
العربي الوطني ا�مريكية والبنك  العالميةوالمجموعة  ميت�يفشركة 
   للتأمين التعاوني

  ( شركة مساھمة سعودية )

    

مراجعي  فحص وتقرير ا�ولية الموجزة القوائم المالية
  المحدود (غير مراجعة) ينالمستقل الحسابات

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠



 

   لبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيا�مريكية وا العالميةميت�يف والمجموعة شركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  المحدود (غير مراجعة) المستقلين مراجعي الحسابات فحص وتقرير ا�ولية الموجزة القوائم المالية

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠إلى  ٢٠١٣أغسطس  ٢٩للفترة من 

    

    

  صفحـة  فھــرس

    

  ١  محدودال ينالمستقل مراجعي الحسابات فحص تقرير

  ٣ - ٢  ا!ولية قائمة المركز المالي

  ٤  قائمة نتائج عمليات التأمين ا!ولية

  ٥  قائمة عمليات المساھمين الشاملة ا!ولية

  ٦  قائمة التغيرات في حقوق المساھمين ا!ولية

  ٧  قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين ا!ولية

  ٨  يةقائمة التدفقات النقدية للمساھمين ا!ول

   ٢٣ - ٩  ا!ولية الموجزة يضاحات حول القوائم الماليةإ

  





 

 ٢

   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 
  

  (غير مراجعة) ا�وليةقائمة المركز المالي 

             ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 

  عودي8 س    اتإيضاح  

        عمليات التأمينموجودات 

  ٣٨٧٫٤١٨      ٦  نقدية وشبه نقدية

  ١٫٣١٩٫١٨٨        ، صافي أقساط مدينة

  ٣٣٦٫٩٢٥        عمولة معيدي التأمين مدينة

  ١٫١٦٦٫٣٥٥        حصة معيدي التأمين من ا!قساط غير المكتسبة

  ٩٨٫١٧٣        المطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 

  ١٧٨٫٠٥٧        مؤجلة وثائق تأمين اكتتابتكاليف 

  ٢٫٧١١٫٤٠١        مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

  ٨٫٦١٣٫٠٦٥        ، صافي ممتلكات ومعدات

  ١٤٫٨١٠٫٥٨٢        موجودات عمليات التأمينمجموع 

        

        موجودات المساھمين

  ١٠٣٫٥٠٤٫٣٥٩      ٦  نقدية وشبه نقدية  

  ٦٫٤٥٤٫١٥٥        ينمستحق من عمليات التأم

  ١٥٠٫٨٧٠        مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

  ٣٫١٧٥٫١٦٣        للبيع استثمار متاح

  ١٧٫٥٠٠٫٠٠٠      ٨  وديعة نظامية

  ١٣٠٫٧٨٤٫٥٤٧        مجموع موجودات المساھمين

  ١٤٥٫٥٩٥٫١٢٩        موجودات المساھمينمجموع موجودات عمليات التأمين و

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  .ا!ولية الموجزة من ھذه القوائم المالية I يتجزأ جزءاً تشكل  ١١إلى  ١من يضاحات المرفقة ن اFإ

املديــــر املـــــــايل  العضـــو املنتـــدب

الرئيــس التنفيــذي



 

 ٣

   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 
  

  (تتمة) (غير مراجعة) قائمة المركز المالي ا�ولية

             ٢٠١٤ مبرسبت ٣٠كما في 

  8 سعودي    إيضاح  

        مطلوبات عمليات التأمين

  ١٫٧٢٧٫٤٣٤        إجمالي ا!قساط غير المكتسبة

  ١٩٥٫٥٩٣        مطالبات تحت التسوية

  ٣٫٥٠٦٫٤٢٩        ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

  ١٫٢٩٧٫٢٥٢        أرصدة إعادة تأمين دائنة

  ٣٠٣٫٤١٤        دخل عموIت غير مكتسبة

  ١٫٠٤٣٫٧٩٤      ٧  ذات عMقة اتمستحق إلى جھ

  ٦٫٤٥٤٫١٥٥        مستحق إلى عمليات المساھمين

  ٢٨٢٫٥١١        مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

  ١٤٫٨١٠٫٥٨٢        مطلوبات عمليات التأمينمجموع 

        

        مطلوبات وحقوق المساھمين

        مطلوبات المساھمين

  ١٫٢١٤٫٢٣٦        زكاة

  ١٫٠٧١٫٩٤٣        مستحقات وأخرىذمم دائنة و

  ٢٫٢٨٦٫١٧٩        مجموع مطلوبات المساھمين

        

        حقوق المساھمين

  ١٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠        رأس المال

  ) ٤٦٫٥٠١٫٦٣٢(       عجز متراكم

  ١٢٨٫٤٩٨٫٣٦٨        مجموع حقوق المساھمين

  ١٣٠٫٧٨٤٫٥٤٧        مطلوبات وحقوق المساھمينمجموع 

  ١٤٥٫٥٩٥٫١٢٩        مطلوبات وحقوق المساھمينو تأمينمطلوبات عمليات ال مجموع

  
  
  
  
  
  

  

 
  .ا!ولية الموجزة تشكل جزءاً I يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١١إلى  ١إن اFيضاحات المرفقة من 

املديــــر املـــــــايل
 العضـــو املنتـــدب

الرئيــس التنفيــذي



 

 ٤

   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ة مساھمة سعودية )ك( شر 
  
  (غير مراجعة)ائمة نتائج عمليات التأمين ا�ولية ق

      

لفترة الث�ثة أشھر 
  المنتھية في

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

    8 سعودي

 ٢٩للفترة من 

إلى  ٢٠١٣أغسطس 
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  8 سعودي

            
  ١٫٩٨٨٫٢٢٥      ٩٥٩٫٣٨٢        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  ) ١٫٢٩٧٫٢٥٢(     ) ٤٣٦٫٢٢٢(       المسندة تأمينالأقساط إعادة 

  ٦٩٠٫٩٧٣      ٥٢٣٫١٦٠        صافي أقساط التأمين المكتتبة

            
  ) ٥٦١٫٠٧٩(     ) ٤٠١٫١١٤(       قساط غير المكتسبةا!في  اتصافي التغير

  ١٢٩٫٨٩٤      ١٢٢٫٠٤٦        صافي أقساط التأمين المكتسبة

            
  ٣٣٫٥١١      ٢٣٫٨٤٤        عمولة إعادة التامين

  ١٦٣٫٤٠٥      ١٤٥٫٨٩٠        يرادات اEكتتابإ

            
  ) ١٩٥٫٥٩٣(     ) ١٩٥٫٥٩٣(       المطالبات تحت التسوية أجمالي في اتتغير

  ٩٨٫١٧٣      ٩٨٫١٧٣        حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

  ) ٩٧٫٤٢٠(     ) ٩٧٫٤٢٠(       صافي المطالبات المتكبدة
            

  ) ٩٫٩٤١(     ) ٤٫٧٩٧ (      أتعاب فحص وإشراف
  ) ٣٥٫٤٦٢(     ) ٣٠٫٨٢٤(       وثائق التأمين اكتتابتكاليف 

  ) ١٤٢٫٨٢٣(     ) ١٣٣٫٠٤١(       مصاريف اEكتتاب
            

  ٢٠٫٥٨٢      ١٢٫٨٤٩        نتائج اEكتتاب
            

  ) ١٢٫٦٢٧٫٣٩٨(     ) ٧٫٢٩٤٫٦٨٢(       مصاريف عمومية وإدارية

  ) ١٢٫٦٠٦٫٨١٦(     ) ٧٫٢٨١٫٨٣٣(       ينصافي عجز الفترة من عمليات التأم

            
  ١٢٫٦٠٦٫٨١٦      ٧٫٢٨١٫٨٣٣        حصة المساھمين من العجز

  -    -      صافي نتائج الفترة

           
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  
  .ا!ولية الموجزة تشكل جزءاً I يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١١إلى  ١إن اFيضاحات المرفقة من 

املديــــر املـــــــايل
 العضـــو املنتـــدب

الرئيــس التنفيــذي



 

 ٥

   ة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيميت�يف والمجموعشركة 
  ة مساھمة سعودية )ك( شر 
  

  (غير مراجعة)ا�ولية  المساھمين الشاملةقائمة عمليات 

    إيضاح  

لفترة الث�ثة أشھر 
  المنتھية في

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

    8 سعودي

 ٢٩للفترة من 

إلى  ٢٠١٣أغسطس 
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  ي8 سعود
            

  ) ١٢٫٦٠٦٫٨١٦(     ) ٧٫٢٨١٫٨٣٣(       عجز عمليات التأمين منالحصة 
  ٦١٣٫٥٥٧      ١٧٣٫١٦١        دخل عموIت خاصة من ودائع قصيرة ا!جل 

  ) ١٢٫٥٦١٫٥٧٧(     ) ٣٨٦٫٠٣٢(       مصاريف عمومية وإدارية 

  ) ٢٤٫٥٥٤٫٨٣٦(     ) ٧٫٤٩٤٫٧٠٤(       خسائر متكبدة خ�ل الفترة
            

  ) ١١٫٣٣٥٫٦٢٠(     -      يف ما قبل التأسيس ، صافي مصار

            

  ) ٣٥٫٨٩٠٫٤٥٦(     ) ٧٫٤٩٤٫٧٠٤(       صافي الخسارة قبل الزكاة للفترة
            

  ) ١٫٢١٤٫٢٣٦(     ) ٥٥٫١٧٨(       الزكاة
            

  ) ٣٧٫١٠٤٫٦٩٢(     ) ٧٫٥٤٩٫٨٨٢(       إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

            

            خسارة السھم:

 ) ٢٫٠٥ (    ) ٠٫٤٣ (    ٩  خسارة السھم ا!ساسية والمخفضة 

           
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
.ا!ولية الموجزة تشكل جزءاً I يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١١إلى  ١إن اFيضاحات المرفقة من 

املديــــر املـــــــايل
 العضـــو املنتـــدب

الرئيــس التنفيــذي



 

 ٦

   يميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  
  (غير مراجعة)ا�ولية التغيرات في حقوق المساھمين قائمة 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠إلى  ٢٠١٣أغسطس  ٢٩للفترة من 

      مجموع المساھمون    المساھمون ا�جانب    المساھمون السعوديون والخليجيون    

    

  رأس المال

  8 سعودي

  
  عجز متراكم

    8 سعودي

  رأس المال

   سعودي8

  
  عجز متراكم

  8 سعودي

  
  رأس المال

  8 سعودي

  
  عجز متراكم

  8 سعودي

  
  المجموع

  8 سعودي

  ١٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠      -    ١٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠      -    ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠      -    ١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠      إصدار رأس المال

  ) ٩٫٣٩٦٫٩٤٠(     ) ٩٫٣٩٦٫٩٤٠(     -    ) ٣٫٧٥٨٫٧٧٦(     -    ) ٥٫٦٣٨٫١٦٤(     -    تكاليف معامMت إصدار رأس المال

  ) ٣٥٫٨٩٠٫٤٥٦(     ) ٣٥٫٨٩٠٫٤٥٦(     -    ) ١٤٫٣٥٦٫١٨٢(     -    ) ٢١٫٥٣٤٫٢٧٤(     -    لفترةا صافي خسارة

  ) ١٫٢١٤٫٢٣٦(     ) ١٫٢١٤٫٢٣٦(     -    -    -    ) ١٫٢١٤٫٢٣٦(     -    زكاة

  ١٢٨٫٤٩٨٫٣٦٨      ) ٤٦٫٥٠١٫٦٣٢(     ١٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠      ) ١٨٫١١٤٫٩٥٨(     ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠      ) ٢٨٫٣٨٦٫٦٧٤(     ١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠       ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    
.ا!ولية الموجزة تشكل جزءاً I يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١١إلى  ١إن اFيضاحات المرفقة من 

املديــــر املـــــــايل
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 ٧

   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة)ا�ولية  لعمليات التأمينقائمة التدفقات النقدية 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠إلى  ٢٠١٣أغسطس  ٢٩للفترة من 

  8 سعودي    إيضاح    

          ا�نشطة التشغيلية 
  -         نتائج الفترةصافي 

          : لــ  التعديMت
  ) ١٢٫٦٠٦٫٨١٦(         حصة المساھمين من العجز

  ١٫٣٤٢٫٦٨١          استھMك 
  ٧٧٫٠٥٩          مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  ٢٨٢٫٥١١          مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

         )١٠٫٩٠٤٫٥٦٥ (  
          التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

  ) ١٫٣٩٦٫٢٤٧(         أقساط مدينة
  ) ٣٣٦٫٩٢٥(         عمولة معيدي التأمين مدينة

  ) ٩٨٫١٧٣(         حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
  ) ١٫١٦٦٫٣٥٥(         حصة معيدي التأمين من ا!قساط غير المكتسبة

  ) ١٧٨٫٠٥٧(         مؤجلة وثائق تأمين اكتتابتكاليف 
  ) ٢٫٧١١٫٤٠١(         مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

  ١٩٥٫٥٩٣          مطالبات تحت التسوية
  ١٫٧٢٧٫٤٣٤          جمالي ا!قساط غير المكتسبةإ

  ٣٫٥٠٦٫٤٢٩          ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
  ١٫٢٩٧٫٢٥٢          أرصدة إعادة تأمين دائنة

  ٣٠٣٫٤١٤          دخل عموIت غير مكتسبة
  ١٫٠٤٣٫٧٩٤          ذات عMقة اتمستحق إلى جھ

  ١٠٫٢٩٧٫٦٤٨          مستحق إلى عمليات المساھمين

  ١٫٥٧٩٫٨٤١          ا!نشطة التشغيلية منصافي النقد 
          

          ا�نشطة اEستثمارية 
  ) ١٫١٩٢٫٤٢٣(         ممتلكات ومعدات شراء 

  ) ١٫١٩٢٫٤٢٣(         صافي النقد المستخدم في ا!نشطة اIستثمارية 
          

  ٣٨٧٫٤١٨          الزيادة في النقدية وشبه النقدية
  -        رةالفت بدايةالنقدية وشبه النقدية في 

  ٣٨٧٫٤١٨      ٦    في نھاية الفترة النقدية وشبه النقدية 

          

          معلومات إضافية غير نقدية:
  ) ٨٫٧٦٣٫٣٢٣(         ممتلكات ومعدات محولة من عمليات المساھمين

  
  
  
  
  
  

  
  .ا!ولية الموجزة تشكل جزءاً I يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١١إلى  ١ان اFيضاحات المرفقة من 

املديــــر املـــــــايل
 العضـــو املنتـــدب

الرئيــس التنفيــذي



 

 ٨

   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة)مساھمين ا�ولية لقائمة التدفقات النقدية ل

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠إلى  ٢٠١٣أغسطس  ٢٩للفترة من 

  8 سعودي    اتإيضاح    

          ا�نشطة التشغيلية 
  ) ٣٥٫٨٩٠٫٤٥٦(          الزكاة الخسارة قبلي صاف

          : لــ  التعديMت
  ١٢٫٦٠٦٫٨١٦          عجز عمليات التأمين منالحصة 
  ٢٫٩٧٨٫٨٧٠          استھMك

  ) ٦١٣٫٥٥٧(         خاصة من ودائع قصيرة ا!جل  دخل عموIت

         )٢٠٫٩١٨٫٣٢٧ (  
          التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

  ) ١٧٫٥٠٠٫٠٠٠(         وديعة نظامية
  ) ١٠٫٢٩٧٫٦٤٨(         مستحق من عمليات التأمين

  ) ١٥٠٫٨٧٠(         مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
  ١٫٠٧١٫٩٤٣          ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

  ) ٥٫٢٩٢٫٣٠٤(         ذات عMقة اتمستحق إلى جھ

  ) ٥٣٫٠٨٧٫٢٠٦(         ا!نشطة التشغيلية المستخدم فيصافي النقد 
          

          ا�نشطة اEستثمارية 
  ) ١١٫٧٤٢٫١٩٣(         ممتلكات ومعدات شراء 

  ) ٣٫١٧٥٫١٦٣(         استثمار متاح للبيع
  ٦١٣٫٥٥٧          دخل عموIت خاصة من ودائع قصيرة ا!جل 

  ) ١٤٫٣٠٣٫٧٩٩(         ا!نشطة اIستثمارية  المستخدم فيصافي النقد 
          

          تمويلية ا�نشطة ال
  ١٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠          إصدار رأس المال 

  ) ٤٫١٠٤٫٦٣٦(         معامMت إصدار رأس المالتكاليف 

  ١٧٠٫٨٩٥٫٣٦٤          صافي النقد من ا!نشطة التمويلية 

          

  ١٠٣٫٥٠٤٫٣٥٩          الزيادة في النقدية وشبه النقدية
  -        الفترة بدايةالنقدية وشبه النقدية في 

  ١٠٣٫٥٠٤٫٣٥٩      ٦    في نھاية الفترة وشبه النقدية النقدية 

          

          معلومات إضافية غير نقدية:
  ٥٫٢٩٢٫٣٠٤      ٧    مدفوعة من قبل المساھمينال ا!كتتاب ا!وليمعامMت تكاليف 

  ٨٫٧٦٣٫٣٢٣          ممتلكات ومعدات محولة إلى عمليات التأمين
  
  
  
  
  
  
  

  
  .ا!ولية الموجزة من ھذه القوائم المالية I يتجزأ جزءاً تشكل  ١١إلى  ١ان اFيضاحات المرفقة من 

املديــــر املـــــــايل
 العضـــو املنتـــدب

الرئيــس التنفيــذي



 

 ٩

   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) ا�ولية الموجزة يضاحات حول القوائم الماليةإ

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠
 

  ة الرئيسيةالتكوين وا�نشط -١

شركة مساھمة  -( "الشركة" ) شركة ميتMيف والمجموعة العالمية ا!مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 

الحجة  يذ ٢٢بتاريخ  ١٠١٠٣٩١٤٣٨بموجب السجل التجاري رقم المملكة العربية السعودية  مسجلة في –سعودية 

  ).  ٢٠١٣أكتوبر  ٢٧( الموافق  ھـ١٤٣٤

  وان  المكتب المسجل للشركة ھو كما يلي:إن عن

  شركة ميتMيف والمجموعة العالمية ا!مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

  ٥٦٤٣٧صندوق بريد 

  ١١٥٥٤الرياض 

  المملكة العربية السعودية
  

مراقبة شركات التأمين  وفقا !حكام نظام بأعمال التأمين التعاوني وا!نشطة المتعلقة إن غرض الشركة ھو القيام

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

 ةتم إدراج الشركة في السوق المالية السعودي .التأمين العامة فئاتوالحوداث والصحة وجميع  والمجموعات ا!فراد

  ).٢٠١٣نوفمبر  ٢٦(الموافق  ھـ١٤٣٥ محرم ٢٣(تداول) في 

  

 باFعMن عن تأسيس الوزاريالقرار  تاريخ صدوراعتباراً من للشركة، تبدأ السنة المالية  للنظام ا!ساسي وفقاً 

 .٢٠١٤ديسمبر  ٣١ فينتھي تو )٢٠١٣أغسطس  ٢٩الموافق ( ھـ١٤٣٤شوال  ٢٢الشركة والذي كان بتاريخ 

 ٢٩تغطي الفترة من و للشركة اوليه موجزة ھي أول قوائم مالية ا!ولية الموجزة الماليةالقوائم  ھذه وطبقاً لذلك فإن

  .ا!ولية الموجزة أرقام مقارنة في ھذه القوائم الماليةولذلك لم يتم عرض  ،٢٠١٤ سبتمبر ٣٠إلى  ٢٠١٣أغسطس 

  

ن نشاطات ما ون المؤسسواھم. بدأ المس٢٠١٣أغسطس  ٢٩في  لتأسيسھات القانونية آأكملت الشركة جميع اFجراء

 ٢٠١٢يناير  ١٨تم تصنيف جميع المصاريف واFيرادات المتعلقة بالفترة من . ٢٠١٢يناير  ١٨من  قبل التأسيس

  .ا!ولية في قائمة عمليات المساھمين الشاملة "صافي ،كمصاريف ما قبل التأسيس" ٢٠١٣أغسطس  ٢٨وحتى 

  

سة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية من مؤسسة النقد العربي حصلت الشركة على الموافقة النھائية لممار

  .٢٠١٤فبراير  ٢٥السعودي في 

  

منتج تأمين عام، وبالتالي،  ٢٢، قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي موافقتھا المؤقتة على ٢٠١٤أبريل  ٢٣في 

في ھذه القوائم المالية  المذكورة إن عمليات التأمين، فلذلك. وطبقاً ٢٠١٤قامت الشركة ببدء عمليات التأمين في أبريل 

  .٢٠١٤ سبتمبر ٣٠وحتى  ٢٠١٤أبريل  ١ا!ولية الموجزة ھي للفترة من 



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ١٠

 

 

٢- Lعداد أسس ا 

  عداداLأسس    

  .لمبدأ التكلفة التاريخية وفقاً  ا!ولية الموجزة تم اعداد القوائم المالية

  

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

 محتفظ بھاالمتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساھمين  الموجوداتالفعلية لجميع  إن العھدوعمليات المساھمين. 

أساس يتم تحديد . المتعلقة بھا بكل نشاط في الحسابات المتعلقةاFيرادات والمصاريف يتم تسجيل من قبل الشركة. 

وفقاً  وأعضاء مجلس اFدارة.ا!دارة  من قبلالتوزيع ل\يرادات والمصاريف ا!خرى من العمليات المشتركة 

العجز الناتج من عمليات التأمين بالكامل إلى عمليات المساھمين في حين يتم  توزيعللنظام ا!ساسي للشركة، يتم 

  و التالي:الفائض من عمليات التأمين على النح توزيع

  %٩٠  المساھمون
  %١٠  حملة الوثائق

  ١٠٠%  
  

  بيان اEلتزام  

، "ا!ولية" التقارير المالية  ٣٤رقم  الدولي ةحاسبالم لمعيار وفقاً للشركة  ا!ولية الموجزة تم إعداد القوائم المالية

سبية المتعارف عليھا في المملكة لمعايير المحال وفقاً عرض ھذه القوائم المالية ا!ولية الموجزة  لم يتموبالتالي 

  لمحاسبين القانونيين.السعودية لھيئة الالعربية السعودية الصادرة عن 
  

ويجب أن قوائم المالية السنوية في الجميع المعلومات المطلوبة  I تحتوي على القوائم المالية ا!ولية الموجزة إن

، والتي تم إعدادھا ٢٠١٣ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٣أغسطس  ٢٩للفترة من  للشركة تقرأ بالتزامن مع القوائم المالية

  !غراص اFدارة ولMلتزام بمتطلبات ھيئة السوق المالية السعودية.

 

  وعملة العرض الرئيسيةالعملة 

  .يعتبر ال[ السعودي العملة الرئيسية والعملة التي يتم بھا عرض القوائم المالية للشركة
  

  الشركة تم تطبيقھا من قبل�ت التي والتعدييرات المعايير والتفس -٣

  :طبيعة وأثر كل معيار جديد أو تعديل أدناه توضيحتم 
  

 ) ٣٢تعديMت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( –مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

 متزامنةالغير لتسوية آليات ا لمقاصة" ومعاييرا يوجبحق قانوني  حالياً  معنى "لديهھذه التعديMت توضح إن 

  .على الشركة أثرھذه التعديMت ليس لھا  إن .للمقاصةكي تكون مؤھلة  لمقاصةلبيوت ا

  

  

  



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ١١

  

  يرات والتعدي�ت التي تم تطبيقھا من قبل الشركة (تتمة)المعايير والتفس -٣
  

  )٣٩تعدي�ت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( –تبديل المشتقات واEستمرار في محاسبة تغطية المخاطر 

كأداة  تخصيصھامحاسبة تغطية المخاطر عند تجديد مشتقات مالية تم  التوقف عنتوفر ھذه التعديMت إعفاء من 

تقم بتبديل على الشركة حيث أن الشركة لم  أثرھذه التعديMت ليس لھا  إن معايير محددة. وتتفق معتغطية مخاطر 

  مشتقات خMل الفترات الحالية أو السابقة. اية

  

  )٣٦تعدي�ت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( -لمبالغ المستردة للموجودات غير المالية إفصاحات ا

) قياس القيمة العادلة في ١٣رقم ( الدولية لمعيار التقارير المالية غير المقصودة التبعاتھذه التعديMت تستبعد 

ھذه  إن صول. باFضافة إلى ذلك،) انخفاض قيمة ا!٣٦المطلوبة من معيار المحاسبة الدولي رقم ( اFفصاحات

ي تم اIعتراف لتأو الوحدات المدرة للنقدية االتعديMت تتطلب اFفصاح عن القيمة القابلة لMسترداد للموجودات 

في قوائمھا المالية للفترة  اIفصاحلم تطبق الشركة متطلبات  بخسارة انخفاض بقيمتھا أو عكسھا خMل الفترة.

  انخفاض القيمة. شكوك حولحيث I يوجد أي  ٢٠١٣بر ديسم ٣١المنتھية في 
 

  المحاسبية الھامةالسياسات  -٤
  

  الممتلكات والمعدات   

تكاليف التتضمن  .وأي انخافض في القيمة ،تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل اIستھMكات المتراكمة

عمليات  نتائج قائمةفي ريف اFصMح والصيانة موجودات، ويتم تحميل مصاال بشراء ةالمتعلقة مباشر المصاريف

للموجودات فيتم  العمر اFنتاجي، أما التحسينات التي تزيد القيمة أو تزيد بشكل جوھري من التأمين ا!ولية

على مدى ا!عمار  بطريقة القسط الثابتالتأمين ا!ولية عمليات  نتائج قائمة علىويتم تحميل اIستھMك  ،رسملتھا

  :اIستھMك ھي كما يليلغرض إحتساب إن ا!عمار اFنتاجية للموجودات  ة المقدرة.اFنتاجي

 سنوات ٧ المباني المستأجرةتحسينات على 
  سنوات ٧  وتركيبات ثأثا

 سنوات ٥ معدات مكتبية
 سنوات ٥  أجھزة حاسب آلي
 سنوات ٣ برامج حاسب آلي

 سنوات ٥  سيارات
 

 متحصMتد أحد بنود الممتلكات والمعدات (تحتسب بأخذ الفرق بين صافي استبعايتم اثبات ارباح او خسائر 

  .ا!ولية التأمينعمليات  نتائج اIستبعاد والقيمة الدفترية للبند) في قائمة
  

ا!حداث أو  تشير ماعندللتأكد من وجود أنخفاض في قيمتھا وذلك والمعدات  للممتلكاتيتم مراجعة القيم الدفترية 

الدليل وزيادة القيمة . في حالة وجود مثل ھذا الي عدم امكانية أسترداد قيمتھا الدفترية لظروفالتغيرات في ا

 الموجودات إلى قيمتھا القابلة لMسترداد. تخفيض عندئذ يتم ،القابلة لMستردادالمقدرة الدفترية عن القيمة 
  

    



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ١٢

  

  ( تتمة ) المحاسبية الھامةالسياسات  -٤
  

 الدائنة والمستحقات الذمم

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

  أم I. فاتورة بھا بإصدار
  

  

 المخصصات

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

 يةخسائر التشغيلالعة ويمكن قياسھا بشكل موثوق. I يتم اثبات المخصصات بخصوص تسوية اIلتزام متوق

  المستقبلية.

  

  اLيجارات 

، بطريقة التأمين ا!وليةعمليات  نتائج قائمةيتم إثبات الدفعات بموجب عقود اFيجارات التشغيلية كمصروف في 

  القسط الثابت على مدى فترة اFيجار. 
  

  

 خلالزكـاة وضريبة الد

وتحمل على  لزكاة وضريبة الدخلل يتم اFستدراك. ةالسعودي ل`نظمة وفقاً  مخصص للزكاة وضريبة الدخل يجنب

  .ا!ولية قائمة عمليات المساھمين الشاملة
  

  للموظفينمكافأة نھاية الخدمة 

قاً لشروط كمبلغ مقطوع يتوجب دفعه لجميع الموظفين طب للموظفين يتم تجنيب مخصص لمكافأة نھاية الخدمة

. يحتسب ھذا اIلتزام كقيمة حالية للمزايا التي يستحقھا ھمعملوأحكام نظام العمل السعودي عند إنھاء عقود 

مكافأة نھاية الخدمة للموظفين على أساس  تاريخ قائمة المركز المالي. تحتسب الموظف في حالة تركه العمل في

  . العمل السعودي لنظام طبقاً المتراكمة رواتب الموظفين ا!خيرة وبدIتھم وسنوات خدمتھم 
  

  النقدية وشبه النقدية

 من النقد في البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية تتكون ،ا!ولية قائمة التدفقات النقدية للمساھمين اعداد لغرض

  .اFقتناءيوما من تاريخ  ٩٠ وفترة أستحقاقھا ا!صلية –إن وجدت  - !جلا قصيرة

  

  

  

  

  

  

  



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ١٣

 

  ( تتمة ) المحاسبية الھامةسات السيا -٤
  

  إثبات اLيرادات

  العموIتدخل إثبات ا!قساط و

على مدى فترات وثائق التأمين التي بشكل نسبي التأمين ا!ولية عمليات  نتائج قائمةتدرج ا!قساط والعموIت في 

بة جزء من ا!قساط تمثل ا!قساط غير المكتساFيرادات على مدى فترة المخاطر.  تخصھا، بحيث يتم إثبات

 نتائج قائمةالمكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول، يدرج التغير في مخصص ا!قساط غير المكتسبة في 

  التأمين ا!ولية على مدى فترة المخاطر.عمليات 
  

لفترة المالية كأقساط يتم إظھار ا!قساط المبقاه ودخل العموIت المتعلقة با!خطار السارية المفعول لما بعد نھاية ا

  عدد ا!يام الفعلية بالنسبة لفئات التأمين ا!خرى.بغير مكتسبة ويتم تأجيلھا 

 

تمثل نتائج اIكتتاب ا!قساط المكتسبة ودخل ا!تعاب والعموIت، مطروحاً منھا المطالبات المدفوعة ومصاريف 

سنة، ناقصاً مبالغ إعادة التأمين ومخصص اIكتتاب ا!خرى، والمطالبات المتوقعة المستحقة الدفع خMل ال

  الخسائر المستقبلية المتوقعة عن وثائق التأمين سارية المفعول.
  

  دخل العموIت الخاصة

  الودائع !جل على أساس العائد الفعلي. منيتم اثبات دخل العموIت الخاصة 
  

  عقود التأمين

طر تأمين ھامة عند نشأة العقد أو تلك التي يكون فيھا، تعرف عقود التأمين بأنھا تلك العقود التي تشتمل على مخا

عند نشأة العقود، سيناريو يشتمل في جوھره التجاري على مخاطر تأمين ھامة، تعتمد أھمية مخاطر التأمين على 

  كل من إحتمال وقوع حادث للجھة المؤمنة وحجم ا!ثر المحتمل المتعلق به.
  

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

  بشكل كبير خMل الفترة.
  

  المطالبات

تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين وا!طراف ا!خرى ومصاريف تسوية الخسائر 

يشتمل  ن ا!ولية.على قائمة نتائج عمليات التأميالمرتبطة بھا بعد خصم الخردة واIستردادات ا!خرى، وتحمل 

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

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

I تقوم الشركة بخصم مطلوباتھا لقاء  دير كل حالة على حده.على أساس تق ا!ولية الموجزة القوائم المالية

اIولية  ليةالمطالبات غير المدفوعة !نه يتوقع سداد كافة المطالبات خMل سنة من تاريخ إعداد القوائم الما

  .الموجزة

  



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ١٤

 

  ( تتمة ) السياسات المحاسبية الھامة -٤
  

  (تتمة) المطالبات

  المطالبات تحت التسوية واIحتياطيات الفنية ا!خرى:

باFضافة إلى ذلك، يتم تجنيب مخصص بناًء  لباتھا بناًء على خبرتھا السابقة.تقوم الشركة بصورة عامة بتقدير مطا

الشركة السابقة لتكلفة سداد المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنھا ومصاريف  على تقديرات اFدارة وخبرة

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

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

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

يتم إظھار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظھار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة 

  مستقلة.

قود التأمين من أھم التقديرات المحاسبية يعتبر تقدير اIلتزامات النھائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب ع

ھناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذھا بعين اIعتبار عند تقدير اIلتزامات  .التي تقوم بھا الشركة

يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنھا  .التي يتعين على الشركة دفعھا بموجب ھذه المطالبات

التي يتوقع اFبMغ عنھا بعد نھاية كل فترة مالية بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل نھاية  تقديراً للمطالبات

  الفترة.
  

  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

يتم تأجيل العموIت والتكاليف ا!خرى المتعلقة مباشرة بشراء وتجديد عقود التأمين، وتطفأ على مدى فترات 

  يسجل اFطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين ا!ولية. .ة بھا كأقساط عند اكتسابھاعقود التأمين المتعلق
  

يتم احتساب التغيرات في ا!عمار اFنتاجية أو الطريقة المتوقعة Iستنفاذ المنافع اIقتصادية المستقبلية التي 

  رات المحاسبية.تتضمنھا ا!صل وذلك بتعديل فترة اFطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقدي
  

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

وفي الحاIت التي تقل فيھا القيمة القابلة لMسترداد عن القيمة الدفترية،  .عند وجود دليل على وقوع ھذا اIنخفاض

كما تؤخذ تكاليف اكتتاب وثائق التأمين  .فاض في قائمة نتائج عمليات التأمين ا!وليةعندئذ يتم إثبات خسارة اIنخ

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

  

  إعادة التأمين

ويض ي يتم بموجبھا تعمين المتعلقة بكافة أعمالھا والتبإسناد مخاطر التأ، خMل دورة أعمالھا العادية، تقوم الشركة

الشركة عن خسائر عقود التأمين المصدرة. تمثل موجودات إعادة التأمين ا!رصدة المستحقة من شركة إعادة 

التأمين. تقدر المبالغ القابلة ل\سترداد بنفس الطريقة التي يتم بھا تقدير مخصص المطالبات تحت التسوية وطبقاً 

  فاقية إعادة التأمين.Iت



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ١٥

  

  ( تتمة ) السياسات المحاسبية الھامة -٤
  

  إعادة التأمين (تتمة)

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

ود دليل موضوعي يشير إلى ، يحدث اIنخفاض في القيمة عند وجالماليةوجود انخفاض في القيمة خMل الفترة 

عدم إمكانية استرداد الشركة للمبالغ القائمة بموجب شروط العقد وإمكانية قياس ا!ثر للمبالغ التي ستستلمھا 

  يتم إثبات خسائر اIنخفاض في قائمة نتائج عمليات التأمين ا!ولية. .الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به
  

إن أقساط التأمين  .I تعفي الشركة من إلتزاماتھا تجاه حاملي عقود التأمين لمسندةا إن ترتيبات إعادة التأمين

والمطالبات المتعلقة بعقود إعادة التأمين التي تعھدت بھا الشركة يتم إثباتھا كإيرادات ومصاريف بنفس الطريقة 

  يف عمليات إعادة التأمين.وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطاً مباشراً، بعد ا!خذ بعين اIعتبار تصن

  

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

يتم إظھار ا!قساط والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة ل`قساط المسندة  .المتعلقة باتفاقيات إعادة التأمين

يتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند  .تي تعھدت بھا الشركةوأرصدة إعادة التأمين ال

  تحويل العقد إلى طرف آخر. استنفاذھا أو إنتھاء سريان الحقوق التعاقدية أو
  

  اختبار كفاية المطلوبات

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

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

الدفترية لمطلوبات عقود التأمين (ناقصا تكاليف اIكتتاب المؤجلة المتعلقة) غير كافية بناًء على التدفقات النقدير 

وقعة، فإنه يتم إثبات كامل النقص في قائمة نتائج عمليات التأمين ا!ولية، ويجنب مخصص لقاء المستقبلية المت

المخاطر سارية المفعول، Iتقوم الشركة بخصم أي مطلوبات لقاء المطالبات غير المسددة !نه يتوقع سداد كافة 

  .اIولية الموجزة المطالبات خMل سنة من تاريخ القوائم المالية

 فمصاريال

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

  قيمة ا!صل أو زيادة في المطلوبات المتعلقة. بإنخفاض

  العم�ت ا�جنبية

الموجودات حويل ت ويعاد .المعامMت إجراءالتحويل السائدة عند المعامMت بالعمMت ا!جنبية بأسعار  تحول

ال[ السعودي  إلى ا!ولية كما في تاريخ قائمة المركز المالي ا!جنبيةبالعمMت  والمطلوبات النقدية المسجلة

يتم  .ا!ولية عمليات المساھمين الشاملةقائمة  تدرج كافة فروقات التحويل في .ذلك التاريخبا!سعار السائدة في 

عن تحويل العمMت ا!جنبية عن اIستثمارات المتاحة للبيع في قائمة عمليات ا!رباح والخسائر الناتجة  ادراج

 . ا!ولية المساھمين الشاملة



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ١٦

  

  ( تتمة ) السياسات المحاسبية الھامة -٤
  

  اLحتياطي النظامي

إلى اFحتياطي النظامي إلى أن  دخل كل سنة% من صافي ٢٠ تحويل، يجب على الشركة لعقد التأسيسوفقاً 

  .اFحتياطي رأس المال يساوي ھذا
  

   اEنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلھا   

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

القابلة  المقدرة مةالقي وجود دليل على اFنخفاض، فإنوفي حالة  .مالي أو مجموعة من الموجودات المالية

بناًء على صافي القيمة الحالية  يتم إثبات خسارة اFنخفاض في القيمةو، لھذا ا!صل يتم تحديدھا لMسترداد

وفي حالة عدم إمكانية تحصيل  .ا!ولية الشاملة عمليات المساھمينفي قائمة  المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية

استنفاذ  . I يتم شطب الموجودات المالية إI بعدالقيمةاIنخفاض في مخصص  ا!صل المالي، فأنه يتم شطبه من

يحدد اFنخفاض في القيمة على النحو  .اIنخفاض في القيمة خسارةل التحصيل الممكنة وتحديد مبلغ كافة وسائ

  التالي : 
  

ن التكلفة والقيمة العادلdة، بالقيمة العادلة، يمثل اFنخفاض في القيمة الفرق بي المدرجةبالنسبة للموجودات   ) أ

 .ا!ولية قائمة عمليات المساھمين الشاملةسابقا في  المدرجةناقصا خسارة اIنخفاض 
  

 بالتكلفة، يمثل اFنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية  المدرجةبالنسبة للموجودات ب)   

السdائد فdي السdوق !صdل مdالي  الحdالي سdاس معdدل العائdدللتدفقات النقديdة المسdتقبلية المخصdومة علdى أ

  مماثل. 

  

  مقاصة ال

عند وجود حق  فقط ا!ولية في قائمة المركز المالي وتدرج بالصافيمقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  يتم

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

 مقاصة اFيرادات والمصاريف في قائمة عمليات المساھمين تتم. I دات وتسديد المطلوبات في آن واحدالموجو

وذلك وفقاً لما تم  من قبل المعايير المحاسبية أو تفسيراتھا به إI إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً  ا!ولية الشاملة

  .ةاFفصاح عنه في السياسات المحاسبية للشرك

  

  التوقف عن إثبات ا�دوات المالية

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

  .المتعلقة بھا إلى جھة أخرى مستقلة النقدية ويتم ذلك عادة عند بيعھا، أو عند انتقال التدفقات ا!دوات المالية

  

  

 



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ١٧

  

 ( تتمة ) لمحاسبية الھامةالسياسات ا -٤
  

  القيم العادلة

تحدد القيم العادلة ل`دوات المالية المتداولة في ا!سواق المالية النظامية النشطة على أساس ا!سعار المتداولة في 

 السوق بالنسبة للموجودات وأسعار العرض بالنسبة للمطلوبات عند إنتھاء العمل بتاريخ قائمة المركز المالي

وفي حالة عدم توفر ا!سعار المتداولة في السوق، يتم الرجوع إلى عروض ا!سعار المقدمة من الوسطاء  .ا!ولية

  أو المتعاملين في أسواق المال.
  

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

ق شروط التعامل مع ا!طراف ا!خرى ، أو على أساس القيمة السوقية !داة إستخدام أحدث معامMت تمت وف

وبالنسبة لطريقة التدفقات  .التدفقات النقدية المخصومة تحليل مالية أخرى مشابھة لھا تقريباً ، أو / و على أساس

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

  الخصم المستخدم السعر السائد في السوق !داة مالية مماثلة.
  

  المعلومات القطاعية

قوم با!عمال والذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد منه ي الذييعتبر القطاع التشغيلي جزء من عناصر الشركة 

. عندما صانع القراربصفته  ئيس العملياتمن قبل ر نتظامويتوفر بشأنه معلومات مالية يتم تقويمھا بامصاريف 

يتم إظھار القطاعات التشغيلية بصورة مماثلة لتلك المتعلقة بإعداد  توزيع الموارد وتقويم ا!داء. كيفيةقرر ي

صانع القرار والذي يعتبر مسئوIً عن توزيع الموارد وتقييم أداء  التقارير الداخلية المقدمة لرئيس العمليات

  غيلية والذي تحدده كـ "رئيس تنفيذي" يقوم باتخاذ القرارات اIستراتيجية.القطاعات التش
  

 اEستمراريةمبدأ 

 قناعة بأنه  على وھي في العمل وفقاً لمبدأ اIستمرارية Iستمرارعلى االشركة  مقدرةقامت إدارة الشركة بتقييم 

، Iعلم ل\دارة إضافة إلى ذلك. قبل المنظورل في المستعمل\ستمرار في الالموارد التي تكفيھا يوجد لدى الشركة 

ً شكوكبأية أمور ھامة يمكن أن تثير  ، العمل وفقاً لمبدأ اIستمراريةالشركة على اIستمرار في حول قدرة  ا

  .يةاIستمرارمبدأ على أساس  ا!ولية الموجزة إعداد القوائم المالية تمفقد  وبالتالي

 

 محاسبية الھامةواEفتراضات ال وا�حكامالتقديرات  -٥

  ا�حكام

التي تؤثر على  تواIفتراضا وا!حكام من اFدارة إجراء التقديرات ا!ولية الموجزة يتطلب إعداد القوائم المالية

واFفصاح عن المطلوبات  واFفصاحات المرفقة مبالغ اFيرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة

ؤدي إلى أجراء ييمكن أن واFفتراضات ن عدم التأكد من ھذه التقديرات ية. إI أفي نھاية الفترة المالالمحتملة 

  على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات. الفترات المستقبليةتعديل جوھري في 

 
 



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ١٨

  

 (تتمة) واEفتراضات المحاسبية الھامةالتقديرات وا�حكام  -٥
  

   الھامةالتقديرات واLفتراضات 

لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ أعداد القوائم !ساسية المتعلقة بالمصادر ا!ساسية والمستقبلية إن اFفتراضات ا

ل السنة المالية والمطلوبات خM للموجوداتالقيمة الدفترية قد تؤدي الي تعديل والتي المالية ا!ولية الموجزة 

  . ٤ رقم يضاحاFم مناقشتھا ضمن السياسات المحاسبية الھامة في ت قدالمقبلة 

  

    النقديةوشبه  نقديةال -٦

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
  (غير مراجعة)

  المساھمون  عمليات التأمين 
  8 سعودي  8 سعودي 

  ١٤٫٥٠٤٫٣٥٩    ٣٨٧٫٤١٨   نقد وأرصدة لدى البنوك
  ٨٩٫٠٠٠٫٠٠٠    - أشھر أو أقل ٣اصلية ودائع قصيرة ا!جل بفترة استحقاق 

    ١٠٣٫٥٠٤٫٣٥٩    ٣٨٧٫٤١٨  
  

وذلك حسب المتطلبات النقدية ما بين يوم واحد إلى ثMثة أشھر تتراوح مودعة لفترات  قصيرة ا!جلع ائودالإن 

 ٣٠كما في  سنوياً  %٠٫٧٤٢ !جل على الودائع الخاصة المتغيرة عمولةسعر المتوسط  يبلغ .المباشرة للشركة

  .٢٠١٤سبتمبر 
  

  ذات تصنيف إئتماني جيد. تجارية وك محليةبن لدىمودعة ك البنو لدى رصدةا!والودائع قصيرة ا!جل إن 

  

  .المالي التقريرتقارب قيمتھا العادلة كما في تاريخ  وكالبن لدى وا!رصدةالدفترية للودائع قصيرة ا!جل  ةالقيمإن 
 



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ١٩

 

  جھات ذات ع�قة مع معام�ت وأرصدة  -٧

معامMت الفيما يلي  .في الشركة العليا في اFدارةوكبار موظمن المساھمين الرئيسيين  الجھات ذات العMقة تمثل

  في نھاية الفترة:المتعلقة وا!رصدة  الجھات ذات العMقة الھامةمع 

    مبلغ المعام�ت    

 تطبيعة المعام� الجھة ذات الع�قة

لفترة الث�ثة أشھر 
  المنتھية في

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  8 سعودي

 ٢٩للفترة من 
إلى  ٢٠١٣أغسطس 
  ٢٠١٤ تمبرسب ٣٠

  8 سعودي

  في كما الرصيد
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  8 سعودي

 جھاتمن مستحق 

         ذات الع�قة

البنك العربي 
 الوطني ( مساھم )

بعد خصم  عموIت مستحقة و أقساط 
التأمين المباعة وثائق العموIت علي 

  ١٫٦٥٣    ١٤٩٫٩٦٧    ٩٫١٨٠    عن طريق وكالة البنك العربي الوطني

 الى جھات مستحق

         ذات الع�قة

المجموعة العالمية 
  ا!مريكية

  ( مساھم )

رصيد إعادة تامين دائن للمجموعة 
عمولة بعد خصم العالمية ا!مريكية 

  ٩٤٩٫٠٤٣    ٩٤٩٫٠٤٣    ٩٤٩٫٠٤٣    إعادة التأمين

  ميتMيف أليكو
  ( مساھم )

ممتلكات ومعدات مشتراة نيابًة عن 
    ١٠٫٨٠٩٫٠٨٦    -  الشركة

صاريف ما قبل التأسيس مدفوعة نيابًة م  
    ٧٫٥١٤٫٨٩٥    -  عن الشركة ومحملة على الشركة

مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة نيابًة   
    ٥٫٠١١٫٣٣٣    ٤٦٤٫٤٠٠    عن الشركة ومحملة على الشركة

  Iالعام مدفوعة  كتتابمصاريف متعلقة با
    ٦١٫١٦٨    -  نيابًة عن الشركة ومحملة على الشركة

سوية الرصيد المستحق لفترة ما قبل ت  
  ٨١٧٫٥٨٢    ) ٢٢٫٥٧٨٫٩٠٠(   -  ٢٠١٤مارس  ٣١التأسيس حتى 

البنك العربي 
 الوطني ( مساھم )

Iالعام مدفوعة  كتتابمصاريف متعلقة با
    ٥٫٢٩٢٫٣٠٤    -  نيابًة عن الشركة ومحملة على الشركة

مصاريف ما قبل التأسيس مدفوعة نيابًة   
    ١٫٧٨٢٫٧٩٥    - ة على الشركة عن الشركة ومحمل

مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة نيابًة   
    ٢٦٦٫٠٠١    -  عن الشركة ومحملة على الشركة

تسوية الرصيد المستحق لفترة ما قبل   
  -  ) ٧٫٣٤١٫١٠٠(   ) ٧٫٣٤١٫١٠٠(   ٢٠١٤مارس  ٣١التأسيس حتى 

المجموعة العالمية 
  ا!مريكية

  ( مساھم )
  

تأسيس مدفوعة نيابًة مصاريف ما قبل ال
  ١٫٦٩٤٫٧٣٠    - عن الشركة ومحملة على الشركة 

ممتلكات ومعدات مشتراة نيابًة عن 
  ١٫٠٢٠٫٦٩٢    -  الشركة

 
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة نيابًة 

   ٨٧١٫٢٤٣    -  عن الشركة ومحملة على الشركة

 
تسوية الرصيد المستحق لفترة ما قبل 

  ٢٢٦٫٢١٢    ) ٣٫٣٦٠٫٤٥٣(   -  ٢٠١٤مارس  ٣١التأسيس حتى 

الجھات مجموع المبالغ المستحقة إلى  
 ذات الع�قة

 

   ١٫٠٤٣٫٧٩٤ 



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ٢٠

 

 

 

 

  معام�ت وأرصدة مع جھات ذات ع�قة ( تتمة ) -٧
  

    مبلغ المعام�ت    

 طبيعة المعام�ت الجھة ذات الع�قة

لفترة الث�ثة أشھر 
  المنتھية في

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  8 سعودي

 ٢٩ة من للفتر
إلى  ٢٠١٣أغسطس 
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  8 سعودي

  الرصيد كما في
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  8 سعودي

البنك العربي 
الوطني                   

  ( مساھم )
قصيرة ا!جل بمعدل عمولة  ودائع

*١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    % سنوياً ٠٫٦٩٢  

  

٣٧٣٫٥٠٠٫٠٠٠* - 

 
مكتسبة من ودائع قصيرة عمولة خاصة 

 - ١١١٫٤٤١    -  التأسيستى تاريخ ا!جل ح

  ٩٥٫٨٧١   ٥٠٨٫١٣١   ١٦٧٫٩١٢    عمولة خاصة من ودائع قصيرة ا!جل 
          

كبار موظفي 
 - ٦٫٩٥١٫٤٨٣   ١٫٦٦٩٫٤٥٤   رواتب ومزايا أخرى  اFدارة  

أتعاب أعضاء 
مجلس اFدارة 
  ٨١١٫٠٠٠    ٨١١٫٠٠٠    ١٨٨٫٠٠٠    واللجنة التنفيذية

  

(متضمن الودائع  التي تم إيداعھا قصيرة ا!جل الجديدة تضمن إجمالي الودائعيمعامMت للودائع قصيرة ا!جل * إن مبلغ ال

  .البنك العربي الوطني خMل الفترةلدي  التي تم تجديدھا)
  

 الوديعة النظامية -٨

ي وفقاً وھ ، % من رأس مال الشركة المدفوع١٠[ سعودي وتمثل  ١٧٫٥٠٠٫٠٠٠تبلغ الوديعة النظامية 

. ھذه الوديعة I يمكن سحبھا إI بموافقة مؤسسة النقد العربي السعوديلمتطلبات أنظمة التأمين الصادرة عن 

 .مؤسسة النقد العربي السعودي
 

  خسارة السھم ا�ساسية والمخفضة  -٩

العادية ا!سھم  على صافي الخسارة قبل الزكاة للفترةللفترة بتقسيم خسارة السھم ا!ساسية والمخفضة تم احتساب 

   .مليون سھم ١٧٫٥والقائمة في نھاية الفترة والبالغة والمصدرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ٢١

  

  

 

  المعلومات القطاعية -١٠

تماشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، إعتمدت اFدارة قطاعات ا!عمال بالنسبة لنشاطات الشركة 

I تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واFدارية ،ومطلوباتھا وكما ھو مذكور أدناهوموجوداتھا 

  واFيرادات ا!خرى.
  

وا!قساط  I تتضمن موجودات القطاعات الممتلكات والمعدات والمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات ا!خرى

  لموجودات غير الموزعة.والنقدية وشبه النقدية، وبالتالي تم إدراجھا ضمن ا مدينةالعمولة معيدي التأمين المدينة و

  

أرصدة  و مكافأة نھاية الخدمة للموظفينو المساھمينI تتضمن مطلوبات القطاعات المبالغ المستحقة إلى عمليات 

  .خرىا!مستحقات والدائنة والمم الذ و دائنةالإعادة تأمين 

  

قرار ويتم مراقبتھا لانع ايتم اFبMغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى رئيس العمليات، بصفته ص

  .على أساس مركزي

  

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

  

  ا�ولية قائمة نتائج عمليات التأمين  ) أ 

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠للث�ثة أشھر المنتھية في     

حوادث ال  
والمسؤولية 
  الھندسة  الممتلكات  العامة

ينات عامة تأم
  المجموع  أخرى

  ٩٥٩٫٣٨٢   ٤٩٦٫٩٨٨   ٣٥٫٠٠٠   ١٧٠٫٩١٦   ٢٥٦٫٤٧٨    إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
  ) ٤٣٦٫٢٢٢(  ) ٣٠٫٧١٣(  ) ٣٤٫٧٣٨(  ) ١٧٠٫٠٦١(  ) ٢٠٠٫٧١٠(   المسندة أقساط إعادة التأمين

  ٥٢٣٫١٦٠   ٤٦٦٫٢٧٥   ٢٦٢   ٨٥٥   ٥٥٫٧٦٨    صافي أقساط التأمين المكتتبة
قساط غير ا!صافي التغير في 

  ) ٤٠١٫١١٤(  ) ٣٥٨٫٧٠١(  ) ٢٤٧(  ) ٣٨١(  ) ٤١٫٧٨٥(   المكتسبة
  ١٢٢٫٠٤٦    ١٠٧٫٥٧٤    ١٥    ٤٧٤    ١٣٫٩٨٣    صافي أقساط التأمين المكتسبة

  ٢٣٫٨٤٤    ) ٧٫٠٣١(   ٦٠٢    ٤٫٩٩٥    ٢٥٫٢٧٨    عمولة إعادة التأمين

  ١٤٥٫٨٩٠    ١٠٠٫٥٤٣    ٦١٧    ٥٫٤٦٩    ٣٩٫٢٦١    إجمالي إيرادات اEكتتاب
            

  ) ١٩٥٫٥٩٣(   ) ٨٥٫٧٥٢(   ) ١٫٥٦٩(   ) ١٤٫٩٤٩(   ) ٩٣٫٣٢٣(  تغيرات في المطالبات تحت التسوية
 حصة معيدي التأمين من المطالبات 

  ٩٨٫١٧٣    -  ١٫٥٥٨    ١٤٫٤٠٨    ٨٢٫٢٠٧   تحت التسوية

  ) ٩٧٫٤٢٠(   ) ٨٥٫٧٥٢(   ) ١١(   ) ٥٤١(   ) ١١٫١١٦(  صافي المطالبات المتكبدة
  ) ٤٫٧٩٧(  ) ٢٫٤٨٥(  ) ١٧٥(  ) ٨٥٤(  ) ١٫٢٨٣(   أتعاب فحص وإشراف

  ) ٣٠٫٨٢٤(  ) ١٣٫٨٦٧(  ) ٣١٤(  ) ٢٫٨٩٦(  ) ١٣٫٧٤٧(   تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

  ) ١٣٣٫٠٤١(  ) ١٠٢٫١٠٤(  ) ٥٠٠(  ) ٤٫٢٩١(  ) ٢٦٫١٤٦(   إجمالي مصاريف اEكتتاب

  ١٢٫٨٤٩    ) ١٫٥٦١(   ١١٧    ١٫١٧٨    ١٣٫١١٥    ئج اEكتتابنتا

  ) ٧٫٢٩٤٫٦٨٢(           مصاريف غير موزعة

صافي عجز الفترة من عمليات 
      التأمين

  

   )٧٫٢٨١٫٨٣٣ (  



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ٢٢

  

  

  المعلومات القطاعية (تتمة) -١٠

 ا�ولية (تتمة) قائمة نتائج عمليات التأمين  ) أ 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ إلى ٢٠١٣أغسطس  ٢٩للفترة من     
حوادث   

والمسؤولية 
  الھندسة  الممتلكات  العامة

تأمينات عامة 
  المجموع  أخرى

  ١٫٩٨٨٫٢٢٥   ١٫٢٢٧٫٦٧٦   ٣٥٫٠٠٠   ١٧٢٫٤١٦   ٥٥٣٫١٣٣    إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
  ) ١٫٢٩٧٫٢٥٢(  ) ٦١٥٫٢٦٣(  ) ٣٤٫٧٣٨(  ) ١٧٠٫٠٦١(  ) ٤٧٧٫١٩٠(   المسندة أقساط إعادة التأمين

  ٦٩٠٫٩٧٣   ٦١٢٫٤١٣   ٢٦٢   ٢٫٣٥٥   ٧٥٫٩٤٣    ساط التأمين المكتتبةصافي أق
قساط غير ا!صافي التغير في 

  ) ٥٦١٫٠٧٩(  ) ٤٩٨٫٠٧٨(  ) ٢٤٧(  )١٫٦٣٣(  ) ٦١٫١٢١(   المكتسبة
  ١٢٩٫٨٩٤    ١١٤٫٣٣٥    ١٥    ٧٢٢    ١٤٫٨٢٢    صافي أقساط التأمين المكتسبة

  ٣٣٫٥١١    -  ٦٠٢    ٤٫٩٩٥    ٢٧٫٩١٤    عمولة إعادة التأمين

  ١٦٣٫٤٠٥    ١١٤٫٣٣٥    ٦١٧    ٥٫٧١٧    ٤٢٫٧٣٦    إجمالي إيرادات اEكتتاب
            

  ) ١٩٥٫٥٩٣(   ) ٨٥٫٧٥٢(   ) ١٫٥٦٩(   ) ١٤٫٩٤٩(   ) ٩٣٫٣٢٣(  تغيرات في المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

  ٩٨٫١٧٣    -  ١٫٥٥٨    ١٤٫٤٠٨    ٨٢٫٢٠٧   تحت التسوية

  ) ٩٧٫٤٢٠(   ) ٨٥٫٧٥٢(   ) ١١(   ) ٥٤١(   ) ١١٫١١٦(  صافي المطالبات المتكبدة
  ) ٩٫٩٤١(  ) ٦٫١٣٨(  ) ١٧٥(  ) ٨٦٢(  ) ٢٫٧٦٦(   أتعاب فحص وإشراف

  ) ٣٥٫٤٦٢(  ) ١٧٫١٥٠(  ) ٣١٤(  ) ٢٫٨٩٦(  ) ١٥٫١٠٢(   تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

  ) ١٤٢٫٨٢٣(  ) ١٠٩٫٠٤٠(  ) ٥٠٠(  ) ٤٫٢٩٩(  ) ٢٨٫٩٨٤(   إجمالي مصاريف اEكتتاب

  ٢٠٫٥٨٢    ٥٫٢٩٥    ١١٧    ١٫٤١٨    ١٣٫٧٥٢    نتائج اEكتتاب

  ) ١٢٫٦٢٧٫٣٩٨(           مصاريف غير موزعة

صافي عجز الفترة من عمليات 
      التأمين

  

   )١٢٫٦٠٦٫٨١٦ (  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ميت�يف والمجموعة العالمية ا�مريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة 
  ( شركة مساھمة سعودية ) 

  

  (غير مراجعة) (تتمة)ا�ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

 ٢٣

  

  

  

 موجودات ومطلوبات عمليات التأمين  ) ب 

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠    

حوادث   
والمسؤولية 
  الھندسة  الممتلكات  العامة

تأمينات عامة 
  المجموع  أخرى

            موجودات عمليات التأمين

  ١٫٣١٩٫١٨٨    ٨٧٢٫٥٦٠    ٣٥٫٠٠٠    ١٧٠٫٩١٦    ٢٤٠٫٧١٢    أقساط مدينة ، صافي

  ٣٣٦٫٩٢٥    ١٥٩٫٩٦٨    ١٠٫٠٧٤    ٤٤٫٢١٦    ١٢٢٫٦٦٧   عمولة معيدي التأمين مدينة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
  ٩٨٫١٧٣   - ١٫٥٥٨   ١٤٫٤٠٨   ٨٢٫٢٠٧   تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من ا!قساط 
  ١٫١٦٦٫٣٥٥    ٦١٥٫٢٦٣    ٣٢٫٦٦١    ١٥٠٫٨٥٠    ٣٦٧٫٥٨١   غير المكتسبة

  ١٧٨٫٠٥٧   ٩٣٫٩٥٠   ٤٫٩٣٦   ٢٢٫٧٤١   ٥٦٫٤٣٠    تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

  ٣٫٠٩٨٫٦٩٨    ١٫٧٤١٫٧٤١    ٨٤٫٢٢٩   ٤٠٣٫١٣١    ٨٦٩٫٥٩٧    موجودات موزعة

  ١١٫٧١١٫٨٨٤            موجودات غير موزعة

  ١٤٫٨١٠٫٥٨٢            مجموع موجودات عمليات التأمين

           
        مطلوبات عمليات التأمين

  ١٫٧٢٧٫٤٣٤   ١٫١١٣٫٣٤١   ٣٢٫٩٠٧   ١٥٢٫٤٨٤   ٤٢٨٫٧٠٢    إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

  ١٩٥٫٥٩٣    ٨٥٫٧٥٢    ١٫٥٦٩    ١٤٫٩٤٩    ٩٣٫٣٢٣    مطالبات تحت التسوية

  ١٫٢٩٧٫٢٥٢    ٦١٥٫٢٦٣    ٣٤٫٧٣٨    ١٧٠٫٠٦١    ٤٧٧٫١٩٠   أرصدة إعادة تأمين دائنة

  ٣٠٣٫٤١٤   ١٥٩٫٩٦٨   ٩٫٤٧٢   ٣٩٫٢٢١   ٩٤٫٧٥٣    عموIت غير  مكتسبة

  ٣٫٥٢٣٫٦٩٣    ١٫٩٧٤٫٣٢٤    ٧٨٫٦٨٦   ٣٧٦٫٧١٥    ١٫٠٩٣٫٩٦٨    مطلوبات موزعة

  ١١٫٢٨٦٫٨٨٩            مطلوبات غير موزعة

  ١٤٫٨١٠٫٥٨٢            مجموع مطلوبات عمليات التأمين
 

 

  ا�ولية الموجزة اعتماد القوائم المالية -١١

  ).ھــ ١٤٣٦ محرم ٣ ( الموافق ٢٠١٤ أكتوبر ٢٧ بتاريخ دارةمن قبل اF ا!ولية الموجزة تم اعتماد القوائم المالية




