
 شركة متاليف 

 والمجموعة األمريكية الدولية

 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 األولية الموجزة )غير مراجعة(  المالية المعلومات

 فحص مراجعي الحسابات المستقلين المحدودوتقرير 

2019مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 



 

 

 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 المالية األولية الموجزة وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين  المعلومات

 2019 مارس 31 في 

 

 

 صفحـة فهــرس

  

 2 - 1 فحص مراجعي الحسابات المستقلين المحدود تقرير

 4 – 3 قائمة المركز المالي األولية الموجزة

 5 الموجزة األولية الدخل قائمة

 6 األولية الموجزةقائمة الدخل الشامل 

 7 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموجزة

 8 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

  40 – 9 المالية األولية الموجزة القوائمإيضاحات حول 
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 الوطني للتأمين التعاونيتاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي ركة مش

 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة( الموجزة قائمة المركز المالي األولية

 السعودية الرياالت بآالف   2019مارس  31كما في 

  إيضاحات 

 2019 مارس 31

  )غير مراجعة(

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

      الموجودات

  56,305                          72,739                        4 نقدية وشبه نقدية

  35,139                          3,000                           5 األجل قصيرة ودائع

  19,253                          16,193                        6 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

  22,417                          27,519                        9.2 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

  19,457                          18,610                        9.1 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

  24,042                          26,124                        9.1 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

  176,787                        172,593                       حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

  2,584                            3,298                           9.3 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

  17,653                          17,814                        8 إستثمارات 

  133                               475                              14 عالقة ذات جهات من مستحق

  10,693                          10,862                         مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

  89,000                          89,000                        5 األجل طويلة ودائع

  2,158                            1,887                            ممتلكات ومعدات ، صافي

  763                               711                               ملموسة غير أصول

  35,000                          35,000                        7 وديعة نظامية

  1,935                            1,935                           7 من الوديعة النظامية  مستحقة عوائد

      

  513,319   497,760   الموجودات إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

المــــــــــالــــيالمديـــــر   

 

 اإلدارة مجلـــس رئيـــــس

 

 

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  20إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 )تتمة( )غير مراجعة( الموجزة قائمة المركز المالي األولية

 2019مارس  31كما في 

 السعودية الرياالت بآالف   

 
 إيضاحات

 
 2019 مارس 31

 )غير مراجعة(

 2018ديسمبر  31 

 )مراجعة(

       المطلوبات

  5,148                            6,626                            مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

  15,528                          14,107                         مستحقات وذمم دائنة أخرى

  36,084                          39,473                         ذمم معيدي التأمين

  35,861                          38,879                        9.2 أقساط تأمين غير مكتسبة

  3,928                            3,749                           9.4 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

  27,605                          25,930                        9.1 مطالبات تحت التسوية

  50,029                          40,891                        9.1 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

  176,787                        172,593                       إحتياطيات حسابية

  56                                 52                                14 مستحق إلى جهات ذات عالقة

  2,593                            2,993                           11 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

  3,898                            4,121                            للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

  1,935                            1,935                           7 السعودي العربي النقد لمؤسسة مستحقة عوائد

      

 359,452  351,349   المطلوبات إجمالي

      

      حقوق المساهمين

  180,000    180,000                      12 رأس المال

 (26,382)   (33,980)                        عجز متراكم

  375    375                               احتباطي اعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة

 (126)    16                                8 استثمارات متاحة للبيع -احتياطي القيمة العادلة

  153,867    146,411                       المساهمين حقوق إجمالي

 513,319  497,760   المساهمين وحقوق المطلوبات إجمالي

      

     10 والتعهدات اإللتزامات

 

 

 
  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي

 

 اإلدارة مجلـــس رئيـــــس

 

 المــــــــــالــــيالمديـــــر 

 

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  20إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 (مراجعة)غير األولية الموجزة  الدخلقائمة 

 2019مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةال لفترة

 
 السعودية الرياالت بآالف   

  ايضاح 

 2019 مارس 31

 )غير مراجعة(

 2018 مارس 31

 )غير مراجعة(

     اإليرادات

  100,513   28,054   9.2 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (23,824)  (19,416)   9.2 أجنبي –التأمين المسندة أقساط إعادة 

 (772)  (39)   9.2 أجنبي – أقساط تأمين فائض الخسارة

  75,917   8,599   9.2 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (3,553)   2,084    صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

  72,364   10,683    صافي أقساط التأمين المكتسبة

  4,568   1,505   9.4 عمولة إعادة التامين

  928   772    إيرادات إكتتاب اخرى

  77,860   12,960    إجمالي اإليرادات

     تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (59,157)  (25,384)    اجمالي المطالبات المدفوعة

 (13,320)  (7,092)    واستحقاقات تصفبات

 (1,941)  (869)    مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

 9.1 حصة معيدي التامين من المطالبات المدفوعة

 
  12,367   14,768  

 (59,650)  (20,978)    المدفوعة ىاألخرصافي المطالبات والمنافع 

 (3,379)   828    التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (12,450)   11,220    التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي

 (75,479)  (8,930)    المتكبدة ىاألخرصافي المطالبات والمنافع 

 (1,187)     -    التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 9.3 تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

 
  (1,589)  (7,144) 

 (1,064)  (239)    اإلشراف والتفتيشتكاليف 

 (393)  (79)    مصاريف اإلكتتاب األخرى

 (85,267)  (10,837)    إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (7,407)   2,123    ( اإلكتتابخسارة/ ) فائضصافي 

     )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

 6 تحصيلها في المشكوك الديون/ )مخصص(  عكس

 
  1,993   641  

 (10,754)  (12,583)    مصاريف عمومية وإدارية

  1,930   1,269    دخل عموالت من الودائع

 (8,183)  (9,321)    إجمالي مصروفات تشغيل أخرى

 (15,590)  (7,198)    خسارة الفترة صافي

    -     -    خسارة الفترة المنسوبة إلى عمليات التأمين صافي

 (15,590)  (7,198)    الفترة المنسوبة إلى المساهمين خسارة صافي

 )معدلة(    

 13 خسارة السهم األساسي والمخفض 

 
  (0.40)  (0.87) 

 

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 التنفيــــــذيالرئيـــــــس 

 

 اإلدارة مجلـــس رئيـــــس

 

 المديـــــر المــــــــــالــــي

 

 
 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  20إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 التعاونيشركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين 

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 (مراجعة)غير  الموجزةالشامل األولية  الدخلقائمة 

 2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة

 

 السعودية الرياالت بآالف ايضاحات 

  

 2019 مارس 31

 )غير مراجعة(

 2018 مارس 31

 )غير مراجعة(

    

 (15,590)  (7,198)   صافي خسارة الفترة

    خراأل الدخل الشامل /)الخسارة( 

    

    

 البنود التي سيتم ادراجها في قائمة الدخل في الفترات الالحقة

     

     

-  Net fair value changes- Available for 

sale investments    

     

     

Items that will not be reclassified to  statement 

of income in subsequent years  

   

     

     

- Remeasurement of end of service 

indemnities    

   

    -   142  8 االستثمارات المتاحة للبيع -صافي التغير في القيمة العادلة

    

 (15,590)  (7,056)   للفترةالشاملة  الخسارة إجمالي

    

    -     -   التأمين عمليات إلى لمنسوبا الشامل الدخل إجمالي

 (15,590)  (7,056)   المساهمين إلى المنسوبة للفترة الشاملة الخسارة إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 التنفيــــــذيالرئيـــــــس 

 

 اإلدارة مجلـــس رئيـــــس

 

 المديـــــر المــــــــــالــــي

 

 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  20إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



7 

 

 والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة متاليف 

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )غير مراجعة( الموجزةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية 

 2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة

 

 ايضاحات

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 رأس المال

 متراكمعجز 

 رأس المال

 عجز متراكم

 المجموع

 

  

 رأس المال

  

 عجز متراكم

  

احتياطي اعادة قياس 

  تعويضات نهاية الخدمة

 -احتياطي القيمة العادلة 

  استثمارات متاحة للبيع

 المجموع

 

  153,867   (126)                       375                        (26,382)              180,000   12  2019يناير  1الرصيد كما في 

            مجموع الخسارة الشاملة:

 (7,198)      -                              -                            (7,198)                  -    الفترة خسارة صافي

 8 االستثمارات المتاحة للبيع -تغييرات القيمة العادلة

 
  -     -     -     142  142 

   180,000  (33,580)   375  16  146,811 

 11 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 
 -     (400)   -     -     (400)  

(33,980)  180,000   2019مارس  31الرصيد كما في     375  16  146,411 

            

   

 المالرأس 

  

 عجز متراكم

  

احتياطي اعادة قياس 

  تعويضات نهاية الخدمة

 -احتياطي القيمة العادلة 

  استثمارات متاحة للبيع

 المجموع

 

  177,779                 -     -  (172,221)             350,000    2018يناير  1الرصيد كما في 

            مجموع الخسارة الشاملة:

 (15,590)                 -     -  (15,590)                  -   الفترة خسارة صافي

        350,000  

               -    

 

            (187,811)  -     -                 162,189  

 (480)                      -     -  (480)                       -   مخصص الزكاة وضريبة الدخل

  350,000        2018 مارس 31الرصيد كما في  

 
 (188,291)  -     -                 161,709  

 

 

 

 
  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي

 

 اإلدارة مجلـــس رئيـــــس

 

 المديـــــر المــــــــــالــــي

 

 

 

 

 
 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  20إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 الوطني للتأمين التعاونيتاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي شركة م

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 (مراجعة)غير  الموجزةقائمة التدفقات النقدية األولية 

 2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة
 السعودية الرياالت بآالف  

 إيضاحات 

 2019مارس  31

 )غيرمراجعة(

 2018مارس  31

 )غيرمراجعة(

    التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

(15,590) (7,198)                   صافي خسارة الفترة   

    تعديالت على البنود غير النقدية:

  288                       271                        إستهالكات الممتلكات والمعدات

  65                         82                          الملموسة غير األصول إطفاءات

 (641)                    (1,993)                  6 تحصيلها في مشكوك ديون مخصص

 (18)                      (19)                       8.2 إطفاء الخصم/ العالوة على االستثمارات

  274                       373                        الخدمة للموظفينمخصص مكافأة نهاية 

                  (8,484)               (15,622) 

    :التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات

 (17,522)   5,053   أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

 (6,808)  (5,102)   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

  12,859   4,194   حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 (3,463)   847   حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 (1,472)  (2,082)   المتكبدة غير المبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من المطالبات 

  561  (714)   تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 (16,982)  (342)   عالقة ذات جهات من مستحق

 (3,926)  (169)   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 (2,289)   1,478   مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

  6,721  (1,421)   أخرى ومستحقات و ذمم دائنة 

  11,130   3,389   ذمم معيدي التأمين دائنة

  10,361   3,018   مكتسبة غير تأمين أقساط إجمالي

 (203)  (179)   عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

  6,842  (1,675)   التسوية تحت مطالبات إجمالي

  13,922  (9,138)   عنها مبلغ غير متكبدة مطالبات إجمالي

  1,187     -   إحتياطي عجز أقساط تأمين

 (12,859)  (4,194)   الحسابية اإلحتياطيات إجمالي

  192  (4)   جهات ذات عالقةالى  مستحق

 (17,371)  (15,525)   صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية

    -     -  11 الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

    -  (150)   مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (17,371)  (15,675)   األنشطة التشغيلية( المستخدم في)صافي النقد 

    اإلستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

  6,932   43,310   األجل قصيرة ودائعاستبعادات 

  3,051  (11,171)   األجل قصيرة ودائعاضافات 

 (135)     -   إضافات ممتلكات ومعدات

 (132)  (30)   ملموسة غير أصول شراء

  9,716   32,109   االستثمارية األنشطة من الناتج النقد صافي

  8,738                    16,434                  صافي الزيادة/ )النقص( في النقد و ما في حكمه

  59,021                  56,305                  بداية الفترةالنقد وما في حكمه، في 

  67,759                  72,739                 4 النقد وما في حكمه، في نهاية الفترة

    المعامالت غير النقدية:

    -                         142                       8 أرباح/ )خسائر( غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
 

 

 

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي

 

 اإلدارة مجلـــس رئيـــــس

 

 المديـــــر المــــــــــالــــي

 

 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 20إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيوالمجموعة األمريكية الدولية شركة متاليف 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 األولية الموجزة )غير مراجعة( المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019مارس  31في  المنتهية لفترة الثالثة أشهر

 

 التكوين واألنشطة الرئيسية -1

شركة مساهمة سعودية  -) "الشركة" ( والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والمجموعة األمريكية الدولية اليف متشركة 

  هـ1434الحجة  يذ 22بتاريخ  1010391438بموجب السجل التجاري رقم المملكة العربية السعودية  مسجلة في –

 (. 2013أكتوبر  27)الموافق 

 

 إن عنوان  المكتب المسجل للشركة هو كما يلي:

 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيوالمجموعة األمريكية الدولية شركة متاليف 

 11554الرياض 56437 صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 

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

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

 23)تداول( في  ة.تم إدراج الشركة في السوق المالية السعوديالتأمين العامة فئاتة وجميع يوالحوداث والصح والمجموعات

 (.2013نوفمبر  26)الموافق  هـ1435محرم 

 

(، باعتبارها ساما، منحت مؤسسة النقد العربي السعودي )هـ(1424 اآلخرربيع  26 الموافقم ) 2014فبراير  26في 

لة عن تطبيق وإدارة قانون التأمين والئحته التنفيذية، ترخيًصا للشركة لممارسة أنشطة التأمين في ئوالسلطة الرئيسية المس

ن اإلشراف على شركات صدر قانو هـ(1425ربيع األول  1الموافق ) م 2004أبريل  20المملكة العربية السعودية. في 

 (.32التأمين التعاوني )"قانون التأمين"( بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ 

 

استلمت الشركة خطابات الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعديل النظام االساسي 

 12عادية للشركة في ال غيرالعامة  الجمعية انعقدتما تقدم، للشركة بما يتماشى مع أنظمة الشركات الجديدة. وبناء على 

 للشركة. الجديد االساسيعلى النظام  الموافقة تهـ، وبناء عليه تم1438رجب  15 الموافق 2017ابريل 

 

 تحويل محفظة متاليف اليكو  1-1

اليف اليكو تمقامت بموجبها شركة ( التي %30بنسبة اليكو )أحد المساهمين  متاليفمع شركة  يةاتفاقبعقد الشركة قامت 

على منتجات تأمين مل هذه المحفظة ت. وتش2015أبريل  1الشركة إعتبارا من إلى السعودية الحالية التأمين محفظة بتحويل 

هذه المحفظة مع  تأمينبإعادة شركة التقوم حوادث شخصية. منتجات تأمين و إدخاري تأمين و منتجات األمد ةحياة طويل

لبوالص التأمين . وفقا لذلك، أصبحت الشركة المالك الجديد نسبية تأمينإعادة  ية٪ بموجب اتفاق100 تاليف بنسبةمشركة 

بدون محفظة بالقيمة الدفترية ال تحويلمن األعمال. وجرى  الجزء اهذلالتأمين  يف هي معيدمتالشركة وأصبحت  المحولة

محفظة في دفاتر الشركة بالقيمة الدفترية مع أصول تعويضية بهذه الجلت المطلوبات المتعلقة دفع أي مبلغ نقدي. وفقا لذلك، س  

 لاير ألف 433بلغت  للشركة عمولة إعادة التأمينبدفع  متاليف شركةتقوم . اإللتزاماتتمثل حصة إعادة التأمين من هذه 

 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثةألف لاير سعودي لفترة  577) 2019 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة سعودي

جميع المصروفات المتعلقة بإدارة هذه عن الشركة تعويض لتعويض تكلفة رأس المال لهذه المحفظة باإلضافة إلى ( 2018

 370) 2019 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة فترةل لاير سعودي ألف 342 بلغتإدارية  تعابأالمحفظة عن طريق دفع 

 إيرادات"ضمن بند  تصنيفها في القوائم المالية تم يالتي  (2018 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لاير سعودي لفترة ألف

 ".إكتتاب اخرى
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة( )غير مراجعة( المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاحات حول 

 2019مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
 

 )تتمة(  الرئيسيةواألنشطة  التكوين -1

 

 تحويل محفظة متاليف اليكو )تتمة( 1-1

 على النحو التالي:  2019مارس  31نقلها كما في  التي تم وتظهر الموجودات والمطلوبات للمحفظة

 السعودية الرياالت بآالف 

 المطلوبات  الموجودات 

 

 2019مارس  31

 )مراجعة غير(

 2018ديسمبر  31

  )مراجعة(

 2019مارس  31

 )غير مراجعة(

 2018ديسمبر  31

 ) مراجعة(

  3,835                5,135              نقدية وشبه نقدية
إجمالي األقساط غير 

  53   19  المكتسبة
حصة معيدي التأمين من  االقساط 

  53                     19                   الغير مكتسبة
إجمالي مطالبات تحت 

  8,641   8,633  التسوية
حصة معيدي التأمين من 

  176,787   172,593  إجمالي إحتياطيات حسابية  176,787            172,593         اإلحتياطيات الحسابية
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

  8,641                8,633              التسويةتحت 
عمليات الى  مستحق

  2,627   3,049  المساهمين

  2,003   3,044  دائنون ومطلوبات اخرى  180                     -                     مدينة تأمين اعادة ذمم

     615                   958                 المدينون والموجودات األخرى

  190,111   187,338  المجموع  190,111            187,338         المجموع

 

 التعاونية شركة مع  المنافذاتفاقية  1-2
التعاونية والغالبية العظمى من شركات التأمين في المملكة المبرمة بين شركة  المنافذ يةاتفاقبالمشاركة في الشركة قامت 

لمملكة العربية المركبات األجنبية العابرة لعلى لتأمين ابالمشاركة في  ةوالخاص 2015يناير  1 ابتداءا منالعربية السعودية 

فإن جميع شركات التأمين المشاركة ، هذه اإلتفاقيةالبحرين(. وبناء على منفذ )باستثناء  يةالحدودالمنافذ جميع عبر السعودية 

كافة المصاريف المتعلقة بإدارة هذه تحميل في هذه التغطية يكون لها حصة متساوية من النتيجة الصافية لهذه المحفظة بعد 

تجديدها  تمقد و، 2017 ديسمبر 31 في تنتهيلمدة ثالث سنوات تسري هذه اإلتفاقية التعاونية. شركة المحفظة من قبل 

 تأمين شركات مع 2019 ديسمبر 31 حتى 2019 يناير 1 من عام لمدةلمرتين على التوالي بنفس الشروط كان أخرها 

" ويتم اخرىإكتتاب ضمن بند "إيرادات االولية  المالية القوائممحفظة في ال هبهذ تصنيف الدخل المتعلق. يتم صلة ذات أخرى

 .(17)إيضاح  التقارير القطاعيةفي  المركباتتأمين  ضمنإدراجها 
 

 أسس اإلعداد -2

 

 والقياس العرض أساس (أ)

( المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي IFRSوفقاً لمعاييرالتقارير المالية الدولية ) األولية الموجزة المالية المعلوماتتم إعداد 

تتطلب اعتماد جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما السعودي )"ساما"( لمحاسبة الزكاة وضربة الدخل، والتي 

"ضريبة - 12( رقم ISA( بإستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي )IASBصدرت من قبل لجنة المعايير المحاسبية الدولية )

بة الدخل" بالقدر الذي تتعلق "اإليرادات من ضري - 21( رقم IFRICالدخل" ومعيار لجنة تفسير التقارير المالية الدولية )

والتعديالت الالحقة  2017ابريل  11المؤرخ في  381000074519فيه بالزكاة وضريبة الدخل. وبحسب تعميم ساما رقم 

من خالل تصنيفات معينة تتعلق بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل )تعميم ساما( يتم إستحقاق الزكاة وضريبة الدخل على أساس 

 عن طريق حقوق المساهمين تحت األرباح المحتجزة.ربع سنوي منفصل 
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( االعدادأسس -2

 

 )تتمة( والقياس العرض أساس (أ)

ب( ومبدأ التكلفة التاريخية، بإستثناء  2الموجزة على أساس فرض اإلستمرارية )ايضاح  األوليةالمالية  المعلوماتتم إعداد 

القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع وتعويضات نهاية الخدمة. لم يتم عرض قائمة المركز المالي بإستخدام تصنيف 

نف كمتداولة: النقدية وما في حكمها ــ الودائع قصيرة المتداولة وغير المتداولة. ومع ذلك، فإن األرصدة التالية بشكل عام تص

األجل ــ أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، ــ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة ــ حصة معيدي التامين 

إكتتاب مؤجلة ــ من المطالبات تحت التسوية ــ حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ــ تكاليف 

ـ دائنون  ـ مطالبات مستحقة لحملة الوثائق ـ ـ مصاريف مدفوعة مقدماً و موجودات أخرى ـ والمستحق من أطراف ذات عالقة ـ

ومصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى ــ ذمم معيدي التأمين ــ أقساط تأمين غير مكتسبة ــ إحتياطي عجز أقساط التأمين ــ 

الى  دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة ــ مبالغ مستحقة –مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  مطالبات تحت التسوية ــ

 -احتياطيات حسابية  –أطراف ذات عالقة والزكاة، واألرصدة التالية بشكل عام تصنف كغير متداولة: )ودائع طويلة األجل 

 مكافأة نهاية الخدمة(. –ت ممتلكات ومعدا –أصول غير ملموسة  –وديعة نظامية  –اإلستثمارات 
 

أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات  لمتطلبات وفقا

لشركة. يتم تسجيل تعود لالفعلية لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين الملكية المساهمين. إن 

سابات المتعلقة بها. يتم تحديد أساس التوزيع لإليرادات والمصاريف اإليرادات والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الح

ً للنظام األساسي للشركة، يتم توزيع العجز  األخرى من العمليات المشتركة من قبل األدارة وأعضاء مجلس اإلدارة. وفقا

 يات التأمين على النحو التالي:عمليات المساهمين في حين يتم توزيع الفائض من عمل ىعل الناتج من عمليات التأمين بالكامل
 

 %90 المساهمون

 %10 حملة الوثائق

 100% 

 
 والمساهمين التأمين لعمليات النقدية والتدفقات الشامل والدخل الدخل وقوائم الموجزة األولية المالي المركز قائمة إن

 مع تتوافق حتى تكميلية مالية معلومات قدمت حيث الموجزة، االولية المالية بالمعلومات 17 رقم باإليضاح والمعروضة

 بين الواضح الفصل تتطلب والتي السعودي، العربي النقد مؤسسة عن الصادرة التنفيذية للوائح اإلرشادية القواعد متطلبات

ً . المساهمين وعمليات التامين لعمليات والمصاريف واإليرادات والمطلوبات الموجودات  المالي المركز قائمة فإن لذلك، وطبقا

 تعكس أعاله، إليها المشار والمساهمين التأمين لعمليات المعدة النقدية والتدفقات الشامل والدخل الدخل وقوائم الموجزة األولية

 .بها الخاصة للعمليات الشاملة الخسائر أو واألرباح والمصاريف واإليرادات والمطلوبات الموجودات فقط

 

ً  الشركة مستوى على المالية المعلومات إعداد عند  عمليات ومعامالت أرصدة دمج يتم المالية، للتقارير الدولية للمعايير وفقا

 غير والخسائر واألرباح المتداخلة للعمليات والمعامالت االرصدة حذف يتم. المساهمين بعمليات الخاصة تلك مع التأمين

 بالنسبة موحدة المساهمين وعمليات التأمين لعمليات المعتمدة المحاسبية السياسات إن. الدمج أثناء بالكامل وجدت إن المحققة،

 .مماثلة ظروف في المشابهة واالحداث للمعامالت

 

 وقوائم الموجزة األولية المالي المركز قائمة في للشركة المالية المعلومات مع التأمين لعمليات منفصلة معلومات إدراج إن

 تمثل المالية بالمعلومات الصلة ذات المالحظات بعض وكذلك الموجزة، االولية النقدية والتدفقات الشامل والدخل الدخل

 .التنفيذية اللوائح بموجب مطلوب هو كما المطلوبة التكميلية لإليضاحات إضافة

 

 آالف.أقرب  ىإلالمعلومات المالية األولية الموجزة بالريال السعودي ويتم التقريب  عرض تم
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 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 )تتمة( االعداد أسس  -2
 

 االستمرارية مبدأ  (ب)

 رأس المتراكمة خسائرها تجاوزت، 2018 فبراير 28 من إعتباراً  أنه تداول على الشركة أعلنت، 2018 مارس 26 بتاريخ

، أقرت الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال 2018أبريل  18%. عالوة على ذلك، في  51،62 بنسبة مالها

 استيعابفقد تم  مليون لاير سعودي. في مقابل ذلك، 180مليون لاير سعودي إلى  350% أى من  48،57الشركة بنسبة 

. بتاريخ الحق (12إيضاح ) رأس مال الشركةمليون سهم من  17مليون لاير سعودي مقابل  170الخسائر المتراكمة بمبلغ 

 .2019مارس  31من رأس مال الشركة كما في  %18,88لذلك التخفيض، تمثل الخسائر المتراكمة نسبة 

 

، إستلمت الشركة خطاب تحذير نهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يشير إلى مشاكل 2018مارس  29 بتاريخ

ة المطالبات الطبية، وتقييمات المخاطر غير الفعالة والضعف في وظائف الرقابة الداخلية باإلضافة متعلقة بالتأخير في معالج

يوم عمل كحد أقصى لتحديد نقاط  15إلى أمور أخرى. كذلك أصدرت ساما تعليماتها إلى الشركة بتعيين مستشار مستقل في 

عمل من تاريخ خطاب التحذير. وفي حالة فشل الشركة يوم  60الضعف وتقديم التوصيات وتقديم التقرير إلى ساما خالل 

التعاوني  التأمين( من قانون 19ستتخذ ساما اإلجراءات التنظيمية الالزمة تجاه الشركة طبقا للمادة رقم ) ،المحددة المدة خالل

ة أو أى جزء من والذي من ضمنها منع الشركة من قبول عمالء جدد أو مستثمرين أومشتركين في أى من أنشطتها التأميني

 هذه األنشطة.

 

اتخذت قد الشركة بشأن قدرة الشركة على االستمرار. إال ان  التيقنمن عدم  ظروفاألحداث المذكورة أعاله خلقت 

االجراءات الالزمة لإللتزام بخطاب تحذير ساما وتلقت التقرير من اإلستشاري. وبناءاً على التقرير، قامت الشركة بتطوير 

طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي  هابعدو . 2018يونيو 28خطة عمل وتقديمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

النقاط التي  2018الشركة خالل عام استكملت وقد  .2018رسبتمب 13دمتها اإلدارة في تحديثًا بشأن خطة العمل التي ق

أبرزها الخبير االستشاري المستقل الذي يغطي مجاالت التقنية وأنظمة/ ضوابط تكنولوجيا المعلومات والحوكمة العامة بما 

 اإلدارة ولجان المجلس.في ذلك مجاالت االمتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ومراقبة مجلس 

 

باإلضافة إلى ذلك، أعد الخبير االكتواري المعين من الشركة تقرير مراجعة منتصف العام كجزء من المتطلبات التنظيمية 

و بناءا على خطة ، 2018أكتوبر  15المستندة إلى خطة العمل المحدثة, وتم تقديمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في 

الشركة سوف تكون قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة على األقل خالل االثني عشر شهًرا القادمة أن ف العمل المحدثة،

من تاريخ التقرير الحالي. باإلضافة إلى ذلك، يدرس مجلس اإلدارة أيًضا العديد من الخيارات كإستراتيجية نهائية للشركة 

االستمرارية. وبناًء على ما سبق ، فإن اإلدارة واثقة من أن الشركة ستتمكن من القدرة على المدى الطويل، لضمان وضعية 

  على االستمرارية.

 

وبالتالي ، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية وال تتضمن أي تعديالت قد تكون مطلوبة، إذا لم تتمكن الشركة 

 من االستمرار كمنشأة مستمرة.

 

 لمالية السنة ا  (ت)

 ديسمبر. 31تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 

 )تتمة( االعداد أسس  -2

 

 الهامة المحاسبية والسياسات والتقديرات األحكام  (ث)
 

 السياسات تطبيق على تؤثر وإفتراضات وتقديرات أحكام إصدار اإلدارة من األولية الموجزة المالية المعلومات إعداد يتطلب

 .التقديرات هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد. والمصاريف واإليرادات والمطلوبات الموجودات وأرصدة المحاسبية
 

 المحاسبية السياسات تطبيق في اإلدارة إتخذتها التي الهامة األحكام كانت ،األولية الموجزة المالية المعلومات إعداد عند

 القوائم على المطبقة تلك نفسها هي المخاطر إدارة سياسات ذلك في بما التقدير من التأكد لعدم الرئيسية والمصادر للشركة

 .2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة و في كما السنوية المالية

 

 لمعايير والتعديالت الصادرةا -3

 :ةالدولياعتمدت الشركة التعديالت والمراجعات التالية للمعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة 

 

 التطبيق تاريخ الوصف المعيار

 2019 يناير 1 عقود اإليجار   16الدولي للتقرير المالي   المعيار

 

. اختارت باستخدام منهجية التطبيق بأثر رجعي المعدل 16التقارير المالية رقم  إلعداداعتمدت الشركة المعيار الدولي 

والمعيار  17الشركة تطبيق المعيار على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

. وقد اختارت الشركة استخدام اإلعفاءات المقترحة بموجب المعيار  للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 4الدولي 

القيمة.  ةشهًرا من تاريخ الطلب، وعقود اإليجار منخفض 12ق بعقود اإليجار التي تنتهي مدة عقد اإليجار خالل فيما يتعل

 17وقررت أن الفرق مقارنةً بالمعيار المحاسبي الدولي رقم  16الدولي إلعداد التقارير المالية  للمعيارأجرت الشركة تقييماً 

 ليس جوهريًا في البيانات المالية للشركة ككل. يير الدولية للتقارير الماليةللجنة تفسيرات المعا 4والمعيار الدولي 

 

 وترد تفاصيل السياسة المحاسبية الهامة الجديدة أدناه.

 

 جميع عقود اإليجار من خالل االعتراف بأصل حق االستخدام والتزامات اإليجار باستثناء:عن محاسبة التتم 

 و ،إيجارات األصول منخفضة القيمة • 

 شهًرا أو أقل. 12عقود اإليجار لمدة • 

 

يتم قياس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية للمدفوعات التعاقدية المستحقة للمؤجر خالل مدة عقد اإليجار، مع تحديد معدل 

عادة( محددًا بسهولة، في هذه الحالة يتم استخدام عقد اإليجار ما لم يكن )كما هو الحال المرتبط بالخصم بالرجوع إلى السعر 

معدل عمولة الشركة اإلضافي عند بدء عقد اإليجار. يتم تضمين مدفوعات اإليجار المتغيرة فقط في قياس التزام اإليجار إذا 

لمتغير سيبقى كانت تعتمد على مؤشر أو معدل. في مثل هذه الحاالت، يفترض القياس األولي اللتزام اإليجار أن العنصر ا

 على حاله طوال مدة عقد اإليجار. يتم دفع مصروفات اإليجار المتغيرة األخرى في الفترة التي تتعلق بها.
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول المعلومات المالية 

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( لمعايير والتعديالت الصادرةا -3

 عند االعتراف المبدئي ، تتضمن القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار:

 ؛ المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية• 

 لصالح الشركة إذا كان من المؤكد بشكل معقول تقييم هذا الخيار ؛سعر ممارسة خيار الشراء • 

 

 أي غرامات مستحقة الدفع إلنهاء عقد اإليجار، إذا تم تقدير مدة عقد اإليجار على أساس خيار اإلنهاء الذي تمارسه.• 

 

 يضها ألي حوافز إيجار مستلمة، وتزيد من أجل:يتم قياس أصول حق االستخدام مبدئيًا بمبلغ التزام اإليجار، وتخف

 

 مدفوعات اإليجار المدفوعة في أو قبل بدء اإليجار ؛• 

 التكاليف المباشرة األولية المتكبدة ؛ و• 

أو استعادة الموجودات المؤجرة )عادة ما تكون  بإنهاءمقدار أي مخصص معترف به عندما تكون الشركة مطالبة تعاقديًا • 

 عمليات هدم مستأجرة(.

 

لفائدة المحملة بمعدل ثابت على الرصيد المستحق وتخفيضها لمدفوعات على أساس ابعد القياس األولي اللتزامات اإليجار 

ة العقد المتبقية أو مدى الحياة اإليجار المقدمة. يتم إطفاء موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فتر

 االقتصادية المتبقية لألصل ، إذا كان هذا نادًرا ما يكون أقصر من مدة عقد اإليجار.

  

عندما تقوم الشركة بمراجعة تقديرها لمدة أي عقد إيجار، فإنها تعدل القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار لتعكس المدفوعات 

لتي يتم خصمها بنفس سعر الخصم المطبق عند بدء اإليجار. تتم مراجعة القيمة الدفترية ، واالمحددالمستحقة على المدى 

اللتزامات اإليجار بشكل مماثل عند مراجعة العنصر المتغير لمدفوعات اإليجار المستقبلية التي تعتمد على سعر أو مؤشر. 

الموجود في حق االستخدام، مع إطفاء القيمة الدفترية  في كلتا الحالتين، يتم إجراء تعديل معادل على القيمة الدفترية لألصل

 على مدى فترة اإليجار المتبقية. المحددة
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( المعلوماتإيضاحات حول 

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

 )تتمة( عديالت الصادرةوالت المعايير -3
 

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

، عقود 4التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ، األدوات المالية )بما في ذلك 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 التأمين(

اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي معيار التقرير  2014في يوليو  –"االدوات المالية"  -9الدولي للتقرير المالي  المعيار

االدوات المالية: االثبات والقياس. يتضمن  39االدوات المالية والي سيحل محل المعيار المحاسبة الدولي  9المالي الدولي 

للموجودات المالية  وإدخال نموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة والذي سيحل محل المعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة 

 الدولي المعيار بموجب. الجديد المحاسبي التحوط، ومتطلبات  39نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي 

 على التصنيف أساس يعتمد. العادلة القيمةب أو المطفأة بالتكلفة إما المالية الموجودات جميع قياس يتم ، 9 المالية للتقارير

المعيار بمعظم متطلبات معيار المحاسبة الدولي  يحتفظ. المالية للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات وخصائص العمل نموذج

الجزء من  هذا اثباتالمالية فيما عدا تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم  لاللتزامات 39رقم 

 محاسبة تلباطمت تتوافق  .لالدخ قائمةتغيرات القيمة العادلة المتعلقة باالئتمان الخاص في الدخل الشامل اآلخر بدالً من 

 .مقاربة اكثر نموذجا تتبعو طرلمخاإدارة ا تسارمما مع موثق ونح علی وطلتحا

 

 عقود 4 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيارعلى  تعديالت الدولية المحاسبة معايير مجلس نشر، 2016سبتمبر  في

الى  للشركة، المالية القوائمعلى  9رقم  ةالمالي ريراالتق إلعداد الدولي المعيار لتطبيق المحاسبية النتائج يعالج الذي التأمين

 تقدم .التامين لعقود القادمة المحاسبية المعايير نشر قبل القادمة التامين عقود معايير مع التفاعل اإلعتبار في يأخذ أن كبير حد

 مؤقت باعفاء مؤهلة كانت اذا للمنشأة التاجيل منهج يزود. االحالل ومنهج التأجيل منهج: التامين لشركات خيارين التعديالت

 االحالل منهج يتيح. 2022 وأالتامين  دقحتى تاريخ سريان المعيار الجديد لع 9 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق من

 عقود المعايير تطبيق قبل يحدث قد الذي المحاسبي التطابق عدم حاالت بعض اثار الخسارة أو الربح من يزيل ان للمنشأة

 . الجديد التأمين

 

محل  وسيحل. 2022يناير  1فترات التي تبدأ في أو بعد للعقود التأمين" ينطبق "  – 17الدولي للتقرير المالي  المعيار

 15" عقود التامين". يسمح بالتطبيق مبكرا للمعيار اذا تم تطبيق كال من المعيار الدولي رقم  4الدولي للتقرير المالي  المعيار

االدوات المالية. وقررت الشركة عدم تطبيق هذا المعيار  9المعيار الدولي للتقرير المالي  "االيرادات من عقود العمالء"و

 مبكرا. 
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول المعلومات المالية األولية 

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 النقديةوشبه  النقدية -4

 ما يلي:كالتدفقات النقدية  قائمةيتكون النقد والنقد المعادل في 

 عمليات التأمين 

 بآالف الرياالت السعودية

              2019مارس  31

 )غير مراجعة(

 

 

 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

   
  40,620   38,973  نقد لدى البنوك وفي الصندوق

    -   26,000  شهور او اقل 3ودائع قصيرة االجل بتاريخ استحقاق أصلي 

  64,973   40,620  

 

 عمليات المساهمين 

 بآالف الرياالت السعودية

              2019مارس  31

 )غير مراجعة(

 

 

 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

   
  1,685   7,766  نقد لدى البنوك وفي الصندوق

  14,000     -  شهور او اقل 3ودائع قصيرة االجل بتاريخ استحقاق أصلي 

  7,766   15,685  

   

 72,739 56,305 

 

 الودائع قصيرة وطويلة األجل -5

البنوك التجارية المحلية كإستثمارات بتصنيف ائتماني طبقاً لمنهجية تقييم ستاندر وتشمل الودائع ألجل التي تمثل الودائع لدى 

أند بور وفيتش وموديز. تستحق هذه الودائع بعد أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ. تقيد القيمة الدفترية للودائع ألجل 

 المستثمرة ألكثر من ثالثة أشهر:بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي. فيما يلي الودائع ألجل 

 عمليات التأمين 

 بآالف الرياالت السعودية

              2019مارس  31

 )غير مراجعة(

 

 

 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 35,139  3,000  ودائع قصيرة األجل

 %2.79 %2.70 متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة

   -    -  ودائع طويلة األجل

   متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة

 

 عمليات المساهمين 

 بآالف الرياالت السعودية

              2019مارس  31

 )غير مراجعة(

 

 

 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

   -    -  ودائع قصيرة األجل

   متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة

89,000  89,000 ودائع طويلة األجل  

 %3.56 %3.56 متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة

  35,139   3,000  إجمالي الودائع قصيرة األجل

  89,000   89,000  األجل طويلةإجمالي الودائع 
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 مدينة تأمين وذمم معيدي تأمين  أقساط  -6

 موضح ادناه : ،ملخص اقساط التأمين وارصدة اعادة التأمين المدينة

 السعودية الرياالت بآالف 

 

              2019مارس  31

 )غير مراجعة(

 
 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

    

  5,836    3,747               الوثائق حملة

  22,519    19,676            والوكالء الوسطاء

  770    649                  (14)إيضاح  عالقة ذات أطراف

    -      -                      مدينة تأمين معيدي ذمم

  24,072    29,125  

 (9,872)   (7,879)  تحصيلها في مشكوك ديون مخصص

 أقساط  تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ، صافي

 إن الحركة في

 إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

16,193  19,253 

 

 إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 

              2019مارس  31

 )غير مراجعة(

 
 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

    السعودية الرياالت بآالف

  10,618    9,872  الرصيد في بداية الفترة 

    -    -  المحمل خالل الفترة

 (746)   (1,993)  الديون المستبعدة خالل الفترة

  9,872    7,879  الرصيد في نهاية الفترة 

 
  الوديعة النظامية   -7

 

من رأس مال  %10 مليون لاير سعودي( 35: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 35والبالغة  تمثل الوديعة النظامية

ً لمتطلبات أنظمة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. و ال يمكن سحب هذه  الشركة المدفوع، وهي وفقا

النظامية مبلغ  الوديعةعلى  المستحقةمة العموالت بدون موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. بلغت قيالوديعة النظامية 

( و قد تم 2018ديسمبر  31ألف لاير سعودي كما في  1,284) 2019مارس  31ألف لاير سعودي كما في  1,935

 عرضها بشكل منفصل ضمن موجودات ومطلوبات المساهمين طبقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

، لم تقم الشركة بتخفيض (12)ايضاح  مليون لاير سعودي 180الى  مليون لاير سعودي 350تخفيض رأس المال من  بعد

 .القديم المدفوع المال رأس من %10 يزال ال 2019مارس  31مبلغ الوديعة النظامية والذي تم عرضه كما في 
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 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 االستثمارات -8
 

 :يلي كما اإلستثمارات تصنيف يتم

 عمليات المساهمين  

  الرياالت السعوديةبآالف 

 2019مارس  31

 )غير مراجعة(

 2018 ديسمبر 31

 )مراجعة(

    
  17,653   17,814   للبيع متاحة إستثمارات

  17,653   17,814   اإلجمالي

  

 تاحة للبيعم إستثمارات 8.1
 

 المساهمينعمليات     

  ايضاح  بآالف الرياالت السعودية
2019مارس  31  

مراجعة()غير   

 2018 ديسمبر 31
 )مراجعة(

      االستثمارات نوع

)أ( 8.1  أسهم غير مدرجة    3,175   3,175  

)ب( 8.1  غير مدرجةصكوك     14,639   14,478  

     17,814   17,653  

 

 )أ( األسهم غير المدرجة 8,1
 

 الفترةالحركة خالل 

 المساهمينعمليات     

    السعوديةبآالف الرياالت 
2019مارس  31  

 )غير مراجعة(
 2018 ديسمبر 31

 )مراجعة(

  3,175                          3,175     الرصيد االفتتاحي

    -                               -    شراء خالل الفترة

    -                               -    مباع خالل الفترة

    -                               -    صافي التغير في القيم العادلة خالل الفترة

  3,175                          3,175     الرصيد الختامي لمحفظة االسهم
 

 تمثل األسهم أعاله االستثمار في نجم.

 

 المدرجة)ب( الصكوك غير  8,1

 الفترةالحركة خالل 

 المساهمينعمليات     

    بآالف الرياالت السعودية
2019مارس  31  

 )غير مراجعة(
 2018 ديسمبر 31

 )مراجعة(

    -   14,478     الرصيد االفتتاحي

  49,604     -   8.2  * محول من استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 (35,000)     -     مباع خالل الفترة

    -   19     إطفاء خصم اإلصدار

 (126)   142     صافي التغير في القيم العادلة خالل الفترة

  14,478   14,639      للصكوك غير المدرجةالرصيد الختامي 
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 مساهمة سعودية () شركة 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( االستثمارات -8
 

 )تتمة( )ب( الصكوك غير المدرجة 8,1

أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، وبالتالي الصكوك التي تم تصنيفها على  إستبعاد، قررت اإلدارة  2018العام * خالل 

 للبيع. ةإلى متاح اتتم إعادة تصنيف االستثمار

 

 قتناة حتى تاريخ اإلستحقاقالم االستثمارات 8,2

 المساهمينعمليات     

    بآالف الرياالت السعودية
2019مارس  31  

 )غير مراجعة(
 2018 ديسمبر 31

 )مراجعة(

      االستثمارات نوع

    -     -     ذات معدل متغير -خاصة -صكوك

    -     -     ذات معدل ثابت -حكومية -صكوك

    -     -     اإلستثمارت المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاقعلى  إطفاء خصم اإلصدار

     -     -    

 الحركة خالل السنة

 
     

  49,529     -     الرصيد االفتتاحي

    -     -     الفترةشراء خالل 

 (49,604)     -     * استثمارات متاحة للبيعالى محول 

  75     -     اإلستثمارت المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاقعلى  إطفاء خصم اإلصدار

    -     -     الرصيد الختامي لمحفظة االسهم

 

الصكوك التي تم تصنيفها على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، وبالتالي  إستبعاد، قررت اإلدارة  2018العام * خالل 

 للبيع. ةإلى متاح اتتم إعادة تصنيف االستثمار

 

 جميع االستثمارات أعاله موجودة داخل المملكة العربية السعودية.

 
 

 

 الفنية المخصصات -9

  واإلحتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية   9/1
 

 :اآلتي من واإلحتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية  يتكون (أ

 

 السعودية الرياالت بآالف
2019مارس  31  

 )غير مراجعة(
 2018 ديسمبر 31

 )مراجعة(

  30,107   27,798  التسوية تحت المطالبات

 (2,502)  (1,868)  والتعويضات الخردهمن  للتحقق: القيمة القابلة يخصم

  25,930   27,605  

  50,029   40,891  عنها المبلغ غير متكبدة مطالبات

  66,821   77,634  

   يخصم:

  19,457   18,610  التسوية تحت المطالبات من التأمين معيدي حصة -

  24,042   26,124  عنها المبلغ غير المتكبدة المطالبات من التأمين معيدي حصة -

           44,734        43,499  

  34,135        22,087           األخرى واإلحتياطيات التسوية تحت المطالبات صافي
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 شركة مساهمة سعودية () 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة( الفنية المخصصات -9

 )تتمة( واإلحتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية   9/1

 واإلحتياطيات األخرىتحت التسوية  المطالبات حركة  ب(

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31  )غير مراجعة( 2019مارس  31 

 الصافي التأمين معيدي إجمالي  الصافي التأمين معيدي إجمالي السعودية الرياالت بآالف

        الفترة:نهاية 

  8,148  (19,457)   27,605    7,320  (18,610)   25,930  التسوية تحت المطالبات

 غير متكبدةال مطالباتال

  25,987  (24,042)   50,029    14,767  (26,124)   40,891  عنها المبلغ

-   66,821   (44,734)  22,087    77,634   (43,499)  34,135  

المطالبات المدفوعة خالل  -

  211,863  (50,446)   262,309    20,978  (12,367)   33,345  الفترة

-     
 

   

        الفترة: بداية

  13,318  (21,496)   34,814    8,148  (19,457)   27,605  التسوية تحت المطالبات

 غير متكبدةال مطالباتال

  58,299  (23,682)   81,981    25,987  (24,042)   50,029  عنها المبلغ

-   77,634   (43,499)  34,135    116,795   (45,178)  71,617  

-         

  174,381  (48,767)   223,148    8,930  (13,602)   22,532  المطالبات المتكبدة -
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول 

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( الفنية المخصصات -9

 
 الحركة في األقساط غير المكتسبة 9/2

 

 تشمل الحركة في األقساط غير المكتسبة ما يلي:

 )غيرمراجعة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 الصافي التأمين معيدي إجمالي السعودية الرياالت بآالف

  13,444   22,417   35,861  الرصيد في بداية الفترة

  8,638   19,416   28,054  الفترةاالقساط المكتتبة خالل 

 (10,722)  (14,314)  (25,036)  الفترةخالل المكتسبة االقساط  -

  11,360   27,519   38,879  الفترةالرصيد في نهاية 

 

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الصافي التأمين معيدي إجمالي السعودية الرياالت بآالف

  112,249   16,028   128,277  السنةالرصيد في بداية 

  97,641   71,162   168,803  السنةاالقساط المكتتبة خالل 

 (196,446)  (64,773)  (261,219)  السنةخالل  المكتسبةاالقساط  -

  13,444   22,417   35,861  السنةالرصيد في نهاية 

 

 مؤجلةالتأمين التكاليف اكتتاب وثائق الحركة في  9/3
 

 السعودية الرياالت بآالف

لفترة الثالثة أشهر 

مارس  31المنتهية في 

 )غيرمراجعة( 2019

 
 

 31المنتهية في للسنة 

 2018ديسمبر 

 )مراجعة(

  11,438    2,584  الرصيد في بداية الفترة

  12,133    2,303  المتكبد خالل الفترة

 (20,987)   (1,589)  الفترةالمطفأ خالل 

  2,584    3,298  الفترةالرصيد في نهاية 

 
 

  المكتسبةالحركة في دخل عموالت اعادة التأمين غير  9/4
 

 السعودية الرياالت بآالف

لفترة الثالثة أشهر 

مارس  31المنتهية في 

 )غيرمراجعة( 2019

 
 

 31للسنة المنتهية في 

 2018ديسمبر

 )مراجعة(

  3,699    3,928  الرصيد في بداية الفترة

  12,033    1,326  المتكبد خالل الفترة

 (11,804)   (1,505)  الفترةالمطفأ خالل 

  3,928    3,749  الفترةالرصيد في نهاية 
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 والتعهدات اإللتزامات -10

 

 والتعهدات من اآلتي: اإللتزامات تتكون (أ

 السعودية الرياالت بآالف

 2019مارس  31

  )غير مراجعة(

  2018ديسمبر  31

 ) مراجعة(

 3,539  3,000 ضمان خطابات

 

تخضع الشركة إلجراءات قانونية في سياق أعمالها العادية. لم يكن هناك تغيير في حالة اإلجراءات القانونية كما  (ب

 .2018ديسمبر  31عنها في  االفصاحتم 

 الزكاة وضريبة الدخل -11

 

 .تم حساب الزكاة المستحقة على الشركة بناًء على أفضل تقدير لإلدارة

 
 2019مارس  31

 )غير مراجعة( 

  2018ديسمبر  31

 ) مراجعة(

 السعودية الرياالت بآالف 

الفترةالرصيد في بداية    2,593   2,024  

للفترةالمحمل    400   1,649  

الفترةالمسدد خالل    -     (1,080) 

الفترةالرصيد في نهاية    2,993   2,593  
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 والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة متاليف 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل -11
 

 للفترة( مخصص الزكاة أ

 

 400الحالية بمبلغ  الفترةمن مخصص زكاة  2019 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترةمخصص الزكاة  حركة يتكون

لاير سعودي(، يعتمد مخصص الزكاة على حصة المساهمين السعوديين  ألف 1,649:  2018 ديسمبر 31ألف لاير سعودي )

 (.%48.02:  2017 ديسمبر 31) %48.02في رأس مال الشركة والتي بلغت 

 

 للفترة الدخل ضريبة( ب

 

 ديسمبر 31 في كما)مماثل  للفترةال يوجد ضريبة دخل على المساهمين غير السعوديين وذلك نتيجة لصافي الخسائر المعدلة 

 (%51.98:  2018 ديسمبر 31) %51.98 بلغت التي و الشركة مال رأس في السعوديين غير المساهمين حصة ،( 2018

 

 والضريبي الزكوي الربط( ج

 

 .المواعيد المحددة في 2018ديسمبر  31شهرا المنتهية في  12قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن فترة الـ 

 

 2013السنة الضريبية 

 

هـ فيما يتعلق بتقييمات  1439-07-16بتاريخ  55/2/1139، تلقت الشركة خطاب اللجنة األولية رقم  2018خالل عام 

خالل  اعتراضاألف لاير سعودي وقدمت الشركة  1,470 بلغت زكوية فروقاتلدفع  2013لعام  الهيئة العامة للزكاة والدخل

 الفترة القانونية.

 

 2014السنة الضريبية 

 

 :يلي كما 2014 لعام والزكاة الضريبة بتعبئةالتالية والمتعلقة  الربوط، استلمت الشركة 2016عام  خالل
 

لطلب دفع زكاة اضافية عن عام  2016نوفمبر  3بتاريخ  019000006784خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  ❖

 المواعيد القانونية.ألف لاير سعودي و قامت الشركة باالعتراض في  351بمبلغ  2014

لطلب دفع ضريبة استقطاع  2016نوفمبر  3بتاريخ  024000033080خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  ❖

سعودي( وقامت لاير ألف  58بمبلغ  تأخيرسعودي )متضمنة غرامات لاير ألف  246بمبلغ  2014اضافية عن عام 

 القانونية. الفترةالشركة باإلعتراض في 

 يناير 1)  هـ1439-04-14بتاريخ  216/2/1139رقم  االبتدائيةخطاب اللجنة استلمت الشركة  2018خالل عام  ❖

 اإلعتراض اإلبتدائية، حيث رفضت اللجنة 2014العامة للزكاة والدخل لعام  للهيئة الزكوية الربوط بخصوص( 2018

 .القانونية المواعيد في العليا اللجنة لدي باإلعتراض الشركة قامت وقد الشركة، من المقدم

 2017، 2016، 2015الضريبية  السنوات
 

 .2017، 2016، 2015 الضريبية للسنوات تقييمات أية بعد الشركة تتلق لم

 الزكاة والدخل. العامة الهيئةلما تقدمت به  االعتراضاتو تتوقع إدارة الشركة النجاح في جميع 
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 الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة متاليف والمجموعة األمريكية 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 رأس المال -12

 

 سعودي لاير 10 بقيمة سهم مليون 18الى  مقسم لاير مليون 180 والمدفوع والمصدر به المصرح الشركة مال رأس يبلغ

 (منها لكل سعودي لاير 10 بقيمة سهم مليون 18الى  مقسم لاير مليون 180: 2018 ديسمبر 31) منها لكل

 يتكون هيكل المساهمة بالشركة على النحو التالي، ويخضع مساهمي الشركة للزكاة:

)غير مراجعة( 2019 مارس 31   

المصدرالمصرح به و   عالمدفو   

 السعودية الرياالت بآالف األسهم عدد 

 54,000 54,000 5,400,000 الشركة األمريكية للتأمين على الحياة )متاليف(

 53,892 53,892 5,389,200 البنك العربي الوطني

 18,000 18,000 1,800,000 المجموعة األمريكية الدولية 

 54,108 54,108 5,410,800 العادية األسهم

 18,000,000 180,000 180,000 

    
 )مراجعة( 2018 ديسمبر 31 

المصدر وبه  المصرح   المدفوع 

 بآالف الرياالت السعودية األسهم عدد 

 54,000 54,000 5,400,000 الشركة األمريكية للتأمين على الحياة )متاليف(

 53,892 53,892 5,389,200 البنك العربي الوطني

 18,000 18,000 1,800,000 المجموعة األمريكية الدولية 

 54,108 54,108 5,410,800 العادية األسهم

 18,000,000 180,000 180,000 

 

 

 

٪ في نهاية الفترة. وافقت الشركة في اجتماع الجمعية 60٪ والمساهمين السعوديين 40يمثل رأس المال للمساهمين األجانب 

 180مليون لاير سعودي إلى  350على تخفيض رأس مال الشركة من  2018أبريل  18العامة غير العادي المنعقد في 

رياالت للسهم الواحد إلعادة  10مليون سهم بقيمة  18مليون إلى  35مليون لاير سعودي وذلك بتخفيض عدد األسهم من 

لاير سعودي من الخسائر المتراكمة للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات  170,000,000 إللغاءهيكلة رأس مال الشركة 

 الجديد.

 

 من المال رأس تخفيض على الموافقة تمت .الشركة مال رأس نصف من أقل إلى المتراكمة الخسائر انخفاض إلى ذلك أدى

 لريا ألف 210 بمبلغ معاملة تكلفة الشركة تكبدت، 2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنة لخال .التنظيمية السلطات قبل

. ليس هناك أي نالمساهمي حقوق في التغيراتقائمة  على مباشرة تحميلها تم والتي ل،الما رأسبتخفيض  يتعلق فيما سعودي

 .رأس المال على التزامات الشركةتأثير لتخفيض 
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  ةخسارة السهم األساسي -13

 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية والمصدرة الفترة بقسمة صافي خسارة للفترة تم إحتساب خسارة السهم األساسي 

 .2019مارس  31الفترة. التوجد خسارة مخفضة للسهم كما في والقائمة في نهاية 

 

السنوات السابقة لتعكس تخفيض رأس المال كما هو مطلوب في  تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لجميع

 " ربحية السهم "على النحو التالي: 33المعيار المحاسبي الدولي رقم 

   

 2018 مارس 31 2019 مارس 31 

(7,198,000) الزكاة قبل السنة خسارة صافي  (15,590,000)  

 )معدلة(  

  18,000,000   18,000,000  االسهم لعدد المرجح المتوسط

 (0.87)  (0.40)  األساسية السهم خسارة
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير 

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 جهات ذات العالقةالالمعامالت واألرصدة مع  -14

 

ن ييشمل موظفو اإلدارة الرئيسي)تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين 

كيانات أخرى  ةن وأييللشركة ، والشركات التي هم مالكوها الرئيسي (التنفيذيين وغير التنفيذيين واإلدارة العليا المدراءجميع 

أثر بشكل كبير بها. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة خاضعة للسيطرة المشتركة أو تت

 :الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف الرئيسية ذات الصلة خالل الفترة واألرصدة ذات الصلة

 

 

 أشهر الثالثة فترة خالل المعامالت

 في كما)دائن(  /مدين الرصيد في المنتهية

2019 مارس 31  2018مارس  31  2019 مارس 31  2018مارس  31   

 بآالف الرياالت السعودية 

     المساهمين الرئيسيين

     البنك العربي الوطني ) مساهم (

أقساط مستحقة على وثائق التأمين المباعة عن طريق وكالة البنك 

  770   649   4,185   265  العربي الوطني

عموالت مستحقة على وثائق التأمين المباعة عن طريق وكالة البنك 

 (595)  (73)  (226)  (19)  العربي الوطني

  1,763   2,231     -   468  اإللتزامات والتعهدات )خطابات الضمان(

    -   11,000     -   25,000  ودائع ألجل

    -   57   373   121  دخل العموالت على الودائع

ايرادات العموالت الخاصة على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ 

    -     -   86     -  االستحقاق

     المجموعة األمريكية الدولية ) مساهم (

 (12,207)  (12,012)   6,133   4,176  أقساط إعادة التأمين الدائنة و فائض الخسارة 

    -     -  (1,493)  (1,122)  التأمينعموالت اعادة 

    -     -  (2)  (79)  حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

ومحملة المصروفات العمومية واإلدارية المدفوعة نيابة عن الشركة 

 (56)  (52)  (192)  (4)  على الشركة

     متاليف )مساهم(

ومحملة المصروفات العمومية واإلدارية المدفوعة نيابة عن الشركة 

  133   133   75     -  على الشركة

    -   342   370   342  إيرادات اتعاب ادارة )تحويل المحفظة(

الكيانات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو تتأثر بشكل 

     كبير من قبل األطراف ذات العالقة
 %100شركة ديالوير األمريكية للتأمين على الحياة )مملوكة 

 لمتاليف(
    

 (6,588)  (5,445)   4,432   479  أقساط إعادة تأمين دائنة

    -     -  (822)  (326)  عموالت اعادة التأمين

    -     -  (755)  (1,176)  حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة
 %100األمريكية للتأمين على الحياة "أليكو" )مملوكة الشركة 

     لمتاليف(

 (2,176)  (2,765)   2,233   1,317  المدينة والدائنةأقساط إعادة التأمين 

    -     -  (577)  (443)  عموالت إعادة التأمين 

    -     -  (13,320)  (7,092)  حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة )تحويل المحفظة(
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( جهات ذات العالقةالالمعامالت واألرصدة مع  -14
 

 لفترةن التنفيذيين يلئويوضح الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المس

 :2018 ،2019 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة

 

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

أعضاء مجلس االدارة 

 )غير تنفيذيين(

كبار المسئوليين 

التنفيذيين )بما فيهم المدير 

 التنفيذي والمدير المالي(

 بآالف الرياالت السعودية 

  1,061     -  رواتب ومزايا

    -   191  بدالت مجلس االدارة واللجان

  191   1,061  

 

 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

أعضاء مجلس االدارة 

 )غير تنفيذيين(

كبار المسئوليين 

التنفيذيين )بما فيهم المدير 

 التنفيذي والمدير المالي(

 بآالف الرياالت السعودية 

  1,666     -  رواتب ومزايا

    -   251  بدالت مجلس االدارة واللجان

  251   1,666  

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -15

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في  مقابلالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه 

 تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن المعاملة تتم إما:

 في السوق األساسي للموجودات أو المطلوبات , أو •

 في أكثر سوق فائدة للموجودات أو المطلوبات, وذلك في حالة غياب السوق األساسي  •
 

 المالية. القوائمال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة في الميزانية بشكل كبير عن قيمتها الدفترية المدرجة في 

 لألدوات المالية: القيمة العادلة وقياستستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد 
 

: األسعار المعروضة في األسواق النشطة لنفس األداة أو األداة المماثلة التي يمكن ألي كيان الوصول إليها في 1المستوى 

 تاريخ القياس ؛

ا : األسعار المعروضة في األسواق النشطة لألصول والخصوم المماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليه2المستوى 

 جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها ؛ و

 بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. على كبير بشكل مد: أساليب التقييم التي ال تعت3المستوى 
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 سعودية () شركة مساهمة 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية -15

 )تتمة( تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 العادلة والقيمة الدفترية القيمة (أ)

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل 

الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال يشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات 

 لقيمة العادلة.ا معقول بشكل تقاربال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية  المالية التي

 

 الدفترية. قيمتها جوهرياً عن تختلف ال القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة إن
 
 
 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بآالف الرياالت السعودية

     )غير مراجعة( 2019مارس  31

                   ( 3( )2الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة )

  17,814  3,175  14,639     -  استثمارات متاحة للبيع 

 -     14,639  3,175  17,814  

     بآالف الرياالت السعودية

     )مراجعة( 2018ديسمبر  31

     ( 3( )2الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة )

 17,653 3,175 14,478 - استثمارات متاحة للبيع 

 - 14,478 3,175 17,653 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(األولية  المالية المعلوماتيضاحات حول إ

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

29 

 
 قطاعات التشغيليةال -16

 

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

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

 

مستحق من عمليات الو ىالمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرالنقدية وشبه النقدية،ال تتضمن موجودات القطاعات 

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

 

ألطراف ذات  ستحقو الم ال تتضمن مطلوبات القطاعات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين و الذمم الدائنة والمستحقات األخرى

 .وبالتالي تم ادراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة عالقة

 

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

 .مركزي

 

 .المملكة العربية السعوديةتتواجد كافة الموجودات التشغيلية والنشاطات الرئيسية للشركة في 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(األولية  المالية المعلوماتيضاحات حول إ

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

30 

 

 )تتمة( التشغيلية القطاعات  -16
 

 السعودية الرياالت بآالف 

 )غير مراجعة( 2019مارس   31في  كما 

 

حماية 

 المركبات طبي وادخار

 عام تامين

 اخر

غير 

 موزعة

اجمالي 

عمليات 

 التأمين

 عمليات

 المجموع المساهمين

         الموجودات

    -     -     -     -  نقدية وشبه نقدية

 

64,973   64,973   7,766   72,739  

  3,000     -   3,000   3,000     -     -     -     -  ودائع قصيرة األجل

  16,193     -   16,193     -   12,289   621   3,039   244  أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

  27,519     -   27,519     -   16,127     -   11,203   189   المكتسبةحصة معيدي التأمين من األقساط غير 

  18,610     -   18,610     -   3,366     -     -   15,244  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

  26,124     -   26,124     -   20,159     -   5,180   785  المبلغ عنها

    -   172,593     -     -     -     -   172,593  حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 

172,593 
 

  3,298     -   3,298     -   1,494   261   1,405   138  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

  17,814   17,814     -     -     -     -     -     -   إستثمارات

  475    475   475     -     -     -     -  مستحق من جهات ذات عالقة

  10,862   1,324   9,538   5,444   173   2,815   1,065   41   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

  89,000   89,000     -     -     -     -     -     -  ودائع طويلة األجل

  1,887     -   1,887   1,887     -     -     -     -  ممتلكات ومعدات ، صافي

  711     -   711   711     -     -     -     -  أصول غير ملموسة

  35,000   35,000     -     -     -     -     -     -  وديعة نظامية

  1,935   1,935     -     -     -     -     -     -   عوائد مستحقة من الوديعة النظامية

  53,608   3,697   21,892   189,234  الموجودات إجمالي

 

76,490   344,921  152,839 497,760 

         

         المطلوبات

  6,626     -   6,626     -     -   80   6,546     -  مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

  14,107   2,526   11,581   566   6,087   2,305   2,128   495  مستحقات وذمم دائنة أخرى

  39,473     -   39,473     -   16,424   30   17,382   5,637  ذمم معيدي التأمين

  38,879     -   38,879     -   16,735   2,144   18,846   1,154  أقساط تأمين غير مكتسبة

  3,749     -   3,749     -   2,870     -   752   127  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

  25,930     -   25,930     -   3,868   3,454   169   18,439  مطالبات تحت التسوية

  40,891     -   40,891     -   22,560   3,843   13,393   1,095  مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

    -   172,593     -     -     -     -   172,593  إحتياطيات حسابية

 

172,593 
 

  52     -   52   52     -     -     -     -  مستحق إلى جهات ذات عالقة

  2,993   2,993     -     -     -     -     -     -  مخصص الزكاة وضريبة الدخل

  4,121     -   4,121   4,121     -     -     -     -  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  1,935   1,935     -     -     -     -     -     -  عوائد مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

  351,349    7,454   343,895   4,739   68,544  11,856  59,216   199,540  المطلوبات إجمالي

 

 

 

 

 

 

 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(األولية  المالية المعلوماتيضاحات حول إ

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 

 
 

 )تتمة( التشغيلية القطاعات -16
 

 السعودية الرياالت بآالف 

 )مراجعة( 2018  ديسمبر 31في  كما 

 المركبات طبي حماية وادخار 

 عام تامين

 اخر

 غير

 موزعة

 اجمالي

 عمليات

 التأمين

 عمليات

 المجموع المساهمين

         الموجودات

 56,305 15,685 40,620 40,620 - - - - نقدية وشبه نقدية

 35,139 - 35,139 35,139 - - - - ودائع قصيرة األجل

 19,253 - 19,253 - 12,579 1,925 5,018 (269) أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

 22,417 - 22,417 - 12,848 - 9,408 161  المكتسبةحصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 19,457 - 19,457 - 4,026 - - 15,431 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

 24,042 - 24,042 - 20,241 - 3,253 548 المبلغ عنها

 176,787 - 176,787 - - - - 176,787 اإلحتياطيات الحسابيةحصة معيدي التأمين من 

 2,584 - 2,584 - 1,196 349 931 108 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 17,653 17,653 - - - - - -  إستثمارات

 133 - 133 133 - - - - مستحق من جهات ذات عالقة

 10,693 829 9,864 6,255 207 2,090 1,274 38  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 89,000 89,000 - - - - - - ودائع طويلة األجل

 2,158 - 2,158 2,158 - - - - ممتلكات ومعدات ، صافي

 763 - 763 763 - - - - أصول غير ملموسة

 35,000 35,000 - - - - - - وديعة نظامية

 1,935 1,935 - - - - - -  عوائد مستحقة من الوديعة النظامية

 513,319 160,102 353,217 85,068 51,097 4,364 19,884 192,804 الموجودات إجمالي

         

         المطلوبات

 5,148 - 5,148 - - 80 5,068 - مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

 15,528 2,049 13,479 149 5,991 3,569 2,541 1,229 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 36,084 - 36,084 - 16,564 15 13,353 6,152 ذمم معيدي التأمين

 35,861 - 35,861 - 15,119 2,781 17,033 928 أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,928 - 3,928 - 2,998 - 894 36 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 27,605 - 27,605 - 4,796 3,761 177 18,871 مطالبات تحت التسوية

 50,029 - 50,029 - 22,654 5,241 20,948 1,186 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 176,787 - 176,787 - - - - 176,787 إحتياطيات حسابية

 56 - 56 56 - - - - مستحق إلى جهات ذات عالقة

 2,593 2,593 - - - - - - مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 3,898 - 3,898 3,898 - - - - للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 

 1,935 1,935 - - - - - - عوائد مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

 359,452 6,577 352,875 4,103 68,122 15,447 60,014 205,189 المطلوبات إجمالي

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(األولية  المالية المعلوماتيضاحات حول إ

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

32 

 

 ) تتمة ( التشغيلية القطاعات -16
 

  (مراجعة)غير  2019 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  

 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 اخر عام تامين المركبات طبي حماية وادخار 

اجمالي عمليات 

 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

        اإليرادات

  28,054     -   28,054   12,047   999   12,577   2,431  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (19,416)     -  (19,416)  (11,570)     -  (6,454)  (1,392)  أجنبي –أقساط إعادة التأمين المسندة 

 (39)     -  (39)  (24)  (15)     -     -  أجنبي –أقساط تأمين فائض الخسارة 

  8,599     -   8,599   453   984   6,123   1,039  صافي أقساط التأمين المكتتبة

  2,084     -   2,084   1,661   636  (16)  (197)  صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

  10,683     -   10,683   2,114   1,620   6,107   842  صافي أقساط التأمين المكتسبة

  1,505     -   1,505   1,817     -  (167)  (145)  عمولة إعادة التامين

  772     -   772   5   426     -   341  إيرادات إكتتاب اخرى

  12,960     -   12,960   3,936   2,046   5,940   1,038  اإليرادات إجمالي

        

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (25,384)     -  (25,384)  (1,150)  (1,911)  (21,156)  (1,167)  اجمالي المطالبات المدفوعة 

 (7,092)     -  (7,092)     -     -     -  (7,092)  واستحقاقات تصفيات

 (869)     -  (869)   295     -  (1,164)     -  مطالبات متكبدة  تكاليف

  12,367     -   12,367   1,108     -   2,735   8,524  المطالبات المدفوعةحصة معيدي التامين من 

 (20,978)     -  (20,978)   253  (1,911)  (19,585)   265  صافي المطالبات المدفوعة

  828     -   828   264   308   10   246  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، التغير في 

  11,220     -   11,220   11   1,398   9,482   329  صافي

 (8,930)     -  (8,930)   528  (205)  (10,093)   840  صافي المطالبات المتكبدة 

    -     -     -     -     -     -     -  التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (1,589)     -  (1,589)  (562)  (191)  (716)  (120)  التأمين وثائق إكتتاب تكاليف

 (239)     -  (239)  (58)  (8)  (162)  (11)  والتفتيش اإلشراف تكاليف

 (79)     -  (79)  (28)     -  (51)     -  األخرى اإلكتتاب تكاليف

 (10,837)     -  (10,837)  (120)  (404)  (11,022)   709  إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

        

  2,123     -   2,123   3,816   1,642  (5,082)   1,747  اإلكتتاب فائضصافي 

        

        )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

  1,993     -   1,993   2,036   236  (314)   35  عكس / )مخصص( الديون المشكوك في تحصيلها

 (12,583)  (492)  (12,091)     -     -     -     -  وإدارية عمومية مصاريف

  1,269   988   281     -     -     -     -  عموالت من الودائع  دخل

 (9,321) 496 (9,817)     إجمالي )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

المنسوبة إلى عمليات  الفترةخسارة  صافي

 (7,198)   496  (7,694)      التأمين

المنسوبة إلى عمليات  الفترةخسارة  صافي

    -  (7,694)   7,694      المساهمين

 (7,198)  (7,198)     -      المساهمين تحمل بعد الفترةخسارة  صافي



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(األولية  المالية المعلوماتيضاحات حول إ

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

33 

 
 ) تتمة ( التشغيلية القطاعات -16

 

 ( مراجعة)غير  2018 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  

 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 اخر عام تامين المركبات طبي حماية وادخار 

اجمالي عمليات 

 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

        اإليرادات

  100,513     -   100,513   16,163   8,483   66,510   9,357  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (23,824)     -  (23,824)  (12,945)     -  (5,730)  (5,149)  أجنبي –أقساط إعادة التأمين المسندة 

 (772)     -  (772)  (397)  (375)     -     -  أجنبي –أقساط تأمين فائض الخسارة 

  75,917     -   75,917   2,821   8,108   60,780   4,208  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (3,553)     -  (3,553)   133   158  (1,876)  (1,968)  صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

  72,364     -   72,364   2,954   8,266   58,904   2,240  صافي أقساط التأمين المكتسبة

  4,568     -   4,568   3,016     -   412   1,140  عمولة إعادة التامين

  928     -   928   33   525     -   370  إيرادات إكتتاب اخرى

  77,860     -   77,860   6,003   8,791   59,316   3,750  اإليرادات إجمالي

        

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (59,157)     -  (59,157)  (120)  (5,968)  (50,786)  (2,283)  اجمالي المطالبات المدفوعة 

 (13,320)     -  (13,320)     -     -     -  (13,320)  واستحقاقات تصفيات

 (1,941)     -  (1,941)     -     -  (1,941)     -  مطالبات متكبدة  تكاليف

  14,768     -   14,768   86     -   755   13,927  التامين من المطالبات المدفوعةحصة معيدي 

 (59,650)     -  (59,650)  (34)  (5,968)  (51,972)  (1,676)  صافي المطالبات المدفوعة

 (3,379)     -  (3,379)  (38)  (2,568)   136  (909)  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 صافي
 20   (12,303)  608   (775)  (12,450)  -     (12,450) 

 (75,479)     -  (75,479)  (847)  (7,928)  (64,139)  (2,565)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (1,187)     -  (1,187)     -     -  (1,187)     -  التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (7,144)     -  (7,144)  (1,345)  (903)  (4,520)  (376)  التأمين وثائق إكتتاب تكاليف

 (1,064)     -  (1,064)  (75)  (43)  (910)  (36)  والتفتيش اإلشراف تكاليف

 (393)     -  (393)     -  (38)  (355)     -  األخرى اإلكتتاب تكاليف

 (85,267)     -  (85,267)  (2,267)  (8,912)  (71,111)  (2,977)  إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

        

 (7,407)     -  (7,407)   3,736  (121)  (11,795)   773  اإلكتتاب فائضصافي 

        

        )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

  641     -   641   408  (53)   207   79  عكس / )مخصص( الديون المشكوك في تحصيلها

 (10,754)  (399)  (10,355)     -     -     -     -  وإدارية عمومية مصاريف

  1,930   1,162   768     -     -     -     -  عموالت من الودائع  دخل

 (8,183)  763 (8,946)      إيرادات تشغيل أخرىإجمالي )مصروفات(/ 

     المنسوبة إلى عمليات التأمين الفترةخسارة  صافي

 (16,353) 

 763 (15,590) 

المنسوبة إلى عمليات  الفترةخسارة  صافي

    - (16,353)  16,353      المساهمين

 (15,590) (15,590)    -     المساهمين تحمل بعد الفترةخسارة  صافي

 

 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(األولية  المالية المعلوماتيضاحات حول إ

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 ) تتمة( التشغيلية القطاعات   -16

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 )غير مراجعة( 2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 
حماية 

 المركبات طبي وادخار

 عام تامين

 عمليات التأمين مجموع اخر

      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  1,318   83   2     -   1,233  فردي

  380   18   48   310   4  صغيرمنشآت 

  10     -   5   5     -  صغير للغايةمنشآت 

  26,346   11,945   944   12,262   1,195  شركات

  28,054   12,046   999   12,577   2,432  مجموع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 
  التكميليةالمعلومات    -17

 قائمة المركز المالي
 السعودية الرياالت بآالف 

(مراجعة)غير  2019مارس  31  )مراجعة( 2018 ديسمبر 31   

 

 عمليات

 التأمين

 عمليات

 المجموع المساهمين

 عمليات

 التأمين

 عمليات

 المجموع المساهمين

       موجودات ال

  56,305   15,685   40,620   72,739   7,766   64,973  نقدية وشبه نقدية

  35,139     -   35,139   3,000     -   3,000  ودائع قصيرة األجل

  19,253     -   19,253   16,193     -   16,193  أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

  22,417     -   22,417   27,519     -   27,519   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

  19,457     -   19,457   18,610     -   18,610  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 
  24,042    24,042   26,124    26,124  المبلغ عنها

  176,787     -   176,787   172,593     -   172,593  اإلحتياطيات الحسابيةحصة معيدي التأمين من 

  2,584     -   2,584   3,298     -   3,298  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

  17,653   17,653     -   17,814   17,814     -   إستثمارات

  33     -   33   651   651     -  التأمينعمليات المساهيمن/ من  )إلى(/ مستحق

  133     -   133   475     -   475  مستحق من جهات ذات عالقة

  10,693   829   9,864   10,862   1,324   9,538   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

  89,000   89,000     -   89,000   89,000     -  ودائع طويلة األجل

  2,158     -   2,158   1,887     -   1,887  ممتلكات ومعدات ، صافي

  763     -   763   711     -   711  أصول غير ملموسة

  35,000   35,000     -   35,000   35,000     -  وديعة نظامية

  1,935   1,935     -   1,935   1,935     -   عوائد مستحقة من الوديعة النظامية

  513,352   160,102   353,250   498,411   153,490   344,921  الموجودات إجمالي

 

 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة  

 (سعودية مساهمة شركة(

 الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة(األولية  المالية المعلوماتيضاحات حول إ

 2019مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
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 المعلومات التكميلية )تتمة(  -17

 )تتمة(قائمة المركز المالي 

 
 السعودية الرياالت بآالف 

(مراجعة)غير  2019مارس  31  )مراجعة( 2018 ديسمبر 31   

التأمين عمليات   

 عمليات

التأمين عمليات المجموع المساهمين  

 عمليات

 المجموع المساهمين

        المطلوبات

  5,148     -   5,148   6,626     -   6,626  مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

  15,528   2,049   13,479   14,107   2,526   11,581  ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

  36,084     -   36,084   39,473     -   39,473  ذمم معيدي التأمين

  35,861     -   35,861   38,879     -   38,879  مكتسبة غير تأمين أقساط إجمالي

  3,928     -   3,928   3,749     -   3,749  دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

  27,605     -   27,605   25,930     -   25,930  التسوية تحت مطالبات إجمالي

  50,029     -   50,029   40,891     -   40,891  عنها مبلغ غير متكبدة مطالبات إجمالي

  176,787     -   176,787   172,593     -   172,593  حسابية إحتياطيات إجمالي

  56     -   56   52     -   52  عالقة ذات أطرافالى  مستحق

عمليات التأمين/ من  )إلى(/ مستحق
  33   33     -   651     -   651  المساهمين

  2,593   2,593     -   2,993   2,993     -  مخصص الزكاة وضريبة الدخل

  3,898     -   3,898   4,121     -   4,121  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

  1,935   1,935     -   1,935   1,935     -  عموالت الوديعة النظامية

  359,485   6,610   352,875   352,000   7,454   344,546  المطلوبات إجمالي

       

       حقوق المساهمين

  180,000   180,000     -   180,000   180,000     -  رأس المال

    -     -     -     -     -     -  إحتياطي نظامي

 (26,382)  (26,382)     -  (33,980)  (33,980)     -  عجز متراكم

  375     -   375   375     -   375  احتياطي إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

استثمارات متاحة  -احتياطي القيمة العادلة

 (126)  (126)     -   16   16     -  للبيع

  153,867   153,492   375   146,411   146,036   375  المساهمين حقوق إجمالي

  513,352   160,102   353,250   498,411   153,490   344,921  المساهمين وحقوق المطلوبات إجمالي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة  

 (سعودية مساهمة شركة(

 الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة(األولية  المالية المعلوماتيضاحات حول إ

 2019مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
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 المعلومات التكميلية )تتمة(  -17

 قائمة الدخل 

 السعودية الرياالت بآالف 

 مارس 31 أشهر المنتهية في الثالثة لفترة 

 
(مراجعة)غير  2019 (مراجعة)غير  2018   

التأمين عمليات   

 عمليات

التأمين عمليات اإلجمالي المساهمين  

 عمليات

 اإلجمالي المساهمين

    -   100,513   28,054     -   28,054  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 

100,513  

 (23,824)     -  (23,824)  (19,416)     -  (19,416)  أجنبي -أقساط إعادة التأمين المسندة

 (772)     -  (772)  (39)     -  (39)  أجنبي -أقساط تأمين فائض الخسارة

  75,917     -   75,917   8,599     -   8,599  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (3,553)     -  (3,553)   2,084     -   2,084  صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

  72,364     -   72,364   10,683     -   10,683  صافي أقساط التأمين المكتسبة

  4,568     -   4,568   1,505     -   1,505  عمولة إعادة التامين

  928     -   928   772     -   772  إيرادات إكتتاب اخرى

  77,860     -   77,860   12,960     -   12,960  اإليرادات إجمالي

 (59,157)     -  (59,157)  (25,384)     -  (25,384)  اجمالي المطالبات المدفوعة 

 (13,320)     -  (13,320)  (7,092)     -  (7,092)  واستحقاقات تصفيات

 (1,941)     -  (1,941)  (869)     -  (869)  مطالبات متكبدة  تكاليف

  14,768     -   14,768   12,367     -   12,367  حصة معيدي التامين من المطالبات المدفوعة

 (59,650)     -  (59,650)  (20,978)     -  (20,978)  صافي المطالبات المدفوعة

 (3,379)     -  (3,379)   828     -   828  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 (12,450)     -  (12,450)   11,220     -   11,220  صافي

 (75,479)     -  (75,479)  (8,930)     -  (8,930)  المتكبدة  والمنافع األخرى صافي المطالبات

 (1,187)     -  (1,187)     -     -     -  التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (7,144)     -  (7,144)  (1,589)     -  (1,589)  تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

 (1,064)     -  (1,064)  (239)   (239)  والتفتيش اإلشراف تكاليف

 (393)     -  (393)  (79)     -  (79)  أخرى مباشرة إكتتاب تكاليف

 (85,267)     -  (85,267)  (10,837)     -  (10,837)  إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

       

 (7,407)     -  (7,407)   2,123     -   2,123  )خسارة( اإلكتتاب /صافي ربح

       أخرى تشغيل إيرادات)مصروفات(/ 

عكس/ )مخصص( الديون المشكوك في 

  641     -   641   1,993     -   1,993  تحصيلها

 (10,754)  (399)  (10,355)  (12,583)  (492)  (12,091)  وإدارية عمومية مصاريف

  1,930   1,162   768   1,269   988   281  عموالت خاصة  دخل

       

 (8,183)   763  (8,946)  (9,321)   496  (9,817)  إجمالي )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

المنسوبة إلى عمليات  الفترةصافي خسارة 

 (15,590)   763  (16,353)  (7,198)   496  (7,694)  التأمين

المنسوبة إلى عمليات  الفترةصافي خسارة 

    -  (16,353)   16,353     -  (7,694)   7,694  المساهمين

 (15,590)  (15,590)     -  (7,198)  (7,198)     -  بعد تحمل المساهمين الفترةصافي خسارة 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة  

 (سعودية مساهمة شركة(

 الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة(األولية  المالية المعلوماتيضاحات حول إ

 2019مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
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 المعلومات التكميلية )تتمة(  -17

 قائمة الدخل الشامل

 السعودية الرياالت بآالف 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  

 
2019 2018 

التأمين عمليات   

 عمليات

التأمين عمليات اإلجمالي المساهمين  

 عمليات

 اإلجمالي المساهمين

 (15,590)  (15,590)     -  (7,198)  (7,198)     -  بعد تحمل المساهمين الفترةصافي خسارة 

       

       اآلخرالدخل/ )الخسارة( الشامل 

       

البنود التي سيتم ادراجها في قائمة الدخل في 

       الالحقة الفترات

       

االستثمارات  -صافي التغير في القيمة العادلة

    -     -     -   142   142     -  المتاحة للبيع

       

       

 (15,590)  (15,590)     -  (7,056)  (7,056)     -  للفترةالشامل  (الخسارة) الدخل/ إجمالي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة  

 (سعودية مساهمة شركة(

 الموجزة )غير مراجعة( ) تتمة(األولية  المالية المعلوماتيضاحات حول إ

 2019مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
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 المعلومات التكميلية )تتمة(  -17

 قائمة التدفقات النقدية

السعودية الرياالت بآالف   

مارس 31في  أشهر المنتهية الثالثة لفترة   

 
(مراجعة)غير  2019    

 

(مراجعة)غير  2018  

 

 عمليات

 التأمين

 عمليات

 اإلجمالي المساهمين

 عمليات

 التأمين

 عمليات

 اإلجمالي المساهمين

  (15,590)    -  (7,198)  (7,198)     -  صافي نتيجة الفترة

       تعديالت على البنود غير النقدية: (15,590)
     -   7,694  (7,694)  تحمل المساهمين من العجز

(16,353) 
 16,353   -    

  288     -   288   271     -   271  إستهالكات الممتلكات والمعدات

  65     -   65   82     -   82  الملموسة غير األصول إطفاءات

 (641)     -  (641)  (1,993)     -  (1,993)  تحصيلها في مشكوك ديون مخصص

 (18)  (18)     -  (19)  (19)     -  إطفاء الخصم/ العالوة على االستثمارات

  274     -   274   373     -   373  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  (8,961)  477   (8,484)  

(16,367) 
 745   

       التغيرات في األصول والمطلوبات التشغيلية (15,622)

     -  (17,522)  5,053     -   5,053  أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

 (6,808)     -  (6,808)  (5,102)     -  (5,102)  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  (17,522)

  12,859     -   12,859   4,194     -   4,194  حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 (3,463)     -  (3,463)   847     -   847  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 (1,472)     -  (1,472)  (2,082)     -  (2,082)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

  561     -   561  (714)     -  (714)  تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 (577)     -     -     -     -     -  أقساط تأمين فائض الخسارة

     -  (12)  (342)     -  (342)  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 (3,926)  (577)  (3,926)  (169)  (495)   326  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  (16,982)

  244  (16,970)    -  (8,378)  (8,378)     -  مبالغ مستحقة إلي/ من عمليات التأمين/ المساهمين 

 (2,289)     -  (2,289)   1,478     -   1,478  مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

  6,721   244   6,477  (1,421)   477  (1,898)  ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

  11,130     -   11,130   3,389     -   3,389  التأمينذمم معيدي 

  10,361     -   10,361   3,018     -   3,018  إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة

 (203)     -  (203)  (179)     -  (179)  دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

  6,842     -   6,842  (1,675)     -  (1,675)  إجمالي مطالبات تحت التسوية

  13,922     -   13,922  (9,138)     -  (9,138)  إجمالي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

  1,187     -   1,187     -     -     -  إحتياطي عجز أقساط التأمين

     -  (12,859) (4,194)     -  (4,194)  إجمالي احتياطيات حسابية

  192     -   192  (4)     -  (4)  جهات ذات عالقةالى  مبالغ مستحقة (12,859)

  16,970     -   16,970   8,378     -   8,378  عمليات المساهمين من /مبالغ مستحقة إلي

  (7,606)  (7,919) (15,525)  15,580  (16,558)  (978) 

    -     -     -     -     -     -  مدفوعةوضريبة دخل   زكاة

    -     -     -  (150)     -  (150)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (978)  (16,558)  15,580  (15,675) (7,919)  (7,756)  صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية

       
       األنشطة اإلستثمارية

 استبعادات ودائع قصيرة األجل

 إضافات ودائع قصيرة األجل

 استبعادات استثمارات متاحة للبيع

 إضافات ودائع طويلة األجل

 استبعادات ودائع طويلة األجل

 إضافات ممتلكات ومعدات

 شراء أصول غير ملموسة

 43,310   -     43,310  (21,068)  28,000   6,932  

  3,051  (12,000)  15,051  (11,171)    -  (11,171)  األجلإضافات ودائع قصيرة 

 (135)     -  (135)     -     -     -  إضافات ممتلكات ومعدات

 (132)     -  (132)  (30)     -  (30)  ملموسة غير أصول شراء

  9,716   16,000  (6,284)   32,109     -   32,109  األنشطة اإلستثمارية (المستخدم في) الناتج من/ صافي النقد



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة  

 (سعودية مساهمة شركة(
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 المعلومات التكميلية )تتمة(  -17

 )تتمة( قائمة التدفقات النقدية

 السعودية الرياالت بآالف 

مارس 31في  أشهر المنتهية الثالثة لفترة   

 
(مراجعة)غير  2019  (مراجعة)غير  2018     

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين اإلجمالي المساهمين

عمليات 

 اإلجمالي المساهمين

  8,738  (558)   9,296   16,434  (7,919)   24,353  صافي التغير في النقدية وشبه النقدية

  59,021   4,737   54,284   56,305   15,685   40,620  بداية الفترة شبه النقدية فيالنقدية و

  67,759   4,179   63,580   72,739   7,766   64,973  الفترة نهاية شبه النقدية فيالنقدية و

       

       المعامالت غير النقدية:

أرباح/ )خسائر( غير محققة من 

    -     -     -   142   142     -  استثمارات متاحة للبيع

 

 المال رأس إدارة -18

 

 .رأس مال جيدة من أجل دعم أهدافها ونشاطها وزيادة قيمة المساهمينيتم تعيين األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب 

 

تدير الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المبلغ عنها والمستويات المطلوبة بشكل منتظم. 

التغيرات في ظروف السوق وخصائص أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ يتم إجراء التعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء 

 .على هيكل رأس المال أو تعديله ، قد تقوم الشركة بتسوية مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار األسهم

 

أس مال المنظمين لألسواق التي تعمل فيها تدير الشركة رأسمالها لضمان قدرتها على االستمرار وفقًا لما هو مطلوب واالمتثال لمتطلبات ر

الشركة مع زيادة اإليرادات إلى أصحاب المصلحة من خالل تحسين رصيد الدين واألسهم. يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق الملكية 

 .مبقاةالمنسوبة إلى حاملي األسهم الذين يشتملون على رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المحتجزة / ال
 

من الالئحة التنفيذية للتأمين التي تبين بالتفصيل هامش المالءة  66وفقًا لإلرشادات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة 

مؤسسة النقد لالئحة التنفيذية للتحتفظ الشركة بهامش المالءة بما يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية وفقًا المالية المطلوب الحفاظ عليه ، 

 :العربي السعودي

 

 مليون لاير سعودي 100الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  •

 األقساط طريقة حسبالمالءة المالية  هامش متطلبات •

 المالءة المالية حسب طريقة المطالبات هامش متطلبات •

 خالل الفترة المالية المذكورة. التنظيمية هجهالقبل في رأي مجلس اإلدارة ، أن الشركة قد التزمت بكامل متطلبات رأس المال المفروضة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة  
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 أرقام المقارنة -19

 بعض أرقام الفترة السابقة كي تتماشى مع عرض الفترة الحالية. تصنيفتم إعادة  

 

 إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -20

 

 (.م 2019مايو  8الموافق ) هـ  1440رمضان  3 بتاريخ المالية األولية الموجزة المعلوماتاعتماد  تم

 

 

 

 

 
  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 التنفيــــــذيالرئيـــــــس 

 

 اإلدارة مجلـــس رئيـــــس

 

 المديـــــر المــــــــــالــــي

 

 


