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 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
2 

 

  تاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة م
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 قائمة المركز المالي األولية

      

   

 2017 مارس 31

 ) غير مراجعة (

 2016ديسمبر  31 

 ) مراجعة (

  سعود لاير  لاير سعودي  إيضاحات 

      موجودات عمليات التأمين

 44,784,851  40,731,629  4 نقدية وشبه نقدية

 15,000,000  31,293,014   ودائع ألجل

 53,391,350  93,493,605  5 أقساط مدينة ، صافي

 1,249,349  4,148,723   ذمم اعادة تأمين مدينة

 28,592,267  25,673,543   حصة معيد  التأمين من األقساط غير المكتسبة

 234,842,010  230,837,901  1-1 حصة معيد  التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 33,804,252  39,732,996   حصة معيد  التأمين من المطالبات تحت التسوية

 9,083,617  12,483,103   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 1,745,571  421,512  6 عالقة ذات جهاتمستحق من 

 35,261,723  36,561,117   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 2,904,525  7,921,546   مستحق من عمليات المساهمين

 3,776,580  3,608,402   ممتلكات ومعدات ، صافي

 464,436,095  526,907,091   مجموع موجودات عمليات التأمين

      موجودات المساهمين

 104,001,918  49,561,960  4 ة وشبه نقدية  نقدي

 49,000,000  101,000,000   ودائع ألجل

 49,457,138  49,474,756   استثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

 750,301  1,557,485   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 3,175,163  3,175,163   استثمارات متاحة للبيع

 35,000,000  35,000,000  7 اميةوديعة نظ

 366,774  366,774  7 عموالت الوديعة النظامية

 241,751,294  240,136,138   مجموع موجودات المساهمين

موجودات عمليات التأمين وموجودات  مجموع

 المساهمين

  767,043,229  706,187,389 

     

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 التنفيــــــذ الرئيـــــــس 

  

 المديـــــر المــــــــــالــــي

 



 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة( ) غير مراجعة (قائمة المركز المالي األولية 

      

   
 2017مارس  31

 ) غير مراجعة (

 0162ديسمبر  31 

 ) مراجعة (

 لاير سعود   لاير سعودي  إيضاح 

      مطلوبات عمليات التأمين

 96,831,054  134,912,169   إجمالي األقساط غير المكتسبة

 81,112,229  88,442,249   إجمالي مطالبات تحت التسوية

 234,842,010  230,837,901  (1)1 إجمالي مخصصات حسابية

 21,776,258  36,835,827   وأخرى ذمم دائنة ومستحقات

 20,292,935  26,263,426   أرصدة إعادة تأمين دائنة

 4,952,097  4,648,778   دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 2,615,731  2,656,973  6 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 2,013,781  2,309,768   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 464,436,095  526,907,091   ت عمليات التأمينمجموع مطلوبا

      

      مطلوبات وحقوق المساهمين

      مطلوبات المساهمين

 523,658  1,063,658   زكاة

 871,560  1,107,310   ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 366,774  366,774  7 عموالت الوديعة النظامية

 2,904,525  7,921,546   مستحق الى عمليات التأمين

 4,666,517  10,459,288   مجموع مطلوبات المساهمين

      

      حقوق المساهمين

 350,000,000  350,000,000  8 رأس المال

 (112,915,223)  (120,323,150)   عجز متراكم

 237,084,777  229,676,850   مجموع حقوق المساهمين

 241,751,294  240,136,138   مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

مجموع مطلوبات عمليات التأمين ومطلوبات وحقوق 
 المساهمين

  
767,043,229 

 
706,187,389 

 
 
  

 العضــــــو المـــــــنتدب /
 الرئيـــــــس التنفيــــــذ 

  

 المديـــــر المــــــــــالــــي

 

 



 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  ك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبن
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

  قائمة نتائج عمليات التأمين األولية

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2017 مارس 31 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 2016 مارس 31 

 )غير مراجعة(
 لاير سعود 

   

 54,983,301 103,319,743 مين المكتتبةإجمالي أقساط التأ

 (13,251,347) (14,834,345) أقساط إعادة التأمين المسندة

 (415,469) (824,286) أقساط تأمين فائض الخسارة

 41,316,485 87,661,112 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (12,471,698) (40,999,837) صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 28,844,787 46,661,275 في أقساط التأمين المكتسبةصا

 1,878,742 3,235,878 عمولة إعادة التامين

 1,226,198 1,473,946 إيرادات إكتتاب اخرى

 31,949,727 51,371,099 إيرادات اإلكتتاب

 (21,648,774) (47,145,551) اجمالي المطالبات المدفوعة 

 6,988,412 10,464,012 المدفوعةحصة معيد  التامين في المطالبات 

 (14,660,362) (36,681,539) صافي المطالبات المدفوعة

 (6,962,339) (1,401,275) تحت التسويةصافي التغير في المطالبات 

 (21,622,701) (38,082,814) صافي المطالبات المتكبدة

   

 (2,266,919) (6,052,472) عموالت متكبدة

 (477,015) (700,394) رسوم فحص وإشراف

 (290,230) (393,105) مصاريف اكتتاب اخرى

 (1,615,384) (2,076,481) ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

 (26,272,249) (47,305,266) مصاريف االكتتاب

 5,677,478 4,065,833 نتائج االكتتاب

 (9,744,494) (12,263,180) مصاريف ادارية وعمومية

 267,909 303,529 ايراد عموالت خاصة

 (3,799,107) (7,893,818) صافي العجز للفترة من عمليات التامين

 3,799,107 7,893,818 حصة المساهمين من العجز

 - - صافي النتيجة للفترة

 
 
 
  

 العضــــــو المـــــــنتدب /
 الرئيـــــــس التنفيــــــذ 

  

 المديـــــر المــــــــــالــــي

 



 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  يف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة متال
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 قائمة عمليات المساهمين الشاملة األولية 

 

 

 ايضاح

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 2017 مارس 31 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 2016 مارس 31 

 )غير مراجعة(
 لاير سعود 

  
  

    

 (3,799,107) (7,893,818)  الحصة من عجز عمليات التأمين

 447,081 1,379,970  دخل عموالت خاصة

 (327,404) (354,079)  مصاريف عمومية وإدارية 

 (3,679,430) (6,867,927)  صافي الخسارة للفترة

    

    خسارة السهم:

والمخفضة للسهم الخسارة األساسية 

 (0.12) (0.20) 10    لمعدلةا - الواحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 العضــــــو المـــــــنتدب /
 الرئيـــــــس التنفيــــــذ 

  

 المديـــــر المــــــــــالــــي

 

 



 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.   14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
 عودية () شركة مساهمة س 

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية 

   مجموع المساهمون  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

 237,084,777  (112,915,223)  350,000,000  (44,266,819)  140,000,000  (68,648,404)  210,000,000 )مراجعة( 2017يناير  1الرصيد كما في 

 (6,867,927)  (6,867,927)  -  (2,747,171)  -  (4,120,756)  - الفترةصافي خسارة 

 (540,000)  (540,000)  -  -  -  (540,000)  - (9)ايضاح  زكاة

 2017 مارس 31الرصيد كما في  
 )غير مراجعة(

210,000,000  (73,309,160)  140,000,000  (47,013,990)  350,000,000  (120,323,150)  229,676,850 

              

 88,576,249  (86,423,751)  175,000,000  (33,826,243)  70,000,000  (52,597,508)  105,000,000 )مراجعة( 2016يناير  1الرصيد كما في 

 175,000,000  -  175,000,000  -  70,000,000  -  105,000,000 إصدار حقوق األولوية

 (4,246,204)  (4,246,204)  -  (1,698,482)  -  (2,547,722)  - تكاليف معامالت إصدار حقوق األولوية

 (3,679,430)  (3,679,430)  -  (1,471,772)  -  (2,207,658)  - الفترةصافي خسارة 

 (62,995)  (62,995)  -  -  -  (62,995)  - الفترة زكاة

 2016مارس  31 الرصيد كما في
 )غير مراجعة(

210,000,000  (57,415,883)  140,000,000  (36,996,497)  350,000,000  (94,412,380)  255,587,620 

 
 
 
 

  

 ـــــو المـــــــنتدب /العضـ
 الرئيـــــــس التنفيــــــذ 

  

 المديـــــر المــــــــــالــــي

 

 
 
 



 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  تاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة م
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

  إيضاح 

رة الثالثة أشهر لفت
 المنتهية في

 2017مارس  31
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2016مارس  31
 )غير مراجعة(
 لاير سعود 

     األنشطة التشغيلية 

 - -   لفترة خسارة اصافي 

     التعديالت لــ : 

 (3,799,107) (7,893,818)   حصة المساهمين من العجز

 654,910 577,644   استهالك 

 (267,909) (303,529)   دخل عموالت خاصة

 1,615,384 2,076,481   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 261,257 350,935   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   (5,192,287) (1,535,465) 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

 (18,737,302) (42,178,736)   أقساط مدينة

 - (2,899,374)   ذمم اعادة تأمين مدينة

 (3,941,479) (5,928,744)   حصة معيد  التأمين من المطالبات تحت التسوية

 (2,333,577) 2,918,724   حصة معيد  التأمين من األقساط غير المكتسبة

 4,911,948 4,004,109   حصة معيد  التأمين من االحتياطيات الحسابية

 (2,946,990) (3,399,486)   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 (346,119) 1,324,059   مستحق من جهات ذات عالقة

 (3,483,733) (1,546,862)   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 10,903,818 7,330,020   مطالبات تحت التسويةإجمالي 

 14,805,274 38,081,115   كتسبةإجمالي األقساط غير الم

 (4,911,948) (4,004,109)   إجمالي االحتياطيات الحسابية

 (2,195,919) 15,059,569   ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 7,078,724 5,970,491   أرصدة إعادة تأمين دائنة

 634,901 (303,319)   دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 (75) 41,242   ت عالقةمستحق إلى جهات ذا

 3,214,746 2,876,797   مستحق إلى/من عمليات المساهمين

    - (54,948)   مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 1,116,804 12,098,261   من األنشطة التشغيلية الناتج صافي النقد

     األنشطة االستثمارية 

    - (16,293,014)   ودائع ألجل

 (149,724) (409,466)   ومعداتشراء ممتلكات 

 187,222 550,997   دخل عموالت خاصة

 37,498 (16,151,483)   ية األنشطة االستثمار ( الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 

 1,154,302 (4,053,222)   الزيادة في النقدية وشبه النقدية / )النقص(صافي 

 64,689,241 44,784,851   النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 65,843,543 40,731,629  4 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 

     

 

 العضــــــو المـــــــنتدب /الرئيـــــــس التنفيــــــذ 

  

 المديـــــر المــــــــــالــــي

 



 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  ن التعاونيشركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمي
 ) شركة مساهمة سعودية (

 قائمة التدفقات النقدية للمساهمين األولية 

 

 إيضاح

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2017مارس  31
 (غير مراجعة)
 لاير سعودي

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2016مارس  31
 )غير مراجعة(
 لاير سعود 

    األنشطة التشغيلية 

 (3,679,430) (6,867,927)  قبل الزكاة  صافي الخسارة

    التعديالت لــ : 

 3,799,107 7,893,818  الحصة من عجز عمليات التأمين

 (447,081) (1,379,970)  دخل عموالت خاصة

    - (17,618)  إستهالك خصم استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

  (371,697) (327,404) 

    دات والمطلوبات التشغيلية : التغيرات في الموجو

 (17,500,000) - 7 وديعة نظامية

 (3,214,746) (2,876,797)  عمليات التأمين من /إلىمستحق 

 581,972 (209,031)  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 487,273 235,750  ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 (19,972,905) (3,221,775)  ةصافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلي

    األنشطة االستثمارية 

 - (52,000,000)  ودائع آلجل

 352,212 781,817  دخل عموالت خاصة محصلة 

 352,212 (51,218,183)  ية من األنشطة االستثمارالناتج / صافي النقد )المستخدم في( 

    األنشطة التمويلية 

 175,000,000 - 8 إصدار رأس المال

 (4,246,204) - 8 تكاليف معامالت إصدار رأس المال

 170,753,796 -  صافي النقد من األنشطة التمويلية 

 151,133,103 (54,439,958)  في النقدية وشبه النقديةالزيادة  )النقص( / صافي

 66,314,800 104,001,918  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 217,447,903 49,561,960 4 ة في نهاية الفترة النقدية وشبه النقدي

 
 
 
 

   

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /
 الرئيـــــــس التنفيــــــذ 

  

 المديـــــر المــــــــــالــــي

 

 
 
 
 
 
 



 

9 

  والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيوالمجموعة األمريكية الدولية شركة متاليف 
 ية () شركة مساهمة سعود 

 ( غير مراجعة الموجزة )األولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 2017 مارس 31في الثالثة أشهر  فترةل 

 التكوين واألنشطة الرئيسية -1
شركة  -) "الشركة" ( والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والمجموعة األمريكية الدولية اليف متشركة 

 1010391438بموجب السجل التجار  رقم العربية السعودية  المملكة مسجلة في –مساهمة سعودية 
 (.  2013أكتوبر  27) الموافق  هـ1434الحجة   ذ 22بتاريخ 

 إن عنوان  المكتب المسجل للشركة هو كما يلي:
 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيوالمجموعة األمريكية الدولية شركة متاليف 
 11554 الرياض     56437صندوق بريد 

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

لرئيسية في تتمثل أنشطة الشركة ا .التأمين التعاوني والئحته التنفيذية السارية في المملكة العربية السعودية
تم إدراج الشركة  .التأمين العامة فئاتة وجميع يوالحوداث والصح والمجموعات األفرادحياة التأمين على 

 (.2013نوفمبر  26)الموافق  هـ1435محرم  23)تداول( في  ةفي السوق المالية السعودي
 متاليف اليكو تحويل محفظة  1-1

قامت بموجبها شركة  ( التي%30بنسبة اليكو )أحد المساهمين  ميتاليفمع شركة  يةاتفاقبعقد الشركة قامت 
. وتشمل هذه 2015أبريل  1الشركة إعتبارا من إلى السعودية الحالية التأمين محفظة بتحويل اليف اليكو تم

. حوادث شخصيةإدخارية و منتجات تأمين  تأمين و منتجات األمد ةحياة طويلعلى منتجات تأمين المحفظة 
. نسبية تأمينإعادة  يةبموجب اتفاق ٪100 اليف بنسبةتمهذه المحفظة مع شركة  تأمينبإعادة شركة التقوم 

التأمين  يف هي معيدمتالشركة وأصبحت  المحولةلبوالص التأمين وفقا لذلك، أصبحت الشركة المالك الجديد 
لت جدفع أ  مبلغ نقد . وفقا لذلك، س  بدون محفظة بالقيمة الدفترية ال تحويلمن األعمال. وجرى  الجزء اهذل

محفظة في دفاتر الشركة بالقيمة الدفترية مع أصول تعويضية تمثل حصة إعادة بهذه المتعلقة المطلوبات ال
لاير  603,103بلغت  للشركة عمولة إعادة التأمينبدفع  ميتاليف شركةتقوم . اإللتزاماتالتأمين من هذه 

  مارس 31 لاير سعود  للفترة المنتهية في 707,313 ( 2017 مارس 31 فيالمنتهية لفترة ل سعود 
جميع المصروفات عن الشركة تعويض لتعويض تكلفة رأس المال لهذه المحفظة باإلضافة إلى  (2016

 فيفترة المنتهية لل لاير سعود  397,924 لغتإدارية ب تعابأالمتعلقة بإدارة هذه المحفظة عن طريق دفع 
تصنيفها في تم يالتي  (2016مارس  31لاير سعود  للفترة المنتهية في  421,119 (2017 مارس 31

 ".إيرادات إكتتاب اخرى"ضمن بند  القوائم المالية 
مساهمي الشركة في  و 2015فبراير  16تمت الموافقة على نقل المحفظة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

. قدمت مؤسسة النقد العربي السعود  أيضا الموافقة في 2015مايو  12اجتماع الجمعية العامة في 
 .2015مارس  19هـ الموافق 28/5/1436

 على النحو التالي:  2017 مارس 31 نقلها كما في  التي تم وتظهر الموجودات والمطلوبات للمحفظة

 الموجودات
 2017 مارس 31

 (غير مراجعة)
 2016ديسمبر  31

 ( مراجعة )
 المطلوبات

 2017 مارس 31
 (غير مراجعة)

 2016ديسمبر  31
 ( مراجعة )

 3,724,653 3,652,045 نقدية وشبه نقدية
إجمالي األقساط غير 

 المكتسبة
393,832 453,881 

حصة معيد  التأمين من  
 االقساط الغير مكتسبة

393,832 453,881 
إجمالي مطالبات تحت 

 التسوية
11,116,593 11,126,543 

حصة معيد  التأمين من 
 اإلحتياطيات الحسابية

230,837,901 234,842,010 
إجمالي مخصصات 

سابيةح  
230,837,901 234,842,010 

حصة معيد  التأمين من 
 المطالبات تحت التسوية

11,116,593 11,126,543 
عمليات  اليمستحق 

 المساهمين
8,423,688 7,485,578 

    1,249,349 4,148,723 ذمم اعادة تأمين مدينة

 والموجوداتالمدينون 
 األخرى

1,092,780 2,612,822 
دائنون ومطلوبات 

ىاخر  
469,860 101,246 

 254,009,258 251,241,874 المجموع 254,009,258 251,241,874 المجموع
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  والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيوالمجموعة األمريكية الدولية شركة متاليف 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة( ) غير مراجعة ( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 2017 مارس 31في  ترة الثالثة أشهر المنتهيةلف

 
 التكوين واألنشطة األساسية ) تتمة(  -1

 
 التعاونية شركة مع  المنافذاتفاقية  1-2

أمين التعاونية والغالبية العظمى من شركات التالمبرمة بين شركة  المنافذ يةاتفاقبالمشاركة في الشركة قامت 
المركبات على لتأمين ابالمشاركة في  ةوالخاص 2015يناير  1 منابتداءا في المملكة العربية السعودية 

"جسر الملك  البحرينمنفذ )باستثناء  يةالحدودالمنافذ جميع عبر لمملكة العربية السعودية األجنبية العابرة ل
ية و، فإن جميع شركات التأمين المشاركة في هذه التغطية يكون لها حصة متساهذه اإلتفاقية(. وبناء على فهد"

ركة شكافة المصاريف المتعلقة بإدارة هذه المحفظة من قبل تحميل من النتيجة الصافية لهذه المحفظة بعد 
بنفس جدد ت  ، ومن المتوقع أن 2015يناير  1لمدة ثالث سنوات ابتداء من تسر  هذه اإلتفاقية التعاونية. 

كتتاب إضمن بند "إيرادات االولية  ليةالما القوائممحفظة في ال هبهذ تصنيف الدخل المتعلقالشروط. يتم 
 .التقارير القطاعيةفي  المركباتتأمين  ضمنإدراجها " ويتم اخرى

 
 أسس اإلعداد -2

  
 أسس االعداد

 تم اعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. 
  

التأمين  لشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعملياتكما تتطلب أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، فإن ا
الفعلية لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين الملكية وعمليات المساهمين. إن 

لشركة. يتم تسجيل اإليرادات والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الحسابات المتعلقة بها. يتم تحديد تعود ل
دات والمصاريف األخرى من العمليات المشتركة من قبل األدارة وأعضاء مجلس أساس التوزيع لإليرا

ً للنظام األساسي للشركة، يتم توزيع العجز الناتج من عمليات التأمين بالكامل إلى عمليات اإلدارة.  وفقا
 المساهمين في حين يتم توزيع الفائض من عمليات التأمين على النحو التالي:

 
 %90 المساهمون

 %10 ة الوثائقحمل

 100% 

 
 بيان االلتزام          

 "التقارير المالية ) 34 (لي رقم لمعيار المحاسبة الدوتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وفقاً 
 .السعود  للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل األولية" وتعليمات مؤسسة النقد العربي

 
ية الموجزة ال تحتو  على جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب إن القوائم المالية األول

 .2016ديسمبر  31أن تقرأ بالتزامن مع القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 
 

التي تتضمن التعديالت ية الموجزة تعكس كل التعديالت )وحسب رأ  اإلدارة فان القوائم المالية األول
يادية المتكررة( الضرورية لتظهر بشكل عادل نتائج العمليات األولية للفترة. قد ال تكون النتائج األولية اإلعت

 للشركة مؤشرا للنتائج السنوية.



  والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة ( يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 ) تتمة (أسس اإلعداد  -2

 
 العملة الرئيسية وعملة العرض 
 .الية للشركةيعتبر اللاير السعود  العملة الرئيسية والعملة التي يتم بها عرض القوائم الم 

 
 الشركة تم تطبيقها من قبلوالتعديالت التي يرات المعايير والتفس -3

خدمة تتفق مع تلك المستالقوائم المالية األولية الموجزة إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه  
دا تطبيق المعايير ، فيما ع2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة 

 .2017يناير  1التي تبدأ في  للفترةعلى المعايير الحالية الجديدة والتعديالت 
 

 جديد / تعديل على النحو التالي: معياروتتلخص طبيعة وأثر كل  
 

–2011ومن  2012-2010م من دورة التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية لألعوا
. وفيما يلي ملخصاً بهذه 2014يوليو  1لتي تبدأ في أو بعد لى الفترات السنوية االتي تنطبق ع 2013

 التعديالت:

" المعدلة لتوضيح تصنيف وقياس مبالغ المحتملة دمج االعمال" - 3معيار المحاسبة الدولي رقم • 
عديل تم تالتصنيف والقياس للمقابل الماد  المحتمل في عمليات اندماج األعمال. باإلضافة إلى ذلك 

ليوضح أن المعيار ال يطبق على المحاسبة عن إنشاء كافة أنواع  3معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 .11الترتيبات المشتركة الواردة في معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 

اإلفصاح "قطاعات التشغيل" تم تعديله بحيث يتطلب صراحة  8معيار التقارير المالية الدولية رقم • 
 .عن األحكام المطبقة بواسطة اإلدارة عند اتباع أسس التجميع

 

لتوضيح قياس الذمم المدينة والدائنة قصيرة األجل وغير  13تعديل معيار التقارير المالية الدولي رقم • 
 نالمحملة بفوائد بقيمتها المفوترة دون خصم إذا كان أثر الخصم غير جوهرياً. كما تم تعديله لتوضيح أ

ومعيار  39االستثناء المتعلق بالمحفظة يطبق فعلياً على العقود ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 
بغض النظر عما إذا كانت تلبي تعريف الموجودات المالية أو المطلوبات  9التقارير المالية الدولي رقم 

 .32المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

: "الممتلكات واآلالت والمعدات" ومعيار المحاسبة 16يار المحاسبة الدولي رقم التعديالت على مع•  
"الموجودات غير الملموسة": توضح التعديالت متطلبات نموذج إعادة التقييم، كما  38الدولي رقم 

ً في كل األحوال للتغير في إجمالي القيمة  توضح أن تعديل االهالك المتراكم )اإلطفاء( ليس مالئما
 ترية للموجودات.الدف

 

"اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذو  العالقة": تعريف الطرف ذو  24معيار المحاسبة الدولي رقم •  
لتقرير اإلدارة الرئيسية العليا للمنشأة التي يتم ا خدماتالعالقة يمتد ليشمل منشأة اإلدارة التي تقوم بتقديم 

 .عنها سواًء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 

 

 



  والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة ( يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 (تتمة)التي تم تطبيقها من قبل الشركة  لمعايير والتفسيرات والتعديالتا -3
 

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

باإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله، نورد أدناه المعايير التالية والتفسيرات الصادرة ولكنها غير 

للشركة. تنو  الشركة اعتماد هذه المعايير )إذا سارية المفعول بعد حتى تاريخ اصدار القوائم المالية 

كانت تنطبق على أنشطتها( عندما تصبح سارية المفعول. إضافة لذلك، قررت الشركة عدم التطبيق 

المبكر للتعديالت والتنقيحات لمعايير التقارير المالية الدولية والتي نشرت وتعتبر الزامية للشركة اعتباراً 

 .من تواريخ مستقبلية

 

 المالية األدوات 9عيار التقارير المالية الدولية رقم م

)الصادر( المرحلة األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة  9يظهر معيار التقارير المالية الدولية رقم 

الدولية على الرغم من ان تاريخ االعتماد يخضع لمسودة مشروع استبدال معيار لمحاسبة الدولي رقم 

نطبق على تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية كما هو محدد في الصادرة مؤخراً وي 39

أ في لتي تبد. كان المعيار في البداية سار  المفعول للفترات السنوية ا39معيار المحاسبة الدولي رقم 

وتاريخ السريان  9، إال أن التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 2013يناير  1أو بعد 

، قد 2011االنتقال الصادرة في ديسمبر وافصاحات  9االلزامي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .2015يناير  1االلزامي الفعلي في انتقلت إلى التاريخ 

 

 

ر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية ، أصد2013نوفمبر  19ومع ذلك، بتاريخ 

( 9األدوات المالية )محاسبة التحوط والتعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  9الدولية رقم 

بحيث يتم التعديل على معيار التقارير المالية الدولية ليشمل النموذج الجديد العام لمحاسبة التحوط. وقرر 

أن معيار التقارير  2014ماعه المنعقد في شهر فبراير معايير المحاسبة الدولية مبدئياً في اجت مجلس

ديسمبر  31ستنتهي في أو بعد سيكون سار  المفعول بشكل الزامي للسنوات التي  9المالية الدولية رقم 

2018. 

 

 عقود اإليجار 16معيار التقارير المالية الدولية رقم 

والذ  غير مجموعة من متطلبات  2016يناير  13المعدل في  16لمالية الدولية رقم معيار التقارير ا

المعالجة المحاسبية للموجودات، المطلوبات وغيرها من التعقيدات مثل العنصر الغير خاضع لإليجار، 

 2019يناير  1فترة اإليجار المتغيرة وفترات الخيار. سيصبح هذا المعيار سار  المفعول اعتبارا من 

 ويسمح باعتماده مبكرا في ظروف معينة.

 
 
 
 
 
 
 
 



  والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة ( يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 النقديةوشبه  النقدية -4
 

    

 )مراجعة( 2016 ديسمبر 31   )غيرمراجعة( 2017 مارس 31 

 

 عمليات
 التامين

 لاير سعودي

 عمليات
 المساهمين
 لاير سعودي

 عمليات  
 التأمين

 لاير سعود 

 عمليات
 المساهمين 

 لاير سعود 

 2,001,918 13,784,851  561,960 16,731,629 ي الصندوقنقد لدى البنوك وف

ودائع قصيرة االجل بتاريخ 
 شهور او اقل 3استحقاق أصلي 

24,000,000 49,000,000  31,000,000 102,000,000 

 40,731,629 49,561,960  44,784,851 104,001,918 

 
 ف إئتماني جيد.األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك محلية تجارية ذات تصني 

 
 
 أقساط مدينة ، صافي -5

 
 2017 مارس 31 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 
 2016ديسمبر  31

 )مراجعة(
 لاير سعود 

 57,685,948  99,864,684 أقساط مدينة

 (4,294,598)  (6,371,079) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 53,391,350  93,493,605 أقساط مدينة ، صافي

 
 



  والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية تاليف والمجموعةمشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة ( يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 عالقةالجهات ذات ال مع رصدةاألو معامالتال -6
تتم سياسات التسعير ومدة السداد المتعلقة بالجهات ذات العالقة وفقا لشروط  .في الشركة العليا اإلدارة وكبار موظفيمن المساهمين الرئيسيين  الجهات ذات العالقة تمثل 

 في نهاية الفترة:متعلقة الواألرصدة  الجهات ذات العالقة الهامةمع معامالت الفيما يلي تجارية. 
   مبلغ المعامالت  

 
 الجهة ذات العالقة /  طبيعة المعامالت

 

لفترة الثالثة أشهر 
والسنة المنتهية في 

 2017مارس  31
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

لفترة الثالثة أشهر 
والسنة المنتهية في 

 2016مارس  31
 مراجعة()

 لاير سعود 

 الرصيد كما في
 2017 مارس 31

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 الرصيد كما في
 2016ديسمبر  31

 )مراجعة(
 لاير سعود 

     ذات العالقة اتجه الى/ عموالت مستحقة أقساط مدينة من 

     ) مساهم (  البنك العربي الوطني

 572,042 939,272 1,925,420 6,911,209 على وثائق التأمين المباعة عن طريق وكالة البنك العربي الوطني أقساط مستحقة 

 (84,857) (130,689) (213,936) (856,756) عموالت مستحقة على وثائق التأمين المباعة عن طريق وكالة البنك العربي الوطني

     أرصدة إعادة تأمين دائنة

     ) مساهم ( الدولية المجموعة األمريكية

 6,768,162 11,065,889 4,127,600 6,891,678 فائض الخسارة  و الدائنة أقساط إعادة التأمين

 - - (869,350) (1,599,037) عموالت اعادة التأمين

 - - (103,968) (621,368) حصة معيد  التأمين في المطالبات المدفوعة

     

     لميتاليف( %100شركة ديالوير األمريكية للتأمين على الحياة )مملوكة 

 541,001 1,674,060 1,621,045 1,623,449 دائنة أقساط إعادة تأمين

 - - (241,955) (196,384) عموالت اعادة التأمين

 - - (265,481) (415,316) حصة معيد  التأمين في المطالبات المدفوعة

     

     مدينةأرصدة إعادة تأمين 

     لميتاليف( %100الشركة األمريكية للتأمين على الحياة "أليكو" )مملوكة 

 - - 4,486,665 2,738,061 إعادة التأمين )تحويل المحفظة( أقساط

 - - (707,313) (603,103) عموالت إعادة التأمين 

 1,249,349 4,148,723 (6,589,573) (7,979,525) حصة معيد  التأمين في المطالبات المدفوعة )تحويل المحفظة(



  والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية تاليف والمجموعةمشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة ( يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة ) تتمة ( -6

   مبلغ المعامالت  

 الجهة ذات العالقة /  طبيعة المعامالت
 

لفترة الثالثة أشهر 
والسنة المنتهية في 

 2017مارس  31
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

لفترة الثالثة أشهر 
والسنة المنتهية في 

 2016مارس  31
 )مراجعة(
 لاير سعود 

 الرصيد كما في
 2017 مارس 31

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 الرصيد كما في
 2016ديسمبر  31

 )مراجعة(
 لاير سعود 

     جهات ذات العالقة منمستحق 

     ميتاليف ) مساهم (

 1,745,571 421,512 - 75,000 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة نيابةً عن الشركة ومحملة على الشركة

 - - 421,119 397,924 إيرادات اتعاب ادارة )تحويل المحفظة(

     

     جهات ذات العالقة اليمستحق 

     المجموعة العالمية األمريكية ) مساهم (

 2,615,731 2,656,973 - 41,242 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة نيابةً عن الشركة ومحملة على الشركة

       

     التعهدات و اإللتزامات

     البنك العربي الوطني ) مساهم (

 3,473,849 3,473,849 - - خطابات ضمان

     األنشطة اإلستثمارية

     البنك العربي الوطني ) مساهم (

 53,062,500 2,062,500 - - ودائع ألجل

 35,955 30,713 324,480 144,074 عمولة خاصة على الودائع

 10,000,000 10,000,000 - - استثمارات مقتناة حتى تاريخ األستحقاق)استثمار في صكوك البنك العربي الوطني(

 90,759 185,740 43,977 94,981 عمولة خاصة على االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق

     كبار موظفي اإلدارة  

 - - 2,001,299 2,137,050 رواتب ومزايا أخرى 

 857,000 1,092,750 169,500 235,750 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية



  العربي الوطني للتأمين التعاوني والبنك الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (األولية  يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 الوديعة النظامية -7

 
 2017 مارس 31 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 
 2016ديسمبر  31

 )مراجعة(
 لاير سعود 

 35.000.000  35,000,000 من رأس المال المدفوع( %10) وديعة نظامية

 35,000,000  35.000.000 

 
أنظمة التأمين الصادرة عن  وهي وفقاً لمتطلبات ، من رأس مال الشركة المدفوع %10الوديعة النظامية  تمثل 

النظامية  الوديعة علىمؤسسة النقد العربي السعود  هي المستفيد من االيرادات إن  مؤسسة النقد العربي السعود .
 366,774و ال يمكن سحبها بدون موافقة من مؤسسة النقد العربي السعود . بلغت قيمة العموالت الخاصة مبلغ 

و قد تم عرضها (  2016ديسمبر  31لاير سعود  كما في  366,774) 2017 مارس 31 كما في  لاير سعود 
 لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعود .طبقا بشكل منفصل ضمن موجودات المساهمين و مطلوبات المساهمين 

 

 رأس المال -8
 

مليون سهم،  35 مليون لاير سعود  ويتكون من 350يبلغ رأس مال الشركة المصرح به، المصدر والمدفوع           
مليون سهم ،  35مليون لاير سعود  ، يتكون من  350:  2016ديسمبر  31لاير سعود  )  10قيمة كل منها 
 لاير سعود (. 10قيمة كل منها 

على زيادة رأس مال الشركة  2016فبراير  22وافقت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 
مليون لاير سعود  عن طريق إصدار حقوق أولوية. وبناءاً على هذه  350سعود  إلى مليون لاير  175من 

في  2016الموافقة الواردة من المساهمين في الجمعية العمومية غير العادية،  نجحت الشركة خالل مارس 
ية، مليون لاير من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. ووفقاً لشروط إصدار حقوق األولو 175تحصيل مبلغ 

للمساهمين المؤهلين بسعر االكتتاب عن طريق حقوق أولوية سهم عاد  جديد  17,500,000عرضت الشركة 
األحقية"(. تم إصدار هذه الحقوق )"تاريخ  2016فبراير  22لاير سعود  للسهم الواحد في نهاية تداول يوم  10

ق حقية. تم تحميل تكاليف إصدار الحقوبنسبة حق واحد لكل سهم للمساهمين المحتفظين باألسهم في تاريخ األ
  لاير سعود  على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية. 4,246,204األولية بقيمة 

 

 الزكاة وضريبة الدخل -9
  للفترةمخصص الزكاة أ( 

مارس  31) لاير سعود  540,000من مخصص زكاة للفترة بمبلغ  للفترة مخصص الزكاةحركة  يتكون
يعتمد مخصص الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في رأس لاير سعود (،  62,995:  2016

 (.%48.02:  2016مارس  31) %48.02مال الشركة و التي بلغت 
 

  للفترةضريبة الدخل ب( 

ترة للفلصافي الخسائر المعدلة   نتيجة وذلكال يوجد ضريبة دخل على المساهمين غير السعوديين 
في رأس مال الشركة غير السعوديين حصة المساهمين ( ، 2016مارس  31ة في )مماثل للفترة المنتهي

 (%51.98:  2016مارس  31) %51.98و التي بلغت 
 

  الربط الزكوي والضريبيج( 

في المواعيد  2015بر ديسم 31شهرا المنتهية في  12عن فترة الـ قدمت الشركة اإلقرار الزكو  
، الشركة االن في مرحلة 2017أبريل  30لنهائية وهي صالحة حتى ا وتم استالم شهادة الزكاةالمحددة 

في خالل  2016ديسمبر  31شهرا المنتهية في  12تقديم االقرار الزكو  و الضريبي عن فترة الـ 
 واعيد القانونية.مال



  العربي الوطني للتأمين التعاوني والبنك الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (األولية  يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 ) تتمة (  الزكاة وضريبة الدخل -9
 

، كما 2014الزكاة و الدخل عن عام استلمت الشركة الربط التالي ذكره فيما يخص اقرار  2016خالل 
 يلي:

  م لطلب دفع  ٢٠١٦نوفمبر  ٣بتاريخ  ٠١٩٠٠٠٠٠٦٧٨٤خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم

سعودي و قامت الشركة باالعتراض في المواعيد لایر  ٣٥١٬٤٧٩بمبلغ  ٢٠١٤زكاة اضافية عن عام 

 القانونية.

  م لطلب دفع  ٢٠١٦نوفمبر  ٣بتاريخ  ٠٢٤٠٠٠٠٣٣٠٨٠خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم

سعودي )متضمنة غرامات تاخير لایر  ٢٤٦٬٤٦٢بمبلغ  ٢٠١٤ضريبة استقطاع اضافية عن عام 

 سعودي( وقامت الشركة باالعتراض في المواعيد القانونية.لایر  ٥٨٬٣٢٣بمبلغ 

لب ل المذكور بعاليه بشكل يغو تتوقع إدارة الشركة النجاح في جميع الدفوع لما تقدمت به مصلحة الزكاة والدخ
 عليه التاكد, وبالتبعية ال حاجة لتكوين مخصصات اضافية.

 

  المعدلة - خسارة السهم األساسية والمخفضة -10
 

دد على المتوسط المرجح لع الفترة خسارة السهم األساسي والمخفض للفترة بقسمة صافيخسارة تم إحتساب 
 .ة الفترةالعادية والمصدرة والقائمة في نهاي األسهم

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لجميع الفترات السابقة لتعكس عنصرالمكافاة إلصدار 
 "ربحية السهم" على النحو التالي: 33معيار المحاسبة الدولي رقم حسب متطلبات الحقوق األولوية 

 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 2017 مارس 31في 

 )غير مراجعة(

رة الثالثة أشهر المنتهية لفت 

 2016 مارس 31في 

 )غير مراجعة(

 17,500,000  35,000,000 األسهم المصدرة العادية في بداية الفترة
 13,173,077  - حقوق األولوية المعدلة

 -  - تأثير إصدار أسهم حقوق األقلية المصدرة

 30,673,077  35,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 
، وهي نسبة من الحقوق السابقة 1.7يحسب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للفترة السابقة باستخدام عامل تعديل 

، وهو آخر يوم تداول 2016فبراير  22في  57,04لاير سعود  وسعر اإلغالق للسهم الواحد وهو  33.52النظرية 
 لألسهم قبل إصدار أسهم الحقوق األولوية.

 

 م األساسي والمخفض على النحو التالي:ربح السه
 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

2017مارس  31في   

 )غير مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

2016مارس  31في   

 )غير مراجعة(

 لاير سعود   لاير سعودي 

 (3,679,430)  (6,867,927) صافي خسارة الفترة قبل الزكاة

سهم العاديةالمتوسط المرجح لعدد األ  35,000,000  30,673,077 

 (0.12)  (0.20) )خسارة( السهم األساسية والمخفضة 



  العربي الوطني للتأمين التعاوني والبنك الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

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

 
بة قطاعات األعمال بالنس التشغيلية تماشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، إعتمدت اإلدارة 

ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف ور أدناه،ومطلوباتها وكما هو مذكلنشاطات الشركة وموجوداتها 
 العمومية واإلدارية.

 
 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، النقدية وشبه النقديةال تتضمن موجودات القطاعات  

، وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير ومستحق من عمليات المساهمين والممتلكات والمعدات
 الموزعة.

 
 و تضمن مطلوبات القطاعات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين و الذمم الدائنة والمستحقات األخرىال ت 

 .وبالتالي تم ادراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة المستحقات ألطراف ذات عالقة
 

يتم قرار وليتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى رئيس العمليات، بصفته صانع ا 
 .قبتها على أساس مركز مرا

 
 تتواجد كافة الموجودات التشغيلية والنشاطات الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعودية. 



  العربي الوطني للتأمين التعاوني والبنك الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

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

 قائمة نتائج عمليات التأمين األولية ( أ
  

 )غير مراجعة( 2017 مارس 31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  في                                         

 
 حماية وادخار

 لاير سعودي

 طبي

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 عام اخرى

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 103,319,743 10,362,738 16,833,383 65,623,021 10,500,601 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (14,834,345) (8,552,435) - (1,633,280) (4,648,630) أقساط إعادة التأمين المسندة

 (824,286) (304,656) (519,630) - - فائض خسارة أقساط تأمين

 87,661,112 1,505,647 16,313,753 63,989,741 5,851,971 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (40,999,837) 194,110 (11,771,871) (27,071,181) (2,350,895) صافي التغير في األقساط غير المكتسبة

 46,661,275 1,699,757 4,541,882 36,918,560 3,501,076 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 3,235,878 2,521,621 - 56,619 657,638 دخل عموالت إعادة التأمين

 1,473,946 32,813 1,043,209 - 397,924 إيرادات إكتتاب اخرى

 51,371,099 4,254,191 5,585,091 36,975,179 4,556,638 إجمالي إيرادات اإلكتتاب

      

 (47,145,551) (1,090,876) (2,164,745) (33,481,168) (10,408,762) إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيد  التأمين من المطالبات 

 المدفوعة
8,976,210 415,316 - 1,072,486 10,464,012 

 (36,681,539) (18,390) (2,164,745) (33,065,852) (1,432,552) صافي المطالبات المدفوعة

 (1,401,275) (466,007) (2,226,820) 3,086,711 (1,795,159) تغيرات في المطالبات تحت التسوية

 (38,082,814) (484,397) (4,391,565) (29,979,141) (3,227,711) صافي المطالبات المتكبدة

 (6,052,472) (1,474,232) (637,671) (3,218,788) (721,781) عموالت متكبدة

 (700,394) (74,760) (25,308) (561,742) (38,584) رسوم فحص و اشراف

 (393,105) - (125,942) (267,163) - مصاريف اكتتاب اخرى

 (2,076,481) (327,882) (238,203) (1,470,950) (39,446) ديون مشكوك في تحصيلها

 (47,305,266) (2,361,271) (5,418,689) (35,497,784) (4,027,522) إجمالي مصاريف اإلكتتاب

 4,065,833 1,892,920 166,402 1,477,395 529,116 نتائج اإلكتتاب

 (12,263,180)     مصاريف غير موزعة

 303,529     دخل عموالت خاصة غير موزعة

 (7,893,818)     صافي عجز الفترة من عمليات التأمين

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  العربي الوطني للتأمين التعاوني والبنك الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

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

 قائمة نتائج عمليات التأمين األولية أ(  
 

 )غير مراجعة( 2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية  في 

 
 حماية وادخار

 لاير سعود 

 طبي

 لاير سعود 

 المركبات

 لاير سعود 

 عام اخرى

 لاير سعود 

 المجموع

 لاير سعود 

 54,983,301 7,772,377 7,359,895 33,140,874 6,710,155 ن المكتتبةإجمالي أقساط التأمي

 (13,251,347) (7,021,242) - (1,617,077) (4,613,028) أقساط إعادة التأمين المسندة

 (415,469) (220,378) (190,849) - (4,242) فائض خسائر أقساط تأمين

 41,316,485 530,757 7,169,046 31,523,797 2,092,885 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (12,471,698) (129,395) (6,489,445) (4,860,731) (992,127) صافي التغير في األقساط غير المكتسبة

 28,844,787 401,362 679,601 26,663,066 1,100,758 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 1,878,742 1,051,031 - 76,642 751,069 دخل عموالت إعادة التأمين

 1,226,198 - 805,079 - 421,119 ايرادات اكتتابات اخرى

 31,949,727 1,452,393 1,484,680 26,739,708 2,272,946 إجمالي إيرادات اإلكتتاب

      

 (21,648,774) (133,664) (121,014) (14,010,347) (7,383,749) إجمالي المطالبات المدفوعة

 6,988,412 133,358 - 265,481 6,589,573 البات المدفوعةحصة معيد  التأمين من المط

 (14,660,362) (306) (121,014) (13,744,866) (794,176) صافي المطالبات المدفوعة

 (6,962,339) (310,957) (688,486) (6,424,285) 461,389 تغيرات في المطالبات تحت التسوية

 (21,622,701) (311,263) (809,500) (20,169,151) (332,787) صافي المطالبات المتكبدة

 (2,266,919) (639,396) (117,079) (1,325,893) (184,551) عموالت متكبدة

 (477,015) (32,423) (4,472) (412,926) (27,194) رسوم فحص و اشراف

 (290,230) - (19,835) (270,395) - مصاريف اكتتاب اخرى

 (1,615,384) (531,588) (24,526) (1,021,647) (37,623) ديون مشكوك في تحصيلها

 (26,272,249) (1,514,670) (975,412) (23,200,012) (582,155) إجمالي مصاريف اإلكتتاب

 5,677,478 (62,277) 509,268 3,539,696 1,690,791 نتائج اإلكتتاب

 (9,744,494)     مصاريف غير موزعة

 267,909     دخل عموالت خاصة غير موزعة

 (3,799,107)     صافي عجز الفترة من عمليات التأمين

 
 
 
 

  



  العربي الوطني للتأمين التعاوني والبنك الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

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

 
 موجودات ومطلوبات عمليات التأمين (ب

 

 مراجعة(غير ) 2017 ارسم 31 

 
 حماية وادخار

 لاير سعودي

 طبي

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 عام اخرى

 لاير سعودي

 غير موزع

وديلاير سع  

 المجموع

 لاير سعودي

       موجودات عمليات التأمين

 40,731,629 40,731,629 - - - - نقدية و شبه نقدية

 93,493,605 - 18,856,747 16,948,701 53,729,484 3,958,673 أقساط مدينة ، صافي

 4,148,723 - 15,247 - - 4,133,476 ذمم اعادة تأمين مدينة

األقساط حصة معيدي التأمين من 

 غير المكتسبة
639,306 1,385,849 - 23,648,388 - 25,673,543 

حصة معيدي التامين من 

 اإلحتياطيات الحسابية
230,837,901 - - - - 230,837,901 

حصة معيدي التامين من المطالبات 

 تحت التسوية
17,589,056 784,329 - 21,359,611 - 39,732,996 

مؤجلةتكاليف إكتتاب وثائق تأمين   662,289 7,394,299 2,092,650 2,333,865 - 12,483,103 

 421,512 421,512 - - - - مستحق من جهات ذات عالقة

مصاريف مدفوعة مقدما و 

 موجودات اخرى
56,129 21,792,896 4,350,873 905,631 9,455,588 36,561,117 

 31,293,014 - - - 31,293,014 - ودائع ألجل

ت المساهمينمستحق من عمليا  - - - - 7,921,546 7,921,546 

صافي  -ممتلكات ومعدات   - - - - 3,608,402 3,608,402 

 526,907,091 62,138,677 67,119,489 23,392,224 116,379,871 257,876,830 مجموع موجودات عمليات التأمين

       مطلوبات عمليات التأمين

 134,912,169 - 24,923,558 17,390,607 87,950,048 4,647,956 إجمالي األقساط غير المكتسبة

 88,442,249 - 23,583,856 5,696,552 33,945,930 25,215,911 إجمالي مطالبات تحت التسوية

حسابية احتياطياتاجمالي   230,837,901 - - - - 230,837,901 

 36,835,827 8,806,139 1,180,717 2,831,780 22,652,315 1,364,876 ذمم دائنة ومستحقات واخرى

 26,263,426 - 21,228,938 528,547 1,797,299 2,708,642 أرصدة إعادة تأمين دائنة

دخل عموالت إعادة تأمين غير 

 مكتسبة
92,889 239,027 - 4,316,862 - 4,648,778 

 2,656,973 2,656,973 - - - - مستحق إلى جهات  ذات عالقة

فينمكافاة نهاية الخدمة للموظ  - - - - 2,309,768 2,309,768 

 526,907,091 13,772,880 75,233,931 26,447,486 146,584,619 264,868,175 مجموع مطلوبات عمليات التأمين



  والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة  
 ة مساهمة سعودية () شرك 

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

 
 ( تتمة ) موجودات ومطلوبات عمليات التأمين (ب    
 

 )مراجعة( 2016ديسمبر  31

 
 حماية وادخار

  سعود لاير

 طبي

 لاير سعود 

 المركبات

 لاير سعود 

 عام اخرى

 لاير سعود 

 غير موزع

 لاير سعود 

 المجموع

 لاير سعود 

       موجودات عمليات التأمين

 44,784,851 13,784,851 - - 31,000,000 - نقدية و شبه نقدية

 53,391,350 - 13,114,110 5,052,236 34,600,805 624,199 أقساط مدينة ، صافي

 1,249,349 - - - - 1,249,349 ذمم اعادة تأمين مدينة

حصة معيد  التأمين من األقساط 

 غير المكتسبة
206,192 282,253 - 28,103,822 - 28,592,267 

حصة معيد  التامين من 

 اإلحتياطيات الحسابية
234,842,010 - - - - 234,842,010 

حصة معيد  التامين من 

لتسويةالمطالبات تحت ا  
15,715,914 852,998 - 17,235,340 - 33,804,252 

 9,083,617 - 2,924,757 763,885 5,132,546 262,429 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 1,745,571 1,745,571 - - - - مستحق من جهات ذات عالقة

مصاريف مدفوعة مقدما و 

 موجودات اخرى
32,926 19,574,671 3,430,779 377,560 11,845,787 35,261,723 

 15,000,000 15,000,000 - - - - ودائع ألجل

 2,904,525 2,904,525 - - - - مستحق من عمليات المساهمين

صافي  -ممتلكات ومعدات   - - - - 3,776,580 3,776,580 

 464,436,095 49,057,314 61,755,589 9,246,900 91,443,273 252,933,019 مجموع موجودات عمليات التأمين

       مطلوبات عمليات التأمين

 96,831,054 - 29,573,100 5,618,736 59,775,272 1,863,946 إجمالي األقساط غير المكتسبة

 81,112,229 - 18,993,576 3,469,732 37,101,310 21,547,611 إجمالي مطالبات تحت التسوية

حسابية احتياطياتاجمالي   234,842,010 - - - - 234,842,010 

 21,776,258 6,259,251 1,848,298 1,027,546 11,547,455 1,093,708 ذمم دائنة ومستحقات واخرى

 20,292,935 - 17,639,101 99,295 793,867 1,760,672 أرصدة إعادة تأمين دائنة

دخل عموالت إعادة تأمين غير 

 مكتسبة
45,489 81,114 - 4,825,494 - 4,952,097 

لى جهات  ذات عالقةمستحق إ  - - - - 2,615,731 2,615,731 

 2,013,781 2,013,781 - - - - مكافاة نهاية الخدمة للموظفين

 464,436,095 10,888,763 72,879,569 10,215,309 109,299,018 261,153,436 مجموع مطلوبات عمليات التأمين



  والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة  
 ة مساهمة سعودية () شرك 

 الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (األولية  يضاحات حول القوائم الماليةإ
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 التعهدات و اإللتزامات  12

خطابات الضمان المستحقة لصالح مقدمي الخدمات الطبية ومناقصات  ، بلغت2017 مارس 31بتاريخ  
(. وتم 2016ديسمبر  31لاير سعود  كما في  3,499,207لاير سعود  )  5,249,207التأمين العام 

 لاير سعود  كما في  3,538,097 و 5,249,207 اصدار خطابات الضمان مقابل الهامش النقد  البالغ
على التوالي والتي تصنف تحت بند المصروفات المدفوعة مقدما  2016ر ديسمب 31و 2017 مارس 31

أو إجراءات قانونية  تعهدات و إلتزاماتهناك  ال يوجد. األولية االخرى في قائمة المركز المالي والموجودات
 أخرى معلقة أو نزاعات ذات طبيعة مادية.

 
 أرقام المقارنة  13
سابقة كي تتماشى مع عرض الفترة الحالية. ومع ذلك لم يكن هناك ا  تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة ال 

 المالية االولية. للقوائمتاثير من إعادة التصنيف هذه على العرض الشامل 
 

 إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  14

 (. 2017 ايوم 9الموافق )  هــ 1438 شعبان 13 بتاريخ القوائم المالية األولية الموجزةاعتماد  تم 
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