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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السالم عليكم ورحمة الله ،،،

إدارة الشركة السعودية إلعادة  بالنيابة عن مجلس  يسعدني 
المساهمين  للسادة  نقدم  أن  التعاونية  »إعادة«  التأمين 
الكرام التقريرالسنوي متضمنًا تقرير مجلس اإلدارة مصحوبًا 
المالية  للسنة  واإليضاحات  المدققة  المالية  بالقوائم 

المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.

2015م  العام  في  والعالمية  االقليمية  األسواق  تعرضت 
كبيرًا في هيكلية  تأثيرًا  اقتصادية عدة شكلت  إلى متغيرات 
هذه األسواق حيث تأثرت المنظومة االقتصادية فيها نتيجة 
الطاقة،  أسعار  بتراجع  كان مدفوعًا  ما  عوامل مختلفة منها 
ترقب  وسط  وأمنية  جيوسياسية  ألحداث  أنعكاسًا  وأخرى 

أسعار الفائدة وتكرار أزمات منطقة اليور. 

هذه  اثار  امتدت  فقد  المنظومة  هذه  في  جزء  وكونها 
على  بظاللها  بحيث القت  التأمين  اعادة  السواق  التغيرات 
تعرضت  أيضًا  هي  ارتباطها  بطبيعة  التي  المالية  األسواق 
عوائد  تراجعت  بالتالي  و  أدائها  اضطراب  إلى  أدت  لضغوط 
أدى  أخرى  التأمين. ومن جهة  إعادة  االستثمارات في قطاع 
تباطؤ االقتصاد في بعض الدول وعدم االستقرار في دول 
التأمين.  منتجات  على  ما  حد  إلى  الطلب  انحسار  إلى  أخرى 
في ظل ذلك استمر اتجاه االندماج واالستحواذ في رغبة من 

الشركات لتشكيل كيانات أقوى.

حجم  حيث  من  نموًا  شهد  فقد  المملكة  لسوق  وبالنسبة 
أقساط التأمين وتحسنًا في النتائج الفنية في أعقاب تطبيق 
ضوابط التسعير واالكتتاب التي سنتها مؤسسة النقد العربي 
السعودي. وقد استقبلنا بترحيب بالغ الخطوات الجديدة التي 
2015م  العام  العربي السعودي في  النقد  اتخذتها مؤسسة 
االكتتاب في قطاع  أسلوب  لتنظيم  تشريعات  إصدار  بشأن 
الممتلكات في المملكة والتي من المأمول أن ُتحدث تغييرًا 

إيجابيًا في أداء هذا القطاع بإذن الله. 

حققت  فقد  الماضي  العام  في  الشركة  أداء  إلى  وبالنظر 
 45% بلغ  المكتتبة  التأمين  إعادة  أقساط  نموا في  الشركة 
ويشكل  ريال.  مليون   800 متجاوزة  السابق  بالعام  مقارنة 
هذا النمو امتدادًا لنمو مستمر حققته الشركة خالل األعوام 
السبعة الماضية. ويشير هذا النمو المستمر بمعدالت قوية 
استراتيجيتها  وفعالية  التنافسية  الشركة  قدرة  تنامي  إلى 
باالعتبار  باالخذ  خاصة  جديدة  اسواق  واختراق  التوسع  في 
حداثة الشركة من جانب ومستوى المنافسة من جانب آخر. 
الشركة  محفظة  حجم  في  المتنوع  التطور  هذا  وسيساهم 
في تحسين جودة المخاطر بإذن الله حيث سيرفع من قدرة 
كبيرة  خسائر  من  الناتج  التذبذب  استيعاب  على  المحفظة 

محتملة باالضافة الى الحفاظ على التوازن. 

المالي  العام  المالية سجلت الشركة خالل  وبالنسبة للنتائج 
2015م صافي الربح قبل الزكاة بلغ 106 آالف ريال مقارنة 
نتائج  أثرت  حيث  السابق  العام  في  ريال  مليون   10.8 بـ 



هشام بن عبدالملك آل الشيخ
رئيس مجلس اإلدارة

االستثماراث في تراجع صافي الربح، إال أن النتائج التشغيلية 
التأمين عمليات  فائض  بلغ  حيث  ملحوظًا  تحسنًا   حققت 
بعجز قدره  ريال مقارنة  1.4 مليون  2015م مبلغ  العام  في 
الشركة  قامت  وقد  السابق.  العام  في  ريال  مليون   11.9
باتخاذ عدد من االجراءات لتصحيح مسار االكتتاب في بعض 
له  كان  الذي  الممتلكات  تأمين  قطاع  وبخاصة  القطاعات 
وقد  السابقة.  األعوام  في  الشركة  نتائج  على  سلبي  تأثير 
إلى  الخسارة  معدل  خفض  في  اإلجراءات  هذه  ساهمت 

%100 في العام 2015م. 

إجمالي  ارتفع  فقد  للشركة  المالي  بالمركز  يتعلق  ما  أما 
ريال  بليون   2.2 إلى  2015م  العام  في  الشركة  أصول 
تجاوزت  فيما  السابق،  العام  في  ريال  بليون   1.9 بـ  مقارنة 
احتياطيات الشركة الفنية 1.0 بليون ريال في العام 2015م 
678 مليون ريال في العام السابق. وساهم ذلك  بـ  مقارنة 
للشركة عند مستوى  االئتماني  التقييم  المحافظة على  في 
آند  ستاندارد  االئتماني  التصنيف  هيئة  عن  الصادر   +BBB

بورز بنظرة مستقبلية مستقرة.

وتطمح الشركة في تعزيز حضورها اإلقليمي وتعزيز مركزها 
التنافسي واستغالل فرص النمو والتنويع وتحسين معدالت 
األداء لينعكس على النتائج المالية للشركة، وفي هذا السياق 
وإعادة  استراتيجية  خيارات  دراسة  على  حاليًا  الشركة  تعكف 
والمنتجات  األسواق  وتحديد  المستقبلية  األهداف  صياغة 

التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة.  

في  دوٌر  له  كان  من  لجميع  والتقدير  بالشكر  أتوجه  وأخيرًا 
بذلك مساهميها وعمالئها وشركائها  الشركة وأخص  إنجاح 
الستمرار دعمهم وثقتهم بالشركة. كما وأود أن أشكر جميع 
نطاقها،  في  الشركة  أعمال  تخضع  التي  الرقابية  الجهات 
وأعضاء  اإلدارة  مجلس  زمالئي  بجهود  التنويه  أود  وكذلك 
اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة، والله والموفق. 
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أعضاء مجلس اإلدارة
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أ. محمود جميل حسوبة
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األقساط  حجم 
49,071

مليون دوالر
%1.03 من حجم السوق العالمي تمثل 

الشرق األوسط

2014, Sigma



للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
أواًل: الخطط والقرارات المهمة واألنشطة التشغيلية 

والتوقعات المستقبلية والمخاطر

اإلدارة تقرير مجلس 
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تقرير مجلس اإلدارة
 أواًل: الخطط والقرارات المهمة واألنشطة التشغيلية

والتوقعات المستقبلية والمخاطر

الخطط والقرارات المهمة   .1
الموافقة على خطة العمل لألعوام 2016-2018م.   •  

مجلس  عن  المنبثقة  اللجان  عضوية  في  تعديل  إجراء   •  
اإلدارة شملت لجنة المراجعة و لجنة المخاطر واالكتتاب 
على  الحصول  بعد  وذلك  والمكافآت  الترشيحات  ولجنة 

الموافقات الرسمية.  

إقرار برنامج إعادة اإلسناد للعام 2015-2016 م.  •  

الموافقة على تجديد المشاركة في برنامج إعادة التأمين   •  
تديره إحدى مؤسسات سوق لويدز في المملكة المتحدة. 

األنشطة التشغيلية   .2

2.1.  التسويق والمبيعات   
الشركة  حققت  الشركة  تتبناها  التي  النمو  استراتيجية  ضمن   
حيث  المبيعات  زيادة  في  ملحوظًا  تقدمًا  2015م  العام  في 
بلغ إجمالي األقساط المكتتبة 804 مليون ريال مقارنة بـ 556 
مليون ريال في العام 2014م مسجلة نسبة نمو بلغت 45%. 
ومراعاًة  الشركة  محفظة  في  التوازن  تعزيز  في  واستمرارًا 
الشركة من  تمكنت  الجغرافي فقد  والتوزيع  التنويع  لسياسة 
استغالل فرص النمو في السوق السعودي والسوق اآلسيوي 
على وجه الخصوص حيث شكل هذان القطاعان النسبة األعلى 
عليها  تركز  التي  الجغرافية  القطاعات  ضمن  النمو  حيث  من 
أعمال الشركة. في حين جاء قطاع تأمين المركبات في مقدمة 
قطاعات األعمال التي شهدت النمو األبرز في العام 2015م.  

ويعكس هذا التطور في حجم أعمال الشركة وانتشارها فعالية   
أنشطة التسويق التي تقوم بها الشركة وقدرتها على الحفاظ 
على عمالئها بل واستقطاب عمالء جدد على الرغم من وجود 
العام  في  الشركة  عمالء  عدد  بلغ  حيث  الحادة  المنافسة 
40 دولة  2015م أكثر من 250 عميل منتشرين في أكثر من 
خدماتها  عن  وللترويج  وأفريقيا.  وآسيا  األوسط  الشرق  في 
شاركت الشركة في العديد من الفعاليات والمحافل اإلقليمية 
والدولية، وقامت الشركة برعاية ندوة التأمين السعودي الثالثة 
وإعادة  التأمين  لشركات  اآلفروآسيوي  االتحاد  مؤتمر  وكذلك 

التأمين.

2.2.  االكتتاب والمطالبات   
قطاعات  بعض  في  االكتتاب  سياسة  مراجعة  ساهمت   
تحسن  في  المخاطر  وانتقاء  التسعير  آليات  وتطوير  األعمال 
السابق  بالعام  بالمقارنة  2015م   العام  خالل  الفنية  النتائج 
 103% الفنية من  الخسائر  انخفاضًا في معدل  حيث سجلت 
في العام 2014م إلى %92 في العام 2015م. وقد شمل هذا 
التحسن القطاعات الرئيسية ألعمال الشركة بما فيها تأمينات 

الممتلكات والهندسة والمركبات. 

العام  خالل  الشركة  جهود  تركزت  الخصوص  وجه  وعلى   
2015م على تطوير منهجية وإجراءات تحديد االحتياطات الفنية 
ومخصصات المطالبات، حيث تم توفير أدوات تحليل اكتوارية 
متطورة وتمت االستعانة بخبرات متخصصة في هذا المجال. 
كما أدخلت الشركة تحسينات على قواعد وصالحيات االكتتاب 
وسعت إلى رفع القدرات الفنية وتحليل مخاطر الترّكز والتراكم 
الشركة  واستخدمت  الطبيعية.  للكوارث  التعرض  ومخاطر 
أدوات تسعير محدثة وأجرت أيضا دراسات فنية لمراجعة عوامل 

ومعدالت التسعير لقطاعات تأمينات المركبات والصحي.

الخاص  االسناد  إعادة  برنامج  بتجديد  أيضًا  الشركة  وقامت   
تغطيات  على  الحصول  مع  2015-2016م  للعام  بمحفظتها 
جغرافية أوسع لتتالئم مع خطة التوسع التي تتبعها الشركة. 
اكتتاب  سياسة  تطبيق  في  الشركة  تستمر  عام  وبشكٍل 
متحفظة تسعى من خاللها إلى تطوير محفظة أعمال متوازنة 

األخطار تحقق معدالت ربحية فنية مجزية.  

2.3.  القوى العاملة والتدريب  
تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا باستقطاب وتأهيل الكوادرالبشرية   
خدمات  تقديم  في  االحترافية  من  عالية  مستويات  لتحقيق 
قامت  االهتمام  لهذا  وتجسديًا  وشركائها.  لعمالئها  الشركة 
التدريب  برامج  من  عدد  بتنفيذ  2015م  العام  في  الشركة 
المحلية  التدريبية  الخبرات  الفنية واإلدارية، واالستعانة بذوي 
والدولية، وتحفيز الموظفين للحصول على الشهادات المهنية، 
وذلك بهدف تعزيز قدرات موظفي الشركة وصقل مهاراتهم.

وفي إطار المشاركة في دعم صناعة إعادة التأمين محليًا فقد   
2015م،  العام  %51 في  بلغ  َسْعَودة  الشركة معدل  حققت 
التوطين من صندوق  أجور  مكافأة  على  الشركة  كما حصلت 

تنمية الموارد البشرية. 

2.4.  األنظمة المعلوماتية  
تم في العام 2015م إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير   
وكفاءة  أمنًا  أكثر  عمل  بيئة  لخلق  وذلك  المعلوماتية  البنية 
العمل  وأسلوب  الخدمات  مستوى  رفع  أجل  من  انتاجية 
بالشركة. وقد شملت هذه المشاريع البدء بالتحضير لتحديث 
النظام التشغيلي ألعمال إعادة التأمين، وكذلك تدشين نظام 
وتقدير  الفنية  االحتياطيات  نمذجة  في  متخصص  إحصائي 
مبالغ مخصصات المطالبات، كما تم االنتهاء من إنشاء مركز 
االدارة  وربطه مع شبكة  لبوان  الشركة في  لفرع  المعلومات 
البريد  لنظام  التحتية  البنية  كامل  تحديث  أيضًا  وتم  العامة. 
االلكتروني بما في ذلك نظام الحماية مع األخذ باالعتبار قواعد 

استمرارية األعمال.  

2.5.  تطورات عامة  
 BBB+ تمكنت الشركة من المحافظة على تصنيفها اإلئتماني  
بوضع مستقر من هيئة »ستاندارد بورز« كما حصلت أيضًا على 
دول  مستوى  على  مستقر  بوضع   gcAA+ إقليمي  تصنيف 

مجلس التعاون الخليجي من ذات الهيئة.

التوقعات المستقبلية  .3
القادمة  الثالثة  لألعوام  العمل  خطة  بإعداد  الشركة  قامت   
االستراتيجي  للنهج  استكمااًل  تأتي  والتي  2016-2018م 
من  الشركة  تنافسية  رفع  على  والقائم  الشركة  تتبعه  الذي 
خالل التعرف على األسواق ذات النمو المرتقب والعمل على 
الربحية المجزية وتحقيق توازن  اختراقها وانتقاء المخاطر ذات 
في محفظة المخاطر المكتتبة. وفي ذات السياق تركز الشركة 
تشمل  التي  الفنية  قدراتها  بمستوى  االرتقاء  في  جهودها 
والخدمات  المخاطر  إدارة  و  والمطالبات  والتسعير  االكتتاب 
الستغالل  وتسعى  الفنية،  االحتياطيات  وإدارة  االكتوارية 
إيجابية في ظل  ربحية  التوسع وتحقيق معدالت  قدراتها في 

سياسة اكتتاب حصيفة. 
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تقرير مجلس اإلدارة
 أواًل: الخطط والقرارات المهمة واألنشطة التشغيلية
والتوقعات المستقبلية والمخاطر

نشاط  في  تؤثر  قد  التي  الخارجية  بالعوامل  يتعلق  وفيما   
الشركة تعكس المؤشرات استمرار مستوى المنافسة الحادة 
بتراجع  توقعات  القادمة مع  المرحلة  التأمين في  أسواق  في 
التي تشهد تباطؤًا إقتصاديًا  الطلب خاصة بالنسبة لألسواق 
أداء  يطرأ تحسن سريع في  أنه قد ال  أحداثًا سياسية. كما  أو 
الشركة.  استثمارات  نتائج  في  يؤثر  قد  مما  المالية  األسواق 
سّنتها  التي  الجديدة  القوانين  تساهم  أن  المتوقع  ومن 
إيجابي  تغيير  إحداث  في  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة 
التأمين في المملكة، والتي  في أسلوب االكتتاب في سوق 
تمثل أكبر القطاعات الجغرافية التي تعمل بها الشركة، ومن 
المأمول أن يدعم ذلك فرص رفع معدالت األداء لدى الشركة. 

المخاطر الحالية والمستقبلية  .4
الخطر قبول  معايير  الشركة  إدارة  مجلس  يحدد    
»Risk Appetite«  ويعتمد حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة.

المخاطر،  مع  للتعامل  سياسات  الشركة  وتتبع  هذا   
الشامل المخاطر  إدارة   نظام  تطبيق  خالل  من   وذلك 

تحديثه  يتم  الذي   »Enterprise Risk Management«
باستمرار بناء على تطور أعمال الشركة، ويتضمن هذا النظام 
وكيفية  العالقة  ذات  المخاطر  على  للتعرف  آلية  إطاره  في 
المناسبة لمواجهتها.  الحلول  تقييمها والتعامل معها ووضع 
حول  اإليضاحات  )30( من  رقم  اإليضاح  ورد في  ما  وحسب 
التأمين،  إعادة  لمخاطر  معرضة  الشركة  فإن  المالية  القوائم 
وأسعار  واإلحتياطيات،  المطالبات،  وإدارة  اإلسناد،  وإعادة 
العموالت، واالئتمان والسيولة والعمالت، وأسعار الصندوق، 
وإدارة رأس المال، والقيمة العادلة لألدوات المالية والمخاطر 
المراجعة  أسفرت  كما  النظامية.  بالمتطلبات  المتعلقة 
السنوية للمخاطر بالشركة خالل عام 2015 عن تحديد المخاطر 

الحالية والمستقبلية التالية:

مخاطر إعادة التأمين   
مخاطر إعادة التأمين تشمل التركز، والتراكم، والتعرض لحوادث   
عن  الناتجة  المنفردة  الجسيمة  والحوادث  الطبيعية  الكوارث 
التوسع في أنشطة االكتتاب، وزيادة تكرار المطالبات وارتفاع 
في  التنويع  خالل  من  المخاطر  هذه  من  الحد  ويمكن  حدتها. 
االستفادة  إلى  باإلضافة  االكتتاب  بمعايير  وااللتزام  المخاطر 

من تغطية إعادة اإلسناد.

مخاطر إعادة اإلسناد  
التأمين  معيدي  قيام  عدم  من  اإلسناد  إعادة  مخاطر  تنشآ   
بالوفاء بالتزاماتها حسب اتفاقيات إعادة اإلسناد وتشمل عدم 
دفع المطالبات المستحقة. وللسيطرة على هذه المخاطر يتم 
إختيار شركات إعادة التأمين بشكل دقيق والتأكد من التصنيف 

االئتماني الخاص بهذه الشركات.

مخاطر إدارة المطالبات  
تنشأ مخاطر عن إدارة المطالبات بشكل رئيسي نتيجة لتحديد   
احتياطيات أو دفع تعويضات بشكل غير صحيح أو غير مكتمل. 
تقوم إدارة المطالبات بالشركة بتطبيق قواعد واجراءات للتأكد 
من إدارة المطالبات بشكل عادل وفًعال وبحسب شروط وثيقة 
التأمين والتزامًا بالمتطلبات النظامية والحفاظ على المصلحة 

العامة للشركة.

مخاطر اإلحتياطيات  
في  النهائية  اإلحتياطيات  ومخاطر  اإلحتياطيات  مخاطر  تنشأ   
الشركة عندما تكون مطالبات التأمين الناشئة غير كافية وذلك 
من خالل التنبؤات الغير دقيقة أو من خالل تكوين مخصصات 
غير كافية للمصاريف والديون المشكوك في تحصيلها إلعادة 
النهائية،  اإلحتياطيات  ومخاطر  اإلحتياطيات  إلدارة  التأمين. 
تقنيات  نطاق  بإستعمال  بالشركة  اإلكتواري  الفريق  يقوم 
معتمدة لتخمين المطالبات النهائية ومراقبة تطور المطالبات 

والقيام بإختبار الجهد ألرصدة مطلوبات التأمين النهائية.

مخاطر االئتمان   
تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته   
بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية. 
تضمن  سياسات  خالل  من  المخاطر  هذه  مع  التعامل  ويتم 
والقانوني  المالي  والمركز  االئتمان  التأكد من مستوى جودة 
باإلضافة إلى تطوير العالقة والمراقبة الدورية للذمم المدينة.

مخاطر السيولة   

تكمن مخاطر في عدم توفر السيولة الالزمة للوفاء بالتزامات   
السيولة  متطلبات  بمتابعة  الشركة  وتقوم  المالية،  الشركة 
سياسة  تحدد  كما  المخاطر  هذه  من  للحد  دوري  بشكل 

االستثمار ضوابط للتعامل مع مخاطر السيولة. 

مخاطر السوق  

واتجاهات  االقتصادية  العوامل  عن  الناتجة  المخاطر  تؤثر   
الشركة  أنشطة  في  الجيوسياسية  والظروف  األسواق 
الفائدة  واستثماراتها، وتشمل مخاطر أسعار األسهم وأسعار 
وأسعار صرف العمالت، ويتم التعامل مع هذه المخاطر من 

خالل استراتيجية االستثمار التي تتبعها الشركة. 

مخاطر عدم االلتزام بالمتطلبات النظامية  

الجهات  عن  الصادرة  باألنظمة  االلتزام  الشركة  من  يتطلب   
االشرافية خاصة أنظمة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد 
الشركة  وتتبع  والصناعة.  التجارة  ووزارة  السعودي  العربي 
سياسات تضمن االلتزام الكامل بجميع المتطلبات النظامية 
وتتعامل معها بجدية تامة، كما توجد لدى الشركة إدارة إلتزام 

متخصصة ترتبط بلجنة المراجعة.



اسيا

2014, Sigma

األقساط  حجم 
1,268,495

مليون دوالر
%26.54 من حجم السوق العالمي تمثل 
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قائمة المركز المالي للسنوات الخمس األخيرة  .1

)بآالف الرياالت(  

البيان
31 ديسمبر 

2015م
31 ديسمبر 

2014م
 31 ديسمبر

2013م
31 ديسمبر 

2012م
 31 ديسمبر

2011م

موجودات عمليات إعادة التأمين

61,0261,4555,2695838,294نقدية وأرصدة لدى البنوك

---35,21813,125ودائع ألجل 

195,142112,73970,49327,60819,127أقساط تأمين مدينة، صافى 

استثمارات مدرجه قيمتها العادلة فى قائمة 
73,707124,91295,32983,24444,645الدخل

440,824220,186164,86991,90153,148أقساط تأمين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 
60,497105,140104,88842,12386,634التسوية

91,29428,1131,069968238مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

130,783188,020173,3166,38514,018مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير 
7,3632,0802,3445,75524,836المكتسبة

94,14863,51254,44632,50619,842تكاليف اكتتاب مؤجلة

17,39017,31215,71711,59310,316أقساط فائض الخسارة المؤجلة  

5,4566,2697,3375,3032,333ممتلكات ومعدات، صافي

1,212,848882,863695,077307,969283,431مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين 

موجودات المساهمين

31,91726,56885,674615140,054نقدية وأرصدة لدى البنوك

37,500187,500258,439 -   118,849ودائع ألجل

540701,0404781,900دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 
2,2213,7043,2953,2802,987وصكوك

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة 
687,580732,672595,180445,743256,001الدخل

145,470173,995209,047209,792 -   استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

4067,1015,7384,2833,037مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

107,592100,000100,000100,000100,000وديعة نظامية

-32,99933,52132,99229,784ممتلكات ومعدات، صافي

982,1041,049,1061,035,414980,730972,210مجموع موجودات المساهمين

2,194,9521,931,9691,730,4911,288,6991,255,641مجموع الموجودات
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)بآالف الرياالت(  

البيان
31 ديسمبر 

2015م
31 ديسمبر 

2014م
 31 ديسمبر

2013م
31 ديسمبر 

2012م
 31 ديسمبر

2011م

مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

 2,486  4,768  8,143  22,618  10,102 ذمم دائنة

 22,236  3,266  7,615  4,173  14,927 ذمم إعادة إسناد دائنة

 14,197  4,243  4,463  1,129  354 أقساط إعادة إسناد المستحقة

 81,351  122,379  215,025  238,458  502,998 إجمالي األقساط غير المكتسبة

 146,505  159,413  424,277  609,842  674,120 إجمالي المطالبات تحت التسوية

 -  -  26,167  -  - إحتياطي عجز األقساط

 6,926  1,581  811  750  1,807 دخل عموالت غير مكتسبة

 8,791  10,025  5,923  2,480  4,185 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 939  1,362  1,721  2,481  3,165 مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

 -  932  932  932  1,190 توزيعات الفائض المستحقة 

مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة 
 283,431  307,969  695,077  882,863  1,212,848 التأمين 

مطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات المساهمين

 -  1,000  500  -  - ذمم دائنة

 25,163  30,087  33,185  35,442  39,419 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 14,018  6,385  173,316  188,020  130,783 مبالغ مستحقة الى عمليات إعادة التأمين

 3,037  4,283  6,641  8,219  9,766 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 42,218  41,755  213,642  231,681  179,968 مجموع مطلوبات المساهمين

 حقوق المساهمين

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 رأس المال

 6,071  6,071  6,071  6,071  6,071 إحتياطي نظامي 

 )76,079( )67,095( )184,299( )188,646( )203,935(عجز متراكم 

 929,992  938,976  821,772  817,425  802,136 مجموع حقوق المساهمين

 972,210  980,731  1,035,414  1,049,106  982,104 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة 
 1,255,641  1,288,700  1,730,491  1,931,969  2,194,952 التأمين ومطلوبات حقوق المساهمين
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نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس األخيرة   .2

قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم  

)بآالف الرياالت(  

البيان
31 ديسمبر 

2015م
31 ديسمبر 

2014م
31 ديسمبر 

2013م
31 ديسمبر 

2012م
 31 ديسمبر

2011م

159,609 245,032 420,086 556,290 804,826 إجمالي األقساط المكتتبة

)55,085()3,319()6,449()6,101()12,177(أقساط معاد إسنادها

)12,990()22,427()27,817()35,595()37,857(مصاريف فائض الخسارة

91,534 219,286 385,820 514,594 754,792 صافي األقساط المكتتبة

)36,648()60,110()96,057()23,697()259,257(التغير فى صافى االقساط غير المكتسبة

54,886 159,176 289,763 490,897 495,535 صافي األقساط المكتسبة

)58,452()92,238()300,257()401,011()339,483(صافي المطالبات المتكبدة

 -    -   )26,167(26,167  -   التغير فى إحتياطي عجز األقساط

)34,108()49,786()83,330()103,811()114,533(إجمالي تكاليف اإلكتتاب

)952()1,225()2,100()2,781()4,024(أتعاب إشراف ورقابة

19,591 6,123 3,437 1,948 2,774 عموالت على عمليات معاد إسنادها

)15,469()44,888()81,993()104,644()115,783(صافى تكاليف اإلكتتاب

)19,035(22,050 )118,654(11,409 40,269 فائض /)عجز( عمليات إعادة التأمين 

 -    -    -   70 202 دخل عموالت خاصة من الودائع ألجل 

)خسائر( / أرباح محققة من إستثمارات مدرجة 
 -   48 39 226 )73(قيمتها العادلة فى قائمة الدخل

أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة 
303 637 658 2,431 1,325 قيمتها العادلة فى قائمة الدخل 

 -   4,160 102 59 216 ايرادات اخرى 

 -   )37()191()240()315(مصاريف إدارة اإلستثمارات

)18,204()17,279()21,036()23,061()36,545(مصاريف عمومية و إدراية

)147()258()522()291()2,501(خسائر تحويل عمالت أجنبية

)37,083(9,321 )139,604()9,397(2,578 صافي فائض / )عجز( عمليات إعادة التأمين

حصة المساهمين من )فائض( / عجز عمليات 
37,083 )8,389(139,604 9,397 )2,320(إعادة التأمين

فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة 
 -   932  -    -   258 المساهمين

 -    -   932 932 932 الفائض المتراكم كما فى بداية السنة

 -   932 932 932 1,190 الفائض المتراكم كما فى نهاية السنة
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قائمة عمليات المساهمين

)بآالف الرياالت(  

البيان
31 ديسمبر 

2015م
31 ديسمبر 

2014م
31 ديسمبر 

2013م
31 ديسمبر 

2012م
 31 ديسمبر

2011م

21,891 32,658 54,781 40,120 7,795 إيرادات إستثمارات

-2,250 -248 3 إيرادات أخرى 

)614(103 1,124 )550()91()خسائر( / أرباح تحويل عمالت أجنبية

)17,917()11,279()13,309()14,947()5,272(مصاريف عمومية وإدارية

)298()1,841()2,311()3,077()3,001(مصاريف إدارة اإلستثمارات

مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس 
)284()1,327()335()1,558()1,648(االدارة

حصة المساهمين من فائض / )عجز( عمليات 
)37,083(8,389 )139,604()9,397(2,320 إعادة التأمين

)34,305(28,953 )99,654(10,839 106 صافي دخل / )خسارة( السنة
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إيضاح لفروقات نتائج عمليات إعادة التأمين للعامين 2014-2015م  .2

)بآالف الرياالت(  

البيان
31 ديسمبر

2015م
31 ديسمبر

2014م
 التغيرات
+ أو )-(

 نسبة التغير
%

%248,53645 556,290 804,826 إجمالي األقساط المكتتبة

%100)6,076()6,101()12,177(أقساط معاد إسنادها

%6)2,262()35,595()37,857(مصاريف فائض الخسارة

%240,19847 514,594 754,792 صافي األقساط المكتتبة

%994)235,560()23,697()259,257(التغير فى صافى االقساط غير المكتسبة

%4,6381 490,897 495,535 صافي األقساط المكتسبة

%15-61,528 )401,011()339,483(صافي المطالبات المتكبدة

%100-)26,167(26,167  -   التغير في إحتياطي عجز األقساط

%10)10,722()103,811()114,533(إجمالي تكاليف اإلكتتاب

%45)1,243()2,781()4,024(أتعاب إشراف ورقابة

%82642 1,948 2,774 عموالت على عمليات معاد إسنادها

%11)11,139()104,644()115,783(صافي تكاليف اإلكتتاب

%28,860253 11,409 40,269 فائض عمليات إعادة التأمين 

%132189 70 202 دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل

)خسائر( / أرباح  محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
%132-)299(226 )73(فى قائمة الدخل 

أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فى 
%45-)1,106(2,431 1,325 قائمة الدخل

%157266 59 216 ايرادات اخرى 

%31)75()240()315(مصاريف إدارة اإلستثمارات

%58)13,484()23,061()36,545(مصاريف عمومية و إدارية

%759)2,210()291()2,501(خسائر تحويل عمالت أجنبية

%127-11,975 )9,397(2,578 صافي فائض/ )عجز( عمليات إعادة التأمين

%125-)11,717(9,397 )2,320(حصة المساهمين من فائض / )عجز( عمليات إعادة التأمين

%258258  -   258 فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة المساهمين

%0 -   932 932 الفائض المتراكم كما فى بداية السنة

%25828 932 1,190 الفائض المتراكم كما فى نهاية السنة
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وصف ألنواع النشاط الرئيسية ونتائجها  .3
تعمل الشركة السعودية إلعادة التأمين "إعادة" التعاونية في مجال إعادة التأمين اإلتفاقي واإلختياري وذلك في كل من فروع التأمينات   
العامة والتأمينات على الحياة في المملكة العربية السعودية والدول العربية ودول الشرق األوسط  وآسيا وأفريقيا من مركزها الرئيسي 
بالرياض وفرعها في لبوان في ماليزيا، وتتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها حسب التفصيل الموضح في 

الجدول التالي للعام 2015م:

)بآالف الرياالت(

المركباتالبحريالحريقالهندسةالبيان
الحوادث 
اإلجماليأخرىمتخصصةالحياةالعامة 

إجمالي 
األقساط 
المكتتبة

 83,385  159,617 54,196  330,907 38,921  42,681  44,880  50,239  804,826

أقساط معاد 
 )12,177( )318( -    )365( )1,749( )4( )618( )2,857( )6,266(إسنادها

مصاريف 
 )37,857( )1,872( -    )1,720( )700( )2( )1,108()24,308( )8,147(فائض الخسارة

صافي 
األقساط 
المكتتبة

 68,972  132,452 52,470  330,901 36,472  40,596  44,880 48,049  754,792

التغير فى 
صافى 

االقساط غير 
المكتسبة

)5,303( )6,162( )102( )215,275()3,282(  6,521 )29,920()5,734( )259,257( 

صافي 
األقساط 
المكتسبة

 63,669  126,290 52,368  115,626 33,190  47,117  14,960  42,315  495,535

صافي 
المطالبات 

المتكبدة
)33,757()79,364()18,522()83,658()16,490()79,836()8,527( )19,329()339,483( 

إجمالي تكاليف 
 )114,533( )3,416( )7,117( 366 )11,847()10,400()19,432()39,134()23,553(اإلكتتاب

أتعاب إشراف 
 )4,024( )251( )224( )213( )195( )1,655( )271( )798( )417(ورقابة

عموالت على 
عمليات معاد 

إسنادها
 1,474  280  569  1  314  46    -  90  2,774 

صافى تكاليف 
 )115,783( )3,577( )7,341( 199 )11,728()12,054()19,134()39,652()22,496(اإلكتتاب

صافي نتائج 
 40,269  19,409  )908( )32,520( 4,972  19,914  14,712  7,274  7,416 اإلكتتاب
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األقساط المكتتبة والتحليل الجغرافي   .4
إرتفع إجمالي أقساط إعادة التأمين المكتتبة بنسبة %45 عام 2015م حيث بلغ 804,826 ألف ريال مقابل  556,290 ألف  ريال 2014م   
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة جهود التسويق والمبيعات باألسواق المحلية واألسواق اآلسيوية واألفريقية وأيضًا في بلدان 
أخرى في الشرق األوسط  في عام 2015م. ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل الفترة 2011-2015م 

)بآالف الرياالت(.

556,290

420,086

245,032
159,609
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300,000

200,000

100,000

20152011 2012 2013 2014

804,826

األقساط المكتتبة

فيما يلي توزيع األقساط المكتتبة على قطاعات األعمال الرئيسية )بآالف الرياالت(.  

نسبة التغير %التغيرات +  أو )-(20152014القطاع

%5-)4,021(87,406 83,385 الهندسة

%25-)52,694(212,311 159,617 الحريق

%2-)1,031(55,227 54,196 البحري

%305,9261225 24,981 330,907 المركبات

%1,4854 37,436 38,921 الحوادث العامة 

%56-)54,338(97,019 42,681 الحياة

%44,880100  -   44,880 المتخصصة

%8,32920 41,910 50,239 أخرى

%248,53645 556,290 804,826 اإلجمالي



تقرير مجلس اإلدارة
ثانيًا: النتائج التشغيلية والفروق الجوهرية

23

توزيع إجمالي األقساط المكتتبة

2015

الحريق
%20

المركبات
%41

الحياة
%5

المتخصصة
%6

أخرى
%6

البحري
%7

الهندسة
%10

الحوادث العامة
%5

2014

الحريق
%38

المركبات
%4

الحياة
%17

أخرى
%8

البحري
%10

الهندسة
%16

الحوادث العامة
%7

تحليل جغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة )بآالف الرياالت(.  

2014م2015م

النسبة لإلجمالياألقساط المكتتبةالنسبة لإلجمالياألقساط المكتتبةالقطاع الجغرافي

%278,81850 %519,34565 المملكة العربية السعودية

%94,95417 %89,98411 بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط

%63,88412 %28,4504 أفريقيا

%118,63421 %122,16714 آسيا 

%0 - %44,8806 بلدان أخرى

%556,290100 %804,826100 اإلجمالي
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تحليل جغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة

2015

المملكة العربية
السعودية %65

بلدان أخرى في منطقة
الشرق األوسط %11

أفريقيا
%4

آسيا
%14

بلدان أخرى
%6

2014

بلدان أخرى في منطقة
الشرق األوسط %17

أفريقيا
%12

المملكة العربية السعودية
%50

آسيا
%21

مجموع اإليرادات   .5
إنخفض مجموع إيرادات عمليات إعادة التأمين التشغيلية بنسبة %4 حيث بلغ 498,525 ألف ريال عام 2015م مقابل 519,071 ألف    
ريال عام 2014م وقد جاء ذلك نتيجة إلنخفاض التغير فى إحتياطى عجز االقساط. فيما يلي الرسم البياني بمجموع اإليرادات خالل 

الفترة 2011-2015م )بآالف الرياالت(.
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فيما يلى جدول يوضح تفاصيل مجموع إيرادات عمليات إعادة التأمين التشغيلية )بآالف الرياالت(.  

20152014بيان االيرادات
 التغيرات
نسبة التغير %+  أو )-(

%4,6381 490,897 495,535 صافى االقساط المكتسبة 

%100-)26,167(26,167  -   التغير فى إحتياطى عجز االقساط 

%82642 1,948 2,774 عموالت على عمليات معاد إسنادها

%157266 59 216 مكافأة أجور التوطين من صندوق تنمية الموارد البشرية

%4-)20,546(519,071 498,525 اإلجمالي

وفيما يلى جدول يوضح التوزيع الجغرافى لمجموع إيرادات عمليات إعادة التأمين التشغيلية )بآالف الرياالت(.  

20152014القطاع الجغرافي

260,770 262,508 المملكة العربية السعودية

258,301 236,017 خارج المملكة العربية السعودية

519,071 498,525 اإلجمالي

صافي المطالبات المتكبدة  .6
إنخفض صافي المطالبات المتكبدة بعد استقطاع حصة معيدي التأمين بنسبة %15 إلى 339,483 ألف ريال في عام 2015م من   

401,011 ألف ريال في عام 2014م. ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض معدل حدوث الخسائر.

فيما يلي الرسم البياني بالمطالبات المتكبدة خالل الفترة 2011-2015م )بآالف الرياالت(.  

0

300,000

350,000

400,000

450,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

20152012 2013 2014

339,483

401,011

300,257

92,238

2011

58,452

صافي المطالبات المتكبدة



تقرير مجلس اإلدارة
ثانيًا: النتائج التشغيلية والفروق الجوهرية

26

مجموع التكاليف والمصاريف  .7
بلغ مجموع تكاليف ومصاريف عمليات إعادة التأمين التشغيلية 497,086 ألف ريال عام 2015م مقابل  530,955 ألف  ريال عام   
2014م  منخفضًا بنسبة قدرها %6 ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إنخفاض صافى المطالبات المتكبدة كما هو مذكور في البند 
السابق. كما بلغ مجموع تكاليف ومصاريف عمليات المساهمين 6,920 ألف ريال عام 2015م مقابل 16,505 ألف  ريال عام 2014م 

منخفضًا بنسبة قدرها 58%.

فيما يلي الرسم البياني بمجموع التكاليف والمصاريف خالل الفترة 2011-2015م )بآالف الرياالت(.  

497,086

6,920
0

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

مجموع التكاليف والمصاريف

مجموع تكاليف ومصاريف عمليات إعادة التأمين مجموع تكاليف ومصاريف عمليات المساهمين

2015

111,863

18,201

2011

160,785

12,606

2012

433,412

13,644

2013

530,955

16,505

2014

جدول يوضح تفاصيل مجموع تكاليف ومصاريف عمليات إعادة التأمين التشغيلية )بآالف الرياالت(.  

 بيان تكاليف ومصاريف عمليات
20152014إعادة التأمين التشغيلية 

 التغيرات
+  أو )-(

 نسبة التغير
%

%15-)61,528(401,011 339,483 صافى المطالبات المتكبدة

%10,72210 103,811 114,533 إجمالى تكاليف االكتتاب

%1,24345 2,781 4,024 أتعاب إشراف ورقابة

%13,48458 23,061 36,545 مصاريف عمومية وإدارية

%2,210759 291 2,501 خسائر تحويل عمالت أجنبية

%6-)33,869(530,955 497,086 اإلجمالي

جدول يوضح تفاصيل مجموع تكاليف ومصاريف عمليات المساهمين )بآالف الرياالت(.  

 بيان تكاليف ومصاريف
20152014عمليات المساهمين

 التغيرات
+  أو )-(

 نسبة التغير
%

%65-)9,675(14,947 5,272 مصاريف عمومية وإدارية

%906 1,558 1,648 مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف مجلس االدارة

%58-)9,585(16,505 6,920 اإلجمالي



تقرير مجلس اإلدارة
ثانيًا: النتائج التشغيلية والفروق الجوهرية

27

مجموع االستثمارات   .8
2014م  عام  في  ريال  ألف    1,002,142 مقابل  ريال  ألف   940,271 مبلغ  2015م  عام  خالل  المساهمين  إستثمارات  مجموع  بلغ   
مقابل  ريال  ألف   248,315 مبلغ  2015م  عام  خالل  التأمين  إعادة  عمليات  إستثمارات  مجموع  بلغ  وكذلك   ،6% بنسبة  منخفضًا 

165,060 ألف ريال للعام 2014م مرتفعا بنسبة قدرها 50%.

فيما يلي الرسم البياني بمجموع االستثمارات خالل الفترة 2011-2015م )بآالف الرياالت(.  
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مجموع االستثمارات

2012

83,244

942,905
1,002,142

2014

165,060

2015

940,271

248,315

2013

992,347

95,329

إستثمارات المساهمين إسثمارات عمليات إعادة التأمين

2011

44,645

964,286

صافي إيرادات اإلستثمارات   .9
بلغ صافى إيرادات إستثمارات عمليات إعادة التأمين بعد خصم مصاريف إدارة اإلستثمارات خالل عام 2015م مبلغ 1,138 ألف ريال   

مقابل 2,487 ألف ريال للعام 2014م منخفضًا بنسبة قدرها 54%. 

كما حققت إستثمارات عمليات المساهمين بعد خصم مصاريف إدارة االستثمارات  صافى إيرادات قدرها 4,703 ألف ريال خالل عام   
2015م مقابل صافى إيرادات قدرها  36,493 ألف ريال عام 2014م وذلك بانخفاض قدره %87 ويعود ذلك إلى تراجع أداء األسواق 

المالية خالل العام 2015م.

ويوضح الرسم البياني صافى إيرادات اإلستثمارات خالل الفترة 2011-2015م )بآالف الرياالت(.  
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تحليل جغرافي لصافي إيرادات اإلستثمارات )بآالف الرياالت(.

20152014

القطاع الجغرافي

إيرادات 
إستثمارات 

عمليات إعادة 
التأمين

إيرادات 
إستثمارات 
المساهمين

إيرادات 
إستثمارات 

عمليات إعادة 
التأمين

إيرادات 
إستثمارات 
المساهمين

 11,822  735  )6,465( 598 المملكة العربية السعودية

 24,671  1,752  11,168  540 خارج المملكة العربية السعودية

 36,493  2,487  4,703  1,138 اإلجمالي

فائض / )عجز( عمليات إعادة التأمين التشغيلية  .10
حققت عمليات إعادة التأمين  التشغيلية قبل عائد االستثمارات فائض وقدره 1,440 ألف  ريال خالل عام 2015م، مقابل عجز و قدره    
11,883ألف ريال خالل لعام 2014م، ويعود ذلك إلى انخفاض المطالبات المتكبدة بنسبة %15، وقد تم تحويل حصة المساهمين 
من هذا الفائض لقائمة عمليات المساهمين. ويوضح الرسم البياني التالي فائض / )عجز( عمليات إعادة التأمين التشغيلية خالل الفترة 

2011-2015م )بآالف الرياالت(.
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صافي دخل/ )خسارة( عمليات المساهمين  .11
حققت عمليات المساهمين صافي دخل عام 2015م بلغ 106 ألف ريال مقابل صافي دخل في عام 2014م بمبلغ  10,839ألف ريال   

وذلك بانخفاض قدره %99. ويعود السبب في ذلك إلى إنخفاض صافى أرباح إستثمارات المساهمين بنسبة 87%.

ويوضح الرسم البياني التالي صافي دخل/)خسارة( عمليات المساهمين خالل الفترة 2011-2015م )بآالف الرياالت(.   

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

20,000

40,000
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106
10,839

(99,654)

28,953

(34,305)

صافي دخل / ( خسارة ) عمليات عمليات المساهمين

قائمة عمليات المساهمين الشاملة خالل الفترة 2011-2015م )بآالف الرياالت(.  

2011م2012م2013م2014م2015مباالف الرياالت

21,891 32,658 54,781 40,120 7,795 إيرادات إستثمارات

- 2,250 - 248 3 إيرادات أخرى 

)614(103 1,124 )550()91( )خسائر( / أرباح تحويل عمالت أجنبية

)17,917()11,279()13,309()14,947()5,272(مصاريف عمومية وإدارية

)298()1,841()2,311()3,077()3,001(مصاريف إدارة اإلستثمارات

مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف 
)284()1,327()335()1,558()1,648(مجلس االدارة

حصة المساهمين من فائض / )عجز( 
)37,083(8,389 )139,604()9,397(2,320 عمليات إعادة التأمين

)34,305(28,953 )99,654(10,839 106صافي دخل / )خسارة( السنة
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إجمالي الدخل/)الخسارة( الشامل  .12
بلغ إجمالي الدخل الشامل خالل عام 2015م مبلغ 106 ألف ريال، مقابل إجمالي الدخل الشامل في عام 2014م بمبلغ 10,839 ألف   

ريال. وذلك بانخفاض قدره 99%.

قائمة عمليات المساهمين الشاملة خالل الفترة 2011-2015م )بآالف الرياالت(.  

2011م2012م2013م2014م2015مالبيان

)34,305(28,953)99,654(10,839 106 صافي دخل / )خسارة( السنة 

إجمالي  الدخل /  )الخسارة( الشاملة 
)34,305(28,953 )99,654( 10,839 106 للسنة 

االحتياطيات الفنية  .13
تهدف سياسة الشركة على بناء احتياطيات فنية تعزز من مالءة الشركة وقدرتها المالية، وقد ارتفعت االحتياطيات الفنية في العام   
2015م بنسبة قدرها %50 حيث بلغت 1,016,916 ألف ريال مقابل 678,318 ألف ريال عام 2014م. ويوضح الرسم البياني التالي 

االحتياطيات الفنية خالل الفترة 2011-2015م )بآالف الرياالت(. 
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الشركات التابعة   .15
ال توجد شركات تابعة للشركة داخل المملكة أو خارجها.

سياسة توزيع األرباح   .16
نظرًا لوجود خسائر متراكمة من السنوات السابقة فلن تقوم   
الشركة في  وتعتمد سياسة  العام.  لهذا  أرباح  بتوزيع  الشركة 
توزيع األرباح على تحقيق عوائد ومكاسب مجزية للمستثمرين 

في أسهم الشركة وفقًا لالعتبارات التالية:

األخذ  بعد  المساهمين،  على  مجزية  نقدية  أرباح  توزيع   .1  
في االعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزيع بما 
المال  رأس  للشركة ومتطلبات  المالي  الوضع  في ذلك 
المتاحة  االئتمان  للتوزيع وحدود  القابلة  العامل واألرباح 

للشركة، باإلضافة إلى الوضع االقتصادي العام.

منح أسهم مجانية للمساهمين في حالة توفر الظروف   .2  
المبقاة  باألرباح  المرتبطة  بذلك  الخاصة  والمتطلبات 
والقوائم  المراكز  في  المساهمين  حقوق  ومكونات 

المالية للشركة.

أسهم  أو  النقدية  األرباح   سواء  األرباح   أحقية  تكون   .3  
المنحة لمالكي األسهم المسجلين بسجالت مركز اإليداع 
انعقاد  يوم  تداول  نهاية  في  المالية  السوق  لدى شركة 

الجمعية العامة.

المساهمين  على  توزيعها  المقرر  األرباح   الشركة  تدفع   .4  
في المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.

وحسب النظام األساسي للشركة يتم توزيع األرباح  بناء على   
قرار الجمعية العامة ويكون ذلك على الوجه التالي:

تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.  .1  

احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح   من   )20%( يجنب   .2  
هذا  وقف  العادية  العامة  للجمعية  ويجوز  نظامي، 
المال  المذكور مقدار رأس  بلغ االحتياطي  التجنيب متى 

المدفوع.

السنوية  األرباح   من  مئوية  نسبة  تجنيب  للشركة  يجوز   .3  
الصافية لتكوين احتياطي إضافي يخصص لدعم المركز 

المالي للشركة حسب ما تقرره الجمعية العامة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل   .4  
عن )%5( من رأس المال المدفوع.

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح    .5  
أو يحول إلى حساب األرباح  المبقاة.

أرباح دورية تخصم  يجوز بقرار من مجلس اإلدارة  توزيع   .6  
من األرباح  السنوية المحددة في الفقرة )4( الواردة أعاله 
الجهات  من  والصادرة  لذلك  المنظمة  للقواعد  وفقًا 

المختصة.

مالحظة:
الحسابات  عرض  مع  تتماشى  كي  األرقام  بعض  تبويب  إعادة  تم 
للسنة الحالية ومع ذلك لم يكن هناك أي تأثير من إعادة التصنيف 

على العرض الشامل للبيانات المالية.

الموجودات   .14
بلغ مجموع موجودات الشركة 2,194,952 ألف  ريال في عام 2015م مقابل 1,931,969 ألف  ريال في عام 2014م مرتفعة بنسبة   
%14، وقد بلغ مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين  مبلغ 1,212,848 ألف  ريال في عام 2015م مقابل 882,863 ألف  ريال 
 في عام 2014م، ومجموع موجودات المساهمين مبلغ 982,104 ألف  ريال في عام 2015م مقابل 1,049,106 ألف  ريال في عام

2014م. ويوضح الرسم البياني التالي الموجودات خالل الفترة 2011-2015م )بآالف الرياالت(.
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أفريقيا

2014, Sigma

األقساط  حجم 
68,974

مليون دوالر
%1.44 من حجم السوق العالمي تمثل 
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االلتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية  .1
بشكل عام حققت الشركة خالل عام 2015م. االلتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية المطبقة في المملكة العربية السعودية والتي تشمل:  

القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.  •  

القواعد واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.  •  

قواعد الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل.  •  

نظام العمل و العمال الصادر عن وزارة العمل.  •  

نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.  •  

االلتزام بالئحة حوكمة الشركات  .2
التزمت الشركة بتطبيق جميع مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية خالل العام 2015م ما عدا المواد التالية:  

أســباب عـدم التطبيقنـص المــــــــادةرقــم المادة

المادة )6( )ب(
حقوق التصويت 

"يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت 
إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة"

لم يتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي بسبب 
عدم تلق الشركة الموافقة الرسمية على إجراء 
التعديل من مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة )6( )د( 
حقوق التصويت 

“يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة 
اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل 

صناديق اإلستثمار - اإلفصاح عن سياساتهم في 
التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، 

وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب 
جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق 

األساسية الخاصة باستثماراتهم.”

ال تنطبق هذه المادة على الشركة

المادة )12( )ط(
لجان مجلس اإلدارة 

واستقالليتها 

“ال يجوز للشخص ذي الصفة اإلعتبارية - الذي يحق له 
بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة 

- التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس 
اإلدارة.”

ال تنطبق هذه المادة على الشركة

تكوين مجلس اإلدارة  وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة لكل عضو  .3

الفترةإســـــــــم العضــــــــوفئة العضوية
الشركات األخرى التي يشارك في عضوية 

مجلس إدارتها

أعضاء غير 
تنفيذيين

هشام بن عبدالملك آل الشيخ
شركة اشمور لإلستثمار السعوديةتم التجديد في 2014/05/11مرئيس مجلس اإلدارة

أعضاء 
مستقلون

مشاري بن إبراهيم المشاري الحسين
البنك السعودي لالستثمارتم التجديد في 2014/05/11منائب رئيس مجلس اإلدارة 

شركة التأمين االسالمية - األردنتم التجديد في 2014/05/11مأحمد محمد أحمد صباغ
شركة األمان للتكافل - لبنان

شركة إسكان للتأمين - مصرتم التجديد في 2014/05/11مهمام محمد همام بدر

تم التجديد في 2014/05/11مجين لوك قيرقين 

تم التجديد في 2014/05/11ممنصور بن عبدالعزيز البصيلي
الشركة السعودية للخدمات األرضية

أمالك العالمية للتمويل
HSBC السعودية

تم التجديد في 2014/05/11مإسماعيل محبوب

تم التجديد في 2014/05/11ممحمود جميل حسوبة

أعضاء 
تم التجديد في 2014/05/11مفهد بن عبدالرحمن الحصنيتنفيذيون
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إجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور خالل العام المالي 2015م   .4

أســــم العضو 

االجتماع
األول

2015/02/15م

االجتماع
الثاني

2015/04/12م

االجتماع
الثالث

2015/07/12م

االجتماع
الرابع

2015/10/11م

االجتماع
الخامس

المجموع2015/12/13م

4حضرحضرحضرلم يحضرحضرهشام بن عبدالملك آل الشيخ

مشاري بن إبراهيم المشاري 
5حضرحضرحضرحضرحضرالحسين

5حضرحضرحضرحضرحضرأحمد محمد أحمد صباغ

4حضرحضرلم يحضرحضرحضرهمام محمد همام بدر

5حضرحضرحضرحضرحضرجين لوك قيرقين 

5حضرحضرحضرحضرحضرمنصور بن عبدالعزيز البصيلي

4لم يحضرحضرحضرحضرحضرإسماعيل محبوب 

4حضرحضرلم يحضرحضرحضرمحمود جميل حسوبة

5حضرحضرحضرحضرحضرفهد بن عبدالرحمن الحصني 

لجان مجلس اإلدارة    .5

اللجنة التنفيذية   

األعضاءإختصاصات و مهام اللجنة
عدد االجتماعات 

خالل العام

تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة اإلدارة التنفيذية 
للشركة ومراجعة األعمال بشكل دوري وتقديم 
مختلف  حول  اإلدارة  مجلس  إلى  التوصيات 
الموضوعات مثل الخطط االستراتيجية وخطط 

العمل.

رئيسًا األستاذ/ هشام بن عبد الملك آل الشيخ  
عضوًا األستاذ/ فهد بن عبد الرحمن الحصني 
عضوًا األستاذ/ جين لوك قيرقين 
عضوًا األستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي 
عضوًا األستاذ/ همام محمد همام بدر 

5

لجنة المراجعة   

األعضاءإختصاصات و مهام اللجنة
عدد االجتماعات 

خالل العام

تقوم لجنة المراجعة بمهام تفعيل توصيات مجلس 
المالية  التقارير  على  باإلشراف  يتعلق  فيما  اإلدارة 
المراجعة  عمليات  كفاءة  مدى  وتقييم  للشركة 
تقييم  بعملية  اللجنة  تقوم  كما  والخارجية.  الداخلية 
داخل  واللوائح  باألنظمة  االلتزام  عمليات  مراقبة  و 

الشركة والتوصية بشأنها.

اتألستاذ/ أحمد محمد صباغ
األستاذ/ نعيم فخري الجيوسي

األستاذ/ علي بن سعيد القحطاني 

رئيسًا
عضوًا خارجيًا
6عضوًا خارجيًا
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لجنة الترشيحات و المكافآت   

األعضاءإختصاصات و مهام اللجنة
عدد االجتماعات 

خالل العام

منها  مهام  بعدة  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تقوم 
التوصية لمجلس اإلدارة الترشيح لعضوية المجلس 
المراجعة  و  المعتمدة،  والمعايير  للسياسات  وفقًا 
المهارات  من  المطلوبة  لالحتياجات  السنوية 
هيكل  مراجعة  اإلدارة،  مجلس  لعضوية  المناسبة 
التغييرات  في شأن  التوصيات  ورفع  اإلدارة  مجلس 
أعضاء  استقاللية  من  التأكد  إجراؤها،  يمكن  التي 
وضع  مصالح،  تعارض  وجود  وعدم  اإلدارة  مجلس 
أعضاء  ومكافآت  لتعويضات  واضحة  سياسات 

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

األستاذ/ مشاري بن إبراهيم المشاري الحسين
األستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي

األستاذ/ همام محمد همام بدر

رئيسًا
عضوًا
عضوًا

5

لجنة اإلستثمار  

األعضاءإختصاصات و مهام اللجنة
عدد االجتماعات 

خالل العام

تتولى لجنة االستثمار اإلشراف على إدارة المحفظة 
وتنفيذ  إعداد  على  وتشرف  للشركة،  االستثمارية 

السياسات االستثمارية

األستاذ/ هشام بن عبد الملك آل الشيخ 
األستاذ/ مشاري بن إبراهيم المشاري الحسين

األستاذ/ محمود جميل حسوبه 
األستاذ/ فهد بن عبد الرحمن الحصني 

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا

6

لجنة المخاطر واإلكتتاب  

األعضاءإختصاصات و مهام اللجنة
عدد االجتماعات 

خالل العام

إدارة  على  واإلكتتاب  المخاطر  لجنة  تشرف 
عن  نيابة  الشركة  في  اإلكتتاب  وأنشطة  المخاطر 
الرئيسية تصميم  اإلدارة. وتشمل مهامها  مجلس 
يتوافق  بما  الشركة  في  المخاطر  إدارة  إستراتيجية 
والجهات  مساهميها  تجاه  الشركة  إلتزامات  مع 
سياسات  بإعتماد  اللجنة  تختص  كما  الرقابية، 
المخاطر  حدود  وتحديد  اإلكتتاب  وإرشادات 

المسموح بها للشركة

األستاذ/ جين لوك قيرقين
األستاذ/ إسماعيل محبوب

األستاذ/ همام محمد همام بدر
األستاذ/ فهد بن عبد الرحمن الحصني

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
5عضوًا

وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة  وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة   .6
أو أي من شركاتهم التابعة.

ال توجد لدى الشركة مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة  وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من   
شركاتهم التابعة، خالف ما هو موضح في الفقرة 9 أدناه.

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك   .7
الحقوق. 

لم تقم أي فئة تمتلك أسهم لها حق التصويت بإبالغ الشركة بتلك الحقوق.  

بيان بأي استثمارات أو احتياطيات أنشأتها الشركة لصالح موظفيها.  .8
لم تقم الشركة بعمل أي استثمارات أو احتياطيات لصالح موظفيها.  



تقرير مجلس اإلدارة
ثالثًا: االلتزامات واإلفصاحات واإلقرارات حسب اللوائح التنظيمية

37

نسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة لعام 2015م  .9

إسم العضو

عدد األسهم 
أو أدوات الدين 
في بداية العام

 نسبة 
الملكية في 
بداية العام

 صافي
التغيير عدد 

 األسهم
خالل العام

 نسبة
التغير خالل 

العام

إجمالي 
 األسهم
 نهاية
العام

 إجمالي
 نسبة التملك
نهاية العام

هشام بن عبدالملك آل الشيخ وعائلته
%10,0000.01%00%10,0000.01رئيس مجلس اإلدارة

مشاري بن إبراهيم المشاري الحسين وعائلته 
%5,0000.005%00%5,0000.005نائب رئيس مجلس اإلدارة

أحمد محمد أحمد صباغ وعائلته
%400,0000.4%00%400,0000.4عضو  مجلس اإلدارة

همام محمد همام بدر وعائلته
%00%00%00عضو مجلس اإلدارة

جين لوك قيرقين وعائلته
%00%00%00عضو مجلس اإلدارة 

منصور بن عبدالعزيز البصيلي وعائلته
%71,1170.07%00%71,1170.07عضو مجلس اإلدارة

إسماعيل محبوب وعائلته
%00%00%00عضو مجلس اإلدارة 

محمود جميل حسوبة وعائلته
%35,0000.035%00%35,0000.035عضو مجلس اإلدارة

فهد بن عبدالرحمن الحصني وعائلته
%1,5000.0015%00%1,5000.0015عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

نيلمن بريز وعائلته 
%00%00%00المدير المالي
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مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  وكبار التنفيذيين  .10

)بآالف الرياالت(

البيان

 أعضاء
 مجلس
اإلدارة

التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين/

المستقلين

مجموع ما حصل عليه
 خمسة من كبار التنفيذيين

)بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير 
المالي( ممن تلقوا أعلى المكافآت 

والتعويضات

7,453--الرواتب والتعويضات

1209001,353المكافآت الدورية والسنوية

-36592مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف مجلس االدارة

-332-أتعاب إستشارية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري 
---أو سنوي

1561,8248,806المـجمــــوع

ملكية أسهم الشركة  .11
يوضح الجدول التالي قائمة بالمالك الرئيسيين الذين يملكون %5 أو أكثر من أسهم الشركة.  

األسم
عدد األسهم في
2015/01/01م

 نسبة التملك في
2015/01/01م

 عدد األسهم في
2015/12/31م

 نسبة التملك في
التغير2015/12/31م

شركه أحمد حمد القصيبي 
و اخوانه

5,000,0005%5,000,0005%0%

عقود فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة    .12
تم خالل العام 2015م دفع مبلغ 332,083 ريال لعضو مجلس اإلدارة لألستاذ /جين لوك قرقين بحسب عقد لتقديم خدمات استشارية   
في مجال إعادة التأمين يسري لمدة عام وينتهي في 2016/04/30م قابل للتجديد. كما أجرت الشركة عقود إعادة تأمين لمدة عام 
مع شركة األمان للتكافل )لبنان( بمجموع أقساط تقدر بـ 137,701 ريال، وعقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة التأمين اإلسالمية 
بمجموع أقساط تقدر بـ  3,386,047علمًا بأن األستاذ / أحمد محمد صباغ عضو في مجلسي إدارتها. كما أجرت الشركة أيضًا عقود 
إعادة تأمين لمدة عام مع شركة إسكان للتأمين )مصر( بمجموع أقساط تقدر بـ 7,957,341 ريال علمًا بأن األستاذ/ همام محمد همام 
بدر رئيس لمجلس إدارتها. وقد تم تنفيذ جميع هذه العقود طبقًا لإلجراءات المعتمدة من قبل الشركة. وتمت الموافقة على العقود 

التي فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة والتجديد لها لمدة عام من قبل الجمعية العامة للشركة في اجتماعها في 2015/05/13م.

فعالية الرقابة الداخلية بالشركة  .13
يسعى نظام الرقابة الداخلية بالشركة إلى توفير التحقق من أن وسائل التحكم والرقابة كافية بدرجة معقولة وكذلك إلى التأكد من سالمة   
التقارير المالية والحد من المخاطر، وقامت إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة وال توجد نتائج جوهرية للمراجعة السنوية 

لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.  



تقرير مجلس اإلدارة
ثالثًا: االلتزامات واإلفصاحات واإلقرارات حسب اللوائح التنظيمية
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بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة )بآالف الرياالت(   .14

المبالغ المستحقةاألسبابالوصف

39,419 حصة الشركة حسب األنظمة الزكوية والضريبية في المملكةالزكاة وضريبة الدخل 

606 حصة الشركة حسب األنظمة الزكوية والضريبية في المملكةضريبة االستقطاعات 

306 رسوم اإلشراف لمؤسسة النقد العربي السعوديتكاليف الرقابة والتفتيش 

 اشتراكات التأمينات اإلجتماعية  لموظفي الشركة للمؤسسة تأمينات اجتماعية
119 العامة للتأمينات اإلجتماعية

40,450 اإلجمالي

مراجعو الحسابات الخارجيين  .15
وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2015/5/13م على اقتراح مجلس اإلدارة  بتعيين كل من السادة كي بي إم جي الفوزان   
و السدحان ومكتب السادة بي كي إف البسام و النمر محاسبون متحالفون للقيام بدور مشترك كمراجعي حسابات الشركة للسنة 

المالية المنتهية في 2015/12/31م.

معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية  .16
تطبق الشركة معايير المحاسبة الدولية بداًل من المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك بعد أخذ   

موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، ولم يكن هناك اختالفات قياس جوهرية في جميع الحسابات. 

وقد لفت تقرير المحاسب القانوني االنتباه إلى أن القوائم المالية للشركة أعدت وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وليس   
وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، وقد تم إيضاح السبب في ذلك. 

اإلقرارات  .17
)إعادة(  التأمين  إلعادة  السعودية  الشركة  إدارة   مجلس  يقر   

التعاونية أنه:
ال توجد أي قروض على الشركة سواء كانت واجبة السداد   •  
أي  بدفع  الشركة  تقم  ولم  ذلك،  غير  أو  الطلب  عند 
في  المنتهية  المالية  السنة  خالل  لقروض  سداد  مبالغ 

2015/12/31م.
وأي  أسهم،  إلى  للتحويل  قابلة  دين  أدوات  أي  توجد  ال   •  
مشابهة  حقوق  أو  اكتتاب  حق  مذكرات  أو  خيار  حقوق 
في  المنتهية  المالية  السنة  خالل  الشركة  أصدرتها 

2015/12/31م.
ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين   •  
قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق 
اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها 

الشركة خالل العام المالي 2015م.
جانبها  من  إلغاء  أو  شراء  أو  باسترداد  الشركة  تقم  لم   •  
ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية 

المتبقية.
ال يوجد خالل العام 2015م أي عقد كانت الشركة طرفًا   •  
فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي 

أو المدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بهم.

أعضاء  أحد  بموجبة  تنازل  اتفاق  أو  ترتيبات  أي  توجد  ال   •  
مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهميها   •  

عن أي حقوق في األرباح.
ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على   •  
الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية 

أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
)إعادة(  التأمين  إلعادة  السعودية  الشركة  إدارة   مجلس  يقر   

التعاونية بما يلي:
أن سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح. أ(   

وُنّفذ  سليمة  أسس  على  ُأعّد  الداخلية  الرقابة  نظام  أن  ب(   
بفاعلية.

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة  ج(   
نشاطها.

الخاتمة
الكرام  الشركة  اإلدارة عن شكره وتقديره لعمالء  يعرب مجلس  وإذ 
على ما يولوننا من ثقة غالية، فإن المجلس يسره أن يقدم خالص 
دور  إلسهامهم  أصبح  الذين  المساهمين  لجميع  وامتنانه  شكره 
كبير في تطوير الشركة السعودية إلعادة التأمين  )إعادة( التعاونية، 
ويسجل مجلس اإلدارة  تقديره أيضا إلدارة  الشركة والعاملين فيها 

على جهودهم المخلصة التي بذلوها خالل العام.



األقساط  حجم 
 4,778,248

مليون دوالر

العالم

2014, Sigma



القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

الشركة السعودية إلعادة التأمين )إعادة( التعاونية 
)شركة مساهمة سعودية(
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تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  
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قائمة المركز المالي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

إيضاحات
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي

موجودات عمليات إعادة التأمين

661,025,6921,454,864نقدية وأرصدة لدى البنوك

1435,218,33213,125,000ودائع ألجل

7195,141,907112,739,098أقساط تامين مدينة

873,707,373124,911,737إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

440,823,628220,186,253أقساط تأمين مستحقة

960,496,840105,139,646الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

1091,293,45528,113,134مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

130,783,161188,019,813مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

117,363,4592,080,440الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

17,389,66417,311,815أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

1294,148,44763,512,581تكاليف إكتتاب مؤجلة

135,455,8456,269,040ممتلكات ومعدات 

1,212,847,803882,863,421مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين 

موجودات المساهمين

31,917,27526,567,730 6نقدية وأرصدة لدى البنوك

-118,849,000 14ودائع ألجل

540,41170,035 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل 

2,220,4853,703,766 دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك

687,580,266732,671,564 8إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

145,470,427-15إستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

405,9907,100,713 10مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

107,592,394100,000,000  26وديعة نظامية 

32,998,85733,521,502  13ممتلكات ومعدات

982,104,6781,049,105,737  مجموع موجودات المساهمين

2,194,952,4811,931,969,158  مجموع الموجودات

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 33 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة المركز المالي )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  

إيضاحات
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي

مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

10,101,72222,617,656  ذمم دائنة 

14,927,1814,173,060  ذمم إعادة إسناد دائنة

354,4671,129,253  أقساط إعادة إسناد مستحقة

502,998,272238,458,639  11إجمالي األقساط غير المكتسبة

674,119,737609,842,291  9إجمالي المطالبات تحت التسوية

1,806,605749,782  16عموالت غير مكتسبة

4,185,2122,479,662  17مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

3,164,7132,481,001  مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

1,211,657,909881,931,344مجموع مطلوبات عمليات إعادة التأمين

فائض عمليات إعادة التأمين

1,189,894932,077الفائض المتراكم

1,212,847,803882,863,421مجموع مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

مطلوبات و حقوق المساهمين
مطلوبات المساهمين

39,418,72435,441,642 19مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

130,783,161188,019,813 مبالغ مستحقة إلى عمليات إعادة التأمين

9,766,0698,219,064 17مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

179,967,954231,680,519مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

1,000,000,0001,000,000,000 20رأس المال

6,070,9246,070,924 21إحتياطي نظامي 

)188,645,706()203,934,200( عجز متراكم 

802,136,724817,425,218مجموع حقوق المساهمين

982,104,6781,049,105,737مجموع  مطلوبات و حقوق المساهمين

مجموع مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين ومطلوبات وحقوق  
2,194,952,4811,931,969,158المساهمين
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قائمة دخل عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

إيضاحات
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي

804,825,788556,290,140 11إجمالي األقساط المكتتبة

)6,101,192( )12,177,198( 11أقساط معاد إسنادها

)35,594,574( )37,856,616( 11مصاريف فائض الخسارة

754,791,974514,594,374صافي األقساط المكتتبة

)23,697,283()259,256,614(11التغير في صافي األقساط غير المكتسبة

495,535,360490,897,091صافي األقساط المكتسبة

)215,695,818()230,562,501(28،29صافي المطالبات المسددة

)185,314,716()108,920,252(9التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

)401,010,534(339,482,753صافى المطالبات المتكبدة

26,167,000-التغير في إحتياطي عجز األقساط

)103,811,400()114,532,891( 12إجمالي تكاليف االكتتاب وعموالت االرباح

162,773,9281,948,180عموالت مكتسبة على عمليات معاد إسنادها 

)2,781,451()4,024,129( أتعاب إشراف ورقابة 

)104,644,671()115,783,092(صافي تكاليف اإلكتتاب

40,269,51511,408,886فائض عمليات اعادة التامين 

201,99270,001دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 

)خسائر(  /أرباح محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في 
225,850)73,118(8 تقائمة الدخل

أرباح غير محققة من استثمارات مدرجة  قيمتها العادلة في قائمة 
81,324,8202,430,636 تالدخل 

216,46959,100إيرادات أخرى

)240,395()315,456(مصاريف إدارة اإلستثمارات

)23,060,044()36,545,448(22مصاريف عمومية وإدارية

)291,042()2,500,599(خسائر تحويل عمالت أجنبية

)9,397,008(42,578,175صافي فائض/ )عجز( عمليات إعادة التأمين 

9,397,008)2,320,358(27,4حصة المساهمين من )فائض( / عجز عمليات إعادةالتأمين  

-257,817فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة المساهمين

932,077932,077الفائض المتراكم كما في بداية السنة

1,189,894932,077الفائض المتراكم كما في نهاية السنة



إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 33 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
46

إيضاحات
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي

582,899842,499دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 

5,283,3058,369,809دخل عموالت خاصة من سندات وصكوك

860,2671,281,183أرباح محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

-3,687,500توزيعات أرباح

)خسائر( / أرباح غير محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في 
29,626,814)7,851,967(8قائمة الدخل 

-156,032,940أرباح محققة من استثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق

2,716248,129إيرادات أخرى

7,797,66040,368,434إجمالي إيرادات اإلستثمار

)14,947,416()5,271,929(22مصاريف عمومية وإدارية

)3,076,970()3,000,497(مصاريف إدارة اإلستثمارات

)1,558,388()1,647,862(23مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة

)549,778()91,415(خسائر تحويل عمالت أجنبية

)9,397,008(272,320,358حصة المساهمين من فائض / )عجز( عمليات إعادة التأمين

106,31510,838,874صافي دخل السنة 

250,0010,108ربح السهم األساسي والمخفض للسنة 

100,000,000100,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة

قائمة دخل عمليات المساهمين 
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  
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2015
ريال سعودي

2014
ريال سعودي

10,838,874 106,315 صافي دخل السنة 

10,838,874 106,315 إجمالي الدخل الشاملة للسنة 

قائمة دخل عمليات المساهمين الشاملة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  

المجموعالمساهمون غير الخليجيينالمساهمون الخليجيون والجمهور العام

إيضاحات
رأس المال

ريال سعودي

اإلحتياطي 
النظامي

ريال سعودي
العجز المتراكم

ريال سعودي
رأس المال

ريال سعودي

اإلحتياطي 
النظامي

ريال سعودي

المتراكم(   )العجز 
األرباح المبقاة 

ريال سعودي
رأس المال

ريال سعودي

اإلحتياطي 
النظامي

ريال سعودي
العجز المتراكم

ريال سعودي
المجموع

ريال سعودي

 الرصيد كما
821,772,023)184,298,901(1,000,000,0006,070,924)2,131,386(23,422,000142,193)182,167,515(976,578,0005,928,731في 1 يناير 2014 

----2,426,00014,7282,440,728)2,440,728()14,728()2,426,000(محول خالل السنة

10,838,87410,838,874--280,163--10,558,711--صافي دخل السنة

)15,185,679()15,185,679(-----)15,185,679(--19الزكاة وضريبة الدخل 

 الرصيد كما في
817,425,218)188,645,706(25,848,000156,921589,5051,000,000,0006,070,924)189,235,211(31974,152,0005,914,003 ديسمبر 2014 

 الرصيد كما
817,425,218)188,645,706(25,848,000156,921589,5051,000,000,0006,070,924)189,235,211(974,152,0005,914,003في 1 يناير2015

-----)11,694()1,926,306(-1,926,30611,694محول خالل السنة

106,315106,315--2,542--103,773--صافي دخل السنة

)15,394,809()15,394,809(--)18,610(--)15,376,199(--19الزكاة وضريبة الدخل 

 الرصيد كما
802,136,724)203,934,200(23,921,694145,227573,4371,000,000,0006,070,924)204,507,637(976,078,3065,925,697في 31 ديسمبر 2015 
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إيضاحات
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي

األنشطة التشغيلية

-257,817 فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة المساهمين       

التعديالت لـتسوية فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين الى 
صافي النقد الناتج من االنشطة التشغيلبية:

1,179,6261,099,217 مكافآة نهاية الخدمة للموظفين 

2,388,8282,082,527 13استهالك

-13808,506أعادة توزيع مصاريف استهالك من عمليات المساهمين 

في  العادلة  قيمتها  مدرجة  إستثمارات  من  محققة  )أرباح(   / خسائر 
)225,850(73,118 8 )ت(قائمة الدخل 

العادلة في قائمة  )أرباح( غير محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها 
)2,430,636( )1,324,820( 8 )ت(الدخل 

791,508)86,998( )أرباح( / خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات

263,711)5,283,019( 11الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

264,539,63323,433,572 11إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 

)9,397,008( 2,320,358  27حصة المساهمين من فائض/ )عجز( عمليات إعادة التأمين       

والمطلوبات  الموجودات  في  التغيرات  قبل  التشغيلية  األرباح 
264,873,04915,617,041التشغيلية

التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية: 

)42,246,475( )82,402,809( أقساط تأمين مدينة

)55,317,073( )220,637,375( أقساط تأمين مستحقة

)251,071( 44,642,806 9الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

)9,066,652( )30,635,866( تكاليف إكتتاب مؤجلة 

)1,594,867( )77,849( أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

)27,044,132( )63,180,321( مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

14,474,608 )12,515,934( ذمم دائنة

)3,442,463( 10,754,121 ذمم إعادة إسناد دائنة

)3,333,874( )774,786( أقساط إعادة إسناد مستحقة

185,565,787 64,277,446 9إجمالي المطالبات تحت التسوية 

)26,167,000( - إحتياطي عجز األقساط

)61,112(1,056,823 عموالت غير مكتسبة

)3,443,727( 1,705,550 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

43,688,990)22,915,145(النقد )المستخدم في( / من العمليات

)338,860()495,914(مكافآة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

43,350,130)23,411,059(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية

قائمة التدفقات النقدية لعمليات إعادة التأمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  
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إيضاحات
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي

األنشطة اإلستثمارية

)1,838,954( )1,575,633( 13)أ(شراء ممتلكات ومعدات 

)83,847,393( )55,437,973( 8 )ت(إضافات لإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

32,998 86,998متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات

107,894,03956,921,301 8 )ت(متحصالت من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

)13,125,000()22,093,332(ودائع ألجل 

)41,857,048(28,874,099صافي النقد من / )المستخدم في(  األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)5,306,856(54,107,788مستحق من عمليات المساهمين

)5,306,856(54,107,788صافي النقد من / )المستخدم في(  األنشطة التمويلية

)3,813,774(59,570,828 الزيادة / )النقص(  في النقدية وشبه النقدية 

5,268,638 1,454,864 النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

61,025,6921,454,864النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

معامالت غير نقدية:

-13808,506)أ(أعادة توزيع مصاريف استهالك من عمليات المساهمين 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات إعادة التأمين )تتمة(
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  
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إيضاحات
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي

األنشطة التشغيلية

106,31510,838,874صافي دخل السنة  

التعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقدية المستخدمة في 
االنشطة التشغيلية:

683,544-13)ب(إستهالك

)1,281,183()60,267(8 )ت()أرباح( محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

خسائر/ )أرباح( غير محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في 
)29,626,814(87,851,967 )ت(قائمة الدخل

9,397,008)2,320,358(حصة المساهمين من )فائض( /  عجز عمليات إعادة التأمين       

الربح / )العجز( التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
)9,988,571(5,577,657التشغيلية 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)1,362,594(6,694,723مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

1,547,0051,577,895مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

)500,000(-ذمم دائنة

-)7,592,394(وديعه نظاميه

)12,928,635()11,417,727(19)ت(زكاة وضريبة دخل مدفوعة

)23,201,905()5,190,736(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)1,213,304()285,861(13)ب(شراء ممتلكات ومعدات 

970,206)470,376(دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

)408,608(1,483,281دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات و صكوك

)259,845,023()219,579,979(8 )ت(إضافات لإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

8256,879,577153,261,010 )ت(متحصالت من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

37,500,000)118,849,000(ودائع ألجل 

145,470,42728,524,982متحصالت من إستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

)41,210,737(64,648,069صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

5,306,856)54,107,788(مستحق إلى عمليات إعادة التأمين

5,306,856)54,107,788(النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية

)59,105,786(5,349,545الزيادة / )النقص( في النقدية وشبه النقدية

26,567,73085,673,516النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

31,917,27526,567,730النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 
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التكوين واألنشطة الرئيسية   .1
السعودية بموجب  العربية  المملكة  )»الشركة«( - شركة مساهمة سعودية مسجلة في  التعاونية  التأمين  السعودية إلعادة  الشركة   
السجل التجاري رقم 1010250125 بتاريخ 12 جمادى األول 1429هـ )الموافق 17 مايو 2008( ولديها فرع في والية البوان، ماليزيا 
بموجب ترخيص رقم 2014146IS. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص. ب 300259، الرياض 11372، الوادي، الطريق الدائري 

الشمالي الغربي، مخرج 7، مبنى 4130،  الرياض، المملكة العربية السعودية. 

إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة أعمال إعادة التأمين التعاوني والنشاطات ذات العالقة في المملكة العربية السعودية وخارجها.  

أسس اإلعداد   .2

أسس القياس   
التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس االستثمارات بالقيمة العادلة  المدرجة قيمتها  يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة   

العادلة في قائمة الدخل.

بيان األلتزام  
المالية بالتقارير  الخاصة  الدولية  للمعايير  وفقا  االدارة  قبل  من   2015 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  المالية  القوائم  أعدت    
السعودية العربية  المملكة  في  عليها  المتعارف  المحاسبية  المعايير  وفقا  العرض  بها  يقصد  ال  المالية  القوائم  هذة  فان   وبالتالي 

الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وفقًا لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، على الشركة أن تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين   
وعمليات المساهمين. تحتفظ الشركة بالعهدة الفعلية لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات اعادة التامين وعمليات المساهمين. 
يتم تسجيل اإليرادت والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط ويتم  توزيع اإليرادات والمصاريف األخرى 

المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.

العملة الوظيفية وعملة العرض   
تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة.  

المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات   .3
ان السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السابقة، باستثناء   

تطبيق المعايير الجديدة التالية والتعديالت األخرى على المعايير القائمة المذكورة أدناه: 

المعايير الجديدة الصادرة والمعدلة والمطبقة   
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 19 التي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2014م وتنطبق   •  
على البرامج المحددة المزايا التي تشمل اشتراكات الموظفين و/أو األطراف األخرى. توفر هذه التعديالت اعفاء من المتطلبات 
لفترات  المعنية  األخرى  الموظفين/األطراف  شتراكات  ال  معينة(  معايير  استيفاء  )شريطة  2011م  عام  تعديالت  في  المقترحة 
تكلفة  للحد من  الظروف(  الحالية خيارًا )حسب  التعديالت  الثابت. تمنح  القسط  أو بطريقة  المزايا  برنامج  الخدمة ضمن نموذج 

الخدمة في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة المعنية.

دورة التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية لألعوام من 2010م - 2012م ومن 2011م - 2013م التي تنطبق على   •  
الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2014م.

معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد  
تاريخ  حتى  بعد  المفعول  غير سارية  ولكنها  الصادرة  والتفسيرات  التالية  المعايير  أدناه  نورد  أعاله،  المذكورة  المعايير  إلى  باإلضافة   
اصدار القوائم المالية للشركة الموضحة ادناه. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير )إذا كانت تنطبق على أنشطتها( عندما تصبح سارية 
المفعول. إضافة لذلك، قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت والتنقيحات لمعايير التقارير المالية الدولية والتي نشرت وتعتبر 

الزامية للشركة اعتبارًا من تواريخ مستقبلية.

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  
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المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات )تتمة(  .3

معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 األدوات المالية  
يظهر معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 )الصادر( المرحلة األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية على الرغم من أن تاريخ   
االعتماد يخضع لمسودة مشروع استبدال معيار لمحاسبة الدولي رقم 39 الصادرة مؤخرًا وينطبق على تصنيف وقياس الموجودات 
والمطلوبات المالية كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم 39. كان المعيار في البداية ساري المفعول للفترات السنوية التي 
تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013، إال أن التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 وتاريخ السريان االلزامي لمعيار التقارير المالية 

الدولية رقم 9 وافصاحات االنتقال الصادرة في ديسمبر 2011، قد انتقلت إلى التاريخ االلزامي الفعلي في 1 يناير 2015.

المالية  األدوات   9 رقم  الدولية  المالية  التقارير  معيار  الدولية  المحاسبة  معايير  أصدر مجلس   ،2013 نوفمبر   19 بتاريخ  ذلك،  ومع   
)محاسبة التحوط والتعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 9( بحيث يتم التعديل على معيار التقارير المالية الدولية ليشمل 
النموذج الجديد العام لمحاسبة التحوط. وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية مبدئيًا في اجتماعه المنعقد في شهر فبراير 2014 أن 

معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 سيكون ساري المفعول بشكل الزامي للسنوات التي ستنتهي في أو بعد 31 ديسمبر 2018.

التحسينات السنوية على معايير التقارير الدولية 2014-2012  
دورة التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية لألعوام 2012 - 2014 التي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو   

بعد 1 يناير 2016م.

اإلفصاح األولي )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1(  
يعدل معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية لمعالجة ينظر معوقات معدي ممارسة أحكامها في تقديم التقارير المالية.   

وهو فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016.

فيما يلي المعايير الجديدة او المعدلة المتوقع ان اليكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية:  
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 15-  اإليرادات من العقود مع العمالء.  •  

الزراعة – االصول الحيوية )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 41-16(.  •  

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   .4
نورد أدناه بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:  

أسس العرض  
اإليرادات  تسجيل  يتم  المساهمين.  وعمليات  التأمين  إعادة  عمليات  حسابات  من  لكل  منفصلة  حسابية  بدفاتر  الشركة  تحتفظ   
والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر الحسابية الخاصة بذلك النشاط. ويتم توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة من 

قبل اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

طبقًا ألنظمة التأمين والئحته التنفيذية الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، يجب على الشركة توزيع %10 من صافي فائض   
%90 المتبقية من الفائض إلى المساهمين. يتم تحويل أي عجز في عمليات إعادة  عمليات التأمين إلى حاملي وثائق التأمين والـ 

التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل.

إعادة االسناد   
تستخدم الشركة اتفاقيات إعادة اسناد عمليات التأمين لزيادة قدرات التأمين الخاصة بها وللتقليل من مخاطر تعرضها للخسائر. إن إعادة   

إسناد عمليات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها المباشرة تجاه شركات التأمين التي أسندت إليها عمليات التأمين.

يتم إجراء مراجعة لالنخفاض في القيمة للمبالغ القابلة لإلسترداد بموجب عقود إعادة االسناد بتاريخ إعداد القوائم المالية مرة واحدة أو   
أكثر وذلك عند وجود انخفاض في القيمة خالل السنة. يحدث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم إمكانية 
الشركة استرداد المبالغ القائمة بموجب شروط العقد، وإمكانية قياس اثر المبالغ التي ستستلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل 

موثوق به. يتم إثبات الخسائر في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم.

تعرض األقساط والمطالبات على أساس إجمالي لكل من إعادة التأمين وعمليات إعادة اإلسناد.  

يتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات عمليات إعادة التأمين عند إستنفاذ كافة الحقوق التعاقدية أو إنهائها أو عند تحويل العقد   
إلى طرف آخر.

 

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
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النقدية وشبه النقدية  
لغرض التدفق النقدي، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد لدى الصندوق والبنوك وودائع ألجل والتي تستحق خالل ثالثة اشهر او   

اقل من تاريخ اقتنائها.

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة   
يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود إعادة التأمين بالقدر الذي   
الشاملة  المتضمنة  األخرى  األكتتاب  تكاليف  كافة  إثبات  يتم  المستقبلية.  األقساط  لإلسترداد من  قابلة  التكاليف  فيه هذه  تكون 
تكاليف اشراف ورقابة كمصروف عند تكبدها.وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء التكاليف المؤجلة بإتباع نفس األساس المستخدم 
في األقساط غير المكتسبة. يقيد اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم. يتم إحتساب التغيرات في العمر 
اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة إلستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها ذلك األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء، 

ويتم إعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية. 

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع إنخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، مرة واحدة أو أكثر وذلك عند وجود دليل   
على وقوع هذا اإلنخفاض. وفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض 
في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم. كما تؤخذ تكاليف االكتتاب المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار كفاية 

المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية.

المصاريف المدفوعة مقدما  
تمثل المصاريف المدفوعة مقدما مصاريف غير متكبدة بعد ولكن تم دفعها نقدا. وسجلت مدفوعات مقدما في البداية كموجودات   
وتقاس على المبلغ النقدي المدفوع. وفي وقت الحق، وتحمل هذه إلى قائمة عمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين الشاملة 

حيث يتم استهالكها أو تنتهي مع مرور الوقت.

الممتلكات والمعدات  
تظهر الممتلكات والمعدات، بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. عندما يطلب إستبدال أجزاء جوهرية من   
الممتلكات والمعدات على فترات، تقوم الشركة بإثبات هذه األجزاء كموجودات مستقلة وفقًا ألعمار إنتاجية محددة ويتم إستهالكها 
وفقا لذلك. يتم إدراج جميع تكاليف األصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها.األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 
ال تستهلك. يتم استهالك وإطفاء تكلفة كافة الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 

للموجودات كما يلي:

33 سنة المبنى   
3–5 سنوات أجهزة الحاسب اآللي والمعدات   

5 سنوات األثاث والمفروشات    
4 سنوات  السيارات    

10 سنوات تحسينات المباني المستأجرة    

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية، ومن ثم تعديلها إذا اقتضى األمر، في تاريخ إعداد كل قوائم مالية. كما   
يتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى 
أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة المتوقعة القابلة 

لالسترداد، يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها.

البيع أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية إضافية  اثبات أى بند من بنود الممتلكات والمعدات عند  التوقف عن  يتم   
بين  بالفرق  إحتسابها  يتم  )التي  الموجودات  إثبات  عن  التوقف  عن  ناتجة  خسارة  أو  ربح  أي  إثبات  يتم  استبعاده.  أو  استخدامه  من 
صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات 

المساهمين أو ترحل إلى الدخل في السنة التي يتم التوقف عن االثبات فيها.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها    
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من   
الموجودات المالية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين 

والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين. 
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يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:  
خسارة  ناقصا  العادلة،  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  القيمة  في  االنخفاض  يمثل  العادلة،  بالقيمة  المثبتة  للموجودات  بالنسبة   •  

االنخفاض المثبتة سابقا في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية   •  
المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حاليًا ألصل مالي مماثل. 

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات   •  
النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي. 

إجمالي األقساط المكتتبة  
تتكون إجمالي األقساط المكتتبة من مجموع األقساط المتعلقة بالعقود التي تبدأ خالل السنة المالية بصرف النظر إذا كانت تتعلق   
بشكل كامل أو جزئي بفترات محاسبية الحقة. وتشتمل كذلك على تقدير األقساط المتعاقد عليها والتي لم يتم إبالغ الشركة عنها حتى 

تاريخ قائمة المركز المالي. يتم إظهار األقساط كأقساط تأمين مستحقة في قائمة المركز المالي.

حيث تتطلب شروط العقد إعادة التغطية بعد خسارة الشركة المسندة، حيث تحتسب أقساط إعادة إلزامية وفقا لشروط العقد. يتم   
إكتساب  بالكامل االقساط على الوثيقة األولى ويتم اكتساب االقساط الخاصة بإعادة التغطية على فترة التغطية المتبقية.

األقساط المكتسبة ودخل العموالت  
ترحل األقساط ودخل العموالت إلى الدخل على مدى فترات تغطية أخطار إعادة التأمين التي تخصها. تمثل األقساط غير المكتسبة   
ودخل العموالت الحصة في األقساط المكتتبة ودخل العموالت المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول، ويتم تأجيلها باستعمال 

الطرق التالية:

طريقة عدد األيام الفعلية بالنسبة لعقود إعادة التأمين االختياري واتفاقيات إعادة التأمين التعاقدي غير النسبي والمحافظ المحولة   •  
من شركات التأمين.

لعقود إعادة التأمين التعاقدي النسبي، يتم احتسابها على أساس قطاع األعمال المتعلقة بها كما يلي:  •  

السنوات القطاع    

4 الهندسي    
2 أخرى    

ترحل التغيرات في مخصص األقساط غير المكتسبة ودخل العموالت إلى قائمة نتائج عمليات إعادة التامين والفائض المتراكم كي   
يتم إثبات اإليرادات على مدى فترات تغطية مخاطر إعادة التأمين.

المطالبات   
تتكون المطالبات من المطالبات المبلغ عنها من قبل شركات التأمين طبقًا التفاقيات إعادة التأمين ومن مصاريف تسوية الخسائر   

ذات العالقة، بعد خصم االستردادات، وتحمل على الدخل عند تكبدها.

يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي   
سواًء تم التبليغ عنها أم ال. تجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي وذلك على أساس 
تقدير كل حالة على حده. كما يجنب مخصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة 

وغير المبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. 

الالحقة في قائمة عمليات  الفترة  المجنبة في  والسداد والمخصصات  المالي  المركز  بتاريخ قائمة  المخصصات  بين  أي فرق  يدرج   
التأمين الشاملة لتلك السنة. ال تقوم الشركة بتخفيض المطلوبات المتعلقة بالمطالبات غير المسددة ألنه يتوقع بشكل كبير أن يتم 

سداد كافة المطالبات خالل سنة من تاريخ قائمة المركز المالي.
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المطالبات )تتمة(  
تجنب الشركة مخصص مطالبات بناء على الخبرة السابقة للشركة. ويقوم خبراء تسوية خسائر المستقلين بتقدير المطالبات المتعلقة   
عنها  المبلغ  غير  المتكبدة  المطالبات  لقاء  السابقة  االدارة وخبرتها  لتقديرات  تجنب مخصصات وفقا  الى ذلك  اضافة  بالممتلكات. 
باالضافة الى تكلفة سداد المطالبات القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي. ان مبلغ المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  تستند على 
تقديرات محسوبة باستخدام تقنيات االكتوارية المقبولة على نطاق واسع مثل طريقة شاين ليدر و بورنهيتر فيرغسون ونسب الخسارة 
التي يتم مراجعتها على فترات منتظمة من قبل خبير االكتواري المستقل. تستخدم االساليب التقنية بشكل عام في تقديرات  بناء على 
الخبرة السابقة في تطور المطالبات خالل الزمن لتشكل نظرة على حدوث المطالبات المرجح ان تحصل.يتم اخذ بعين االعتبار التغيرات 
الخبرة  على  تبنى  المخصصات  تقدير  عند  المستخدمة   الهامة   االفتراضات  إن  والبنود.   الشروط  و  المكتتبة  االعمال  في محفظة 
السابقة التي تكون معقولة التنبؤ باحتمالية المطالبات المستقبلية وتطورها  وللتصنيف ولالحتماالت محفظة االعمال انعكاس عادل 

للمطالبات النهائية المحتملة للسنوات االخيرة.

اختبار كفاية المطلوبات  
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود إعادة التأمين، بعد خصم تكاليف االكتتاب   
المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، 
ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرًة على قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض 
المتراكم وذلك بشطب تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة مباشرًة، وبعد ذلك يتم تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات 

كفاية المطلوبات.

أقساط التأمين المدينة    
يتم إثبات أقساط التأمين المدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها، عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق   
القبض. يتم مراجعة القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو 
التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين 

والفائض المتراكم. يتم التوقف عن إثبات أقساط التأمين المدينة عند انتفاء أسباب إثبات الموجودات المالية. 

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع   
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير   

من قبل الموردين. 

دخل العموالت الخاصة   
يتم إثبات دخل العموالت الخاصة على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة الخاصة.  

االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  
االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل هي استثمارات تم تخصيصها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل عند نشأتها.   

بالنسبة لالستثمارات المخصصة بالقيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل، فإنه يجب الوفاء بالشروط التالية:

إن هذا التخصيص يلغي او يقلل بشكل جوهري المعالجة غير المتناسقة التي تنشأ عن قياس الموجودات وااللتزامات او اثبات   •  
االرباح او الخسائر وفق أسس مختلفة، او 

إن الموجودات والمطلوبات هي جزء من مجموعة الموجودات المالية، المطلوبات المالية او كالهما معًا، ويتم ادارتها وتقييم   •  
أدائها على اساس القيمة العادلة، طبقا الدارة المخاطر الموثقة او استراتيجية االستثمار.

تقيد هذه االستثمارات، في االصل، بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم قياسها بالقيمة العادلة.   

تدرج تسويات القيمة العادلة واألرباح والخسائر المحققة في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات   
المساهمين.
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االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق  
تقاس االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها والتي يوجد لدى الشركة النية االيجابية والمقدرة على اقتنائها حتى تاريخ   
االستحقاق، بعد اقتنائها، بالتكلفة المطفأة ناقصًا مخصص االنخفاض في قيمتها. تحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار 
الخصم او العالوة عند الشراء. يتم اثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه االستثمارات في قائمة عمليات المساهمين عند التوقف 

عن اثبات هذه االستثمارات أو إنخفاض قيمتها.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   
يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وهي واجبة الدفع لجميع الموظفين كمبلغ مقطوع طبقًا لشروط وأحكام نظام   
انتهاء عقود عملهم. يحتسب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا التي يستحقها الموظف في حالة تركه  العمل السعودي عند إنهاء / 
العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم وسنوات 

خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. 

العمالت األجنبية  
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعامالت. ويتم تحويل أرصدة   
كافة  تدرج  المالي.  المركز  قائمة  تاريخ  في  السائدة  الصرف  بأسعار  األجنبية  بالعمالت  المسجلة  المالية  والمطلوبات  الموجودات 

فروقات التحويل ضمن قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين.

الزكاة وضريبة الدخل  
يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقًا لألنظمة الزكوية والضريبية السعودية. وفقًا لنظام الشركة األساسي، فإنه تحمل الزكاة   
وضريبة الدخل على المساهمين، وبالتالي تحمل ضريبة الدخل على حقوق الملكية العائدة للمساهمين المؤسسين غير الخليجيين، 

بينما تحمل الزكاة على حقوق الملكية العائدة للمساهمين المؤسسين الخليجيين والجمهور العام.

المخصصات  
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وإن تكاليف سداد هذه االلتزامات   

محتملة يمكن قياسها بشكل موثوق به. 

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية   
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافيها في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك   
نية لدى الشركة لتسوية الموجودات والمطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم 
مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساهمين ما لم يكن ذلك 

مطلوبًا أو مسموحًا به من قبل المعايير المحاسبية أو تفسيراتها.

محاسبة تاريخ التداول      
يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم   
فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(. تتطلب العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم سداد الموجودات 

خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
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ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   .4

المعلومات القطاعية   
يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم خدمات في بيئة اقتصادية معينة   
)قطاع جغرافي(، وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى. وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك 

حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها ستة قطاعات رئيسية يتم رفع التقارير بشأنها وكما يلي: 

الهندسة، ويمثل تغطية تأمينية شاملة للمؤمنين في حاالت الطوارئ التي تحدث في مواقع االنشاء أو البناء. يوفر هذا النوع من   •  
التأمين تغطية كافة مخاطر األعمال وااللتزامات تجاه األطراف الثالثة لقاء أية أضرار مادية أو اصابات تحدث نتيجة العمل الذي يتم 

القيام به. إن هذه التغطية متاحة ايضًا لالالت والمكائن.

الحريق، ويقوم بتغطية خسائر محددة وذلك عند حدوث ضرر في الممتلكات ناتج عن الحريق أو الفيضانات أو الزالزل والكوارث   •  
األخرى. كما يوفر التغطية لقاء مقدار األرباح بالنسبة للنشاطات الصناعية والتجارية.

البحري، ويغطي الخسائر أو األضرار المتعلقة بالشحن أو السفن أو وسائل الشحن األخرى والتي يتم بموجبها نقل الممتلكات من   •  
نقطة المنشأ إلى ميناء الوصول النهائي. 

السيارات، ويغطي الخسائر أو األضرار التي تحدث على السيارات نتيجة الحوادث. كما يغطي الخسائر الناتجة عن إستخدام الممتلكات   •  
العامة. لألطراف الثالثة واإلصابات الجسدية.

الحياة، ويستخدم كوسيلة لتوفير المساعدة المالية للمرافقين وافراد العائلة في حالة الوفاة أو بعض االمراض أو العجز. ويمكن   •  
أن يكون على شكل – تغطية لفرد أو جماعة.  

حوادث عامة، ويغطي مختلف الحوادث / الممتلكات مثل األصول اإللتزامات والحوادث الشخصية لألفراد والجماعات.  •  

يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح   أو الخسارة في   
القوائم المالية. 

لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقًا ألسعار التحويل بين قطاعات   
األعمال، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين قطاعات 

األعمال والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.

أقساط فائض الخسارة المؤجلة  
  تستخدم الشركة اتفاقيات اعادة اسناد  المؤجلة  اقساط فائض الخسارة غير النسبي  على اساس تكبد الخسارة لتخفيض تعرضها  
الناتج لكل خطر او خطر الخسائر الكوارثية المقدرة وادارة القدرة االكتتاب. ان التكاليف ذات الصلة بهذه االتفاقيات يتم اطفاءها خالل 

فترة عقد االكتتاب ويتم تحميلها على قائمة عمليات إعادة التأمين.

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  .5
التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات  التقديرات واالفتراضات  إجراء  المالية من اإلدارة  القوائم  يتطلب إعداد   
والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية. إن عدم التأكد من هذه التقديرات يمكن أن 

يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات.

فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر األساسية المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة المركز   
المالي والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات إعادة التأمين   
يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود إعادة التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم   
بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها 
بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ 
قائمة المركز المالي بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي. إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في 
تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة 

عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.

تقدر المطالبات التي تتطلب قرارًا من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسويات مخاطر   
المتكبدة، والمطالبات  بالمطالبات  المتعلقة  بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات  المتعلقة  المطالبات  مستقلة بتقدير 

المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي.
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  .5

خسائر االنخفاض في الذمم المدينة  
تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالية   
التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. إن الذمم المدينة التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد 
إثبات أو يستمر في إثبات خسارة االنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة  من وجود انخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها 
جماعية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. تتطلب مراجعة االنخفاض في القيمة هذه إجراء األحكام والتقديرات. وإلجراء ذلك، تقوم 
الشركة بتقويم خصائص االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشرًا على المقدرة على سداد كافة 

المبالغ المستحقة طبقًا للشروط التعاقدية. 

تكاليف االكتتاب المؤجلة  
الواردة كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطفأ في قائمة نتائج عمليات إعادة  التأمين  تقيد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة بعقود إعادة   
المستقبلية  بالربحية  المتعلقة  االفتراضات  تحقق  حالة عدم  العالقة. وفي  ذات  العقود  المتراكم على مدى فترة  والفائض  التأمين 

لبواليص التامين هذه فانه يمكن االسراع في اطفاء هذه التكاليف ويمكن ان يتطلب ذلك اجراء شطب اضافي.  

القيم العادلة لألدوات المالية  
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعة عند تحويل مطلوبات ما بموجب معادلة نظامية تمت بين   
أطراف متعاملة في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد 

تمت إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات.  •  

في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.  •  

السوق الرئيسي في أكثر األسواق فائدة يجب ان يكون قاباًل للوصول إليه من قبل الشركة. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو   
المطلوبات بإفتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات، وانهم يسعون لتحقيق افضل 

مصالحهم اإلقتصادية.

قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام   
الموجودات بالطاقة القصوى واألمثل أو بيعها إلى متعاملين آخرين في السوق يستخدمونها بطاقتها القصوى واألفضل.

تستخدم الشركة طرق التقويم المالئمة وفقًا للقروض وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت   
القابلة للمالحظة ذات العالقة، وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

التسلسل  المالية ضمن  القوائم  أو االفصاح عنها في  العادلة  بالقيمة  تم قياسها  التي  الموجودات والمطلوبات  تم تصنيف كافة   
الهرمي للقيمة العادلة، طبقًا لما هو مبين أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:-

األسعار المتداولة )بدون تعديل( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.-•   المستوى األول

طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة – لها قابلة للمالحظة -•   المستوى الثاني
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة – لها غير قابلة -•   المستوى الثالث
للمالحظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية على نحو متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تمت التحويالت   
بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة  لقياس القيمة العادلة ككل( 

في نهاية كل فترة مالية.

أن الغرض من اإلفصاح عن القيمة العادلة، جيث قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص   
ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

تقوم لجنة االستثمار، بالتعاون مع خبراء خارجيين للشركة، وتقويم اداء للموجودات االستثمارية لتحديد ما إذا كان التغيير نفسه هو   
معقول بالمقارنة مع السوق..

  تقوم لجنة المخاطر والتأمين، بالتعاون مع أكتواريين خارجيين للشركة، وبمقارنة التغيرات في االحتياطيات الفنية، للتأكد فيما إذا كان 
هذا التغيير مقبول.

تقوم لجنة المراجعة، بالتعاون مع إدارة الشركة، لتقويم التغيرات في القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات األخرى، للتأكد   
فيما إذا كان هذا الطرق المتبعة مقبول.
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النقدية وأرصدة لدى البنوك   .6

بالرياالت السعودية

20152014

عمليات 
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين 

-13,461-20,000نقد في الصندوق 

11,005,6925,667,5001,441,4032,567,730نقد لدى البنوك 

24,000,000-50,000,00026,249,775ودائع الجل تستحق في اقل من ثالثة شهور

61,025,69231,917,2751,454,86426,567,730

إن النقد لدى البنوك مودع لدى أطراف أخرى ذات تصنيف إئتماني جيد.   

أقساط التأمين المدينة  .7

بالرياالت السعودية

20152014

197,764,243116,296,386أقساط تأمين مدينة 

)3,557,288()2,622,336(ناقصًا: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

195,141,907112,739,098

كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كاألتي:  

بالرياالت السعودية

20152014

3,557,2882,323,157الرصيد األفتتاحي

1,234,131)934,952()معكوس( / مجنب خالل السنة

2,622,3363,557,288الرصيد الختامي

فيما يلي بيانًا بأعمار إجمالي أقساط التأمين المدينة كما في 31 ديسمبر:  

بـــالريـــاالت الـسـعـوديـــة

مستحقة السداد ولم تنخفض قيمتها 

ليست مستحقة 
السداد ولم 

تنخفض قيمتها

أقل من
90 يوم

180 – 91
يوم

أكثر من
180 يوم

مستحقة السداد 
المجموعومنخفضة القيمة

2015138,023,33425,943,80019,011,32412,163,4492,622,336197,764,243

 201439,842,8943,838,90633,305,40635,751,8923,557,288116,296,386
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اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  .8
تتكون اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في  قائمة الدخل من اآلتي: أ(   

بالريال السعودي

عمليات المساهمينعمليات اعادة التأمين

2015201420152014

21,844,96373,769,57436,280,976172,150,946صناديق مرابحة 

25,000,00025,000,000--صناديق إستثمار

175,235,360185,778,294--اسهم 

49,380,88048,641,076396,373,680338,481,689سندات وصكوك ذات عائد ثابت

2,481,5302,501,08754,690,25011,260,635سندات وصكوك ذات عائد متغير

73,707,373124,911,737687,580,266732,671,564

فيما يلي تحليل لمكونات األستثمارات الخاصة بعمليات المساهمين: ب(   

بالريال السعودي 
2015

المجموعغير متداولةمتداولة

36,280,976-36,280,976صناديق مرابحة 

25,000,00025,000,000-صناديق إستثمار

175,235,360-175,235,360اسهم 

298,873,68097,500,000396,373,680سندات وصكوك ذات عائد ثابت

54,690,250-54,690,250سندات وصكوك ذات عائد متغير

565,080,266122,500,000687,580,266

بالريال السعودي
 2014

المجموعغير متداولةمتداولة

172,150,946-172,150,946صناديق مرابحة 

25,000,00025,000,000-صناديق إستثمار

185,778,294-185,778,294اسهم 

298,444,62040,037,069338,481,689سندات وصكوك ذات عائد ثابت

11,260,635-11,260,635سندات وصكوك ذات عائد متغير

667,634,49565,037,069732,671,564
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اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(   .8
بالقيمة  والمسجلة  التأمين  اعادة  بعمليات  الخاصة  المالية  األدوات  كانت جميع   ،2014 31 ديسمبر  و   2015 31 ديسمبر  كما في   
العادلة تقع ضمن المستوى األول. يعرض الجدول التالي تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة التي تندرج ضمن عمليات 

المساهمين وفقا للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

بالريال السعودي 
2015

المجموع المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

36,280,976--36,280,976صناديق مرابحة 

175,235,360--175,235,360اسهم 

376,424,502-298,924,50277,500,000سندات وصكوك ذات عائد ثابت

74,639,428-54,639,42820,000,000سندات وصكوك ذات عائد متغير

565,080,26697,500,000-662,580,266

بالريال السعودي 
2014

المجموع المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

172,150,946--172,150,946صناديق مرابحة 

185,778,294--185,778,294اسهم 

338,481,689-298,444,62040,037,069سندات وصكوك ذات عائد ثابت

11,260,635--11,260,635سندات وصكوك ذات عائد متغير

667,634,49540,037,069-707,671,564

لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والثاني من طرق قياس القيمة العادلة وكذلك إلى أو من المستوى الثالث من طرق قياس   
القيمة العادلة  خالل  السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

تتضمن اإلستثمارات المدرجة ضمن عمليات إعادة التأمين والمساهمين مبالغ نقدية قدرها 4,1 مليون ريال سعودي و17,2 مليون   
ريال سعودي، على التوالي كما في 31 ديسمبر 2015 )31 ديسمبر 2014:  6,7 مليون ريال سعودي و20 مليون ريال سعودي، على 

التوالي(. المتوفرة مع مديري الصناديق الخارجيين ضمن ارشادات االستثمار المتفق عليه. 
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اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(   .8
كانت حركة اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كالتالي:  ت(   

بالريال السعودي 

 2015 2014

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

124,911,737732,671,56495,329,159595,179,554الرصيد اإلفتتاحي 

55,437,973219,579,97983,847,393259,845,023إضافات 

)153,261,010()56,921,301()256,879,577()107,894,039(إستبعادات 

2,430,63629,626,814)7,851,967(1,324,820أرباح / )خسائر( غير محققة 

60,267225,8501,281,183)73,118()خسائر( / أرباح محققة 

73,707,373687,580,266124,911,737732,671,564الرصيد الختامي

التوزيع الجغرافي لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كالتالي: ث(   

بالريال السعودي 

االجمالي دولي محلي  

 20152014 2015201420152014

عمليات اعادة التامين

21,844,96373,769,574--21,844,96373,769,574صناديق مرابحة 

سندات وصكوك ذات عائد 
3,913,4264,275,61645,467,45444,365,46049,380,88048,641,076ثابت

سندات وصكوك ذات عائد 
2,481,5302,501,0872,481,5302,501,087--متغير

25,758,38978,045,19047,948,98446,866,54773,707,373124,911,737الرصيد 

بالريال السعودي 

االجمالي دولي محلي  

 20152014 2015201420152014

عمليات المساهمين

75,725,98936,280,976172,150,946-36,280,97696,424,957صناديق مرابحة 

25,000,00025,000,000--25,000,00025,000,000صناديق إستثمار

78,742,05682,893,66396,493,304102,884,631175,235,360185,778,294اسهم 

عائد  ذات  وصكوك  سندات 
49,110,65750,783,324347,263,023287,698,365396,373,680338,481,689ثابت

عائد  ذات  وصكوك  سندات 
34,690,25011,260,63554,690,25011,260,635-20,000,000متغير

209,133,689255,101,944478,446,577477,569,620687,580,266732,671,564الرصيد 
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اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(  .8
فيما يلي تحلياًل باالستثمارات حسب االطراف: ج(   

بالريال السعودي

عمليات المساهمين عمليات اعادة التامين 

2015201420152014

أطراف ذات عائد ثابت 

3,915,612943,13051,060,72155,572,838حكومية سعودية

34,711,51122,415,610236,649,185220,145,014حكومية غير سعودية

13,235,28727,783,423163,354,02474,024,472شركات ومؤسسات مالية 

51,862,41051,142,163451,063,930349,742,324

أخرى 

21,844,96373,769,57436,280,976172,150,946صناديق مرابحة 

25,000,00025,000,000--صناديق إستثمار

175,235,360185,778,294--اسهم 

21,844,96373,769,574236,516,336382,929,240

73,707,373124,911,737687,580,266732,671,564الرصيد
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المطالبات تحت التسوية  .9  

بالرياالت السعودية
2015

اإلجمالي 
الحصة

الصافيالمعاد إسنادها 

504,702,645)105,139,646(609,842,291الرصيد اإلفتتاحي 

31,061,60826,601,499)4,460,109(مطالبات تحت التسوية مبلغ عنها خالل السنة

68,737,55513,581,19882,318,753مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها خالل السنة

64,277,44644,642,806108,920,252التغير في المطالبات تحت التسوية

613,622,897)60,496,840(674,119,737الرصيد الختامي

 
بالرياالت السعودية

2014

اإلجمالي 
الحصة

الصافيالمعاد إسنادها 

319,387,929)104,888,575(424,276,504الرصيد اإلفتتاحي 

102,659,48924,868,879127,528,368مطالبات تحت التسوية مبلغ عنها خالل السنة

57,786,348)25,119,950(82,906,298مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها خالل السنة

185,314,716)251,071(185,565,787التغير في المطالبات تحت التسوية

504,702,645)105,139,646(609,842,291الرصيد الختامي

أوصى الخبير االكتواري المعين من الشركة مجموعة من أفضل التقديرات المعقولة إلجمالي وصافي احتياطيات المطالبات للشركة   
كما في 31 ديسمبر 2015. ووفقا للخبير األكتواري فإن اي إحتياطي يقع ضمن هذا النطاق سيتم اعتباره أفضل تقدير معقول. إن 

االحتياطيات المسجلة لدى الشركة تقع ضمن النطاق الموصى به.
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المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى   .10

بالرياالت السعودية

20152014

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

-27,023,542-42,138,543ودائع مستردة

---47,250,000خطابات ضمان  )ايضاح 31 ب(

-332,715-456,271سلف للموظفين 

-239,081-275,042دفعات مقدمة 

271,97755,867286,39833,120تامين مدفوع مقدما 

7,036,867-350,123-عموالت خاصة مستلمة عن الوديعة النظامية

231,39830,726-901,622أخرى 

91,293,455405,99028,113,1347,100,713

أقساط التأمين غير المكتسبة  .11

بالرياالت السعودية
2015

اإلجمالي
الحصة المعاد 

الصافي إسنادها 

236,378,199)2,080,440(238,458,639الرصيد اإلفتتاحي

754,791,974)50,033,814(804,825,788أقساط مكتتبة خالل السنة 

)495,535,360(44,750,795)540,286,155(أقساط مكتسبة 

259,256,614)5,283,019(264,539,633التغير في األقساط غير المكتسبة

495,634,813)7,363,459(502,998,272الرصيد الختامي

بالرياالت السعودية
2014

اإلجمالي
الحصة المعاد 

الصافي إسنادها 

212,680,916)2,344,151(215,025,067الرصيد اإلفتتاحي

514,594,374)41,695,766(556,290,140أقساط مكتتبة خالل السنة 

)490,897,091(41,959,477)532,856,568(أقساط مكتسبة 

23,433,572263,71123,697,283التغير في األقساط غير المكتسبة

236,378,199)2,080,440(238,458,639الرصيد الختامي
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تكاليف االكتتاب المؤجلة   .12

بالرياالت السعودية

20152014

63,512,58154,445,929الرصيد اإلفتتاحي

145,168,757112,878,052متكبدة خالل السنة 

)103,811,400()114,532,891(مطفأة خالل السنة 

94,148,44763,512,581الرصيد الختامي

الممتلكات والمعدات   .13 

عمليات إعادة التأمين: أ(   

بالرياالت السعودية

أجهزة الحاسب 
اآللي والمعدات

األثاث 
السياراتوالمفروشات

تحسينات 
المباني 

المستأجرة
أعمال

اإلجماليتحت التنفيذ

التكلفة:

10,539,837280,194577,34931,083478,00211,906,465كما في 1 يناير 2015

521,32282,275497,710337,751136,5751,575,633إضافات خالل السنة 

)351,398(--)351,398(--استبعادات خالل السنة 

-)478,001(---478,001المحول خالل السنة 

11,539,160362,469723,661368,834136,57613,130,700كما في 31 ديسمبر 2015

االستهالك المتراكم:

5,637,425-5,102,732135,029385,54014,124كما في 1 يناير 2015

2,388,828-2,172,76145,698164,4485,921المحمل للسنة

)351,398(--)351,398(--استبعادات خالل السنة  

7,674,855-7,275,493180,727198,59020,045كما في 31 ديسمبر 2015

صافي القيمة الدفترية

4,263,667181,742525,071348,789136,5765,455,845كما في 31 ديسمبر 2015

5,437,105145,165191,80916,959478,0026,269,040كما في 31 ديسمبر 2014

فيما يلي االستهالك المحمل لعمليات إعادة التأمين:  

بالرياالت السعودية

20152014

2,388,8282,082,527استهالك مجنب خالل السنة

-808,506إعادة توزيع من عمليات المساهمين 

3,197,3342,082,527



إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  

68

الممتلكات والمعدات   .13 

عمليات المساهمين: ب(   

بالرياالت السعودية

المبنىاألراضي
األثاث 

والمفروشات
أعمال

اإلجماليتحت التنفيذ *

التكلفة:

18,329,96011,454,0403,702,468718,57834,205,046كما في 1 يناير 2015

285,861-285,861--إضافات خالل السنة 

-)718,578(718,578--المحول خالل السنة

34,490,907-18,329,96011,454,0404,706,907كما في 31 ديسمبر 2015

االستهالك المتراكم:

683,544-318,168365,376-كما في 1 يناير 2015

808,506-347,092461,414-المحمل للسنة

1,492,050-665,260826,790-كما في 31 ديسمبر 2015

صافي القيمة الدفترية

32,998,857-18,329,96010,788,7803,880,117كما في 31 ديسمبر 2015

18,329,96011,135,8723,337,092718,57833,521,502كما في 31 ديسمبر 2014

* تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الدفعات المقدمة المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية المعلومات.  

الودائع ألجل    .14

بالرياالت السعودية

20152014

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

-35,218,332118,849,00013,125,000ودائع لدى بنوك 

إن الودائع ألجل مودعة لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد والتي تتماشى مع سياسة الشركة االستثمارية والتي تزيد عن ثالثة اشهر   
 0,39%  :2014 %1,74 سنويا)31 ديسمبر  اقتنائها االصلي، ويتحقق عنها دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط بنسبة  تاريخ  من 

سنويا(. 

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق  .15 
قامت الشركة ببيع جميع االستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق خالل السنة مما ادى الى تحقيق  ارباح محققة بمبلغ 6 مليون   
ريال سعودي,  بينما استحقاق هذه االستثمارات المباعة  في عام 2020.وألن بيع االستثمارات اعاله  قبل فترة استحقاقها فلذلك إن 
الشركة خاضعة لنظام عقوبة وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 39 والذي يحظر على الشركة من استخدام تصنيف استثمارات مقتناه 

حتى تاريخ االستحقاق لمدة سنتين ماليتين متتاليتين 2016 و2017.
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دخل العموالت غير المكتسبة  .16

بالرياالت السعودية

20152014

810,894 749,782الرصيد اإلفتتاحي

3,830,7511,887,068عموالت مستلمة على العمليات المعاد إسنادها خالل السنة 

)1,948,180()2,773,928(عموالت مكتسبة على العمليات المعاد إسنادها خالل السنة

1,806,605749,782الرصيد الختامي

المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى    .17 

بالرياالت السعودية

20152014

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

  -700,000-2,092,008مكافأت الموظفين

  -377,171-605,811ضريبة إستقطاع مستحقة  

401,0061,281,246546,748978,197أتعاب مهنية مستحقة 

204,000  -542,306-أتعاب اجتماعات ومصاريف

7,036,867  -7,942,517-عموالت خاصة مستلمة عن الوديعة النظامية

  -855,743-1,086,387أخرى 

4,185,2129,766,0692,479,6628,219,064
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جدول متابعة المطالبات  .18
يبين الجدول أدناه المطالبات المتكبدة المتراكمة والتي تشمل كاًل من المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبلغ عنها والمطالبات غير   
تاريخه. إن تطور  المتراكمة حتى  المدفوعات  إلى كل  اعداد كل قوائم مالية، باإلضافة  بتاريخ  تأمينية متعاقبة  المبلغ عنها كل سنة 
بإحتياطيات  اإلحتفاظ  إلى  الشركة  تهدف  للمطالبات.  النهائية  القيمة  تقدير  الشركة على  لقدرة  يوفر قياسا  التأمين  إعادة  مطالبات 
مناسبة فيما يتعلق بأعمال إعادة التأمين تحسبًا للمطالبات وللتطورات المستقبلية العكسية. كلما تطورت المطالبات لتصبح التكلفة 
النهائية مؤكدة، يتم إطفاء تلك اإلحتياطيات المتعلقة بها. ومن أجل الحفاظ على إحتياطات كافية، تقوم الشركة بنقل اإلحتياطيات 
المطفأة إلى اإلحتياطيات والمتعلقة بسنة الحادث الحالية عندما يكون تطور المطالبات غير مكتمل ويشتمل على شكوك جوهرية 

متعلقة بالتكلفة النهائية لتلك المطالبات.

إجمالي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام 2015:  

سنة اإلكتتاب
بالرياالت السعودية 

المجموع20082009201020112012201320142015

في نهاية سنة 
-189,635,345246,424,970 151,085,137 69,508,746 63,269,242 36,202,623 14,604,225 -اإلكتتاب

--366,004,953 346,110,228 241,296,822 85,963,070 102,016,518 35,936,856  1,793,149 بعد سنة 

---292,007,747 272,147,397 128,651,851  107,053,285 36,042,601  1,853,224 بعد سنتين

----262,332,461 136,558,005 110,002,720 35,215,559  1,215,210 بعد ثالث سنوات

-----138,614,511 113,907,968 40,678,650  2,224,879 بعد أربع سنوات 

------108,691,503 37,570,689  2,125,404 بعد خمس سنوات 

-------35,606,498  1,909,555 بعد ستة سنوات

-------- 2,226,110 بعد سبع سنوات 

التكلفة الحالية 
للمطالبات المتراكمة 

2,226,11035,606,498108,691,503138,614,511262,332,461292,007,747366,004,953246,424,9701,451,908,753المبلغ عنها

المدفوعات المتراكمة 
)777,789,016()2,515,221()158,785,413()186,394,385()202,319,159()96,311,609()98,346,204()31,389,394()1,727,631(حتى تاريخه

إجمالي مخصص 
المطالبات تحت 

التسوية طبقًا لقائمة 
المركز المالي

498,4794,217,10410,345,29942,302,90260,013,302105,613,362207,219,540243,909,749674,119,737
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جدول متابعة المطالبات )تتمة(  .18
صافي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام 2015:  

سنة اإلكتتاب
بالرياالت السعودية 

المجموع20082009201020112012201320142015

-235,003,521 161,541,449  151,021,927  69,508,746  37,148,105  11,079,822  4,851,120 -في نهاية سنة اإلكتتاب

-- 329,631,138  333,963,928  196,881,317  30,088,892  28,523,423  11,785,718  422,605 بعد سنة 

--- 278,846,717  232,160,401  79,420,790  28,493,982  12,114,279  415,190 بعد سنتين

---- 226,683,216  91,025,099  36,357,710  11,797,996  326,270 بعد ثالث سنوات

----- 98,693,297 36,021,874  13,217,765  465,274 بعد أربع سنوات 

------ 34,030,735  12,404,776  468,318 بعد خمس سنوات 

------- 11,519,781 334,271 بعد ستة سنوات

-------- 542,580 بعد سبع سنوات 

التكلفة الحالية 
للمطالبات المتراكمة 

المبلغ عنها
542,58011,519,78134,030,73598,693,297226,683,216278,846,717329,631,138235,003,5211,214,950,985

المدفوعات المتراكمة 
)601,328,088()1,513,109()140,776,163()178,052,969()170,138,025()68,047,685()31,953,334()10,498,463()348,340(حتى تاريخه

إجمالي مخصص 
المطالبات تحت 

التسوية طبقًا لقائمة 
المركز المالي

194,2401,021,3182,077,40130,645,61256,545,191100,793,748188,854,975233,490,412613,622,897

الزكاة وضريبة الدخل  .19

الزكاة  أ(   
تتكون الزكاة المحملة للسنة وقدرها 15,376,199 ريال سعودي )2014: 15,185,679 ريال سعودي( مما يلي:   

بالرياالت السعودية

20152014

1,000,000,0001,000,000,000رأس المال 

6,070,9246,070,924إحتياطي نظامي – بداية السنة

)184,298,901()188,645,706(العجز المتراكم – بداية السنة

)19,224,084(5,749,393صافي دخل / )خسارة( السنة المعدلة

30,062,20324,299,764مخصصات

853,236,814826,847,703

يطرح:

)100,000,000()100,000,000(وديعة نظامية

)103,303,123()132,603,150(موجودات غير متداولة أخرى

620,633,664623,544,580وعاء الزكاة

615,047,961607,427,200وعاء الزكاة للمساهمين السعوديين بنسبة 99.1% )2014: 97.4152%(

15,376,19915,185,679مخصص الزكاة للسنة )وعاء الزكوي *2.5%(
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الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  .19

ضريبة الدخل  ب(   
تبلغ ضريبة الدخل المحملة للسنة 18,610 )2014: ال شئ( تتضمن ما يلي:   

بالرياالت السعودية

20152014

364,13210,838,874صافي دخل / )خسارة(  السنة

)19,224,084(5,749,393الربح / )الخسارة( المعدلة

 حصة المساهمين غير السعوديين من صافي الخسارة الخاضعة للضريبة
)496,904(51,745للسنة 0.9% )2014: 2.5848%(

 حصة المساهمين غير الخليجيين في خسائر مرحلة تصل ٪25 من حصتها
-12,936من جزء من الدخل الخاضع للضريبة

)496,904(38,808عمليات المملكة العربية السعودية من وعاء ضريبة الدخل 

)725,014(361,589فرع عمليات لبوان من وعاء ضريبة الدخل

مخصص ضريبة الدخل للسنة:

-7,762 )الوعاء الضريبي لعمليات المكتب الرئيسي *20%(

-10,848 )الوعاء الضريبي لفرع عمليات لبوان * 3%(

18,610-

كانت حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما يلي: ت(   

بالرياالت السعودية

20152014

33,184,598 35,441,642الرصيد اإلفتتاحي

  -18,610مخصص ضريبة الدخل للسنة

15,376,19915,185,679مخصص الزكاة للسنة

)12,928,635()11,417,727(المدفوع خالل السنة

39,418,72435,441,642الرصيد الختامي

الوضع الزكوي الضريبي ج(   
قدمت الشركة إقرارها الزكوي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ولغاية 2014 لمصلحة الزكاة والدخل )»المصلحة«( ولم    

تستلم الربط النهائي بعد.

يتم إحتساب مخصص الزكاة وضريبة الدخل بناًء على أفضل فهم للشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل. تم إثبات مخصص زكاة    
وضريبة دخل إضافي لتغطية أية فروقات قد تنشأ مع الربط النهائي للزكاة وضريبة الدخل عند استالمه من مصلحة الزكاة والدخل 

والمخصص ضريبة الزكاة والدخل الحالي المكون من قبل الشركة.
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رأس المال  .20
يبلغ رأسمال الشركة المصرح به، والمصدر، والمدفوع 1 مليار ريال سعودي، ويتكون من 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10   

ريال سعودي للسهم لعامي 2015 و 2014.

االحتياطي النظامي  .21
وفقًا للنظام األساسي للشركة والمادة 70 )2 ج( من الالئحة التنفيذية لشركات التامين من مؤسسة النقد العربي السعودي، يتم   
تحويل %20 من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي 

%100 من رأس المال. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.

المصاريف العمومية واإلدارية  .22

بالرياالت السعودية

20152014

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

24,374,9782,862,38415,923,0026,534,435رواتب ومزايا متعلقة بها

2,082,527683,544-3,197,334إستهالك )إيضاح 13( 

370,3071,655,980 1,835,7061,134,378أتعاب مهنية

482,204809,657 1,814,73135,960إعالنات

1,461,667374,197 1,396,206276,604مصاريف سفر

611,654 468,935 -847,951مصاريف إيجار ومباني 

332,083133,500124,270711,341أتعاب إستشارية

526,750  -146,588399,996رسوم التراخيص

24,17070,343 95,0384,163ضريبة إستقطاع

2,504,833424,9442,122,9622,969,515أخرى

36,545,4485,271,92923,060,04414,947,416

مكافأت ومصاريف مجلس اإلدارة  .23

بالرياالت السعودية

20152014

1,020,0001,020,000مكافأت مجلس اإلدارة

627,862538,388أتعاب إجتماعات ومصاريف

1,647,8621,558,388
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   .24
فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل السنة وأرصدتها في نهاية السنة:  

بالريال السعودي

مبالغ المعامالت للسنة المنتهية في 
الرصيد كما في 31 ديسمبر31ديسمبر

2014             201520142015طبيعة المعامالتالجهة ذات العالقة

أعضاء مجلس 
اإلدارة

--332,083383,376أتعاب إستشارية

--1,647,8621,020,000مكافأت  

أتعاب إجتماعات 
538,388249,000204,000-ومصاريف

كبار موظفي 
اإلدارة

8,414,9967,452,824961,500700,000مزايا قصيرة األجل

362,841357,0911,007,143741,820مكافأة نهاية الخدمة 

شركات ممثلة من 
قبل أعضاء مجلس 

اإلدارة

إجمالى اقساط التأمين 
11,481,0916,172,2692,987,6534,644,525المكتتبة

3,086,625934,7496,378,4545,892,390مطالبات متكبدة

--2,954,6141,561,007عموالت

تتضمن األرصدة للجهات ذات العالقة بنود أقساط تأمين مدينة والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى الظاهرة في قائمة   
المركز المالي.

ربح السهم األساسي والمخفض   .25
تم إحتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2014 وذلك بتقسيم صافي    

دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصرح بها، المصدرة والقائمة في نهاية السنة.

الوديعة النظامية  .26
قامت الشركة بإيداع مبلغ قدره 100 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2014: 100 مليون ريال سعودي( لدى بنك محلي ذات تصنيف   
“A” من قبل ستناندرد وبول لخدمات التصنيف ويمثل وديعة نظامية قدرها %10 من رأس المال المدفوع وفقًا لمتطلبات نظام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. إن هذه الوديعة ال يمكن سحبها بدون موافقة مؤسسة 
النقد العربي السعودي. عالوة على ذلك , يتضمن هذا الحساب  دخل عموالت خاصة مبلغ 7,592,394 ريال سعودي محققة على 

الوديعة النظامية.
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27.  صافي فائض / )عجز( عمليات إعادة التأمين
تم تحميل صافي فائض / )عجز( عمليات التأمين على قائمة عمليات المساهمين. بلغ إجمالي )العجز( / الفائض منذ تاريخ تأسيس   

الشركة حتى 31 ديسمبر 2015 كما يلي:

بالرياالت السعودية

)11,925,491(للفترة من 1 مايو 2008 ولغاية 31 ديسمبر 2008 – عجز

)20,545,633(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 – عجز

)21,935,456(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 – عجز

)37,083,139(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 – عجز

 8,388,698للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 – فائض

)139,604,488(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 – عجز

)9,397,008(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 – عجز

2,320,358للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 – فائض

)229,782,159(

صافي المطالبات المسددة  .28

بالرياالت السعودية 

20152014

282,426,046242,980,550إجمالي المطالبات المسددة 

)27,284,732()51,863,545(الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المسددة

230,562,501215,695,818صافي المطالبات المسددة 

يشتمل صافي المطالبات المسددة على مبالغ مدفوعة ومبالغ تم إستالمها من شركات تأمين.   

المعلومات القطاعية   .29
يتطلب المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )8( بأن يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تخص   
مكونات الشركة التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهات العليا المختصة بإتخاذ القرار في الشركة بهدف تخصيص الموارد 

الالزمة لهذه القطاعات ولتقييم أدائها.

تمشيًا مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، إعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية بالنسبة لنشاطات الشركة   
وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.

واإليرادات  الدخل،  قائمة  في  العادلة  قيمتها  المدرجة  اإلستثمارات  من  المحققة  وغير  المحققة  األرباح  القطاعات  نتائج  تشمل  ال   
األخرى، ومصاريف إدارة اإلستثمارات، وكافة المصاريف العمومية واإلدارية. 

ال تشمل موجودات القطاعات النقدية وشبه النقدية لعمليات إعادة التأمين، والودائع ألجل، واإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة   
المساهمين، والممتلكات  المستحقة من عمليات  المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى، والمبالغ  الدخل، والمصاريف  في قائمة 

والمعدات.

ال تشمل مطلوبات القطاعات توزيعات الفائض المستحقة، والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى، ومكافأة نهاية الخدمة   
للموظفين.
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المعلومات القطاعية )تتمة(  .29

29.1. قطاعات األعمال
تقوم الشركة بمراجعة إجمالي األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادها المرتبطة بها بشكل دوري عند إستالم المعلومات   
الفعلية من شركات التأمين. تؤدي هذه المراجعة إلى ظهور إجمالي األقساط المكتتبة  بالسالب و األقساط المعاد إسنادها بالموجب 

و صافي األقساط المكتتبة بالسالب في بعض قطاعات األعمال للسنة التي تمت خاللها المراجعة. 

الهندسة 
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث العامة
ريال سعودي

الحياة
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 
نتائج عمليات إعادة التأمين

83,384,547159,616,82654,195,792330,907,55338,920,95642,681,28044,879,61150,239,223804,825,788إجمالي األقساط المكتتبة 

 )12,177,198( )318,179(-)365,105()1,748,711()4,435()617,950()2,857,165()6,265,653(أقساط معاد إسنادها

 )37,856,616( )1,872,057(-)1,720,052()699,533()1,894()1,107,703()24,308,240()8,147,137(مصاريف فائض الخسارة 

 754,791,974 48,048,987 68,971,757132,451,42152,470,139330,901,22436,472,71240,596,12344,879,611صافي األقساط المكتتبة

التغير في صافي األقساط غير 
 )259,256,614( )5,733,210()29,919,740(6,521,166)3,281,786()215,275,502()101,679()6,162,448()5,303,415(المكتسبة 

63,668,342126,288,97352,368,460115,625,72233,190,92647,117,28914,959,87142,315,777495,535,360صافي األقساط المكتسبة

 )230,562,501()14,867,606(-)62,344,267()8,527,419()12,115,787()19,664,025()96,523,235()16,520,162(صافي المطالبات المسددة

 التغير في صافي
)108,920,252()4,461,437()8,527,126()17,491,382()7,962,240()71,542,417(17,159,1681,142,403)17,237,221(المطالبات تحت التسوية 

)339,482,753()19,329,043()8,527,126()79,835,649()16,489,659()83,658,204()18,521,622()79,364,067()33,757,383(صافي المطالبات المتكبدة

---------التغير في إحتياطي عجز األقساط

 إجمالي تكاليف االكتتاب
)114,532,891()3,416,154()7,117,461(366,590)11,846,954()10,400,196()19,432,374()39,133,850()23,552,492(وعموالت األرباح

 عموالت مكتسبة على
2,773,928 89,966 -1,474,234279,973568,892443314,34446,076عمليات معاد إسنادها 

)4,024,129()251,196()224,398()213,406()194,605()1,654,538()270,979()798,084()416,923(أتعاب إشراف ورقاية

)115,783,092()3,577,384()7,341,859(199,260)11,727,215()12,054,291()19,134,461()39,651,961()22,495,181(صافي تكاليف اإلكتتاب

19,409,35040,269,515)909,114()32,519,100(7,415,7787,272,94514,712,37719,913,2274,974,052صافي نتائج االكتتاب 
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المعلومات القطاعية )تتمة(  .29

29.1. قطاعات األعمال )تتمة(

الهندسة 
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث العامة
ريال سعودي

الحياة
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 
نتائج عمليات إعادة التأمين

41,909,642556,290,140-87,406,366212,311,44455,227,01824,980,69337,435,78997,019,188إجمالي األقساط المكتتبة 

)6,101,192(76,829-)506(25,947-154,867315,845)6,674,174(أقساط معاد إسنادها

)35,594,574()877,824(-)1,929,474()411,886()390,013()1,192,307()23,582,591()7,210,479(مصاريف فائض الخسارة 

41,108,647514,594,374-73,521,713188,883,72054,350,55624,590,68037,049,85095,089,208صافي األقساط المكتتبة

التغير في صافي األقساط غير 
)23,697,283()4,152,672(-)1,116,661()4,347,957(17,607,701)3,446,679()23,884,961()4,356,054(المكتسبة 

36,955,975490,897,091-69,165,659164,998,75950,903,87742,198,38132,701,89393,972,547صافي األقساط المكتسبة

)215,695,818()19,769,518(-)49,172,597()2,043,693()22,499,600()12,942,772()95,545,903()13,721,735(صافي المطالبات المسددة

التغير في صافي المطالبات تحت 
)185,314,716()31,292,656(-)17,953,499()10,246,289()18,815,702()17,521,205()38,998,892()50,486,473(التسوية 

)401,010,534()51,062,174(-)67,126,096()12,289,982()41,315,302()30,463,977()134,544,795()64,208,208(صافي المطالبات المتكبدة

26,167,000)1,791,651(-)8,133,000()1,734,000(5,538,000)1,219,349(37,192,000)3,685,000(التغير في إحتياطي عجز األقساط

إجمالي تكاليف االكتتاب وعموالت 
)103,811,400()2,584,739(-)3,454,822()8,197,800()6,450,577()14,793,645()48,767,601()19,562,216(األرباح

عموالت مكتسبة على عمليات معاد 
1,948,180)8,350(-177,81714,553-)194,395(1,846,964111,591إسنادها 

)2,781,451()209,549(-)485,096()187,179()124,903()276,135()1,061,557()437,032(اتعاب اشراف ورقابة

)104,644,671()2,802,638(-)3,925,365()8,207,162()6,575,480()15,264,175()49,717,567()18,152,284(صافي تكاليف اإلكتتاب

11,408,886)18,700,488(-10,470,74914,788,086)154,401(17,928,3973,956,376)16,879,833(صافي نتائج االكتتاب 

الهندسة 
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث العامة
ريال سعودي

الحياة
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

كما في 31 ديسمبر 2015

38,406,59937,445,036815,363,945 51,594,334 34,351,600 319,475,324 56,307,032 170,843,942 106,940,078موجودات القطاع

39,178,87082,369,4131,204,307,984 67,886,450 48,548,043 345,834,695 65,174,883 336,859,146 218,456,484 مطلوبات القطاع

كما في 31 ديسمبر 2014

25,836,246520,969,833-113,114,275219,791,77251,230,75113,472,02026,947,22370,577,546موجودات القطاع

65,399,886876,970,681-207,461,414393,224,53763,143,31049,731,04036,993,15961,017,335مطلوبات القطاع
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29.  المعلومات القطاعية )تتمة(

القطاعات الجغرافية  .29.2

المملكة 
العربية السعودية

ريال سعودي

بلدان أخرى في منطقة
الشرق األوسط
ريال سعودي

إفريقيا
ريال سعودي

آسيا
ريال سعودي

بلدان أخرى
ريال سعودي

إجمالي
ريال سعودي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 
نتائج عمليات إعادة التأمين

804,825,788 44,879,611 122,166,961 28,450,565 89,983,990 519,344,661 إجمالي األقساط المكتتبة

)12,177,198(- )16,093(317,972 )174,828()12,304,249(أقساط معاد إسنادها

)37,856,616(- )4,946,564()3,479,564()4,734,621()24,695,867(مصاريف فائض الخسارة 

754,791,974 44,879,611 117,204,304 25,288,973 85,074,541 482,344,545 صافي األقساط المكتتبة 

)259,256,614()29,919,738(457,924 324,041 )7,268,717()222,850,124(التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

14,959,873495,535,360 117,662,228 25,613,014 77,805,824 259,494,421 صافي األقساط المكتسبة

)230,562,501(-)36,381,272()26,349,668()40,176,105()127,655,456(صافي المطالبات المسددة

)108,920,252()8,527,122()29,028,243()10,961,436(6,890,156 )67,293,607(التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

)339,482,753()8,527,122()65,409,515()37,311,104()33,285,949()194,949,063(صافي المطالبات المتكبدة

------التغير في إحتياطي عجز األقساط

)114,532,891()7,117,462()27,952,048()6,856,574()22,796,421()49,810,386(إجمالي تكاليف االكتتاب وعموالت األرباح

2,773,928 -)794()47,302(24,041 2,797,983 عموالت مكتسبة على عمليات معاد إسنادها 

)4,024,129()224,398()610,835()142,253()449,920()2,596,723(أتعاب إشراف ورقابة 

)115,783,092()7,341,860()28,563,677()7,046,129()23,222,300()49,609,126(صافي تكاليف االكتتاب

40,269,515)909,109(23,689,036)18,744,219(21,297,575 14,936,232 صافي نتائج االكتتاب 

المملكة 
العربية السعودية

ريال سعودي

بلدان أخرى في منطقة
الشرق األوسط
ريال سعودي

إفريقيا
ريال سعودي

آسيا
ريال سعودي

بلدان أخرى
ريال سعودي

إجمالي
ريال سعودي

للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2014 
نتائج عمليات إعادة التأمين

556,290,140-278,817,86194,954,41663,884,168118,633,695إجمالي األقساط المكتتبة

)6,101,192(--)94,970()921,127()5,085,095(أقساط معاد إسنادها

)35,594,574(-)3,730,543()3,201,119()6,219,823()22,443,089(مصاريف فائض الخسارة 

514,594,374-251,289,67787,813,46660,588,079114,903,152صافي األقساط المكتتبة 

)23,697,283(-)18,524,680(4,384,888)6,417,500()3,139,991(التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

490,897,091-248,149,68681,395,96664,972,96796,378,472صافي األقساط المكتسبة

)215,695,818(-)17,810,257()36,258,948()26,983,273()134,643,340(صافي المطالبات المسددة

)185,314,716(-)66,964,696()25,882,603()30,745,753()61,721,664(التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

)401,010,534(-)84,774,953()62,141,551()57,729,026()196,365,004(صافي المطالبات المتكبدة

26,167,000-11,101,7057,003,2334,428,3343,633,728التغير في إحتياطي عجز األقساط

)103,811,400(-)19,484,196()13,665,799()18,618,356()52,043,049(إجمالي تكاليف االكتتاب وعموالت األرباح

1,948,180--1,459,383480,0888,709عموالت مكتسبة على عمليات معاد إسنادها 

)2,781,451(-)593,169()319,421()474,772()1,394,089(أتعاب إشراف ورقابة 

)104,644,671(-)20,077,365()13,976,511()18,613,040()51,977,755(صافي تكاليف االكتتاب 

11,408,886-)4,840,118()6,716,761(10,908,63212,057,133صافي نتائج االكتتاب 
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القطاعات الجغرافية )تتمة(  .29.2

المملكة 
العربية السعودية

بلدان أخرى في منطقة
اإلجماليبلدان أخرىآسياإفريقياالشرق األوسط

كما في 31 ديسمبر 2015
عمليات إعادة التأمين

815,363,945 37,793,914 115,342,681 37,943,900 102,642,399 521,641,051موجودات القطاع

1,204,307,984 38,131,342 219,458,638 57,757,256 172,026,457 716,934,291 مطلوبات القطاع

كما في 31 ديسمبر 2014
عمليات إعادة التأمين

520,969,833-304,989,61388,339,00144,527,10383,114,116موجودات القطاع

876,970,681-522,011,642144,200,21564,194,324146,564,500مطلوبات القطاع

إدارة المخاطر  .30

حوكمة المخاطر  
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية الموضوعة التي تستخدم الهيكل   
التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع 
الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر التأمين، وإعادة اإلسناد، 

وأسعار العموالت الخاصة، واالئتمان، والسيولة، والعمالت.

هيكل إدارة المخاطر  
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة وتقويم ومراقبة المخاطر.  

مجلس اإلدارة   
والسياسات  اإلستراتيجيات  واعتماد  التوجيه  بتقديم  يقوم  حيث  المخاطر  عن حوكمة  المسؤولة  العليا  الجهة  اإلدارة هو  إن مجلس   

لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا  
اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقًا من قبل الشركة بشأن   

قبول المخاطر.

فيما يلي المخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة للتقليل منها:  

30.1.  مخاطر إعادة التأمين   
تمثل المخاطر الناتجة من عمليات إعادة التأمين المكتتبة المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة   
الناتجة عن ذلك الحادث. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود إعادة التأمين هذه في المطالبات والمزايا الفعلية 
المدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين. ويتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أكثر من تلك 

المقدرة أصاًل والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل.

أن  حيث  الواردة(  )العمليات  التأمين  إعادة  عقود  من  كبرى  محفظة  وبناء  المكتتبة  األخطار  بتنويع  وذلك  المخاطر  تغيرات  تتحسن   
المحافظ األكثر تنوعًا ستكون أقل تأثرًا بالتغيير بأي جزء من المحفظة. كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق االختيار والتطبيق 
الحذر إلستراتيجية التأمين والتعليمات المتعلقة بها وباستخدام ترتيبات إعادة التأمين. تشمل إستراتيجية التأمين الخاصة بالشركة، وال 

تقتصر، على ما يلي:
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30.1.  مخاطر إعادة التأمين )تتمة(  
تنويع فئات المخاطر المقبولة، ضمن كل فئة، وذلك بشمول التغطية لعدد جيد من المخاطر من أجل تقليل التغيرات في النتائج   •  

والمحصالت النهائية.

تنويع مخاطر األعمال من حيث نوع وحجم المخاطر، والصناعة، والمنطقة الجغرافية.  •  

لتقليل تعرضها للمخاطر المالية الناتجة عن المطالبات الكبرى، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية، بإبرام اتفاقيات إعادة إسناد   
لدى أطراف أخرى حيث تؤمن هذه العمليات مدرات إكتتاب كبرى، وتسمح لإلدارة بإحتواء المخاطر. يتم جزء من عمليات إعادة التأمين 
المسندة بموجب اتفاقيات، على أساس نسبي من الحصة في األقساط والفائض، وبموجب اتفاقيات تقوم على أساس غير نسبي 

مثل تأمين فائض الخسارة للمخاطر والكوارث للتأكد من أن صافي التحمل يتوافق مع قدرة الشركة على تحمل المخاطر.

وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة إسناد لدى الشركة، فإنها غير معفاة من التزاماتها المباشرة تجاه الشركات المسندة إليها عمليات إعادة   
التأمين، وبالتالي فإنها تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من الشركات المسندة 

إليها عمليات التأمين من الوفاء بالتزاماتها بموجب ترتيبات إعادة اإلسناد. 

التركيز الجغرافي للمخاطر  
تقوم الشركة بقبول أعمال إعادة التأمين من شركات التأمين في المملكة العربية السعودية، والشرق األوسط وإفريقيا وآسيا. فيما   

يلي التوزيع الجغرافي ألقساط التأمين المكتتبة:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

المبلغ
النسبة بالرياالت السعودية

%519,344,66164المملكة العربية السعودية

%89,983,99011بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط 

%28,450,5654إفريقيا 

%122,166,96115آسيا

%44,879,6116أخرى

804,825,788100%

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

المبلغ
النسبة بالرياالت السعودية

%278,817,86150المملكة العربية السعودية

%94,954,41617بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط 

%63,884,16812إفريقيا 

%118,633,69521آسيا

556,290,140100%
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االفتراضات األساسية   
تتمثل االفتراضات األساسية المتعلقة بتقدير االلتزامات نسبة الخسائر النهائية المقدرة للشركة. الخسائر النهائية المقدرة تم تقديرها   

باستخدام أساليب إكتوارية.

الحساسيات  
إن التحليل أدناه يوضح الحركات المحتملة المعقولة في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسائر النهائية مع إبقاء جميع االفتراضات   

األخرى ثابتة والتي يظهر آثرها على صافي المطلوبات وصافي الدخل كالتالي:

بالرياالت السعودية

التغير في االفتراضات31 ديسمبر 2015
صافي األثر على 
األثر على صافي الدخلصافي المطلوبات

49,553,53649,553,536%10+نسبة الخسارة النهائية

-10%)49,553,536()49,553,536(

بالرياالت السعودية

التغير في االفتراضات31 ديسمبر 2014
صافي األثر على 
األثر على صافي الدخلصافي المطلوبات

49,089,71049,089,710%10+نسبة الخسارة النهائية

-10%)49,089,710()49,089,710(

30.2.  مخاطر إعادة اإلسناد   
لتقليل تعرضها للمخاطر المالية الناتجة عن المطالبات الكبرى، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية، بإبرام اتفاقيات إعادة أسناد   
لدى أطراف أخرى. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين المسند اليهم واإلعتراف بها على نحو يتماشى مع المبالغ 
إعادة  المالي كموجودات  المركز  قائمة  إدراجها في  ويتم  اإلسناد  إعادة  إتفاقيات  لشروط  وفقا  بالوثائق  الخاصة  بالمنافع  المرتبطة 

التأمين.

لهذه  المالي  الوضع  بتقويم  الشركة  تقوم  إليها،  المسند  التأمين  إعادة  إفالس شركات  الناتجة عن  الكبرى  للخسائر  تعرضها  لتقليل   
الشركات، ومراقبة تركز مخاطر االئتمان في مناطق جغرافية والنشاطات والظروف االقتصادية لشركات إعادة التأمين المسند إليها 

العمليات.

يتم اختيار الشركات المسند إليها وفق المعايير والتعليمات التالية المحددة من مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر واإلكتتاب. تتلخص هذه   
المعايير في اآلتي:

الحد األدنى لتصنيف االئتمان المقبول من قبل وكاالت التصنيف العالمية المعترف بها )مثل وكالة ستاندرد آند بورز( والذي يجب  أ(   
أال يقل عن )ب ب ب( )ستاندرد أند بورز( أو ما يوازيها.

سمعة شركات إعادة تأمين المعينة. ب(   

خبرة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين.  ج(   

إضافة لذلك، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية، والخبرات اإلدارية والفنية واألداء السابق، حيثما ينطبق، ومطابقة   
ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفًا من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر واإلكتتاب قبل الموافقة عليها كشركات معاد اإلسناد 

إليها.

إن اتفاقيات إعادة اإلسناد ال تعفى الشركة من التزاماتها تجاه شركات التأمين المسند إليهم وبالتالي تبقى الشركة مسؤولة عن جزء   
من المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم يوف به معيدي التأمين المسند إليهم بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات 

إعادة اإلسناد.
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30.3.  المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية   
تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على   
العجز واإلفالس من قبل  المال لتقليل مخاطر  القيود مثل كفاية رأس  النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض  الموافقات ومراقبة 

شركات معيدي التامين ولتمكينها من سداد التزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.

30.4.  إدارة مخاطر المطالبات   
تنشأ مخاطر المطالبات في الشركة عند حدوث حاالت غير دقيقة او غير مكتملة لالحتياطيات او تسويات المطالبات او ضعف في   
جودة الخدمة او االفراط في تكاليف ادارة المطالبات.  هذه المخاطر قد تضر بالشركة وتضعف قدرتها على النجاح واالحتفاظ باعمالها 

او تتكبد تعويضات تأديبية. 

هذه المخاطر قد تنشأ خالل اي مرحلة من مراحل دورة المطالبات. يركز قسم المطالبات في الشركة على الجودة والدقة والسرعة في   
ايصال الخدمات التي قد تجعل الشركة تخسر عقود اعادة التأمين. وهدفهم هو تعديل اجراءات المطالبات لتصبح عادلة وفعالة وفي 
وقت مناسب وذلك وفقا لسياسة الشروط واالحكام والبيئة التنظيمية ومصالح الشركة. االحتياطيات السريعة والدقيقة اعدت لكل 

التزامات المطالبات متضمنة لمخصصات المصروفات  حالما يكون هنالك توقعات موثوق بها لتكون التزامات مطالبات.

30.5.  االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية  
تنشاء مخاطر االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية في الشركة عندما تكون مطالبات التأمين الناشئة غير كافية وذلك من خالل   

التنبؤات الغير دقيقة او من خالل تكوين مخصصات غير كافية للمصاريف والديون المشكوك في تحصيلها العادة التأمين. 

إلدارة االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية، يقوم الفريق االكتوراي بالشركة بإستعمال نطاق تقنيات معتمدة لتخمين المطالبات   
النهائية ومراقبة تطور المطالبات وقيام بإختبار الضغط ألرصدة المطلوبات التأمين النهائية. 

إن هدف سياسة احتياطيات الشركة هو لخلق توقعات دقيقة  وثابته يمكن االعتماد عليها عبر الزمن ولجميع فئات األعمال.   

30.6.  مخاطر االئتمان   
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.   

التي تتعرض لها الشركة  الحد األقصى لمخاطر االئتمان  المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل  المالية  الموجودات  بالنسبة لكافة فئات   
القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي. 

إن %45 من الذمم المدينة الخاصة بالشركة مستحقة السداد من شركتي تأمين وشركتي وسطاء تأمين كما في 31 ديسمبر 2015   
)31 ديسمبر 2014 : %39(.فيما يلي بيانًا بالسياسات واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها 

الشركة: 

لتقليل تعرضها للخسائر الكبرى الناجمة عن إفالس شركات إعادة اإلسناد، تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي لهذه الشركات.   •  
وكشرط مسبق، يجب أن يكون األطراف التي يتم إعادة اإلسناد لديها مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول، من حيث الضمان، 

يؤكد متانة وضعها المالي.

تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة   •  
من شركات التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر الديون المعدومة. 

تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بشركات التأمين وذلك من خالل مراقبة الذمم المدينة القائمة.  •  

مالي  مركز  ذات  تجارية  بنوك  مع  فقط  الشركة  تتعامل  األخرى،  المالية  الموجودات  عن  الناتجة  االئتمان  بمخاطر  يتعلق  فيما   •  
وتصنيف ائتماني جيد.
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مخاطر االئتمان )تتمة(  .30.6
يعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها بنود الموجودات في قائمة المركز المالي:  

بالرياالت السعودية

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
المساهمين 

عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
المساهمين 

26,567,730 1,454,864 61,025,69231,917,275نقدية وأرصدة لدى البنوك 

-13,125,000 35,218,332118,849,000ودائع ألجل 

-112,739,098 -195,141,907أقساط تأمين مدينة 

7,100,713 28,113,134 91,293,455405,990مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 
-105,139,646 -60,496,840التسوية

70,035 -540,411-دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات دين 
3,703,766 -2,220,485-وصكوك

145,470,427 ---إستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

100,000,000-107,592,394-وديعة نظامية

443,176,226261,525,555260,571,742282,912,671

إن جودة األئتمان لإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق هي كما يلي:  

بالرياالت السعودية

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

 47,228,989 -ستاندرد آند بورز / موديز /فيتشزأ أ- / أ أ 

 93,760,109 -ستاندرد آند بورز / موديز /فيتشزأ- /أ+

 4,481,329 -ستاندرد آند بورز / موديز /فيتشزب ب ب 

- 145,470,427 

يتم إستخدام درجات التنصيف المتبعة من قبل وكالة » ستاندرد آند بورز ».
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30.6.  مخاطر االئتمان )تتمة(  
إن جودة االئتمان لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كما يلي:  

عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين

2015201420152014االدوات  المالية وكالة تصنيف االئتمان جودة االئتمان 

ستنادر اند بوردز / موديز/  أأأ / أأأ
4,055,0406,706,53560,644,19945,078,616سندات / صكوك فيتشز

ستنادر اند بوردز / موديز/  أأ / أأ
14,053,07015,341,692103,931,90697,223,071سندات / صكوك فيتشز

ستنادر اند بوردز / موديز/  أ
33,754,30029,093,936110,047,147119,451,616سندات / صكوك فيتشز

ستنادر اند بوردز / موديز/ ب ب ب / ب ب ب
139,721,49267,241,945--سندات / صكوك فيتشز

ستنادر اند بوردز / موديز/ ب ب /ب أ واقل
3,109,09511,763,195--سندات / صكوك فيتشز

33,610,0918,983,881--سندات / صكوك غير مصنفة

غير مصنفة
صناديق مرابحة / 

استثمار صناديق / 
اسهم

21,844,96373,769,574236,516,336382,929,240

73,707,373124,911,737687,580,266732,671,564

30.7.  مخاطر السيولة   
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية.  

يتم مراقبة متطلبات السيولة شهريًا، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال نشوئها.   

إن لكافة الودائع ألجل المملوكة للشركة كما في تاريخ قائمة المركز المالي فترات إستحقاق أصلية تتراوح ما بين ثالثة أشهر وخمس   
سنوات.



إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  

85

إدارة المخاطر )تتمة(  .30

30.7.  مخاطر السيولة )تتمة(  
محفظة االستحقاقات  

المخصومة  التعاقدية غير  االلتزامات  بالشركة وذلك على أساس  الخاصة  المالية  المطلوبات  تواريخ استحقاق  أدناه  الجدول  يلخص   
النقدية الصادرة من مطلوبات  التدفقات  التوقيت المقدر لصافي  إلى  المتبقية المتوقعة. يتم تحديد تواريخ اإلستحقاقات إستنادا 
التأمين المعترف بها. تم إستبعاد األقساط غير المكتسبة ودخل العموالت غير المكتسبة وإحتياطات عجز األقساط من التحليل ألنها 

ال تمثل إلتزامات تعاقدية. ال يوجد مكأفات نهاية الخدمة للموظفين بتاريخ إستحقاق ثابت.

بالرياالت السعودية

31 ديسمبر 2015

عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين

حتى
المجموعأكثر من سنةسنة واحدة

حتى
المجموعأكثر من سنةسنة واحدة

المطلوبات 

---10,101,722-10,101,722ذمم دائنة 

---14,927,181-14,927,181ذمم إعادة إسناد دائنة

---354,467-354,467أقساط إعادة إسناد مستحقة

إجمالي المطالبات تحت 
التسوية 

674,119,737-674,119,737---

مصاريف مستحقة الدفع 
ومطلوبات أخرى

4,185,212-4,185,212
9,766,069-9,766,069

39,418,724-39,418,724---مخصص الزكاة وضريبة الدخل

703,688,319-703,688,31949,184,793-49,184,793

بالرياالت السعودية

31 ديسمبر 2014

عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين

حتى
المجموعأكثر من سنةسنة واحدة

حتى
المجموعأكثر من سنةسنة واحدة

المطلوبات 

  -  -  -22,617,656  -22,617,656ذمم دائنة 

  -  -  -4,173,060  -4,173,060ذمم إعادة إسناد دائنة

  -  -  -1,129,253  -1,129,253أقساط إعادة إسناد مستحقة

تحت  المطالبات  إجمالي 
التسوية 

609,842,291-  609,842,291-  -  -  

الدفع  مستحقة  مصاريف 
ومطلوبات أخرى

2,479,662-  2,479,6628,219,064-  8,219,064

35,441,642  -35,441,642  -  -  -مخصص الزكاة وضريبة الدخل

640,241,922-  640,241,92243,660,706-  43,660,706
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30.7.  مخاطر السيولة )تتمة(  

السيولة  
لم تحدد أي من المطلوبات الظاهرة في قائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدية المخصومة وإن جميعها مستحقة الدفع   

خالل إثني عشر شهرًا من تاريخ قائمة المركز المالي أعاله.  

تحليل تاريخ اإلستحقاق بناءًا على تواريخ اإلستحقاق المتوقعة  

31 ديسمبر 2015

عمليات المساهمينعمليات إعادة التأمين

متداولة
ريال سعودي

غير متداولة
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

متداولة
ريال سعودي

غير متداولة
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

الموجودات

--61,025,69231,917,275-61,025,692نقدية وأرصدة لدى البنوك 

31,917,275-35,218,332118,849,000-35,218,332ودائع ألجل 

118,849,000--195,141,907-195,141,907أقساط تامين مدينة 

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة 
--73,707,373687,580,266-73,707,373الدخل 

687,580,266--440,823,628-440,823,628أقساط تامين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 
---60,496,840-60,496,840التسوية 

--44,043,45547,250,00091,293,455405,990مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

405,990--130,783,161130,783,161مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين 

الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير 
---7,363,459-7,363,459المكتسبة

---94,148,447-94,148,447تكاليف إكتتاب مؤجلة 

---17,389,664-17,389,664أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

32,998,85732,998,857-5,455,8455,455,845-ممتلكات ومعدات 

- -----إستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

540,411-540,411---دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 
2,220,485-2,220,485---وصكوك

107,592,394107,592,394----وديعة نظامية

1,160,141,95852,705,8451,212,847,803841,513,427140,591,251982,104,678

المطلوبات 

---10,101,722-10,101,722ذمم دائنة

---14,927,181-14,927,181ذمم إعادة إسناد دائنة

---354,467-354,467أقساط إعادة إسناد مستحقة

---502,998,272-502,998,272إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 

---674,119,737-674,119,737إجمالي المطالبات تحت التسوية 

------إحتياطي عجز األقساط

---1,806,605-1,806,605عموالت غير مكتسبة 

9,766,069-4,185,2129,766,069-4,185,212مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

---3,164,7133,164,713-مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

39,418,724-39,418,724---مخصص الزكاة وضريبة الدخل

130,783,161-130,783,161---مبالغ مستحقة إلى عمليات إعادة التأمين

1,208,493,1963,164,7131,211,657,909179,967,954-179,967,954
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30.7.  مخاطر السيولة )تتمة(  
تحليل تاريخ اإلستحقاق بناءًا على تواريخ اإلستحقاق المتوقعة  

31 ديسمبر 2014

عمليات المساهمينعمليات إعادة التأمين

متداولة
ريال سعودي

غير متداولة
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

متداولة
ريال سعودي

غير متداولة
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

الموجودات

26,567,730-1,454,86426,567,730 -1,454,864 نقدية وأرصدة لدى البنوك 

---13,125,000 -13,125,000 ودائع ألجل 

---112,739,098 -112,739,098 أقساط تامين مدينة 

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة 
732,671,564 -732,671,564 124,911,737 -124,911,737 الدخل 

---220,186,253 -220,186,253 أقساط تامين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 
---105,139,646 -105,139,646 التسوية 

7,100,713 -7,100,713 28,113,134 -28,113,134 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

---188,019,813 -188,019,813 مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين 

الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير 
---2,080,440 -2,080,440 المكتسبة

---63,512,581 -63,512,581 تكاليف إكتتاب مؤجلة 

---17,311,815 -17,311,815 أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

33,521,502 33,521,502 -6,269,040 6,269,040-ممتلكات ومعدات 

145,470,427 51,710,318 93,760,109 ---إستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

70,035 70,035 ----دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 
3,703,766 3,703,766 ----وصكوك

100,000,000 100,000,000 ----وديعة نظامية

 876,594,3816,269,040 882,863,421 860,100,116 189,005,621 1,049,105,737

  المطلوبات 

---22,617,656 -22,617,656 ذمم دائنة

---4,173,060 -4,173,060 ذمم إعادة إسناد دائنة

---1,129,253 -1,129,253 أقساط إعادة إسناد مستحقة

---238,458,639 -238,458,639 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 

---609,842,291 -609,842,291 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

------إحتياطي عجز األقساط

---749,782 -749,782 عموالت غير مكتسبة 

8,219,064-2,479,6628,219,064 -2,479,662 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

---2,481,0012,481,001-مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

35,441,642-35,441,642---مخصص الزكاة وضريبة الدخل

188,019,813-188,019,813---مبالغ مستحقة إلى عمليات إعادة التأمين

 879,450,3432,481,001881,931,344231,680,519-231,680,519
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30.8.  مخاطر العمالت  
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم معامالت الشركة   
بعمالت محلية وأجنبية. تعتقد اإلدارة بعدم وجود مخاطر معامالت هامة الن معظم معامالت الشركة تتم بعمالت أجنبية مثبتة مقابل 

الريال السعودي.

يوضح الجدول أدناه موجودات ومطلوبات الشركة المسجلة بالعمالت الرئيسية وكما يلي:  

31 ديسمبر 2015

ريال سعودي
ريال سعودي

دوالر أمريكي
ريال سعودي

ريال قطري
ريال سعودي

درهم إماراتي
ريال سعودي

 يورو
ريال سعودي

 دينار كويتي
ريال سعودي

 روبية هندية
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

الموجودات
عمليات إعادة التأمين

1,048,50561,025,692--351,0751,721,532-55,187,0272,717,553نقدية وأرصدة لدى البنوك 

35,218,332------17,000,00018,218,332ودائع ألجل

90,002,34527,559,3124,940,3794,714,504287,8399,721,34910,159,94447,756,235195,141,907أقساط تامين مدينة

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
73,707,373------21,844,96451,862,409في قائمة الدخل 

308,333,77632,272,70714,327,5661,477,7912,343,1131,469,82515,760,44664,838,404440,823,628أقساط تامين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من 
7,363,459-------7,363,459األقساط غير المكتسبة

الحصة المعاد إسنادها من 
60,496,840-------60,496,840المطالبات تحت التسوية 

مصاريف مدفوعة مقدما 
89,310,91391,293,455-----1,707,515275,027وموجودات أخرى 

مبالغ مستحقة من عمليات 
130,783,161-------130,783,161المساهمين 

49,202,2689,415,7213,280,5731,370,198639,2221,341,9933,333,14725,565,32594,148,447تكاليف اكتتاب مؤجلة 

17,389,664-------17,389,664أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

5,455,845-------5,455,845ممتلكات ومعدات 

المساهمون

31,917,275------5,185,95426,731,321نقدية وأرصدة لدى البنوك 

118,849,000-------118,849,000ودائع ألجل 

دخل عموالت خاصة مستحقة 
540,411-------540,411من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة 
2,220,485------2,178,19542,290من سندات وصكوك

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
687,580,266------182,800,977449,714,775في قائمة الدخل

استثمارات مقتناة حتى تاريخ 
---------االستحقاق

107,592,394-------107,592,394وديعة نظامية

32,998,857-------32,998,857ممتلكات ومعدات

مصاريف مدفوعة مقدمًا 
405,990-------405,990وموجودات أخرى 

1,215,318,642618,809,44722,548,5187,913,5684,991,70612,533,16729,253,537283,583,8962,194,952,481



إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  

89

إدارة المخاطر )تتمة(  .30

30.8.  مخاطر العمالت )تتمة(  

31 ديسمبر 2014

 ريال سعودي
ريال سعودي

 دوالر أمريكي
ريال سعودي

 ريال قطري
ريال سعودي

 درهم إماراتي
ريال سعودي

 يورو
ريال سعودي

 دينار كويتي
ريال سعودي

 روبية هندية
ريال سعودي

 أخرى
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

الموجودات
عمليات إعادة التأمين 

1,454,864  -  -  -408,478287,167-751,0438,176نقدية وأرصدة لدى البنوك 

13,125,000  -  -  -  ---13,125,000-ودائع ألجل

31,728,13029,498,9502,082,2453,611,00091,8865,618,67912,314,31127,793,897112,739,098أقساط تامين مدينة

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
124,911,737  -  -  -  ---59,958,86564,952,872في قائمة الدخل 

88,749,21942,953,77710,972,2099,078,460476,0212,182,26615,351,46650,422,835220,186,253أقساط تامين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من 
105,139,646  -  -  -  ----105,139,646المطالبات تحت التسوية 

مصاريف مدفوعة مقدما 
28,113,134  -  -  -  ---27,874,071239,063وموجودات أخرى 

مبالغ مستحقة من عمليات 
188,019,813  -  -  -  ----188,019,813المساهمين 

الحصة المعاد إسنادها من 
2,080,440  -  -  -  ----2,080,440األقساط غير المكتسبة

32,405,56510,390,4482,339,9971,265,509182,170977,3684,383,25311,568,27163,512,581تكاليف اكتتاب مؤجلة 

17,311,815  -  -  -  ----17,311,815أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

6,269,040  -  -  -  ----6,269,040ممتلكات ومعدات 

المساهمون

26,567,730  -  -  -  ---26,157,074410,656نقدية وأرصدة لدى البنوك 

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
70,035  -  -  -  ----70,035ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
3,703,766  -  -  -  ---1,532,2152,171,551سندات وصكوك

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
732,671,564  -  -  -  ---210,521,230522,150,334في قائمة الدخل

استثمارات مقتناة حتى تاريخ 
145,470,427  -  -  -  ---145,470,427-االستحقاق

100,000,000  -  -  -  ----100,000,000وديعة نظامية

33,521,502  -  -  -  ----33,521,502ممتلكات ومعدات

مصاريف مدفوعة مقدمًا 
7,100,713  -  -  -  ----7,100,713وموجودات أخرى 

939,190,416831,371,25415,394,45114,363,4471,037,2448,778,31332,049,03089,785,0031,931,969,158
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30.8.  مخاطر العمالت )تتمة(  

31 ديسمبر 2015

 ريال سعودي
ريال سعودي

 دوالر أمريكي
ريال سعودي

 ريال قطري
ريال سعودي

 درهم إماراتي
ريال سعودي

 يورو
ريال سعودي

 دينار كويتي
ريال سعودي

 روبية هندية
ريال سعودي

 أخرى
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

المطلوبات 
عمليات إعادة التأمين

10,101,722)1,712,037(198,516937,872230,036)150,664()485,506(5,651,4135,432,092ذمم دائنة

14,927,181-------14,927,181ذمم إعادة إسناد دائنة

354,467-------354,467أقساط إعادة اإلسناد المستحقة

إجمالي أقساط التأمين غير 
340,852,78032,687,85014,986,4495,726,8812,134,8076,331,49519,992,23480,285,776502,998,272المكتسبة 

449,537,73446,838,94012,068,30711,451,030923,93524,987,35842,833,84585,478,588674,119,737إجمالي المطالبات تحت التسوية 

1,806,605-------1,806,605عموالت غير مكتسبة 

مصاريف مستحقة الدفع 
288,5734,185,212-----3,841,63955,000ومطلوبات أخرى

3,164,713-------3,164,713مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1,189,894-------1,189,894توزيعات الفائض المستحقة

المساهمون

39,418,724-------39,418,724مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

مبالغ مستحقة إلى عمليات إعادة 
130,783,161-------130,783,161التأمين

مصاريف مستحقة الدفع 
15,0009,766,069----8,993,069758,000ومطلوبات أخرى

1,000,521,38085,771,88226,569,25017,027,2473,257,25832,256,72563,056,115164,355,9001,392,815,757
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30.8.  مخاطر العمالت )تتمة(  

31 ديسمبر 2014

 ريال سعودي
ريال سعودي

 دوالر أمريكي
ريال سعودي

 ريال قطري
ريال سعودي

 درهم إماراتي
ريال سعودي

 يورو
ريال سعودي

 دينار كويتي
ريال سعودي

 روبية هندية
ريال سعودي

 أخرى
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

المطلوبات 
عمليات إعادة التأمين

22,617,656)811,178(2,008,338)278,644(9,697)347,691()1,506,344(13,491,50310,051,975ذمم دائنة

4,173,060  -   -   -   -   -   -   - 4,173,060ذمم إعادة إسناد دائنة

1,129,253  -   -   -   -   -   -   - 1,129,253أقساط إعادة اإلسناد المستحقة

إجمالي أقساط التأمين غير 
112,494,06532,909,37110,480,0605,395,913879,7174,235,21624,738,86147,325,436238,458,639المكتسبة 

413,431,01149,988,72716,883,55513,987,682144,21222,184,40733,881,36059,341,337609,842,291إجمالي المطالبات تحت التسوية 

  -   -   -   -   -   -   -   -   - إحتياطي عجز األقساط

749,782  -   -   -   -   -   -   - 749,782عموالت غير مكتسبة 

مصاريف مستحقة الدفع 
2,479,662  -   -   -   -   -   - 1,509,975969,687ومطلوبات أخرى

2,481,001  -   -   -   -   -   -   - 2,481,001مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

932,077  -   -   -   -   -   -   - 932,077توزيعات الفائض المستحقة

المساهمون

  -   -   -   -   -   -   -   -   - ذمم دائنة

35,441,642  -   -   -   -   -   -   - 35,441,642مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

مبالغ مستحقة إلى عمليات إعادة 
188,019,813  -   -   -   -   -   -   - 188,019,813التأمين

مصاريف مستحقة الدفع 
8,219,064  -   -   -   -   -   -   - 8,219,064ومطلوبات أخرى

782,072,24693,919,76025,857,27119,035,9041,033,62626,140,97960,628,559105,855,5951,114,543,940

30.9.  مخاطر أسعار العموالت الخاصة  
تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة على السندات واالستثمارات في الصكوك. تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة   

على السندات والصكوك التي تتعرض لتقلبات في أسعار العموالت الخاصة.

تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة من خالل االستثمار في مختلف األصول المالية طويلة وقصيرة المدة، جنبا إلى   
جنب مع النقد وما في حكمه. تراقب لجنة االستثمار مدة هذه األصول على أساس منتظم. مدة االستثمار في محفظة الصكوك 
والسندات لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015 حوالي 4.7سنوات و 5.25سنوات على التوالي)31 

ديسمبر 2014:4.81 سنوات و 5.3 سنوات على التوالي(

االفتراض زيادة / نقصان  بواقع 10 نقطة أساس في منحنى العائد سيتطلب نقصان / زيادة قيمة محفظة االستثمارات في السندات   
/ الصكوك من عمليات إعادة التأمين و عمليات المساهمين بنسبة 0,24 مليون ريال و 1,65 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2015 )31 ديسمبر 2014: 0,25 مليون ريال سعودي و 1,64 مليون ريال سعودي على التوالي(.

30.10.  مخاطر أسعار السوق  
هي المخاطر عن تذبذب القيمة العادلة لألداة المالية نتيجة للعوامل. )ماعدا تلك المخاطر التي قد تنشا عن مخاطر أسعار العموالت أو   

مخاطرالعمالت(، التي تؤثر على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق.  

اإلدارة الفعالة لمخاطر اسعار السوق هي المفتاح الستثمار في أصول الشركة. أن المستويات المناسبة من مخاطر االستثمار تتحدد   
عن طريق مخاطر/ عائد لألصول. تمتلك الشركة محفظة متنوعة من االستثمارات، بما في ذلك االستثمار في األوراق المالية المدرجة. 
تقوم الشركة بإدارة مخاطر سعر السوق لألسهم من خالل تنوع األستثمارات ووضع سقف على مستوى األستثمار الفردي واألجمالي 
لألسهم.إن التغير بنسبة %5 في صافي قيمة موجودات اإلستثمارات، مع ابقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة،  من شأنه أن يؤثر على 

قائمة عمليات المساهمين بالزيادة / النقصان بمبلغ 8,761,771 ريال سعودي   )2014: 9,288,915 ريال سعودي(.
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30.11.  مخاطر إدارة رأس المال  
تحدد متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك بهدف توفر هامش المالءة الكافية في حالة إفالس الشركة.   
كما توضع أهداف أخرى من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين. 

تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بانتظام. يتم إجراء   
السوق وخصائص مخاطر نشاطات  السائدة في  الظروف  التغيرات في  الحالية وذلك حسب  المال  رأس  التسويات على مستويات 
الشركة. وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، تقوم الشركة بتعديل توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو تقوم بإصدار أسهم. 

يعكس الجدول أدناه الحد األدنى لرأس المال النظامي للشركة وإجمالي رأس المال المملوك:  

بالرياالت السعودية

20152014

802,136,724817,425,218إجمالي رأس المال المملوك 

200,000,000 200,000,000الحد األدنى لرأس المال النظامي 

تعتقد األدارة، بإن الشركة قد التزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جهات خارجية خالل السنة المالية المصرح عنها.  

30.12.  القيمة العادلة لألدوات المالية  
تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية. القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو   
سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة. أن االفتراض الذي تم تحديد القيمة العادلة هو بإفتراض إستمرار 
المنشأة في اعمالها وفقًا لمبدأ األستمرارية و دون أي نية أو حاجة للتصفية أو تقليص حجم عملياتها أو إجراء المعامالت بشروط 
عكسية. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية، والذمم المدينة، واإلستثمارات واإليرادات المستحقة، 
بينما تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة، والمصاريف المستحقة الدفع، وإجمالي المطالبات تحت التسوية. ان القيمة العادلة 

للموجوات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيرًا عن قيمتها الدفترية الظاهرة في تاريخ قائمة المركز المالي.

التعهدات واإللتزامات المحتملة  .31

أ(  الدعاوى القضائية واألنظمة  
تعمل الشركة في مجال التأمين، وهي عرضة لدعاوى قضائية عليها خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه من غير العملي التنبؤ أو   
معرفة المحصلة النهائية لكافة الدعاوى القضائية، تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لهذه الدعاوى )بما في ذلك القضايا( أي أثر جوهري على 

نتائج الشركة أو مركزها المالي. ال يوجد لدى الشركة أي دعوى قضائية قائمة جوهرية بتاريخ إعداد القوائم المالية.

ب(  خطابات الضمان   
كما في 31 ديسمبر 2015 قامت الشركة بااليداع والحجز مع بنك محلي بمبلغ 47,250,000 ريال سعودي )2014: الشي( للحصول   

على خطاب اعتماد جهوزي للمشاركة في نقابة لويدز لالكتتاب في عامي 2015 و2016.

ايضا قامت الشركة بايداع مبلغ 42,034,793 ريال سعودي )2014: 27,011,200 ريال سعودي( كوديعة قابلة لالسترداد مع لويدز    
للمشاركة في نقابتها لالكتتاب في عامي 2015 و2016. عند اصدار خطاب االعتماد الجهوزي سيتم سحب الوديعة من لويدز. وعالوة 

على ذلك، مباني المكتب الخاصة بإيداع المبالغ المستردة بلغت 103,750 ريال سعودي )2014: 12342 ريال سعودي(.

32.  أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية. ومع ذلك لم يكن هناك اي تاثير من هذه   

إعادة التصنيف على العرض الشامل للبيانات المالية.

اعتماد القوائم المالية   .33
  اعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 14 جمادى األولى 1437هـ الموافق في 23 فـبراير 2016.
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