










































































































  شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ١٠ - 

    التنظيم واألنشطة الرئيسية  - ١
جلة يف شركة مسامهة سعودية مس –شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين (الشركة) 

هـ ١٤٢٨ اآلخرربيع  ٨بتاريخ  ١٠١٠٢٣١٩٢٥اململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 
، اململكة ١١٤٥١، الرياض ٢٣٠٢ن العنوان املسجل للشركة هو ص.ب إ). ٢٠٠٧ابريل  ٢٦(املوافق 

طة املرتبطة تأمني وإعادة التأمني التعاوين واألنشعمال الأهداف الشركة يف مزاولة أالعربية السعودية. تتمثل 
ا يف اململكة العربية السعودية. ويشمل نشاطها الرئيسي مجيع فئات التأمني العام. مت إدراج الشركة يف 

  م).٢٠٠٧إبريل  ١٦هـ (املوافق ١٤٢٨ربيع األول  ٢٨ودية ( تداول ) يف سوق األسهم السع
  
 أسس اإلعداد  - ٢
 

  أسس القياس
يث يتم قياسها ح القوائم املالية وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء االستثمارات املتاحة للبيع أٌعدت

  وأيضاً لالستثمارات يف شركات زميلة حيث يتم قياسها بطريقة حقوق امللكية. بالقيمة العادلة
  

 بيان اإللتزام

  اصة بالتقارير املالية.أعدت القوائم املالية للشركة وفقاً للمعايري الدولية اخل
  

ات منفصلة لكل من حبسابالشركة وفقًا ملتطلبات أنظمة التأمني يف اململكة العربية السعودية، حتتفظ 
ميع املوجودات . حتتفظ الشركة جباملالية وفقاً لذلكالقوائم وتقدم  عمليات التأمني وعمليات املسامهني
يف  املسامهني. يتم تسجيل اإليرادت واملصاريف اخلاصة بكل نشاطاملتعلقة بعمليات التأمني وعمليات 

احلسابات اخلاصة بذلك النشاط ويتم توزيع اإليرادات واملصاريف األخرى املتعلقة بالعمليات املشرتكة 
  من قبل إدارة الشركة وجملس اإلدارة.

  
  العملة الرئيسية وعملة العرض

  السعودي وهي العملة الرئيسية للشركة. ريـالتعرض القوائم املالية بال
  

    توزيع الفائض  - ٣
املتبقية  ٪٩٠من صايف فائض عمليات التأمني حلملة الوثائق وختصيص  ٪١٠جيب على الشركة توزيع 

ملسامهي الشركة وفقاً لنظام التأمني والئحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي.



  وإعادة التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ١١ - 

    (تتمة) توزيع الفائض  - ٣
 ريـال ٢٠٩,٩٥٣,٤٥٠مبلغ  ٢٠١٤ ديسمرب ٣١املنتهية يف للسنة  للشركةعمليات التأمني  فائض بلغ

سعودي). وبناًء على ذلك مت  ريـال ١٩٧,٩٣٥,٤١٢عجز مببلغ  :م٢٠١٣ ديسمرب ٣١سعودي (
سعودي  ريـال١٨٨,٩٥٨,١٠٥التأمني إىل عمليات املسامهني والبالغ  عمليات فائض من ٪٩٠حتويل 

 )من عمليات التأمني سعودي ريـال ١٩٧,٩٣٥,١٤٢خسارة مببلغ  ٪١٠٠: م٢٠١٣ ديسمرب ٣١(
 ٣١تأمني كما يف حلملة وثائق ال الدفع مستحقفائض  على مبقياً للسنة مت حتويلها لعمليات املسامهني 

  م: ال يوجد فائض).٢٠١٣ديسمرب  ٣١( سعودي ريـال .٢٠,٩٩٥,٣٤٥مببلغ  م٢٠١٤ ديسمرب
  

   الهامة والتعديالت على المعاييرالسياسات المحاسبية   -٤
املالية  القوائم إعداد يف املتبعة تلكالسياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية مع  تتفق

الشركة اعتماد املعايري اجلديدة والتعديالت  قررت .م٢٠١٣ ديسمرب ٣١السنوية للشركة للسنة املنتهية يف 
املعايري اجلديدة لن  هذهإعتماد  إن. هوما بعد م٢٠١٤للسنوات املالية للشركة بدءاً من  سارية تعدواليت 

  :للشركة املالية القوائم على جوهري تأثري لهيكون 
  

  والمطبقة والمعدلةالصادرة  المعايير
  

ومعيار  ١٢، ومعيار التقارير املالية الدويل رقم ١٠على معيار التقارير املالية الدويل رقم  التعديالت
يناير  ١باراً من اعت واملطبقةللصناديق االستثمارية  التوحيد من إعفاء توفر واليت ٢٧احملاسبة الدويل رقم 

 احملاسبة لةاملؤه االستثمارية املنشأةيطلب من  بأن التوحيداإللزامي من  اإلعفاء هذا يشرتطم. ٢٠١٤
 االستثمارات يف الشركات الزميلة واملشروعات وكذلكاملسيطر عليها  املنشآتعن االستثمارات يف 

 نأة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر شريطة أن يستويف شروطا معينة مع استثناء املشرتك
  مارية.االستث باملنشأةاملتعلقة  االستثمارية لألنشطة امتداداً  تعترب اليتالتابعة  الشركات

  
(أ) بأنه يوجد حق  يوضحم ٢٠١٤ يناير ١ من املطبق) ٣٢( رقماحملاسبة الدويل  معيارعلى  التعديل

قانوين لدى أي منشأة حالياً باملقاصة عندما ال يكون هذا احلق يتوقف على حدث متوقع يف املستقبل 
أة أو من مجيع املنش قبلحالة التعثر واإلفالس أو اإلعسار من  ويفوإلزامي يف سياق األعمال االعتيادية 

ائص ط عندما يكون آللية إمجايل التسوية خصالتسوية يعادل صايف التسوية فق إمجايل أن(ب) األطراف
 غري جوهري وخماطر سيولة ويعاجل الذمم املدينة والدائنة يف عملية تسوية إئتمانتستبعد أو تؤدي إىل 

  .تسويات جمموعةواحد او 
  

اإلفصاح  م٢٠١٤ يناير ١ من رجعي بأثر املطبق ٣٦ رقم الدويل احملاسبة معيار على التعديل يوضح
للتعديالت  حدث هلا اخنفاض يف القيمة وفقاً  اليتعن املبلغ القابل لالسرتداد للموجودات  اتاملعلومعن 

جودات للنقد حتتوي على شهرة أو مو  توليدويطلب اإلفصاح عن املبلغ القابل لالسرتداد لكل وحدة 
  غري ملموسة وغري حمددة العمر فقط عندما يتم إثبات خسارة اخنفاض القيمة أو عكسها.

  
  



  وإعادة التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ١٢ - 

 (تتمة) الهامة والتعديالت على المعاييرالسياسات المحاسبية   -٤
  

  (تتمة) والمطبقة والمعدلةالصادرة  المعايير
  

م يضيف استثناء حمدود ٢٠١٤يناير  ١) املطبق اعتباراً من ٣٩على معيار احملاسبة الدويل رقم ( التعديل
 تيجةالن حتقق عندما قائمة حتوط عالقة عن التوقف من إعفاء ويوفر) ٣٩احملاسبة الدويل رقم ( ملعيار
  . معينة لشروط األصلي التحوط يف املأمولة غري
  
  صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعدالمعايير ال
  

باإلضافة إىل املعايري املذكورة أعاله، نورد أدناه املعايري التالية والتفسريات الصادرة ولكنها غري سارية 
ق اصدار القوائم املالية للشركة. تنوي الشركة اعتماد هذه املعايري (اذا كانت تنطباملفعول بعد حىت تاريخ 

على أنشطتها) عندما تصبح سارية املفعول. إضافة لذلك، قررت الشركة عدم التطبيق املبكر للتعديالت 
  ن تواريخ مستقبلية.موالتنقيحات ملعايري التقارير املالية الدولية واليت نشرت وتعترب الزامية للشركة اعتباراً 

  
  األدوات املالية ٩معيار التقارير املالية الدولية رقم 

(الصادر) املرحلة األوىل من عمل جملس معايري احملاسبة الدولية  ٩يظهر معيار التقارير املالية الدولية رقم 
ار حملاسبة عيعلى الرغم من ان تاريخ االعتماد خيضع ملسودة املخاطر الصاردة مؤخرًا بشأن استبدال م

وينطبق على تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية كما هو حمدد يف معيار احملاسبة  ٣٩الدويل رقم 
يناير  ١. كان املعيار يف البداية ساري املفعول للفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد ٣٩الدويل رقم 

وتاريخ السريان االلزامي ملعيار  ٩لدويل رقم م، إال أن التعديالت على معيار التقارير املالية ا٢٠١٣
م، قد انتقلت إىل التاريخ ٢٠١١وافصاحات االنتقال الصادرة يف ديسمرب  ٩التقارير املالية الدويل رقم 

  م.٢٠١٥يناير  ١االلزامي الفعلي يف 
  

ية الدويل ملالم، أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية معيار التقارير ا٢٠١٣نوفمرب  ١٩ومع ذلك، بتاريخ 
) حبيث يتم ٩األدوات املالية (حماسبة التحوط والتعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم  ٩رقم 

التعديل على معيار التقارير املالية الدويل ليشمل النموذج اجلديد العام حملاسبة التحوط. وقرر جملس 
م أن معيار التقارير املالية الدويل ٢٠١٤د يف شهر فرباير معايري احملاسبة الدولية مبدئياً يف اجتماعه املنعق

  م.٢٠١٨ديسمرب  ٣١سيكون ساري املفعول بشكل الزامي للسنوات اليت ستنتهي يف أو بعد  ٩رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وإعادة التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ١٣ - 

    ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   -٥
    :إعداد هذه القوائم املالية فيما يلي ملخص بالسياسات احملاسبية اهلامة املتبعة يف

  النقدية وشبه النقدية
ل واليت تستحق ألجا قصرية تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد يف الصندوق ولدى البنوك والودائع

  و اقل من تاريخ اقتنائها.أشهر أخالل ثالثة 
  

  الشهرة
املشرتاة.  املوجودات أو املطلوباتمتثل الشهرة سعر الشراء املدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصايف 

تقوم اإلدارة بإجراء اختبار الشهرة للتأكد من وجود اخنفاض يف قيمتها وذلك مرة واحدة على األقل يف 
اية كل سنة. حيدد االخنفاض يف قيمة الشهرة بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد للوحدة املدرة للنقدية 

ا الشهرة. ويف حالة تقدير القيمة القابلة لالسرتدا(أو جمموعة الوحدات املدرة للنقدي د ة) اليت تتعلق 
للوحدة املدرة للنقدية (أو جمموعة الوحدات املدرة للنقدية) بأقل من القيمة الدفرتية للوحدة املدرة للنقدية 

 يف (أو جمموعة الوحدات املدرة للنقدية) اليت خصصت هلا الشهرة، عندئذ يتم إثبات خسارة االخنفاض
  القيمة. ال ميكن عكس قيد خسائر االخنفاض يف قيمة الشهرة يف الفرتات املستقبلية.

  
  الممتلكات والمعداتاألراضي و 

كات واملعدات تظهر املمتلو وال يتم إستهالكها. إخنفاض يف القيمة أي تقّيم األرض بالتكلفة ناقصًا 
رتبطة بشكل إن التكلفة تتضمن نفقات م القيمة.بالتكلفة ناقصًا االستهالك املرتاكم وأي اخنفاض يف 

ريقة عمليات التأمني والفائض املرتاكم بطنتائج ل االستهالك على قائمة مَّ مباشر بشراء األصل.ُ حي
  ب االستهالك التالية:على نس بناءً القسط الثابت 

  
  النسب  

  ٪٢٥ - ٪١٥حتسينات املباين املستأجرة
 ٪١٥ - ٪١٠املكتبيةاملعدات واألثاث والرتكيبات 

 ٪٢٥أجهزة الكمبيوتر
 ٪٢٥السيارات

  
بند من املمتلكات واملعدات (حيسب بالفرق بني صايف العائد من التخلص من بيع أي ربح أو خسارة 

  من البند والقيمة الدفرتية للبند) وسيعرتف به كربح أو خسارة.
  
  
  
  
    



  وإعادة التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ١٤ - 

  (تتمة)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   -٥
  

  االستثمارات
ة شاملة ، يف االصل، بالقيمة العادلة واليت متثل القيمة العادلة للمبالغ املدفوعيتم إثبات كافة االستثمارات

مصاريف االقتناء املتعلقة باالستثمارات. يتم اطفاء العالوات واخلصومات الناجتة عن شراء االستثمارات 
 االسواق املالية هلا يفالستثمارات اليت يتم تداو . بالنسبة لأسس منتظمة حىت تاريخ استحقاقهاوفق 

، حتدد القيمة العادلة بالرجوع إىل االسعار املتداولة بالسوق عند اإلقفال كما يف تاريخ قائمة النظامية
  املركز املايل بدون خصم تكاليف املعامالت.

  
  االستثمارات المتاحة للبيع  )أ

املتاحة للبيع هي  االستثمارات اقتنائها بالقيمة العادلة.يتم تقومي االستثمارات املتاحة للبيع، بعد 
االستثمارات غري املقتناة حىت تاريخ االستحقاق او ألغراض املتاجرة. بالنسبة لالستثمارات املتاحة 

ة الناجتة عن او اخلسائر غري احملقق األرباحتدرج  ميكن تغطية خماطر قيمتها العادلة،للبيع اليت ال 
حلني  املني و/أو دخل املسامهني الشمتها العادلة مباشرة ضمن فائض عمليات التأمالتغريات يف قي
ا او اخنفاض قيمتها، وعندئذ يتم ادراج الربح أو اخلسارة املرتاكمة املدرجة سابقاً إالتوقف عن  ثبا

ضمن قائمة نتائج عمليات التأمني  دخل املسامهني الشاملضمن فائض عمليات التأمني و/أو 
املسامهني للسنة. يتم اظهار االستثمارات املتاحة للبيع واليت ال ميكن  دخلئض املرتاكم و/أو والفا

   القيمة.خمصص االخنفاض يف قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة املطفأة ناقصاً 

  االستثمارات في األوراق المالية المقتناة حتى تاريخ االستحقاق  )ب
الدفعات الثابتة أو احملددة واليت يوجد لدى الشركة النية االجيابية واملقدرة تقاس االستثمارات ذات 

على اقتنائها حىت تاريخ االستحقاق، بعد اقتنائها، بالتكلفة املطفأة ناقصا خمصص االخنفاض يف 
. يتم واذتبار اخلصم او العالوة عند االستحخذ بعني االعألقيمتها. حتتسب التكلفة املطفأة بعد ا

و اخلسائر الناجتة عن هذه االستثمارات يف قائمة عمليات املسامهني عند التوقف أ األرباحت ثباإ
 عن اثبات هذه االستثمارات او اخنفاض قيمتها.

  

  االستثمار في شركة زميلة  ج)
من  ٪٥٠إىل  ٪٢٠الشركات الزميلة هي عبارة عن منشآت متتلك فيها الشركة حصة ترتاوح بني 

له التصويت و/ أو ميارس عليها تأثري جوهري. تظهر االستثمارات يف شركات  رأس املال الذي حيق
ن صايف ، مضافًا إليها التغريات اليت تطرأ على حصة الشركة مبالتكلفة يف قائمة املركز املايلزميلة 

  .يةالفرد أصول الشركة الزميلة بعد االستحواذ، ناقصاً أي اخنفاض يف قيمة االستثمارات
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  االحتياطي النظامي
إىل عمليات املسامهني للسنة من صايف دخل  ٪٢٠ل ن حتوِّ أوفقاً للنظام األساسي، جيب على الشركة 

  إن االحتياطي غري قابل للتوزيع. يساوي هذا االحتياطي رأس املال. نأاالحتياطي النظامي إىل 

  ات المالية وعدم إمكانية تحصيلهاجوداالنخفاض في قيمة المو 
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، إجراء تقومي للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على اخنفاض قيمة 
أي أصل مايل أو جمموعة من املوجودات املالية. ويف حالة مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة اإلخنفاض 

  حيدد اإلخنفاض يف القيمة على النحو التايل: يف القيمة يف قائمة عمليات املسامهني. 
  
بالنســـــــــــــــبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة، ميثل اإلخنفاض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة  -

 العادلة، ناقصا خسارة االخنفاض املثبتة سابقا يف قائمة عمليات املسامهني.
  

 بالنسبة للموجودات املثبتة بالتكلفة، ميثل اإلخنفاض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة -
احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املخصومة على أساس معدل العائد السائد يف السوق حالياً 

  ألصل مايل مماثل. 
  

لتدفقات النقدية فاض يف القيمة على أساس ابالنسبة للموجودات املثبتة بالتكلفة املطفأة، حيدد االخن -
  املستقبلية املخصومة على أساس معدل العمولة اخلاصة الفعلي األصلي.

  
  المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

يتم اثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف املستقبل عن البضاعة او اخلدمات املستلمة، سواًء 
  ا فواتري من قبل املوردين.م مل تقدم أقدمت 

  
  الزكاة وضريبة الدخل

 دخلل على قائمة مَّ حيلزكاة وضريبة الدخل وفقًا لألنظمة الزكوية والضريبية السعودية و ل خمصص نبجي
  املسامهني الشاملة.

  
  دخل عموالت خاصة

  ساس العائد الفعلي.أثبات دخل العموالت اخلاصة من الودائع ألجل على إيتم 
  األرباحتوزيعات 

  قرار بأحقية استالمها.األرباح عند اإليتم اثبات توزيعات 
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  المخصصات
يتم اثبات املخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الشركة ناجتة عن أحداث سابقة 

صصات . ال يتم اثبات خمبشكل موثوق به لة، وميكن قياسهاوإن تكاليف سداد هذه االلتزامات حمتم
  لقاء اخلسائر التشغيلية املستقبلية.

  
  تاريخ التداول 

املالية بتاريخ  تيتم اثبات او التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودا
علقة بشراء و بيع املوجودات). العمليات االعتيادية املتأالتداول (أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء 

ة تنص ن يتم سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنيأوبيع املوجودات املالية هي العمليات اليت تتطلب 
  و تلك املتعارف عليها يف السوق.أعليها االنظمة 

  
  للموظفين الخدمة مكافأة نهاية

اي  ة اخلدمة ملوظفيها، وتقوم حبساب هذا املخصص بناًء علىتقوم الشركة بتجنيب خمصص مكافأة 
آخر راتب ومدة اخلدمة بشرط إكمال احلد األدىن من اخلدمة. تقيَّد التكاليف املتوقعة لقاء هذه املزايا  

  كمصاريف مستحقة على مدى فرتة اخلدمة.
  العمالت األجنبية

ويل السائدة عند التح بأسعارالسعودي  ريـالال إىل اليت تتم بالعمالت األجنبيةيتم حتويل املعامالت 
 ريـالال إىل األجنبيةبالعمالت  املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلةحتويل  ويعاد املعامالت. إجراء

نتائج وائم ق تدرج كافة فروقات التحويل يف .السعودي باألسعار السائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل
ياسها وعمليات املسامهني. يتم حتويل البنود غري النقدية واليت يتم ق املرتاكمعمليات التأمني والفائض 

م الحقاً ستخدام أسعار التحويل كما يف تاريخ املعاملة األولية وال يتلتكلفة التارخيية لعملة أجنبية بابا
ة للبيع ضمن ححتويل العمالت األجنبية املتعلقة باالستثمارات املتا تعديلها. يتم إدراج أرباح وخسائر
عمليات التأمني وضمن اإليرادات الشاملة اآلخرى يف قائمة  نتائجفائض عمليات التأمني يف قائمة 

واخلسائر  احرباألإن الدوالر األمريكي بشكل رئيسي، با أن الشركة تتعامل مب املسامهني الشاملة. دخل
  .ةاحملققة من حتويل العمالت غري جوهري

  
  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج صافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم 
املوجودات  و بيعأساس الصايف على ألتسوية املوجودات مع املطلوبات  نيةوعندما يكون لدى الشركة 

يتم مقاصة االيرادات واملصاريف يف قائمة عمليات املسامهني إال وتسديد املطلوبات يف آن واحد. ال 
ا.  إذا   كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً من قبل املعايري احملاسبية او تفسريا
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  األقساط المكتسبة ودخل العموالت
النسبة بوثائق التأمني اليت ختصها. ترحل األقساط إىل الدخل على أساس نسيب على مدى فرتات 

إىل الدخل ساط ترحل األقتتجاوز سنة واحدة، فرتات وثائق التأمني اليت  ذاتملشاريع البناء اهلندسية 
ة بفرتة متثل األقساط غري املكتسبة احلصة يف األقساط املكتتبة املتعلق .على مدى فرتات وثائق التأمني

  التغطية سارية املفعول. 
نتائج االكتتاب األقساط املكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ناقصاً املطالبات املسددة ومصاريف متثل 

االكتتاب األخرى واملطالبات املتوقعة املستحقة املتعلقة بالسنة، بعد خصم املبالغ اخلاضعة إلعادة 
  عول.ملفالتأمني، ناقصاً خمصص اخلسائر املستقبلية املتوقعة عن وثائق التأمني السارية ا

  
فرتة دى ميتم تأجيل العموالت املدينة على عقود إعادة تأمني وإطفاءها بطريقة القسط الثابت على 

  عقود إعادة التأمني. 
  

ا  تظهر اية السنة املالية  ا بمل باألخطار الساريةواليت تتعلق ودخل العمولة أقساط التأمني احملتفظ  عد 
  التالية: ستعمال الطرقبإ كأقساط غري مكتسبة، ويتم تأجيلها

 البحري. للشحنبالنسبة من األقساط  ٪٢٥ الـ طريقة 
  بالنسبة ملشاريع البناء اهلندسية ذات فرتات الوثيقة اليت تزيد على سنة واحدة، من املفرتض تزايد

   على مدى فرتة الوثيقة.خطياً املخاطر 
  لكافة فئات التأمني األخرى عدد األيام الفعليةطريقة.  

  التأمين المدينةأقساط 
يتم إثبات أقساط التأمني املدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها، عند اإلثبات األويل هلا، بالقيمة العادلة 
للمبلغ املستلم أو املستحق القبض. يتم مراجعة القيمة الدفرتية ألقساط التأمني املدينة للتأكد من وجود 

متها و التغريات يف الظروف إىل عدم إمكانية اسرتداد قياخنفاض يف قيمتها وذلك عندما تشري األحداث أ
يتم التوقف  ملرتاكم.االدفرتية، ويتم إثبات خسارة االخنفاض يف قائمة نتائج عمليات التأمني والفائض 

  عن إثبات أقساط التأمني املدينة عند انتفاء أسباب إثبات املوجودات املالية.

  المطالبات 
تتكون املطالبات من املبالغ املستحقة إىل اجلهات املتعاقد معها واألطراف األخرى، ومن مصاريف 

ا، ناقصًا اخلردة واإلسرتدادات األخرى، وحتمل على قائمة   نتائج -ل الدختسوية اخلسارة املتعلقة 
  عمليات التأمني والفائض املرتاكم عند تكبدها.
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  المطالبات (تتمة)

يشتمل إمجايل املطالبات حتت التسوية على إمجايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري املسددة 
بات املبّلغ عنها خمصصات لقاء املطال ، سواء مت التبليغ عنها أم ال. يتم حتميلبتاريخ قائمة املركز املايل

وفقاً  ل خمصصحيمَّ وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل على أساس تقدير كل حاله على حده. كما 
اريخ ، لقاء تكلفة سداد املطالبات املتكبدة غري املبّلغ عنها بتات اإلدارة وخربة الشركة السابقةلتقدير 

  لتزامات النهائية ميكن أن تزيد أو تقل عن املخصص الذي مت جتنيبه.قائمة املركز املايل. ان اال
  

 السنة الالحقة ة يفاملايل والسداد واملخصصات احملمَّل يدرج الفرق بني املخصصات بتاريخ قائمة املركز
ا لقاء املطالبات غري املدفوعة ألنه  يف حساب اإلكتتاب لتلك السنة. ال تقوم الشركة خبصم مطلوبا

  ع سداد كافة املطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل.يتوق

  اختبار كفاية المطلوبات
أمني أكد من كفاية مطلوبات عقود التإجراء تقييم للتتقوم الشركة، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، ب

تبني من التقومي بأن  ماباستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتعاقد عليها. وإذا 
القيمة الدفرتية ملطلوبات عقود التأمني (ناقصاً تكاليف االكتتاب املؤجلة) غري كافية بناءً على التدفقات 

م، اكالنقدية املستقبلية املتوقعة، فإنه يتم إثبات كامل النقص يف قائمة نتائج عمليات التأمني والفائض املرت 
  ة املفعول.خمصص لقاء املخاطر ساري وحيمَّل

  تكاليف االكتتاب المؤجلة
 ينجملس الضمان الصحي التعاو يتم تاجيل العموالت ورسوم مؤسسة النقد العريب السعودي ورسوم 

سب باكتتاب وإصدار وثيقة) وجزء غري مكت (املتعلقةوجزء من تكاليف اإلدارة  ورسوم طرف ثالث إداري
جتديد عقود و  بإكتتابأعمال السيارات) وتكاليف أخرى تتعلق مباشرة  (باستثناءمن نفقات األختام 

ا بطريقة مماثلة لألقساط املكتسبة. يتم إثبات   تأمني وتطفأ على مدى مدة عقود التأمني اليت املتعلقة 
 ويقيد اإلطفاء يف قائمة عمليات التأمني تكبدها.كمصروف عند   تكاليف اإلكتتاب األخرىكافة 

   رتاكم.والفائض امل
صادية املستقبلية ر أو الطريقة املتوقعة الستنفاذ املنافع االقتيتم احتساب التغريات يف العمر اإلنتاجي املقدَّ 

  حملاسبية. فرتة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغري يف التقديرات ا غيرياليت يتضمنها ذلك األصل وذلك بت
مة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو أكثر، يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع اخنفاض يف القي

وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا االخنفاض. ويف حالة عدم حتقق االفرتاضات املتعلقة بالرحبية 
املستقبلية لوثائق التأمني هذه، فأنه ميكن اإلسراع يف إطفاء هذه التكاليف ويتطلب ذلك إجراء شطب 

 عمليات التأمني والفائض املرتاكم. كما تؤخذ تكاليف االكتتاب جنتائإضايف من املخصص يف قائمة 
    املؤجلة بعني االعتبار عند إجراء اختبار مدى كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها إعداد القوائم املالية.
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   إعادة التأمين

املتعلقة بكافة أعماهلا وذلك خالل دورة أعماهلا العادية. متثل تقوم الشركة بإسناد خماطر التأمني 
رتداد ر املبالغ القابلة لالسموجودات إعادة التأمني األرصدة املستحقة من شركات إعادة التأمني. تقدَّ 

ا تقدير خمصص املطالبات حتت التسوية وطبقاً التفاقية إعادة التأمني.    بنفس الطريقة اليت يتم 
  
ريخ إعداد القوائم املالية، إجراء تقومي مرة واحدة أو أكثر يف السنة عند ظهور مؤشر على وجود ، بتايتم

ا. ويتم ختفيض قيمة  إخنفاض يف قيمة املوجودات خالل السنة اليت يتم إعداد القوائم املالية بشأ
بقاً لشروط لقائمة طاملوجودات عند وجود دليل موضوعي يشري إىل عدم إمكانية الشركة اسرتداد املبالغ ا

العقد، وقياس األثر على املبالغ اليت ستستلمها الشركة من معيدي التأمني بشكل موثوق به. تقيد خسائر 
    ليات التأمني.عم نتائجاالخنفاض يف قائمة 

ا جتاه محلة الوثائق.   إن اتفاقيات إعادة التأمني املسندة ال تعفي الشركة من التزاما
البات إعادة التأمني كدخل ومصروف بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة التأمني يتم إثبات أقساط ومط

  ه.علي التأمني املنتج املعادتعترب نشاطاً مباشراً، بعد األخذ بعني االعتبار تصنيف 
  

متثل مطلوبات إعادة التأمني األرصدة املستحقة ملعيدي التأمني. تقدر املبالغ املستحقة بطريقة مماثلة 
  املتعلقة بعقود إعادة التأمني.لتلك 

  
هد عيتم إظهار األقساط واملطالبات على أساس إمجايل بالنسبة لألقساط املسندة واألقساط اليت مت الت

  ا.
  

يتم التوقف عن إثبات موجودات أو مطلوبات إعادة التأمني عند استنفاذ احلقوق التعاقدية، أو إنتهاؤها 
  . أو عند حتويل العقد إىل جهة أخرى

  
  عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة 

ود التأمني فرتات عقالعمولة املدينة الناجتة عن عقود إعادة التأمني يتم تأجيلها وإطفاءها على مدى 
ا   . عمليات التأمني. ويتم تسجيل اإلطفاء يف قائمة نتائج املتعلقة 

  
  تصنيف المنتج

ا تلك العقود اتصدر الشركة عقود يتم مبوجبها حتويل خماطر  ليت يقبل التأمني. تعرف عقود التأمني بأ
مبوجبها املؤمن جزءاً كبريًا من خماطر التأمني الناجتة من محلة الوثائق وذلك باملوافقة على تعويض محلة 
الوثائق يف حالة وقوع حادث مستقبلي غري حمدد يؤثر سلباً على حامل الوثيقة. وكقاعدة عامة، تعّرف 

ا متثل إمكانية دفع تعويضات عند وقوع حادث مؤمن عليه.الشركة خماط   ر التأمني الكربى بأ
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- ٢٠ - 

  (تتمة)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   -٥
  

  التوقف عن إثبات األدوات المالية
يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على احلقوق التعاقدية اليت 

ا إىل تتكون منها  األداة املالية ويتم ذلك عادًة عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات النقدية املتعلقة 
  جهة أخرى مستقلة.

  
  القيم العادلة

أو واق املالية يف األسألوراق املالية املتداولة لاألسعار أساس القيمة العادلة للموجودات املالية على حتدد 
ة القيمة العادلة للبنود اليت حتمل عمولة على أساس التدفقات النقدي القيم العادلة املقدرة. يتم تقدير

  خماطر مماثلة. خصائصاملخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات شروط و 
  

لرجوع إىل القيمة بابالنسبة للموجودات املالية غري املتداولة يف سوق مالية نشطة، حتدد القيمة العادلة 
عند صعوبة استخراج القيم العادلة من السوق النشطة فيتم حتديدها  أومماثلة السوقية ملوجودات مالية 

  باستخدام طرق تقومي تشتمل على استخدام مناذج حسابية. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من السوق 
القابلة للمالحظة إذا كان ممكناً، ولكن إذا كان ذلك غري ممكناً عندئٍذ ينبغي القيام بدرجة من التقدير 

   حديد القيمة العادلة. لت
  المعلومات القطاعية

وله  اصر الشركة الذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد عليه مصاريفيعترب القطاع التشغيلي عنصر من عن
معلومات مالية منفصلة متاحة يتم تقييمها بانتظام من قبل رئيس العمليات والذي يقرر الطريقة اليت يتم 

ا مبوجبها ختصيص املوارد وتقومي  األداء. وإلغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل حسب منتجا
ا، ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية يت ا كما يلي:وخدما   م رفع التقارير بشأ

 

  التأمني الصحي، ويشمل التأمني على التكاليف الطبية واألدوية ومجيع اخلدمات واملستلزمات
 الطبية والعالجية.

 النقل أمنيتوم بتغطية اخلسائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات ويستثىن من ذلك تأمني املركبات، ويق. 

  األخرى اليت مل يتم ذكرها آنفاً  ، ويشمل فروع التأمنياألخرىفروع التأمني. 

تعترب عمليات املسامهني قطاع غري تشغيلي. الدخل املكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات هو 
رة اإليرادات. مت حتميل بعض مصاريف التشغيل املباشرة واملصاريف غري املباشالنشاط الوحيد لتحقيق 

اآلخرى على هذا القطاع على أساس مناسب. يتم حتميل خسارة أو فائض عمليات التأمني على هذا 
  القطاع على أساس مناسب.
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- ٢١ - 

  (تتمة)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   -٥
  (تتمة) المعلومات القطاعية

تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو اخلسارة واليت يتم قياسها، يف بعض النواحي، بصورة خمتلفة يتم 
  . سارة يف القوائم املالية املرفقةعن الربح أو اخل

ا تتم وفقاً  مل حتدث أية معامالت بني القطاعات خالل السنة. ويف حالة توقع حدوث أية معاملة، فأ
عات التشغيلية، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل ألسعار التحويل بني القطا

م حذفها على واليت يت التشغيلية إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات
  مستوى القوائم املالية للشركة.

  
  ات واالفتراضات المحاسبية الهامةالتقدير   -٦

إليرادات اليت تؤثر على مبالغ ا تاإلدارة إجراء التقديرات واالفرتاضايتطلب إعداد القوائم املالية من 
واملصاريف واملوجودات واملطلوبات املسجلة واإلفصاح عن املطلوبات احملتملة بتاريخ إعداد القوائم املالية. 

 ميكن أن يؤدي إىل أجراء تعديل جوهري يف املستقبل واالفرتاضات ن عدم التأكد من هذه التقديراتإ
  على القيمة الدفرتية للموجودات أو املطلوبات اليت تأثرت بذلك.

فيما يلي االفرتاضات األساسية املتعلقة باملصادر املستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ 
قائمة املركز املايل واليت ميكن أن تؤدي إىل إجراء تعديل جوهري يف القيمة الدفرتية للموجودات 

  بات خالل السنة املالية القادمة.واملطلو 
  

  االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب اتفاقيات التأمني 
يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود التأمني من أهم التقديرات 

ا الشركة. هناك العديد من مصادر  تبار عند عدم التأكد اليت جيب أخذها بعني االعاحملاسبية اليت تقوم 
تقدير االلتزامات اليت يتعني على الشركة دفعها مبوجب هذه املطالبات. يعترب خمصص املطالبات املتكبدة 
وغري املبلغ عنها تقديراً للمطالبات اليت يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل بشأن احلادث 

ي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل. إن الطرق الفنية املتبعة من قبل اإلدارة يف تقدير املؤمن عليه الذ
تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تتمثل يف إتباع نفس طرق سداد 

  املطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد املطالبات املستقبلية.
  

ات اليت تتطلب قراراً من احملكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقدر املطالب
تقوم شركات تسويات خماطر مستقلة بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات. تقوم اإلدارة مبراجعة 

  نوي.ساملخصصات املتعلقة باملطالبات املتكبدة، واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها، على أساس ربع 
  

قد تتعرض الشركة خلالفات مع، وأحياناً إخفاقات من قبل، شركات إعادة التأمني. تقوم الشركة كل ربع 
  زاعات وقوة املركز املايل ملعيدي التأمني.ـسنة مبراقبة تطور الن
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- ٢٢ - 

  ات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)التقدير   -٦
  

  خسائر االخنفاض يف أقساط التأمني املدينة
تقوم الشركة مبراجعة الذمم املدينة اليت تعترب هامة مبفردها، وكذلك الذمم املدينة املدرجة ضمن جمموعة 

ردية إن الذمم املدينة اليت يتم مراجعتها بصورة فية اليت هلا خصائص ائتمان مماثلة. من املوجودات املال
ا إثبات أو اس ة االخنفاض ال تمرار يف إثبات خسار للتأكد من وجود اخنفاض يف قيمتها واليت يتم بشأ

يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة مجاعية للتأكد من وجود اخنفاض يف قيمتها. تتطلب مراجعة االخنفاض 
يف القيمة هذه إجراء األحكام والتقديرات. وإلجراء ذلك، تقوم الشركة بتقومي خصائص خماطر االئتمان 

املبالغ  السابقة واليت تعترب مؤشراً على القدرة على سداد كافة اليت تأخذ بعني االعتبار حاالت اإلخفاق
  ملستحقة طبقاً للشروط التعاقدية. ا

  تكاليف االكتتاب املؤجلة
د بعض تكاليف االكتتاب املتعلقة بإصدار وثائق التأمني اجلديدة كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطفأ تقيَّ 

تأمينية املرتاكم على مدى فرتة التغطية ال/ العجز عمليات التأمني والفائض  نتائج-الدخل يف قائمة 
ن ذات العالقة. ويف حالة عدم حتقق االفرتاضات املتعلقة بالرحبية املستقبلية لوثائق التامني هذه، فإنه ميك

مليات عاإلسراع يف إطفاء هذه التكاليف، وميكن أن يتطلب ذلك إجراء إطفاء إضايف يف قائمة نتائج 
  التأمني.
  الشهرة

حيدث اإلخنفاض يف القيمة عند زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية عن القيمة القابلة 
أكرب. حتسب القيمة  الية، أيهماناقصًا تكاليف البيع والقيمة احل لإلسرتداد له واليت متثل قيمتها العادلة
ق شروط اس البيانات املتوفرة من عمليات البيع امللزمة واليت تتم وفالعادلة ناقصاً تكاليف البيع على أس

يع باملعامالت ملوجودات مماثلة أو األسعار القابلة املالحظة يف السوق ناقصاً التكاليف العرضية املتعلقة ب
 ةاألصل. يتم إحتساب القيمة احلالية على أساس طريقة التدفقات النقدية املخصومة. إن القيمة القابل

لإلسرتداد تتاثر كثريًا مبعدل اخلصم املستخدم بشأن التدفقات النقدية املخصومة، وكذلك التدفقات 
  النقدية الواردة املستقبلية املتوقعة.

  استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية
واملطلوبات  على مبالغ املوجوداتيقتضي إعداد القوائم املالية، استخدام التقديرات واألحكام اليت تؤثر 

املسجلة، واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، ومبالغ اإليرادات 
واملصاريف املصرح عنها للسنة املعروضة. وبالرغم من إعداد هذه التقديرات واألحكام وفقاً ملعرفة اإلدارة 

  إن النتائج الفعلية ميكن أن ختتلف عن هذه التقديرات.لألحداث والعمليات اجلارية، ف
تقوم الشركة بعمل تقديرات وافرتاضات واليت تؤثر على املبالغ املسجلة للموجودات واملطلوبات للسنة 
املالية القادمة. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالعتماد على اخلربة التارخيية وعوامل 

  توقعات لألحداث املستقبلية واملتوقع أن تكون معقولة حسب الظروف.أخرى، مبا فيها ال
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- ٢٣ - 

  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٦
  :د التأمينو عق احتياطيات تقدير

احلصول على  ركةتتطلب من الش اليت الطبية لألعمالاألحكام التقديرات و يف  اجلوهرية النواحي فيما يلي
   االحتياطيات. تلك لتحديد مستقل يف شؤون التأمنيخبري اكتواري  خدمات

  المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها )١(
حتياطيات متكبدة ومل يبلغ عنها يف جمال األعمال الطبية، يتم عمل اكخطوة أوىل حنو إعداد 

املقارنة مع حتياطيات املطالبات يف تاريخ التقييم السابق بالتقييم طريقة حتديد  سريعحتليل 
  التطورات الفعلية.

بدة ومل يبلغ عند إعداد احتياطيات املطالبات املتك السريعتحليل التؤخذ يف عني االعتبار نتائج 
  تحليل باستخدام الطرق التالية:العنها. ويتم تنفيذ 

  ات باستخدام أمناط دفع املطالب وتتم-) تأخر التطوير (طريقةطريقة سلسلة السلم
التارخيية ونسب املطالبات الرتاكمية النهائية اليت مت تكبدها يف فرتة معينة مقارنة بتلك 

 اليت دفعت يف تاريخ اإلفصاح للفرتة. 
   

 ني خربة ب (طريقة تقدير املتكبد النهائي) وهي طريقة جتمع طريقة بورن هوتر فريجيسون
ة وأي معلومات سابقة أو توقعات ميكن توفرها تتعلق الفعلي املطالبات السابقة

 باملطالبات، على سبيل املثال نسب اخلسارة النهائية املتوقعة.
 

  ريجيسون.بورن هوتر ف السلم وطريقةمزيج من طريقة سلسلة  تستجدم-هايبريد طريقة 
  

  احتياطي عجز أقساط التأمين )٢(
علق للغاية لعدد من االفرتاضات فيما يتط لألعمال الطبية حساس اقساأليعترب تقدير عجز 

باألحداث والظروف املستقبلية. فهو يستند على نسبة اخلسارة املتوقعة للجزء املتبقي من 
 برياخلينظر  ،املخاطر بالنسبة للوثائق املكتتبة. من أجل الوصول إىل تقدير نسبة اخلسارة املتوقعة

  . يف املستقبل تتحققوقع أن واألقساط املت إىل عالقات املطالبات االكتواري
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- ٢٤ - 

  نقد وأرصدة لدى البنك  -٧
          ت السعوديةريـاالبال                                    
                       ٣٢٠١                       ٤٢٠١    
  نيعمليات املسامه        عمليات التأمني     نيعمليات المساهم       عمليات التأمين      

  ١٤,٦٥٠,٤٢٩    ٤٧١,٢٤٠,٥٩٢      ١٨,١٢٠,١٨٦      ٤٤٦,٤٦٦,٤٠٦    الصندوق ولدى البنكالنقد يف 
  ٣٠١,١٤٣,٤٨٣      ٢٠٨,٣٠٣,٨٨٩    ٢٢٣,٤٩٨,٦٠٠      ٢٢٧,٤٧٥,٧٦٥    ألجلقصرية اودائع 

  في قائمة النقدية وشبه النقدية
  ٣١٥,٧٩٣,٩١٢    ٦٧٩,٥٤٤,٤٨١    ٢٤١,٦١٨,٧٨٦      ٦٧٣,٩٤٢,١٧١    التدفقات النقدية  
    -             ٧,٠٥٠,٤٨٩      -              ١٥,٠٢٤,٩٥٥    مقابل خطابات ضمان ائعود

    ٣١٥,٧٩٣,٩١٢    ٦٨٦,٥٩٤,٩٧٠    ٢٤١,٦١٨,٧٨٦      ٦٨٨,٩٦٧,١٢٦  

مودعة لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماين يعادل  األجل قصريةالنقد لدى البنوك والودائع  إن
 "موديز"و "بورز آند"ستاندرد  قبل من املتبعة التصنيف درجات حتت"ب ب ب"  إىل" أ +تصنيفات "

  .و"فيتش"

ملكة العربية مرخصة للعمل يف امل أجنبيةفروع بنوك لدى بنوك حملية و  ألجلقصرية ا يتم إيداع الودائع
، وتستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها، وحتقق دخل عموالت خاصة مبعدل السعودية

). إن القيمة الدفرتية املفصح عنها أعاله سنوياً  ٪٢,٦٦: ٢٠١٣سنويًا ( ٪٠,٧٧متوسط مقداره 
  تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل.

تتكون الودائع مقابل خطابات الضمان من مبالغ مودعة لدى أحد البنوك احمللية مقابل اصدار ضمانات 
إن الودائع مقابل خطابات الضمان ال  ).٢٩دفع لصاحل عمالء الشركة ومقدمي اخلدمات (إيضاح 
اية الضمان وهي مقيدة يف طبيعتها.   ميكن سحبها قبل 

  
  الودائع ألجل  -٨

 إىل "ب ب ب"+ تصنيفات يعادل ائتماين تصنيف ذات أخرى أطراف لدى مودعة ألجل الودائع إن
  ."يتشفو" "موديز"و" بورز آند"ستاندرد  قبل من املتبعة التصنيف درجات حتت" ب ب ب"

، ية السعوديةمرخصة للعمل يف اململكة العرب أجنبيةفروع بنوك لدى بنوك حملية و يتم إيداع الودائع ألجل 
وتستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها األصلي، ويتحقق عليها دخل عموالت 

  ).سنوياً  ٪١,٨: ٢٠١٣سنويا ( ٪١,٠٩خاصة مبعدل متوسط بنسبة 

  .قائمة املركز املايلإن القيمة الدفرتية للودائع ألجل تقارب قيمتها العادلة بتاريخ 

  



  وإعادة التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ٢٥ - 

  
  وأرصدة إعادة التأمين المدينة وثائق التأمينأقساط حاملي   -٩

    ت السعوديةريـاالبال                
             ٣٢٠١            ٤٢٠١    

  ١,٢٥٤,٥٤٤,٨٩٩    ١,٢٢٩,٦٨٩,٦٦٤    محلة وثائق التأمني املدينةأقساط 
    )١٣٨,٢٨٦,٦٩٤(    )١٣٦,٥٧٠,٣٧٧(  ناقصاً: خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

    ١,١١٦,٢٥٨,٢٠٥    ١,٠٩٣,١١٩,٢٨٧  
  
    ١٢٧,٠١٠,٥٩١      ٢٣٦,٨٦١,٤٩٠    رصدة إعادة تأمني مدينةأ

    )٣,٢١٤,٨٣٨(    )٤,٩٣١,١٥٥(  ناقصاً: خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
    ١٢٣,٧٩٥,٧٥٣      ٢٣١,٩٣٠,٣٣٥    

  ١,٢٤٠,٠٥٣,٩٥٨    ١,٣٢٥,٠٤٩,٦٢٢    صايف، إمجايل أقساط وأرصدة إعادة التأمني املدينة

  :٢٠١٤ديسمرب  ٣١لألقساط كما يف  ملشكوك يف حتصيلهافيما يلي بياناً حبركة خمصص الديون ا
    ت السعوديةريـاالبال                

             ٣٢٠١            ٤٢٠١    
  ١٣٥,٢٤٦,٤٥٠      ١٣٨,٢٨٦,٦٩٤    يناير  ١الرصيد يف 

    ٣,٠٤٠,٢٤٤      -           املقدمة خالل السنة
     -             )١,٧١٦,٣١٧(  املسرتدة خالل السنة

    ١٣٨,٢٨٦,٦٩٤      ١٣٦,٥٧٠,٣٧٧    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف 

ديسمرب  ٣١ألرصدة إعادة التأمني كما يف املشكوك يف حتصيلها فيما يلي بيانًا حبركة خمصص الديون 
٢٠١٤:  

    ت السعوديةريـاالبال                
             ٢٠١٣            ٢٠١٤    

  ٦,٢٥٥,٠٨٢   ٣,٢١٤,٨٣٨   يناير  ١الرصيد يف 
  )٣,٠٤٠,٢٤٤(   -         املشطوبة خالل السنة
    -          ١,٧١٦,٣١٧   املقدمة خالل السنة

   ٣,٢١٤,٨٣٨    ٤,٩٣١,١٥٥    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف 
 
 
 



  وإعادة التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ٢٦ - 

  وأرصدة إعادة التأمين المدينة (تتمة) أقساط حاملي وثائق التأمين  -٩
  

  :٢٠١٣و  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١ة كما يف ـدة إعادة التأمني املدينـاط وأرصـار األقسـفيما يلي بياناً بأعم
  

      بالريات السعودية      

      متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة      

    

  

  المجموع

غير متأخرة السداد 

وغير منخفضة 

  القيمة

  

  

  يوماً  ٣٠أقل من 

  

 ٩٠إلى  ٣١من 

  يوماً 

  

  

  يوماً  ٩٠أكثر من 

  

متأخرة السداد 

  ومنخفضة القيمة

١٤١,٥٠١,٥٣٢  ١٩,٥١٢,٣٢٨  ٣٠٨,٥٦٨,١١٤  ٢٣٠,٢٠٦,١٦٠  ٧٦٦,٧٦٣,٠٢٠  ١,٤٦٦,٥٥١,١٥٤  ٢٠١٤  

١٤١,٥٠١,٥٣٢  ٣٤,٦١٩,٣٥١  ٢٢٥,٢٧٧,٩١٣  ٣٠٩,٣٤١,٧٩٠  ٦٧٠,٨١٤,٩٠٤  ١,٣٨١,٥٥٥,٤٩٠  ٢٠١٣  
 

تتألف األقساط وأرصدة إعادة التأمني املدينة من عدد كبري من العمالء أغلبيتها يف اململكة العربية 
ة التأمني . تتضمن األقساط وأرصدة إعادلبيتها يف أوروباالسعودية باإلضافة إىل شركات إعادة تأمني أغ

مستحق  )سعودي ريـال ٢٠٢,٥٥٧,٤٨٩ :٢٠١٣سعودي ( ريـال ١٢٥,٧٣٣,٠٧٥املدينة 
بالعمالت األجنبية، أغلبيتها بالدوالر األمريكي. تنص شروط العمل اخلاصة بالشركة على أن يتم سداد 

. تتطلب ترتيبات السداد مع معيدي التأمني، يف عاملةتاريخ امليوم من  ٩٠اىل  ٣٠خالل األقساط 
عن د أو شركة مديونية أي فر زد ت ملجتاوز الرصيد املبلغ املتفق عليه. العادة، أن يتم السداد يف حالة 

). باإلضافة إىل ذلك، تشكل ٪١٩: ٢٠١٣( ٢٠١٤ديسمرب  ٣١من األقساط املدينة كما يف  ٪٢٣
  ).٪٥٠: ٢٠١٣( ٢٠١٤ديسمرب  ٣١من األقساط املدينة كما يف  ٪٤٢أرصدة أكرب مخسة عمالء 

  
على اخلربة السابقة، حتصيل األقساط وأرصدة إعادة التأمني املدينة غري منخفضة  تتوقع الشركة، وبناءً 

القيمة بالكامل. ليس من سياسة الشركة احلصول على ضمانات بشأن األقساط املدينة، وبالتايل فإن 
ال يوجد لدى الشركة نظام تصنيف ائتمان داخلي، وبالتايل فإن املبالغ اليت . معظمها بدون ضمانات

منخفضة القيمة بشأن األقساط وأرصدة التأمني املدينة مستحقة من أفراد  وأتعترب متأخرة السداد  ال
وشركات غري مصنَّفة. إن األرصدة املستحقة من معيدي التأمني هي لدى أطراف أخرى ذات تصنيف 

  .ائتماين جيد صادرة من قبل وكاالت تصنيف خارجية



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ٢٧ - 

    المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة  -١٠
اية السنة:فيما يلي تفاصيل املعامالت الرئيسية مع األطراف ذوي العالقة خالل   )أ( ا يف   السنة وأرصد

  
  السعودية الرياالتب        

  في كما  الرصيد    في المنتهيةللسنة  المعامالت مبالغ    المعامالت طبيعة    عالقة ذوي أطراف
  م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١    م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١        

                      عالقة ذوي أطراف من مطلوب
حساب  –(ش.م.ب)  ميدغلف

  )الشركة االم(العمليات 
    

  نيابة عن الشركة األممطالبات  مدفوعات -
    

١,٣٥١,٢٧٣  
    

١,٣٤٨,٩٦٠  
    

-  
    

-  
 مدفوعة بالنيابة عنتشغيلية مصاريف  -    

الشركة االم واملدير التنفيذي وأعضاء جملس 
  دارةإلا

    
  

١٩٣,٧٣١  
  
  

  
  

١,٩٧٧,٠٨٩  
    

  
-  

    
  
-  

  -    -    -    ١,٩٥٨,٠٧٨    حتويل استثمار -    
اية السنة -       ٢٤,٢٩٢,٢٦٣    ٢٣,٨٧٩,١٨٩    -    -    رصيد مستحق يف 

حساب املركز  –(ش.م.ب)  ميدغلف
  )الشركة االم(الرئيسي 

مصروفات شخصية مدفوعة نيابة عن  -  
  أعضاء جملس اإلدارة

    
١٨,١٤٤  

    
٢٣٢,٥٩٢  

    
-  

    
-  

  -    -    ٣,٣٨٥,٧٢٠    ٩٥٣,٦٥١    مصروفات مدفوعة نيابة عن الشركة األم -    
يابة ن مصروفات مدفوعة بواسطة الشركة األم -    

  عن ميدغلف السعودية
  -    ٥٤١,٤٨٧    -    -  

  -    -    ٧٠,٢٧٩    ٢٨,٤٤٦    وظفي الشركة األمملأقساط تأمني  -    
إعادة تأمني مسرتدة نيابة عن تعويضات  -    

  الشركة األم
    

٣٢٨  
    

٣٠٧,٨٣١  
    

-  
    

-  
  -    -    ١٣٠,٢٩٠    -    مدفوعةمطابات  -    
  -    -    ١١,٨٦٤,٩٢٣    -    تأمني مسندةإعادة أقساط  -    
  -    -    ٣٨٠,٥٢٦    ٢,٧٨٦    دفعات مستلمة نيابة عن الشركة األم -    
  -    -    ١,٢٨٩    ٩,٥٨١    تأمني مسرتدة أقساط -    
اية السنة -       ٢٣,٣٠٩,١٦٨    ٢٤,٢٩٧,٠٤٢    -    -    رصيد مستحق يف 

اية السنة -    (تابعة)ميدغلف مصر   ٥٧,٧٩٧   ٥٧,٧٩٧  -  -    رصيد مستحق يف 

   



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ٢٨ - 

    المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة (تتمة)  -١٠
  السعودية الرياالتب        

  في كما  الرصيد    في المنتهيةللسنة  المعامالت مبالغ    المعامالت طبيعة    عالقة ذوي أطراف
  م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١    م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١        

                عالقة ذوي أطرافمن  مطلوب
 عن بالنيابة مدفوعة تشغيليه مصاريف -    (تابعة) السعودية موشن

  التابعة شركةال
    

-  
    

١٦,٩٠٠  
    

-  
    

-  
  -    -    ٤,٣٢٧    -    دفعة على احلساب -    
  -    -    ١,٧٩٦    -     التأمني املكتتبة طاقسامجايل ا -    
مصروفات مدفوعة بواسطة الشركة التابعة  -    

  نيابة عن ميدغلف السعودية
    

-  
    

٢٢,٥٠٠  
    

-  
    

-  
اية السنة  -       ١٠,٩٢٤,٤٧٤    ١٠,٩٢٤,٤٧٤    -    -    رصيد مستحق يف 

 -   -  ١١,٢٥٠  ٩٥٦,٥٥٨   التابعة شركةال عن بالنيابة مدفوعة مصاريف -    ميدغلف األردن (تابعة)
من قبل ميدغلف األردن  مدفوعة مصاريف -    

  ميدغلف السعودية عن بالنيابة
    

- 
    

١٦٣,٤١٥ 
    

- 
    

- 
  -    -    ٥٤,٣٩٢    -    املكتتبة تامنيالأقساط امجايل  -    
  -    -    -    ٤٤٥,٦٠٢    الشركة التابعة مندفعات مستلمة  -    
اية السنة -       ٤٧٠,٨٥٠    ٢٥,٢٤٨    -    -    رصيد مستحق يف 

 ة السعودي –براديل العربية  أديسون
  )تابعة(

    
  مصروفات مدفوعة نيابة عن الشركة التابعة -

    
٣,٠٠٤,٩٨٦ 

    
٤,٣١٧,٥٣٨ 

    
- 

    
- 

مصروفات مدفوعة بواسطة الشركة التابعة  -    
  نيابة عن ميدغلف السعودية

    
- 

    
٤٥٨,٤٦٧  

    
-  

    
-  

  -    -    ١٢٥,٣٩٤  ٦٢,٤٥٤    وظفي الشركة التابعةملتأمني أقساط  -    
  -    -    ٤٤,١٢٩  ٢,٥٧٦    أقساط تأمني مسرتدة -    
  -    -    ٣٦٦,٥٩٤  ٢١,٣١٩    دفعات مستلمة من الشركة التابعة -    
اية السنة -       ١٠,٠٢١,٣٢٦    ١٣,٠٦٤,٨٧٤    -  -    رصيد مستحق يف 

 -   -  ٢٤٨,٧٥٠  ٣,٥٠٠  التابعة شركةال نمدفوعة بالنيابة ع مصاريف -    اليناز حبرين (تابعة)
 -   -  ٢٤٦,٣٨٢  ٥,٨٦٨  دفعات مستلمة من الشركة التابعة -    
اية السة -      ٢,٣٦٨   -  -  -  رصيد مستحق يف 

   



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ٢٩ - 

    المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة (تتمة)  -١٠
  السعودية الرياالتب        

  في كما  الرصيد    في المنتهيةللسنة  المعامالت مبالغ    المعامالت طبيعة    عالقة ذوي أطراف
  م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١    م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١        

                عالقة ذوي أطرافمن  مطلوب
مطالبات مدفوعة بواسطة الشركة التابعة  -    ل) (تابعة) م شميدغلف لبنان (

 نيابة عن ميدغلف السعودية
    

٢٥٣,٦٢٥ 
    

٢,٩٥٥,٢٤٠ 
    

- 
    

- 
مصاريف مدفوعة بواسطة الشركة التابعة  -    

 نيابة عن ميدغلف السعودية
    

٢٥٩,٥٢٤ 
    

٣,٠٩٣,٠٢٢ 
    

- 
    

- 
 -   -  ٦٩٠,٦٤٧  ١,٦٩٦,٤٠٦   مصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة التابعة -    
 -   -  ١٣٧,٦٤٤  -   املكتتبة تأمنيالأقساط امجايل  -    
 -   -  ١٠,٧١٦,٥٤٣  -  دفعات نيابة عن الشركة التابعة  -    
 -   -  ٢٧٧,٨١٥  -   مبالغ مسرتدة من مطالبات مدفوعة  -    
اية السنة -      )١٠٨,٦٤٠(   ١,٠٧٤,٦١٦  -  -  رصيد مستحق يف 

  -    -    -  ٤٠,٨٨٦,٥٦٦    تعموال -    )تابعة( التجارية السامية شركة
  -    -    -  ٤١,٥٣٥,٤٩٦    دفعة على حساب العموالت -    
  -    -    -    ١,٤٨٢,٤٢٣   التابعة شركةال عن بالنيابة دفوعةم مصاريف -    
  -    -    -    ٨١٢,٩٣٠    املكتتبة تأمنيالأقساط امجايل  -    
  -    -    -    ٤١,٨٠٢    دفعات مستلمة من الشركة التابعة -    
  -    -    -    ٢٨٣,٧٦٤    مستىردة أقساط تأمني -    
  -    -    -    ١١٠,٠٠٠    مطالبات للشركة التابعة -    
  -    -    -    ١١٠,٠٠٠    مطالبات مدفوعة -    
اية السنة -       -    ٤٢٨,٣٥١    -    -    رصيد مستحق يف 
            ٦٨,٩٦٩,٦٠٦    ٧٣,٧٥١,٥٩١  

  
  
  



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ٣٠ - 

  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة (تتمة)  -١٠
  

  السعودية الرياالتب        
  في كما  الرصيد    في المنتهيةللسنة  المعامالت مبالغ    المعامالت طبيعة    عالقة ذوي أطراف
  م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١    م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١        

                عالقة ذوي أطراف إلى مطلوب
 -   -  ١٠,٢٥١,٩٢٥  ٢٢٤,٦٧٥    مصروفات مدفوعة نيابة عن الشركة التابعة -    )تابعة( السعوديةميدفيزا 

  -    -    ٢,٤٦٢,١٧٣    ٢,٧٩٨,٠٦٨    الشركة التابعةأقساط تأمني ملوظفي  -    
  -    -    ١٠١,٧٠٦,٣٧٠    ٩٧,٨٧٧,٤٤٣    )TPAأتعاب خدمات إدارية ( -    
مصروفات مدفوعة بواسطة الشركة التابعة  -    

  نيابة عن ميدغلف السعودية
    

٣٧,٨٠٠  
    

١٢٤,١٣٤  
    

-  
    

-  
  -    -    ٣٦٠,٩٥٩    ٢٣٧,٨٢٣    أقساط تأمني مسرتدة -    
  -    -    ١١٨,٠٠٠,٠٠٠    ٧٧,١٥٨,٨٢٨    على حساب اتعاب خدمات إداريةدفعة  -    
اية السنة -       ٩,٨٩٢,٤٣٠    ٢٧,٩٦٩,٧٩٣    -    -    رصيد مستحق يف 

 -   -  ٥٦,٢٨٦,٨٣٣  -     عموالت -    تابعة)( التجارية السامية شركة
  -    -    ٤٤,٨٨٥,٥١٨    -    دفعة على حساب العموالت -    
  -    -    ٩,٣٠٠,١٥٢    -   لتابعةاشركة ال نبالنيابة عمدفوعة مصاريف -    
  -    -    ١,١٠١,٨٩٥    -    املكتتبة تأمنيالأقساط امجايل  -    
  -    -    ٩,٠٩٥    -    مستلمة أقساط تأمني -    
  -    -    ٨٨,٤٨٥    -    مسرتدة أقساط تأمني -    
اية السنة -       ٢,١٨٨,٣٥٣    -    -    -    رصيد مستحق يف 

من ضريبة االستقطاع مدفوعة يالنيابة  ٪٥ -    )تابعة( االردن ميدفيزا
   عن ميدغلف السعودية

    
٧٨,٢٦٨ 

    
٩٥,٦٤٥ 

    
- 

    
- 

اية السنة -      ١٣٠,٤٩٣   ٢٠٨,٧٦١  -  -     رصيد مستحق يف 

                ١٢,٢١١,٢٧٦    ٢٨,١٧٨,٥٥٤  
  
  
  



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ٣١ - 

  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة (تتمة)  -١٠
  السعودية الرياالتب        

  في كما  الرصيد    في المنتهيةللسنة  المعامالت مبالغ    المعامالت طبيعة    عالقة ذوي أطراف
  م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١    م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١        

                عالقة ذوي أطراف إلى مطلوب

البنك السعودي لالستثمار (مسامهون 
  مؤسسون)

    
  وودائع ألجلحسابات جارية  -

    
٧,٤٥٦,٥٥٧  

    
١,١٩٨,١٢٤  

    
٩,٨٧٣,٢٤٢  

    
٢,٤١٦,٦٨٥  

  ١٠٦,٣٠٨,٨٠٧    ١٠٧,٣٨٢,٢٥٩    ٢٠,٨٧٠,٥٥٦    -    )١-١٠ودائع نظامية (إيضاح  -    
يعة وود دخل عموالت على ودائع ألجل -    

   نظامية
    

١,٠٧٣,٤٥٢  
    

٩١٨,٦٥٠  
    

-  
    

-  
 -   -  ٣,٥٧٠,٢٢٤  ٣,٨٥٧,٥٨٤    امجايل أقساط تأمني مكتتبة -    
 )٧٧٨,٨٢٥(   )١,٣٢٤,١٤٦(  -  -    أقساط تأمني مسرتدة -    
 -   -  ١,٠٠٨,٧٤١  ١,٦٠٤,١٩١    مطالبات متكبدة -    
 )١٤٩,٦٣٤(   ١,٤١٣  -  -    مطالبات قيد التسوية/مستحقة -    

االستثمار كابيتال (شركة تابعة للبنك 
مسامهون  –السعودي لالستثمار) 

  مؤسسون
    

  
  )٢-١٠اتفاقية حمفظة تقديرية (إيضاح  -

    
  

١,٢٩٧,٨٦٢ 

    
  

٢,٠٨٣,٠٣١  
    

  
٥٥,١٣٤,٧٠٨  

    
  

٥٣,٨٣٧,٠٢٦  
بنك األعتماد الوطين (ملكية مشرتكة 

  ومدراء)
    

  حسابات جارية وودائع ألجل -
    

١٢,١٧٥,٣٥٠ 
    

٩,٩١١,٨٢٧  
    

١٨,٩٧٤  
    

١٢,١٩٤,٣٢٤  
  -    -    ١١٤,٨٥٧    ٢٧٨,٣١٤    دخل عموالت على ودائع ألجل -    

اوريكس السعودية (مسامهني يف الشركة 
  األم)

    
  االستثمار يف الصكوك -

    
- 

    
- 

    
٧,٥٠٠,٠٠٠ 

    
٧,٥٠٠,٠٠٠ 

 -   -  ١٩٩,٥٤٣  ١٩٨,١٢٣    إيرادات فوائد على الصكوك -    
 -   -  ١٨,٥٠٤,٨٣٨  ٢٦,٠٣٧,٩٦٠    امجايل أقساط تأمني مكتتبة -    
 ١,٧٦٤,٩٨٣   ١,٨٠٩,٧٠٣  -  -    تأمني مدينة أقساطذمم  -    
 -   -  ١٢,٥٤٨,٠٧٤  ١٧,٩٨٨,٩٨٧    مطالبات متكبدة -    
 )٢٠٢,٣٠٤(   ١١,٦١١  -  -    مطالبات قيد التسوية/مستحقة -    

   



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ٣٢ - 

  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة (تتمة)  -١٠
  

  في كما  الرصيد    في المنتهيةللسنة  المعامالت مبالغ    المعامالت طبيعة    عالقة ذوي أطراف
  م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١    م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١        

                عالقة ذوي أطراف إلى مطلوب
 -   -  ٣٢٣,٢٨٥  ٣٥٥,١٠٥    املكتتبةالتأمني امجايل أقساط  -    مطاعم احللول املبتكرة (إدارة مشرتكة)

 ٤٩,٥٩٠   ١٦,٠٤٥  -  -    ذمم أقساط تأمني مدينة -    
 -   -  ١٤٨,٠٢٤  ١٤٨,٧٩٣    مطالبات متكبدة -    

 -   -  -  ٢٢٩,٠٤٨    ةاملدفوع أتعاب إدارة املطالبات الطبية -    شركة برامي هيلث للتأمني (شركة تابعة)
 -   )١٧٧,٣٣٥(  -  -    قةستحإدارة املطالبات الطبية املأتعاب  -    

 -   -  ٢٠,٤٧٦,٦٢٨  ١٠,٠٩٤,٤٠١    امجايل أقساط تأمني مكتتبة -   جمموعة شركات سفاري (إدارة مشرتكة)
 ٧,٢٣١,٧٨٩   )٥٥٩,٦٤٤(  -  -    تأمني مسرتدة/مدينة أقساطذمم  -    
 -   -  ١٣,١٦٢,١٧٧  ١٤,٥١٣,٧٠٨    مطالبات متكبدة -    
  )٥٣٨,٨٨٣(    )١١٧,٧٧٧(    -    -    مطالبات مستحقة -    

ري للمقاوالت (إدارة ثشركة خالد الش
  مشرتكة)

    
  امجايل أقساط تأمني مكتتبة -

    
٤٥,٩٢٦ 

    
٢٥٤,٧٠٧ 

    
- 

    
- 

 ٨٣,٦٠٨   ٨٧,٢٦٦  -  -    تأمني مدينة  أقساطذمم  -    
 -   -  ١٣٠,٧٣٦  ٢٧١,٢٩٦    مطالبات متكبدة -    
 ٦,٥٩٩   ٢٥٠  -  -    مطالبات قيد التسوية -    

 -   -  ٤٧,٩٩٥  ٤٩,٠٣٥    تأمني مكتتبةامجايل أقساط  -    ري (وثائق مركبات فردية)ثخالد الش
 ١,٠٩٩,٠٦٤   ١,١٣٧,١٩٩  -  -    تأمني مدينة أقساطذمم  -    
 -   -  ٥٦٠  ١٦,٨٨٨    مطالبات متكبدة -    
 ٥,٩٨٠   ٥,٩٨٠  -  -    مطالبات قيد التسوية -    

 -   -  ١٣٦,٥٨٠  ١٤٨,٠١٣    امجايل أقساط تأمني مكتتبة -    مؤسسة اجلسامة (إدارة مشرتكة)
 ٢,٣٤٣   -  -  -    تأمني مدينة أقساطذمم  -    
 -   -  ١٢٨,٣٢٥  ٤٤,٩٧٨    مطالبات متكبدة -    
 )٣٥,٣٧٢(   )٨,٠٦١(  -  -    مطالبات قيد التسوية -    

مسندة، ومطالبات مسرتدة تأمني أقساط  -    (الشركة األم) (ش.م.ب)ميدغلف 
  ودخل عولة إعادة تأمني

    
٤٦,٥٨٨,١٨٨ 

    
٦٦,٦٩٠,٦٥٢ 

    
- 

    
- 

 )٦,١٧٤,٤٨٨(   ٤٠,٤١٣,٧٠٠  -  -    تأمني مدينة/(دائنة)إعادة ذمم أقساط  -    

   



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ٣٣ - 

  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة (تتمة)  -١٠
  

  في كما  الرصيد    في المنتهيةللسنة  المعامالت مبالغ    المعامالت طبيعة    عالقة ذوي أطراف
  م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١    م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١        

                عالقة ذوي أطراف إلى مطلوب
 -   -  -  ١,٤١٦,٩٨٥    أقساط إعادة التامني مسندة -    اديسون براديل أوفرسيز (شركة تابعة)

 ٤٠,٧٥٨,٥٤٤   ٣٩,٣٤١,٥٥٩  -  -    ذمم إعادة تأمني مدينة -    
اديسون براديل العربية القابضة 

  (تابعة)(االمارات) 
    

  عمولة وساطة معيدي التأمني -
    

١٥١,٢٩١ 
    

- 
    

- 
    

- 
 ٢,٥٣٩,٢٤٧   ٢,٦٩٠,٥٣٨  -  -    ةدمطالبات إعادة تأمني مسرت  -    

اية السنة -    اس أي يب (االمارات) (شركة تابعة)  )٣١,٤٧٢(   )٣١,٤٧٢(  -  -    رصيد مستحق يف 
 –ة السعودي –براديل العربية  أديسون

  )تابعة(عمولة وساطة 
    

  عمولة وساطة -
    

٢٤,٩٥٣ 
    

٣٠٦,٢٣٤ 
    

- 
    

- 
 -   -  ١٦٢,٦٢٩  ١٨,٢٧٣    للشركة التابعة اتمدفوع -    
 -   -  ٩٠٠  ٨١٠    دفعات مستلمة من الشركة التابعة -    
 -   -  ١,٢٦٠  ٢,٧١٦    لتابعةلشركة ال مكتتبةأقساط تأمني امجايل  -    
 -   -  ٣٦٠  -   بعةبواسطة الشركة التا أقساط تأمني مسرتدة -    

 –ة السعودي –براديل العربية  أديسون
  )تابعة(وسيط إعادة تأمني 

    
  تأمني مسندةإعادة أقساط  -

    
٥٤٦,٣٧٧ 

    
٢٢,٥٥٢,٣٧٢ 

    
- 

    
- 

  -    -    ٤٦,٤٨٦,٠٢٠  ٣٨,٠٥٤    دفعات على أقساط تأمني مسندة -    
  -    -    ١٥,٨٢٩,٩٠٧  ١٣,٩٠٦    أقساط تأمني مسندة مسرتدة -    
  -    -    ١,٩٩٢,٨٥٨  ١٢,٩٦٤,١٤٨    مطالبات إعادة تأمني مسرتدة -    

  اديسون براديل العربية (لسعودية) 
  (شركة تابعة)

    
  ذمم إعادة تأمني مدينة/(دائنة) -

    
- 

    
- 

    
٣,٤٨٧,٢٦٨ 

    
)٨,٩٩٠,١٠٨( 

 ١,٤١٠,٦٢٢   ١,٤٠٥,٨٤٨  -  -    مدينةأقساط تأمني  ذمم -    
 بابان (وثائق مركبات فرديةعماد 
  )للمدراء

 -   -  ٢١,١٨٣  ٢١,١٧٥    إمجايل أقساط تأمني مكتتبة -  

 -   -  ٩,٤٦٢  ٣,٠١٤    مطالبات متكبدة -    
 )٦,٧٨٢(   -  -  -    مطالبات قيد التسوية -    



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

- ٣٤ - 

  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة (تتمة)  -١٠
  

  في كما  الرصيد    في المنتهيةللسنة  المعامالت مبالغ    المعامالت طبيعة    عالقة ذوي أطراف
  م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١    م٢٠١٣ ديسمرب ٣١    م٢٠١٤ ديسمبر ٣١        

                عالقة ذوي أطراف إلى مطلوب
صاحل الصقري (وثائق مركبات فردية 

  للمدراء)
 -   -  ١٣,٦٤٤  ٦٥,٣٦٩    إمجايل أقساط تأمني مكتتبة -  

 -   ٧٠,٧٥٩  -  -    ذمم أقساط تأمني مدينة -    
 -   -  ١٤٠  ٢٥,٣٦٠    مطالبات متكبدة -    
 -   )٢١,٨٣٤(  -  -    مطالبات قيد التسوية -    

 الزين (وثائق مركبات فرديةبشار حممد 
  )للمدراء

      إمجايل أقساط تأمني مكتتبة -  
- 

    
٢,٦٠٧ 

    
- 

    
- 

 )٥٢٨(   -  -  -    أقساط تأمني مستىردة -    

  
  سنويا. %٠,٧الوديعة النظامية مت وضعها يف البنك السعودي لألستثمار مبعدل عمولة  ١-١٠
  م وتتضمن مزيج من األسهم وديون االستثمار.٢٠١١فرباير  ١١اتفاقية حمفظة اإلدارة التقديرية مت توقيعها يف  ٢-١٠

  تعويضات كبار موظفي اإلدارة
  مبكافأة جملس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين خالل السنة:فيما يلي بياناً   (ب)  

    ت السعوديةريـاالبال            
       ٢٠١٣         ٢٠١٤    

  ٢٠,٢٢١,٤٥٣ ٢٠,٤٦٠,١٢٨ مزايا قصرية األجل
اية اخلدمة     ٥٩٦,٨٤٤   ٣٩٣,٦٨٩ مكافآت 

 ٢٠,٨١٨,٢٩٧  ٢٠,٨٥٣,٨١٧  



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٣٥ - 

  المطالبات  -١١
 تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المّبلغ عنهاالمطالبات   .أ

  
                ت السعوديةريـاالبال                                              
                             ٣٢٠١                                    ٤٢٠١          
  حصــــة                     حصــــة              
    الصافــــي          التأمني معيدي       اإلمجالـــي        الصافــــي          معيدي التأمين      اإلجمالــــي        

  التسويةمطالبات حتت 
اية السنة       ٤٩٦,٣٩١,٩٥٠    )٤٦٨,٨٣٠,٩٨٢(    ٩٦٥,٢٢٢,٩٣٢    ٢٨١,٤٠٨,٠٥٨   )٥١٥,٩٩٢,٦٣١(  ٧٩٧,٤٠٠,٦٨٩   يف 

  متكبدة وغري مبلغ
    ٣٥٦,١٥٤,١٧٧    )١٣٦,٨٥٦,١٨٣(    ٤٩٣,٠١٠,٣٦٠      ٣٤٦,٣٤٥,٧٢٢  )١٣٥,٦٨٦,٦٠٤(  ٤٨٢,٠٣٢,٣٢٦   عنها  
     ٨٥٢,٥٤٦,١٢٧    )٦٠٥,٦٨٧,١٦٥(    ١,٤٥٨,٢٣٣,٢٩٢      ٨٠٦٢٧,٧٥٣,٧  )٦٥١,٦٧٩,٢٣٥( ٥١,٢٧٩,٤٣٣,٠١    

  مطالبات مدفوعة
  ٢,١٦٦,٢٧٣,٤٣٥  )٥٣٧,٩٠١,٥٢٧(   ٢,٧٠٤,١٧٤,٩٦٢  ٨٩٢,٨٤٦,٤٦٥,٥   )٦٩٤,٩٤٦,٤٣٣( ٢٣,٥٤١,٤١٢,٠٢   خالل السنة  

  مطالبات حتت التسوية
    ٢٧٧,١٥٦,١٤٨    )٤٧٠,٩٢٧,٧٥٩(    ٧٤٨,٠٨٣,٩٠٧   ٤٩٦,٣٩١,٩٥٠  )٤٦٨,٨٣٠,٩٨٢(  ٩٦٥,٢٢٢,٩٣٢   يف بداية السنة  

  متكبدة وغري مبلغ
    ١١٠,١٩٠,٨٤٢    )١٢٦,٤٣١,٧٣٦(    ٢٣٦,٦٢٢,٥٧٨      ٣٥٦,١٥٤,١٧٧  )١٣٦,٨٥٦,١٨٣(  ٤٩٣,٠١٠,٣٦٠   عنها  
     ٣٨٧,٣٤٦,٩٩٠   )٥٥٩٧,٣٥٩,٤٩(    ٩٧٧,٧٠٦,٤٨٥   ٨٥٢,٥٤٦,١٢٧  )٦٠٥,٦٨٧,١٦٥( ١,٤٥٨,٢٣٣,٢٩٢    

  ٢,٦٣١,٤٧٢,٥٧٢    )٥٤٦,٢٢٩,١٩٧(    ٣,١٧٨,٣٧٤,٣٩١   ٢,٦٢١,٦٧٣,٢٤٢  )٧٤٠,٩٣٨,٥٠٣( ٣,٣٦٢,٦١١,٧٤٥   مطالبات متكبدة
  
  سنة الحادث المثلثي حسبمطالبات التحليل   .ب

حتافظ الشركة على إحتياطيات كافية فيما يتعلق بعمليات التأمني وذلك ملواجهة التطورات السلبية 
تأكيداً،  املطالبات وأصبحت التكلفة النهائية للمطالبات أكثرللمطالبات املستقبلية. وكّلما تطورت 

فإن التطورات السلبية ستنتهي مما يؤدي إىل إلغاء جزء من اإلحتياطيات اجملنبة يف سنوات احلوادث 
السابقة. ومن أجل احملافظة على إحتياطيات كافية ستقوم الشركة بتحويل مبالغ اإلحتياطيات 

إىل إحتياطيات احلوادث للسنوات احلالية حيث أن تطور املطالبات  املعكوسة يف سنوات سابقة
  سيكون أقل درجة وهناك عدم تأكد أكرب من التكلفة النهائية للمطالبات.

  

  مت إعداد التحليل املثلثي للمطالبات حسب سنوات احلوادث، على مدى عدد من السنوات املالية.
  



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٣٦ - 

  المطالبات (تتمة)  -١١
  

  اإلمجايلعلى األساس   )١(
  

  االجمالي  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  
اية سنة احلادث     ٣,١٩٦,١٣٨,٧١٤  ٢,٨٦٥,١٢٩,٣٧٩  ٢,٠٣٠,٣٧٤,٧٨٧  ١,٧٥٩,١٦٩,١٢٩  ١,٥٢٥,٣٩٢,٠٥٥  ١,١٤٨,٩٦٤,٦٥٣  يف 

    -  ٣,٠٠٦,١٤٧,٤٤٢  ٢,٣٥٥,٣٤٢,٢٥٠  ١,٨٨٧,٦٩٥,٦٤٢  ١,٥٣٨,٤٦٤,٦٦٣  ١,١٦٦,٨٣٠,٩٥٢  بعد سنة
    -  -  ٢,٣١٩,٧٩٣,٦٩٨  ١,٩٦٧,٩١٨,٨٣٠  ١,٥٠٩,٥٢١,٠٠١  ١,١٦٥,٩٧٧,١٨٩  بعد سنتني

    -  -  -  ١,٩٥٠,٧٩٤,٧٧٩  ١,٥٣٧,٠٣٧,٥٥١  ١,١٤٥,٥٦١,٦٦٠  بعد ثالث سنوات 
    -  -  -  -  ١,٥٣٧,٢٠١,٠٨٥  ١,٢٨١,٠٠٧,٢٤٨  سنوات  أربعبعد 

    -  -  -  -  -  ١,٢٥٧,٠٠٠,٠٥٢  بعد مخس سنوات
  ١٣,٢٦٧,٠٧٥,٧٧٠  ٣,١٩٦,١٣٨,٧١٤  ٣,٠٠٦,١٤٧,٤٤٢  ٢,٣١٩,٧٩٣,٦٩٨  ١,٩٥٠,٧٩٤,٧٧٩  ١,٥٣٧,٢٠١,٠٨٥  ١,٢٥٧,٠٠٠,٠٥٢ املطالبات النهائية املدفوعة (مقدرة)

  ١١,٩٩٤,٧٧٤,٦٥٣  ٢,٢٧٨,٦٢٣,٢٧٢  ٢,٨٢٦,٩١٥,٩٠٢  ٢,٢٨٢,٠٠٩,٤١٩  ١,٩٢٦,٥١٣,٤٠١  ١,٥١٧,٥٧٢,٨٢٠  ١,١٦٣,١٣٩,٨٣٩  املطالبات املرتاكمة املدفوعة 
  باتالتسوية واملطال املطالبات حتت

  املتكبدة غري املبلغ عنها   
  

٩٣,٨٦٠,٢١٣  
  

١٩,٦٢٨,٢٦٥  
  

٢٤,٢٨١,٣٧٨  
  

٣٧,٧٨٤,٢٧٩  
  

١٧٩,٢٣١,٥٤٠  
  

٩١٧,٥١٥,٤٤٢  
  

١,٢٧٢,٣٠١,١١٧  

  سعودي. لایر ٧,١٣١,٨٩٨إن حتليل املطالبات املثلثي مل يتضمن اإلحتياطيات األخرى البالغة   *  
 
 
 

  



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٣٧ - 

  المطالبات (تتمة)  -١١
  

  على األساس الصايف (بعد خصم إعادة التأمني)  )٢(
  

  االجمالي  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  
اية سنة احلادث     ٢,٤٥٩,٥٤٧,٦١٢  ١,٤٣٧,٦١٧,١٨٩  ١,١١٨,٩٩٧,٨٣١  ١,٠٣٢,٥٩٨,٣٣١  ٨٧٢,١٥٤,٩٠٥  ٦٠٧,٩٨٦,٣٥٠  يف 

    -  ٢,٢٩٩,٩١٥,٨٣٩  ١,٧٦٧,٤٦٤,٧١٥  ١,٤٧٢,٥٧٣,٢٧١  ١,٢٣٠,٥٧٦,٠٧٨  ٩٦٢,٣١٣,٣٣٦  بعد سنة
    -  -  ١,٧٩٠,٦٣٢,٩٧٣  ١,٥٠٠,٧٢٦,٥٨٠  ١,٢٥٣,٠٢٨,٦٢١  ٩٧٦,٨٨٨,٣٨١  بعد سنتني

    -  -  -  ١,٥٠٥,٢٧٦,٥٨٥  ١,٢٥٦,٦٨١,٠٥٠  ٩٧٩,٢٤٤,٢٢٠  بعد ثالث سنوات 
    -  -  -  -  ١,٢٥٨,٠٣٧,٤٦٤  ٩٨٠,٢٤٩,٠٥٨  سنوات  بعد أربع

    -  -  -  -  -  ٩٨٠,٦٧٤,٤٨١  بعد مخس سنوات
  ١٠,٢٩٤,١٨٤,٩٥٤  ٢,٤٥٩,٥٤٧,٦١٢  ٢,٢٩٩,٩١٥,٨٣٩  ١,٧٩٠,٧٣٢,٩٧٣  ١,٥٠٥,٢٧٦,٥٨٥  ١,٢٥٨,٠٣٧,٤٦٤  ٩٨٠,٦٧٤,٤٨١ املطالبات النهائية املدفوعة (مقدرة)

  ٩,٦٧٣,٥٦٣,٠٧٢  ١,٨٥٤,٩٩٠,١٢١  ٢,٢٩٣,١٦٦,٨٣٣  ١,٧٨٧,٠٥١,٩٣٢  ١,٥٠١,٧٣٩,٦٢٠  ١,٢٥٨,٣١٩,٨٣٨  ٩٧٨,٢٩٤,٧٢٨  املطالبات املرتاكمة املدفوعة 
  باتالتسوية واملطال املطالبات حتت

  املتكبدة غري املبلغ عنها   
  

٢,٣٧٩,٧٥٣  
  
)٢٨٢,٣٧٤(  

  
٣,٥٣٦,٩٦٥  

  
٣,٦٨١,٠٤١  

  
٦,٧٤٩,٠٠٦  

  
٦٠٤,٥٥٧,٤٩١  

  
٦٢٠,٦٢١,٨٨٢  

  سعودي. لایر ٧,١٣١,٨٩٨إن حتليل املطالبات املثلثي مل يتضمن اإلحتياطيات األخرى البالغة   *  



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٣٨ - 

    االستثمار في شركة زميلة  -١٢
بلغ لاللكرتونيات مبشركة الواصل يتضمن االستثمار يف شركة زميلة استثمار يف حقوق ملكية 

 ريـال سعـودي) ٦,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٣من حقوق ملكية) ( ٪٢٥سعودي ( يالر ٦,٠٠٠,٠٠٠
  شركة غري مدرجة ("شركة زميلة") مسجلة يف اململكة العربية السعودية. وهي 

  
  االستثمارات  -١٣

 
 كما يلي:  اتستثمار يتم تصنيف اال

 للبيع متاحة استثمارات- عمليات التأمين  )أ

  بالريـاالت السعودية   
   ٢٠١٤  
  المجموع   غير مدرجة   مدرجة   

  ٣٢,٧٦٤,٨١٩   -  ٣٢,٧٦٤,٨١٩   صناديق
  ٣٨,٠٢٧,٨١٢   -  ٣٨,٠٢٧,٨١٢   سندات
  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠,٠٠٠   -   صكوك
  ١,٩٣٩,٩١٥   -   ١,٩٣٩,٩١٥   أسهم
  ٩٧,٧٣٢,٥٤٦   ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٧٢,٧٣٢,٥٤٦   اجملموع

 جج

  السعوديةت ريـاالبال   
   ٢٠١٣  
  اجملموع   غري مدرجة   مدرجة   

  ٥٢,٣٤١,١٢٥   -   ٥٢,٣٤١,١٢٥   صناديق
  ٣٨,٥٣٣,٨٧٥   -   ٣٨,٥٣٣,٨٧٥   سندات
  ٩٠,٨٧٥,٠٠٠   -   ٩٠,٨٧٥,٠٠٠   اجملموع

 شركات لقب صادرة منوصكوك وأسهم سندات صناديق و  منستثمارات املتاحة للبيع الا تتكون
  .يف اململكة العربية السعودية مؤسسات مالية و
  

 ١,٨٤٤,٣٨٧يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع والبالغ املرتاكم يتم إظهار رصيد التغري 
سعودي) ضمن فائض عمليات  ريـال ١,٦١٩,٤٩١: ٢٠١٣ديسمرب  ٣١(سعودي  ريـال

  التأمني يف قائمة املركز املايل. 
 
   



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٣٩ - 

  (تتمة) االستثمارات  -١٣
  

  :هي كاآليتتاحة للبيع خالل السنة لعمليات التأمني املستثمارات إلحركة اإن 
    ت السعوديةريـاالبال            
        ٣٢٠١         ٤٢٠١    

  ١١٠,٣٧٣,٩٤٧   ٩٠,٨٧٥,٠٠٠   يف بداية السنة  
  -          ٢٦,٦٣٢,٦٥٠  مشرتاة خالل السنة  
  )٢٠,٠٠٠,٠٠٠(  )٢٠,٠٠٠,٠٠٠(  خالل السنةمباعة   
     ٩٠,٣٧٣,٩٤٧   ٩٧,٥٠٧,٦٥٠  
    ٥٠١,٠٥٣       ٢٢٤,٨٩٦   العادلة صايف التغيري يف القيم  
اية السنة     ٩٠,٨٧٥,٠٠٠    ٩٧,٧٣٢,٥٤٦   يف 

 للبيع متاحة استثمارات- عمليات المساهمين  )ب

  ت السعوديةريـاالبال   
   ٢٠١٤  
  المجموع   غير مدرجة   مدرجة   

  ٨٩,٢٩٩,٨٣٦   ٧,٦٨٠,٠٠٠   ٨١,٦١٩,٨٣٦   صناديق
  ٩٧,٧٩٥,٤٨٣   ١٩,٠٨١,٨٧٥   ٧٨,٧١٣,٦٠٨   سندات
  ٥٨,٥٨١,٤٨٠   ٤٠,٩٩٥,٩٨٠   ١٧,٥٨٥,٥٠٠     صكوك
  ٢٤,٧٣٨,٦٠٣   ١,٩٢٣,٠٧٨   ٢٢,٨١٥,٥٢٥   أسهم
٢٠٠,٧٣٤,٤٦   اجملموع

٩  
 ٢٧٠,٤١٥,٤٠   ٦٩,٦٨٠,٩٣٣

٢  
 

  ت السعوديةريـاالبال   
   ٢٠١٣  
  اجملموع   غري مدرجة   مدرجة   

  ٨٦,١٤٨,٤٦٧   ٧,٥٣٠,٠٠٠   ٧٨,٦١٨,٤٦٧   صناديق
  ٣٦,٥٣٩,٩٢٥   -   ٣٦,٥٣٩,٩٢٥   سندات
  ٦٩,٦٨٨,٦٦٠   ٤٠,٩٩٥,٥٠٠   ٢٨,٦٩٣,١٦٠     صكوك
  ١٨,٧٥٠,٠٠٠   ١٨,٧٥٠,٠٠٠   -   أسهم
  ٢١١,١٢٧,٠٥٢   ٦٧,٢٧٥,٥٠٠   ١٤٣,٨٥١,٥٥٢   اجملموع

  
  



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٤٠ - 

  
  (تتمة) االستثمارات  -١٣

 شركات لقب صادرة منوصكوك وأسهم سندات صناديق و  منستثمارات املتاحة للبيع تتكون اال
ة قامت الشركة باالستثمار خارج اململكة العربي .يف اململكة العربية السعودية ومؤسسات مالية
  سعودي. ريـال ١٠,٤٦٥,٦٥٣السعودية مببلغ 

  
 ملسامهنيعمليات ال التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع رصيد يتم إظهار

) ضمن حقوق سعودي ريـال ١٦,٢٥٤,٠٤٩: ٢٠١٣سعودي ( ريـال ٩,٩٤٥,٤٩٤البالغ و 
   املسامهني يف قائمة املركز املايل.

  :هي كاآليتسامهني تاحة للبيع خالل السنة لعمليات املاملستثمارات إلحركة اإن 
    ت السعوديةريـاالبال              
         ٣٢٠١          ٤٢٠١    

  ١٩٦,٨٥٨,٦٨١   ٢١١,١٢٧,٠٥٢   السنة يف بداية
    ٢٩,٩٧٢,٥٠٥   ١٢٢,٦٢٧,٣٣٩   مشرتاة خالل السنة
  )٢٢,٥١٢,٥٩٢(   )٥٦,٠٠٩,٣١٩(   مباعة خالل السنة

   ٢٠٤,٣١٨,٥٩٤   ٢٧٧,٧٤٥,٠٧٢  
  )١٦٢,٣٠٨(      )١,٠٢١,١١٥(  اخلسارة احملققة

    ٦,٩٧٠,٧٦٦    )٦,٣٠٨,٥٥٥(  صايف التغري يف القيم العادلة
اية    ٢١١,١٢٧,٠٥٢  ٢٧٠,٤١٥,٤٠٢  السنةيف 

 إستثمارات متاحة للبيع –عمليات التأمين وعمليات المساهمين   )ج

سب األطراف ح ملكونات االستثمارات اخلاصة بعمليات التأمني واملسامهنيفيما يلي حتليًال )  ١
 :األخرى

    ت السعوديةريـاالبال              
         ٣٢٠١         ٤٢٠١    

  ٤٦,٥٤٢,٤٢٦    ٦٩,٨١٧,٢٣٢  وشبه حكوميةمؤسسات حكومية 
  ٢١٤,٩٥٣,٠٢٩  ٢٥٢,٢٤٤,٩٤٨  أخرى ماليةبنوك ومؤسسات 

    ٤٠,٥٠٦,٥٩٧    ٤٦,٠٨٥,٧٦٨  شركات
  ٣٠٢,٠٠٢,٠٥٢  ٣٦٨,١٤٧,٩٤٨  اإلمجايل

   



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٤١ - 

  االستثمارات (تتمة)  -١٣
  

 :هي كما يلي يةاالستثمار  )  إن جودة االئتمان للمحفظة٢

    السعوديةت ريـاالبال              
         ٣٢٠١          ٤٢٠١    

    ٥٧,٦٠٦,٨٨٥    ٨٨,٧١٦,١٠٧  أ"أ أ أ" إىل "أ  -"
  ١٨٥,٢١٨,٦٠٧  ٢٠٨,٢٥٩,٤٤٢  أ " إىل "+ أ" -"
  ٧,٥٠٠,٠٠٠    ٧,٥٠٠,٠٠٠  ب ب " إىل "+ ب ب" -"
    -          ١,٣٠٠,٨٠٠  "ب+ "إىل  "ب -"

    ٥١,٦٧٦,٥٦٠    ٦٢,٣٧١,٥٩٩  غري مصنفة
  ٣٠٢,٠٠٢,٠٥٢  ٣٦٨,١٤٧,٩٤٨  اإلمجايل

د بورز" املتبعة من قبل وكالة "ستاندرد آن االئتماين وفقًا للمنهجية درجات التنصيف حتدَّد
، علمًا بأن "غري مصنفة" متثل جمموع االستثمارات اليت مت يتم املصدر أووفيتش وموديز 

  .تصنيفها
  

 القيمة العادلة)  ٣
القيمة العادلة هي القيمة اليت سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل التزام يف 

تاريخ القياس األساسي  يف) فائدة األكثر( أومعاملة نظامية بني املشاركني يف السوق الرئيسي 
وفقًا للظروف احلالية للسوق بغض النظر إذا ما كان السعر ميكن مراقبته مباشرة أو يقدر 

شكل جوهري ب املالية املثبتةتخدام أسلوب تقييم آخر. ال ختتلف القيم العادلة لألدوات باس
ة عن القيم الدفرتية املدرجة يف القوائم املاليبة األولية. تستند القيم العادلة لألدوات املالية املثبت

    ستثمارات:الإىل األسعار املتداولة يف السوق عند توفرها. فيما يلي عرض للقيم العادلة هلذه ا
    تحديد القيمةالعادلة والهيكل الهرمي للقيمة العادلة

اح التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفص اهلرمية تستخدم الشركة املستويات
  عنها:

األسعار املتداولة يف سوق نشط لنفس األداة (أي: بدون تعديل أو إعادة   املستوى األول:
  .تسعري)

األسعار املتداولة يف سوق نشط ملوجودات ومطلوبات مماثلة أو أي   ثاين:املستوى ال
ا اهلامة  لة وفقًا للبيانات القابأساليب تقييم أخرى حتدد كافة مدخال

  .السوق للمالحظة يف
ا اهلامة وفقاً   املستوى الثالث:  انات القابلة للبيأساليب التقييم اليت مل حتدد أي من مدخال

  .السوق للمالحظة يف
  



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٤٢ - 

  االستثمارات (تتمة)  -١٣
  يعرض اجلدول التايل حتليل لألدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة:

        بالرياالت السعودية                                 
         ٢٠١٤ديسمبر   ٣١                                      
    اإلجمالـي        المستوى الثالث     المستوى الثاني      األولالمستوى   

  االستثمارات املتاحة للبيع
  ١٢٢,٠٦٤,٦٥٥    -         ٧,٦٨٠,٠٠٠  ١١٤,٣٨٤,٦٥٥  صناديق
  ١٣٥,٨٢٣,٢٩٥    -       ١٢٥,٨٢٥,٧٩٥       ٩,٩٩٧,٥٠٠  سندات
  ٨٣,٥٨١,٤٨٠    -           ٦٥,٩٩٥,٩٨٠  ١٧,٥٨٥,٥٠٠  صكوك
    ٢٤,٧٥٥,٤٤٠    -          -       ٢٤,٧٥٥,٤٤٠  أسهم

  إمجايل االستثمارات
  ٣٦٦,٢٢٤,٨٧٠    -       ٩,٥٠١,٧٧٥٩١  ١٦٦,٧٢٣,٠٩٥  املتاحة للبيع  

  
        بالرياالت السعودية                                 
         ٢٠١٣ديسمرب  ٣١                                      
    اإلمجالـي        املستوى الثالث     املستوى الثاين      املستوى األول  

  االستثمارات املتاحة للبيع
  ١٣٨,٤٨٩,٥٩٢    -         ٧,٥٣٠,٠٠٠  ١٣٠,٩٥٩,٥٩٢  صناديق
  ٧٥,٠٧٣,٨٠٠    -         -       ٧٥,٠٧٣,٨٠٠  سندات
    ٦٩,٦٨٨,٦٦٠    -         ٥٠٠,٩٩٥٤٠,    ١٦٠,٦٩٣٢٨,  صكوك

  إمجايل االستثمارات
  ٢٢٨٣,٢٥٢,٠٥    -         ٤٨,٥٢٥,٥٠٠  ٢٣٤,٧٢٦,٥٥٢  املتاحة للبيع  

  

م: ٢٠١٣(ريـال سعودي  ١,٩٢٣,٠٧٨مت إثبات األوراق املالية غري املدرجة واليت تبلغ 
بالتكلفة يف غياب األسواق النشطة أو طرق أخرى يعتمد عليها لقياس سعودي)  ريـال ١٨,٧٥٠,٠٠٠

  قيمتها العادلة.
   



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٤٣ - 

  ألخرىالمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات ا  -١٤
          ت السعوديةريـاالبال                                    
                       ٣٢٠١                       ٤٢٠١    
  عمليات املسامهني    عمليات التأمني     نعمليات المساهمي       عمليات التأمين      

    -               ٧,٩٣٣,٧٠٧   -             ٨,٥٦٦,٥٢٨   سلف للموظفني
    -               ١,٠٨٥,١٥٨   -             ٤,١٢٥,٩١٣   مصاريف مدفوعة مقدماً 

  مستحقات على املستشفى 
  -            ٨٩,٤٩٠,٩١٧    -               -            مدفوعة مقدماً    

    -               ١٢,٨٠٤,٧٣٥   -             ٧,٥٥٢,٩١٠   دفعات مقدَّمة للموردين
    -               ٣,٥٠٧,١٤٧   -             ٣,٨١٤,١٦٨   مقدماً  إجيار مدفوع

    ٢,٧٨٧,٢٤٩      ١,٢٤٣,٥٣٤   ١,٦٧٨,٦٤٧   ١,٠٨٨,٧٠٦   دخل عموالت خاصة مستحقة
    -               ٢,٠٣٠,٩٥٠   -             ٢,٠٦٤,٢٩٦   أخرى

   ٢,٧٨٧,٢٤٩    ١١٨,٠٩٦,١٤٨   ١,٦٧٨,٦٤٧  ٢٧,٢١٢,٥٢١    
 

  المكتسبةالحركة في أقساط التأمين غير   -١٥
  بالرياالت السعودية  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

    
  اإلجمالي

حصة معيدي 
  التأمين

  
  الصافي

  
  اإلمجايل

حصة معيدي 
  التأمني

  
  الصايف

  ١,٠٨٤,٦٠٧,٧٢٨  )٦٣٤,٠٤٤,٤٨٩(  ١,٧١٨,٦٥٢,٢١٧  ١,٣٧٩,٢٢٨,٠٨٣  )٩١٩,٤٠٢,٩٢٨(  ٢,٢٩٨,٦٣١,٠١١  ةبداية السنيف 
  أقساط تأمني 

  مكتتبة   
  خالل السنة  

  
  

٤,٤١٥,٩٩٣,٠٣٠  

  
  
)١,٢١٧,٩٤٦,١٣٧(  

  
  

٣,١٩٨,٠٤٦,٨٩٣  

  
  

٤,١٣٧,٥١٢,٣٦٨  

  
  
)١,٢٤٥,٢٤٣,٦٠٢(  

  
  

٢,٨٩٢,٢٦٨,٧٦٦  
  أقساط تأمني

  مكتسبة  
  خالل السنة  

  
  

)٤,٢٣٠,٨٨٤,٩٦٣(  

  
  

١,١٠٣,٦٩٧,٦٤٧  

  
  
)٣,١٢٧,١٨٧,٣١٦(  

  
  
)٣,٥٥٧,٥٣٣,٥٧٤(  

  
  

٩٥٩,٨٨٥,١٦٣  

  
  
)٢,٥٩٧,٦٤٨,٤١١(  

اية السنة   ١,٣٧٩,٢٢٨,٠٨٣  )٩١٩,٤٠٢,٩٢٨(  ٢,٢٩٨,٦٣١,٠١١  ١,٤٥٠,٠٨٧,٦٦٠  )١,٠٣٣,٦٥١,٤١٨(  ٢,٤٨٣,٧٣٩,٠٧٨  يف 

  
  تكاليف االكتتاب المؤجلة  -١٦

    ت السعوديةريـاالبال                
           ٣٢٠١           ٤٢٠١    

    ٣٥,٠١٨,١٠٥    ١٧٤,٨٥٤,٠٩٥   يف بداية السنة
   ٢٦٠,٧٨٥,٧٢٤    ١٨٨,٣٢٢,٩١١   تكاليف متكبدة خالل السنة

  )١٢٠,٩٤٩,٧٣٤(  )١٦٢,٦٩٠,٩٩٨(  مطفأة خالل السنة
اية السنة   ١٧٤,٨٥٤,٠٩٥    ٢٠٠,٤٨٦,٠٠٨   يف 

رسوم و  الضماين الصحي التعاوين ورسوم جملسورسوم مؤسسة النقد العريب السعودي  تدرج العموالت
وتكلفة اإلدارة اجلزئية (تتعلق باكتتاب وإصدار وثيقة) وجزء غري مكتسب من نفقات  طرف ثالث إداري

  الوثيقة املؤجلة. إكتتابأعمال السيارات) ضمن تكاليف  (باستثناء الدمغة
  



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٤٤ - 

  الممتلكات والمعدات، صافي  -١٧

 

المباني تحسينات 
 المستأجرة

المعدات واألثاث 
 اإلجمالي السيارات أجهزة الكمبيوترةوالتركيبات المكتبي

 سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال 
      :التكلفة

  ٦٢,٩٧٨,١٢٠   ٤,٠٨٨,٧١٧    ١٤,٠٥٠,٩٧٢   ٢٠,٣٣٩,٨٨٥    ٢٤,٤٩٨,٥٤٦   ٢٠١٣يناير  ١
  ١٨,١٦٧,٧٣٢  ٦٦١,٠٠٠   ١٦,٤٤٣,١٠٠  ٧٨١,٧١٨  ٢٨١,٩١٤  إضافات

  )١,٩٠٩,٩٧٢(  )٨٦٣,٤٣١(  )٦٧٤,٩٣٣(  )٣٧١,٦٠٨(  -  استبعادات
            
  ٧٩,٢٣٥,٨٨٠   ٣,٨٨٦,٢٨٦    ٢٩,٨١٩,١٣٩   ٢٠,٧٤٩,٩٩٥    ٢٤,٧٨٠,٤٦٠   ٢٠١٣ديسمرب  ٣١

  ٢٢,٢٠١,٧٦١  ١٢٨,٠٠٠   ١١,٢٠٦,٧٣٧  ٣,٩١٤,٠٦٩  ٦,٩٥٢,٩٥٥  إضافات
  )٨٠١,٤٩٠(  -  )٣٢,٩٠١(  )٧٦٨,٥٨٩(  -  استبعادات

 ١٠٠,٦٣٦,١٥١   ٤,٠١٤,٢٨٦   ٤٠,٩٩٢,٩٧٥ ٢٣,٨٩٥,٤٧٥   ٣١,٧٣٣,٤١٥ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١
                

                :االستهالك المتراكم
  ٣٠,٧٥٣,٦١٧   ١,٧٦٤,٠٢٣   ٦,٤٦١,٠٣٧   ٦,٠٩٤,٠٤٧   ١٦,٤٣٤,٥١٠   ٢٠١٣يناير  ١

  ١٠,٤٩٣,١٩٤  ١,٠٠٧,٢٧٣  ٣,٥٨٧,٣٣٩  ٢,٧٨٥,٣٧٧  ٣,١١٣,٢٠٥  احملمَّل للسنة
  )١,٥٩٧,٧٠٥(  )٦٠٠,٥٠١(  )٦٦٧,٦٠١(  )٣٢٩,٦٠٣(  -  استبعادات

            
  ٣٩,٦٤٩,١٠٦  ٢,١٧٠,٧٩٥  ٩,٣٨٠,٧٧٥  ٨,٥٤٩,٨٢١  ١٩,٥٤٧,٧١٥  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١

  ١٠,٠٣٩,٥٣١  ٨٩٩,١١٠  ٣,٤٢١,٧١٥  ٢,٩٢٦,٥٤٢  ٢,٧٩٢,١٦٤  احملمَّل للسنة
  )٦١٦,٤٦٥(   -  )٣٢,٩٠١(   )٥٨٣,٥٦٤(   -  استبعادات

  ٤٩,٠٧٢,١٧٢  ٣,٠٦٩,٩٠٥  ١٢,٧٦٩,٥٨٩ ١٠,٨٩٢,٧٩٩ ٢٢,٣٣٩,٨٧٩ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١
                

               :صافي القيمة الدفترية
  ٥١,٥٦٣,٩٧٩  ٩٤٤,٣٨١   ٢٨,٢٢٣,٣٨٦ ١٣,٠٠٢,٦٧٦   ٩,٣٩٣,٥٣٦ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  ٣٩,٥٨٦,٧٧٤   ١,٧١٥,٤٩١    ٢٠,٤٣٨,٣٦٤   ١٢,٢٠٠,١٧٤    ٥,٢٣٢,٧٤٥   ٢٠١٣ديسمرب  ٣١
    



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٤٥ - 

    الوديعة النظامية  -١٨
اململكة  وين يفمن رأس املال املدفوع وفقا لنظام مراقبة شركات التأمني التعا ٪١٠متثل الوديعة النظامية 

 . ال ميكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي.العربية السعودية
  
    الشهرة  -١٩

بإبرام اتفاقية  ٢٠٠٩عام  يف. كما قامت الشركة، ٢٠٠٩يناير  ١بدأت الشركة عمليات التأمني يف 
("االتفاقية") لشراء حمفظة التأمني وصايف املوجودات واملطلوبات العائدة لعمليات شركة املتوسط واخلليج 

اجلمعية  انعقدت .دية.ب مقفلة) يف اململكة العربية السعو مني وإعادة التأمني (ميدغلف) (ش.مللتأ
، ومتت املوافقة على شراء حمفظة التأمني وصايف ٢٠٠٨ديسمرب  ٢٢العمومية العادية للشركة يف 

املوجودات واملطلوبات العائدة لعمليات شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني (ميدغلف) 
قد نتج عن هذا االستحواذ شهرة . و ٢٠٠٩يناير  ١(ش.م.ب مقفلة) يف اململكة العربية السعودية يف 

  سعودي. ريـالمليون  ٤٨٠بقيمة 
  

قدي اليت من الوحدات املنتجة للعائد الن تقدير قيمة اإلسرتدادإخنفاض قيمة الشهرة يتطلب  إن تقييم
  هلا خمصص شهرة. يتم حتديد القيمة احملصلة بالقيمة العادلة ناقصاً قيمة البيع.

  
القيمة الدفرتية  أن إن نتيجة التقييم أظهرتتستخدم القيمة العادلة ناقص قيمة البيع يف تقييم اإلخنفاض. 

  .القابلة لإلسرتدادللشهرة أقل من القيمة 
  

يستند حتليل القيمة العادلة إىل حالة السوق حيث أن احلركة يف تداول أسهم ميدغلف ورمسلة األرباح 
ا وقيود اإلندماج واإلستحواذ ومضاع باإلمجال الشبيهة املدرجة لشركاتبإستخدام قيمة املقاييس ل فا

  م.ييأعتربت من تاريخ التق
  

ربع القادمة السنوات األ اليت ستكتتب خاللإمجايل أقساط التأمني يف  املتوقع معدل النمو السنويإن 
  .٪١٤ و ٪٩ يرتاوح ما بني

  
االفرتاضات املستخدمة عند إجراء اختبار االخنفاض يف ن أداء الشركة يدعم إ ،اإلدارةحبسب تقييم 

 القيمة.
  
  
  
  
  
 
  



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٤٦ - 

    المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى  -٢٠
        ت السعوديةريـاالبال                                  
                     ٣٢٠١                     ٤٢٠١    
  عمليات املسامهني    التأمنيعمليات   نعمليات المساهمي    عمليات التأمين   

اية اخلدمة    مكافأة 
  -          ٣٣,٨٦٣,٦٨٧    -          ٣٦,٩٤٥,٢٩٦  )٢١للموظفني (إيضاح   

  الصحي جملس الضمان رسوم
  -          ٣٠,١١٠,٠٣٨    -          ٢٩,٧٣٩,٤٧٦  املستحقة التعاوين  

    -          ٨,٤٧٥,٢٩٩    -          ٦,٩٤٧,٧٣٦  مستحق إىل موردين
  ٨٩٩,٥٠٠  ٥,٥٤٢,٩٩٢    ١,٥٤٩,٠٠٠    ٤,٢٥٢,١٧٨  مصاريف مستحقة

    -          ٨٦٦,٧٧٤    ٨٤٢,٧٧٧    ٣٦٠,٦٠١  دائنون آخرون
  ٨٩٩,٥٠٠    ٧٨,٨٥٨,٧٩٠    ٢,٣٩١,٧٧٧    ٧٨,٢٤٥,٢٨٧    

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -٢١

    ت السعوديةريـاالبال                
         ٣٢٠١           ٤٢٠١    

  ٢٥,٧٦٧,٣٠٩    ٣٣,٨٦٣,٦٨٧    يف بداية السنة
    ١٠,١٤٤,٥١٠    ٦,٠٨٨,٩٠٧    )٢٣احملمَّل خالل السنة (إيضاح 

  )٢,٠٤٨,١٣٢(    )٣,٠٠٧,٢٩٨(  املدفوع خالل السنة
اية السنة (إيضاح    ٣٣,٨٦٣,٦٨٧    ٣٦,٩٤٥,٢٩٦    )٢٠يف 

 
  مكتسبةالتأمين غير العموالت إعادة   -٢٢

    ت السعوديةريـاالبال                
           ٣٢٠١            ٤٢٠١    

  ٤٩,٩٠١,٤٨٨     ٣٩,٧٧٢,٦٧٢    بداية السنةيف 
  ٩٨,٠٨٩,٥٤٤   ١١٢,٢٧٨,٥٩١    عموالت مستلمة خالل السنة
  )١٠٨,٢١٨,٣٦٠(    )٧٨,٥٩٣,٣٩٦(  عموالت مكتسبة خالل السنة

اية السنة    ٣٩,٧٧٢,٦٧٢      ٧٣,٤٥٧,٨٦٧    يف 
   



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٤٧ - 

    المصاريف العمومية واإلدارية  -٢٣
        ت السعوديةريـاالبال                                  
                     ٣٢٠١                    ٤٢٠١     
  عمليات املسامهني    عمليات التأمني    نعمليات المساهمي    عمليات التأمين    

  -        ١٢٠,٠٩٦,٦٤٢    -          ١٥٣,١٠٢,٤٥٢  رواتب وتكاليف املوظفني
  –تكاليف اشراف ومعاينة 

  -           ١٥,٩٩٩,٥٨٩    -          ٣٠,٧٥٦,٠٧٥  جملس الضمان الصحي التعاوين  
  -           ١٩,١٩٩,٥٩٣    -          ٢١,١٨٨,٨٩٣  إجيار

  -          ٩,٣٩٤,٦٧٠    -          ٢٠,٨٣٨,٥٤٩  ساما –تكاليف اشراف ومعاينة 
  ٦٦٠,٠٥٠    ٩,٤١١,٥١٠    ٤٨٠,٢٥٠    ١١,٢٧١,٤٢٢  أتعاب مهنية
  -            ٩,٠٦١,٠٣٨    -         ١٠,٠٣٩,٥٣١  استهالك

اية اخلدمة    مكافأة 
  -          ١٠,١٤٤,٥١٠    -         ٦,٠٨٨,٩٠٧  )٢١للموظفني (إيضاح   

  ٧٢,٩٤٨    ٤,١٤٨,٩١٣    ٣٧,٥٠٠    ٥,٧٤٩,٨٩١  قرطاسية
  ضريبة استقطاع على دفعات

  -          ٦,٥٨٢,٨٢٨    -         ٥,٥٢٣,١٥٩  إعادة التأمني  
  -          ٣,٣٣١,٦١٥    -         ٥,٣٩٨,٣١٨  صيانة وإصالح

  ٥٤,٥٧٠    ٣,٨٦٠,٢٦٦    ٣,٢٠٠    ٣,٣٦٠,١٠٨  ترويج ودعاية وإعالن
  ٣١,٣٩٨    ٢,٤٨٢,٤٧٥    ٧١,٣٢٨    ٣,٠٦٨,٢١١  ألغراض العمل وتنقالت مصاريف
  -          ٨٤٦,٣٨٦    -          ١,٣٢٣,٠٩٢  منافع عامة

  مكافآت ومصاريف أعضاء
  ٢,١٩٠,٠٠٠    -          ٢,٧٧٠,١٠٠    -       جملس اإلدارة وجلان أخرى  

    ٨,٤٥٦,٢٨٤    ١٩,٢٥٢,٠١٥    ٢٢٠,١٦١    ١٣,٠١٧,٤٨٠  أخرى

  ١١,٤٦٥,٢٥٠  ٢٣٣,٨١٢,٠٥٠    ٣,٥٨٢,٥٣٩    ٢٩٠,٧٢٦,٠٨٨    
 

   اإليرادات األخرى  -٢٤
      ت السعوديةريـاالبال              
        ٣٢٠١          ٤٢٠١      

  ٣٤,٧٥٨,٤٠٠  ٤٢,٨٢٢,٩١٠  مستشفيات مطالباتتسوية تعجيل دخل من 
      ٤١,٤١٧,٢٣٧  ٢٨,٥٥٢,٤٣١   أخرى

  ٧٦,١٧٥,٦٣٧  ٧١,٣٧٥,٣٤١      
   



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٤٨ - 

  الزكاة وضريبة الدخل  -٢٥
  
 الزكاة المحمَّلة للسنة  )أ

: ٢٠١٣سعودي ( ريـال ٧,٦٣٧,٣٦٨البالغ  تتكون الزكاة احملمَّلة للسنة من خمصص السنة احلالية
  سعودي). ريـال ٤,٧٣٠,٨٥٣

  مت احتساب خمصص الزكاة وفقاً لألساس التايل:
    ت السعوديةريـاالبال                
           ٣٢٠١            ٤٢٠١    

  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    رأس املال
  ٤٦,٢٣٠,٣٧٦    ٣٣٠,٥١٣,٧٨٧    خمصصات أول املدة وتسويات أخرى

  )٦٩٩,٠١١,٦٩٧(  )٧٦٩,٩٧٣,٠٦٤(  لموجودات طويلة األجللالقيمة الدفرتية 
  ٣٤٧,٢١٨,٦٧٩    ٥٦٠,٥٤٠,٧٢٣    وعاء الزكاة

  ١٨٩,٢٣٤,١٨٠    ٣٠٥,٤٩٤,٦٩٤    حصة المساهمين السعوديين من وعاء الزكاة

لدخل اخلاضع يف احتساب ا مل يتم إدراجهاناجتة عن خمصصات  والزكويةإن الفروقات بني النتائج املالية 
  للزكاة .

 
 للسنة ضريبة الدخل المحمَّلة  )ب

 ريـال ١١,٨٦٩,٢٥٦ة البالغو  نيغري السعوديل ٢٠١٤كما يف املتعلقة باملسامهني   ضريبة الدخلتتكون 
خلاضع للضريبة االتقديري لسنة، واليت جنب خمصص هلا على أساس الربح لمن الضريبة احملمَّلة سعودي 

ا الشركة. بسبب اخلسائر اليت ٢٠١٣مل تكن هناك أي ضريبة دخل للسنة  .٪٤٥,٥بنسبة    تكبد
  

 حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة  )ج

  كانت حركة خمصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة كاآليت:

    ت السعوديةريـاالبال                
          ٣٢٠١           ٤٢٠١    

  ٤٥,٨٠٠,٧٠٤    ١٢,٤٥٣,٩٠٩    يف بداية السنة
  ٤,٧٣٠,٨٥٣    ٧,٠٥٢,٧١٥    )١( حممَّل خالل السنة

  )٧,٦٤١,٠٢٠(    -            مدفوع مقدماً 
  )٣٠,٤٣٦,٦٢٨(    -            مدفوع خالل السنة

اية السنة   ١٢,٤٥٣,٩٠٩  ١٩,٥٠٦,٦٢٤    يف 
   



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٤٩ - 

  (تتمة) الزكاة وضريبة الدخل  -٢٥
  
سعودي. قامت الشركة باحتساب  يالر ١٩,٥٠٦,٦٢٤بلغت الزكاة وضريبة الدخل احململة للسنة   )١(

م. مت ادراج مبلغ ٢٠١٣ديسمرب  ٣١سعودي كما يف يال ر ١٢,٤٥٣,٩٠٩خمص إضايف مببلغ 
ديسمرب  ٣١سعودي يف قائمة الدخل ليفي باملخصص املطلوب كما يف  يالر ٧,٠٥٢,٧١٥

  م.٢٠١٤
  

  الزكوية والضريبية الربوط  )د
اقدمت الشركة إقرار   إىل ٢٠١٣ديسمرب  ٣١ولغاية  ٢٠٠٧ابريل  ١٦ة للفرتة من يضريبالة و ويالزك ا

ة خبصم مل تسمح املصلح املذكورة. واتاكتمال الربط على السنمل يتم و  (املصلحة) مصلحة الزكاة والدخل
سعودي. قامت الشركة  يالرمليون  ١,١٩م مما أدى إىل فرق يف الزكاة مببلغ ٢٠١٢الوديعة النظامية لسنة 

  بدفع املبلغ املستحق وقدمت اعرتاضاَ على هذا األمر.
  

  رأس المال -٢٦
مليون سهم، قيمة كل  ١٠٠مليون ريـال سعودي، ويتكون من  ١,٠٠٠يبلغ رأس املال املصرح به واملدفوع 

 ١٠قيمة كل سهم مليون سهم  ١٠٠سهم يتكون من مليون  ١,٠٠٠: ٢٠١٣( ريـال سعودي ١٠سهم 
مليون ريـال  ٧٥٠مليون سهم ( ٧٥. وقد قام املسامهون املؤسسون باالكتتاب فيها ودفع قيمة )ريـال سعودي

من أسهم الشركة. أما االسهم املتبقية  ٪٧٥ريـال سعودي للسهم، ومتثل  ١٠سعودي)، بقيمة امسية قدرها 
 ٪٢٥ريـال سعودي للسهم، ومتثل  ١٠مليون ريـال سعودي) بقيمة امسية قدرها  ٢٥٠مليون سهم ( ٢٥البالغة 

ا من قبل اجلمهور.     من أسهم الشركة، فقد مت االكتتاب 
 

 للسهم ةوالمخفض ةاألساسي(الخسارة) /  الربح -٢٧

الدخل عن  صايف بقسمةالسنة األساسية واملخفضة للسهم الواحد عن / (اخلسائر) األرباح مت احتساب 
مليون  ١٠٠اليت بلغت  السنةعلى املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة وال تزال قائمة خالل  السنة

  سهم. 
  

  ةاليالقيمة العادلة لألدوات الم -٢٨
تشتمل املوجودات واملطلوبات املالية على النقدية وشبة النقدية والودائع ألجل، واالستثمارات، واملدينني، 
والدائنني، وبعض املوجودات واملطلوبات األخرى. إن القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال 

 بالتكلفة. دغري املتداولة حيث تقيَّ  ختتلف كثرياً عن قيمتها الدفرتية، فيما عدا األدوات املالية



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٥٠ - 

  التعهدات وااللتزامات المحتملة -٢٩
  

  الدعاوى القضائية  )أ
تعمل الشركة يف قطاع التأمني وختضع ملطالبات قانونية خالل دورة أعماهلا العادية. يف حني أنه ليس 
من العملي توقع أو حتديد احملصلة النهائية للمطالبات القانونية القائمة، تعتقد إدارة الشركة بأنه لن 

    كزها املايل. يكون هلذه املطالبات (مبا يف ذلك القضايا) أثر جوهري على نتائجها ومر 
  االلتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية  )ب

  كما يلي:الشركة   مكاتبيبلغ احلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية لقاء استخدام 
    ت السعوديةريـاالبال                
          ٣٢٠١           ٤٢٠١    

  -          -         أقل من سنة واحدة
  ٢٢,٢٣٤,٢١٥    ٢٠,٥٨٥,١٥٠    سنواتمن سنة واحدة إىل مخس 

    ٢٢,٢٣٤,٢١٥    ٢٠,٥٨٥,١٥٠    
  الرأسماليةواالرتباطات التعهدات   )ج

أصدر البنوك الذي تتعامل معه الشركة خطاب ضمان مببلغ  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف 
لعدد من العمالء سعودي)  يالر ٧,٠٥٠,٤٨٩: ٢٠١٣سعودي ( يالر ١٥,٠٢٤,٩٥٥

ال يوجد لدى الشركة تعهدات  ).٧لشروط االتفاقيات معهم (إيضاح ووكاالت السيارات وورش وفقاً 
  .: ال شيء)٢٠١٣(٢٠١٤رأمسالية يف 

 

  المعلومات القطاعية -٣٠
متاشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بالنسبة لنشاطات 

ا كما هو مبني  ا ومطلوبا     أدناه.الشركة وموجودا
رادات واإلياخلاصة ال تشمل نتائج القطاعات توزيع املصاريف العمومية واإلدارية ودخل العموالت 

    األخرى على القطاعات التشغيلية.
ال تشمل موجودات القطاعات توزيع النقدية وشبه النقدية، والودائع ألجل، واإلستثمارات وأقساط 

املدفوعة مقدمًا واملوجودات األخرى، واملبالغ املستحقة من  وأرصدة إعادة التأمني املدينة، واملصاريف
    جهات ذات عالقة، واملمتلكات واملعدات، صايف على القطاعات التشغيلية.

ال تشمل مطلوبات القطاعات توزيع الذمم والعموالت الدائنة، وذمم معيدي التأمني، واملصاريف 
تحقة، إىل عمليات املسامهني، وتوزيعات الفائض املساملستحقة واملطلوبات األخرى، واملبالغ املستحقة 
      واالحتياطيات األخرى على القطاعات التشغيلية.



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٥١ - 

  (تتمة) المعلومات القطاعية  -٣٠
  القطاعات التشغيلية

          ةـت السعوديريـاالبال                                
    وعــــالمجم      رىـــاألخ      اتـــالمركب    يـالتأمين الصح    

  في المنتهية للسنة
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  عمليات التأمين
  ٤,٤١٥,٩٩٣,٠٣٠      ٧٥٦,١٠٧,٧١٩      ٦٨٥,٩٣٨,٣١٣    ٢,٩٧٣,٩٤٦,٩٩٨    إمجايل أقساط التأمني املكتتبة 
    ٣,١٩٨,٠٤٦,٨٩٣      ٩٥,٣٢٩,٨٥٨      ٥٧٤,٧٦٠,٣٦٢    ٢,٥٢٧,٩٥٦,٦٧٣    صايف أقساط التأمني املكتتبة
 ٣,١٢٧,١٨٧,٣١٦      ٩١,١١٧,٠٠٤      ٤٦٤,٧٥٤,٣٦٣    ٢,٥٧١,٣١٥,٩٤٩    صايف أقساط التأمني املكتسبة

  )٢,٦٢١,٦٧٣,٢٤٢(     )١٩,٠١٣,٦١٢(  )٣٩٨,٠٥٤,٢٤٥(  )٢,٢٠٤,٦٠٥,٣٨٥(  املطالبات املتكبدة صايف
 )١٦٢,٦٩٠,٩٩٨(     )٢٥,٢١٩,٤٦٢(    )٢٧,٤٢٢,٤٦٩(    )١١٠,٠٤٩,٠٦٧(  تكاليف اكتتاب وثائق التأمني

   ٧٨,٥٩٣,٣٩٦      ٤٤,١٢٠,٢٦٣      ١٠,٤٧٣,٣٨١      ٢٣,٩٩٩,٧٥٢    دخل عمولة إعادة تأمني

    ٤٢١,٤١٦,٤٧٢      ٩١,٠٠٤,١٩٣      ٤٩,٧٥١,٠٣٠      ٢٨٠,٦٦١,٢٤٩   صايف نتائج االكتتاب
 )٢٩٠,٧٢٦,٠٨٨(                    مصاريف عمومية وإدارية

    ٧٩,٢٦٣,٠٦٦                      ىوإيرادات أخر خاصة دخل عموالت 
    ٢٠٩,٩٥٣,٤٥٠                      فائض عمليات التأمني

  

          بالريـاالت السعوديـة                                
    اجملمــــوع      األخـــرى      املركبـــات    التأمني الصحـي    

  للسنة املنتهية يف
  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١  

  عمليات التأمني
  ٤,١٣٧,٥١٢,٣٦٨      ٧٣٢,٥١٧,٤٤٤      ٣٩٤,٠٠١,٢٣٣    ٣,٠١٠,٩٩٣,٦٩١    إمجايل أقساط التأمني املكتتبة 
    ٢,٨٩٢,٢٦٨,٧٦٦      ٩٦,٤٣٤,٩٢٦      ٣٤٢,٧٥٦,٤٤٦    ٢,٤٥٣,٠٧٧,٣٩٤    صايف أقساط التأمني املكتتبة
 ٢,٥٩٧,٦٤٨,٤١١      ٨٢,١٥٠,٥٩٥      ٢٨٧,٣٩٠,٢٦٣    ٢,٢٢٨,١٠٧,٥٥٣    صايف أقساط التأمني املكتسبة

  )٢,٦٣١,٤٧٢,٥٧٢(     )١٣,١٨٢,٣٨٧(    )٢٣٢,٢١١,٦١٢(    )٢,٣٨٦,٠٧٨,٥٧٣(  املطالبات املتكبدة صايف
 )١٢٠,٩٤٩,٧٣٤(     )٢٧,٥٠١,٦٦٠(    )٢٦,٥٩٢,٩٦١(    )٦٦,٨٥٥,١١٣(  تكاليف اكتتاب وثائق التأمني

   ١٠٨,٢١٨,٣٦٠      ٥٤,٨٢٥,٠٦٧      ٨,٢٢٨,٣٨٨      ٤٥,١٦٤,٩٠٥    دخل عمولة إعادة تأمني

    )٤٦,٥٥٥,٥٣٥(     ٩٦,٢٩١,٦١٥      ٣٦,٨١٤,٠٧٨      )١٧٩,٦٦١,٢٢٨(  صايف نتائج االكتتاب

 )٢٣٣,٨١٢,٠٥٠(                      مصاريف عمومية وإدارية
    ٨٢,٤٣٢,١٧٣                      ىدخل عموالت خاصة وإيرادات أخر 

    )١٩٧,٩٣٥,٤١٢(                     عمليات التأمنيعجز 

  
    



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٥٢ - 

  المعلومات القطاعية (تتمة)  -٣٠
    (تتمة) القطاعات التشغيلية

          ةـت السعوديريـاالبال                                 
    ــوعـالمجمــ          األخـــرى         المركبــات        يـالتأمين الصح    

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 
  عمليات التأمينموجودات 

  حصة معيدي التأمني من 
  ١,٠٣٣,٦٥١,٤١٨      ٧٧٢,٦٤٥,٣٣٦    ٦١,٥٩٨,٣٢١    ١٩٩,٤٠٧,٧٦١    األقساط غري املكتسبة  

  حصة معيدي التأمني من
  ٦٥١,٦٧٩,٢٣٥      ٥٠٨,٠٤٨,٠٣٥    ٤٣,٧٧٦,٠٧٨      ٩٩,٨٥٥,١٢٢    املطالبات حتت التسوية  

  ٢٠٠,٤٨٦,٠٠٨      ٣١,١٢٢,٤٧٤    ١٢,٥٠٦,٧٤٢    ١٥٦,٨٥٦,٧٩٢    تكاليف اكتتاب مؤجلة
  ٢,٤٩١,٤٩٩,٦٥٠      -            -           -         موجودات غري مصنَّفة

                     ٤,٣٧٧,٣١٦,٣١١  
  أمينالتعمليات وفائض مطلوبات 

  تأمني الإمجايل أقساط 
  ٢,٤٨٣,٧٣٩,٠٧٨      ٨٤٦,٣٦٢,٤٠٥    ٣٠٧,٩٩١,٦٠٣    ١,٣٢٩,٣٨٥,٠٧٠    كتسبةاملغري   

  عموالت إعادة تأمني
  ٧٣,٤٥٧,٨٦٧      ٤٤,٧٣٥,٦٤٠      ٨,١١٢,٧٧٤      ٢٠,٦٠٩,٤٥٣    غري مكتسبة  

  ١,٢٧٢,٣٠١,١١٧      ٥٣٥,٢١٤,٣٨٥    ١١٤,٩٦٦,٢٤٥    ٦٢٢,١٢٠,٤٨٧    طالبات حتت التسويةاملإمجايل 
    ٥٤٧,٨١٨,٢٤٩      -            -            -         مطلوبات غري مصنَّفة

                      ٤,٣٧٧,٣١٦,٣١١    
          بالريـاالت السعوديـة                                 
    اجملمـــــوع          األخـــرى         املركبــات        التأمني الصحـي    

  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١كما يف 
  عمليات التأمين موجودات

  حصة معيدي التأمني من 
  ٩١٩,٤٠٢,٩٢٨      ٦٥١,٩٤٥,٠٧٩    ٢٤,٧٤٩,٥١٩    ٢٤٢,٧٠٨,٣٣٠    األقساط غري املكتسبة  

  حصة معيدي التأمني من
  ٦٠٥,٦٨٧,١٦٥      ٤١٥,١٨٤,٠٣٤    ٢٢,١٥٨,٦٣٤    ١٦٨,٣٤٤,٤٩٧    املطالبات حتت التسوية  

  ١٧٤,٨٥٤,٠٩٥      ٢٧,١٦٣,٩٧١      ٥,٣٧١,٩٠٥    ١٤٢,٣١٨,٢١٩    تكاليف اكتتاب مؤجلة
  ٢,٦٤٢,٦٩٥,١٦٦      -            -           -         موجودات غري مصنَّفة

                     ٤,٣٤٢,٦٣٩,٣٥٤  
  مطلوبات وفائض عمليات التأمين

  إمجايل أقساط التأمني 
  ٢,٢٩٨,٦٣١,٠١١      ٧٢١,٤٤٩,٢٩٢    ١٦١,١٣٦,٨٠٣    ١,٤١٦,٠٤٤,٩١٦    غري املكتسبة  

  عموالت إعادة تأمني
  ٣٩,٧٧٢,٦٧٢      ٣٩,٢١٤,٩٠٣      ٥٥٧,٧٦٩      -         غري مكتسبة  

  ١,٤٥١,٩٠٥,٩١٤      ٤٣٨,٦٥٤,٦٤٨    ٩٩,٧٩١,٩٥٣    ٩١٣,٤٥٩,٣١٣    إمجايل املطالبات حتت التسوية
     ٥٥٢,٣٢٩,٧٥٧      -            -            -         مطلوبات غري مصنَّفة

                      ٤,٣٤٢,٦٣٩,٣٥٤      



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٥٣ - 

 إدارة المخاطر -٣١

  المخاطرمحكومية 
تتمثل حمكومية املخاطر اخلاصة بالشركة يف جمموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية املقررة 
اليت تستخدم اهليكل التنظيمي احلايل لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية. ترتكز فلسفة الشركة يف قبول 

ا واملعروفة واليت تتوافق مع اخلطة  ملخاطر واملعتمدة اإلسرتاتيجية املتعلقة بإدارة وقبول ااملخاطر املرغوب 
تطلبات ملمن جملس اإلدارة. تتعرض الشركة ملخاطر التأمني، وخماطر إعادة التأمني، واملخاطر املتعلقة با

، وخماطر اإلئتمان، وخماطر السيولة، وخماطر العمالت األجنبية، وخماطر أسعار العموالت، النظامية
  وخماطر السوق.

  يكل إدارة املخاطره
  مت تأسيس هيكل تنظيمي حمكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة املخاطر.

  جملس اإلدارة 
وإعتماد  م التوجيهـإن جملس اإلدارة هو اجلهة العليا املسؤولة عن حمكومية املخاطر حيث يقوم بتقدي

  اإلسرتاتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف احملددة للشركة.

  اإلدارة العليا
اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية ضمن سياسة حمددة 

  مسبقاً من قبل الشركة بشأن قبول املخاطر.

  جلنة املراجعة وإدارة املراجعة الداخلية
قوم بالتأكد ة الداخلية واليت تيتم تدقيق عمليات إدارة املخاطر داخل الشركة سنوياً من قبل إدارة املراجع

ذه اإلجراءات. تقوم إدارة املراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة  من كفاية اإلجراءات ومن اإللتزام 
  م تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة إىل جلنة املراجعة.ـعمليات التقومي مع اإلدارة العليا، وتقدي

    



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٥٤ - 

  إدارة المخاطر (تتمة)  -٣١
  اً باملخاطر اليت تواجهها الشركة والطرق املتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها:فيما يلي ملخص

  مخاطر التأمين  ) أ
ومتثل املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية املستحقة إىل اجلهات املتعاقد معها بشأن األحداث 

رار املطالبات بسبب تكاملؤمن عليها عن القيمة الدفرتية إللتزامات التأمني. وميكن أن حيدث ذلك 
أو أن مبالغ املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة أو التطورات الالحقة اليت تطرأ على املطالبات طويلة 
األجل ختتلف عما كان متوقعاً. تتمثل أهداف الشركة يف ضمان توفر املوارد الكافية لتغطية هذه 

ية لتأمني بشكل رئيسي يف اململكة العرباإللتزامات. ترتكز خماطر التأمني النامجة عن عقود ا
  السعودية.

  
  تكرار املطالبات ومبالغها

ئيسي، بتغطية بشكل ر  الشركة،ميكن أن يتأثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم 
خماطر إكتتاب عقود تأمني املركبات والتأمني الطيب. تعترب هذه العمليات كعقود تأمني قصرية 

ألنه يتم، يف العادة، اإلبالغ عن وسداد املطالبات خالل سنة واحدة من وقوع احلادث األجل 
  املؤمن عليه. وهذا من شأنه أن يساعد يف التقليل من خماطر التأمني.

  
  املركبات

بالنسبة للتأمني على املركبات، تتمثل املخاطر الرئيسية يف املطالبات املتعلقة بالوفاة واإلصابات 
ديل أو إصالح السيارات. تقوم الشركة بإصدار وثائق التأمني الشامل فقط إىل اجلسدية وتب

سنة. وبشكل رئيسي، فإن معظم عقود املركبات تتعلق  ١٨املالك/السائق الذي يزيد عمره عن 
باألفراد. كما يوجد لدى الشركة إجراءات إدارة املخاطر تتعلق مبراقبة تكاليف املطالبات. يوجد 

 ٩٣٧,٥٠٠ية إعادة تأمني للحد من اخلسائر املتعلقة بأي مطالبة فردية ولغاية لدى الشركة تغط
  سعودي). ريـال ٩٣٧,٥٠٠: ٢٠١٣سعودي ( ريـال

  
  التأمني الطيب

مت تصميم إسرتاتيجية التأمني الطيب اخلاصة بالشركة لضمان تنوع املخاطر بشكل جيد من حيث 
 كن حتقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات واملناطقنوع املخاطر ومستوى املزايا املؤمن عليها. ومي

اجلغرافية وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعني االعتبار الظروف الصحية احلالية واملراجعة 
 االعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر املنتج واإلجراءات التفصيلية ملتابعة املطالبات. كما تقوم الشركة

ية غري اجلادة والنشطة للمطالبات وذلك لتغطية املخاطر املستقبل بإتباع سياسة تقوم على املتابعة
املتوقعة اليت ميكن أن تؤثر سلبًا على الشركة. يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمني للحد من 

  .٪١٥بنسبة اخلسائر املتعلقة بأي مطالبة فردية 
   



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٥٥ - 

  إدارة المخاطر (تتمة)  -٣١
  مخاطر التأمين (تتمة)  )أ

  تحليل الحساسية
اية السنة تحتت التسوية تعتقد الشركة بأن مبالغ املطالبة  عترب كافية. ومع وفقاً لعقود التأمني يف 

وائم املالية. تعترب الق تعترب هذه املبالغ مؤكدة وقد ختتلف عن مبالغ املطالبات املقدمة يف ذلك ال
املتغريات   بعضحساسية  حتديدمن املمكن  ليسفرتاضات. إعدة مبالغ مطالبة التأمني حساسة ل

ني العام يتأثر خمصص مطالبات التأم التغريات التشريعية أو عدم التأكد يف عملية التقييم.ك
نسبة املطالبات قد  يف ٪١٠باإلفرتاضات األساسية املذكورة أعاله. إن التغري اإلفرتاضي بواقع 

: ٢٠١٣رب ديسم ٣١(سعودي  ريـال ٩,٨٣٥,٦٥٢يؤثر على الدخل اإلمجايل حبوايل 
  .يف السنة سعودي) ريـال١٠,١١٠,٣٩٣

  
  مخاطر إعادة التأمين  ) ب

على غرار شركات التأمني األخرى، تقوم الشركة، خالل دورة أعماهلا العادية، بإعادة التأمني لدى 
ن هذه إأطراف أخرى لتقليل اخلسائر املالية احملتملة اليت قد تنشأ عن مطالبات التأمني الضخمة. 

تؤمن تنوع أكرب يف األعمال وتسمح لإلدارة مبراقبة اخلسائر احملتملة اليت قد تنشأ عن الرتتيبات 
املخاطر الكبرية وتؤمن قدرات منو إضافية. يتم جزء كبري من عمليات إعادة التأمني مبوجب 

  اتفاقيات إعادة تأمني، وعقود إعادة تأمني اختيارية، وإعادة تأمني فائض اخلسارة.
   

ملخاطر اخلسائر الضخمة الناشئة عن إفالس شركات إعادة التأمني، تقوم الشركة  ل تعرضهايلتقل
بتقومي الوضع املايل لشركات إعادة التأمني، ومراقبة تركيز خماطر االئتمان الناجتة يف مناطق جغرافية 

  ونشاطات وخصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمني.
  

ا جتاه محلة الوثائق. ونتيجة لذ إن إتفاقيات إعادة التأمني املسندة لك، ال تعفي الشركة من إلتزاما
تبقى الشركة ملتزمة جتاه محلة الوثائق حبصتها من املطالبات حتت التسوية املعاد التأمني عليها 

ا مب يف هذا جب إتفاقيات إعادة التأمني. و و بالقدر الذي مل تف به شركة إعادة التأمني بإلتزاما
    :اطر اإلئتمان يف اآليتالصدد، ترتكز خم

    ت السعوديةريـاالبال               
         ٣٢٠١          ٤٢٠١    

    ٩٠,٨٥٣,٠٧٥   ١٣٢,٢٨٩,٧٠٨ الشرق األوسط
  ٥١٤,٨٣٤,٠٩٠   ٥١٩,٣٨٩,٥٢٧ أوروبا

 ٦٠٥,٦٨٧,١٦٥    ٦٥١,٦٧٩,٢٣٥  
    



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٥٦ - 

  إدارة المخاطر (تتمة)  -٣١
  المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية  ج )

إن هذه األنظمة ال  .اململكة العربية السعوديةختضع عمليات الشركة ملتطلبات األنظمة احمللية يف 
تتطلب فقط احلصول على املوافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل  
كفاية رأس املال لتقليل خماطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمني ولتمكينها من سداد 

ا غري املتوقعة عند نشوئهاإلت   .زاما

  مخاطر اإلئتمان  د )
متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إىل 
تكبد الطرف اآلخر خلسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات املوجودات املالية املقتناة من قبل الشركة، 

  القصوى للشركة القيمة الدفرتية املفصح عنها يف قائمة املركز املايل.متثل خماطر االئتمان 

  فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات املوضوعة لتقليل خماطر اإلئتمان اليت تتعرض هلا الشركة:
  ا وذات مسعة تقوم الشركة بإبرام عقود التأمني وإعادة التأمني فقط مع جهات معرتف 

الشركة بأن خيضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق جيدة. وتكمن سياسة 
والدراسة من الناحية اإلئتمانية. إضافة إىل ذلك، يتم مراقبة املبالغ املستحقة مبوجب عقود 

 التأمني وإعادة التأمني بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة ملخاطر الديون املعدومة.

 تعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل تقوم الشركة باحلد من املخاطر امل
 وكيل ووسيط، ومراقبة الذمم املدينة القائمة.

  تدار احملفظة اإلستثمارية للشركة من قبل املدير املسؤول عن اإلستثمار طبقًا للسياسة
 اإلستثمارية املعتمدة من جلنة االستثمار.

  امل فقط جودات املالية األخرى، تقوم الشركة بالتعفيما يتعلق مبخاطر اإلئتمان الناجتة عن املو
 مع بنوك جتارية ذات مركز مايل قوي ومسعة إئتمانية جيدة.

 .ال يوجد تركزات خماطر إئتمان هامة داخل الشركة 
    



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٥٧ - 

  إدارة المخاطر (تتمة)  -٣١

  مخاطر اإلئتمان (تتمة)  د )
  قائمة املركز املايل:يعرض اجلدول أدناه احلد األقصى ملخاطر االئتمان ملكونات 

        ت السعوديةريـاالبال                                    
                    ٣٢٠١                  ٤٢٠١      
عمليات املسامهني    عمليات التأمني       عمليات المساهمين       عمليات التأمين      
    

  ٣١٥,٧٩٣,٩١٢    ٦٨٦,٢٦٠,٣٧٧  ٢٤١,٦١٨,٧٨٦   ٦٨٨,٤٣٦,٤٣٤  وأرصدة لدى البنوكنقد 
  ١٢٦,١٤٩,٠٣٩    ١٢٩,٦٣٩,٧٢٦   -            ٢٢٧,٢٢٢,٢٦٥   ودائع ألجل
  ٢١١,١٢٧,٠٥٢    ٩٠,٨٧٥,٠٠٠  ٢٧٠,٤١٥,٤٠٢   ٩٧,٧٣٢,٥٤٦  استثمارات

  ١٠٦,٣٠٨,٨٠٧    -          ١٠٧,٣٨٢,٢٥٩   -        وديعة نظامية
  أقساط وأرصدة إعادة

  -          ١,٢٤٠,٠٥٣,٩٥٨    -         ١,٣٢٥,٠٤٩,٦٢٢  تأمني مدينة  
  -            ٧,٩٣٣,٧٠٧    -         ٨,٥٦٦,٥٢٨  سلف للموظفني

    -            ١٢,٨٠٤,٧٣٥    -         ٧,٥٥٢,٩١٠  مدفوعات مقدمة للموردين
  الدخل احملقق من

  ٢,٧٨٧,٢٤٩    ١,٢٤٣,٥٣٤    ١,٦٧٨,٦٤٧   ١,٠٨٨,٧٠٦  العمولة اخلاصة  
  حصة معيدي التأمني من

    -            ٦٠٥,٦٨٧,١٦٥   -        ٦٥١,٦٧٩,٢٣٥   املطالبات حتت التسوية  
  من أطراف مستحقةمبالغ 

    -            ٦٨,٩٦٩,٦٠٦    -        ٧٣,٧٥١,٥٩١  ذوي عالقة  

   ٧٦٢,١٦٦,٠٥٩  ٢,٨٤٣,٤٦٧,٨٠٨ ٦٢١,٠٩٥,٠٩٤   ٣,٠٨١,٠٧٩,٨٣٧  

  مخاطر السيولة  هـ)
ات اليت تواجهها الشركة يف توفري األموال الالزمة للوفاء بالتعهدمتثل خماطر السيولة الصعوبات 

املتعلقة باملطلوبات املالية. يتم مراقبة متطلبات السيولة شهرياً، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر 
األموال الكافية للوفاء بأية إلتزامات عند نشوئها. يستثمر جزء كبري من أموال الشركة يف ودائع 

  نوك حملية.ألجل لدى ب



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٥٨ - 

  إدارة المخاطر (تتمة)  -٣١
  مخاطر السيولة (تتمة)  هـ)

  تواريخ اإلستحقاق
ا ال تعترب التزامات تعاقدية كتسبةالغري ممت استبعاد األقساط  املطلوبات يخ استحقاق يعكس اجلدول أدناه توار  .وحصة معيدي التأمني من األقساط غري املكتسبة من التحليل أل

  املالية اخلاصة بالشركة وذلك على أساس اإللتزامات التعاقدية غري املخصومة املتوقعة املتبقية:
                            ت السعوديةريـاالبال                                        ت السعوديـةريـاالبال         
             ٣٢٠١                ٤٢٠١        
    اإلمجالـــي            أكثر من سنة         لغاية سنة          اإلجمالـــي           أكثر من سنة        سنةلغاية            

  المطلوبات المالية لعمليات التأمين
  ١,٤٥١,٩٠٥,٩١٤    ١٥١,٦٨٠,٠٥٨    ١,٣٠٠,٢٢٥,٨٥٦    ١,٢٧٢,٣٠١,١١٧    ١٩٧,٥٤٢,٩١٢    ١,٠٧٤,٧٥٨,٢٠٥ إمجايل املطالبات حتت التسوية

    ٧٣,٣١٤,٩٣٣    -            ٧٣,٣١٤,٩٣٣   ١٨٠,٨١٤,٠٥٧  -        ١٨٠,٨١٤,٠٥٧ وعموالت دائنةذمم 
    ٢٩٤,٤٠٢,٠٨٣    -            ٢٩٤,٤٠٢,٠٨٣   ٨٤,١٣٩,٤٣٦  -        ٨٤,١٣٩,٤٣٦ ذمم معيدي التأمني

    ٧٨,٨٥٨,٧٩٠    -            ٧٨,٨٥٨,٧٩٠   ٧٨,٢٤٥,٢٨٧  -        ٧٨,٢٤٥,٢٨٧ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
    ٨٥,٥٩٥,٨٠٦    ٨٥,٥٩٥,٨٠٦    -            ١٠٦,٥٩١,١٥١  ٨٥,٥٩٥,٨٠٦  ٢٠,٩٩٥,٣٤٥ توزيعات الفائض املستحقة

 ١,٩٨٤,٠٧٧,٥٢٦   ٢٣٧,٢٧٥,٨٦٤   ١,٧٤٦,٨٠١,٦٦٢   ١,٧٢٢,٠٩١,٠٤٨  ٢٨٣,١٣٨,٧١٨  ١,٤٣٨,٩٥٢,٣٣٠    
  المطلوبات المالية للمساهمين

    ٨٩٩,٥٠٠    -            ٨٩٩,٥٠٠   ٢,٣٩١,٧٧٧  -       ٢,٣٩١,٧٧٧ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
    ١٢,٤٥٣,٩٠٩    ٧,٧٢٣,٠٥٦    ٤,٧٣٠,٨٥٣   ١٩,٥٠٦,٦٢٤  -       ١٩,٥٠٦,٦٢٤ خمصص الزكاة وضريبة الدخل

 ١٣,٣٥٣,٤٠٩    ٧,٧٢٣,٠٥٦    ٥,٦٣٠,٣٥٣   ٢١,٨٩٨,٤٠١  -       ٢١,٨٩٨,٤٠١    
    ١,٩٩٧,٤٣٠,٩٣٥      ٢٤٤,٩٩٨,٩٢٠   ١,٧٥٢,٤٣٢,٠١٥   ١,٧٤٣,٩٨٩,٤٤٩  ٢٨٣,١٣٨,٧١٨  ١,٤٦٠,٨٥٠,٧٣١ إجمالي المطلوبات المالية

  السيولة
 يوجد ال الظاهرة يف قائمة املركز املايل على أساس التدفقات النقدية املخصومة، وإن مجيعها مستحقة السداد وفق األسس املذكورة أعاله. املالية مل يتم إظهار أي من املطلوبات

    .تواريخ االستحقاق التعاقدية واملتوقعة للمطلوبات املالية غري املشتقة اخلاصة بالشركةفروقات بني 



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٥٩ - 

  إدارة المخاطر (تتمة)  -٣١
  )  مخاطر العمالت األجنبية و

السعودي. تعتقد اإلدارة بوجود  لريـااملخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف أسعار الصرف األجنيب. تتم املعامالت الرئيسية للشركة بال خماطر العمالت متثل
  العمالت األجنبية. خماطر متدنية لوقوع خسائر هامة بسبب التقلبات يف أسعار الصرف األجنيب، وبالتايل ال تقوم الشركة بتغطية خماطر

                    ٣٢٠١                       ٤٢٠١          
    اإلمجايل         أخرى        دوالر أمريكي     سعودي ريـال       اإلجمالي          أخرى         دوالر أمريكي     سعودي ريـال     

  موجودات عمليات التأمين
    ٦٨٦,٥٩٤,٩٧٠    -          ١١٠,٣٩٧,٦٦٤    ٥٧٦,١٩٧,٣٠٦   ٦٨٨,٩٦٧,١٢٦  -        ٦٢,٢٧٢,٢٩٨  ٦٢٦,٦٩٤,٨٢٨ نقد وأرصدة لدى البنوك

    ١٢٩,٦٣٩,٧٢٦    -            -            ١٢٩,٦٣٩,٧٢٦   ٢٢٧,٢٢٢,٢٦٥  -       -        ٢٢٧,٢٢٢,٢٦٥ ودائع ألجل
  ١,٢٤٠,٠٥٣,٩٥٨    ٢,١٦٨,٤٥٥  ٢٠٠,٣٨٩,٠٣٤  ١,٠٣٧,٤٩٦,٤٦٩ ١,٣٢٥,٠٤٩,٦٢٢   ٧,٦٣٤,٠١٥ ١١٨,٠٩٩,٠٦٠ ١,١٩٩,٣١٦,٥٤٧ أقساط وأرصدة إعادة تأمني مدينة

    ٦٨,٩٦٩,٦٠٦     -           -            ٦٨,٩٦٩,٦٠٦   ٧٣,٧٥١,٥٩١  -       -       ٧٣,٧٥١,٥٩١ عالقة ويذ أطرافمبالغ مستحقة من 
  ٢٦٨,٨٧٨,٩٨٤     -           -            ٢٦٨,٨٧٨,٩٨٤    -               -           -         -         مبالغ مستحقة من عمليات املسامهني
  حصة معيدي التأمني من املطالبات

    ٦٠٥,٦٨٧,١٦٥    -            -            ٦٠٥,٦٨٧,١٦٥   ٦٥١,٦٧٩,٢٣٥  ١٦٠,٧٨٥  ٥٦,٩٢٣,٣٢٢  ٥٩٤,٥٩٥,١٢٨ حتت التسوية   
    ٩٠,٨٧٥,٠٠٠    -            ٣٨,٥٣٣,٨٧٥    ٥٢,٣٤١,١٢٥   ٩٧,٧٣٢,٥٤٦  -       ٣٨,٠٢٧,٨١٣  ٥٩,٧٠٤,٧٣٣ استثمارات

  مصاريف مدفوعة مقدماً 
    ١١٨,٠٩٦,١٤٨    -            ٣٦٧,٦١٧    ١١٧,٧٢٨,٥٣١   ٢٧,٢١٢,٥٢١  -      ١٦٨,٧٥٠  ٢٧,٠٤٣,٧٧١ وموجودات أخرى  

  حصة معيدي التأمني من
    ٩١٩,٤٠٢,٩٢٨    -            -            ٩١٩,٤٠٢,٩٢٨  ١,٠٣٣,٦٥١,٤١٨  -       -      ١,٠٣٣,٦٥١,٤١٨ األقساط غري املكتسبة   

    ١٧٤,٨٥٤,٠٩٥    -            -            ١٧٤,٨٥٤,٠٩٥   ٢٠٠,٤٨٦,٠٠٨  -       -       ٢٠٠,٤٨٦,٠٠٨ تكاليف اكتتاب مؤجلة
    ٣٩,٥٨٦,٧٧٤    -            -            ٣٩,٥٨٦,٧٧٤   ٥١,٥٦٣,٩٧٩  -         -       ٥١,٥٦٣,٩٧٩ صايف ومعدات،ممتلكات 

    ٤,٣٤٢,٦٣٩,٣٥٤    ٢,١٦٨,٤٥٥  ٣٤٩,٦٨٨,١٩٠  ٣,٩٩٠,٧٨٢,٧٠٩  ٤,٣٧٧,٣١٦,٣١١   ٧,٧٩٤,٨٠٠ ٢٧٥,٤٩١,٢٤٣ ٤,٠٩٤,٠٣٠,٢٦٨ مجموع موجودات عمليات التأمين
    



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٦٠ - 

  إدارة المخاطر (تتمة)  -٣١
  )  مخاطر العمالت األجنبية (تتمة) و

        ٣٢٠١                       ٤٢٠١          
    اإلمجايل         أخرى        دوالر أمريكي     سعودي ريـال       اإلجمالي          أخرى         أمريكيدوالر       سعودي ريـال      

  المساهمينموجودات 
  ٣١٥,٧٩٣,٩١٢    ٣,٤٢٢  ٢١٠,٤٦٢,٥٩٠    ١٠٥,٣٢٧,٩٠٠   ٢٤١,٦١٨,٧٨٦  ٣,٤٢٢   ١١,٧٥٠,٣٦٣  ٢٢٩,٨٦٥,٠٠١ النقدية وشبه النقدية

  ١٢٦,١٤٩,٠٣٩    -        ٥٩,٣٤٣,٧٥٠    ٦٦,٨٠٥,٢٨٩   -       -      -       -      ودائع ألجل
  -           -        -             -         ٦٠,٨٧٣,٤٧٩  -      -       ٦٠,٨٧٣,٤٧٩  عمليات التأمنيمبالغ مستحقة من 

  ٦,٠٠٠,٠٠٠    -        -             ٦,٠٠٠,٠٠٠   ٦,٠٠٠,٠٠٠  -      -       ٦,٠٠٠,٠٠٠ استثمار يف شركة زميلة
  ٢١١,١٢٧,٠٥٢    -        ٧٤,٨٩٧,٦٠٩    ١٣٦,٢٢٩,٤٤٣   ٢٧٠,٤١٥,٤٠٢  -     ١١٨,٦٦٦,٠٠٨  ١٥١,٧٤٩,٣٩٤ استثمارات

  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  ٢,٧٨٧,٢٤٩    -        ١,٨٦٠,٨٥٤    ٩٢٦,٣٩٥   ١,٦٧٨,٦٤٧  -      ١,٤٤٢,٤٩١  ٢٣٦,١٥٦ وموجودات أخرى  

  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠    -        -             ٣٠,٠٠٠,٠٠٠   ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  -      -      ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ أرض
  ١٠٦,٣٠٨,٨٠٧    -        -             ١٠٦,٣٠٨,٨٠٧   ١٠٧,٣٨٢,٢٥٩  -      -      ١٠٧,٣٨٢,٢٥٩ وديعة نظامية

    ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠    -        -             ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠   ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠   -       -      ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠ شهرة
  ١,٢٧٨,١٦٦,٠٥٩     ٣,٤٢٢  ٣٤٦,٥٦٤,٨٠٣    ٩٣١,٥٩٧,٨٣٤  ١,١٩٧,٩٦٨,٥٧٣  ٣,٤٢٢ ١٣١,٨٥٨,٨٦٢ ١,٠٦٦,١٠٦,٢٨٩ المساهمينموع موجودات مج

  ٥,٦٢٠,٨٠٥,٤١٣     ٢,١٧١,٨٧٧  ٦٩٦,٢٥٢,٩٩٣  ٤,٩٢٢,٣٨٠,٥٤٣  ٥,٥٧٥,٢٨٤,٨٨٤    ٧,٧٩٨,٢٢٢ ٤٠٧,٣٥٠,١٠٥ ٥,١٦٠,١٣٦,٥٥٧ موجوداتالمجموع 
    



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٦١ - 

  إدارة المخاطر (تتمة)  -٣١
  )  مخاطر العمالت األجنبية (تتمة) و

        ٣٢٠١                      ٤٢٠١          
    اإلمجايل         أخرى        دوالر أمريكي    سعودي ريـال       اإلجمالي          أخرى         دوالر أمريكي     سعودي ريـال      

  مطلوبات عمليات التأمين
    ١,٤٥١,٩٠٥,٩١٤    -          -         ١,٤٥١,٩٠٥,٩١٤  ١,٢٧٢,٣٠١,١١٧  ١٧٨,٦٥٠  ٥٧,٧٠٣,٨٥٦    ١,٢١٤,٤١٨,٦١١ إمجايل املطالبات حتت التسوية

  ٧٣,٣١٤,٩٣٣    -          -           ٧٣,٣١٤,٩٣٣   ١٨٠,٨١٤,٠٥٧  -        -      ١٨٠,٨١٤,٠٥٧ ذمم وعموالت دائنة
  ٢٩٤,٤٠٢,٠٨٣    ٦٨٨,٣٨٢  ١٨٣,٥٦٢,٥١٢    ١١٠,١٥١,١٨٩   ٨٤,١٣٩,٤٣٦ ١,١٧٠,٨٨٤   ٨,٣٠٦,٦٢٢  ٧٤,٦٦١,٩٣٠ ذمم معيدي التأمني
  -            -          -           -            ٦٠,٨٧٣,٤٧٩   -        -       ٦٠,٨٧٣,٤٧٩  املسامهني عمليات مبالغ مستحقة إىل

  ٧٨,٨٥٨,٧٩٠    -          -           ٧٨,٨٥٨,٧٩٠   ٧٨,٢٤٥,٢٨٧  -        -       ٧٨,٢٤٥,٢٨٧ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  ٨٥,٥٩٥,٨٠٦    -          -           ٨٥,٥٩٥,٨٠٦   ١٠٦,٥٩١,١٥١  -        -       ١٠٦,٥٩١,١٥١ توزيعات الفائض املستحقة

    ٣٩,٧٧٢,٦٧٢    -          -           ٣٩,٧٧٢,٦٧٢   ٧٣,٤٥٧,٨٦٧  -        -       ٧٣,٤٥٧,٨٦٧ عموالت إعادة تأمني غري مكتسبة
  ٢,٢٩٨,٦٣١,٠١١    -          -         ٢,٢٩٨,٦٣١,٠١١ ٢,٤٨٣,٧٣٩,٠٧٨  -        -       ٢,٤٨٣,٧٣٩,٠٧٨ التأمني غري املكتسبةإمجايل أقساط 

    ٦,٣٢٧,٣٧٨    -          -           ٦,٣٢٧,٣٧٨   ٧,١٣١,٨٩٨   -         -       ٧,١٣١,٨٩٨ احتياطيات أخرى
    ١٢,٢١١,٢٧٦    -          -           ١٢,٢١١,٢٧٦   ٢٨,١٧٨,٥٥٤   -         -       ٢٨,١٧٨,٥٥٤ مبالغ مستحقة إىل أطراف ذوي عالقة
  ٤,٣٤١,٠١٩,٨٦٣    ٦٨٨,٣٨٢  ١٨٣,٥٦٢,٥١٢  ٤,١٥٦,٧٦٨,٩٦٩ ٤,٣٧٥,٤٧١,٩٢٤ ١,٣٤٩,٥٣٤ ٦٦,٠١٠,٤٧٨  ٤,٣٠٨,١١١,٩١٢ مجموع مطلوبات عمليات التأمين

  مطلوبات المساهمين
  ٨٩٩,٥٠٠    -          -           ٨٩٩,٥٠٠   ٢,٣٩١,٧٧٧  -       -       ٢,٣٩١,٧٧٧ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

  ١٢,٤٥٣,٩٠٩    -          -           ١٢,٤٥٣,٩٠٩   ١٩,٥٠٦,٦٢٤  -       -       ١٩,٥٠٦,٦٢٤ خمصص الزكاة وضريبة الدخل
    ٢٦٨,٨٧٨,٩٨٤    -          -           ٢٦٨,٨٧٨,٩٨٤    -             -         -         -            مبالغ مستحقة إىل عمليات التأمني

    ٢٨٢,٢٣٢,٣٩٣    -          -           ٢٨٢,٢٣٢,٣٩٣   ٢١,٨٩٨,٤٠١   -        -       ٢١,٨٩٨,٤٠١ ات المساهمينطلوبع ممجمو 
    ٤,٦٢٣,٢٥٢,٢٥٦    ٦٨٨,٣٨٢  ١٨٣,٥٦٢,٥١٢  ٤,٤٣٩,٠٠١,٣٦٢ ٤,٣٩٧,٣٧٠,٣٢٥ ١,٣٤٩,٥٣٤ ٦٦,٠١٠,٤٧٨  ٤,٣٣٠,٠١٠,٣١٣ المطلوباتمجموع 

 



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٦٢ - 

   إدارة المخاطر (تتمة)  -٣١
  لخاصةمخاطر أسعار العموالت ا  )  ز

  
تنشأ خماطر أسعار العموالت اخلاصة عن تذبذب قيمة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية 

ملالية بعمولة اما نتيجة التغريات يف أسعار العموالت اخلاصة السائدة يف السوق. تعرض األدوات 
عائمة الشركة ملخاطر أسعار العموالت اخلاصة الناجتة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات املالية 

  بعمولة ثابتة تعرض الشركة ملخاطر أسعار العموالت الناجتة من القيمة العادلة.
  

ا وبشأن النقاتتعرض الشركة ملخاطر أسعار العموالت اخلاصة بشأن بعض  ية وشبه دستثمارا
النقدية والودائع ألجل. تقوم الشركة باحلد من خماطر أسعار العموالت اخلاصة وذلك مبراقبة 

ا اإلستثمارات.   التغريات يف أسعار العموالت اخلاصة بالعمالت املسجلة 
  

إن اجلدول التايل يوضح حساسية قائمة نتائج عمليات التأمني وحقوق املسامهني للتغريات املمكنة 
  املتغريات األخرى ثابتة. مجيع قولة يف معدل العموالت لودائع الشركة مع إبقاءاملع

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  التأثري على صايف اخلسائر  التغري يف املتغري  العملة
  سعودي ريـال ٤,٣٢٠,٤٠٤   نقاط أساسية ٥٠+   سعودي ريـال

  سعودي ريـال) ٤,٣٢٠,٤٠٤(  نقاط أساسية ٥٠ -
  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١

  العملة
  ريـال سعودي

  ريـال سعودي ٤,٧٠٥,٢٢٥   نقاط أساسية ٥٠+ 
  ) ريـال سعودي٤,٧٠٥,٢٢٥(  نقاط أساسية ٥٠ -

  

  السوق مخاطر أسعار  )ح 
  

ومتثل املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية ما بسبب 
الناشئة عن خماطر أسعار العموالت أو خماطر العمالت) التغريات يف أسعار السوق (عدا تلك 

سواء كانت هذه التغريات نتيجة لعوامل حمددة تتعلق بأداة مالية ما أو باجلهة املصدرة هلا أو 
ة املتداولة يف السوق.   بعوامل أخرى توثر على كافة األدوات املالية املشا

تغريات يف يتم إظهار أثر ال البيع.أو سعر  ستثمارات غري متداولة مسجلة بالتكلفةالدى الشركة 
  قيمة األسهم فقط يف حالة بيع األداه أو إخنفاض قيمتها ومن مث تتأثر قائمة عمليات املسامهني.

  
  

   



  التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
    (شركة مسامهة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

- ٦٣ - 

  إدارة المخاطر (تتمة)  -٣١
  السوق (تتمة) مخاطر أسعار  ح )

  
فيما يلي بيانًا باألثر على الدخل الناتج من التغريات املفرتضة يف أسعار السوق لالستثمارات 

  :املسامهني الشاملة دخلاملتاحة للبيع املتداولة على قائمة 
  الدخلقائمة األثر على           
  الشامل لعمليات               
  املسامهني                 
    وديـسع ريـال    أسعار السوقالتغري يف   

٨,٩٠٨,٢١٢      ٪ ٥+         ٢٠١٤  
        - ٨,٩٠٨,٢١٢(    ٪ ٥(  

  
٨,٤٧٦,٦٦٦      ٪ ٥+         ٢٠١٣  

        - ٨,٤٧٦,٦٦٦  (    ٪ ٥(  
  إدارة رأس المال  ) ط

هذه املتطلبات  يتم حتديد السعودي.حتدد وتنظم متطلبات رأس املال من قبل مؤسسة النقد العريب 
لضمان توفر األموال الكافية يف حالة إفالس الشركة. كما توضع أهداف أخرى من قبل الشركة 

  للحفاظ على توازن نسب رأس املال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمسامهني.

تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس املال وذلك بتقدير النقص بني مستويات رأس املال املعلن عنه 
واملطلوب بإنتظام. يتم إجراء التسويات على مستويات رأس املال احلالية وذلك حسب تغريات 
الظروف السائدة يف السوق وخصائص خماطر نشاطات الشركة. وللحفاظ على أو تعديل هيكل 

دار أسهم. املدفوعة للمسامهني أو تقوم بإص األرباحال، تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات رأس امل
يعتقد جملس اإلدارة بأن الشركة قد إلتزمت بالكامل مبتطلبات رأس املال املفروضة من قبل جهات 
خارجية خالل الفرتات املالية املصرح عنها، ومل يطرأ أية تعديالت على أهداف وسياسات 

  وعمليات إدارة رأس املال منذ العام املاضي.
 

 القوائم المالية اعتماد  -٣٢

 فرباير ١١ هـ املوافق١٤٣٦ ربيع اآلخر ٢٢اعتمدت القوائم املالية من قبل جملس اإلدارة بتاريخ 
  .م٢٠١٥
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