
العربي الوطني األمريكية والبنك  العالميةوالمجموعة  ميتاليفشركة 

  للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

  

 )غير مراجعة( األولية الموجزة القوائم المالية
 المحدود  ينالمستقل مراجعي الحسابات فحص وتقرير

 1014 ديسمبر 31



 

  لبنك العربي الوطني للتأمين التعاونياألمريكية وا العالميةميتاليف والمجموعة شركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 

 المحدود )غير مراجعة( المستقلين مراجعي الحسابات فحص وتقرير األولية الموجزة القوائم المالية

 1014ديسمبر  31إلى  1013أغسطس  12للفترة من 

  

  

 صفحـة فهــرس

  

 1 محدودال ينالمستقل مراجعي الحسابات فحص تقرير

 3 - 2 األولية قائمة المركز المالي

 4 قائمة نتائج عمليات التأمين األولية

 5 قائمة عمليات المساهمين الشاملة األولية

 6 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية

 7 قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية

 8 يةقائمة التدفقات النقدية للمساهمين األول

  25 - 9 األولية الموجزة يضاحات حول القوائم الماليةإ
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  ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 
 

 )غير مراجعة( األوليةقائمة المركز المالي 

           1014ديسمبر  31كما في 

 عوديلاير س  اتإيضاح 

    عمليات التأمينموجودات 

 131383414    6 نقدية وشبه نقدية

 1..334113     ، صافي أقساط مدينة

 130163004     عمولة معيدي التأمين مدينة

 333043.80     حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 4223022     المطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 

 4623688     مؤجلة وثائق تأمين اكتتاباليف تك

 138443186     مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 830.43842     ، صافي ممتلكات ومعدات

 1132123801     موجودات عمليات التأمينمجموع 

    

    موجودات المساهمين

 1131.03280    6 نقدية وشبه نقدية  

 301836.8.     لتأمينمستحق من عمليات ا

 1133613     مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 8.30003000    7 ودائع ألجل

 3310.3163     للبيع استثمار متاح

 103.003000    9 وديعة نظامية

 111320.3414     مجموع موجودات المساهمين

 143382.3126     موجودات المساهمينمجموع موجودات عمليات التأمين و

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .األولية الموجزة من هذه القوائم المالية ال يتجزأ جزءاً تشكل  12إلى  1من ن اإليضاحات المرفقة إ

المدیـــر المـــــالي
المدیــــر المفـــوض 
الرئیــس التنفیــــذي
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  ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 
 

 )تتمة( ير مراجعة()غ قائمة المركز المالي األولية

           1014ديسمبر  31كما في 

 لاير سعودي  إيضاح 

    مطلوبات عمليات التأمين

 430023141     إجمالي األقساط غير المكتسبة

 0803.30     مطالبات تحت التسوية

 433613884     ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 332443410     أرصدة إعادة تأمين دائنة

 8813401     غير مكتسبة إعادة تأمين عموالتدخل 

 138113880    8 ذات عالقة اتمستحق إلى جه

 301836.8.     مستحق إلى عمليات المساهمين

 3813881     مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1132123801     مطلوبات عمليات التأمينمجموع 

    

    مطلوبات وحقوق المساهمين

    مساهمينمطلوبات ال

 -   زكاة

 131863103     ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 131863103     مجموع مطلوبات المساهمين

    

    حقوق المساهمين

 10.30003000     رأس المال

 ( 433103042.)    عجز متراكم

 110368231.1     مجموع حقوق المساهمين

 111320.3414     مطلوبات وحقوق المساهمينمجموع 

 143382.3126     مطلوبات وحقوق المساهمينو مطلوبات عمليات التأمين مجموع

 
 
 
 
 
 

 

 
 .األولية الموجزة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

المدیـــر المـــــالي
المدیــــر المفـــوض 
الرئیــس التنفیــــذي
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  عاونيميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التشركة 
 ة مساهمة سعودية (ك) شر 
 

 )غير مراجعة(قائمة نتائج عمليات التأمين األولية 

   

لفترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 1014ديسمبر  31 

  لاير سعودي

 12للفترة من 

إلى  1013أغسطس 

 1014ديسمبر  31

 لاير سعودي

      
 30413138.    330.13213     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ( .43108300)   ( 1381030.3)    المسندة تأمينالأقساط إعادة 

 136333133    2413160     صافي أقساط التأمين المكتتبة

      
 ( 133343.61)   ( 0033483)    صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 1283.01    1683600     صافي أقساط التأمين المكتسبة

      
 1013032    1383.18     ولة إعادة التامينعم

 00.    00.     إيرادات أخرى ، صافي

 4013110    .300300     إيرادات االكتتاب

      
 ( 0803.30)   ( 213230.)    المطالبات تحت التسوية أجمالي في اتتغيرال

 4223022    4013616     حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 ( 1803031)   ( 1203311)    صافي المطالبات المتكبدة
      

 ( 1363.82)   ( 1013110)    وثائق التأمين اكتتابتكاليف 
 ( 383442)   ( 183.08)    أتعاب فحص وإشراف

 ( 4613062)   ( 3123246)    مصاريف االكتتاب
      

 83341    ( 113141)    نتائج االكتتاب
      

 ( 10312431.0)   ( 0366630.1)    مصاريف عمومية وإدارية

 ( 10318.3802)   ( 036083223)    صافي عجز الفترة من عمليات التأمين

      
 10318.3802    036083223     حصة المساهمين من العجز

 -  -   صافي نتائج الفترة

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 .األولية الموجزة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 12ى إل 1إن اإليضاحات المرفقة من 

المدیـــر المـــــالي
المدیــــر المفـــوض 
الرئیــس التنفیــــذي
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  ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
 ة مساهمة سعودية (ك) شر 
 

 )غير مراجعة(األولية  المساهمين الشاملةقائمة عمليات 

  إيضاح 

لفترة الثالثة أشهر 

 هية فيالمنت

 1014ديسمبر  31 

  لاير سعودي

 12للفترة من 

إلى  1013أغسطس 

 1014ديسمبر  31

 لاير سعودي

      
 ( 10318.3802)   ( 036083223)    الحصة من عجز عمليات التأمين

 0213808    1023311     دخل عموالت خاصة
 ( 1138413.80)   ( 1813010)    مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 31333.3.18)   ( 030803681)    ر متكبدة خالل الفترةخسائ
      

 ( 11333.3610)   -   مصاريف ما قبل التأسيس ، صافي 

      

 ( 4336013138)   ( 030803681)    صافي الخسارة قبل الزكاة للفترة
      

 ( 131413601)   ( .18343)    الزكاة
      

 ( 4432133802)   ( 038023110)    للفترةإجمالي الخسارة الشاملة 

      

      خسارة السهم:
 ( 13.0 )  ( 0344 )  11 خسارة السهم األساسية والمخفضة 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.األولية الموجزة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 12إلى  1إيضاحات المرفقة من 

المدیـــر المـــــالي المدیــــر المفـــوض 
الرئیــس التنفیــــذي
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  والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ميتاليفشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 
 )غير مراجعة(األولية التغيرات في حقوق المساهمين قائمة 

 1014ديسمبر  31إلى  1013أغسطس  12للفترة من 

   مونمجموع المساه  المساهمون األجانب  المساهمون السعوديون والخليجيون  

  

 رأس المال

 لاير سعودي

 
 عجز متراكم

  لاير سعودي

 رأس المال

 لاير سعودي

 
 عجز متراكم

 لاير سعودي

 
 رأس المال

 لاير سعودي

 
 عجز متراكم

 لاير سعودي

 
 المجموع

 لاير سعودي

 10.30003000    -  10.30003000    -  0030003000    -  10.30003000    إصدار رأس المال

 ( 233263240)   ( 233263240)   -  ( 330.83006)   -  ( 36383164.)   -  معامالت إصدار رأس المالتكاليف 

 ( 4336013138)   ( 4336013138)   -  ( ..10346834)   -  ( 1631013683)   -  لفترةا صافي خسارة

 ( 131413601)   ( 131413601)   -  -  -  ( 131413601)   -  زكاة

 110368231.1    ( 433103042.)   10.30003000    ( 1131103131)   0030003000    ( 3330833.18)   10.30003000     1014ديسمبر  31كما في الرصيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
.األولية الموجزة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

المدیـــر المـــــالي المدیــــر المفـــوض 
الرئیــس التنفیــــذي
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  لمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيميتاليف واشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 

 )غير مراجعة(األولية  لعمليات التأمينقائمة التدفقات النقدية 

 1014ديسمبر  31إلى  1013أغسطس  12للفترة من 

 لاير سعودي  إيضاح  

     األنشطة التشغيلية 
 -     نتائج الفترةصافي 

     : لــ  التعديالت
 ( 10318.3802)     حصة المساهمين من العجز

 130363210      استهالك 
 203810      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 3813881      مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     (10300.3120 ) 
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

 ( 33.113302)     مدينة أقساط
 ( 130163004)     عمولة معيدي التأمين مدينة

 ( 4223022)     حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 ( 333043.80)     حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ( 4623688)     مؤجلة وثائق تأمين اكتتابتكاليف 
 ( 138443186)     وموجودات أخرى  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 0803.30      مطالبات تحت التسوية
 430023141      إجمالي األقساط غير المكتسبة
 433613884      ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 332443410      أرصدة إعادة تأمين دائنة
 8813401      غير مكتسبة إعادة تأمين دخل عموالت

 138113880      ذات عالقة اتمستحق إلى جه
 13144..163      مستحق إلى عمليات المساهمين

 33.6638.0      األنشطة التشغيلية منصافي النقد 
     

     األنشطة االستثمارية 
 ( 133183436)     ممتلكات ومعدات شراء 

 ( 133183436)     صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
     

 131383414      الزيادة في النقدية وشبه النقدية
 -    الفترة بدايةالنقدية وشبه النقدية في 

 131383414    6  في نهاية الفترة النقدية وشبه النقدية 

     

     معلومات إضافية غير نقدية:
 ( 830633313)     ممتلكات ومعدات محولة من عمليات المساهمين

 
 
 
 
 
 

 
 .األولية الموجزة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 12إلى  1يضاحات المرفقة من ان اإل

المدیـــر المـــــالي
المدیــــر المفـــوض 
الرئیــس التنفیــــذي
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  ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 

 )غير مراجعة(مساهمين األولية لقائمة التدفقات النقدية ل

 1014ديسمبر  31إلى  1013أغسطس  12ن للفترة م

 لاير سعودي  اتإيضاح  

     األنشطة التشغيلية 
 ( 4336013138)      الزكاة الخسارة قبلصافي 

     : لــ  التعديالت
 10318.3802      عجز عمليات التأمين منالحصة 
 132083800      استهالك

 ( 0213808)     دخل عموالت خاصة

     (1131223330 ) 
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

 ( 103.003000)     وديعة نظامية
 ( 13144..163)     مستحق من عمليات التأمين

 ( 33223)     مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
 131863103      ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 ( 31213304.)     ذات عالقة اتمستحق إلى جه
 ( 131413601)     زكاة مدفوعة

 ( 603.033106)     األنشطة التشغيلية المستخدم فيصافي النقد 
     

     األنشطة االستثمارية 
 ( 1130413123)     ممتلكات ومعدات شراء 

 ( 8.30003000)     ودائع ألجل
 ( 3310.3163)     استثمار متاح للبيع

 6833148      خاصة محصلة  دخل عموالت

 ( 2231343108)     األنشطة االستثمارية  المستخدم فيصافي النقد 
     

     األنشطة التمويلية 
 10.30003000      إصدار رأس المال 

 ( 431043636)     معامالت إصدار رأس المالتكاليف 

 100382.3364      صافي النقد من األنشطة التمويلية 

     

 1131.03280      الزيادة في النقدية وشبه النقدية
 -    الفترة بدايةالنقدية وشبه النقدية في 

 1131.03280    6  في نهاية الفترة النقدية وشبه النقدية 

     

     معلومات إضافية غير نقدية:
 31213304.    8  األكتتاب األولي المدفوعة من قبل المساهمينمعامالت تكاليف 

 830633313      ممتلكات ومعدات محولة إلى عمليات التأمين
 
 
 
 
 

 
 .األولية الموجزة من هذه القوائم المالية ال يتجزأ جزءاً تشكل  12إلى  1ان اإليضاحات المرفقة من 

المدیـــر المـــــالي
المدیــــر المفـــوض 
الرئیــس التنفیــــذي
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  ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
 همة سعودية () شركة مسا 

 

 )غير مراجعة( األولية الموجزة يضاحات حول القوائم الماليةإ

 1014ديسمبر  31
 

 التكوين واألنشطة الرئيسية -1

شركة مساهمة  -) "الشركة" ( شركة ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 

الحجة  يذ 22بتاريخ  1111391438بموجب السجل التجاري رقم سعودية المملكة العربية ال مسجلة في –سعودية 

 (.  2113أكتوبر  27) الموافق  هـ1434

 إن عنوان  المكتب المسجل للشركة هو كما يلي:

 شركة ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 56437صندوق بريد 

 11554الرياض 

 ة العربية السعوديةالمملك
 

وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين  بأعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة إن غرض الشركة هو القيام

حياة تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في التأمين على  .التعاوني والئحته التنفيذية السارية في المملكة العربية السعودية

 ةتم إدراج الشركة في السوق المالية السعودي .التأمين العامة فئاتالحوداث والصحة وجميع و والمجموعات األفراد

 (.2113نوفمبر  26)الموافق  هـ1435محرم  23)تداول( في 

 

 باإلعالن عن تأسيس الوزاريالقرار  تاريخ صدوراعتباراً من للشركة، تبدأ السنة المالية  للنظام األساسي وفقاً 

 .2114ديسمبر  31 فينتهي تو (2113أغسطس  29الموافق ) هـ1434شوال  22ن بتاريخ الشركة والذي كا

 29تغطي الفترة من و للشركة اوليه موجزة هي أول قوائم مالية األولية الموجزة القوائم المالية هذه وطبقاً لذلك فإن

 .األولية الموجزة ئم الماليةأرقام مقارنة في هذه القواولذلك لم يتم عرض  ،2114ديسمبر  31إلى  2113أغسطس 

 

ن نشاطات ما ون المؤسسو. بدأ المساهم2113أغسطس  29في  لتأسيسهات القانونية آأكملت الشركة جميع اإلجراء

 2112يناير  18تم تصنيف جميع المصاريف واإليرادات المتعلقة بالفترة من . 2112يناير  18من  قبل التأسيس

 .األولية في قائمة عمليات المساهمين الشاملة "صافي ،قبل التأسيسكمصاريف ما " 2113أغسطس  28وحتى 

 

حصلت الشركة على الموافقة النهائية لممارسة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية من مؤسسة النقد العربي 

 .2114فبراير  25السعودي في 

 

منتج تأمين عام، وبالتالي،  22المؤقتة على ، قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي موافقتها 2114أبريل  23في 

في هذه القوائم المالية  المذكورة ، فإن عمليات التأمينلذلك. وطبقاً 2114قامت الشركة ببدء عمليات التأمين في أبريل 

 .2114ديسمبر  31وحتى  2114أبريل  1األولية الموجزة هي للفترة من 



  ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
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 عداد أسس اإل -1

 عداداإلأسس    

 .لمبدأ التكلفة التاريخية وفقاً  األولية الموجزة لقوائم الماليةتم اعداد ا

 

السعودية، فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعمليات التأمين المملكة العربية  كما تتطلب أنظمة التأمين في

 محتفظ بهاين المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهم الموجوداتالفعلية لجميع  إن العهدوعمليات المساهمين. 

أساس يتم تحديد . المتعلقة بها بكل نشاط في الحسابات المتعلقةاإليرادات والمصاريف يتم تسجيل من قبل الشركة. 

وفقاً  وأعضاء مجلس اإلدارة.األدارة  من قبلالتوزيع لإليرادات والمصاريف األخرى من العمليات المشتركة 

ناتج من عمليات التأمين بالكامل إلى عمليات المساهمين في حين يتم العجز ال توزيعللنظام األساسي للشركة، يتم 

 الفائض من عمليات التأمين على النحو التالي: توزيع

 %91 المساهمون
 %11 حملة الوثائق

 111% 
 

 بيان االلتزام  

، "األوليةلتقارير المالية " ا 34 الدولي ةحاسبالم لمعيار وفقاً للشركة  األولية الموجزة تم إعداد القوائم المالية

لمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة ل وفقاً عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة  لم يتموبالتالي 

 لمحاسبين القانونيين.السعودية لهيئة الالعربية السعودية الصادرة عن 
 

ويجب أن قوائم المالية السنوية في العلومات المطلوبة جميع الم ال تحتوي على القوائم المالية األولية الموجزة إن

، والتي تم إعدادها 2113ديسمبر  31إلى  2113أغسطس  29للفترة من  للشركة تقرأ بالتزامن مع القوائم المالية

 ألغراص اإلدارة ولاللتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية السعودية.

 

 وعملة العرض الرئيسيةالعملة 

 .السعودي العملة الرئيسية والعملة التي يتم بها عرض القوائم المالية للشركة يعتبر اللاير
 

 الشركة تم تطبيقها من قبلوالتعديالت التي يرات المعايير والتفس -3

 :طبيعة وأثر كل معيار جديد أو تعديل أدناه توضيحتم 
 

 ( 32ي رقم )تعديالت على معيار المحاسبة الدول –مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

 متزامنةالغير لتسوية آليات ا لمقاصة" ومعاييرا يوجبحق قانوني  حالياً  معنى "لديههذه التعديالت توضح إن 

 .على الشركة أثرهذه التعديالت ليس لها  إن .للمقاصةكي تكون مؤهلة  لمقاصةلبيوت ا
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 تتمة(يرات والتعديالت التي تم تطبيقها من قبل الشركة )المعايير والتفس -3
 

 (32تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) –تبديل المشتقات واالستمرار في محاسبة تغطية المخاطر 

كأداة  تخصيصهامحاسبة تغطية المخاطر عند تجديد مشتقات مالية تم  التوقف عنتوفر هذه التعديالت إعفاء من 

تقم بتبديل على الشركة حيث أن الشركة لم  أثرلها  هذه التعديالت ليس إن معايير محددة. وتتفق معتغطية مخاطر 

 .مشتقات اية

 

 (36تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -إفصاحات المبالغ المستردة للموجودات غير المالية 

( قياس القيمة العادلة في 13رقم ) يةالدول لمعيار التقارير المالية غير المقصودة التبعاتهذه التعديالت تستبعد 

هذه  إن ( انخفاض قيمة األصول. باإلضافة إلى ذلك،36المطلوبة من معيار المحاسبة الدولي رقم ) اإلفصاحات

ي تم االعتراف لتأو الوحدات المدرة للنقدية االتعديالت تتطلب اإلفصاح عن القيمة القابلة لالسترداد للموجودات 

في قوائمها المالية للفترة  االفصاحلم تطبق الشركة متطلبات  تها أو عكسها خالل الفترة.بخسارة انخفاض بقيم

 انخفاض القيمة. شكوك حولحيث ال يوجد أي  2114ديسمبر  31المنتهية في 
 

 المحاسبية الهامةالسياسات  -4
 

 الممتلكات والمعدات   

تكاليف التتضمن  .وأي انخافض في القيمة ،متراكمةتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالكات ال

عمليات  نتائج قائمةفي موجودات، ويتم تحميل مصاريف اإلصالح والصيانة ال بشراء ةالمتعلقة مباشر المصاريف

للموجودات فيتم  العمر اإلنتاجي، أما التحسينات التي تزيد القيمة أو تزيد بشكل جوهري من التأمين األولية

على مدى األعمار  بطريقة القسط الثابتالتأمين األولية عمليات  نتائج قائمة علىتم تحميل االستهالك وي ،رسملتها

 :االستهالك هي كما يليلغرض إحتساب إن األعمار اإلنتاجية للموجودات  اإلنتاجية المقدرة.

 سنوات 7 المباني المستأجرةتحسينات على 
 سنوات 7 وتركيبات ثأثا

 نواتس 5 معدات مكتبية
 سنوات 5 أجهزة حاسب آلي
 سنوات 3 برامج حاسب آلي

 سنوات 5 سيارات
 

 متحصالتاستبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات )تحتسب بأخذ الفرق بين صافي يتم اثبات ارباح او خسائر 

 .األولية التأمينعمليات  نتائج االستبعاد والقيمة الدفترية للبند( في قائمة
 

األحداث أو  تشير ماعندللتأكد من وجود أنخفاض في قيمتها وذلك والمعدات  للممتلكاتم الدفترية يتم مراجعة القي

الدليل وزيادة القيمة . في حالة وجود مثل هذا الي عدم امكانية أسترداد قيمتها الدفترية التغيرات في الظروف

 وجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.الم تخفيض عندئذ يتم ،القابلة لالستردادالمقدرة الدفترية عن القيمة 
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 الدائنة والمستحقات الذمم

 لمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل السلع والخدمات المستلمة سواء قام الموردباالمطلوبات  يتم إثبات

 أم ال. فاتورة بها بإصدار
 

 

 المخصصات

صصات عندما يكون على الشركة )التزام قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، وتكون تكاليف يتم اثبات المخ

 يةخسائر التشغيلالتسوية االلتزام متوقعة ويمكن قياسها بشكل موثوق. ال يتم اثبات المخصصات بخصوص 

 المستقبلية.

 

 اإليجارات 

، بطريقة التأمين األوليةعمليات  نتائج قائمةفي يتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف 

 القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 
 

 

 الزكـاة وضريبة الدخل

وتحمل على  لزكاة وضريبة الدخلل يتم اإلستدراك. ةالسعودي لألنظمة وفقاً  مخصص للزكاة وضريبة الدخل يجنب

 .األولية قائمة عمليات المساهمين الشاملة
 

 للموظفينالخدمة  مكافأة نهاية

كمبلغ مقطوع يتوجب دفعه لجميع الموظفين طبقاً لشروط  للموظفين يتم تجنيب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة

. يحتسب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا التي يستحقها همعملوأحكام نظام العمل السعودي عند إنهاء عقود 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس  ركز المالي. تحتسبتاريخ قائمة الم الموظف في حالة تركه العمل في

 . العمل السعودي لنظام طبقاً رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة 
 

 النقدية وشبه النقدية

 بنوك والودائعمن النقد في ال النقدية وشبه النقدية تتكون ،األولية قائمة التدفقات النقدية للمساهمين اعداد لغرض

 .اإلقتناءيوما من تاريخ  91 وفترة أستحقاقها األصلية –إن وجدت  - ألجلا قصيرة
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 إثبات اإليرادات

 العموالتدخل إثبات األقساط و

فترات وثائق التأمين التي على مدى بشكل نسبي التأمين األولية عمليات  نتائج قائمةتدرج األقساط والعموالت في 

تمثل األقساط غير المكتسبة جزء من األقساط اإليرادات على مدى فترة المخاطر.  تخصها، بحيث يتم إثبات

 نتائج قائمةالمكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول، يدرج التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة في 

 رة المخاطر.التأمين األولية على مدى فتعمليات 
 

يتم إظهار األقساط المبقاه ودخل العموالت المتعلقة باألخطار السارية المفعول لما بعد نهاية الفترة المالية كأقساط 

 عدد األيام الفعلية بالنسبة لفئات التأمين األخرى.بغير مكتسبة ويتم تأجيلها 

 

ت، مطروحاً منها المطالبات المدفوعة ومصاريف تمثل نتائج االكتتاب األقساط المكتسبة ودخل األتعاب والعموال

، ناقصاً مبالغ إعادة التأمين ومخصص الفترةاالكتتاب األخرى، والمطالبات المتوقعة المستحقة الدفع خالل 

 الخسائر المستقبلية المتوقعة عن وثائق التأمين سارية المفعول.
 

 دخل العموالت الخاصة

 ألجل على أساس العائد الفعلي. قصيرة األجل والودائع ودائعال منيتم اثبات دخل العموالت الخاصة 
 

 عقود التأمين

تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين هامة عند نشأة العقد أو تلك التي يكون فيها، 

عند نشأة العقود، سيناريو يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر تأمين هامة، تعتمد أهمية مخاطر التأمين على 

 من إحتمال وقوع حادث للجهة المؤمنة وحجم األثر المحتمل المتعلق به. كل
 

يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمين  تصنيف العقد كـ "عقد تأمين"، فإنهوحال 

 بشكل كبير خالل الفترة.
 

 المطالبات

التأمين واألطراف األخرى ومصاريف تسوية الخسائر  تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع لحاملي وثائق

يشتمل  ن األولية.المرتبطة بها بعد خصم الخردة واالستردادات األخرى، وتحمل على قائمة نتائج عمليات التأمي

 إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة وغير المسددة بتاريخ إعداد القوائم

يجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ إعداد  لية سواًء تم التبليغ عنها أم ال.الما

ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء  دير كل حالة على حده.على أساس تق األولية الموجزة القوائم المالية

االولية  خالل سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات

 .الموجزة
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 )تتمة( المطالبات

 المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى:

مخصص بناًء  باإلضافة إلى ذلك، يتم تجنيب لباتها بناًء على خبرتها السابقة.تقوم الشركة بصورة عامة بتقدير مطا

على تقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة لتكلفة سداد المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها ومصاريف 

يدرج الفرق بين  االولية الموجزة. واحتياطي تسوية الخسائر غير الموزعة بتاريخ إعداد القوائم المالية

المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات في الفترة الالحقة في حساب التأمين لتلك الفترة، 

 تقوم الشركة بالحصول على خدمات خبير إكتواري مستقل لتحديد هذه المطالبات.
 

لمتعلق بمعيدي التأمين بصورة يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء ا

 مستقلة.

يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية 

هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات  .التي تقوم بها الشركة

يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  .ن على الشركة دفعها بموجب هذه المطالباتالتي يتعي

تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد نهاية كل فترة مالية بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل نهاية 

 الفترة.
 

 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

الت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء وتجديد عقود التأمين، وتطفأ على مدى فترات يتم تأجيل العمو

 يسجل اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين األولية. .عقود التأمين المتعلقة بها كأقساط عند اكتسابها
 

منافع االقتصادية المستقبلية التي يتم احتساب التغيرات في األعمار اإلنتاجية أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ ال

 تتضمنها األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.
 

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية مرة واحدة أو أكثر وذلك 

وفي الحاالت التي تقل فيها القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية،  .خفاضعند وجود دليل على وقوع هذا االن

كما تؤخذ تكاليف اكتتاب وثائق التأمين  .عندئذ يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة نتائج عمليات التأمين األولية

 .اولية موجزة إعداد قوائم مالية المؤجلة بعين االعتبار عند اختبار مدى كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها

 

 إعادة التأمين

ويض ي يتم بموجبها تعبإسناد مخاطر التأمين المتعلقة بكافة أعمالها والت، خالل دورة أعمالها العادية، تقوم الشركة

إعادة  اتالشركة عن خسائر عقود التأمين المصدرة. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شرك

ين. تقدر المبالغ القابلة لإلسترداد بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير مخصص المطالبات تحت التسوية وطبقاً التأم

 التفاقية إعادة التأمين.
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 عادة التأمين )تتمة(إ

ئم مالية مرة واحدة أو أكثر عند يتم إجراء مراجعة للتأكد من وجود انخفاض في القيمة وذلك بتاريخ إعداد كل قوا

، يحدث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى الماليةوجود انخفاض في القيمة خالل الفترة 

عدم إمكانية استرداد الشركة للمبالغ القائمة بموجب شروط العقد وإمكانية قياس األثر للمبالغ التي ستستلمها 

 يتم إثبات خسائر االنخفاض في قائمة نتائج عمليات التأمين األولية. .كل موثوق بهالشركة من معيدي التأمين بش
 

إن أقساط التأمين  .ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حاملي عقود التأمين المسندة إن ترتيبات إعادة التأمين

كإيرادات ومصاريف بنفس الطريقة والمطالبات المتعلقة بعقود إعادة التأمين التي تعهدت بها الشركة يتم إثباتها 

 وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطاً مباشراً، بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف عمليات إعادة التأمين.

 

تقدر هذه المبالغ المستحقة بنفس الطريقة  .تمثل مطلوبات إعادة التأمين أرصدة مستحقة إلى شركات إعادة التأمين

يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة لألقساط المسندة  .دة التأمينالمتعلقة باتفاقيات إعا

يتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند  .وأرصدة إعادة التأمين التي تعهدت بها الشركة

 تحويل العقد إلى طرف آخر. استنفاذها أو إنتهاء سريان الحقوق التعاقدية أو
 

 ار كفاية المطلوباتاختب

بإجراء مراجعة للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين  اولية موجزة، تقوم الشركة، بتاريخ كل قوائم مالية

تبين من المراجعة بأن القيمة  باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بعقود التأمين، وإذا ما

 ةود التأمين )ناقصا تكاليف االكتتاب المؤجلة المتعلقة( غير كافية بناًء على التدفقات النقديالدفترية لمطلوبات عق

المستقبلية المتوقعة، فإنه يتم إثبات كامل النقص في قائمة نتائج عمليات التأمين األولية، ويجنب مخصص لقاء 

ات غير المسددة ألنه يتوقع سداد كافة المخاطر سارية المفعول، التقوم الشركة بخصم أي مطلوبات لقاء المطالب

 .االولية الموجزة المطالبات خالل سنة من تاريخ القوائم المالية

 مصاريفال

 ةالمتعلق يتم إثبات المصاريف عند وجود إنخفاض يمكن قياسه بشكل موثوق به في المنافع اإلقتصادية المستقبلية

 ة.قيمة األصل أو زيادة في المطلوبات المتعلق بإنخفاض

 العمالت األجنبية

الموجودات تحويل  ويعاد .المعامالت إجراءالتحويل السائدة عند المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار  تحول

اللاير السعودي  إلى األولية كما في تاريخ قائمة المركز المالي األجنبيةبالعمالت  والمطلوبات النقدية المسجلة

يتم  .األولية عمليات المساهمين الشاملةقائمة  تدرج كافة فروقات التحويل في .ذلك التاريخباألسعار السائدة في 

األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية عن االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة عمليات  ادراج

 . األولية المساهمين الشاملة
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 ياإلحتياطي النظام

إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن  دخل كل سنة% من صافي 21 تحويل، يجب على الشركة لعقد التأسيسوفقاً 

 .يساوي هذا اإلحتياطي رأس المال
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها   

عي على انخفاض قيمة أي أصل إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضو خ كل قائمة مركز مالييتم بتاري

 القابلة لالسترداد المقدرة القيمة ، فإندليلال هذامثل  وجودوفي حالة  .مالي أو مجموعة من الموجودات المالية

بناًء على صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية  يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمةو، لهذا األصل يتم تحديدها

وفي حالة عدم إمكانية تحصيل األصل المالي،  .األولية الشاملة عمليات المساهمينفي قائمة  قعةالمتو المستقبلية

ل استنفاذ كافة وسائ . ال يتم شطب الموجودات المالية إال بعدالقيمةاالنخفاض في فأنه يتم شطبه من مخصص 

 القيمة على النحو التالي :  يحدد اإلنخفاض في .االنخفاض في القيمة خسارةالتحصيل الممكنة وتحديد مبلغ 
 

بالقيمة العادلة، يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلةة،  المدرجةبالنسبة للموجودات  ( أ

 .األولية قائمة عمليات المساهمين الشاملةسابقا في  المدرجةناقصا خسارة االنخفاض 
 

 اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية بالتكلفة، يمثل  المدرجةبالنسبة للموجودات ب(   

السةائد فةي السةوق ألصةل مةالي  الحةالي للتدفقات النقديةة المسةتقبلية المخصةومة علةى أسةاس معةدل العائةد

 مماثل. 

 

 مقاصة ال

عند وجود حق  قطف األولية في قائمة المركز المالي وتدرج بالصافيمقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  يتم

أساس الصافي أو بيع  على للتسوية وعندما يكون لدى الشركة نيةلمقاصة المبالغ المعترف بها ملزم  قانوني

 مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة عمليات المساهمين تتم. ال دات وتسديد المطلوبات في آن واحدالموجو

وذلك وفقاً لما تم  من قبل المعايير المحاسبية أو تفسيراتها به وحاً إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسم األولية الشاملة

 .اإلفصاح عنه في السياسات المحاسبية للشركة

 

 التوقف عن إثبات األدوات المالية

 تكون منهاتعن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي يتم التوقف 

 .المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة النقدية ويتم ذلك عادة عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات األدوات المالية
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 القيم العادلة

تحدد القيم العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق المالية النظامية النشطة على أساس األسعار المتداولة في 

 سوق بالنسبة للموجودات وأسعار العرض بالنسبة للمطلوبات عند إنتهاء العمل بتاريخ قائمة المركز الماليال

وفي حالة عدم توفر األسعار المتداولة في السوق، يتم الرجوع إلى عروض األسعار المقدمة من الوسطاء  .األولية

 أو المتعاملين في أسواق المال.
 

غير المتداولة في سوق نشطة ، تحدد القيمة العادلة بإستخدام طرق تقويم تشتمل على بالنسبة للموجودات المالية 

إستخدام أحدث معامالت تمت وفق شروط التعامل مع األطراف األخرى ، أو على أساس القيمة السوقية ألداة 

لنسبة لطريقة التدفقات وبا .التدفقات النقدية المخصومة تحليل مالية أخرى مشابهة لها تقريباً ، أو / و على أساس

النقدية المخصومة ، تحدد التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أساس أفضل تقديرات اإلدارة ، ويعتبر معدل 

 .للموجودات المماثلةالخصم المستخدم السعر السائد في السوق 
 

 المعلومات القطاعية

األعمال والذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد منه قوم بي الذييعتبر القطاع التشغيلي جزء من عناصر الشركة 

عندما  صانع القراربصفته  من قبل رئيس العمليات نتظامويتوفر بشأنه معلومات مالية يتم تقويمها بامصاريف 

يتم إظهار القطاعات التشغيلية بصورة مماثلة لتلك المتعلقة بإعداد  توزيع الموارد وتقويم األداء. كيفيةقرر ي

صانع القرار والذي يعتبر مسئوالً عن توزيع الموارد وتقييم أداء  داخلية المقدمة لرئيس العملياتالتقارير ال

 القطاعات التشغيلية والذي تحدده كـ "رئيس تنفيذي" يقوم باتخاذ القرارات االستراتيجية.
 

 االستمراريةمبدأ 

 قناعة بأنه  على وهي اً لمبدأ االستمراريةفي العمل وفق الستمرارعلى االشركة  مقدرةقامت إدارة الشركة بتقييم 

، العلم لإلدارة إضافة إلى ذلك. ل في المستقبل المنظورعملإلستمرار في الالموارد التي تكفيها يوجد لدى الشركة 

 ، وبالتاليالعمل وفقاً لمبدأ االستمراريةالشركة على االستمرار في حول قدرة  اً شكوكتثير  عدم تأكد قد حاالتبأية 

 .يةاالستمرارمبدأ على أساس  األولية الموجزة إعداد القوائم المالية تمد فق

 

 واالفتراضات المحاسبية الهامة واألحكامالتقديرات  -.

 األحكام

التي تؤثر على  تواالفتراضا واألحكام من اإلدارة إجراء التقديرات األولية الموجزة يتطلب إعداد القوائم المالية

واإلفصاح عن المطلوبات  واإلفصاحات المرفقة يف والموجودات والمطلوبات المسجلةمبالغ اإليرادات والمصار

ؤدي إلى أجراء ييمكن أن واإلفتراضات ن عدم التأكد من هذه التقديرات في نهاية الفترة المالية. إال أالمحتملة 

 على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات. الفترات المستقبليةتعديل جوهري في 
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 )تتمة( واالفتراضات المحاسبية الهامةالتقديرات واألحكام  -.
 

  الهامةالتقديرات واإلفتراضات 

لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ أعداد القوائم إن اإلفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر األساسية والمستقبلية 

ل السنة والمطلوبات خال للموجوداتترية لقيمة الدفل جوهري قد تؤدي الي تعديلوالتي المالية األولية الموجزة 

 . 4 رقم يضاحاإلم مناقشتها ضمن السياسات المحاسبية الهامة في ت قدالمالية المقبلة 

 

   النقديةوشبه  نقديةال -6

 1014ديسمبر  31 
 )غير مراجعة(

 المساهمونعمليات  عمليات التأمين 
 لاير سعودي لاير سعودي 

 31.03280.   131383414   نقد وأرصدة لدى البنوك
 630003000   - أشهر أو أقل 3اصلية قصيرة األجل بفترة استحقاق  ةعيود
   131383414   1131.03280 

 

 .ثالثة أشهر خالللديها تاريخ استحقاق أصلي و ، ، مساهم لدى بنك محلي شقيق مودعة قصيرة األجل يعةودالإن 

 .سنوياً  %1.75 ألجلا رةيعة قصيعلى الودالخاصة  عمولةسعر ال يبلغ
 

 ذات تصنيف إئتماني جيد. تجارية وك محليةبن لدىمودعة البنوك  لدى رصدةاألوالودائع قصيرة األجل إن 

 

 .المالي التقريرتقارب قيمتها العادلة كما في تاريخ  وكالبن لدى واألرصدةقصيرة األجل  يعةالدفترية للود ةالقيمإن 

 

 ودائع ألجلال -0

ولديها تاريخ استحقاق أصلي يزيد  جيد لدى بنوك محلية تجارية ذات تصنيف إئتماني ل ودائعالودائع ألجل تمث

 سنوياً  %1.85الخاصة المتغيرة على الودائع ألجل  عمولةسعر المتوسط بلغ . االقتناءعن ثالثة أشهر من تاريخ 

 .2114ديسمبر  31 كما في
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 عالقةالجهات ذات ال مع رصدةاألمعامالت وال  -8

معامالت الفيما يلي  .في الشركة العليا وكبار موظفي اإلدارةمن المساهمين الرئيسيين  الجهات ذات العالقة لتمث

 في نهاية الفترة:المتعلقة واألرصدة  الجهات ذات العالقة الهامةمع 

  مبلغ المعامالت  

 تطبيعة المعامال الجهة ذات العالقة

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 1014مبر ديس 31 

 لاير سعودي

 12للفترة من 
إلى  1013أغسطس 

 1014ديسمبر  31

 لاير سعودي

 في كما الرصيد
 1014ديسمبر  31 

 لاير سعودي

    عالقةالذات  ةمن جهأقساط مدينة 

البنك العربي 
 - 14031.0   14031.0   قسط تأمين للمديرين التنفيذيين والمديرين الوطني ) مساهم (

البنك العربي 
 ني ) مساهم (الوط

 ىمستحقة  بعد خصم العموالت علأقساط 
وثائق التأمين المباعة عن طريق وكالة 

 33011   1633180   133313   البنك العربي الوطني

    أرصدة إعادة تأمين دائنة

المجموعة العالمية 
 األمريكية
 ) مساهم (

تأمين بعد خصم عموالت الأقساط إعادة 
 130263202   130263202   131403236   إعادة التأمين

    ذات العالقة الى جهاتمستحق 

 ميتاليف أليكو
 ) مساهم (

ممتلكات ومعدات مشتراة نيابًة عن 
  1038023086   - الشركة

مصاريف ما قبل التأسيس مدفوعة نيابًة  
  .03.14382   - عن الشركة ومحملة على الشركة

عام مدفوعة ال كتتابمصاريف متعلقة باال 
  613168   - نيابًة عن الشركة ومحملة على الشركة

مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة نيابًة  
  3.203400.   863130.   عن الشركة ومحملة على الشركة

تسوية الرصيد المستحق لفترة ما قبل  
 134033012   ( 113.083200)  - 2114مارس  31التأسيس حتى 

البنك العربي 
 ي ) مساهم (الوطن

العام مدفوعة  كتتابمصاريف متعلقة باال
  31213304.   - نيابًة عن الشركة ومحملة على الشركة

مصاريف ما قبل التأسيس مدفوعة نيابًة  
  .13081302   - عن الشركة ومحملة على الشركة 

مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة نيابًة  
  1663001   - عن الشركة ومحملة على الشركة

تسوية الرصيد المستحق لفترة ما قبل  
 - ( 033413100)  - 2114مارس  31التأسيس حتى 
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  مبلغ المعامالت  

 طبيعة المعامالت الجهة ذات العالقة

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 1014ديسمبر  31 

 لاير سعودي

 12ترة من للف
إلى  1013أغسطس 

 1014ديسمبر  31

 لاير سعودي

 الرصيد كما في
 1014ديسمبر  31 

 لاير سعودي

المجموعة العالمية 
 األمريكية

 ) مساهم (
   

مصاريف ما قبل التأسيس مدفوعة نيابًة 
  136243030   - عن الشركة ومحملة على الشركة 
ممتلكات ومعدات مشتراة نيابًة عن 

  130103621   - الشركة
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة نيابًة  

12132.6   عن الشركة ومحملة على الشركة    130643122  
تسوية الرصيد المستحق لفترة ما قبل  

 4123168   ( 3336034.3)  - 2114مارس  31التأسيس حتى 

الجهات مجموع المبالغ المستحقة إلى  
 ذات العالقة

 

   138113880 

نك العربي الب
الوطني                   

*630003000.   % سنوياً 1.71بمعدل عمولة  ودائع ) مساهم (  

  

4123.003000*   .630003000 

 
مكتسبة من ودائع قصيرة عمولة خاصة 

 - 1113441   - التأسيساألجل حتى تاريخ 

 2.3801   43.61..   463430   ودائعالعمولة خاصة من  
     

كبار موظفي 
 - 83.8230.0   .136303.0   رواتب ومزايا أخرى  اإلدارة  

أتعاب أعضاء 
مجلس اإلدارة 
 2223000   2223000   1883000    واللجنة التنفيذية

 

دائع )متضمن الو التي تم إيداعها قصيرة األجل الجديدة تضمن إجمالي الودائعي* إن مبلغ المعامالت للودائع قصيرة األجل 

 .البنك العربي الوطني خالل الفترةلدي  التي تم تجديدها(
 

 الوديعة النظامية -2

وهي وفقاً  ، % من رأس مال الشركة المدفوع11لاير سعودي وتمثل  17.511.111تبلغ الوديعة النظامية 

إال بموافقة  . هذه الوديعة ال يمكن سحبهامؤسسة النقد العربي السعوديلمتطلبات أنظمة التأمين الصادرة عن 

 .مؤسسة النقد العربي السعودي
 

 خسارة السهم األساسية والمخفضة  -10

العادية على األسهم  صافي الخسارة قبل الزكاة للفترةللفترة بتقسيم خسارة السهم األساسية والمخفضة تم احتساب 

  .مليون سهم 17.5والقائمة في نهاية الفترة والبالغة والمصدرة 

 

 

 

 



  ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
 دية () شركة مساهمة سعو 

 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 اعيةالمعلومات القط -11

قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات  التشغيلية تماشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، إعتمدت اإلدارة

ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية ومطلوباتها وكما هو مذكور أدناه،الشركة وموجوداتها 

 واإليرادات األخرى.
 

واألقساط  ت والمعدات والمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرىال تتضمن موجودات القطاعات الممتلكا

 والنقدية وشبه النقدية، وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة. مدينةالالتأمين  وأرصدة إعادةالمدينة 

 

أرصدة  و للموظفين مكافأة نهاية الخدمةو المساهمينال تتضمن مطلوبات القطاعات المبالغ المستحقة إلى عمليات 

 .خرىاألمستحقات والدائنة والمم الذ و دائنةالتأمين الإعادة 

 

قرار ويتم مراقبتها ليتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى رئيس العمليات، بصفته صانع ا

 .على أساس مركزي

 

 لكة العربية السعودية.تتواجد كافة الموجودات التشغيلية والنشاطات الرئيسية للشركة في المم



  ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
 دية () شركة مساهمة سعو 

 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -11
 

 األولية قائمة نتائج عمليات التأمين ( أ 

 1014ديسمبر  31للثالثة أشهر المنتهية في   

حوادث ال 

 والمسؤولية العامة

 سعوديلاير 

 الممتلكات

 سعوديلاير 

 الهندسة

 سعوديلاير 

عامة التأمينات ال

 خر األ

 سعوديلاير 

 التأمين الصحي

 سعوديلاير 

 المجموع

 سعوديلاير 
 3.752.913   974.267   161.258   281.351   547.144   1.789.994   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 ( 2.811.753)  ( 15.869)  ( 281.129)  ( 279.239)  ( 546.398)  ( 1.689.218)  المسندة أقساط إعادة التأمين
 2413160   2.83328   ( 1123001)  13111   646   1003006   صافي أقساط التأمين المكتتبة

 ( 773.483)  ( 879.626)  177.881   ( 2.115)  ( 71)  ( 69.552)  قساط غير المكتسبةاألصافي التغير في 
 1683600   083001   83110.   ( 4)  .0.   313114   صافي أقساط التأمين المكتسبة

 138.528   652   - ( 163)  42.892   95.147   عمولة إعادة التأمين
 511   - - - 511   - إيرادات أخرى ، صافي

 .300300   023414   83110.   ( 160)  433260   1163301   إجمالي إيرادات االكتتاب

       
 ( 591.937)  ( 62.835)  ( 95.315)  427   ( 126.114)  ( 318.211)  تغيرات في المطالبات تحت التسوية
 411.626   978     - ( 425)  125.337   275.736   تحت التسوية حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 ( 1203311)  ( 6138.0)  ( .2.331)  1   ( 600)  ( 313464)  صافي المطالبات المتكبدة
 ( 111.127)  - ( 17.339)  86   ( 25.135)  ( 58.739)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 ( 28.518)  ( 14.614)  ( 812)  ( 1.417)  ( 2.735)  ( 8.951)  أتعاب فحص وإشراف

 ( 3123246)  ( 063401)  ( 11334.6)  ( 13312)  ( 183.40)  ( 10031.3)  إجمالي مصاريف االكتتاب

 ( 113141)  132.3   ( 3346..)  ( 13486)  1.3410   163118   نتائج االكتتاب

 ( 0366630.1)       مصاريف غير موزعة

 ( 036083223)       صافي عجز الفترة من عمليات التأمين

 

 

 

 



  ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
 دية () شركة مساهمة سعو 

 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -11

 األولية )تتمة( قائمة نتائج عمليات التأمين ( أ 

 1014ديسمبر  31 إلى 1013أغسطس  12للفترة من  
حوادث والمسؤولية ال 

 العامة

 سعوديلاير 

 الممتلكات

 سعوديلاير 

 الهندسة

 سعوديلاير 

عامة التأمينات ال

 خر األ

 سعوديلاير 

 التأمين الصحي

 سعوديلاير 

 المجموع

 سعوديلاير 
 5.741.138   974.267   1.387.934   316.351   719.461   2.343.127   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 ( 4.118.115)  ( 15.869)  ( 895.292)  ( 313.977)  ( 716.459)  ( 2.166.418)  المسندة أقساط إعادة التأمين
 136333133   2.83328   4213641   13303   33001   1063012   صافي أقساط التأمين المكتتبة

 ( 1.334.562)  ( 879.626)  ( 321.197)  ( 2.362)  ( 1.714)  ( 131.673)  قساط غير المكتسبةاألصافي التغير في 
 1283.01   083001   .101344   11   13120   463046   صافي أقساط التأمين المكتسبة

 172.139   652   - 439   47.887   123.161   عمولة إعادة التأمين
 511   - - - 511   - إيرادات أخرى ، صافي

 4013110   023414   .101344   4.0   423684   1623100   ات االكتتابإجمالي إيراد

       
 ( 787.531)  ( 62.835)  ( 181.167)  ( 1.142)  ( 141.963)  ( 411.523)  تغيرات في المطالبات تحت التسوية

 499.799   978   - 1.133   139.745   357.943   حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 ( 1803031)  ( 6138.0)  ( 1813060)  ( 2)  ( 13118)  ( 433.80)  صافي المطالبات المتكبدة
 ( 136.589)  - ( 34.489)  ( 228)  ( 28.131)  ( 73.841)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 ( 38.449)  ( 14.614)  ( 6.941)  ( 1.582)  ( 3.597)  ( 11.716)  أتعاب فحص وإشراف

 ( 4613062)  ( 063401)  ( 1113426)  ( 13812)  ( 313846)  ( 1123130)  إجمالي مصاريف االكتتاب

 83341   132.3   ( 030.1.)  ( 13362 ) 163838   323200   نتائج االكتتاب

 ( 10312431.0)       مصاريف غير موزعة

 ( 10318.3802)       صافي عجز الفترة من عمليات التأمين
 

 

 

 

 

 

 



  ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
 دية () شركة مساهمة سعو 

 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -11
 

 موجودات ومطلوبات عمليات التأمين ( ب 

 1014ديسمبر  31 

حوادث ال 

 والمسؤولية العامة

 سعوديلاير 

 الممتلكات

 سعوديلاير 

 الهندسة

 سعوديلاير 

عامة التأمينات ال

 خر األ

 سعوديلاير 

 التأمين الصحي

 سعوديلاير 

 المجموع

 سعوديلاير 

       موجودات عمليات التأمين
 3.421.552   756.769   871.315   281.351   174.915   1.337.213   أقساط مدينة ، صافي

 1.116.714   7.937   193.313   91.153   146.921   577.491   عمولة معيدي التأمين مدينة
 499.799   978     - 1.133   139.745   357.943   ت التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبات تح

 3.374.581   14.565   837.811   312.466   529.882   1.679.857   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 469.688   - 76.611   47.224   79.663   266.191   تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 830813313   0803142   132023012   0333116   130013116   431183623   وزعةموجودات م

 1331303.42          موجودات غير موزعة

 1132123801        مجموع موجودات عمليات التأمين

       
       مطلوبات عمليات التأمين

 4.719.142   894.191   1.158.117   314.828   531.586   1.811.531   إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة
 787.531   62.835   181.167   1.142   141.963   411.523   مطالبات تحت التسوية

 3.944.417   15.869   895.292   313.977   552.871   2.166.418   أرصدة إعادة تأمين دائنة
 881.472   7.285   193.312   91.615   135.841   454.429   دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 1033113.61   2803180   134103668   0103.61   133613161   438313820   مطلوبات موزعة

 113.203311        مطلوبات غير موزعة

     مجموع مطلوبات عمليات التأمين
 

  1132123801 
 



  ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
 دية () شركة مساهمة سعو 

 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 األولية الموجزة اعتماد القوائم المالية -11

يناير  21) الموافقهــ 1436ربيع األول  29 بتاريخ دارةمن قبل اإل األولية الموجزة تم اعتماد القوائم المالية

2115 .) 




