
 شركة متاليف  

 والمجموعة األمريكية الدولية 

 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 األولية الموجزة )غير مراجعة(   المالية المعلومات

 فحص مراجعي الحسابات المستقلين المحدود وتقرير 

2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  تةالسالثالثة ولفترة 



 

 

 جموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونييف والمشركة متال

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 المالية األولية الموجزة وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين   المعلومات

 2019 يونيو 30في 

 

 

 صفحـة فهــرس

  

 2 - 1 فحص مراجعي الحسابات المستقلين المحدود تقرير

 4 – 3 المركز المالي األولية الموجزةمة قائ

 5 الموجزة  األولية الدخل قائمة

 6 األولية الموجزةقائمة الدخل الشامل 

 7 األولية الموجزة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 8 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

  46 – 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   2019 يونيو 30كما في 

  إيضاحات  

 2019 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 2018ديسمبر  31

 عة( )مراج

     الموجودات

 56,305 80,244  5 نقدية وشبه نقدية

 35,139 3,020  6 األجل قصيرة ودائع

 19,253 8,154  7 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

.210 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة    23,314 22,417 

 19,457 19,606  10.1 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 24,042 22,158  10.1 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من 

 176,787 168,175   حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 2,584 3,185  10.3 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 17,653 3,175  9 إستثمارات 

51 عالقة ذات  جهات  من  مستحق   246 133 

 10,693 9,562   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 89,000 89,000  6  األجل طويلة ودائع

 2,158 1,599   ممتلكات ومعدات 

 763 629   ملموسة غير أصول

 35,000 35,000  8 وديعة نظامية

 1,935 2,653  8 من الوديعة النظامية  مستحقة عوائد

 513,319 469,720   الموجودات  إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 المديـــــر المــــــــــالــــي 

 

 اإلدارة  مجلـــس رئيـــــس

 

 

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 21إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيتاليف شركة م

 ) شركة مساهمة سعودية (

 

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

 2019 يونيو 30كما في 

 السعودية  الرياالت بآالف   

 
 إيضاحات 

 
 2019 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 2018ديسمبر  31 

 جعة( را)م

       المطلوبات

 5,148  5,607   مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

 15,528  20,259   مستحقات وذمم دائنة أخرى

 36,084  24,148   ذمم معيدي التأمين

 35,861  36,312  10.2 أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,928  3,856  10.4 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 27,605  24,803  10.1 لتسويةمطالبات تحت ا

 50,029  31,562  10.1 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 176,787  168,175   إحتياطيات حسابية

 56  52  15 مستحق إلى جهات ذات عالقة 

 2,593  2,082  12 وضريبة الدخلمخصص الزكاة 

 3,898  3,658   للموظفين  الخدمة نهاية مكافأة

 1,935  2,653  8 السعودي العربي  النقد لمؤسسة مستحقة عوائد

 359,452  323,167   المطلوبات إجمالي

      

      الملكية حقوق 

 180,000  180,000  13 رأس المال 

 (26,382)  (33,822)   عجز متراكم

 375  375   اطي اعادة قياس مكافأة نهاية الخدمةاحتي

 (126)  -  9 ات متاحة للبيعاستثمار -احتياطي القيمة العادلة

 153,867  146,553   الملكية  حقوق إجمالي

 513,319  469,720   الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي

      

     11 والتعهدات اإللتزامات

 

 

 

 

 

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي

 

 اإلدارة  مجلـــس رئيـــــس

 

 ـــــــــالــــي ــر المـالمديـــ

 

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  21إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 ( مراجعةر )غي األولية الموجزة  الدخلقائمة 

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة لفترة

 

 بأالف الرياالت السعودية   

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  للفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 ايضاح 

 يونيو 30

2019 

 يونيو  30

2018 

 يونيو 30

 2019 

 يونيو 30

 2018 

      اإليرادات

 126,349 45,593 25,836 17,540 10.2 ة إجمالي أقساط التأمين المكتتب
 (33,661) (28,955) (9,836) (9,539) 10.2 أجنبي  –التأمين المسندة أقساط إعادة 

 (774) (75) (3) (36) 10.2 أجنبي – أقساط تأمين فائض الخسارة

 91,914 16,563 15,997 7,965 10.2 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 40,643 446 44,196 (1,636)  اط غير المكتسبةصافي التغيرات في األقس

 132,557 17,009 60,193 6,329  صافي أقساط التأمين المكتسبة 
 6,406 5,071 1,838 3,566 10.4 عمولة إعادة التامين

 2,163 2,023 1,235 1,251  أخرىإيرادات إكتتاب 

 141,126 24,103 63,266 11,146  إجمالي اإليرادات 
      تاب اريف اإلكتتكاليف ومص

 (127,159) (37,953) (68,003) (12,569)  المطالبات المدفوعةاجمالي 

 (24,334) (12,961) (11,014) (5,868)  واستحقاقات تصفيات 
 (3,565) (760) (1,625) 109  مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات 

 10.1 حصة معيدي التامين من المطالبات المدفوعة
 

11,197 15,591 23,565 30,359 

 (124,699) (28,109) (65,051) (7,131)  المدفوعة  ى المطالبات والمنافع األخر صافي 
 (2,908) 2,951 471 2,123   ، صافي التغير في المطالبات تحت التسوية

 1,340 16,583 13,790 5,363  ، صافي التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
 (126,267) (8,575) (50,790) 355  المتكبدة  ى ر والمنافع األخ صافي المطالبات

 3,080 - 4,267 -  التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين
 10.3 تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

 

(1,322) (5,897) (2,911) (13,042) 
 (1,947) (424) (883) (185)  تكاليف اإلشراف والتفتيش
 (666) (172) (273) (93)  مصاريف اإلكتتاب األخرى

 (138,842) (12,082) (53,576) (1,245)  إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 2,284 12,021 9,690 9,901  اإلكتتاب   فائضصافي 

      )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى
 7 تحصيلها في  المشكوك الديون / )مخصص(  عكس

 

245 1,104 2,238 1,745 
 (24,825) (23,668) (14,072) (11,086)  وإداريةمصاريف عمومية 

 3,920 2,623 1,991 1,354  دخل عموالت من الودائع
 - 146 - 146  ربح / )خسارة( االستثمارات 

 (19,160) (18,661) (10,977) (9,341)  إجمالي مصروفات تشغيل أخرى 

 (16,876) (6,640) (1,287) 560  للفترة قبل الزكاة   (خسارة صافي الربح / )
 (960) (800) (480) (400) 12 مصروفات الزكاة للفترة

 (17,836) (7,440) (1,767) 160  للفترة بعد الزكاة   (خسارة صافي الربح / )
 - - - -  الفترة المنسوبة إلى عمليات التأمين  الربح صافي
 (17,836) (7,440) (1,767) 160  الفترة المنسوبة إلى المساهمين ( خسارةالربح / ) صافي

ربح / )خسارة( السهم )معبراً عنها بالريال السعودي للسهم  

 الواحد( 

     

 14 السهم األساسي  (خسارةربح / )
 

(0.01 ) (0.10) (0.41 )  (0.99) 

 

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي

 

 اإلدارة  مجلـــس رئيـــــس

 

ــ   ـــالــــي المديـــــر المـــــ

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  21إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



6 

 

 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 ( مراجعة)غير  الموجزةالشامل األولية  الدخلقائمة 

 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستة و ةالثالث لفترة

 بآالف الرياالت السعودية   

 

 حايضا

لفترة الثالثة  
أشهر المنتهية  

يونيو  30في 
2019 

لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2018يونيو 

لفترة الثالثة  
أشهر المنتهية  

يونيو  30في 
2019 

لفترة الستة  
أشهر المنتهية 

نيو يو  30في 
2018 

 )معدلة(   )معدلة(    

 (17,836) (7,440) (1,767) 160  صافي ربح/ )خسارة( الفترة بعد الزكاة 

  دخل / )خسارة( شاملة أخرى 

    

البنود التي سيتم ادراجها في قائمة الدخل في  

  الفترات االحقة 

    

صافي التغير في القيمة العادلة لألستثمارات 

 - 126 - (16) 9 المتاحة للبيع 

      

 (17,836) (7,314) (1,767) 144  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 
      

 إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة 

 لمنسوبة إلى عمليات التأمين 

 - - 

 

-  - 

للفترة المنسوبة إلى  إجمالي الخسارة الشاملة 

 المساهمين 

 

144 (1,767) (7,314) (17,836) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي

 

 اإلدارة  مجلـــس رئيـــــس

 

 المديـــــر المــــــــــالــــي 

 

 

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  21إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ربي الوطني للتأمين التعاونيمريكية الدولية والبنك العشركة متاليف والمجموعة األ

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )غير مراجعة(   الموجزةاألولية   الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة لفترة

 

 ايضاحات 

 

 بآالف الرياالت السعودية  

 رأس المال 

 عجز متراكم 

 رأس المال 

 عجز متراكم 

 المجموع 

 

  

 رأس المال 

  

 عجز متراكم 

  

اعادة قياس  احتياطي 

  تعويضات نهاية الخدمة 

احتياطي القيمة العادلة  

استثمارات متاحة   -

  للبيع 

 المجموع 

 

 153,867  (126)  375  (26,382)  180,000  13   2019يناير  1الرصيد كما في 

            مجموع الخسارة الشاملة: 

 (7,440)  -   بعد الزكاة   الفترة خسارة صافي 

 
 -  -  (7,440) 

 9 االستثمارات المتاحة للبيع -تغييرات القيمة العادلة 
 

 -  -  -  126  126 

 (33,822)  180,000   2019يونيو  30الرصيد كما في  

 
 375  -  146,553 

             

   

 المال  رأس

  

 متراكم  عجز

  

  قياسإعادة  احتياطي

  الخدمة  نهاية ضاتتعوي

- العادلة القيمة احتياطي

  للبيع   استثماراتمتاحة

 المجموع 

 

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

            مجموع الخسارة الشاملة: 

 -      (170,000)  (170,000)   تخفيض رأس المال 

 (210)      (210)     لمال تكلفة المعاملة المتعلقة بتخفيض رأس ا

 (17,836)  -   بعد الزكاة )معدلة( الفترة خسارة صافي 

 
 -  -  (17,836) 

 180,000   2018يونيو  30الرصيد كما في   
- 

 

 (20,267) 

 
 -  -  159,733 

  

 

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي

 

 اإلدارة  مجلـــس رئيـــــس

 

 المــــــــــالــــي المديـــــر 

 

 

 

 

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  21إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 التعاوني تاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين شركة م

 ) شركة مساهمة سعودية (  

 ( مراجعة)غير  الموجزةدية األولية قائمة التدفقات النق 

 2019يونيو   30أشهر المنتهية في   الستة لفترة

 السعودية   الرياالت بآالف  

 إيضاحات  

 2019 يونيو 30

 )غيرمراجعة( 

 2018 يونيو 30

 )غيرمراجعة( 

    التشغيلية  األنشطة من النقدية التدفقات

 (16,876) (6,640)  قبل الزكاة صافي خسارة الفترة  

    ديالت على البنود غير النقدية: عت

 567 534  إستهالكات الممتلكات والمعدات 
 133 164  الملموسة  غير األصول إطفاءات

 (1,745) (2,237) 7 تحصيلها في مشكوك ديون مخصصعكس 

 (37) (25)  االستثمارات إطفاء الخصم/ العالوة على 

 555 (28)  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  (8,232) (17,403) 

    : التشغيلية  والمطلوبات  الموجودات في التغيرات

 25,938 13,336  أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 
 (909) (897)  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 24,367 8,612  حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية
 (4,432) (149)  مطالبات تحت التسوية  حصة معيدي التأمين من ال

 (2,387) 1,884  المتكبدة غير المبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من المطالبات 

 4,218 (601)  تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
 (521) (113)  عالقة  ذات  جهات من مستحق

 7,019 1,131  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  
 14,783 459  ئق ة لحملة الوثامطالبات مستحق 

 (399) 4,731  أخرى  ومستحقات و ذمم دائنة  

 13,300 (11,936)  ذمم معيدي التأمين دائنة
 (39,734) 451  مكتسبة غير تأمين أقساط إجمالي

 (524) (72)  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 7,340 (2,802)  التسوية  تحت مطالبات إجمالي
 1,047 (18,467)  عنها مبلغ غير متكبدة تمطالبا إجمالي

 (3,080) -  إحتياطي عجز أقساط تأمين

 (24,367) (8,612)  الحسابية  اإلحتياطيات إجمالي

 120 (4)  مستحق الى جهات ذات عالقة 

 4,376 (21,281)  صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية 

 - (1,311) 12 ة الزكاة وضريبة الدخل المدفوع 

 - (212)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 4,376 (22,804)  األنشطة التشغيلية (  المستخدم في)صافي النقد 

    اإلستثمارية  األنشطة من النقدية التدفقات

 108,119 46,310  األجل  قصيرة ودائعاستبعادات 
 (56,154) (14,191)  األجل  قصيرة ودائعاضافات 

 - 14,629  صكوك استبعاد

 (152) 25  ممتلكات ومعدات  / )شراء(  استبعادات

 (186) (30)  ملموسة  غير أصول شراء

 51,627 46,743  االستثمارية  األنشطة  من الناتج النقد صافي

 54,923 23,939  في النقد و ما في حكمهالتغير صافي 

 59,021 56,305  النقد وما في حكمه، في بداية الفترة 

 113,944 80,244 5 د وما في حكمه، في نهاية الفترة نق ال

    المعامالت غير النقدية: 

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

 
 ـــــالــــير المـــــالمديـــــ اإلدارة مجلـــس رئيـــــس الرئيـــــــس لتنفيــــــذي العضــــــو المـــــــنتدب /

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 (

 غير مراجعة( الموجزة )األولية   المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019 يونيو 30في  المنتهية أشهر الستةالثالثة ولفترة 

 

 التكوين واألنشطة الرئيسية -1

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

  هـ1434الحجة  يذ 22بتاريخ  1010391438تجاري رقم لسجل البموجب االمملكة 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 

 يةالمملكة العربية السعود

 

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

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

 26)الموافق  هـ1435محرم  23تداول( في ) ة.تم إدراج الشركة في السوق المالية السعوديالتأمين العامة فئات ميع وجة يوالصح

 (.2013نوفمبر 

 

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

ون التأمين والئحته التنفيذية، ترخيًصا للشركة لممارسة أنشطة التأمين في المملكة العربية وإدارة قان لة عن تطبيقئو الرئيسية المس

صدر قانون اإلشراف على شركات التأمين التعاوني )"قانون  هـ(1425ربيع األول    1الموافق  ) م  2004أبريل    20السعودية. في 

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

 

مت الشركة خطابات الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعديل النظام االساسي للشركة تلاس

 2017ابريل  12عادية للشركة في ال غيرالعامة  الجمعية انعقدت بما يتماشى مع أنظمة الشركات الجديدة. وبناء على ما تقدم، 

 للشركة. الجديد االساسي على النظام  الموافقة ت ناء عليه تمهـ، وب1438 رجب  15 الموافق

 

 تحويل محفظة متاليف اليكو   1-1

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

 ةحياة طويلعلى منتجات تأمين مل هذه المحفظة ت. وتش2015يل أبر 1الشركة إعتبارا من إلى السعودية الحالية التأمين محفظة 

 تاليف بنسبةمهذه المحفظة مع شركة  تأمينبإعادة شركة التقوم حوادث شخصية. منتجات تأمين و  إدخاري تأمين  و منتجات  األمد

شركة وأصبحت  المحولةمين لبوالص التأ. وفقا لذلك، أصبحت الشركة المالك الجديد نسبية تأمين إعادة  ية% بموجب اتفاق100

دفع أي مبلغ نقدي. وفقا لذلك،  بدون محفظة بالقيمة الدفترية ال  تحويلمن األعمال. وجرى  الجزء اهذلالتأمين  يف هي معيدمتال

 محفظة في دفاتر الشركة بالقيمة الدفترية مع أصول تعويضية تمثل حصة إعادة التأمين من هذهبهذه الجلت المطلوبات المتعلقة س  

 30 في  المنتهية أشهر الستة لفترة  سعوديلاير ألف 887بلغت  للشركة عمولة إعادة التأمين بدفع  متاليف شركةتقوم . اإللتزامات 

لتعويض تكلفة رأس المال لهذه المحفظة  (  2018  يونيو  30المنتهية في    أشهر  الثالثةألف لاير سعودي لفترة    1,321) 2019  يونيو 

 ألف 804 بلغت إدارية  تعاب أجميع المصروفات المتعلقة بإدارة هذه المحفظة عن طريق دفع عن كة شرالتعويض باإلضافة إلى 

 يونيو  30المنتهية في  أشهر الستة لاير سعودي لفترة ألف 722) 2019 يونيو  30المنتهية في  أشهر الستة فترةل لاير سعودي

 ".رادات إكتتاب اخرىيإ"ضمن بند  تصنيفها في القوائم المالية تم يالتي  (2018
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 التعاونيشركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين 

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

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

  2019يونيو  30في  المنتهية لفترة الثالثة والستة أشهر

 

 )تتمة(  الرئيسيةواألنشطة  التكوين -1

 

 تحويل محفظة متاليف اليكو )تتمة(  1-1

 على النحو التالي:  2019 يونيو  30نقلها كما في  التي تم والمطلوبات للمحفظةوتظهر الموجودات 

 السعودية  الرياالت بآالف 

 الموجودات

يونيو  30

2019 

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31

2018 

 اتالمطلوب  )مراجعة(

يونيو  30

2019 

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31

2018 

 ) مراجعة(

 4,214 نقدية وشبه نقدية

              

3,835  

إجمالي األقساط غير  

  53  6 المكتسبة

حصة معيدي التأمين من  

 6 االقساط الغير مكتسبة

                   

53  

إجمالي مطالبات تحت 

  8,641  8,466 التسوية

 التأمين من حصة معيدي 

 168,175 اإلحتياطيات الحسابية

          

176,787  

إحتياطيات إجمالي 

  176,787  168,175 حسابية

حصة معيدي التأمين من 

 8,466 المطالبات تحت التسوية

              

8,641  

مستحق الى عمليات 

  2,627  3,168 المساهمين 

 - مدينة تأمين  اعادة ذمم

                 

180  

دائنون ومطلوبات 

  2,003  2,387 اخرى

والموجودات المدينون 

 1,341 األخرى

                 

615     

 182,202 

          

190,111   182,202  190,111  

 

 التعاونية  شركة مع  المنافذاتفاقية  1-2

عظمى من شركات التأمين في المملكة العربية الغالبية الالتعاونية و المبرمة بين شركة  المنافذ يةاتفاقبالمشاركة في الشركة قامت 

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

لمشاركة في هذه التغطية يكون كات التأمين ا، فإن جميع شرهذه اإلتفاقيةالبحرين(. وبناء على  منفذ  )باستثناء    يةالحدودالمنافذ  جميع  

شركة  كافة المصاريف المتعلقة بإدارة هذه المحفظة من قبل تحميل لها حصة متساوية من النتيجة الصافية لهذه المحفظة بعد 

ي بنفس الشروط لمرتين على التوالتجديدها  تمقد و ، 2017 ديسمبر 31 في  تنتهي لمدة ثالث سنوات تسري هذه اإلتفاقية التعاونية. 

  تصنيف الدخل المتعلق . يتم صلة ذات  أخرى تأمين  شركات  مع 2019 ديسمبر 31 حتى  2019 يناير 1 من  عام لمدةأخرها  كان 

 التقارير القطاعيةفي    المركبات تأمين    ضمن إدراجها  " ويتم  اخرىإكتتاب  ضمن بند "إيرادات  االولية    المالية  القوائممحفظة في  ال  هبهذ

 .(17)إيضاح 

 

 أسس اإلعداد  -2

 

 والقياس  العرض أساس (أ)

 34يار المحاسبة الدولي وفقاً لمع  2019يونيو  30كما و في نهاية الفترة المنتهية في  األولية الموجزة المالية المعلومات تم إعداد 

 األولية".التقارير المالية "

" التقارير   34معيار المحاسبة الدولي  ل  وفقاتم اعدادها    2019يونيو   30في  الفترة  و القوائم المالية األولية الموجزة للشركة  كما في  

االصدارات والمعايير االخر الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين المعتمدة في المملكة العربية السعودية و المالية األولية" 

  القانونييين.
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 ي للتأمين التعاونيشركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطن

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

  2019يونيو  30في  المنتهية لفترة الثالثة والستة أشهر

 

 )تتمة(  االعدادأسس -2

 

 )تتمة(  والقياس العرض أساس (أ)

في المملكة العربية السعودية لحساب سعودي تعليمات لشركات التأمين ، أصدرت مؤسسة النقد العربي ال 2019 يوليو  23في 

يتماشى ذلك مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس  بما  الدخل.    قائمةالزكاة وضرائب الدخل في  

بتعديل األثر باثر  المحاسبية للزكاة وضريبة الدخلقامت الشركة بتغيير المعالجة  وبالتالي  "(.IASBمعايير المحاسبة الدولية )"

السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واالخطاء )كما هو  8رجعي بما يتماشى مع المعيار المحاسبي الدولي 

 في القوائم المالية الموجزة(. 12( واثر هذا التغثثر تم اإلفصاح عنه في إيضاح 4مفصح عنه في إيضاح 

 

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

بإستخدام تصنيف تعويضات نهاية الخدمة. لم يتم عرض قائمة المركز المالي والقيمة الحالية لالعادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع 

صدة التالية بشكل عام تصنف كمتداولة: النقدية وما في حكمها ــ الودائع قصيرة األجل المتداولة. ومع ذلك، فإن األر  المتداولة وغير

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

المبلغ عنها ــ تكاليف إكتتاب مؤجلة ــ والمستحق من أطراف ذات    مين من المطالبات المتكبدة غيرتحت التسوية ــ حصة معيدي التأ

عالقة ــ مصاريف مدفوعة مقدماً و موجودات أخرى ــ مطالبات مستحقة لحملة الوثائق ــ دائنون ومصاريف مستحقة و مطلوبات 

مطالبات تحت التسوية ــ مطالبات متكبدة   إحتياطي عجز أقساط التأمين ــ  ــ أقساط تأمين غير مكتسبة ــ  أخرى ــ ذمم معيدي التأمين 

أطراف ذات عالقة والزكاة، واألرصدة التالية بشكل الى    دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة ــ مبالغ مستحقة  –غير مبلغ عنها  

  – ملموسة  أصول غير –وديعة نظامية  – رات اإلستثما -احتياطيات حسابية  –عام تصنف كغير متداولة: )ودائع طويلة األجل 

 مكافأة نهاية الخدمة(. –ممتلكات ومعدات 

 

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

لشركة. يتم تسجيل اإليرادات تعود للتأمين وعمليات المساهمين الفعلية لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات االملكية المساهمين. إن 

سابات المتعلقة بها. يتم تحديد أساس التوزيع لإليرادات والمصاريف األخرى من العمليات  والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الح

 ع العجز الناتج من عمليات التأمين بالكاملالمشتركة من قبل األدارة وأعضاء مجلس اإلدارة. وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتم توزي

 يات التأمين على النحو التالي:عمليات المساهمين في حين يتم توزيع الفائض من عمل ى عل

 

 %90 المساهمون 

 %10 حملة الوثائق

 100% 

 

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

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

 توالمطلوبا الموجودات  بين  الواضح  الفصل تتطلب  والتي  السعودي، العربي  النقد مؤسسة عن  الصادرة التنفيذية للوائح  اإلرشادية

 الدخل  وقوائم  الموجزة  األولية  المالي   المركز  قائمة  فإن   لذلك،  وطبقاً .  المساهمين   وعمليات   التامين   لعمليات   والمصاريف  واإليرادات 

 والمطلوبات  الموجودات  فقط  تعكس  أعاله،  إليها المشار والمساهمين  التأمين  لعمليات  المعدة النقدية والتدفقات  الشامل والدخل

 .بها الخاصة للعمليات  الشاملة الخسائر أو  واألرباح اريفوالمص واإليرادات 

 

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

 وجدت   إن   المحققة،  غير  والخسائر  واألرباح  ةالمتداخل  للعمليات   والمعامالت   االرصدة  حذف  يتم.  المساهمين   بعمليات   الخاصة   تلك  مع

 واالحداث  للمعامالت  بالنسبة موحدة المساهمين  وعمليات  التأمين  لعمليات  المعتمدة المحاسبية السياسات  إن . الدمج  أثناء  بالكامل

 .مماثلة ظروف في  المشابهة

 

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

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

 .التنفيذية اللوائح  بموجب  مطلوب  هو  كما المطلوبة التكميلية

 

 آالف.أقرب  ى إلعودي ويتم التقريب لية الموجزة بالريال السالمعلومات المالية األو  عرض تم
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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( 

 2019 يونيو 30ي منتهية فأشهر ال الستةالثالثة ولفترة 

 

 )تتمة(   االعداد أسس  -2

 

 االستمرارية  مبدأ  (ب)

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

ائف الرقابة الداخلية باإلضافة إلى أمور بالتأخير في معالجة المطالبات الطبية، وتقييمات المخاطر غير الفعالة والضعف في وظ

 وتقديم التقرير  لعمل إجراءات تفصيليةالشركة بتعيين مستشار مستقل  العربي السعودي قامت    بناء على تعليمات مؤسسة النقدأخرى.  

اه الشركة طبقا للمادة  ستتخذ ساما اإلجراءات التنظيمية الالزمة تج ،المحددة المدة خاللإلى ساما. وفي حالة فشل الشركة النهائي 

التعاوني والذي من ضمنها منع الشركة من قبول عمالء جدد أو مستثمرين أومشتركين في أى من  التأمين ( من قانون 19رقم )

 أنشطتها التأمينية أو أى جزء من هذه األنشطة.

مليون لاير سعودي   180مال البالغ  من رأس ال  % 21أعلنت الشركة في تدوال عن ان خسارتها المتراكمة بلغت    2019مايو    28في  

 من رأس مال الشركة.  18,79تمثل الخسائر المتراكمة  2019يونيو  30. كما في  2019ابر يل  30كما في 

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

وتحديث ستشاري. وبناءاً على التقرير، قامت الشركة بتطوير خطة عمل  طاب تحذير ساما وتلقت التقرير من اإلالالزمة لإللتزام بخ

 2019يونيو    30قد العربي السعودي. كما في  الى مؤسسة الن  2018سبتمبر    13اإلجراءات التي تم االنتهاء منه من قبل اإلدارة  في  

ة والتي تغطي مجاالت التقنية ، العمليات , أنظمة تكنولوجيا المعلومات والحوكمة  قامت الشركة بمعالجة واكتمال األمور الهام

 . ومراقبة لجان مجلس اإلدارةملة بما في األنشطة المتعلقة بااللتزام وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية الشا

األقل خالل االثني عشر شهًرا تمرة على كمنشأة مسأعدت الشركة توقعتها المستقلبية والتي تعكس قدرة الشركة على االستمرار 

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

 على المدى الطويل، لضمان وضعية االستمرارية. 

هـ ( مدكرة تفاهم غير ملزمة  1440شوال  15لموقف )ا 2019و يوني 18خ من بين الخيارات ألستراتيجية، وقعت الشركة بتاري

مع شركة والء للتأمين التعاوني )والء( لتقيم االندماج المحتمل يخضع هذا اإلنتاج المقترح إلكتمال اإلتفاقية اإلندماج، المحتمل.  

ألحكام النهائية إلتفاقية اإلندماج، الشروط واتفاق على يخظع هذا اإلنتاج المقترح إلستكمال العناية الواجبة عبارة من الطرفين،واال

وموافقة السلطات المختصة والجمعيات العامة للطرفين، في حالة إستمرار عملية اإلندماج المقترحة سيتم تنفيذها عن طريق تبادل 

قت كلتا لشركة  تفالمصدرة لفي مقابل تبادل احجام األسهم  األسهم بحيث تقوم شركة والء بإصدار أسهم جديدة مساهمة لشركة

الدفترية لألسهم بعد أي تعديالت على  العناية الواجبة الشركتين بشكل متبادل على أن يتم تحدي أساس تقيم األسهم بإستخدام القيمة 

الية ر قوائم مالمتفق عليها وتحسب نسبة التبادل بين والء ومساهمي الشركة بإستخدام القيمة الدفترية المحددة لكل سهم بناء على أخ

ً لعملية اإلندماج  منشو  رة في او قبل تاريخ التوقيع اتفاقية اإلندماج. عينة الشركة بيت التمويل السعودي الكويتي مستشاراً ماليا

 المقترحة 

 .اء من عملية اإلندماج المقترحةهوفي الوقت نفسة، تعتزم الشركة مواصلة ممارست األعمال كالمعتاد حتى االنت

ً لقبناءاً على ماسبق أج درتها لى االستمرار كمنشأة مستمرى وهي على قناعة فإن عمليات الشركة ستسمر في  رت الشركة تقيما

وبالتالي ، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية وال تتضمن أي تعديالت المستقبل المنظور في اطار ألعمال العادية.  

 تمرة.االستمرار كمنشأة مسلم تتمكن الشركة من قد تكون مطلوبة، إذا 

 

 السنة المالية    (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 (

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

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 )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  صدةوأر المحاسبية

 

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

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

 .2018 ديسمبر 31 في  المنتهية للسنة و  في  كما

 

 لمعايير والتعديالت الصادرة ا -3

 : ةلدوليالقائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة ااعتمدت الشركة التعديالت والمراجعات التالية للمعايير 

 

 التطبيق  تاريخ الوصف  المعيار 

 2019 يناير 1 عقود اإليجار   16الدولي للتقرير المالي   المعيار

 

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

 4والمعيار الدولي  17ها سابقًا على أنها عقود إيجار طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم تطبيق المعيار على العقود التي تم تحديد

اختارت الشركة استخدام اإلعفاءات المقترحة بموجب المعيار فيما يتعلق بعقود   . وقد  للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية

  للمعيار القيمة. أجرت الشركة تقييماً    ةا من تاريخ الطلب، وعقود اإليجار منخفضشهرً   12اإليجار التي تنتهي مدة عقد اإليجار خالل  

للجنة تفسيرات  4والمعيار الدولي  17عيار المحاسبي الدولي رقم وقررت أن الفرق مقارنةً بالم 16الدولي إلعداد التقارير المالية 

 لمالية للشركة ككل. ليس جوهريًا في البيانات ا المعايير الدولية للتقارير المالية

 

 وترد تفاصيل السياسة المحاسبية الهامة الجديدة أدناه.

 

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

 و  ،• إيجارات األصول منخفضة القيمة 

 شهًرا أو أقل.  12• عقود اإليجار لمدة 

 

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

عقد اإليجار ما لم يكن )كما هو الحال عادة( محددًا بسهولة، في هذه الحالة يتم استخدام معدل عمولة ب المرتبطبالرجوع إلى السعر 

إليجار. يتم تضمين مدفوعات اإليجار المتغيرة فقط في قياس التزام اإليجار إذا كانت تعتمد على الشركة اإلضافي عند بدء عقد ا

ياس األولي اللتزام اإليجار أن العنصر المتغير سيبقى على حاله طوال مدة عقد يفترض الق مؤشر أو معدل. في مثل هذه الحاالت،

 الفترة التي تتعلق بها. اإليجار. يتم دفع مصروفات اإليجار المتغيرة األخرى في 
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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( 

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 لمعايير والتعديالت الصادرة )تتمة(ا -3

 عند االعتراف المبدئي ، تتضمن القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار:

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

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

 

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

 

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

 

 ء اإليجار ؛• مدفوعات اإليجار المدفوعة في أو قبل بد

 • التكاليف المباشرة األولية المتكبدة ؛ و 

أو استعادة الموجودات المؤجرة )عادة ما تكون عمليات   بإنهاءتعاقديًا  • مقدار أي مخصص معترف به عندما تكون الشركة مطالبة  

 هدم مستأجرة(.

 

ا لمدفوعات اإليجار على الرصيد المستحق وتخفيضهلفائدة المحملة بمعدل ثابت على أساس ابعد القياس األولي اللتزامات اإليجار 

ابت على مدى فترة العقد المتبقية أو مدى الحياة االقتصادية المتبقية المقدمة. يتم إطفاء موجودات حق االستخدام على أساس القسط الث

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

  

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

، والتي يتم خصمها بنفس سعر الخصم المطبق عند بدء اإليجار. تتم مراجعة القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار المحددلمدى على ا

فوعات اإليجار المستقبلية التي تعتمد على سعر أو مؤشر. في كلتا الحالتين، يتم إجراء بشكل مماثل عند مراجعة العنصر المتغير لمد

على مدى فترة اإليجار  المحددةالدفترية لألصل الموجود في حق االستخدام، مع إطفاء القيمة الدفترية  تعديل معادل على القيمة

 المتبقية.
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 ة والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيعة األمريكية الدولي شركة متاليف والمجمو

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 )تتمة( عديالت الصادرةوالت  المعايير -3

 

 مفعول بعد نها غير سارية المعايير صادرة ولك

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

 التأمين( 

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

االدوات المالية: االثبات والقياس. يتضمن المعيار متطلبات   39سبة الدولي  االدوات المالية والي سيحل محل المعيار المحا  9الدولي  

 تصنيف وقياسات جديدة للموجودات المالية  وإدخال نموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة المتكبدة

 جميع  قياس يتم ، 9 المالية للتقارير الدولي  عيارالم بموجب . الجديد المحاسبي  التحوط، ومتطلبات  39في معيار المحاسبة الدولي 

 النقدية التدفقات  وخصائص العمل نموذج على  التصنيف أساس يعتمد. العادلة بالقيمة أو  المطفأة بالتكلفة إما المالية الموجودات 

المالية فيما عدا تلك المحددة   لاللتزامات   39المعيار بمعظم متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم    يحتفظ.  المالية  ت للموجودا  التعاقدية

الجزء من تغيرات القيمة العادلة المتعلقة باالئتمان الخاص في الدخل   هذا  اثباتبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم  

 نموذجا تتبعو  طرلمخاإدارة ا ت سارمما مع موثق و نح علی  وطلتحا محاسبة ت لباطمت تتوافق  .لالدخ ةئمقاالشامل اآلخر بدالً من 

 .مقاربة اكثر

 

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

 يأخذ  أن   كبير  حدالى    للشركة،  المالية  القوائمعلى    9رقم    ةالمالي  ريراالتق  إلعداد  الدولي   المعيار  يقطبلت  المحاسبية  النتائج   يعالج   الذي

 خيارين التعديالت  تقدم .التامين  لعقود القادمة المحاسبية المعايير نشر قبل القادمة التامين  عقود معايير مع التفاعل اإلعتبار في 

 الدولي  المعيار  تطبيق  من   مؤقت   باعفاء  مؤهلة  كانت  اذا  للمنشأة  التاجيل  منهج  يزود.  االحالل  ومنهج   التأجيل  منهج :  التامين   لشركات 

  الخسارة   أو   الربح   من   يزيل  ان   للمنشأة  االحالل  منهج   يتيح .  2022  و أالتامين    دقحتى تاريخ سريان المعيار الجديد لع  9  المالي   للتقرير

 . الجديد التأمين  عقود المعايير تطبيق قبل دث يح قد الذي المحاسبي  التطابق عدم حاالت  بعض اثار

 

. أن تأثير تطبيق 4إن الشركة مؤهلة وقد اختارت تطبيق نهج التأجيل بموجب التعديالت على المعاير الدولية للتقارير الكالية رقم 

اعل مع معيار عقود تبار التفيأخذ االع على المعلومات المالية للشركة الى حد كبير يجب أن  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

 9التأمين القادم، وبالتالي ال يمكن عمل تقيم كامل ألأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 المعيارمحل  وسيحل. 2022يناير  1فترات التي تبدأ في أو بعد للينطبق  " عقود التأمين" – 17الدولي للتقرير المالي  المعيار

"االيرادات  15قود التامين". يسمح بالتطبيق مبكرا للمعيار اذا تم تطبيق كال من المعيار الدولي رقم " ع  4الي تقرير المالدولي لل

تتوقع الشركة تأثيراً جوهرياً على القياس واإلفصاح عن التأمين   االدوات المالية  9من عقود العمالء"و المعيار الدولي للتقرير المالي  

 . وقررت الشركة عدم تطبيق هذا المعيار مبكرا.  ائمة الدخل وقائمة المركز المالي ؤثر على قلذي سوف يوإعادة التأمين وا
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 ير مراجعة( )تتمة( األولية الموجزة )غإيضاحات حول المعلومات المالية  

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 السياسات المحاسبية الهامة   -4

نوية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الس

 بإستثناء التغير في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل والمذكور أدناه.، 2018بر ديسم 31للسنة المنتهية في 

 

 المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخلالتغير في 

( ، فقد تم تعديل أسس االعداد كنتيجة للتعليمات الصادرة مؤخراً من مؤسسة النقد العربي السعودي 2يضاح رقم )الكما هو مذكور با

ّ ل2019يوليو  23يخ بتار تعميم مؤسسة النقد . سابقاَ، تم عرض الزكاة وضريبة الدخل بقائمة التغيرات في حقوق المساهمين طبقا

. مع التعليمات الصادرة مؤخراَ من مؤسسة النقد العربي السعودي 2017أبريل    11بتاريخ    381000074519العربي السعودي رقم  

( واآلثار المترتبة على 2رض الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي )باإلشارة إلى اإليضاح رقم ، فإنه يجب ع 2019يوليو  23بتاريخ 

بالمعلومات المالية األولية الموجزة. وكنتيجة لهذا التغير، إرتفعت خسائر  12ه والتم تم اإلفصاح عنها باإليضاح رقم التعديل أعال

الف لاير سعودي. إن التغير أعاله ليس له أثر على قائمة التدفقات األولية   960بقيمة    2018يونيو    30الشركة عن الفترة المنتهية في  

 .2018ديسمبر  31وقائمة المركز المالي كما في 2018يونيو  30ة في الموجزة للفترة المنتهي

 

 السياسة المحاسبية: 

 ضرائب الدخل

الخاضع للضريبة في الفترة الحالية وفقا لنسب  مصروف ضريبة الدخل او المعفي هي ضريبة الدخل المستحقة الدفع على الدخل 

ئي بعد تعديله بتغيرات في الموجودات وااللتزامات الضريبية والتي تستند الى الفروقات المؤقتة و  ضريبة الدخل لكل نطاق قضا

 لمستخدمة.الخسائر ألغراض الضريبة غير ا

فترة التقرير يبية التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في نهاية يتم احتساب رسوم ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضر

دوري بتقييم المواقف المتخذة في بشكل اإلدارة  مللضريبة. تقو في المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة وتولد دخل خاضع 

ع أحكاما، حسب  للتفسير. وتوضبقة المطات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها اللوائح الضريبية مجال اإلقرار

 .االقتضاء، على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى السلطات الضريبية
 

 لربط النهائي.تتم معالجة التسويات الناتجة عن التسويات النهائية لضرائب الدخل في الفترة التي يتم فيها إصدار ا

 لدخل عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة ا   – 23التفسير الدولي 

يتناول التفسير معالجة ضرائب الدخل عندما تتضمن معالجات الضرائب عدم تأكد محيط يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

. وال يشمل بالتحديد المتطلبات 12. ال ينطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي -ضرائب الدخل  – 12

 المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير تحديداَ ما يلي:وبات المتعلقة بالفوائد والعق

 على حدة؛ المؤكدهعالجات الضريبية غير لم تأخذ في حسبانها كل معالجة من ا الشركةما إذا كانت  •

 اإلفتراضات التي تضعها الشركة بخصوص فحص السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية. •

ها الشركة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض ضريبية( واألسس الضريبية. والخسائر ألغراض الضريبة حدد بالكيفية التي ت •

 غير المستغلة. واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريبة.

 الكيفية التي تأخذ بها المنشأة في حساباتها التغيرات في الحقائق والظروف. •

 

أم ستجمع بينها   هؤكدة على حدالمعالجات الضريبية غير  لما إذا كانت ستأخذ في حسبانها كل معالجة من احدد مأن ت  الشركةيجب على  

األخرى. يجب إتباع المنهج الذي يتوقع أنه سوف يحل على نحو ؤكدة لمعالجات الضريبية غير الموبين معالجة واحدة أو أكثر من ا

 أفضل حالة عدم تأكد.

 

 بشأن معامالت ضريبة الدخل. لم يكن للتفسير تأثير على البيانات المالية للشركة.  التأكدفي تحديد أوجه عدم اًما ًما هتطبق الشركة حك

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 راجعة( )تتمة( وجزة )غير م األولية المإيضاحات حول المعلومات المالية  

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة والستةلفترة 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 

 ضرائب الدخل المؤجلة:  

 

ت الدفترية للموجودايتم إحتساب ضريبة الدخل المؤجلة، إن وجدت، بإستخدام أساس اإللتزام للفروقات المؤقتة الناتجة بين األرصدة 

راض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية. يتم قياس قيمة الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة واإللتزامات ألغ 

قريبا تم المتوقع تطبيقها أو تتم التسوية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات باإلستثناء إلى معدالت الضريبة التي قد تم سنها أو ت

ر. يجب إثبات الضريبة المؤجلة فقط بقدر ما يكون من المحتمل أن ربحا مستقبلياَ خاضعا للضريبة سوف نهاية فترة التقريسنها في 

يكون متاحاَ ويمكن إستخدام االعفاء.يتم تخفيض األصول الضريبية المؤجلة بقدر ما يكون غير محتمالَ بعد ذلك بحيث يتم اإلعتراف 

 قة.لضريبية ذات العالبالمنافع ا

ال يتم االعتراف بااللتزامات والموجودات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في 

الفروق في  العمليات األجنبية حيث تكون الشركة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال يتم عكس 

 .المستقبل المنظور

 

يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة عند وجود حق واجب النفاذ قانوناّ في إجراء مقاصة بين الموجودات 

إجراء   ق في حالضريبية الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية والتي تتعلق بضرائب دخل تفرضها نفس السلطة الضريبة والتي لها ال

 قيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن معاَ.حو تإما التسوية على أساس صافي أالمقاصة، والتي تنوى 

 

بها في قائمة   فيتم اإلعتراف بالضرائب الحالية والمؤجلة ضمن الربح أو الخسارة، بإستثناء القدر المتعلق بالمعامالت التي يتم اإلعترا

 يضاّ.لة، يجب اإلعتراف بالضريبة أمين بشكل مباشر. في هذه الحاالدخل الشامل أو بحقوق المساه

 

 بسبب الخسائر وعدم توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ، لم تعترف الشركة بأصول الضريبة المؤجلة 

 

 الزكاة  

 

لزكاة  أو الخسارة. ال يتم معالجة اتجنب الشركة مخصص الزكاة وفقا لألنظمة الزكوية والضريبة السعودية. تحمل الزكاة ضمن الربح  

 يتم إحتساب ضرائب دخل مؤجلة متعلقة بالزكاة لضرائب الدخل أيضاّ ال
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

 مة( المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتإيضاحات حول المعلومات 

 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة والستةلفترة 

 

 النقدية وشبه  النقدية -5

 ما يلي:كالتدفقات النقدية  قائمةيتكون النقد والنقد المعادل في 

 عمليات التأمين  

 بآالف الرياالت السعودية 

               2019 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 

 

 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة( 

   
  40,620  15,722 لدى البنوك وفي الصندوقد نق

    -  42,000 شهور  3ودائع قصيرة االجل بتاريخ استحقاق أصلي 

  40,620  57,722 النقد والنقد المعادل في قائمة التدفقات النقدية  

 

 عمليات المساهمين  

 بآالف الرياالت السعودية

               2019 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 

 

 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة( 

   
  1,685  522 نقد لدى البنوك وفي الصندوق

  14,000  22,000 شهور  3ودائع قصيرة االجل بتاريخ استحقاق أصلي 

 22,522  15,685  

 56,305 80,244 النقد والنقد المعادل في قائمة التدفقات النقدية  

 

 الودائع قصيرة وطويلة األجل  -6

كإستثمارات بتصنيف ائتماني طبقاً لمنهجية تقييم ستاندر أند دائع لدى البنوك التجارية المحلية جل التي تمثل الو وتشمل الودائع أل

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

 أشهر: ي. فيما يلي الودائع ألجل المستثمرة ألكثر من ثالثةالعادلة في قائمة المركز المال

 عمليات التأمين  

 بآالف الرياالت السعودية 

               2019 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 

 

 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة( 

                           - ودائع قصيرة األجل

3,020  
35,139 

 %2.79 %2.87 متغيرةمتوسط معدل العموالت الخاصة ال 

   -    -  ودائع طويلة األجل

 - - متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة

 

 عمليات المساهمين  

 بآالف الرياالت السعودية 

               2019 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 

 

 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة( 

   -    -  ودائع قصيرة األجل 

 - - صة المتغيرةمتوسط معدل العموالت الخا

                         89,000 ودائع طويلة األجل
89,000  

 89,000  

 %3.56 %3.36 متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة

  35,139   3,020  إجمالي الودائع قصيرة األجل 

  89,000   89,000  األجل   طويلةإجمالي الودائع 
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 الوطني للتأمين التعاونيلعربي مريكية الدولية والبنك اشركة متاليف والمجموعة األ

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 مدينة  تأمين وذمم معيدي تأمين   أقساط  -7

 موضح ادناه : ،المدينةدة اعادة التأمين ملخص اقساط التأمين وارص

 السعودية  الرياالت بآالف 

 

               2019 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 
 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة( 

    

 5,836  5,691 الوثائق حملة

 22,519  9,511 والوكالء  الوسطاء

 770  587 (15)إيضاح  عالقة ذات  أطراف

 -  - مدينة تأمين  معيدي ذمم

 15,789  29,125 

 (9,872)  (7,635) 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  

8,154  19,253 

 

 لهاتحصيإن الحركة في مخصص الديون المشكوك في 

 السعودية  الرياالت بآالف 

 

               2019يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 
 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة( 

    

 10,618  9,872 الرصيد في بداية الفترة 

 -  - المحمل خالل الفترة 

 (746)  (2,237) الديون خالل الفترةعكس 

 9,872  7,635 الرصيد في نهاية الفترة 

 

   لنظاميةالوديعة ا   -8

مودعة لدى بنك محلى والتي   مليون لاير سعودي(  35:  2018ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  35والبالغة    تمثل الوديعة النظامية

من رأس مال الشركة المدفوع، وهي وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. و ال  %10تمثل 

 الوديعةعلى  المستحقةبدون موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. بلغت قيمة العموالت النظامية  هذه الوديعة يمكن سحب 

( و قد تم 2018ديسمبر  31ألف لاير سعودي كما في  1,935) 2019 يونيو  30ألف لاير سعودي كما في  2653النظامية مبلغ 

 السعودي.عليمات مؤسسة النقد العربي ومطلوبات المساهمين طبقا لتعرضها بشكل منفصل ضمن موجودات 

 

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

 .القديم المدفوع المال رأس من  % 10 يزال ال 2019 يونيو  30الوديعة النظامية والذي تم عرضه كما في 
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 يف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيمتال شركة

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 االستثمارات   -9

 لي: يتم تصنيف االستثمارات كالتا
 

 المساهمين عمليات     

    بآالف الرياالت السعودية 

2019يونيو  30  
 )غير مراجعة( 

 2018 ديسمبر 31
 )مراجعة( 

  17,653  3,175    استثمارات متاحة للبيع 

  17,653  3,175    اإلجمالي 
 

 

 تاحة للبيع م إستثمارات 9.1

 

 المساهمين عمليات     

  حضااي  بآالف الرياالت السعودية 

2019يونيو  30  
 )غير مراجعة( 

 2018 ديسمبر 31
 )مراجعة( 

)أ( 19.  أسهم غير مدرجة   3,175  3,175  

)ب( 19.  غير مدرجةصكوك    -  14,478  

    3,175  17,653  

 

 )أ( األسهم غير المدرجة  9,1

 

 الفترةالحركة خالل 

 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 

3,175   

 تمثل األسهم أعاله االستثمار في نجم.

 

 المدرجة )ب( الصكوك غير  9,1

 الفترةالحركة خالل 

    -   14,478     الرصيد االفتتاحي

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

 (35,000)  (15,020)    مباع خالل الفترة 

    -  416    إطفاء خصم اإلصدار

 (126)  126    صافي التغير في القيم العادلة خالل الفترة

  14,478  -    الرصيد الختامي للصكوك غير المدرجة 

 

 

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

 للبيع. ةحمتا إلى  ات إعادة تصنيف االستثمار
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 ( تمة)ت االستثمارات -9

 

 قتناة حتى تاريخ اإلستحقاق الم االستثمارات 2,9

 المساهمين عمليات     

    بآالف الرياالت السعودية 
2019 يونيو 03  

 )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

    -     -     الفترة شراء خالل 

 (49,604)     -     * استثمارات متاحة للبيعالى محول 

  75     -     اإلستثمارت المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاقعلى  اإلصدار إطفاء خصم

    -     -     الرصيد الختامي لمحفظة االسهم 

 

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

 للبيع. ةتاحى مإل ات إعادة تصنيف االستثمار

 

 جميع االستثمارات أعاله موجودة داخل المملكة العربية السعودية.

 

 

 الفنية  المخصصات -10

   واإلحتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية   10/1

 

 :اآلتي  من  واإلحتياطيات صافي المطالبات تحت التسوية  يتكون  (أ

 

 السعودية  الرياالت بآالف
2019 يونيو 03  

 )غير مراجعة( 
 2018 برسمدي 31

 )مراجعة( 
 30,107 26,934 التسوية تحت  المطالبات 

 (2,502) (2,131) والتعويضات الخردهمن  للتحقق: القيمة القابلة يخصم

 24,803 27,605 

 50,029 31,562 عنها المبلغ غير متكبدة مطالبات 

 56,365 77,634 

   يخصم:

 19,457 19,606 التسوية تحت  المطالبات  من  التأمين  معيدي حصة -

 24,042 22,158 عنها المبلغ غير المتكبدة المطالبات  من  التأمين  معيدي حصة -

 41,764 43,499 

 34,135 14,601 األخرى  واإلحتياطيات التسوية تحت المطالبات صافي
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ( همة سعودية) شركة مسا

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

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 )تتمة(  الفنية المخصصات -10

 )تتمة(  واإلحتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية   10/1

 األخرىتحت التسوية واإلحتياطيات  المطالبات  حركة  ب(

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31  )غير مراجعة(  2019 يونيو 30 

 الصافي  التأمين معيدي إجمالي   الصافي  التأمين  معيدي إجمالي  السعودية  الرياالت بآالف

        نهاية الفترة: 

 8,148 (19,457) 27,605  5,197 (19,606) 24,803 التسوية تحت  المطالبات 

 غير متكبدةال مطالبات ال

 عنها المبلغ
31,562 (22,158) 9,404  50,029 (24,042) 25,987 

-  56,365 (41,764) 14,601  77,634 (43,499) 34,135 

المطالبات المدفوعة خالل   -

 211,863 (50,446) 262,309  28,109 (23,565) 51,674 الفترة
-         

        بداية الفترة: 

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

 غير متكبدةال مطالبات ال

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

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

-         

 174,381 (48,767) 223,148  8,575 (21,830) 30,405 المطالبات المتكبدة -
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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( 

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة الثالثة و لفترة

 

 مة( )تت الفنية المخصصات -10

 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة  10/2

 

 تشمل الحركة في األقساط غير المكتسبة ما يلي:

 )غيرمراجعة(  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

 الصافي  التأمين  معيدي إجمالي  السعودية  الرياالت بآالف

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

 16,563 29,030 45,593 الفترة ة خالل االقساط المكتتب

 (17,009) (28,133) (45,142) االقساط المكتسبة خالل الفترة -

 12,998 23,314 36,312 الرصيد في نهاية الفترة

 

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الصافي  التأمين معيدي إجمالي  السعودية الرياالت  بآالف

 112,249 16,028 128,277 الرصيد في بداية السنة

 97,641 71,162 168,803 السنة االقساط المكتتبة خالل 

 (196,446) (64,773) (261,219) االقساط المكتسبة خالل السنة -

 13,444 22,417 35,861 الرصيد في نهاية السنة

 

 مؤجلة التأمين  التكاليف اكتتاب وثائق الحركة في  10/3

 

 السعودية  الرياالت فبآال

أشهر المنتهية   السنةلفترة 

 2019 يونيو 30في 

 )غيرمراجعة( 

 
 

 31للسنة المنتهية في 

 2018ديسمبر 

 )مراجعة( 

 11,438  2,584 الرصيد في بداية الفترة

 12,133  3,512 المتكبد خالل الفترة 

 (20,987)  (2,911) الفترة المطفأ خالل 

 2,584  3,185 الرصيد في نهاية الفترة 

 

 

  دخل عموالت اعادة التأمين غير المكتسبة الحركة في  10/4

 

 السعودية  الرياالت بآالف

أشهر المنتهية   الستةلفترة 

 2019 يونيو 30في 

 )غيرمراجعة( 

 
 

 31للسنة المنتهية في 

 2018ديسمبر

 )مراجعة( 

 3,699  3,928 الرصيد في بداية الفترة

 12,033  4,999 المتكبد خالل الفترة 

 (11,804)  (5,071) الفترة المطفأ خالل 

 3,928  3,856 الرصيد في نهاية الفترة 
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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( 

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 والتعهدات اإللتزامات -11

 

 والتعهدات من اآلتي: اإللتزامات  تتكون  (أ

 السعودية  الرياالت بآالف

 2019 يونيو 30

  )غير مراجعة( 

  2018ديسمبر  31

 ) مراجعة( 

 3,539  5,231 ضمان  خطابات 

 

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

 .2018ديسمبر  31في 

 الزكاة وضريبة الدخل  -12

 

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

 
 2019 يونيو 30

 )غير مراجعة(  

  2018ديسمبر  31

 ) مراجعة( 

 السعودية  التالريا  بآالف 

  2,024   2,593  الرصيد في بداية الفترة

  1,649   800 المحمل للفترة

 (1,080)  (1,311) المسدد خالل الفترة

الفترةالرصيد في نهاية    2,082  2,593  
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 التعاونيمتاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين شركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 )تتمة(  الزكاة وضريبة الدخل -12

 الزكاة للفترة أ( مخصص 

 

ألف  800الحالية بمبلغ  الفترةمن مخصص زكاة  2019 يونيو  30 في  المنتهية أشهر الستة لفترةمخصص الزكاة  حركة يتكون 

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

 (.% 48.02:  2018 ديسمبر 31) %48.02مال الشركة والتي بلغت 

 

 للفترة  الدخل ضريبة( ب

 

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

 (% 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  12 قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن فترة الـ

 

 2013السنة الضريبية 

 

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

خالل الفترة  اعتراضا سعودي وقدمت الشركة ألف لاير 1,470 بلغت  زكوية فروقات لدفع  2013لعام  العامة للزكاة والدخل

 القانونية.

 

 2014السنة الضريبية 

 

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

 

 2014اضافية عن عام  لطلب دفع زكاة    2016نوفمبر    3بتاريخ    019000006784خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم   ❖

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

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

ألف لاير سعودي( وقامت الشركة باإلعتراض  58بمبلغ  تأخيرألف لاير سعودي )متضمنة غرامات  246بمبلغ  2014عام 

 القانونية. الفترةفي 

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

 من  لمقدما اإلعتراض اإلبتدائية، حيث رفضت اللجنة 2014العامة للزكاة والدخل لعام  للهيئة الزكوية الربوط بخصوص

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

 2017، 2016، 2015الضريبية السنوات 

 

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

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

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة وفترة ل

 

 )تتمة(  وضريبة الدخل الزكاة -12

( له التأثيرات التالية على قائمة الدخل 2المحسابية للزكاة وضريبة الدخل )كما هو مذكور باإليضاح رقم إن التغير في المعالجة 

 وقائمة التغير في حقوق المساهمين:

 : 2018يونيو  30للفترة الستة أشهر المنتهية في 

األثر على القوائم المالية األولية  

 البند  جزة المو

لفترة الستة اشهر  

  30المنتهية  في 

  2018يونيو 

 أثر التعديالت  )قبل التعديل( 

لفترة الستة اشهر  

  30المنتهية في 

 2018يونيو 

 )بعد التعديل(  

قائمة التغير في حقوق المساهمين 

 األولية الموجزة

مخصص الزكاة وضريبة الدخل  

 - ( 960,000) 960,000 )الخسائر المتراكمة( 

 960,000 960,000 - الزكاة وضريبة الدخل مصروف  ائمة الدخل األولية الموجزة ق

 ( 0.99) ( 0,05) ( 0,94) خسارة السهم األساسي  قائمة الدخل األولية الموجزة 

قائمة المركز المالي األولية 

 الموجزة

األصول / اإللتزامات الضريبية 

 - - - المؤجلة 

 : 2018يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

األثر على القوائم المالية األولية  

 البند  الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر  

يونيو  30المنتهية في 

2018   

 أثر التعديالت  )قبل التعديل( 

لفترة الثالثة اشهر  

  30 المنتهية في 

 2018يونيو 

 )بعد التعديل(  

المساهمين قائمة التغير في حقوق 

 األولية الموجزة

وضريبة الدخل  مخصص الزكاة 

 - ( 480,000) 480,000 )الخسائر المتراكمة( 

 480,000 480,000 - مصروف الزكاة وضريبة الدخل  قائمة الدخل األولية الموجزة 

 ( 0.10) ( 0,03) ( 0,07) خسارة السهم األساسي  قائمة الدخل األولية الموجزة 

المالي األولية قائمة المركز  

 الموجزة

ريبية األصول / اإللتزامات الض

 - - - المؤجلة 

 2018ديسمبر  31كما في 

 البند األثر على القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31في 

 أثر التعديالت )قبل التعديل( 

ديسمبر  31في 

2018  

 )بعد التعديل(

 قائمة المركز المالي  

األصول / اإللتزامات الضريبية 

 - - - المؤجلة 

 - - - راكمة  الخسائر المت قائمة المركز المالي  

 

 2018يناير  1كما في 

 البند األثر على القوائم المالية 

  2018يناير  1في 

 أثر التعديالت )قبل التعديل( 

  2018يناير  1في 

 )بعد التعديل(

 قائمة المركز المالي  

األصول / اإللتزامات الضريبية 

 - - - المؤجلة 

 - - - الخسائر المتراكمة   قائمة المركز المالي  
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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 

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة والستةلفترة 

 رأس المال  -13

 

 منها لكل سعودي لاير 10 بقيمة سهم مليون  18الى  مقسم لاير مليون  180 والمدفوع والمصدر به رح المص الشركة  مال رأس يبلغ

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

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

)غير مراجعة(  2019 يونيو 03   

ع المدفو المصرح به و المصدر    

 السعودية  الرياالت بآالف األسهم  عدد 

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

 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  سهماأل

 18,000,000 180,000 180,000 

    
 

 )مراجعة( 2018 ديسمبر 31

المصدر و به  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 

 

 

 

ة العامة غير % في نهاية الفترة. وافقت الشركة في اجتماع الجمعي60% والمساهمين السعوديين  40يمثل رأس المال للمساهمين األجانب  

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

  إللغاءرياالت للسهم الواحد إلعادة هيكلة رأس مال الشركة  10مليون سهم بقيمة  18مليون إلى  35بتخفيض عدد األسهم من 

 ي من الخسائر المتراكمة للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد.لاير سعود 170,000,000

 

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

بتخفيض  يتعلق فيما  سعودي لريا  ألف  210 بمبلغ ةمعامل تكلفة الشركة تكبدت ، 2018 ديسمبر 31 في  المنتهية السنة لخال .التنظيمية

تأثير لتخفيض رأس المال على التزامات . ليس هناك أي  ن المساهمي  حقوق  في   التغيراتقائمة    على   مباشرة  تحميلها  تم  والتي   ل،الما  رأس

 .الشركة
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 عاونيشركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين الت

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

   ةالسهم األساسي ( خسارةربح ) -14

 

ى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية علالفترة  (خسارة ربح / )بقسمة صافي للفترة السهم األساسي  ( خسارةربح )تم إحتساب 

تم تعديل فترة المقارنة انظر   .2019  يونيو 30مخفضة للسهم كما في    (خسارةربح / )الفترة. التوجد  والمصدرة والقائمة في نهاية  

 .12إيضاح 

 

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

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

 

 لفترة الستة اشهر   لفترة الثالثة اشهر   

يونيو   30 2018يونيو  30 2019يونيو  30 

2019 

 2018يونيو  30

قبل   الفترة ( خسارةربح )صافي 
 )17,836,000) ( 7,440,000) (1,767,000) 160,000 الزكاة  

 )معدلة(   )معدلة(   

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

  االساسي  السهم  (خسارةربح / )
(0.99) ( 0.41) (0.10) 0.01 األساسي    
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 مين التعاونيالعربي الوطني للتأشركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك  

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 جهات ذات العالقة الالمعامالت واألرصدة مع  -15

 

  المدراء ن جميع  ييشمل موظفو اإلدارة الرئيسي)في اإلدارة الرئيسيين  تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظ

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

امالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما  المشتركة أو تتأثر بشكل كبير بها. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المع

 :يلي تفاصيل معامالت األطراف الرئيسية ذات الصلة خالل الفترة واألرصدة ذات الصلة

 

 

  الستة  فترة خالل المعامالت

 في  كما)دائن(    /مدين الرصيد  في  المنتهية أشهر

  يونيو 03 
2019 

 يونيو  03
2018 

  يونيو 03
2019 

 يونيو  30
 بآالف الرياالت السعودية   2018

     المساهمين الرئيسيين 

     البنك العربي الوطني ) مساهم ( 

أقساط مستحقة على وثائق التأمين المباعة عن طريق 

 العربي الوطنيوكالة البنك 
568 18,623 - 770 

عموالت مستحقة على وثائق التأمين المباعة عن 

 طريق وكالة البنك العربي الوطني 
(65) 1,891 (473) (595) 

 1,763 2,231 - 500 اإللتزامات والتعهدات )خطابات الضمان(

 - 12,000 - 48,000 ودائع ألجل

 - 85 1,110 254 دخل العموالت على الودائع

ايرادات العموالت الخاصة على االستثمارات المحتفظ 

 بها حتى تاريخ االستحقاق
- 273 - - 

     مساهم (  المجموعة األمريكية الدولية )

 (12,207) (15,860) 8,261 10,909 أقساط إعادة التأمين الدائنة و فائض الخسارة  

 - - (2,086) (2,431) عموالت اعادة التأمين

 - - (17) (402) معيدي التأمين في المطالبات المدفوعةحصة 

المصروفات العمومية واإلدارية المدفوعة نيابة عن 

 ركة ومحملة على الشالشركة 
(4) 384 (52) (56) 

     متاليف )مساهم( 

المصروفات العمومية واإلدارية المدفوعة نيابة عن 

 ومحملة على الشركة الشركة 
- 150 246 133 

 - - 722 804 إيرادات اتعاب ادارة )تحويل المحفظة(

الكيانات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو 

 ف ذات العالقة تتأثر بشكل كبير من قبل األطرا 
    

األمريكية للتأمين على الحياة )مملوكة  شركة ديالوير 

 لمتاليف(  % 100

    

 (6,588) (2,827) 5,793 1,346 أقساط إعادة تأمين دائنة

 - - (900) (947) عموالت اعادة التأمين

 - - (4,872) (3,735) حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

"أليكو" للتأمين على الحياة  الشركة األمريكية

 لمتاليف(  % 100)مملوكة 
    

 (2,176) (1,748) 4,582 3,260 المدينة والدائنةأقساط إعادة التأمين 

 - - (1,132) (887) عموالت إعادة التأمين 

حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة )تحويل 

 المحفظة( 
(12,961) (24,334) - - 
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 األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيوالمجموعة شركة متاليف 

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 )تتمة(   جهات ذات العالقةالالمعامالت واألرصدة مع  -15

 

 لفترةن التنفيذيين يلئو الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسيوضح 

 :2018 ،2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر الثالثة

 

 

 )غير مراجعة( 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

أعضاء مجلس االدارة  

 )غير تنفيذيين(

المسئوليين التنفيذيين ار كب

)بما فيهم المدير التنفيذي 

 والمدير المالي(

 بآالف الرياالت السعودية  

                              - رواتب ومزايا
-    

                       2,018  

    -                                                          452 بدالت مجلس االدارة واللجان 

 452                           

452  
                       2,018  

 

 

 

 )غير مراجعة( 2018يونيو  30لفترة الستة المنتهية في 

أعضاء مجلس االدارة  

 )غير تنفيذيين(

كبار المسئوليين التنفيذيين 

)بما فيهم المدير التنفيذي 

 والمدير المالي(

 عودية بآالف الرياالت الس 

 رواتب ومزايا
-                                  

                         

3,331  

 بدالت مجلس االدارة واللجان 

                            

494                                -    

 

                            

494  

                         

3,331  
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 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 المالية  القيمة العادلة لألدوات -16

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

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

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

 ق األساسي للموجودات أو المطلوبات , أوفي السو  •

 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 وقياسلهرمي التالي لتحديد تستخدم الشركة التسلسل ا

 

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

 القياس ؛ 

ا جميع أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليه: األسعار المعروضة في األسواق النشطة لألصول والخصوم المماثلة 2المستوى 

 المدخالت الهامة على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها ؛ و 

 بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.  على  كبير بشكل مد: أساليب التقييم التي ال تعت3المستوى 

 

 العادلة  والقيمة  الدفترية القيمة (أ)

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

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

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

 

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

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  بآالف الرياالت السعودية 

     )غير مراجعة(  2019 يونيو 30

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

 3,175 3,175 - - استثمارات متاحة للبيع 

 - - 3,175 3,175 

     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 



 نيوالبنك العربي الوطني للتأمين التعاو الدولية األمريكية  متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 
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 التشغيلية قطاعات ال -17

 

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

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

 

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

 ، وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.والممتلكات والمعدات 

 

وبالتالي   ألطراف ذات عالقة   و المستحق  الدائنة والمستحقات األخرىوظفين و الذمم  ال تتضمن مطلوبات القطاعات مكافأة نهاية الخدمة للم

 .تم ادراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة

 

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

 

 شغيلية والنشاطات الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعودية.التتتواجد كافة الموجودات 



 نيوالبنك العربي الوطني للتأمين التعاو الدولية األمريكية  متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 
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 )تتمة(  التشغيلية القطاعات  -17

 
 )غير مراجعة( 2019  يونيو 30في  كما 

 

حماية 

 المركبات طبي وادخار

  عام تامين

 غير موزعة اخر

اجمالي 

عمليات  

 التأمين

  عمليات

 المجموع المساهمين 

 السعودية الرياالت بآالف 

         موجوداتال

 80,244 22,522 57,722 57,722 - - - - نقدية وشبه نقدية

 3,020 - 3,020 3,020 - - - - ودائع قصيرة األجل

 8,154 - 8,154 - 6,059 752 108 1,235 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 

 23,314 - 23,314 - 15,050 - 7,921 343  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 19,606 - 19,606 - 3,717 - - 15,889 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

 - 22,158 - 17,029 - 4,422 707 المبلغ عنها 
22,158 

 168,175 - 168,175 - - - - 168,175 حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 3,185 - 3,185 - 1,475 194 1,234 282 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 3,175 3,175 - - - - - -  إستثمارات

 246  246 (363) - - - 609 مستحق من جهات ذات عالقة 

 9,562 1,068 8,494 6,254 166 1,117 913 44  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 89,000 89,000 - - - - - - / ذات دخل ثابت   جلطويلة األ ودائع 

 1,599 - 1,599 1,599 - - - - ممتلكات ومعدات  

 629 - 629 629 - - - - أصول غير ملموسة 

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

 2,653 2,653 - - - - - -  عوائد مستحقة من الوديعة النظامية

 469,720 153,418 316,302 68,861 43,496 2,063 14,598 187,284 الموجودات  إجمالي

         

         المطلوبات 

 5,607 - 5,607 (1,028) - 80 6,555 - مطالبات مستحقة لحملة الوثائق 

 20,259 3,326 16,933 (15,717) 7,601 3,404 19,988 1,657 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 24,148 - 24,148 2,526 16,589 30 3,202 1,801 معيدي التأمينذمم 

 36,312 - 36,312 - 15,826 2,008 16,234 2,244 أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,856 - 3,856 - 3,057 - 735 64 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 24,803 - 24,803 - 4,465 1,623 75 18,640 مطالبات تحت التسوية 

 31,562 - 31,562 - 18,798 4,336 7,509 919 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها 

 168,175 - 168,175 - - - - 168,175 إحتياطيات حسابية

 52 - 52 75 (23) - - - مستحق إلى جهات ذات عالقة 

 2,082 2,082 - - - - - - مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 3,658 - 3,658 3,658 - - - - للموظفين مكافأة نهاية الخدمة 

 2,653 2,653 - - - - - - حقة لمؤسسة النقد العربي السعوديعوائد مست

 323,167 8,061 315,106 (10,486) 66,313 11,481 54,298 193,500 المطلوبات  إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نيوالبنك العربي الوطني للتأمين التعاو الدولية األمريكية  متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(األولية  المالية المعلوماتيضاحات حول إ
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 )تتمة(  التشغيلية القطاعات -17

 
 )مراجعة(  2018  ديسمبر 31في  كما 

 المركبات  طبي حماية وادخار 

 عام تامين

 اخر 

 غير

 زعةمو

  اجمالي 

  عمليات

 التأمين

  عمليات

 المجموع  المساهمين

 السعودية  الرياالت بآالف 

         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

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

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

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

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

 176,787 - 176,787 - - - - 176,787 حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 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  ف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرىمصاري

 89,000 89,000 - - - - - - / ذات دخل ثابت   ودائع طويلة األجل

 2,158 - 2,158 2,158 - - - - ممتلكات ومعدات  

 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 - - - - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نيوالبنك العربي الوطني للتأمين التعاو الدولية األمريكية  متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 
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 ) تتمة (  التشغيلية القطاعات -17

 
  (مراجعة)غير  2019 يونيو 30المنتهية في ثة أشهر لفترة الثال 

 

 

 اخر عام تامين المركبات طبي حماية وادخار  

اجمالي عمليات  

 التأمين

عمليات  
 المجموع المساهمين 

 بآالف الرياالت السعودية 

        اإليرادات

 17,540 - 17,540 6,958 1,000 5,402 4,180 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (9,539) - (9,539) (6,208) - (946) (2,385) أجنبي  –أقساط إعادة التأمين المسندة 

 (36) - (36) (21) - - (15) أجنبي  –أقساط تأمين فائض الخسارة  

 7,965 - 7,965 729 1,000 4,456 1,780 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (1,636) - (1,636) (167) 137 (669) (937) صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 6,329 - 6,329 562 1,137 3,787 843 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 3,566 - 3,566 1,576 - 1,275 715 التامينعمولة إعادة 

 1,251 - 1,251 20 768 - 463 إيرادات إكتتاب اخرى 

 11,146 - 11,146 2,158 1,905 5,062 2,021 اإليرادات إجمالي

        
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (12,569) - (12,569) (381) (1,181) (9,958) (1,049) اجمالي المطالبات المدفوعة 

 (5,868) - (5,868) - - - (5,868) واستحقاقات تصفيات

 109 - 109 (294) (89) 492 - مطالبات متكبدة   تكاليف

 11,197 - 11,197 323 - 4,650 6,224 حصة معيدي التامين من المطالبات المدفوعة

 (7,131) - (7,131) (352) (1,270) (4,816) (693) صافي المطالبات المدفوعة 

 2,123 - 2,123 (242) 1,829 93 443 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

 5,363 - 5,363 633 (493) 5,125 98 التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي

 355 - 355 39 66 402 (152) صافي المطالبات المتكبدة  

 - - - - - - - أقساط التأمينالتغير في إحتياطي عجز  

 (1,322) - (1,322) (280) (135) (607) (300) التأمين وثائق إكتتاب تكاليف

 (185) - (185) (43) (6) (122) (14) والتفتيش  اإلشراف تكاليف

 (93) - (93) - (6) (87) - خرى األ  اإلكتتاب تكاليف

 (1,245) - (1,245) (284) (81) (414) (466) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

        
 9,901 - 9,901 1,874 1,824 4,648 1,555 اإلكتتاب  فائضصافي 

        
        )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

 245 - 245 977 (206) (339) (187) عكس / )مخصص( الديون المشكوك في تحصيلها

 (11,086) (754) (10,332) - - - - وإدارية عمومية مصاريف

 1,354 1,089 265 - - - - عموالت من الودائع   دخل

 146 146 -     الربح / )الخسارة( االستثمارات 

 (9,341) 481 (9,822)     إجمالي )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

 560 481 79     عمليات التأمين  منالمنسوبة  لفترةاخسارة  صافي

 - 79 (79)     المساهمين من العجز تحمل 

من    عجزلصافي النتيجة بعد تحمل المساهمين ل

 560 560 -     الفائض للمساهمين قبل الزكاة 

 (400) (400) -     مصاريف الزكاة للفترة 

 160 160 -     الزكاة بعد الفترة الربح صافي

 

 



 نيوالبنك العربي الوطني للتأمين التعاو الدولية األمريكية  متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(األولية  المالية المعلوماتيضاحات حول إ
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 ) تتمة (  التشغيلية القطاعات -17

 

 ( مراجعة)غير  2019 يونيو 30المنتهية في أشهر  الستةلفترة  

 

 

 
 اخر عام تامين المركبات طبي حماية وادخار 

اجمالي عمليات  

 التأمين

عمليات  
 المجموع المساهمين 

 بآالف الرياالت السعودية 

        اإليرادات

 45,593 - 45,593 19,001 2,000 17,981 6,611 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (28,955) - (28,955) (17,779) - (7,399) (3,777) أجنبي  –أقساط إعادة التأمين المسندة 

 (75) - (75) (45) (15) - (15) أجنبي  –أقساط تأمين فائض الخسارة  

 16,563 - 16,563 1,177 1,985 10,582 2,819 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 446 - 446 1,493 773 (687) (1,133) المكتسبةصافي التغيرات في األقساط غير 

 17,009 - 17,009 2,670 2,758 9,895 1,686 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 5,071 - 5,071 3,394 - 1,107 570 عمولة إعادة التامين

 2,023 - 2,023 26 1,193 - 804 إيرادات إكتتاب اخرى 

 24,103 - 24,103 6,090 3,951 11,002 3,060 اإليرادات إجمالي

        
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (37,953) - (37,953) (1,530) (3,094) (31,113) (2,216) اجمالي المطالبات المدفوعة 

 (12,961) - (12,961) - - - (12,961) واستحقاقات تصفيات

 (760) - (760) - (89) (671) - مطالبات متكبدة   تكاليف

 23,565 - 23,565 1,430 - 7,385 14,750 حصة معيدي التامين من المطالبات المدفوعة

 (28,109) - (28,109) (100) (3,183) (24,399) (427) صافي المطالبات المدفوعة 

 2,951 - 2,951 23 2,137 102 689 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

المتكبدة غير المبلغ عنها، ي المطالبات التغير ف

 16,583 - 16,583 645 905 14,607 426 صافي

 (8,575) - (8,575) 568 (141) (9,690) 688 صافي المطالبات المتكبدة  

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

 (2,911) - (2,911) (840) (327) (1,323) (421) التأمين وثائق إكتتاب تكاليف

 (424) - (424) (100) (14) (284) (26) والتفتيش  اإلشراف تكاليف

 (172) - (172) - (8) (164) - األخرى   اإلكتتاب تكاليف

 (12,082) - (12,082) (372) (490) (11,461) 241 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

        
 12,021 - 12,021 5,718 3,461 (459) 3,301 اإلكتتاب ربح / )خسارة( فائضصافي 

        
        )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

 2,238 - 2,238 3,011 30 (651) (152) عكس / )مخصص( الديون المشكوك في تحصيلها

 (23,668) (1,244) (22,424) - - - - وإدارية عمومية مصاريف

 2,623 2,077 546 - - - - عموالت من الودائع   دخل

 146 146 -     الربح / )الخسارة( اإلستثمارات 

 (18,661) 979 (19,640)     إجمالي )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

المنسوبة إلى عمليات   الفترةخسارة  صافي

 (6,640) 979 (7,619)     التأمين

 - (7,619) 7,619     تحمل المساهمين من العجز 

من    عجزلن لالنتيجة بعد تحمل المساهميصافي 

 (6,640) (6,640) -     الفائض للمساهمين قبل الزكاة 

 (800) (800)      مصروفات الزكاة للفترة 

 (7,440) (7,440) -     صافي )خسارة( الفترة بعد الزكاة  

 



 نيوالبنك العربي الوطني للتأمين التعاو الدولية األمريكية  متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

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

 2019يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

37 

 

 ) تتمة (  التشغيلية القطاعات -17

 

 

 

 

 

 

 

 )غير مراجعة( 2018يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 
 المركبات  طبي ادخارحماية و

تامين عام 

 اخر 

عمليات  

 المساهمين

عمليات  

 المجموع  المساهمين

 بآالف الرياالت السعودية 

        اإليرادات 

 25,836 - 25,836 5,991 944 12,413 6,488 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (9,836) - (9,836) (5,570) - 357 (4,623) أجنبي  –المسندة أقساط إعادة التأمين 

 (3) - (3) (1) (2) - - أجنبي  –أقساط تأمين فائض الخسارة  

 15,997 - 15,997 420 942 12,770 1,865 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 44,196 - 44,196 291 5,027 37,686 1,192 صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 60,193 - 60,193 711 5,969 50,456 3,057 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 1,838 - 1,838 1,210 - 174 454 عمولة إعادة التامين

 1,235 - 1,235 33 851 - 351 إيرادات إكتتاب اخرى 

 63,266 - 63,266 1,954 6,820 50,630 3,862 اإليرادات  إجمالي 

        

        ومصاريف اإلكتتابتكاليف 

 (68,003) - (68,003) (54) (4,851) (57,539) (5,559) اجمالي المطالبات المدفوعة 

واستحقاقات تصفيات  (11,014) - - - (11,014) - (11,014) 

مطالبات متكبدة   تكاليف  - (1,625) - - (1,625) - (1,625) 

 15,591 - 15,591 26 - 2,053 13,512 المدفوعةحصة معيدي التامين من المطالبات  

 (65,051) - (65,051) (28) (4,851) (57,111) (3,061) صافي المطالبات المدفوعة

 471 - 471 (39) (230) 329 411 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

ــدة غير المبلغ عنهــا،  ــات المتكب التغير في المطــالب

 13,790 - 13,790 6 593 13,099 92 صافي

 (50,790) - (50,790) (61) (4,488) (43,683) (2,558) صافي المطالبات المتكبدة 

 4,267 - 4,267 - - 4,267 - التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (5,897) - (5,897) (618) (617) (4,129) (533) التأمين وثائق إكتتاب تكاليف

 (883) - (883) (46) (30) (771) (36) والتفتيش اإلشراف تكاليف

 (273) - (273) - (21) (252) - األخرى اإلكتتاب تكاليف

 (53,576) - (53,576) (725) (5,156) (44,568) (3,127) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

        

 9,690 - 9,690 1,229 1,664 6,062 735 اإلكتتاب ربح / )خسارة( فائضصافي 

        

        )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى 

 1,104 - 1,104 17 144 1,207 (264) يلهاعكس / )مخصص( الديون المشكوك في تحص 

 (14,072) (531) (13,541) - - - - وإدارية عمومية مصاريف

 1,991 1,093 898 - - - - عموالت من الودائع  دخل

 (10,977) 562 (11,539)     )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرىإجمالي 

 (1,287) 562 (1,849)     المنسوبة إلى عمليات التأمين  الفترةخسارة  صافي

 - (1,849) 1,849     تحمل المساهمين من العجز 

من   عجزلصافي النتيجة بعد تحمل المساهمين ل

 (1,287) (1,287) -     الفائض للمساهمين قبل الزكاة

 (480) (480) -     مصروفات الزكاة للفترة 

 (1,767) (1,767) -     صافي )خسارة( الفترة بعد الزكاة  
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 )غير مراجعة(  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 
 تامين عام اخر  المركبات  طبي حماية وادخار

عمليات  
 المساهمين

 
 المجموع 

 بآالف الرياالت السعودية 

        اإليرادات 

 126,349 - 126,349 22,153 9,428 78,923 15,845 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (33,661) - (33,661) (18,514) - (5,375) (9,772) أقساط إعادة التأمين المسندة

 (774) - (774) (398) (376) - - أقساط تأمين فائض الخسارة 

 91,914 - 91,914 3,241 9,052 73,548 6,073 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 غير المكتسبة  صافي التغيرات في األقساط 
(776) 35,809 5,186 424 40,643 - 40,643 

 132,557 - 132,557 3,665 14,238 109,357 5,297 المكتسبة صافي أقساط التأمين 

 6,406 - 6,406 4,226 - 584 1,596 عمولة إعادة التامين

 2,163 - 2,163 66 1,375 - 722 إيرادات إكتتاب اخرى 

 141,126 - 141,126 7,957 15,613 109,941 7,615 إجمالي اإليرادات 

        

        مصاريف التكاليف اإلكتتاب و

 (127,159) - (127,159) (160) (10,820) (108,337) (7,842) اجمالي المطالبات المدفوعة 

 (24,334) - (24,334) - - - (24,334) مسحوبات واستحقاقات 

 (3,565) - (3,565) - - (3,565) - تكاليف مطالبات متكبدة 

 30,359 - 30,359 112 - 2,808 27,439 المطالبات المدفوعة منحصة معيدي التامين 

 (124,699) - (124,699) (48) (10,820) (109,094) (4,737) والمنافع األخري المدفوعةصافي المطالبات 

 (2,908) - (2,908) (90) (2,798) 478 (498) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

 1,340 - 1,340 (769) 1,201 796 112 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافيالتغير في 

 (126,267) - (126,267) (907) (12,417) (107,820) (5,123)  المتكبدة والمنافع األخري صافي المطالبات

 3,080 - 3,080 - - 3,080 - التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (13,042) - (13,042) (1,963) (1,521) (8,649) (909) وثائق التأمينتكاليف إكتتاب 

 (1,947) - (1,947) (120) (73) (1,682) (72) تكاليف اإلشراف والتفتيش

 (666) - (666) - (59) (607) - تكاليف اإلكتتاب األخرى

 (138,842) - (138,842) (2,990) (14,070) (115,678) (6,104) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

        

 2,284 - 2,284 4,967 1,543 (5,737) 1,511 اإلكتتاب ربح / )الخسارة( صافي 

        

        إيرادات / )مصروفات( تشغيل أخرى 
 1,745 - 1,745 426 91 1,413 (185) الديون المشكوك في تحصيلها )عكس( / مخصص

 (24,825) (929) (23,896) - - - - ريةوإدامصاريف عمومية 

 3,920 2,255 1,665 - - - - دخل عموالت من الودائع

 (19,160) 1,326 (20,486)     إيرادات تشغيل أخرى /إجمالي )مصروفات(

        

 (16,876) 1,326 (18,202)     في الفترة من عمليات التأمين صافي العجز 

 - (18,202) 18,202     العجز تحمل المساهمين من 

من الفائض   عجزلصافي النتيجة بعد تحمل المساهمين ل

 (16,876) (16,876) -     للمساهمين قبل الزكاة 

 (960) (960) -     مصاريف الزكاة للفترة 

 (17,836) (17,836) -     لفترة ما بعد الزكاة  صافي النتيجة
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 )غير مراجعة(  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 
حماية  

 المركبات طبي وادخار 
  عام تامين

 اخر 

عمليات  مجموع

 التأمين 

 بآالف الرياالت السعودية  

      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 1,769 (83) 3 - 1,849 فردي 

 1,199 27 114 1,001 57 منشآت صغير

 (12) - (2) (10) - منشآت صغير للغاية 

 6,228 8 259 5,305 656 متوسطة

 8,356 7,006 626 (894) 1,618 شركات 

 17,540 6,958 1,000 5,402 4,180 مجموع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 

 )غير مراجعة(  2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

 
حماية  

 المركبات طبي وادخار 

  عام تامين

 اخر 

عمليات  وعمجم

 التأمين 

 بآالف الرياالت السعودية  

      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 3,087 - 5 - 3,082 فردي 

 1,578 42 163 1,313 60 منشآت صغير

 (2) - 3 (5) - منشآت صغير للغاية 

 6,228 8 259 5,305 656 متوسطة

 34,702 18,951 1,570 11,368 2,813 شركات 

 45,593 19,001 2,000 17,981 6,611 قساط التأمين المكتتبة مجموع إجمالي أ
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 قائمة المركز المالي 
 السعودية الرياالت بآالف 

(مراجعة)غير  2019 يونيو 03  )مراجعة( 2018 ديسمبر 31   

 

 عمليات

 التأمين

 عمليات

 المجموع المساهمين

 عمليات

نالتأمي  

 عمليات

 المجموع المساهمين

       موجودات ال

 56,305 15,685 40,620 80,244 22,522 57,722 نقدية وشبه نقدية

 35,139 - 35,139 3,020 - 3,020 ودائع قصيرة األجل

 19,253 - 19,253 8,154 - 8,154 ةأقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدين

 22,417 - 22,417 23,314 - 23,314  مكتسبةحصة معيدي التأمين من األقساط غير ال

 19,457 - 19,457 19,606 - 19,606 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 
 المبلغ عنها

22,158  22,158 24,042  24,042 

 176,787 - 176,787 168,175 - 168,175 حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 2,584 - 2,584 3,185 - 3,185 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 17,653 17,653 - 3,175 3,175 -  إستثمارات

 33 - 33 821 821 - عمليات المساهيمن/ التأمينمن  )إلى(/ مستحق

 133 - 133 246 - 246 مستحق من جهات ذات عالقة

 10,693 829 9,864 9,562 1,068 8,494  وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما  

 89,000 89,000 - 89,000 89,000 - / ذات دخل ثابت ودائع طويلة األجل

 2,158 - 2,158 1,599 - 1,599 ممتلكات ومعدات 

 763 - 763 629 - 629 أصول غير ملموسة

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

 1,935 1,935 - 2,653 2,653 -  قة من الوديعة النظاميةعوائد مستح

 513,352 160,102 353,250 470,541 154,239 316,302 الموجودات إجمالي

 

 



 متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني شركة  
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 المعلومات التكميلية )تتمة(   -18

 )تتمة( قائمة المركز المالي 

 
 السعودية الرياالت بآالف 

(مراجعة)غير  2019 يونيو 03  ()مراجعة 2018 ديسمبر 31   

التأمين عمليات   

 عمليات

التأمين عمليات المجموع المساهمين  

 عمليات

 المجموع المساهمين

        المطلوبات

 5,148 - 5,148 5,607 - 5,607 لحملة الوثائقمطالبات مستحقة 

 15,528 2,049 13,479 20,259 3,326 16,933 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 36,084 - 36,084 24,148 - 24,148 ذمم معيدي التأمين

 35,861 - 35,861 36,312 - 36,312 مكتسبة غير تأمين أقساط إجمالي

 3,928 - 3,928 3,856 - 3,856 مكتسبةدخل عموالت إعادة تأمين غير 

 27,605 - 27,605 24,803 - 24,803 التسوية تحت مطالبات إجمالي

 50,029 - 50,029 31,562 - 31,562 عنها مبلغ غير متكبدة مطالبات إجمالي

 176,787 - 176,787 168,175 - 168,175 حسابية إحتياطيات إجمالي

 56 - 56 52 - 52 عالقة ذات أطرافالى  مستحق

عمليات التأمين/ من  )إلى(/ مستحق
 المساهمين

821 - 821 - 33 33 

 2,593 2,593 - 2,082 2,082 - مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 3,898 - 3,898 3,658 - 3,658 للموظفين دمةالخ نهاية مكافأة

المستحقة لمؤسسة  عموالت الوديعة النظامية

 النقد العربي السعودي
- 2,653 2,653 - 1,935 1,935 

 359,485 6,610 352,875 323,988 8,061 315,927 المطلوبات إجمالي

       

       حقوق المساهمين

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

 - - - - - - إحتياطي نظامي

 (26,382) (26,382) - (33,822) (33,822) - عجز متراكم

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

استثمارات متاحة  -احتياطي القيمة العادلة

 للبيع
- - - - (126) (126) 

 153,867 153,492 375 146,553 146,178 375 المساهمين حقوق إجمالي

 513,352 160,102 353,250 470,541 154,239 316,302 المساهمين وحقوق المطلوبات إجمالي
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 المعلومات التكميلية )تتمة(   -18

 قائمة الدخل 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة 

 السعودية الرياالت بآالف 

(مراجعة)غير  2019  ( مراجعة)غير   0182   

التأمين عمليات اإليرادات  

 عمليات

التأمين عمليات اإلجمالي المساهمين  

 عمليات

 اإلجمالي المساهمين

 25,836 - 25,836 17,540 - 17,540 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (9,836) - (9,836) (9,539) - (9,539) أجنبي -أقساط إعادة التأمين المسندة

 (3) - (3) (36) - (36) أجنبي -ن فائض الخسارةأقساط تأمي

 15,997 - 15,997 7,965 - 7,965 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 44,196 - 44,196 (1,636) - (1,636) صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 60,193 - 60,193 6,329 - 6,329 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 1,838 - 1,838 3,566 - 3,566 عمولة إعادة التامين

 1,235 - 1,235 1,251 - 1,251 إيرادات إكتتاب اخرى

 63,266 - 63,266 11,146 - 11,146 اإليرادات إجمالي

       مصاريف التكاليف اإلكتتاب و

 (68,003) - (68,003) (12,569) - (12,569) اجمالي المطالبات المدفوعة 

 (11,014) - (11,014) (5,868) - (5,868) واستحقاقات تصفيات

 (1,625) - (1,625) 109 - 109 مطالبات متكبدة  تكاليف

 15,591 - 15,591 11,197 - 11,197 حصة معيدي التامين من المطالبات المدفوعة

 (65,051) - (65,051) (7,131) - (7,131) صافي المطالبات المدفوعة

 471 - 471 2,123 - 2,123 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 13,790 - 13,790 5,363 - 5,363 صافي

 (50,790) - (50,790) 355 - 355 المتكبدة  والمنافع األخرى  صافي المطالبات

 4,267 - 4,267 - - - التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (5,897) - (5,897) (1,322) - (1,322) التأمين وثائقتكاليف إكتتاب 

 (883) - (883) (185)  (185) والتفتيش اإلشراف تكاليف

 (273) - (273) (93) - (93) أخرى مباشرة إكتتاب تكاليف

 (53,576) - (53,576) (1,245) - (1,245) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

       

 9,690 - 9,690 9,901 - 9,901 )خسارة( اإلكتتاب /صافي ربح

       أخرى تشغيل إيرادات)مصروفات(/ 

عكس/ )مخصص( الديون المشكوك في 

 1,104 - 1,104 245 - 245 تحصيلها

 (14,072) (531) (13,541) (11,086) (754) (10,332) وإدارية عمومية مصاريف

 1,991 1,093 898 1,354 1,089 265 عموالت خاصة  دخل

 - - - 146 146 - خسارة( اإلستثمارات)ربح / 

 (10,977) 562 (11,539) (9,341) 481 (9,822) إجمالي )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

المنسوبة إلى عمليات  الفترةخسارة  صافي

 (1,287) 562 (1,849) 560 481 79 التأمين

 - (1,849) 1,849 - 79 (79) تحمل المساهمين من العجز

 عجزلجة بعد تحمل المساهمين لصافي النتي

 (1,287) (1,287) - 560 560 - من الفائض للمساهمين قبل الزكاة

 (480) (480) - (400) (400) - مصروفات الزكاة للفترة

 (1,767) (1,767) - 160 160 - صافي الربح )خسارة( الفترة بعد الزكاة 

 

 

 

 



 متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني شركة  

 ( سعودية مساهمة شركة(

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

 2019يونيو    30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 التكميلية )تتمة( المعلومات  -18

 قائمة الدخل 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة ةلفتر 

 السعودية الرياالت بآالف 

(مراجعة)غير  2019  ( مراجعة)غير   2018   

التأمين عمليات   

 عمليات

التأمين عمليات اإلجمالي المساهمين  

 عمليات

 اإلجمالي المساهمين

       اإليرادات

 126,349 - 126,349 45,593 - 45,593 التأمين المكتتبةإجمالي أقساط 

 (33,661) - (33,661) (28,955) - (28,955) أجنبي -أقساط إعادة التأمين المسندة

 (774) - (774) (75) - (75) أجنبي -أقساط تأمين فائض الخسارة

 91,914 - 91,914 16,563 - 16,563 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 40,643 - 40,643 446 - 446 التغيرات في األقساط غير المكتسبةصافي 

 132,557 - 132,557 17,009 - 17,009 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 6,406 - 6,406 5,071 - 5,071 عمولة إعادة التامين

 2,163 - 2,163 2,023 - 2,023 إيرادات إكتتاب اخرى

 141,126 - 141,126 24,103 - 24,103 اإليرادات إجمالي

       تكاليف اإلكتتاب والمصاريف 

 - (127,159) (37,953) - (37,953) اجمالي المطالبات المدفوعة 

(127,159

) 

 (24,334) - (24,334) (12,961) - (12,961) واستحقاقات تصفيات

 (3,565) - (3,565) (760) - (760) مطالبات متكبدة  تكاليف

 30,359 - 30,359 23,565 - 23,565 معيدي التامين من المطالبات المدفوعةحصة 

 - (124,699) (28,109) - (28,109) صافي المطالبات المدفوعة

(124,699

) 

 (2,908) - (2,908) 2,951 - 2,951 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

عنها، التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 

 1,340 - 1,340 16,583 - 16,583 صافي

 - (126,267) (8,575) - (8,575) المتكبدة  ى والمنافع األخر صافي المطالبات

(126,267

) 

 3,080 - 3,080 - - - التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (13,042) - (13,042) (2,911) - (2,911) تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

 (1,947) - (1,947) (424)  (424) والتفتيش اإلشراف تكاليف

 (666) - (666) (172) - (172) رىأخ مباشرة إكتتاب تكاليف

 - (138,842) (12,082) - (12,082) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

(138,842

) 

       

 2,284 - 2,284 12,021 - 12,021 )خسارة( اإلكتتاب /صافي ربح

       أخرى تشغيل إيرادات)مصروفات(/ 

عكس/ )مخصص( الديون المشكوك في 

 1,745 - 1,745 2,238 - 2,238 تحصيلها

 (24,825) (929) (23,896) (23,668) (1,244) (22,424) وإدارية عمومية مصاريف

 3,920 2,255 1,665 2,623 2,077 546 عموالت خاصة  دخل

 - - - 146 146 - اإلستثماراتالربح / )الخسارة( 

 (19,640) 979 (18,661) (20,486) 1,326 (19,160) 

       إيرادات تشغيل أخرى /إجمالي )مصروفات(

المنسوبة إلى عمليات  الفترةصافي خسارة 

 (16,876) 1,326 (18,202) (6,640) 979 (7,619) التأمين

 - (18,202)   18,202 - (7,619) 7,619 تحمل المساهمين من العجز

 (16,876) (16,876) - (6,640) (6,640) - بعد تحمل المساهمين الفترةصافي خسارة 

 (960) (960) - (800) (800) - مصروفات الزكاة في للفترة

 (17,836) (17,836) - (7,440) (7,440) - الفترة بعد الزكاة الخسارةصافي 

 



 متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني شركة  

 ( سعودية مساهمة شركة(

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

 2019يونيو    30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات التكميلية )تتمة(   -18

 قائمة الدخل الشامل

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة 

 السعودية الرياالت بآالف 

(جعةمرا)غير  2019  ( مراجعة)غير   2018   

التأمين عمليات   

 عمليات

التأمين عمليات اإلجمالي المساهمين  

 عمليات

 اإلجمالي المساهمين

 (1,767) (1,767) - 160 160 - الفترة بعد الزكاة نتيجة صافي 

       

       الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر

       

دخل في البنود التي سيتم ادراجها في قائمة ال

       الالحقة الفترات

       

االستثمارات  -صافي التغير في القيمة العادلة

 - - - (16) (16) - المتاحة للبيع

       

       

 (1,767) (1,767) - 144 144 - للفترةالشامل  (الخسارة) الدخل/ إجمالي

 

 السعودية الرياالت بآالف 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

(مراجعة)غير  2019  ( مراجعة)غير   2018   

التأمين عمليات   

 عمليات

التأمين عمليات اإلجمالي المساهمين  

 عمليات

 اإلجمالي المساهمين

 الفترة بعد الزكاةنتيجة صافي 

                   

-    

                   

(7,440) 

        

(7,440) 

                    

-    

               

(17,836) 

        

(17,836) 

       

       الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر

       

البنود التي سيتم ادراجها في قائمة الدخل في 

       الالحقة الفترات

       

االستثمارات  -صافي التغير في القيمة العادلة

 - - - 126 126  المتاحة للبيع

       

       

 (17,836) (17,836) - (7,314) (7,314) - للفترةالخسارة الشامل  اليإجم

 

 

 

 

 

 

 



 متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني شركة  

 ( سعودية مساهمة شركة(

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

 2019يونيو    30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

45 

 

 المعلومات التكميلية )تتمة(  -18

 قائمة التدفقات النقدية 

يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة لفترة   

السعودية  الرياالت بآالف   

(مراجعة)غير  2019    

 

( مراجعة)غير  2018  

 التأمين عمليات 

  عمليات

 اإلجمالي اهمين المس

  عمليات

 التأمين

  عمليات

 اإلجمالي  المساهمين

       الفترةصافي نتيجة 

 (16,876) (16,876) - (6,640) (6,640) - قبل الزكاة صافي خسارة الفترة 

       تعديالت على البنود غير النقدية:

 - 18,202 (18,202) - 7,619 (7,619) تحمل المساهمين من العجز 

 567 - 567 534 - 534 ت الممتلكات والمعدات إستهالكا

 133 - 133 164 - 164 الملموسة  غير األصول  إطفاءات

 (1,745) - (1,745) (2,237) - (2,237) تحصيلها في مشكوك ديون مخصص

 (37) (37) - (25) (25) - إطفاء الخصم/ العالوة على االستثمارات 

 555 - 555 (28) - (28) مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 (9,186) 954 (8,232) (18,692) 1,289 (17,403) 

       التغيرات في األصول والمطلوبات التشغيلية 

 25,938 - 25,938 13,336 - 13,336 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

 (909) - (909) (897) - (897) حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 24,367 - 24,367 8,612 - 8,612 عيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابيةحصة م

 (4,432) - (4,432) (149) - (149) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 (2,387) - (2,387) 1,884 - 1,884 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 4,218 - 4,218 (601) - (601) مين مؤجلةتكاليف إكتتاب وثائق تأ

 - - - - - - أقساط تأمين فائض الخسارة 

 (521) - (521) (113) - (113) مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 

 7,019 171 6,848 1,131 (239) 1,370 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  

 (17,588) (17,588) - (8,473) (8,473) - مبالغ مستحقة إلي/ من عمليات التأمين/ المساهمين 

 14,783 - 14,783 459 - 459 مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

 (399) 823 (1,222) 4,731 1,277 3,454 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى 

 13,300 - 13,300 (11,936) - (11,936) ذمم معيدي التأمين

 (39,734) - (39,734) 451 - 451 إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة

 (524) - (524) (72) - (72) دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 7,340 - 7,340 (2,802) - (2,802) إجمالي مطالبات تحت التسوية 

 1,047 - 1,047 (18,467) - (18,467) إجمالي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 (3,080) - (3,080) - - - إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (24,367) - (24,367) (8,612) - (8,612) إجمالي احتياطيات حسابية

 120 - 120 (4) - (4) مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة

 16,508 (1,080) 17,588 8,473 - 8,473 عمليات المساهمين من  /مبالغ مستحقة إلي

 (14,800) (6,481) (21,281) 19,681 (16,385) 3,296 

 - - - (1,311) (1,311) - ةمدفوع  زكاة

 - - - (212) - (212) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 3,296 (16,385) 19,681 (22,804) (7,792) (15,012) صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية

       األنشطة اإلستثمارية       

 استبعادات ودائع قصيرة األجل 

 قصيرة األجل إضافات ودائع 

 استبعادات استثمارات متاحة للبيع 

 إضافات ودائع طويلة األجل 

 استبعادات ودائع طويلة األجل 

 إضافات ممتلكات ومعدات 

 شراء أصول غير ملموسة 

46,310 - 46,310 68,119 40,000 108,119 

 (56,154) (12,000) (44,154) (14,191) - (14,191) إضافات ودائع قصيرة األجل 

 - - - 14,629 14,629 - عاد صكوكاستب

 (152) - (152) 25 - 25 ممتلكات ومعدات )شراء(  / إستبعاد

 (186) - (186) (30) - (30) ملموسة  غير أصول  شراء

 51,627 28,000 23,627 46,743 14,629 32,114 األنشطة اإلستثمارية (المستخدم في) الناتج من/  صافي النقد

 

 

 



 متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني شركة  

 ( سعودية مساهمة شركة(

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

 2019يونيو    30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 ية )تتمة( المعلومات التكميل  -18

 )تتمة(  قائمة التدفقات النقدية

 السعودية الرياالت بآالف 

يونيو 30في  أشهر المنتهية الثالثة لفترة   

(مراجعة)غير  2019   (مراجعة)غير  2018     

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 عمليات التأمين اإلجمالي المساهمين

عمليات 

 اإلجمالي المساهمين

 54,923 11,615 43,308 23,939 6,837 17,102 وشبه النقديةصافي التغير في النقدية 

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

 113,944 16,352 97,592 80,244 22,522 57,722 الفترة نهاية النقدية فيشبه النقدية و

       

       المعامالت غير النقدية:

اح/ )خسائر( غير محققة من  أرب

    -     -     -  -  126     -  استثمارات متاحة للبيع

 

 المال  رأس  إدارة -19

 

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

 

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

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

 .األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار األسهمرأس المال أو تعديله ، قد تقوم الشركة بتسوية مبلغ توزيعات 

 

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

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

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

 

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

 :مؤسسة النقد العربي السعوديلالئحة التنفيذية للتحتفظ الشركة بهامش المالءة بما يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية وفقًا  المطلوب الحفاظ عليه ،  

 

 مليون لاير سعودي 100الحد األدنى لمتطلبات رأس المال   •

 ساطاألق طريقة حسب المالءة 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 

 

 أرقام المقارنة  -20

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

 

 إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  -21

 (.م 2019 يوليو  30)الموافق هـ  1440  القعدةذو  27  بتاريخ  المالية األولية الموجزة المعلومات اعتماد  تم

 

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي

 

 اإلدارة  مجلـــس رئيـــــس

 

 المــــــــــالــــي  المديـــــر

 

 




