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ة مساهمة سعودٌة مسجلة فً المملكة العربٌة السعودٌة إن المجموعة المتحدة للتأمٌن التعاونً )أسٌج( )الشركة( هً شرك
 م . 2117أغســطس  22هـ الموافــق 1422شــعبان  9بتارٌــخ  4131171999بموجـــب الســجل التجــاري رقــم 

 . المملكــة العربٌــة الســعودٌة  21462، ةجد 7176عنـــوان المركـز الرئٌســـً للشـركة فً حً الروٌــــس ص. ب. 
 

حً الملـقـا الرٌاض فً تغٌٌر عنوان المكتب المسجل للشركة من جدة إلى  ، تمم2114ماٌو  13وفقا لقرار المساهمٌن بتارٌخ 
، المملكة العربٌة السعودٌة. وقد تم اإلنتهاء من اإلجراءات القانونٌة لتغٌٌر عنوان المكتب 11511الرٌاض  41523ص.ب 

وتم تعدٌل النظام  1111417172سجل تجاري جدٌد رقم  الحصول علىوفقا لهذا تم ، وم2114سنة المسجل للشركة خالل 
 األساسً. 
 

إسرتلمت ، م2119إبرٌرل  4هرا فرً المملكرة العربٌرة السرعودٌة. فرً بإن الشركة مررخص لهرا لمزاولرة الترأمٌن واألنشرطة المرتبطرة 
بردأت الشرركة  الترأمٌن فرً المملكرة العربٌرة السرعودٌة.الشركة الترخٌص مرن مؤسسرة النقرد العربرً السرعودي )سراما( لبردء أعمرال 

  .م2117أغسطس  27. تم إدراج الشركة فً سوق المال السعودي )تداول( فً م2119ٌولٌو  1بأعمالها التجارٌة فً 
 

 فاصٌلها كما ٌلً:وتللشركة فروع مسجلة ثالثة  ٌوجد
 

 
 
 
 
 
 

 الحالًل الربع خالو ، مع شركة مالذ للتأمٌن التعاونً االندماجعلى دراسة إمكانٌة  م2117مارس  7 بتارٌخوافق مجلس اإلدارة 
وافق مجلس اإلدارة على تمدٌد الفترة المعلنة سابقاً لمدة ستة أشهر للتوقٌع على مذكرة تفاهم غٌر ملزمة إلجراء الدراسات الفنٌة 

. تخضع عملٌة االندماج مجلس إدارة كل شركة والمالٌة والقانونٌة الالزمة لعملٌة الدمج ومن ثم عرض نتائج هذه الدراسات على 
 التنظٌمٌة والمساهمٌن من خالل الجمعٌات العامة غٌر العادٌة لكل شركة.من الجهات للموافقات هذه 
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 بٌان اإللتزام
 

ـ التقارٌر المالٌة األولٌة" الصادرة من قبل  34تم إعداد هذه القـوائم المالٌة األولٌة الموجزة وفقاً لمعـٌار المحاسـبة الدولً رقم "
للتوجٌهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربً السعودي )"ساما"( فٌما ٌتعلق بالسٌاسة  ااٌٌر المحاسبة الدولٌة ووفقلس معمج

مجلس معاٌٌر المحاسبة والتً تتطلب تطبٌق كل المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة الصادرة من المحاسبٌة للزكاة وضرٌبة الدخل. 
( "الرسوم" التً تتعلق 21( "ضرائب الدخل " والتفسٌر رقم )12عٌار المحاسبة الدولً رقم )عدا التطبٌق الخاص بالم ما الدولٌة

 م2117ابرٌل  11بتارٌخ  321111174519طبقا لتعمٌم مؤسسة النقد العربً السعودي )"ساما"( رقم  الدخل.بالزكاة وضرٌبة 
تستحق الزكاة والضرٌبة    (،"تعمٌم ساما"الدخل )ضرٌبة بمحاسبة الزكاة والمتعلقة بافصاحات معٌنة خاصة  والتعدٌالت الالحقة

 فً االرباح المبقاة . على أساس ربع سنوي وتدرج فً قائمة التغٌرات فً حقوق المساهمٌن 
 

 الكاملة، وٌجبللقوائم المالٌة السنوٌة  واإلفصاحات المطلوبةال تحتوي القوائم المالٌة األولٌة الموجزة على كافة المعلومات 
 .م2117دٌسمبر  31تها مع القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً ءقرا

 

 دٌسمبر. 31فً  التقوٌم المٌالدي وتنتهً السنة المالٌةتتبع الشركة 
 

تم عرض القوائم المالٌة األولٌة الموجزة باللاير السعودي بإعتباره العملة التشغٌلٌة للشركة وقد تم تقرٌب االرقام إلى أقرب ألف، 
 ٌذكر خالف ذلك. لم   ما 

  تارٌخ اإلصدار  مكان اإلصدار  رقم السجل التجاري  الفرع

  هـ1439رمضان  12  الخبر  2151143671  فرع الشركة
  هـ1439رمضان  12  خمٌس مشٌط  5255135151  فرع الشركة
  هـ1439رمضان  12  جدة  4131214159  فرع الشركة



 (شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج

 (شركة هساهوة سعىدية)

 قائوة التدفقات النقدية االولية

 م8132هارس  13لفترة الثالثة أشهر الونتهية في 
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مع معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والتً تتطلب إستخدام تقدٌرات وإفتراضات  ٌتماشىلقد تم إعداد القوائم المالٌة األولٌة الموجزة بما 
ً تارٌخ إصدار ف وجدت،، إن محتملةٌكون لها تأثٌر على الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن أي موجودات أو إلتزامات 

التوقعات القوائم المالٌة األولٌة الموجزة وكذلك المبالغ الظاهرة كإٌرادات ومصروفات خالل الفترة المالٌة. وبالرغم من أن هذه 
واالحداث الحالٌة إال أن النتائج الفعلٌة قد تختلف بالتطورات لدى االدارة من علم  أفضل ماعلى  اأساسهً مبنٌة واالفتراضات 

 تلك التقدٌرات.  عناٌة بالنه
 

 أسس العرض 
 

 االسرتثمارات المتاحرة للبٌرعء باستثنا، ٌخٌةرلتاالتکلفة دأ امبوٌرة رارالستمدأ امبس ساأعلی داد القوائم المالٌة األولٌة الموجزة عم إٌت
غٌررر وة المتداولرر االرصرردة للشررركة باسررتخدام تصررنٌف االولٌررةال ٌررتم عرررض بٌرران المركررز المررالً لة. دلعاابالقٌمة  ٌررتم قٌاسررها إلتررً
ذمرم أقسراط ترأمٌن و معٌردي ، ودائرع ألجرل ، نقرـد ومرا فرً حكمره  رصردة متداولرة :أكتم تصرنٌف األرصردة التالٌرة  حٌث. ةمتداولال

صافً ، حصة معٌدي التأمٌن فً أقساط تأمٌن غٌر مكتسبة ، حصة معٌردي الترأمٌن مرن مطالبرات تحرت التسروٌة ،  -التأمٌن مدٌنة 
وثائق تأمٌن مؤجلة ، مسرتحق مرن طررف ذي عالقرة ،  اكتتابتكالٌف ي التأمٌن من مطالبات متكبدة وغٌر مبلغ عنها ، حصة معٌد

مطالبات حملة الوثائق دائنة ، مستحقات وأرصردة دائنرة أخررى ، أقسراط ترأمٌن  مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدٌنة أخرى ،
، احتٌراطً اخطرار قائمرة ، ، مطالبات متكبدة وغٌرر مبلرغ عنهراتحت التسوٌة   مطالبات دخل عموالت غٌر مكتسبة، غٌر مكتسبة ،
صرنف األرصردة التالٌرة بصرفة عامرة علرى أنهرا تحرٌن ً فر. الفائض من عملٌات التأمٌن ، زكراة وضررٌبة دخرل مسرتحقة مستحقات 
عمولة مسرتحقة مرن الودٌعرة النظامٌرة ، امٌةودٌعة نظ، استثمارات متاحة للبٌع، مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌنغٌر متداولة: ارصدة 

 .ممتلكات ومعداتو
 

لمتطلبات نظرام الترأمٌن فرً المملكرة العربٌرة السرعودٌة، تحرتفظ الشرركة بسرجالت محاسربٌة منفصرلة لكرل مرن عملٌرات الترأمٌن  اوفق
ي مرن النشراطٌن فرً دفراتر وعملٌات المساهمٌن. تسجل الموجودات والمطلوبات واإلٌرادات والمصارٌف العادٌرة بشركل واضر  أل

 .ومجلس اإلدارةتم تحدٌده من قبل اإلدارة ٌحساب النشاط المعنً. أساس توزٌع المصروفات من العملٌات المشتركة 
 

األولٌررة  اإلخررر الشرراملاألولٌررة والرردخل الرردخل وقرروائم  قائمررة المركررز المررالً االولٌررةالمعلومررات المالٌررة التكمٌلٌررة للقررد تررم عرررض 
الصرادرة عرن مؤسسرة النقرد العربرً السرعودي . بالالئحرة التنفٌذٌرة  للتوجٌهراتفقراً و (16األولٌة باالٌضراح رقرم )نقدٌة والتدفقات ال

التنفٌذٌررة الصررادرة عررن مؤسسررة النقررد العربررً السررعودي الفصررل الواضرر  بررٌن الموجررودات والمطلوبررات  حٌررث تتطلررب الالئحررة
قائمرة المركرز المرالً االولٌرة وقروائم الردخل األولٌرة فإن  وبالتالً،المساهمٌن.  واإلٌرادات والمصروفات لعملٌات التأمٌن وعملٌات
تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإلٌرادات والمصرروفات  أعاله،المشار إلٌها والدخل الشامل األولٌة والتدفقات النقدٌة األولٌة 

 المعنٌة.للعملٌات واألرباح أو الخسائر الشاملة 
 

وفًقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة ، ٌتم دمج أرصدة ومعامالت عملٌات وائم المالٌة االولٌة على مستوى الشركة عند إعداد القو
األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غٌر المحققة  استبعادالتأمٌن مع أرصدة ومعامالت عملٌات المساهمٌن. ٌتم 

ٌتم اعتبارها عملٌات إن السٌاسات المحاسبٌة المعتمدة لعملٌات التأمٌن وعملٌات المساهمٌن )إن وجدت( بالكامل أثناء الدمج. 
 بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة فً ظروف مماثلة. موحدة

 

األولٌة إن إدراج معلومات منفصلة لعملٌات التأمٌن مع المعلومات المالٌة للشركة فً قائمة المركز المالً االولٌة وقوائم الدخل 
والدخل الشامل األولٌة والتدفقات النقدٌة األولٌة وكذلك بعض االٌضاحات ذات الصلة تمثل معلومات مالٌة تكمٌلٌة إضافٌة مطلوبة 

 كما هو مطلوب بموجب الالئحة التنفٌذٌة.
 

 :كماٌلًٌتم توزٌع فائض عملٌات التأمٌن حسب نص الالئحة التنفذٌة لشركات التأمٌن 
 

   
 ٪91  عملٌات المساهمٌن محول إلى

 ٪11  المحول إلى عملٌات حملة وثائق التأمٌن

  111٪ 
 

 
 إذا كان ناتج عملٌات التأمٌن عجز، ٌتم تحوٌل العجز بأكمله إلى عملٌات المساهمٌن.



 الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(شركة الوجوىعة 

 )شركة هساهوة سعىدية(

 األولية الوىجزة لقىائن الواليةا إيضاحات حىل

 غير هراجعة  - م8132هارس  13في  الونتهية الثالثة أشهر لفترة
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 أسس العرض )تتمة(

 

الجدٌدة والمعدلة المطبقة من قبل  ةٌلتقارٌر المالٌة الدوللجنة تفسٌرات ا تفسٌراتٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة والمعا
 الشركة

 جلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة:م من قبلالمعاٌٌر الجدٌدة والمعدلة التالٌة للمعاٌٌر القائمة، والتً تم إصدارها الشركة  إعتمدت
 

 البٌان المعٌار / التعدٌالت

 تارٌخ السرٌان الفعلً
للفترات التً تبدأ فً أو 

 بعد التارٌخ أدناه

15معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم   م2112ٌناٌر  1 اإلٌرادات من العقود مع العمالء 

2معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  للتقارٌر المالٌة تصنٌف  2المعٌار الدولً رقم على تعدٌالت  

 م2112ٌناٌر  1 وقٌاس معامالت المدفوعات المبٌنة على أسهم.

41المحاسبة الدولً رقم  معٌار تحوٌل االستثمارات العقارٌة 41تعدٌالت على المعٌار رقم    م2112ٌناٌر  1 

22تفسٌر لجنة التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم   م2112ٌناٌر  1 المعامالت بالعملة األجنبٌة واالعتبارات المسبقة 

 1معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم 

22رقم  ومعٌار المحاسبة الدولً  

على دورة التقارٌر المالٌة  2116التعدٌالت السنوٌة لعام 

2116-2114الدولٌة   م2112ٌناٌر  1 
 

إن تطبٌق المعاٌٌر والتفسٌرات المطبقرة علرى الشرركة الجدٌردة والمعدلرة ذات صرلة لرن ٌكرون لهرا أي ترأثٌر جروهري علرى هرذه 
 القوائم المالٌة األولٌة الموجزة. 

 
 ولكنها غٌر فعالة بعدالمعاٌٌر الصادرة 

 
للشركة مذكورة أدناه. إن القائمرة  االولٌة إن المعاٌٌر الصادرة ولكن لم تصب  سارٌة المفعول حتى تارٌخ إصدار القوائم المالٌة

هررً للمعرراٌٌر والتفسررٌرات الصررادرة ، والتررً تتوقررع الشررركة بشرركل معقررول أن تكررون قابلررة للتطبٌررق فررً تررارٌخ مسررتقبلً. تنرروي 
 .اعتماد هذه المعاٌٌر عندما تكون فعالةالشركة 

 

. ٌزٌرل 2119ٌنراٌر  1"عقرود اإلٌجرار" ، المطبرق فرً الفتررة الترً تبردأ فرً أو بعرد  - 16 رقرم المعٌار الردولً للتقرارٌر المالٌرة
بررٌن  ، والررذي ٌمٌررز 17 رقررم المعٌررار الجدٌررد نمرروذج المحاسرربة المررزدوج الحررالً للمسررتأجرٌن بموجررب معٌررار المحاسرربة الرردولً

اإلٌجارات التموٌلٌة على المٌزانٌة العمومٌة واإلٌجارات التشغٌلٌة خارج المٌزانٌة العمومٌة . وبردالً مرن ذلرك ، ٌقتررح المعٌرار 
نموذج المحاسبة على المٌزانٌة العمومٌة. قررت الشركة عدم تبنً هذا المعٌار الجدٌد فً وقت  16 رقم الدولً للتقارٌر المالٌة

 .مبكر
 

 سرررٌحلو،  2121ٍناٍر  1"عقود التأمٍن" المطبقة للفترة التً تبدأ فً أو بعد  - 17 رقرررم الدولً إلعداد التقارٍر المالٍة المعٍار
إذا تم تطبٌق كرل مرن المعٌرار  مبكرٌُسم  بالتطبٌق فً وقت "عقود التأمٍن"  4المعٍار الدولً إلعداد التقارٍر المالٍة رقم ل مح

"األدوات  9 رقرم "اإلٌرادات من العقود مع العمرالء" والمعراٌٌر الدولٌرة للتقرارٌر المالٌرة 15 رقم ٌةالدولً إلعداد التقارٌر المال
 المالٌة". قررت الشركة عدم تبنً هذا المعٌار الجدٌد فً وقت مبكر.

 

ر لمعٌاالٌة دولالمحاسبة ر امعاٌٌس مجلر نش،  2114و لٌوفً ٌ، لمالٌة" دوات األ"ا 9م قرلمالٌة ر اٌرلً للتقادولر المعٌاا
 حقررقلتالمالٌة: دوات األا 39رقررم لً دولالمحاسبة ا معٌرراروف ٌسررتبدل بسذي لوالمالٌة دوات األا 9رقررم لمالٌة ر اٌرلً للتقادولا
ائتمران متوقرع والرذي ت المالٌة ، وإدخال نمروذج خسرارة ٌتضمن المعٌار متطلبات تصنٌف وقٌاسات جدٌدة للموجودا. س لقٌاوا

، ومتطلبات محاسبة التحوط الجدٌدة. بموجب المعٌار  39كبدة فً معٌار المحاسبة الدولً رقم الخسارة المتسٌحل محل نموذج 
، ٌتم قٌاس جمٌع الموجودات المالٌة إما بالتكلفة المطفأة أو بالقٌمة العادلة. ٌعتمد أساس التصنٌف  9الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

قدٌة التعاقدٌرة للموجرودات المالٌرة. ٌحرتفظ المعٌرار بمعظرم متطلبرات معٌرار المحاسربة على نموذج العمل وخصائص التدفقات الن
للخصوم المالٌة فٌما عدا تلك المحددة بالقٌمة العادلة من خالل الرب  أو الخسارة حٌث ٌتم اإلقررار بهرذا الجرزء  39الدولً رقم 

ت لباطمتق فواتتالردخل.  قائمرةدخل الشرامل اَخرر بردالً مرن الرقائمرة من تغٌررات القٌمرة العادلرة المتعلقرة باالئتمران الخراص فرً 
 مةً.داستر اکثأتتبع نهجًا طر ولمخات إدارة اسارمع مماق ثو أوعلی نحوط لتحامحاسبة 



 (شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج

 (شركة هساهوة سعىدية)

 قائوة التدفقات النقدية االولية

 م8132هارس  13لفترة الثالثة أشهر الونتهية في 

11 

 

 

 . أسس اإلعداد )تتمة( 8
 

 أسس العرض )تتمة(

 
 المعاٌٌر الصادرة ولكنها غٌر فعالة بعد )تتمة(

 

التً تتناول و "عقود التأمٌن" 4ٌر المالٌة رقم المحاسبة الدولٌة تعدٌالت على المعٌار الدولً للتقار ، نشر مجلس معاٌٌر م2116فً سبتمبر 
من معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة على شركات التأمٌن قبل نشر المعاٌٌر المحاسبٌة القادمة لعقود  9النتائج المحاسبٌة لتطبٌق المعٌار رقم 

، إذا كان مؤهالً ، مع إعفاء مؤقت من  للمنشأة. ٌوفر نهج التأجٌل اإلحاللرٌن لشركات التأمٌن: نهج التأجٌل ونهج التأمٌن. تقدم التعدٌالت خٌا
أن ٌزٌل من  للمنشأة اإلحالل. ٌتٌ  نهج 2121حتى تارٌخ سرٌان المعٌار الجدٌد لعقد التأمٌن أو  9تطبٌق المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة 

ر بعض من عدم التطابق المحاسبٌة التً قد تحدث قبل تطبٌق معاٌٌر عقود التأمٌن الجدٌدة. قررت الشركة تأجٌل تنفٌذ الرب  أو الخسارة آثا
. 9المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم   

 
ا بشكل إلزامً بالقٌمة سٌكون له تأثٌر على تصنٌف االدوات المالٌة المطلوب قٌاسه 9م قرلمالٌة ر اٌرلً للتقادولر المعٌاتعتقد الشركة أن ا

 العادلة. فً الوقت الحالً ، ال ٌمكن تقدٌم تقدٌر معقول لتأثٌرات تطبٌق هذا المعٌار الجدٌد حٌث أن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة
 تفصٌلٌة.

 

  حكمه ًف . نقد وما1
 

  م2117دٌسمبر 31 م8132مارس  13 
 (مراجعة) (مراجعةغٌر ) 
 لف رٌـال سعودي()أ )ألف رٌـال سعودي( 

   عملٌات التأمٌن
 445223 000022 نقد فً الصندوق ولدى البنوك

 000022 445223 

   عملٌات المساهمٌن
 335315 310003 نقد فً الصندوق ولدى البنوك

 310003 335315 

 
 ذات تصنٌف إئتمانً جٌد.  جهاتحتفاظ بالنقدٌة لدى البنوك لدى ٌتم اال

 عنها أعاله تقارب بشكل معقول القٌمة العادلة كما فً تارٌخ قائمة المركز المالً األولٌة.إن المبالغ المفص  
 
 

 ل ودائع ألج. 0
 

 م2117دٌسمبر  31  م8132مارس  13 
 (مراجعة)  (مراجعةغٌر ) 
 )ألف رٌـال سعودي(  )ألف رٌـال سعودي( 

    عملٌات التأمٌن

 1475249  3180019 لودائع ألج

    
    ٌات المساهمٌن عمل

 375751  080060 ل ودائع ألج

 
 أكثر من ثالثة شهور وأقل من اثنى لمدةهذه الودائع مودعة لدى البنوك التجارٌة وهٌة مودعة باللاير السعودي وتستحق 

 . االولٌة  القوائم المالٌةفً تارٌخ كما القٌمة الدفترٌة لهذه الودائع مساوٌاً للقٌمة الحالٌة لها  شهراً، انعشر 
 



 الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(شركة الوجوىعة 

 )شركة هساهوة سعىدية(

 األولية الوىجزة لقىائن الواليةا إيضاحات حىل

 غير هراجعة  - م8132هارس  13في  الونتهية الثالثة أشهر لفترة

 

11 

 

 
 مدٌنة  ،ذمم أقساط تأمٌن ومعٌدي التأمٌن. 0

 
 م7211دٌسمبر  31 م2813 مارس 13  
 (مراجعة) (مراجعةغٌر ) 
 )ألف رٌـال سعودي( )ألف رٌـال سعودي( 

 615263 200060 المطلوب من حملة وثائق التأمٌن

 25234 80026 عالقة ذويأطراف  -المطلوب من حملة وثائق التأمٌن 

 245642 800122 المطلوب من الوسطاء والوكالء

 55592 30280 ذمم معٌدي التأمٌن مدٌنة

(55216) (90092) مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها  

  3120232  265925 

 
 

 م2117دٌسمبر  31 م8132مارس  13 حركة مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها
 (مراجعة) (مراجعةغٌر ) 
 )ألف رٌـال سعودي(   دي()ألف رٌـال سعو    

 65214 00219 / السنة الرصٌد فً بداٌة الفترة

(412) - مخصص خالل الفترة /السنة عكس   

-  993 / السنة مخصص خالل الفترةللإضافة   

 55216  90092 / السنة الرصٌد فً نهاٌة الفترة

 
 
 ستثمارات متاحة للبٌع إ. 9

 
 م2117دٌسمبر  31 م8132مارس  13 
 (مراجعة) (مراجعةغٌر ) 
 )ألف رٌـال سعودي(  )ألف رٌـال سعودي( 

   عملٌات المساهمٌن

 255111 800111 استثمار فً صكوك

 165211 810901 أوراق مالٌة مدرجة

 15923 30681 أوراق مالٌة غٌر مدرجة 

 010021 435723 

 
 

 
 (مراجعة)غٌر  م8132مارس  13كما فً 

 

 

الرصٌد فً بداٌة 
 رةالفت

 )ألف لاير سعودي(

 الحركة خاللصافً 
 الفترة

 )ألف لاير سعودي(

القٌمة  ًالتغٌر ف
 للفترةالعادلة 

 )ألف لاير سعودي(

الرصٌد فً نهاٌة 
 فترةال

 )ألف لاير سعودي(
إستثمار فً شركة نجم لخدمات 

 15923 - - 15923 التأمٌن

 255111 - - 255111 استثمار فً صكوك

 235651 17 65233 165211 أوراق مالٌة مدرجة

  010281 90211 32 010021 

  
 



 (شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج

 (شركة هساهوة سعىدية)

 قائوة التدفقات النقدية االولية

 م8132هارس  13لفترة الثالثة أشهر الونتهية في 

12 

 

 
 
 . إستثمارات متاحة للبٌع )تتمة(9
 
 (مراجعة) م2117دٌسمبر  31كما فً  
 

 
 

الرصٌد فً بداٌة 
 السنة

 سعودي(ألف لاير )

 الحركة خاللصافً 
 السنة 

 )ألف لاير سعودي(

التغٌر فً القٌمة 
 سنةللالعادلة 

 )ألف لاير سعودي(

ٌد فً نهاٌة الرص
 السنة

 )ألف لاير سعودي(
إستثمار فً شركة نجم لخدمات 

 15923 - - 15923 التأمٌن 

 255111 - - 255111 استثمار فً صكوك

(773) 215759 أوراق مالٌة مدرجة  (35126)  165211 

  475622 (773)  (35126)  435723 

 
وصكوك صنادٌق إستثمارٌة مشتركة  واإلستثمار فً 3 ىمستومن أعاله ض فً شركة نجم لخدمات التأمٌن تم تصنٌف اإلستثمار

 التوجد حركة فً مستوٌات االستثمارات .. 2الطٌران المدنى ضمن مستوى  هٌئة
 
 
  ودٌعة نظامٌة. 2
 
 م2117دٌسمبر  31 م8132مارس  13 
 (مراجعة) (مراجعةغٌر ) 
 )ألف رٌـال سعودي( )ألف رٌـال سعودي( 

   عملٌات المساهمٌن
 215111 810111 ودٌعة نظامٌة

 

 
مرن رأس المرال  ٪11 تمشٌاً مع متطلبات نظام التأمٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة، قامت الشركة بإٌداع الودٌعرة النظامٌرة بنسربة

حب هرذه سر ال ٌمكرن. )سراما( مرن قبرل مؤسسرة النقرد العربرً السرعودي ختٌرارهإتم ٌملٌون لاير سعودي فً بنك  21المدفوع قٌمته 
  الودٌعة النظامٌة بدون موافقة مؤسسة النقد العربً السعودي.

 
 

 

 ، صافً. أقساط تأمٌن غٌر مكتسبة 2
 

 م2117دٌسمبر  31 م8132 مارس 13  
 (مراجعة) (مراجعةغٌر ) 
 )ألف رٌـال سعودي( )ألف رٌـال سعودي( 

      

 2395754 8020912 غٌر مكتسبةتأمٌن أقساط 
(820032) مكتسبةغٌر  أقساط التأمٌنتأمٌن فً حصة معٌدي ال  (295476)  

  8830383  2115272 

 
 
 
 
 



 الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(شركة الوجوىعة 

 )شركة هساهوة سعىدية(

 األولية الوىجزة لقىائن الواليةا إيضاحات حىل

 غير هراجعة  - م8132هارس  13في  الونتهية الثالثة أشهر لفترة

 

13 

 

 
 
 . مطالبات تحت التسوٌة، صاف6ً
 

 م2117دٌسمبر  31 م8132مارس  13 
 (مراجعة) (مراجعةغٌر ) 
 )ألف رٌـال سعودي( )ألف رٌـال سعودي( 

   

 375425 100121 مطالبات تحت التسوٌة
 515623 030302 ة وغٌر مبلغ عنهامطالبات متكبد

 61  91  احتٌاطً اخطار قائمة

 225162 290822 جمالً مطالبات تحت التسوٌةا
(60022) حصة معٌدي التأمٌن من مطالبات تحت التسوٌةٌطرح:   (155575)  

(90012) ٌطرح: حصة معٌدي التأمٌن من مطالبات متكبدة وغٌر مبلغ عنها  (65592)  

 655995  210303  طالبات تحت التسوٌة، صافًم

 
 

 مستحقة دخل وضرٌبة زكاة. 31
 

 على أفضل مالدى االدارة من تقدٌرات: تم إحتساب الزكاة وضرٌبة الدخل المستحقة 
 

 :المستحقة فٌما ٌلً حركة الزكاة
 م2117دٌسمبر 31 م8132مارس  13 
 (مراجعة) (مراجعةغٌر ) 
 ف رٌـال سعودي()أل )ألف رٌـال سعودي( 

   

 15511 80382  السنة / الرصٌد فً بداٌة الفترة

 25142 020  السنة / المحمل خالل الفترة

(002)  المدفوع خالل الفترة / السنة  (15531)  

 25122  80109   الرصٌد فً نهاٌة الفترة / السنة

 
 ب تعدٌالت معٌنة وفقا لألنظمة المالٌة ذات الصلة.الزكاة قد تكون بصفة رئٌسٌة بسبالناتجة عن احتساب ن الفروقات إ

. تخضرع تم إحتساب الوعاء الزكوي بناء على فهم الشركة ومعرفتها بمتطلبات الزكاة المطبقة فً المملكة العربٌرة السرعودٌة
دار الربوط الزكوٌرة لتفسٌرات مختلفة وتقوم الهٌئة العامة للزكاة والدخل بإصٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة االنظمة الزكو

 والتً تختلف عن االقرارت المقدمة من قبل الشركة. 
         

 ضرٌبة الدخل :

 ، فإنه معفى من ضرٌبة الدخل.االسالمً بما أن المساهم األجنبً هو بنك التنمٌة
 

 موقف الربط :

دٌسمبر  31للسنوات حتى  الدخلزكاة ولبالشركة للهئٌة العامة لـرٌبة الدخــل الخاصــة م تقــدٌم إقــرارات الزكـاة وضت
 .م 2116

 باصدار الهٌئة العامة للزكاة والدخلم. قامت 2112دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً  هئٌةتم الحصول على شهادة نهائٌة من ال
والتً تم سدادها من ملٌون لاير سعودي  1,26م بمبلغ 2111م و 2119م، 2112ربط إضافً على اإلقرارات للسنوات 

 .ل الشركةقب



 (شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج

 (شركة هساهوة سعىدية)

 قائوة التدفقات النقدية االولية

 م8132هارس  13لفترة الثالثة أشهر الونتهية في 

14 

 

 
  مالال سرأ .33

 

 سهم عادي قٌمة كل سهم ٌونمل 21ملٌون لاير سعودي مكون من  211ال الشركة المصرح به والمصدر م ٌبلغ رأس
 . لاير سعودي 11

 

   م8132مارس  13  
 (مراجعةغٌر )

 م2117دٌسمبر  31
 (مراجعة)

 ألف لاير سعودي  ٪الحصة   لاير سعودي ألف ٪الحصة  
 215111 41 210111 01 ون المؤسسونالمساهم

 1215111 61 3810111 91 الجمهور العام 

 2115111 111 8110111 311 الرصٌد فً نهاٌة الفترة / السنة 

 
   والمخفضساسً السهم األ ربح. 38

 

 .للفترة مةالقائالمصدرة و على المتوسط المرج  لعدد األسهمفترة رب  البقسمة صافً  السهم للفترةتم إحتساب رب  
 

 حتٌاطً نظامًإ .31
 

مررن  ٪21حتٌراطً نظرامً بتحوٌرـل إتقروم الشررركة بتكروٌن ،  تمشرٌاً مرع متطلبرات نظرام الترأمٌن فررً المملكرة العربٌرة السرعودٌة

لم ٌتم تكوٌن مخصص حٌث أن لدى  .المدفوع من رأس المال ٪111حتٌاطً صافً الدخل السنوي للمساهمٌن إلى أن ٌبلغ اإل

 .الفترةئر متراكمة فً نهاٌة الشركة خسا

 
 عالقة ويأطراف ذ. معامالت مع 30

 

 : السنة /الفترة واألرصدة الناتجة عنها بنهاٌة الفترةالعالقة الرئٌسٌة خالل وي فٌما ٌلً تفاصٌل المعامالت مع األطراف ذ    
 

 
 

 العالقـة ذوالطرف 
 

 طبٌعة المعاملة

 
العملٌاتمبالغ   

هٌة فًالمنتالثالثة أشهر لفترة  

 النهائً الرصٌد
 ()دائن / مدٌن

م8132مارس  13   م2117 مارس 31  م8132مارس  13  م2117دٌسمبر  31   

 (مراجعة) (مراجعة)غٌر  (مراجعة )غٌر (مراجعة)غٌر   
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  
      

شركة زهٌر قاسم و 
ارات شرٌكه لإلستش
 الهندسٌة )ابٌات(

 61 90  - 8  مكتتبة أقساط تأمٌن

(80) - 3 مطالبات مدفوعة  - 

شركة فوج السعودٌة 
 للمصاعد والساللم

 652 230  - 99 أقساط تأمٌن مكتتبة 

(93) - 319 مطالبات مدفوعة  - 

شركة الخلٌج 
للمصاعد والسالم 

 المحدودة

 417 008 172 311 أقساط تأمٌن مكتتبة 

(18) 1 19 مطالبات مدفوعة  - 

 شركة مٌار القابضة
 42 381 - 32 أقساط تأمٌن مكتتبة 

(32) - 32 مطالبات مدفوعة  - 

الشركة السعودٌة 
 لنظام الرى بالتنقٌط

 175 363 - 9 أقساط تأمٌن مكتتبة 

(30) - 30 مطالبات مدفوعة  - 

مصنع شركة طاٌا 
 الزراعٌه لالعالف

 121 301 - 88 ة أقساط تأمٌن مكتتب

(33) - 6 مطالبات مدفوعة  - 

 



 الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(شركة الوجوىعة 

 )شركة هساهوة سعىدية(

 األولية الوىجزة لقىائن الواليةا إيضاحات حىل

 غير هراجعة  - م8132هارس  13في  الونتهية الثالثة أشهر لفترة

 

15 

 

 

 شركة طاٌا العقارٌة
 132 300 - 38 أقساط تأمٌن مكتتبة 

(30) 16 38 مطالبات مدفوعة  - 

 شركة طاٌا القابضه   
 124 360 - - أقساط تأمٌن مكتتبة 

(2) - 03 مطالبات مدفوعة  - 

شركة العامة لألعمال 
 االستثمارٌة العقارٌة

 91 62 - - ساط تأمٌن مكتتبة أق

(36) - 36 مطالبات مدفوعة  - 

 مؤسسة الهدى الخٌرٌة
 - 80 - - أقساط تأمٌن مكتتبة 

(103) - 0 مطالبات مدفوعة  - 

شركة االجنحة 
السعودٌة للسٌاحة 

 والسفر

 16 39 - - أقساط تأمٌن مكتتبة 

(103) - 8 مطالبات مدفوعة  - 

 شركة طاٌا الزراعٌة
 252 829 - - اط تأمٌن مكتتبة أقس

(11) - 81 مطالبات مدفوعة  - 

شركة عبدالقادر 
 البكرى وابناءه

 2 - 2 - أقساط تأمٌن مكتتبة 

(811) 15 - مطالبات مدفوعة  (211)  

الشركة السعودٌة 
 لنظام الرى بالتنقٌط

 4 3 2 - أقساط تأمٌن مكتتبة 

 - - - - مطالبات مدفوعة

حمر شركة البحر اال
 لخدمات المالحه  

 - 3 - - أقساط تأمٌن مكتتبة 

 - - - - مطالبات مدفوعة

مكتب سلٌمان الخرٌجً 
 الهندسٌةلالستشارات 

 - 1 - 22 أقساط تأمٌن مكتتبة 

 - - - - مطالبات مدفوعة

مجلس اإلدارة ولجنة 
 - - 153 61 أتعاب إجتماعات  المراجعة

 كبار موظفً اإلدارة
 77 00 15254 30009 األجل مزاٌا قصٌرة

(30628) 111 312 مزاٌا طوٌلة األجل  (15219)  

 
 

 . التقارٌر القطاعٌة 30
 

الداخلٌة بالشركة، إعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها  تمشٌاً مع طرٌقة إعداد التقارٌر
 ومطلوباتها كما هو مبٌن أدناه.

 

 .وإٌرادات أخرىالقطاعات المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة ومخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها  ال تتضمن نتائج
 

مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدٌنة  للبٌع،النقد وما فى حكمه، استثمارات متاحة  القطاعات،ال تتضمن موجودات 
 صافً. والمعدات،أخرى والممتلكات 

 

المستحق إلى عملٌات المساهمٌن  أخرى،مستحقات وأرصدة دائنة  التأمٌن،ة لمعٌدي ال تتضمن مطلوبات القطاعات ذمم دائن
 مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن.و

 



 شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركة هساهوة سعىدية(

 األولية الوىجزة لقىائن الواليةا إيضاحات حىل

 غير هراجعة - م8132 هارس 13الونتهية في  رالثالثة أشه لفترتي
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 )تتمة( - . التقارٌر القطاعٌة30
 

 (:مراجعة)غٌر  م8132 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً قطاعات التشغٌل 
 

 
 مركبات طبً

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

 
 

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إٌرادات
 3300690 15642 35391 695374 415552 إجمالً أقساط التأمٌن المكتتبة

      ةندأقساط التأمٌن المس :ناقصا

 (30109) (152) (11) -  (222) داخلٌة  -

 (20902) (15141) (15511) -  (65192) خارجٌة  -

 (30922) (22) (241) (15351) -  فائض خسارة أقساط تأمٌن 

 3100028 362 15631 625124 345566 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة

 (310201) (123) 691  631 (115921) التغٌر فً صافً أقساط التأمٌن غٌرالمكتسبة

 610216 179 25321 625654 225525 صافً أقساط التأمٌن المكتسبة

 00600 - - 25539 25416 دخل اكتتاب آخر

 023 443 124 4 - العموالت المكتسبة من إعادة التأمٌن

 660890  622  25445  715197  255111  صافً اإلٌرادات

      

      التكالٌف والمصارٌف

 200186 315 31 515669 235315 إجمالً المطالبات المدفوعة

 (20913) (273) (12) (125) (75161) صا : حصة معٌدي التأمٌنناق

 920962 42 12 515424 165154 صافً المطالبات المدفوعة

 30816 (63) 313 (15954) 25953 التغٌر فً المطالبات تحت التسوٌة ، صافً

التغٌرات فً المطالبات المتكبدة وغٌر 
 المبلغ عنها، صافً

32 427 - - 080 

 960098 (21) 321 515117 195145 طالبات المتكبدةصافً الم

 20362 163 224 45521 25291 وثائق تأمٌن اكتتابتكالٌف 

 866  -  -  229  71  ىمصارٌف اكتتاب اخر

 290606  142  545  545767  215515  اجمالً التكالٌف والمصارٌف

 880119 421 15911 165431 35496 صافً التكالٌف والمصارٌف

      

 (810910)     مصارٌف عمومٌة وادارٌة

 029     للبٌع ةمارات متاحثمكاسب محققة من است

 (993)     مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها

 30118     إٌرادات استثمارات

 2      إٌرادات أخرى

 (360901)     جمالً مصارٌف العملٌات االخرىا

 80909      صافً الفائض 

 80036      مٌن من الفائض  حصة المساه

 812      صافً الفائض بعد حصة المساهمٌن

 

 
 
 



 شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركة هساهوة سعىدية(

 األولية الوىجزة لقىائن الواليةا إيضاحات حىل

  غير هراجعة -8132 هارس 13في  لفترة الثالثة اشهر الونتهية
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 )تتمة( - القطاعٌة التقارٌر .30
 

 (:مراجعة)غٌر  م8132 مارس 13المنتهٌة فً  الثالثة اشهرلفترة قطاعات التشغٌل 
 

 
 مركبات طبً

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

 
 

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
ي(سعود  

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إٌرادات
 230221 35912 75132 465431 245396 إجمالً أقساط التأمٌن المكتتبة

      ةندأقساط التأمٌن المس :ناقصا

 (30330) (193) (7) -  (915) داخلٌة  -

 (380082) (35556) (35124) (116) (55622) خارجٌة  -

 (30313) (95) (156) (251) - فائض خسارة أقساط تأمٌن 

 920386 64 35791 455475 175799 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة

 180802  4 (15312) 165471 175191 التغٌر فً صافً أقساط التأمٌن غٌرالمكتسبة

 660122 62 25473 615946 345291 صافً أقساط التأمٌن المكتسبة

 30981 - - 15623 - خردخل اكتتاب آ

 239  457 354 5 - العموالت المكتسبة من إعادة التأمٌن

 3130239  525 25227 635574 345291 صافً اإلٌرادات

      

      التكالٌف والمصارٌف

 220000 3 71 615239 255642 إجمالً المطالبات المدفوعة

 (20111) (3) (23) - (25114) ناقصا : حصة معٌدي التأمٌن

 260080  - 47 615239 175632 صافً المطالبات المدفوعة

 00209 - 122 45311 414 التغٌر فً المطالبات تحت التسوٌة ، صافً

 (380060) - - (125495) - التغٌرات فً المطالبات المتكبدة وغٌر المبلغ عنها، صافً

 230220 - 169 535654 125152 صافً المطالبات المتكبدة

 60328 126 274 55247 35525 وثائق تأمٌن اكتتابٌف تكال

 610 - - 243 691 مصارٌف اكتتاب اخري

 230623 126 443 595144 225262 اجمالً التكالٌف والمصارٌف

 صافً التكالٌف والمصارٌف
125622 45431 25324 399 360210 

      

 (320213)      مصارٌف عمومٌة وادارٌة

 30813     للبٌع ةمارات متاحثمحققة من استمكاسب إستثمارات 

 30831     مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها

 202     إٌرادات استثمارات

 03      إٌرادات أخرى

 (300026)     العلمٌات االخرىجمالً )مصارٌف( ا

 00109     صافً الفائض 

 00610      حصة المساهمٌن من الفائض  

 008      المساهمٌن صافً الفائض بعد حصة

 
 
 



 شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركة هساهوة سعىدية(

 األولية الوىجزة لقىائن الواليةا إيضاحات حىل

 غير هراجعة  - م8132 هارس 13في  لفترة الثالثة اشهر الونتهية
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 )تتمة( - . التقارٌر القطاعٌة30
 

 (:مراجعة)غٌر  م8132 مارس 13المنتهٌة فً  الثالثة اشهرلفترة 
 
 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن أخرى الحوادث العامة مركبات طبً 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( ي()ألف لاير سعود )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        الموجودات

 960116 310003 000022 - - - - نقـد وما فً حكمه 

 3120232 - 3120232 - - - - ذمم أقساط تأمٌن ومعٌدي التأمٌن مدٌنة ، صافً

حصة معٌدي التأمٌن فً أقساط تأمٌن غٌر 
 820032 - 820032 115212 35561 1 125144 مكتسبة

 60022 - 60022 472 15635 25579 45912 حصة معٌدي التأمٌن من مطالبات تحت التسوٌة 

مطالبات متكبدة وغٌر حصة معٌدي التأمٌن من 
 90012 - 90012 25213 15574 - 25751 مبلغ عنها

 300118 - 300118 275 15144 25141 45542 وثائق تأمٌن مؤجلة اكتتابتكالٌف 

 3200111 080060 3180019 - - - - ستثمارات إ

 3300201 220099 120322 - - - - موجودات غٌر محصلة

 0100800 3010233 1630010 145772 75913 115621 245339 إجمالً الموجودات 

        

        المطوبات

 10919 - 10919 - - - - مطالبات حملة الوثائق دائنة

 300682 - 300682 - - - - ائنةارصدة معٌدي تأمٌن د

 8020912 - 8020912 125431 195591 1525969 635649 أقساط تأمٌن غٌر مكتسبة

 922 - 922 292 321 - - دخل عموالت غٌر مكتسبة

 100121 - 100121 572 35292 155141 155459 مطالبات تحت التسوٌة

 030302 - 030302 25354 25252 375633 25312 مطالبات متكبدة وغٌر مبلغ عنها

 91 - 91 61 - - - احتٌاطً اخطار قائمة

 3210332 3010233 190012 - - - - مطلوبات غٌر محصلة

 0100800 3010233 1630010 155714 265721 2155743 275416 إجمالً المطلوبات

 
 



 شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركة هساهوة سعىدية(

 األولية الوىجزة لقىائن الواليةا إيضاحات حىل

  غير هراجعة -8132 هارس 13في  لفترة الثالثة اشهر الونتهية
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 )تتمة( - . التقارٌر القطاعٌة30
 

 : ة(مراجع) م8132دٌسمبر  13المنتهٌة فً للسنة 
 
 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن أخرى العامةالحوادث  مركبات طبً 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        الموجودات

 220062 110130 000821 - - - - نقـد وما فً حكمه 

 290680 - 290680 245711 315 315241 315671 ذمم أقساط تأمٌن و معٌدي التأمٌن مدٌنة ، صافً

 860029 - 860029 145437 35165 21 115954 حصة معٌدي التأمٌن فً أقساط تأمٌن غٌر مكتسبة

 300020 - 300020 55292 15632 45222 35216 حصة معٌدي التأمٌن من مطالبات تحت التسوٌة 

مطالبات متكبدة وغٌر حصة معٌدي التأمٌن من 
 90066 - 90066 25213 15574 - 25212 مبلغ عنها

 300119 - 300119 271 15217 95224 35964 وثائق تأمٌن مؤجلة اكتتابتكالٌف 

 3200111 120203 3020806 - - - - إستثمارات 

 3310826 210018 080222 - - - - موجودات غٌر محصلة

 0860262 3030092 1220186 475519 75213 445372 545216 إجمالً الموجودات 

        

        المطوبات

 80032 - 80032 - - - - مطالبات حملة الوثائق دائنة

 810213 - 810213 - - - - ارصدة معٌدي تأمٌن دائنة

 8160200 - 8160200 145272 195726 1535612 515472 أقساط تأمٌن غٌر مكتسبة

 281 - 281 473 343 4 - دخل عموالت غٌر مكتسبة

 120080 - 120080 65162 35591 165352 115421 مطالبات تحت التسوٌة

 010921 - 010921 25354 25252 375146 25331 مطالبات متكبدة وغٌر مبلغ عنها

 91 - 91 61 - - - احتٌاطً اخطار قائمة

 3200212 3030092 110116 - - - - مطلوبات غٌر محصلة

 0860262 3030092 1220186 235221 265572 2175121 715229 إجمالً المطلوبات

 



 (شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج

 (شركة هساهوة سعىدية)

 قائوة التدفقات النقدية االولية

 م8132هارس  13لفترة الثالثة أشهر الونتهية في 

21 

 

 
 . المعلومات المالٌة التكمٌلٌة39

 

 مارس )غٌر مراجعة( : 13كما فً القوائم المالٌة االولٌة  
 

 )مراجعة( م8132  )غٌر مراجعة( م8132 

 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        الموجودات 

 775592 335315 445223  695139 135551 555422 نقـد وما فً حكمه 

 1255111 375751 1475249  1255111 525594 1325416 ودائع ألجل

 265925 - 265925  1125212 - 1125212 ذمم أقساط تأمٌن ومعٌدي التأمٌن مدٌنة ، صافً

 295476 - 295476  275517 - 275517 حصة معٌدي التأمٌن فً أقساط تأمٌن غٌر مكتسبة

 155574 - 15,574  95522 - 95522 حصة معٌدي التأمٌن من مطالبات تحت التسوٌة 

 65599 - 65599  65532 - 65532 مطالبات متكبدة وغٌر مبلغ عنهاحصة معٌدي التأمٌن من 

 155336 - 155336  145112 - 145112 وثائق تأمٌن مؤجلة اكتتابتكالٌف 

 25247 - 25247  25247 - 25247 مستحق من طرف ذي عالقة

 325757 55527 335231  335421 55729 27,631 مصروفات مدفوعة مقدمة وارصدة مدٌنة أخرى

 75411 - 75411  75299 - 75299 ممتلكات ومعدات، صافً

 435723 435723 -  515573 515573 - استثمارات متاحة للبٌع

 15152 15152 -  15214 15214 - عمولة مستحقة من الودٌعة النظامٌة

 215111 215111 -  215111 215111 - ودٌعة نظامٌة 

 5295797 1415462 3225329  5355245 1435711 3915534 إجمالً الموجودات 

 



 شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركة هساهوة سعىدية(

 األولية الوىجزة لقىائن الواليةا إيضاحات حىل

  غير هراجعة -8132 هارس 13في  لفترة الثالثة اشهر الونتهية
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 . المعلومات المالٌة التكمٌلٌة )تتمة(39
 

 مارس )غٌر مراجعة( : 13كما فً القوائم المالٌة االولٌة 

 )مراجعة( م8132  )غٌر مراجعة( م8132 

 المجموع عملٌات المساهمٌن ٌنعملٌات التأم  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        المطلوبات 

 25517 - 25517  35616 - 35616 مطالبات حملة الوثائق دائنة

 215692 254 215444  235491 566 225925 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 235731 - 235731  155922 - 155922 ارصدة معٌدي تأمٌن دائنة

 221 - 221  672 - 672 دخل عموالت غٌر مكتسبة

 2395754 - 2395754  2425632 - 2425632 أقساط تأمٌن غٌر مكتسبة

 61 - 61  61 - 61 احتٌاطً اخطار قائمة

 375425 - 375425  355171 - 355171 مطالبات تحت التسوٌة 

 515623 - 515623  515147 - 515147 مطالبات متكبدة وغٌر مبلغ عنها 

 25227 - 25227  25637 - 25637 مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

 45612 - 45612  45245 - 45245 الفائض من عملٌات التأمٌن

 25122 25122 -  25146 25146 - زكاة وضرٌبة دخل مستحقة

 15152 15152 -  15214 15214 - مستحقة لساما على احتٌاطً ودائع  عمولة

 3915263 35534 3225329  3955351 35216 3915534 إجمالً المطلوبات 

        

        حقوق المساهمٌن

 2115111 2115111 -  2115111 2115111 - رأس المـال 

 (575227) (575227) -  (555223) (555223) - خسائر متراكمة 

 (45239) (45239) -  (45222) (45222) - إحتٌاطً إستثمارات متاحة للبٌع

 1375934  1375934  -  1395295  1395295  - إجمالً حقوق المساهمٌن

 5295797  1415462  3225329  5355245  1435711  3915534 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمٌن

 



 (شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج

 (شركة هساهوة سعىدية)

 قائوة التدفقات النقدية االولية

 م8132هارس  13لفترة الثالثة أشهر الونتهية في 

22 

 

 

 كمٌلٌة )تتمة(. المعلومات المالٌة الت39
 

 : مارس )غٌر مراجعة( 13المنتهٌة فً  أشهرلفترة الثالثة قائمة الدخل االولٌة 
 

 م8132  م8132 

 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( ()ألف لاير سعودي  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        إٌرادات
 215773 - 215773  1155964 - 1155964 إجمالً أقساط التأمٌن المكتتبة

        دةنأقساط التأمٌن المس :ناقصا

 (15115) - (15115)  (15156) - (15156) داخلٌة  -

 (125422) - (125422)  (25642) - (25642) خارجٌة  -

 (15111) - (15111)  (15672) - (15672) ئض خسارة أقساط تأمٌن فا

 675129 - 675129  1145522 - 1145522 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة

 325242  - 325242   (115243) - (115243) التغٌر فً صافً أقساط التأمٌن غٌرالمكتسبة

 995377 - 995377  935739 - 935739 صافً أقساط التأمٌن المكتسبة

 15623 - 15623  45955 - 45955 دخل اكتتاب آخر

 216  - 216   571  - 571  العموالت المكتسبة من إعادة التأمٌن

 1115216 - 1115216  995265 - 995265 صافً اإلٌرادات
        

        التكالٌف والمصارٌف

 275554 - 275554  755329 - 755329 إجمالً المطالبات المدفوعة

 (25131) - (25131)  (75631) - (75631) ناقصا : حصة معٌدي التأمٌن

 795524 - 795524  675692 - 675692 صافً المطالبات المدفوعة

 45246 - 45246  15239 - 15239 التغٌر فً المطالبات تحت التسوٌة ، صافً

 (125495) - (125495)  525  - 525  التغٌرات فً المطالبات المتكبدة وغٌر المبلغ عنها، صافً

 715275 - 715275  695462 - 695462 صافً المطالبات المتكبدة

 95172 - 95172  75192 - 75192 وثائق تأمٌن اكتتابتكالٌف 

 934  - 934   299  - 299  ىمصارٌف اكتتاب اخر

 215921  - 215921   765959  - 765959  اجمالً التكالٌف والمصارٌف

 195235  - 195235   225316  - 225316  نتائج عملٌات التأمٌنفً صا

 



 شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركة هساهوة سعىدية(

 األولية الوىجزة لقىائن الواليةا إيضاحات حىل

  غير هراجعة -8132 هارس 13في  لفترة الثالثة اشهر الونتهية
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 . المعلومات المالٌة التكمٌلٌة )تتمة(39
 

 :)تتمة(  مارس )غٌر مراجعة( 13المنتهٌة فً  أشهرلفترة الثالثة قائمة الدخل االولٌة 
 

  م8132    م8132  

 المجموع عملٌات المساهمٌن تأمٌنعملٌات ال  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
        

 (175711) (462) (175239)  (215614) (465) (215139) مصارٌف عمومٌة وادارٌة

 15211 15211 -  576 576 - للبٌع ةمارات متاحثمكاسب محققة من است

 15213 - 15213  (661) - (661) تحصٌلها مخصص دٌون مشكوك فً عكس / (صصخم)

 757 191 566  15132 179 253 إٌرادات استثمارات

 41  - 41   7  -  7  إٌرادات أخرى

 (300026) 931 (155419)  (195651) 291 (195941) اٌرادات العملٌات االخرى /اجمالً )مصارٌف( 

 55346 931 45416  25656 291 25366 صافً الفائض 

 -  35974 (35974)  -  25129  (25129) حصة المساهمٌن من الفائض  

 55346  45914 442   25656  25419  237  صافً الفائض بعد حصة المساهمٌن
        

 1.25  1.25 -   1.12  1.12  -  لاير سعودي -ربح السهم األساسً والمخفض للفترة 

 

 قائمة الدخل الشامل االولٌة

 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        

 55346 45914 442  25656 25419 237 جمالً دخل الفترةإ
        

        : الدخل الشامل االخر

تصنٌفها ضمن األرباح أو الخسائر فً من الممكن البنود التً 
 الفترات الالحقة

       

 (15353) (15353) -  17 17 - التغٌر فً القٌمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبٌع

 35993 35551 442  25673 25436 237 اجمالً الدخل الشامل للفترة

   



 (شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج

 (شركة هساهوة سعىدية)

 قائوة التدفقات النقدية االولية

 م8132هارس  13لفترة الثالثة أشهر الونتهية في 
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 . المعلومات المالٌة التكمٌلٌة )تتمة(39

 

 : مارس )غٌر مراجعة( 13المنتهٌة فً  أشهرلفترة الثالثة التدفقات النقدٌة االولٌة قائمة 
 م8132  م8132 

 وعالمجم عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        

         األنشطة التشغٌلٌة

 55346 45914 442  25656 25419 237 أجمالً دخل الفترة

        للبنود غٌر النقدٌةالتعدٌالت 

 651 - 651  536 - 536 إستهالك

 557 - 557  625 - 625 مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن، صافً

 (15213) - (15213)  661 - 661 مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها

 (15211) (15211) -  (576) (576) - للبٌع ةخسائر غٌر محققة من استثمارات متاح / مكاسب()

        

         :ٌةالتغٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشغٌل

 25757 - 25757  (225554) - (225554) ذمم أقساط تأمٌن و معٌدي التأمٌن مدٌنة ، صافً

 25647 - 25647  15959 - 15959 حصة معٌدي التأمٌن فً أقساط تأمٌن غٌر مكتسبة

 (349) - (349)  55927 - 55927  حصة معٌدي التأمٌن من مطالبات تحت التسوٌة

 (1) - (1)  61 - 61 ن من مطالبات متكبدة وغٌر مبلغ عنهاحصة معٌدي التأمٌ

 35112 - 35112  15334 - 15334 تكالٌف إستحواذ وثائق تأمٌن مؤجلة

 25164 (369) 25533  55337 (262) 55599 مصروفات مدفوعة مقدمة وارصدة مدٌنة أخرى

 (35719) - (35719)  15129 - 15129 مطالبات حملة الوثائق دائنة

 (45412) - (45412)  (75213) - (75213) ارصدة معٌدي تأمٌن دائنة

 55 - 55  (142) - (142) دخل عموالت غٌر مكتسبة

 (345295) - (345295)  25224 - 25224 أقساط تأمٌن غٌر مكتسبة

 55191 - 55191  (25355) - (25355)  مطالبات تحت التسوٌة

 (125491) - (125491)  464 - 464  مطالبات متكبدة وغٌر مبلغ عنها

 25114 299 15215  25793 313 25421 رصدة دائنة أخرىأمستحقات و

 (25939)  15294 (15145)  (315315)  35633 (275622) 



 شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركة هساهوة سعىدية(

 األولية الوىجزة لقىائن الواليةا إيضاحات حىل

  غير هراجعة -8132 هارس 13في  لفترة الثالثة اشهر الونتهية

 

25 

 

 
 . المعلومات المالٌة التكمٌلٌة )تتمة(39

 

 :)تتمة(  مراجعة( مارس )غٌر 13المنتهٌة فً  أشهرلفترة الثالثة قائمة التدفقات النقدٌة االولٌة 

 م8132  م8132 

 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 (76) - (76)  (275) - (275) فٌنالمسدد من مكافأة نهاٌة الخدمة للموظ

 (15127) - (15127)  - - -  الفائض المدفوع لحملة وثائق التأمٌن

 - -  -   (557) (557) -  المسدد من الزكاة و ضرٌبة الدخل

 (225245) 35633  (325472)  (15277) 15337 (35214) صافً النقد المستخدم فً األنشطة التشغٌلٌة
        

        اإلستثمارٌة األنشطة

 (356) -  (356)  (425) - (425) شراء ممتلكات ومعدات

 (45953) (45953) -  (65919) (65919) - شراء استثمارات متاحه للبٌع

 45362  45362  -  662  662  -  متحصالت من استثمارات متاحه للبٌع

 (947) (591) (356)  (65622) (65257) (425) األنشطة اإلستثمارٌة (المستخدم فً)صافً النقد 
        

 (295792) 35142 (325234)  (25559) (45921) (35639) صافً )النقص( فً النقد وما فً حكمه

 2595536  555136  2145511   775592  335315  445223  النقد وما فً حكمه فً بداٌة الفترة

 2295744  525172  1715666   695139  22,395  415644  النقد وما فً حكمه فً نهاٌة الفترة

 
 
 
 
 
 
 



 شركة الوجوىعة الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركة هساهوة سعىدية(

 األولية الوىجزة لقىائن الواليةا إيضاحات حىل

 غير هراجعة  - م8132 هارس 13في  لفترة الثالثة اشهر الونتهية
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  المحتملة اإللتزامات. 32

 
ملٌرون لاير  1,23 :م2117دٌسرمبر 31سعودي )ن لاير ملٌو 1,23 خطاب ضمان بمبلغ الشركة لدى م2112 مارس 31كما فً 
 31)ملٌرون لاير سرعودي  1,23مبلرغ للقردي نال هرام ال تم إٌداع .(11)انظر اٌضاح الهٌئة العامة للزكاة والدخل  ( لصال سعودي
فرً  أخررى وذمرم مدٌنرةفوعة مقردما مد مبالغضمن  إدراجهو الغرضلدى البنك لهذا  سعودي(ملٌون لاير  1,23 :م2117دٌسمبر 

 ، قامت الشركة بسداد مبلغ الربط الزكوي وتطالب بالغاء خطاب الضمان . لعملٌات التأمٌن األولٌة المالً قائمة المركز
 
 
 أرقام المقارنة. 32

 
 الحالٌة. الفترةشى مع تبوٌب افترة المقارنة بما تتمأعٌد تبوٌب بعض أرقام  
 

 
 األولٌة الموجزةالقوائم المالٌة  إعتماد. 36

 

.م2112 ماٌو 2هـ الموافق 1439 شعبان 17 من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتارٌخ األولٌة الموجزة هذه القوائم المالٌة تم اعتماد   
 


