
 
 

 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 
  القوائم المالیة األولیة الموجزة    

  وتقریر فحص مراجعي الحسابات المستقلین
  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في  أشھر المنتھیتین والتسعة أشھر الثالثة لفترتي

  



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

  
  المستقلین  الحسابات مراجعي ر فحصوتقری األولیة الموجزة المالیة القوائم

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة 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 – م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

١٠ 
 

   التنظیم واألنشطة الرئیسیة. ١
 

ب ـــإن المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج) (الشركة) ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموج
  .  م٢٠٠٧طس ــأغس ٢٢ق ــھـ المواف١٤٢٨عبان ــش ٩خ ــبتاری ٤٠٣٠١٧١٩٩٩م ــاري رقــجل التجــالس
   عودیة .ــة الســة العربیــالمملك ٢١٤٦٢جده،  ٧٠٧٦س ص. ب. ــــرئیســـي للشـركة في حي الرویال ركـزوان المـــعن

  
 ٤٠٥٢٣ .بص لـقـالما حيتغییر عنوان المكتب المسجل للشركة من جدة إلى  تم ،٢٠١٤مایو  ١٣وفقا لقرار المساھمین بتاریخ 

نتھاء من اإلجراءات القانونیة لتغییر عنوان المكتب المسجل للشركة خالل ، المملكة العربیة السعودیة. وقد تم اإل١١٥١١الریاض 
  . النظام األساسيتم تعدیل  و ١٠١٠٤١٧١٧٨جدید رقم  سجل تجاري الحصول علىلھذا تم  وفقاو، ٢٠١٤سنة 
  

إستلمت الشركة  ،٢٠٠٩یل إبر ٤ھا في المملكة العربیة السعودیة. في بإن الشركة مرخص لھا لمزاولة التأمین واألنشطة المرتبطة 
بدأت الشركة بأعمالھا التجاریة  الترخیص من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لبدء أعمال التأمین في المملكة العربیة السعودیة.

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

  :وفاصیلھا كما یليفروع مسجلة للشركة  ٣یوجد 
  
  
  
  
  
  
  
  . أسس اإلعداد٢
 

 اإللتزامبیان 
  

ً والموجزة  األولیةھذه القـوائم المالیة تم إعداد  الصادرة من قبل  "األولیةـ التقاریر المالیة  ٣٤لمعـیار المحاسـبة الدولي رقم " فقا
مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ووفقآ للتوجیھات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما") فیما یتعلق بالسیاسة المحاسبیة 

  للزكاة وضریبة الدخل. 
  

یجب أن تقرأ باالقتران  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في  المنتھیتین لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھرالموجزة  األولیةإن ھذه القوائم المالیة 
. وفي رأي اإلدارة فإن القوائم المالیة األولیة المؤجزة تعكس كافة ٢٠١٦دیسمبر  ٣١مع القوائم المالیة السنویة للشركة كمافي 

   ادل.الضروریة لعرض نتائج العملیات للفترة األولیة المعروضة بشكل ع  التعدیالت (التي تتضمن التعدیالت العادیة المتكررة)
  

  .دیسمبر ٣١تتبع الشركة سنة مالیة تنتھي في 
  
  ما بإعتباره العملة التشغیلیة للشركة وقد تم تقریب االرقام إلى أقرب ألف، الموجزة بالریال السعودي  األولیةعرض القوائم المالیة  تم

  ف ذلك. لم یذكر خال
  

مع معاییر المحاسبة الدولیة والتي تتطلب إستخدام تقدیرات وإفتراضات یكون  یتماشىلقد تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة بما 
لھا تأثیر على الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن أي موجودات أو إلتزامات طارئة، إن وجدت ، في تاریخ إصدار القوائم المالیة 

ھي  التوقعات واالفتراضاتالمالیة. وبالرغم من أن ھذه  األولیة الموجزة وكذلك المبالغ الظاھرة كإیرادات ومصروفات خالل الفترة
  أفضل مالدى االدارة من علم بالتصرفات واالحداث الحالیة إال أن النتائج الفعلیة قد تختلف بالنھایة من تلك التقدیرات. على  أساسآمبنیة 

  
 مطلوبة للقوائم المالیة الكاملة التي تعد وفقاً لمعاییر ال واإلفصاحات ال تحتوي القوائم المالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات 

  التقاریر المالیة الدولیة.
  
  
  
  

 تاریخ اإلصدار مكان اإلصدار رقم السجل التجاري  الفرع
  ھـ١٤٣٩رمضان ١٢ الخبر ٢٠٥١٠٤٣٦٧١ فرع الشركة
 ھـ١٤٣٩رمضان  ١٢  خمیس مشیط  ٥٨٥٥٠٣٥١٥٠ فرع الشركة
  ھـ١٤٣٩رمضان  ١٢ جدة ٤٠٣٠٢٠٤٠٥٩ فرع الشركة
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١١ 
 

 (تتمة)  . أسس اإلعداد٢
  

 أسس العرض 
ات التأمین وعملیات تحتفظ الشركة بسجالت محاسبیة منفصلة لكل من عملیوفقآ لمتطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، 

ساب النشاط العادیة بشكل واضح ألي من النشاطین في دفاتر حالموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف  . تسجلالمساھمین
 مجلس اإلدارة. ومن قبل اإلدارة  المصروفات من العملیات المشتركة تما تحدیدهأساس توزیع  المعني.

  :كمایليمین لشركات التأ 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 الدولي رقم توضـــــــــح ال ار المحاســـــــــ الت على مع التي  ١٦ب – ١٠بخالف تلك المبینة في الفقرات  ب ١٢تعد

ة زمیلة (أو جزء من حصـــتها في مشـــروع  عة أو مشـــروع مشـــترك او شـــر ة تا ة في شـــر تطب على حصـــة الشـــر
ع.  غرض الب محتفظ بها  عاد مجموعة )  فه ( أو مدرجة ضمن است عة) یتم تصن ة تا   مشترك أو شر

ة حیث ال یوجد اســـتثمارات في ة للشـــر س له تأثیر على القوائم المال عة أو مشـــروع مشـــترك او  وهذا ل ات تا شـــر
ة زمیلة.   شر

ة  ار المحاس مع
٧رقم  الدولي  

ن ـــالت مـــدیـب التعــ: ، تتطلاحــادرة االفصــاح عن مبــاالفصة : ــدیــات النقـــة التدفقـ"قائم – ٧م ـار رقـل لمعـدیـالتع
اتهـر في مطلـن التغیـاح عــآت االفصـــالمنش مـوـة التمـن أنشطـعة ـئـاشـا النـو ة عن ـرات الناشئـي ذلك التغیـا فـل ، 
اسب وخسائـــر ات غیـــة والتدفقــات النقدیـــــالتفق ة (مثل م  األول ــي التطبیـة) ، فـالت األجنبیــرف العمــر صــالنقد
م ـارنة للفتـام المقـن أرقـات عــم معلومــآت تقدیــن المنشـب مــل ال یتطلــللتعدی ة بتقد ة غیر مطال قة. الشر رات السا
ة ــة في قوائمها المالیــات اضافیـــم افصاحـدیـب بتقــن ستطالـزة ، ولكــة الموجـا االولـة في قوائمهــات اضافیــافصاح

ة في  ة للسنة المنته سمبر  ٣١السنو م. ٢٠١٧د  
  

إن تطبیق المعاییر والتفسیرات المطبقة على الشركة الجدیدة والمعدلة ذات صلة لن یكون لھا أي تأثیر جوھري على ھذه القوائم 
  المالیة األولیة الموجزة. 
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١٢ 
 

 (تتمة)  . أسس اإلعداد٢
  أسس العرض (تتمة)

  
  المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد 

  

تظھر القائمة المعاییر والتفسیرات  دناه.أتاریخ إصدار القوائم المالیة للشركة ھي مدرجة  ىحت تي لم تفعلالو  الصادرةالمعاییر 
الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق في المستقبل. تتعزم الشركة إتباع ھذه المعاییر عندما تصبح 

  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 ١٥مع  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.وق  م٢٠١٨ینایر  ١ 
ار  ة الدوليمع ٤٠رقم  المحاس ار رقم   الت على المع ل الالستثمارات العقارة ٤٠تعد 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   
ة الدولي رقم  ار التقارر المال ٩مع ة  م٢١٢٠ینایر  ١  األدوات المال  
ة الدولي رقم ار التقارر المال ١٧ مع م٢٠٢١ینایر  ١ عقود التأمین    

  

المالیة  القوائم على أعاله المذكورة التفسیرات أو التعدیالت المعاییر، تطبیق على المترتبة اآلثار بتقییم حالیا الشركة تقوم
  .للشركة

  
   حكمھ يف نقد وما. ٣

 
 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  

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

   عملیات التأمین
٣٤٥٫٢٣  لدى البنوكفي الصندوق و نقد   ٣٦٫٣٨١ 

 ١٦٨٫١١٩ - ودیعة قصیرة األجل
 ٣٤٥٫٢٣  ٢٠٤٫٥٠٠ 

    عملیات المساھمین
٨٨٨٫٢٤٤٨٣٫١٤  لدى البنوك في الصندوق و نقد  

٨٦٨٫٣٩-ودیعة قصیرة األجل  
 ٢٤٫٨٨٨٥٤٫٣٥١ 

  
  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 
 

   ل ودائع ألج. ٤
 

 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١ م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠  
  (مدققة)   غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    

    عملیات التأمین
٢٤٩٫١٤٧ لودائع ألج   - 

     
    عملیات المساھمین 

 -  ٣٧٫٧٥١ ل ودائع ألج
  

 أكثر من ثالثة شھور وأقل من اثنى وتستحق في مدةھذه الودائع مودعة لدى البنوك التجاریة وھیة مودعة بالریال السعودي 
   , والقیمة الدفتریة لھذه الودائع مساویاً للقیمة الحالیة لھا في تاریخ نھایة العام .اً عشر شھر

  
  
  ، صافيأقساط تأمین مدینةذمم  .٥

 

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

٩٦٧٫١٠٠  المطلوب من حملة وثائق التأمین  ٩٥٫٨٠٤ 
 ٧١ ٢٧ أطراف ذات عالقة -المطلوب من حملة وثائق التأمین 

)٦٣٥٫٦(  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  )٦٫٢١٤(
 ٣٥٩٫٩٤  ٨٩٫٦٦١ 

 
 

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

 ٢١٤٫٦٢٫٦٢٢  السنة / الرصید في بدایة الفترة
--  مخصص خالل الفترة /السنة عكس 
٤٢١٣٫٥٩٢ / السنة مخصص خالل الفترةللإضافة 

٦٣٥٫٦ / السنة الرصید في نھایة الفترة  ٦٫٢١٤ 
  

  
  ستثمارات متاحة للبیع إ. ٦

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

      عملیات المساھمین
 ٢٥٫٠٠٠ ٢٥٫٠٠٠  استثمار في صكوك
٥٧٣٫٢٣  أوراق مالیة مدرجة  ٢٠٫٧٥٩ 

٩٢٣١٫ مدرجة  غیر أوراق مالیة  ١٫٩٢٣ 

 ٤٩٦٫٥٠  ٤٧٫٦٨٢ 
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
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١٤ 
 

  (تتمة)إستثمارات متاحة للبیع . ٦
  

  (غیر مدققة) م٢٠١٧ سبتمبر 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)
نجم لخدمات إستثمار في شركة 

 ١٫٩٢٣ - - ١٫٩٢٣  التأمین
 ٢٥٫٠٠٠ - - ٢٥٫٠٠٠  استثمار في صكوك
٨٦٧٫٤ ٢٠٫٧٥٩  أوراق مالیة مدرجة  )٠٥٣٫٢(  ٥٧٣٫٢٣  

   ٨٦٧٫٤ ٤٧٫٦٨٢  )٠٥٣٫٢(  ٤٩٦٫٥٠  
   
  
  
  

  م (مدققة)٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 
  

  
 

الرصید في بدایة 
  السنة

 سعودي)ألف لایر (

  الحركة خاللصافي 
  السنة 

 لایر سعودي)(ألف 

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

  
 م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠( م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في  المنتھیة أشھر التسعة لفترة ملیون لایر سعودي ٢٫٠٥٣غیر المحققة الخسائر بلغت 

كإحتیاطي  األولیة )، و قد تم اإلعتراف بھا في قائمة التغیرات في حقوق المساھمینملیون لایر سعودي ٧٣١,١ غیر محققھخسائرال: 
 دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي ( ٣٫١٠٦م: ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ إستثمارات متاحة للبیع. و بلغ إحتیاطي إستثمارات متاحة للبیع في

  .)لایر سعودي ملیون ١٫٠٥٣م: ٢٠١٦
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١٥ 
 

   ودیعة نظامیة. ٧
  
 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١ م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠   
  (مدققة)  غیر مدققة)(  
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)     

    عملیات المساھمین
 ٢٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠  ودیعة نظامیة

  

  
من رأس المال  %١٠ تمشیاً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، قامت الشركة بإیداع الودیعة النظامیة بنسبة

عودي في بنك  ٢٠المدفوع قیمتھ  عودي ختیارهإتم یملیون لایر س ة النقد العربي الس س اما) من قبل مؤس حب ھذه  نال یمك. (س س
   الودیعة النظامیة بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

  
  
  

  ، صافيأقساط تأمین غیر مكتسبة . ٨
  

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

         
  ٣٩٧٫٢١٠٢٣٢٫٢٩٦ غیر مكتسبةتأمین أقساط 

)٣٥٫١٢٠()٨٣٣٫٢٨(  غیر المكتسبة أقساط التأمینحصة معیدي التأمین في 

 ٥٦٤٫١٨١١٩٧٫١٧٦

  
  
  
  مطالبات تحت التسویة، صافي. ٩
  

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

 ٤٧٥٫٣٣٢٤٫٤٥٠ إجمالي مطالبات تحت التسویة
 ١٣٠٫٨٩١٠٤٫٩٧٠  مبلغ عنھاغیر و متكبدةیضاف: إحتیاطي مطالبات 

 ٦٠٥٫١٢٢١٢٩٫٤٢٠  ةمطالبات تحت التسوی
)٤٣٫٢٢٤()٦١٩٫٤٤( حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة  

 ٩٨٦٫٧٧٨٦٫١٩٦  ، صافيالتسویة مطالبات تحت
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١٦ 
 

  وضریبة الدخل الزكاة. ١٠
  

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

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

 ٧٤٨ ١٫٤٩٣    السنة / بدایة الفترةالرصید في 
٦٤١١٫ ١٫٨٧٨   السنة / الفترةالمحمل خالل   
)٨٩٦()١٫٥٣٠(    ةالسنالفترة / المدفوع خالل   

.١    السنةالفترة / الرصید في نھایة  ٤٩٣١٫ ٨٤١  
  
  

  :المستحقة ضریبة الدخلفیما یلي حركة 
 م٢٠١٦دیسمبر  ٣١ م٧٢٠١ سبتمبر ٠٣  
  (مدققة)  غیر مدققة)( 
 (ألف ریـال سعودي)   (ألف ریـال سعودي)    
     

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

 ٢١١٧    السنةالفترة / الرصید في نھایة 
  

ریبة قد إن  عة للض بب تعدیالت معینة وفقا لألنظمة الفروقات بین النتائج المالیة والزكاة الخاض یة بس فة رئیس تكون بص
  المالیة ذات الصلة.

سعودیة شركة ومعرفتھا بمتطلبات الزكاة المطبقة في المملكة العربیة ال ساب الوعاء الزكوي بناء على فھم ال . تخضع تم إحت
امة للزكاة والدخل بإصدار الربوط الزكویة االنظمة الزكویة في المملكة العربیة السعودیة للتفسیرات مختلفة وتقوم الھیئة الع

  والتي تختلف عن االقرارت المقدمة من قبل الشركة. 
          

  ضریبة الدخل :

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

  موقف الربط :

  .م ٢٠١٦دیسمبر  ٣١الدخل للسنوات حتى ضریبة بمصلحة الزكاة وـریبة الدخــل الخاصــة م تقــدیم إقــرارات الزكـاة وضت
بعمل  الھیئة العامة للزكاة والدخلم. قامت ٢٠٠٨دیسمبر  ٣١تم الحصول على شھادة نھائیة من المصلحة للسنة المنتھیة في 

یتم تسجیلھا في  ملیون لایر سعودي التي لم ١٫٨٦م بمبلغ ٢٠١٠م و ٢٠٠٩م، ٢٠٠٨ربط إضافي على اإلقرارات للسنوات 
الدخل یتمثل في عدم اإلعتراف ضریبة . اإلختالف الرئیسي في الربط المستلم من مصلحة الزكاة والموجزة القوائم المالیة األولیة

التي صدر قرارھا  لدى لجنة االعتراض االستئنافیة إعترضت الشركة .اإلستقطاع بجزء من نفقات ما قبل التأسیس وضریبة
و الشركة بصدد . اإلعتراف بجزء من نفقات ما قبل التأسیس وعدم قبول االعتراض على ضریبة االستقطاع  فيبتأیید الشركة 

للھیئة ملیون لایر سعودي  ١٫٨٣في ھذا الخصوص، الشركة أصدرت خطاب ضمان بمبلغ عمل إعتراض على ھذا الربط 
  ).١٦الدخل ( انظر اإلیضاح العامة للزكاة و
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١٧ 
 

   مالال سرأ .١١
  

 ١٠ھا سھم عادي قیمة كل سھم من یونمل ٢٠ملیون لایر سعودي مكون من  ٢٠٠ال الشركة المصرح بھ والمصدر م سیبلغ رأ
 . لایر سعودي

  
  م٢٠١٧سبتمبر  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. ١٢
  

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

  حتیاطي نظاميإ .١٣
  

من صافي  %٢٠حتیاطي نظامي بتحویـل إتقوم الشركة بتكوین ،  تمشیاً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة

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

  .الفترةخسائر متراكمة في نھایة 

  
  

  أطراف ذات عالقة. معامالت مع ١٤
  

  : 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 اشھرالتسعة  لفترة  
  النھائي الرصید

  )(دائن / مدین
م٧٢٠١سبتمبر  ٠٣  م١٦٢٠سبتمبر ٠٣  م٧٢٠١سبتمبر  ٠٣  م٦٢٠١ دیسمبر ٣١   
 (مدققة) (غیر مدققة)مدققة)غیر  ( (غیر مدققة) 
لایر سعودي) (ألف (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي) 
    

  حلیفة شركات
 ١٤٩ ١٦٣٩٢٣٢٧  مكتتبة أقساط تأمین

)٣١٣( ٥٨١٩٧٢٠٠  مطالبات مدفوعة  
جلس اإلدارة ولجنة م

 - -١٨٣١٫٨٠٧   إجتماعاتأتعاب   المراجعة

 ٧٠ ٠٢١٫٤٩٧٣٫٣١١٠ مزایا قصیرة األجل  كبار موظفي اإلدارة

٣٠١٢٢٣٧٠٢١٫  مزایا طویلة األجل  )١٫٠٢٤(  
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١٨ 
 

   التقاریر القطاعیة. ١٥
  

عتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتھا ومطلوباتھا عداد 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 ،  و الممتلكات والمعداتوذمم مدینة أخرى  مبالغ مدفوعة مقدما

  صافي.
إلى عملیات المساھمین  المستحق، المصاریف المستحقة والمطلوبات األخرى،  لمعیدي التأمین ذمم دائنةال تتضمن مطلوبات القطاعات 

  .نھایة الخدمة للموظفین مكافأة و
  

  التشغیل  قطاعات
  

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

طبي  مركبات
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة
  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إیرادات
٢٢٥٫٧٠٧٤٤٫٣٥٦٢٩٫٣ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة  ٢٠٠٫٣٧٩٨٫١١٢  

)٠٨٠٫١()٢٣٣٫٨(- أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )٤١٢٫١٢()٠٩٩٫٣(  
)١٥٦(-)١٫٩٠٠(  فائض خسارة أقساط تأمین   )١٥٢٫٢()٩٦(  

٣٢٥٫٦٨٥١١٫٢٧٣٩٣٫٢ صافي أقساط التأمین المكتتبة  ٥٢٣٤٫٩٨  
)١٥٫٩٩٣(٨٤ ١٧٥)٦٢٧٫١()٦٢٥٫١٤( أقساط التأمین غیرالمكتسبةصافي التغیر في   

٧٠٠٫٥٣٨٨٤٫٢٥٥٦٨٫٢ صافي أقساط التأمین المكتسبة  ٨٩٢٤١٫٨٢  
٧٧٩٫٥- -٧٤٦٫٢٠٣٣٫٣ دخل اكتتاب آخر  

 ٥٩٧٩٢١ ٣١٩-٥ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
٤٥١٫٥٦٩١٧٫٢٨٨٨٧٫٢ صافي اإلیرادات  ٦٨٦٩٤١٫٨٨  

    
    التكالیف والمصاریف

١٥٨٠٩١٫٦٠ ٣٨٫٥٢٩٧٥٤٫٢٠٦٥٠ إجمالي المطالبات المدفوعة  
)١٤٤()٣٧٥٫٦()٩(  ناقصا : حصة معیدي التأمین  )٦٧٦٫٦()١٤٨(  

١٠٤١٥٫٥٣ ٣٨٫٥٢٠٣٧٩٫١٤٥٠٦  صافي المطالبات المدفوعة  
)٤٢٤(٣٫٤٤٢٦٩٧ ، صافي المطالبات تحت التسویة التغیر في  )٦٩٩٫٣)١٦  

١١٤٫٥٧)٦( ٤١٫٩٦٢١٥٫٠٧٦٨٢  صافي المطالبات المتكبدة  
١٤١٣٢٩٫٧ ٣١٥٫٤٥٨٠٫٢٢٩٣ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف   

 ٣١٩- -)١٠٠(٤١٩  مصاریف اكتتاب اخري

١٣٥٧٦٢٫٦٤ ٤٦٫٦٩٦١٧٫٥٥٦٣٧٥  صافي التكالیف والمصاریف  

٩٫٧٥٥١١٫٣٦١٥١٢٫٢ صافي نتائج عملیات التأمین  ٥٥١١٧٩٫٢٤  
    
)١٠٦٫١٩(  مصاریف عمومیة وإداریة   

)٢٥()١٦٨()٢٧٨(  أتعاب فحص و إشراف   )٤٩٨()٢٧(  
)٣٣٦(- -)٣٣٦(-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  

)٨٤٠(   مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  
 ٣٨٠    دخل إستثمارات
 ٥٢   إیرادات أخرى

٨٣١٫٣  من عملیات التأمین الفائض  

  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - غیر مدققة -  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

١٩ 

 (تتمة) – القطاعیة التقاریر .١٥
  

  م (غیر مدققة):٢٠١٧ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
  

  
طبي  مركبات

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إیرادات
٨١٠٫١٧٨٧٠٠٫٩١٤٣٠٫١٤  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة  ٩٢٧٫١١٨٦٧٫٢٩٦  

)٢٢٨٫٥()٧١٨٫٢٢()١٠٦( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )٤٣٣٫٣٩()٣٨١٫١١(  
)٤٦٩(-)٦٠٠٫٣(  فائض خسارة أقساط تأمین   )٣٥٤٫٤()٢٨٥(  

١٠٤٫١٧٥٩٨٢٫٦٨٧٣٣٫٨ صافي أقساط التأمین المكتتبة  ٢٦١٠٨٠٫٢٥٣  
)٦٦١(١٩٤٫٢٢)٩٠٦٫٥( التغیر في صافي أقساط التأمین غیرالمكتسبة  )٦١٣٫١٥)١٤  

١٩٨٫١٦٩١٧٦٫٩١٠٧٢٫٨ صافي أقساط التأمین المكتسبة  ٢٤٧٦٩٣٫٢٦٨  
٧١٧٫١٠- -٦٫٧٠٨٤٫٠٠٩  دخل إكتتاب آخر  

 ٥٠٦١٫٢٫٤٧٢ ٩٥٣-١٣ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
١٧٥٫٩١٩٩٥٫١٨٥٠٢٥٫٩ اإلیراداتصافي   ٧٥٣١٫٨٨٢٫٢٨١  

    
   التكالیف والمصاریف

إجمالي المطالبات 
   المدفوعة

١٤٦٫٢٠٥٧٢٫١٦٥٠١٠٫٢  ١٨٩٥٦٩٫٢٢٠  

)١٦٨١٫()٢٢٫٥٧١()٢٣١(  ناقصا : حصة معیدي التأمین  )١٥١٫٢٤()١٨١(  

٨٤١٨٫١٩٦ ١٤٥٫٩٧٤٤٩٫٥٩٤٨٤٢  صافي المطالبات المدفوعة  
، التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة

)٢٠٥٫٨(٥٦ ٥)٥٦()٨٫٢١٠( صافي   

٦٤٢١٣٫١٨٨ ١٣٧٫٧٦٤٤٩٫٥٣٨٨٤٧  صافي المطالبات المتكبدة  
٤١٤٣١٩٫٢٤ ١٣٫٩٥١٩٫١٣٦٨١٨  ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف   

٣٧٢١٫- -٩٣١٤٤١ مصاریف إكتتاب أخرى   

١٥٢٫٦٤٦٥٩٫١١٥٦٦٥١٫  صافي التكالیف والمصاریف  ٤٧٨٩٠٤٫٢١٣  

 ١٫٢٧٥٦٧٫٩٧٨ ٢٣٫٢٧٣٣٦٫٠٧٠٧٫٣٦٠ صافي نتائج عملیات التأمین
    
)٥٢٫١٥٨(  مصاریف عمومیة وإداریة   

)٥٢()٤١٩()٥٨٦(  أتعاب فحص و إشراف   )١٫٥٩٥()٥٣٨(  
)١٫١٧٢(- -)١٫١٧٢(-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  

)٤٢١(   تحصیلھامخصص دیون مشكوك في   
 ١٫٤٠٩    دخل إستثمارات
 ٢٣٧   خسائر أخرى 

 ١٤٫٢٧٨   من عملیات التأمین فائضال

  
  
  
  
  
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - غیر مدققة-  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

٢٠ 
 

  (تتمة) – . التقاریر القطاعیة١٥
  

  م (غیر مدققة):٢٠١٧ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
  
  

 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 سبتمبر ٣٠كما في 

٤٥٣٫٣١٢٨٤٫٤١  ذمم أقساط تأمین و معیدي التأمین، صافي  ٧٦٣٫٢٤ ٤٧٣  ٩٧٣٫٩٧  

٧١٠٫١٣ ٠٨٧٫١٤٩٩٠ ٤٦  حصة إعادة تأمین في أقساط غیر مكتسبة  ٨٣٣٫٢٨  

٩٧٤٫٢٤٩١٧٫٧٧٣٫١  حصة إعادة تأمین في مطالبات تحت التسویة  ٣٨١٫٣٢  ٦١٩٫٤٤  

٨٣٧٨٫٤٨٤٤٫١٩٩١٫  مؤجلة تأمینوثائق تكالیف إستحواذ   ٧٠٢٫١٤ ١٨٢  

٢٥٧٫٢١٥     موجودات غیر موزعة  

٣٨٤٫٤٠١     مجموع موجودات عملیات التأمین  

 

 ٤٢٢ ٢٦٨ ١٤٥ -٩  دخل عموالت غیر مكتسبة

٠٩١٫١٢٢٩٢٥٫٥٧٤٠٤٫١٦  سبةتغیر مكتأمین  قساط أ  ٩٧٧٫١٣  ٣٩٧٫٢١٠  

٩٧١٫٦٢٠٩٩٫٢٢٧٧٤٫٤  مطالبات تحت التسویة  ٧٦١٫٣٢  ٦٠٥٫١٢٢  

٦٣٤٫٤٦      مطلوبات أخرى  

٣٢٦٫٢١      موزعةمطلوبات غیر   

٣٨٤٫٤٠١    جمالي مطلوبات عملیات التأمینإ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - غیر مدققة -  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

٢١ 

  
  

  (تتمة) – القطاعیة التقاریر .١٥
  

  ):مدققة(غیر م ٢٠١٦ سبتمبر 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
 ٧,٥٠٩١٣٦٬٤٧٨ ٦٨٬٢٦٥٥٦٬٢٨٠٤٬٤٢٤ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 (٢٠٬٣٤٣)(٧٬٣٥٨) (١٬٢٢٤)(١١٬٧٢٨)(٣٣) أقساط التأمین المسندة :ناقصا
 (١٬٦٢١)(١٠٠) (١١٥)-(١٬٤٠٦)  فائض خسارة أقساط تأمین 

 ٥١١١٤٬٥١٤ ٦٦٬٨٢٦٤٤٬٥٥٢٣٬٠٨٥ صافي أقساط التأمین المكتتبة
 (٥٬٠١٠)(٢٦) (٥٩٦)(١١٬١٠١)٦٬٧١٣ أقساط التأمین غیرالمكتسبةصافي التغیر في 

 ٢٥١٠٩٬٥٠٤ ٧٣٬٥٣٩٣٣٬٤٥١٢٬٤٨٩ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ٢٬٣٩٦- --٢٬٣٩٦ دخل اكتتاب آخر

 ١٬٠٢٩١٬٤٣٦ ٤٠٥-٢ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 

 ١٬٠٥٤١١٣٬٣٣٦ ٧٥٬٩٣٧٣٣٬٤٥١٢٬٨٩٤ صافي اإلیرادات

    
    التكالیف والمصاریف

 ١٢٤٧٤٬٧٠٩ ٥٨٬٧٠١١٥٬٧٦٤١٢٠ إجمالي المطالبات المدفوعة

 (٥٬٥٥٦)(١٢٤) -(٤٬٩١٥)(٥١٧)  ناقصا : حصة معیدي التأمین
 ٦٩٬١٥٣- ٥٨٬١٨٤١٠٬٨٤٩١٢٠  صافي المطالبات المدفوعة

 ١٠٬١٢٢(١٩) ٨٬٥٢٢١٬٥٥٦٦٣ ، صافي المطالبات تحت التسویة التغیر في

 ٧٩٬٢٧٥(١٩) ٦٦٬٧٠٦١٢٬٤٠٥١٨٣  صافي المطالبات المتكبدة
  -- ---  التغیر في احتیاطي عجز أقساط التأمین

 ١٤٥١٠٫١١٥ ٢٣٢٦٫٫٤٢٨٣٣١٠     ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 
 ٣٨٦- -٣٤١٤٥  مصاریف اكتتاب أخرى

 ١٢٦٨٩٬٧٧٦ ٧٣٬٢٧٩١٥٬٨٧٨٤٩٣  صافي التكالیف والمصاریف

 ٩٢٨٢٣٬٥٦٠ ٢٬٦٥٨١٧٬٥٧٣٢٬٤٠١ صافي نتائج عملیات التأمین
    
 (١٥٬٤٥٣)  مصاریف عمومیة وإداریة 

 (٥٢٥)(١٦) (١٩)(١١٥)(٣٧٥)  أتعاب فحص و إشراف 
 (٤٤٣)- -(٤٤٣)-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

 (٣٩٩)   مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
 (٩٠)    دخل إستثمارات
 (١١٣)   إیرادات أخرى

 ٦٬٥٣٧  من عملیات التأمین فائضال

  
  
  
  
  
  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - غیر مدققة-  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

٢٢ 
 

  (تتمة) – القطاعیة التقاریر .١٥
  

  ):مدققة غیر( م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ في المنتھیة أشھرالتسعة  لفترة
  

الحوادث  طبي  مركبات  
 العامة

 المجموع أخرى

  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إیرادات
 ٤٣٠٬٥٢٤ ٢٣٨٬٣٩٩١٥٤٬٤٤٢١٦٬٩٠١٢٠٬٧٨٢ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 (٦١٬١٤٨) (٢٠٬١٦١)(٦٬٩٦٣)(٣٣٬٩٥٨)(٦٦) أقساط التأمین المسندة :ناقصا

 (٤٬٨٦٣) (٢٩٧)(٣٤٥)-(٤٬٢٢١)  فائض خسارة أقساط تأمین 

 ٣٦٤٬٥١٣ ٢٣٤٬١١٢١٢٠٬٤٨٤٩٬٥٩٣٣٢٤ صافي أقساط التأمین المكتتبة

 (٤٣٬٨٣٣) ١٧٨(٣٬٤٠٤)(٢٨٬٦٥١)(١١٬٩٥٦) التغیر في صافي أقساط التأمین غیرالمكتسبة

 ٣٢٠٬٦٨٠ ٢٢٢٬١٥٦٩١٬٨٣٣٦٬١٨٩٥٠٢ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ٧٬٨٠١ ---٧٬٨٠١  دخل إكتتاب آخر

 ٣٬٨٨٣ ١٬٠٨٨٢٬٧٨٧-٨ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
 ٣٣٢٬٣٦٤ ٢٢٩٬٩٦٥٩١٬٨٣٣٧٬٢٧٧٣٬٢٨٩ صافي اإلیرادات

    
   التكالیف والمصاریف

 ٢٥٠٬٧٩٤ ١٩٥٬٤٦٩٥٣٬٥٢٠٣٧٣١٬٤٣٢ إجمالي المطالبات المدفوعة
 (٢٠٬٨٢٧) (١٬٠٨١)(٨٤)(١٨٬١٧٧)(١٬٤٨٥)  ناقصا : حصة معیدي التأمین

 ٢٢٩٬٩٦٧ ١٩٣٬٩٨٤٣٥,٣٤٣٢٨٩٣٥١  صافي المطالبات المدفوعة
 ١٤٬٨٤٨ ١٠٬٤٢٣٣٬١٤٩١٬٢١٧٥٩ ، صافيالمطالبات تحت التسویة التغیر في

 ٢٤٤٬٨١٥ ٢٠٤٬٤٠٧٣٨٬٤٩٢١٬٥٠٦٤١٠  صافي المطالبات المتكبدة
 (٦٬٨٥٤) ---(٦٬٨٥٤)  التغیر في احتیاطي عجز أقساط التأمین

 ٢٩٬٤٩٨ ١٨٬٦٨١٩٬٤٣٦٨٦٧٥١٤  ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 
 ١٬١٥٦ --٧٦٥٩٣١  مصاریف اكتتاب أخرى

 ٢٦٨٬٦١٥ ٢١٦٬٩٩٩٤٨٬٣١٩٢٬٣٧٣٩٢٤  صافي التكالیف والمصاریف

 ٦٣٬٧٤٩ ١٢٬٩٦٦٤٣٬٥١٤٤٬٩٠٤٢٬٣٦٥ صافي نتائج عملیات التأمین

    
 (٤٦٬٢٤٨)  مصاریف عمومیة وإداریة 

 (١٬٧٩٢) (٩٢)(٦٩)(٤٩٩)(١٬١٣٢)  أتعاب فحص و إشراف 
 (١٬٢١١) --(١٬٢١١)-  التعاونيأتعاب مجلس الضمان الصحي 

 (٧٥٢)   مخصص الدیون المشكوك فیھا 
 ١٫٨٠٢    دخل إستثمارات
 ١٬٧٢١   إیرادات أخرى

 ١٧٬٢٦٩  من عملیات التأمین فائضال

  
  
  
  

  



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

  األولیة الموجزة لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - غیر مدققة-  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في  والتسعة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 

٢٣ 
 

  (تتمة) – . التقاریر القطاعیة١٥
  

 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات  
(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

     قة)م (مدق٢٠١٦ دیسمبر٣١ي كما ف
 ٩٤٬٤٠٠ ٣٢٬٦٨٣ ١٬٨٣٩ ٣٣٬٧١٤ ٢٦٬١٦٤ ذمم أقساط تأمین و معیدي التأمین، صافي
 ٣٥٬١٢٠ ١٥٬٠٤١ ١٧٬٣٩٦٢٬٦٥٣ ٣٠  حصة إعادة تأمین في أقساط غیر مكتسبة

 ٤٣٬٢٢٤ ٣١٬٦٨٢ ١٬١٠٠٧٬٥٧٢٢٬٨٧٠  حصة إعادة تأمین في مطالبات تحت التسویة
 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
١٦٨٫١١٦٤٢٨٫٨٣٤٠٥٫١٧ غیر مكتسبةتأمین  أقساط   ٢٩٥٫١٥  ٢٩٦٫٢٣٢  

٣٠٧٫٦٩٢٣٧٫٢٢٨٧٢٫٥  مطالبات تحت التسویة  ٠٠٤٫٣٢  ٤٢٠٫١٢٩  
٢٩٠٫٥٦ - - - -  مطلوبات أخرى  

٠٦٤٫١٣    مطلوبات غیر موزعة  
٧١٤٫٤٣١    إجمالي مطلوبات عملیات التأمین  

  
  

   المحتملة اإللتزامات. ١٦
  

ملیون لایر  ١٫٨٣م:٢٠١٦دیسمبر ٣١(سعودي ن لایر ملیو ١٫٨٣ خطاب ضمان بمبلغ الشركة م لدى٢٠١٧سبتمبر  ٣٠كما في 
دیسمبر  ٣١(ملیون لایر سعودي  ١٫٨٣نقدي بمبلغ  ھامش تم إیداع .)١٠(انظر ایضاح الھیئة العامة للزكاة والدخل  ) لصالحسعودي
في  فوعة مقدما و ذمم مدینة أخرىمد مبالغیتم إدراجھ ضمن و  الغرضلدى البنك لھذا تم إیداعھ  سعودي)ملیون لایر  ١٫٨٣ م:٢٠١٦

  لعملیات التأمین. األولیة المالي قائمة المركز
  
  أرقام المقارنة .١٧

  
  الحالیة. الفترةشى مع تبویب ابما تتم فترة المقارنةأعید تبویب بعض أرقام  
  

  
  األولیة الموجزةالقوائم المالیة  إعتماد .١٨

 

م.٧٢٠١ أكتوبر ٢٤ھـ الموافق ٨١٤٣صفر  ٤ من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاریخ األولیة الموجزة إعتمدت ھذه القوائم المالیة   
  


