٦٥١٩٢٫٩٤١ ١١٩٫٤٦٨٦٦٫٢٦٧٦٫١٣٩ صافي اإلیرادات

    
   التكالیف والمصاریف

 ٣١١٦٠٫٤٧٨ ١٠٧٫٦٧٦٥١٫٤١١١٫٣٦٠ إجمالي المطالبات المدفوعة
)١٫٠٢٤()١٦٫١٩٦()٢٢٢(  ناقصا : حصة معیدي التأمین  )١٧٫٤٧٥()٣٣(  

 ١٤٣٫٠٠٣)٢( ١٠٧٫٤٥٤٣٥٫٢١٥٣٣٦  صافي المطالبات المدفوعة
، التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة

)١١٫٩٠٤(٧٢ ٤٢٩)٧٥٣()١١٫٦٥٢( صافي   

 ٧٠١٣١٫٠٩٩ ٩٥٫٨٠٢٣٤٫٤٦٢٧٦٥  صافي المطالبات المتكبدة
 ٢٧٣١٦٫٩٩٠ ٩٫٦٣٦٦٫٥٥٦٥٢٥  ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 

 ١٫٠٥٣- -٥١٢٥٤١ مصاریف إكتتاب أخرى 

 ٣٤٣١٤٩٫١٤٢ ١٠٥٫٩٥٠٤١٫٥٥٩١٫٢٩٠  صافي التكالیف والمصاریف

 ٧٢٢٤٣٫٧٩٩ ١٣٫٥١٨٢٤٫٧١٠٤٫٨٤٩ صافي نتائج عملیات التأمین
    
)٣٣٫٠٥٢(  مصاریف عمومیة وإداریة   

)٥٢()٤١٩()٥٨٦(  أتعاب فحص و إشراف   )١٫٠٩٧()٤٠(  
)٨٣٦(- -)٨٣٦(-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  

 ٤١٩   عكس مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ١٫٠٢٩    دخل إستثمارات
 ١٨٥   إیرادات أخرى

 ١٠٫٤٤٧   من عملیات التأمین فائضال

  
  
  
  
  
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - غیر مدققة-  م٢٠١٧ یونیو ٣٠المنتھیة في والستة أشھر ثالثة أشھر ال تيلفتر

 

٢٠ 
 

  (تتمة) – . التقاریر القطاعیة١٤
  

  م (غیر مدققة):٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
  
  

 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات  
(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

     (غیر مدققة)م ٢٠١٧ یونیو ٣٠كما في 
٤٥٤٫٣٢١٣١٫٣٣  ذمم أقساط تأمین و معیدي التأمین، صافي  ٧٠٧٫٢٤ ٩٩٧  ٢٨٩٫٩١  
٥٨٥٫١٣١٥٢٫٢ ٧٤  حصة إعادة تأمین في أقساط غیر مكتسبة  ٨٨٥٫١٥  ٦٩٦٫٣١  

٩٧٤٫٢٠٦٢٧٫٩٩٧٫١  حصة إعادة تأمین في مطالبات تحت التسویة  ٥٦٧٫٣٢  ٦٠٠٫٤٤  
٤٢٦٨٫٢٠٥٤٫٢٥٥١٫  مؤجلة تأمینوثائق تكالیف إستحواذ   ٠٩٨٫١٤ ٢١٢  

٧٧٩٫٢٠٤     موجودات غیر موزعة  

٤٦٢٫٣٨٦     مجموع موجودات عملیات التأمین  
 

 ٧٣٨ ٤٢٩ ٢٩٥ -١٤  دخل عموالت غیر مكتسبة
٤٩٣٫١٠٧٧٩٥٫٥٥٧٤٠٫١٧  سبةتغیر مكتأمین  قساط أ  ٢٣٨٫١٦  ٢٦٦٫١٩٧  

٥٣٠٫٥٩٩٧٣٫٢٠٤٢٢٫٥  مطالبات تحت التسویة  ٩٦١٫٣٢  ٨٨٦٫١١٨  
٩٠٩٫٥١      مطلوبات أخرى  
٦٦٣٫١٧      موزعةمطلوبات غیر   

٤٦٢٫٣٨٦    جمالي مطلوبات عملیات التأمینإ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - غیر مدققة -  م٢٠١٧ یونیو ٣٠المنتھیة في والستة أشھر ثالثة أشھر ال تيلفتر

 

٢١ 

  (تتمة) – القطاعیة التقاریر .١٤
  

  ):مدققة(غیر م ٢٠١٦ یونیو 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
٤١٧٫٧٦١١١٫٥٤٩٩٦٫٦ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة  ٢٤٨٫٩٧٧٢٫١٤٦  

)٧٥٩٫٣()٣٩٥٫١٢()٣٢( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )٥٢٥٫٢٥()٣٣٩٫٩(  
)١١٥(-)٤٠٧١٫(  فائض خسارة أقساط تأمین   )٦٢١١٫()٩٩(  

٩٧٨٫٧٤٤١٫٧١٦١٢٢٫٣ صافي أقساط التأمین المكتتبة  )٦٢٦٫١١٩)١٩٠  
)٦٥٠١٫()٣٠٩٫١٢()٨٤٩٫١( أقساط التأمین غیرالمكتسبةصافي التغیر في   ٦٥٤٫١٥(١٥٤(  

١٢٩٫٧٣٢٩٫٤٠٧٤٧٢٫١ صافي أقساط التأمین المكتسبة  )٩٧٢٫١٠٣)٣٦  
٣٥٨٫٢- --٣٥٨٫٢ دخل اكتتاب آخر  

٠٤٢١٫٤٤٠١٫ ٣٩٥-٣ عموالت إعادة تأمین مكتسبة   
٤٩٠٫٧٥٤٠٧٫٢٩٨٦٧٫١ صافي اإلیرادات  ٠٠٦١٫٧٧٠٫١٠٧  

    
    التكالیف والمصاریف

٨٤٥٧٨٨٫٨٥ ٤٢١٫٦٦٣٩٩٫١٨١٢٣ المدفوعةإجمالي المطالبات   
)٣٧()٥٢٨٦٫()٥٨٠(  ناقصا : حصة معیدي التأمین  )٨٧٧٫٧()٧٣٢(  

١١٣٩١١٫٧٧ ٨٤١٫٦٥٨٧١٫١١٨٦  صافي المطالبات المدفوعة  
٥٣٢٣٫٣ ٢٤٣١٫٧٥٣١٫٣٢٢ ، صافي المطالبات تحت التسویة التغیر في  

١١٨٢٣٤٫٨١ ٠٨٤٫٦٧٦٢٤٫١٣٤٠٨  صافي المطالبات المتكبدة  
  )٥٫٣٣٣(- --)٣٣٣٫٥(  التغیر في احتیاطي عجز أقساط التأمین

١٩١٥٨٨٫٩ ١٧٦٫٦٩٥٣٫٢٢٦٨     ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف   
 ٢٠٤- --٢٠٤  مصاریف اكتتاب أخرى

٣٠٩٦٩٣٫٨٥ ٦٨٫١٣١١٦٫٥٧٧٦٧٦  صافي التكالیف والمصاریف  

٣٥٩٫٧٨٣٠٫١٢١٩١١٫ صافي نتائج عملیات التأمین  ٦٩٧٠٧٧٫٢٢  
    
)٠٠٦٫١٦(  مصاریف عمومیة وإداریة   

))١١٩()٣٧٢(  أتعاب فحص و إشراف  )٢٩  )٦٣٨()٤٦(  
)٣٨٢(- -)٣٨٢(-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  

٠٤٨٫١    دخل إستثمارات  
 ١٣٣   إیرادات أخرى

٢٣٢٫٦  من عملیات التأمین فائضال  

  
  
  
  
  
  
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - غیر مدققة-  م٢٠١٧ یونیو ٣٠المنتھیة في والستة أشھر ثالثة أشھر ال تيلفتر

 

٢٢ 
 

  (تتمة) – القطاعیة التقاریر .١٤
  

  ):مدققة غیر( م٢٠١٦ یونیو ٣٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة
  

  
 طبي  مركبات

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إیرادات
١٣٤٫١٧٠١٦٣٫٩٨٤٧٧٫١٢ المكتتبةإجمالي أقساط التأمین   ١٣٫٢٧٢٢٩٤٫٠٤٦ 

)٧٣٩٥٫()٢٣٠٫٢٢()٣٢( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )٤٠٫٨٠٥()٨٠٤٫١٢(  
)٢٣٠()٣٤٥()٤٦٨٫٢(  فائض خسارة أقساط تأمین   )٢٤٢٫٣()١٩٩(  

٦٣٤٫١٦٧٥٨٨٫٧٥٥٠٨٫٦ صافي أقساط التأمین المكتتبة  ٢٦٩٩٩٩٫٢٤٩  
)٨٠٨٫٢()٥٥١٫١٧()٦٧٠٫١٨( أقساط التأمین غیرالمكتسبةالتغیر في صافي   ٨٢٣٫٣٨(٢٠٦(  

٩٦٤٫١٤٨٠٣٧٫٥٨٧٠٠٫٣ صافي أقساط التأمین المكتسبة  ٤٧٥١٧٦٫٢١١  
٤٠٥٫٥- --٤٠٥٫٥  دخل إكتتاب آخر  

٧٥٧١٫٤٤٧٫٢ ٦٨٣-٧ عموالت إعادة تأمین مكتسبة   
٣٧٦٫١٥٤٠٣٧٫٥٨٣٨٣٫٤ صافي اإلیرادات  ٢٣٢٫٢٠٢٨٫٢١٩  

    
   التكالیف والمصاریف

٣٠٦٫١٠٨٥٫١٧٦ ٧٦٩٫١٣٦٧٥٦٫٣٧٢٥٤ إجمالي المطالبات المدفوعة  
)٨٤()٢٦١٫١٣()٩٦٨(  ناقصا : حصة معیدي التأمین  )٢٧١٫١٥()٩٥٨(  

٣٤٨٨١٤٫١٦٠ ٨٠١٫١٣٥٤٩٥٫٢٤١٧٠  صافي المطالبات المدفوعة  
٩٠١٫١٥٩٣٫١١٥٥٫١ ، صافيالمطالبات تحت التسویة التغیر في  ٧٧٧٢٦٫٤  

٧٠٢٫١٣٧٠٨٨٫٢٦٣٢٥٫١  صافي المطالبات المتكبدة  ٤٢٥٥٤٠٫١٦٥  
)٨٥٤٫٦(- --)٨٥٤٫٦(  التغیر في احتیاطي عجز أقساط التأمین  

٣٦٨٣٨٣٫١٩ ٤٤٩٫١٢٠٠٨٫٦٥٥٨  ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف   
 ٧٧٠- --٧٧٠  مصاریف اكتتاب أخرى

٧٩٣٨٣٩٫١٧٨ ٠٦٧٫١٤٤٠٩٦٫٣٢١٫٨٨٣  والمصاریفصافي التكالیف   

٣٠٩٫١٠٩٤١٫٢٥٥٠٠٫٢ صافي نتائج عملیات التأمین  ٤٣٩١٫١٨٩٫٤٠  
    
)١٤٨٫٣١(  مصاریف عمومیة وإداریة   

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

٨٩٢٫١    إستثماراتدخل   
٨٣٤٫١   إیرادات أخرى  

٧٣٢٫١٠  من عملیات التأمین فائضال  

  
  
  
  

  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - غیر مدققة-  م٢٠١٧ یونیو ٣٠المنتھیة في والستة أشھر ثالثة أشھر ال تيلفتر

 

٢٣ 
 

  (تتمة) – . التقاریر القطاعیة١٤
  

 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات  
(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

     م (مدققة)٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 ٩٤٫٤٠٠ ٣٢٫٦٨٣ ٢٦٫١٦٤٣٣٫٧١٤١٫٨٣٩ ذمم أقساط تأمین و معیدي التأمین، صافي
 ٣٥٫١٢٠ ١٥٫٠٤١ ١٧٫٣٩٦٢٫٦٥٣ ٣٠  حصة إعادة تأمین في أقساط غیر مكتسبة

٢٦٨٣١٫ ١٫١٠٠٧٫٥٧٢٢٫٨٧٠  حصة إعادة تأمین في مطالبات تحت التسویة  ٤٣٫٢٢٤ 
 ١٧٫٥٣٢ ١٨٥ ٤٫٧٨٨١١٫٤١٠١٫١٤٩  مؤجلة تكالیف إستحواذ وثائق تأمین

 ٢٤١٫٤٣٨     موجودات غیر موزعة

 ٤٣١٫٧١٤     مجموع موجودات عملیات التأمین
 

 ٦٤٤ ٢٩٩ ٣٤٤ -١ دخل عموالت غیر مكتسبة
 ٢٣٢٫٢٩٦ ١٥٫٢٩٥ ١١٦٫١٦٨٨٣٫٤٢٨١٧٫٤٠٥ غیر مكتسبةتأمین  أقساط 

 ١٢٩٫٤٢٠ ٣٢٫٠٠٤ ٦٩٫٣٠٧٢٢٫٢٣٧٥٫٨٧٢  مطالبات تحت التسویة
٩٠٢٥٦٫ - - - -  مطلوبات أخرى  

٦٤٠١٣٫    مطلوبات غیر موزعة  
 ٤٣١٫٧١٤    إجمالي مطلوبات عملیات التأمین

  
  

   المحتملة اإللتزامات. ١٥
  

 ملیون لایر ١٫٨٣م:٢٠١٦دیسمبر ٣١(سعودي ن لایر ملیو ١٫٨٣ خطاب ضمان بمبلغ الشركة م لدى٢٠١٧ یونیو ٣٠كما في 
دیسمبر  ٣١(عودي سملیون لایر  ١٫٨٣نقدي بمبلغ  ھامش تم إیداع .)٩(انظر ایضاح الھیئة العامة للزكاة والدخل  ) لصالحسعودي
 ىمدینة أخرذمم  فوعة مقدما ومد مبالغیتم إدراجھ ضمن و  الغرضلدى البنك لھذا تم إیداعھ  سعودي)ملیون لایر  ١٫٨٣ م:٢٠١٦

  لعملیات التأمین. األولیة المالي في قائمة المركز
  
  أرقام المقارنة .١٦

  
  الحالیة.أعید تبویب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة بما تتمشى مع تبویب السنة  
  

  
  األولیة الموجزةالقوائم المالیة  إعتماد .١٧

 

م.٧٢٠١ یولیو ٢٥وافق ھـ الم٨١٤٣ذي القعدة  ٢ بتاریخ اإلدارةمن قبل أعضاء مجلس  األولیة الموجزة إعتمدت ھذه القوائم المالیة   
  


