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 التكوٌن واألنشطة الرئٌسٌة  - 3

شرررركة مسررراهمة سرررعودٌة مسرررجلة فرررً المملكرررة العربٌرررة السرررعودٌة  -دة الترررؤمٌن التعاونٌرررة ) "الشرررركة" ( الشرررركة السرررعودٌة إلعرررا

( ولرررردٌها 2118مرررراٌو  17هررررـ )الموافررررق 1429األول  يجمرررراد 12بتررررارٌخ  1111251125بموجررررب السررررجل التجرررراري رقررررم 

لمسرررجل للشرررركة هرررو ص . ب . إن عنررروان المكترررب ا2114146ISمالٌزٌرررا بموجرررب تررررخٌص رقرررم  ،فرررري فرررً والٌرررة البررروان

الرٌرررراض، المملكررررة   ،4131، مبنررررى 7مخررررر  ، الطرٌررررق الرررردابري الشررررمالً الغربررررً، الرررروادى، 11372، الرٌرررراض 311259

 العربٌة السعودٌة. 

 
لمملكرررة العربٌرررة إن الغررررض مرررن إنشررراء الشرررركة هرررو مزاولرررة أعمرررال إعرررادة الترررؤمٌن التعررراونً والنشررراطات ذات العالقرررة فرررً ا

 .رجهاالسعودٌة وخا

 

 أسس اإلاعداد  - 1

 أسس القٌدس 

المدرجرررة  بالقٌمرررة العادلرررة  ٌرررتم إعرررداد القررروابم المالٌرررة وفقررراً لمبررردأ التكلفرررة التارٌخٌرررة المعدلرررة لتشرررتمل علرررى قٌررراس االسرررتثمارات

 .فً قابمة الدخل قٌمتها العادلة

 

 بٌدن األلتزام

الدولٌرة الخاصرة بالتقارٌرالمالٌرة وبالترالً  رٌٌالمعرلوفقرا االدارة من قبرل  2115دٌسمبر  31فً  للسنة المنتهٌةأعدت القوابم المالٌة 

فان هذة القوابم المالٌة الٌقصد بها العرض وفقا المعاٌٌر المحاسبٌة المتعارف علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة الصادرة مرن قبرل 

 الهٌبة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن.

 

المملكرة العربٌرة السرعودٌة ، علرى الشرركة أن تحرتفظ بحسرابات منفصرلة لكرل مرن عملٌرات الترؤمٌن  وفقاً لمتطلبات أنظمة التؤمٌن فً

ٌرتم وعملٌرات المسراهمٌن. تحتفظ الشرركة بالعهردة الفعلٌرة لجمٌرع الموجرودات المتعلقرة بعملٌرات اعرادة الترامٌن وعملٌات المساهمٌن. 

الخاصة بذلك النشاط وٌتم  توزٌع اإلٌرادات والمصارٌف األخررى الحسابات  تسجٌل اإلٌرادت والمصارٌف الخاصة بكل نشاط فً

 المتعلقة بالعملٌات المشتركة من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.

 
 العملة الوظٌفٌة واعملة العرض 

 .ذي ٌعتبر العملة الوظٌفٌة للشركةتم عرض القوابم المالٌة باللاير السعودي وال
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 التعدٌالت اعلى المعدٌٌر والتفسٌرات المعدٌٌر الجدٌد  ، و - 1

، باستثناء تطبٌق السابقةمع تلك المتبعة فً إعداد القوابم المالٌة  تتماشىالسٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد هذه القوابم المالٌة  ان

  :المعاٌٌر الجدٌدة التالٌة والتعدٌالت األخرى على المعاٌٌر القابمة المذكورة أدناه

 لجدٌد  الصددر  والمعدلة والمطبقة المعدٌٌر ا

م وتنطبق 2114ٌولٌو  1التً تنطبق على الفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد  19لتعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم ا -

على البرامج المحددة المزاٌا التً تشمل اشتراكات الموظفٌن و/أو األطراف األخرى. توفر هذه التعدٌالت اعفاء من 

م )شرٌطة استٌفاء معاٌٌر معٌنة( الشتراكات الموظفٌن/األطراف األخرى المعنٌة 2111متطلبات المقترحة فً تعدٌالت عام ال

لفترات الخدمة ضمن نموذ  برنامج المزاٌا أو بطرٌقة القسط الثابت. تمنح التعدٌالت الحالٌة خٌاراً )حسب الظروف( للحد 

 ٌها تقدٌم الخدمة المعنٌة.من تكلفة الخدمة فً الفترة التً ٌتم ف

م التً تنطبق على 2113 –م 2111م ومن 2112-م2111دورة التحسٌنات السنوٌة لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة لألعوام من 

 م.2114ٌولٌو  1الفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 
 

 معاٌٌر صادرة ولكنها غٌر سارٌة المفعول بعد
 

لمذكورة أعاله، نورد أدناه المعاٌٌر التالٌة والتفسٌرات الصادرة ولكنها غٌر سارٌة المفعول بعد حتى باإلضافة إلى المعاٌٌر ا

. تنوي الشركة اعتماد هذه المعاٌٌر )إذا كانت تنطبق على أنشطتها( عندما الموضحة ادناه تارٌخ اصدار القوابم المالٌة للشركة

عدم التطبٌق المبكر للتعدٌالت والتنقٌحات لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة تصبح سارٌة المفعول. إضافة لذلك، قررت الشركة 

 والتً نشرت وتعتبر الزامٌة للشركة اعتباراً من توارٌخ مستقبلٌة.

 

 األدوات المالٌة 9معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

ن عمل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة على الرغم من )الصادر( المرحلة األولى م 9ٌظهر معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

الصادرة مإخراً وٌنطبق على تصنٌف  39ان تارٌخ االعتماد ٌخضع لمسودة مشروي استبدال معٌار لمحاسبة الدولً رقم 

اري . كان المعٌار فً البداٌة س39وقٌاس الموجودات والمطلوبات المالٌة كما هو محدد فً معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 9، إال أن التعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 2113ٌناٌر  1المفعول للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 

، قد انتقلت إلى 2111وافصاحات االنتقال الصادرة فً دٌسمبر  9وتارٌخ السرٌان االلزامً لمعٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

 .2115ٌناٌر  1لفعلً فً التارٌخ االلزامً ا

األدوات  9، أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 2113نوفمبر  19ومع ذلك، بتارٌخ 

( بحٌث ٌتم التعدٌل على معٌار التقارٌر المالٌة 9المالٌة )محاسبة التحوط والتعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

دولٌة لٌشمل النموذ  الجدٌد العام لمحاسبة التحوط. وقرر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة مبدبٌاً فً اجتماعه المنعقد فً شهر ال

سٌكون ساري المفعول بشكل الزامً للسنوات التً ستنتهً فً أو بعد  9أن معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم  2114فبراٌر 

 .2118دٌسمبر  31
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 )تتمة(لمعدٌٌر الجدٌد  ، والتعدٌالت اعلى المعدٌٌر والتفسٌرات ا - 1

 )تتمة( معاٌٌر صادرة ولكنها غٌر سارٌة المفعول بعد
 

 2114-2112التحسٌنات السنوٌة على معاٌٌر التقارٌر الدولٌة 
 

الفترات السنوٌة التً تبردأ فرً أو  التً تنطبق على 2114 -2112دورة التحسٌنات السنوٌة لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة لألعوام 
 م.2116 ٌناٌر 1بعد 

 

 (1اإلفصاح األولً )التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً 
 

عرررض البٌانرات المالٌرة لمعالجرة ٌنظرر معوقرات معرردي ممارسرة أحكامهرا فرً تقردٌم التقررارٌر  1ٌعردل معٌرار المحاسربة الردولً رقرم 
 .2116ٌناٌر  1لتً تبدأ فً أو بعد المالٌة. وهو فعال للفترات السنوٌة ا

 

 فٌما ٌلً المعاٌٌر الجدٌدة او المعدلة المتوقع ان الٌكون لها تؤثٌر جوهري على القوابم المالٌة :
 

 اإلٌرادات من العقود مع العمالء  - 15المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم  -

 (41-16الدولً رقم محاسبً تعدٌالت على المعٌار ال) االصول الحٌوٌة –الزراعة  -

 

 ملخص بدلسٌدسدت المحدسبٌة الهدمة  -1

 بؤهم السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد هذه القوابم المالٌة: أدناه نورد
 

 أسس العرض

تحررتفظ الشررركة برردفاتر حسررابٌة منفصررلة لكررل مررن حسررابات عملٌررات إعررادة التررؤمٌن وعملٌررات المسرراهمٌن. ٌررتم تسررجٌل اإلٌرررادات 

لمصارٌف الخاصة بكل نشاط فً الدفاتر الحسابٌة الخاصة بذلك النشاط. وٌتم توزٌع المصارٌف المتعلقة بالعملٌات المشتركة من وا

 قبل اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
 

مرن صرافً % 11طبقاً ألنظمة التؤمٌن والبحته التنفٌذٌرة الصرادر مرن مإسسرة النقرد العربرً السرعودي، ٌجرب علرى الشرركة توزٌرع 

% المتبقٌة من الفابض إلرى المسراهمٌن. ٌرتم تحوٌرل أي عجرز فرً عملٌرات 91فابض عملٌات التؤمٌن إلى حاملً وثابق التؤمٌن والـ 

 إعادة التؤمٌن إلى عملٌات المساهمٌن بالكامل.

 إاعدد  االسندد 

صة بها وللتقلٌرل مرن مخراطر تعرضرها للخسرابر. إن تستخدم الشركة اتفاقٌات إعادة اسناد عملٌات التؤمٌن لزٌادة قدرات التؤمٌن الخا

 إعادة إسناد عملٌات إعادة التؤمٌن ال تعفً الشركة من التزاماتها المباشرة تجاه شركات التؤمٌن التً أسندت إلٌها عملٌات التؤمٌن.
 

تارٌخ إعداد القوابم المالٌة مرة واحدة ٌتم إجراء مراجعة لالنخفاض فً القٌمة للمبالغ القابلة لإلسترداد بموجب عقود إعادة االسناد ب

أو أكثر وذلك عند وجود انخفاض فً القٌمة خالل السنة. ٌحدث االنخفاض فرً القٌمرة عنرد وجرود دلٌرل موضروعً ٌشرٌر إلرى عردم 

عٌردي الترؤمٌن انٌة قٌاس اثر المبالغ التً ستستلمها الشركة مرن م إمكانٌة الشركة استرداد المبالغ القابمة بموجب شروط العقد، وإمك

 بشكل موثوق به. ٌتم إثبات الخسابر فً قابمة نتابج عملٌات إعادة التؤمٌن والفابض المتراكم.

 تعرض األقساط والمطالبات على أساس إجمالً لكل من إعادة التؤمٌن وعملٌات إعادة اإلسناد.

فة الحقوق التعاقدٌة أو إنهابها أو عند تحوٌل العقرد ٌتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات عملٌات إعادة التؤمٌن عند إستنفاذ كا

 إلى طرف آخر.
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 ملخص بدلسٌدسدت المحدسبٌة الهدمة ) تتمة (   - 1

 

 النقدٌة وشبه النقدٌة

والتً تستحق خالل ثالثة اشرهر او  ألجلالبنوك وودابع و الصندوق تتكون النقدٌة وشبه النقدٌة من النقد لدىلغرض التدفق النقدي، 

 من تارٌخ اقتنابها.اقل 
 

  المؤجلة كتتدبتكدلٌف اإل

بالقدر الرذي  التؤمٌن إعادةتجدٌد عقود  إعادةٌتم تؤجٌل التكالٌف المباشرة وغٌر المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالٌة عند إصدار أو 

المتضرمنة الشراملة تكرالٌف  خررىاأل كتترابألكافة تكرالٌف ا إثباتالمستقبلٌة. ٌتم  قساطاألسترداد من تكون فٌه هذه التكالٌف قابلة لإل

نفرس األسراس المسرتخدم فرً  تبرايإبالمإجلرة األولرً لهرا، ٌرتم إطفراء التكرالٌف  ثبراتوبعرد اإل.كمصروف عند تكبردها اشراف ورقابة

ٌررات فرً العمرر حتسراب التغإٌرتم  .والفرابض المترراكم الترؤمٌن إعرادةاء فرً قابمرة نترابج عملٌرات . ٌقٌرد اإلطفراألقساط غٌر المكتسبة

ستنفاذ المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة الترً تضرمنها ذلرك األصرل وذلرك بتعردٌل فتررة اإلطفراء، اإلنتاجً المقدر أو الطرٌقة المتوقعة إل

 عتبار ذلك كتغٌر فً التقدٌرات المحاسبٌة. إوٌتم 

 

، مررة واحردة أو أكثرر وذلرك عنرد وجرود قروابم مالٌرةذلك بتارٌخ إعداد كل نخفاض فً القٌمة، وإٌتم إجراء مراجعة للتؤكد من وقوي 

نخفرراض. وفررً الحرراالت التررً تقررل فٌهررا المبررالغ القابلررة لالسررترداد عررن القٌمررة الدفترٌررة، ٌررتم إثبررات خسررارة دلٌررل علررى وقرروي هررذا اإل

بعرٌن االعتبرار عنرد إجرراء  نخفاض فً قابمة نتابج عملٌات إعادة التؤمٌن والفابض المتراكم. كما تإخذ تكالٌف االكتتراب المإجلرةاإل

 .ٌتم فٌها إعداد القوابم المالٌة اختبار كفاٌة المطلوبات فً كل فترة
 

 المصدرٌف المدفواعة مقدمد

بعد ولكن ترم دفعهرا نقردا. وسرجلت مردفوعات مقردما فرً البداٌرة كموجرودات  متكبدةغٌر  مصارٌفمدفوعة مقدما المصارٌف المثل ت

شاملة حٌث الالمساهمٌن عملٌات وي. وفً وقت الحق، وتحمل هذه إلى قابمة عملٌات إعادة التؤمٌن ووتقاس على المبلغ النقدي المدف

 أو تنتهً مع مرور الوقت. هاٌتم استهالك

 

 الممتلكدت والمعدات

مرن  هرٌرةجوأجرزاء إسرتبدال . عندما ٌطلرب نخفاض فً القٌمةإناقصاً االستهالك المتراكم وأي  بالتكلفة، الممتلكات والمعدات تظهر

 وٌرتم إسرتهالكهاإنتاجٌرة محرددة  وفقاً ألعمار مستقلةهذه األجزاء كموجودات تقوم الشركة بإثبات الممتلكات والمعدات على فترات، 

األراضرً واألعمرال الرأسرمالٌة تحرت الردخل عنرد تكبدها. قابمرةاألخرى فً  األصالح والصٌانةوفقا لذلك. ٌتم إدرا  جمٌع تكالٌف 

طرٌقة القسط الثابرت علرى مردى األعمرار اإلنتاجٌرة ب األخرى الممتلكات والمعدات كافة تكلفة وإطفاء ٌتم استهالك هلك.التنفٌذ ال تست

 المقدرة للموجودات كما ٌلً:

 سنة 33 مبنىال

 سنوات 5 – 3 معداتالولً اآلحاسب الأجهزة 

 سنوات 5  والمفروشات األثاث

 سنوات  4 السٌارات 

 سنوات 11  مستؤجرةالمبانً التحسٌنات 
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 ملخص بدلسٌدسدت المحدسبٌة الهدمة ) تتمة (   - 1

 

 الممتلكدت والمعدات ) تتمة (

تم ٌ. كما قوابم مالٌة كل إعداد تارٌخقتضى األمر، فً االقٌم المتبقٌة للموجودات واألعمار اإلنتاجٌة، ومن ثم تعدٌلها إذا ٌتم مراجعة 

ند وجود أحداث أو تغٌرات فرً الظرروف تشرٌر إلرى ع للتؤكد من وجود إنخفاض فً قٌمتهاوجودات لمهذه االقٌمة الدفترٌة لمراجعة 

القابلرة  المتوقعرةالقٌمرة  عرنالقٌمرة الدفترٌرة  مثرل هرذا الردلٌل وزٌرادةأن القٌمة الدفترٌة قد ال تكون قابلة لالسترداد. فرً حالرة وجرود 

 .هال ة لالستردادالقابللالسترداد، ٌتم تخفٌض الموجودات إلى القٌمة 
 

مرن  ٌتوقرع أي منرافع اقتصرادٌة مسرتقبلٌة إضرافٌةال الممتلكات والمعردات عنرد البٌرع أو عنردما  التوقف عن اثبات أى بند من بنودٌتم 

صرافً  )التً ٌتم إحتسابها بالفرق برٌنالموجودات  التوقف عن إثباترة ناتجة عن أو خساأي ربح  ٌتم إثبات. استبعادهاستخدامه أو 

أو قابمة عملٌرات المسراهمٌن  والفابض المتراكم نتابج عملٌات إعادة التؤمٌن( فً قابمة لألصلتحصالت اإلستبعاد والقٌمة الدفترٌة م

 .أو ترحل إلى الدخل فً السنة التً ٌتم التوقف عن االثبات فٌها

 

  فً قٌمة الموجودات المدلٌة واعدم إمكدنٌة تحصٌلهد  نخفدضاال

أو مجموعرة  قٌمة أي أصل مالً انخفاضبمة مركز مالً، إجراء تقوٌم للتؤكد من وجود أي دلٌل موضوعً على ٌتم، بتارٌخ كل قا

 إعرادةقابمرة نترابج عملٌرات  فرً القٌمرة فرً نخفراضخسرارة اال إثبرات، ٌرتم الدلٌل  اوفً حالة وجود مثل هذ. من الموجودات المالٌة 

 ساهمٌن. قابمة عملٌات الم وأ والفابض المتراكم التؤمٌن

 فً القٌمة على النحو التالً : نخفاضٌحدد اال

 فرررق بررٌن التكلفررة والقٌمررة العادلررة ، ناقصررا خسررارة فررً القٌمررة ال نخفرراضبالنسرربة للموجررودات المثبتررة بالقٌمررة العادلررة، ٌمثررل اال

 ات المساهمٌن .قابمة عملٌ أووالفابض المتراكم التؤمٌن  إعادةالمثبتة سابقا فً قابمة نتابج عملٌات  نخفاضاال

 فررً القٌمررة الفرررق بررٌن القٌمررة الدفترٌررة والقٌمررة الحالٌررة للترردفقات النقدٌررة  نخفرراضبالنسرربة للموجررودات المثبتررة بالتكلفررة، ٌمثررل اال

 معدل العابد السابد فً السوق حالٌاً ألصل مالً مماثل.  أساسالمستقبلٌة المخصومة على 

 فً القٌمة الفرق بٌن القٌمة الدفترٌة والقٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌرة  نخفاضؤة، ٌمثل االبالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطف

 معدل العمولة الفعلً األصلً.  أساسالمستقبلٌة المخصومة على 

 المكتتبةاألقسدط إجمدلً 

 لرقبصررف النظرر إذا كانرت تتع مالٌرةتكون إجمالً األقساط المكتتبة من مجموي األقساط المتعلقة بالعقود الترً تبردأ خرالل السرنة الت

 اإبرال  الشرركة عنهرٌرتم  . وتشتمل كذلك على تقردٌر األقسراط المتعاقرد علٌهرا والترً لرمالحقة ةٌبفترات محاسب بشكل كامل أو جزبً

 .فً قابمة المركز المالً . ٌتم إظهار األقساط كؤقساط تؤمٌن مستحقةقابمة المركز المالًحتى تارٌخ 

 

ٌرتم سرب أقسراط إعرادة إلزامٌرة وفقرا لشرروط العقرد. تتححٌرث العقد إعادة التغطٌة بعد خسارة الشرركة المسرندة،  حٌث تتطلب شروط

 اكتساب االقساط الخاصة بإعادة التغطٌة على فترة التغطٌة المتبقٌة. مبالكامل االقساط على الوثٌقة األولى وٌت  كتسابإ

 

 



 إلاعدد  التأمٌن التعدونٌةالشركة السعودٌة 
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 )تتمة( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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 ة ( ملخص بدلسٌدسدت المحدسبٌة الهدمة ) تتم  - 1

 العموالتدخل ومكتسبة ال قسدطاأل

غٌر المكتسربة  قساط. تمثل األالتؤمٌن التً تخصهاإعادة  تغطٌة أخطارفترات  مدى الدخل على إلىالعموالت دخل و قساطاأل ترحل

باستعمال الطرق العموالت المتعلقة بفترة التغطٌة سارٌة المفعول، وٌتم تؤجٌلها دخل المكتتبة و قساطالعموالت الحصة فً األدخل و

 :التالٌة 

  طرٌقة عدد األٌام الفعلٌة بالنسبة لعقود إعادة التؤمٌن االختٌاري واتفاقٌات إعادة التؤمٌن التعاقدي غٌر النسبً والمحافظ المحولرة

 من شركات التؤمٌن.

 ٌلً : على أساس قطاي األعمال المتعلقة بها كما التؤمٌن التعاقدي النسبً ، ٌتم احتسابها إعادة لعقود 

 السنوات  القطدع

 4  الهندسً

 2  أخرى
 

 

كرً والفرابض المترراكم التامٌن  إعادةقابمة نتابج عملٌات  إلى العموالتدخل و غٌر المكتسبة قساطترحل التغٌرات فً مخصص األ

 .التؤمٌن إعادة مخاطرفترات تغطٌة اإلٌرادات على مدى  إثباتٌتم 

 المطدلبدت 

مصرارٌف تسروٌة الخسرابر مرن الترؤمٌن و إعرادةطبقراً التفاقٌرات شركات التؤمٌن البات المبلغ عنها من قبل المطتتكون المطالبات من 

 .، وتحمل على الدخل عند تكبدهاتاالسترداداذات العالقة، بعد خصم 
 

قابمرة المركرز المرالً  بترارٌخ المسرددةالتكلفة المقردرة للمطالبرات المتكبردة غٌرر  إجمالًالمطالبات تحت التسوٌة على  إجمالًٌشتمل 

تم التبلٌغ عنها أم ال. تجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغٌر المدفوعرة بترارٌخ قابمرة المركرز المرالً وذلرك علرى  سواءً 

وخبررة الشرركة السرابقة، لقراء تكلفرة سرداد المطالبرات  اإلدارةتقدٌر كل حالة على حده. كما ٌجنرب مخصرص، وفقراً لتقردٌرات  أساس

 تكبدة وغٌر المبلغ عنها بتارٌخ قابمة المركز المالً. الم

ٌدر  أي فرق بٌن المخصصات بتارٌخ قابمة المركز المالً والسداد والمخصصات المجنبرة فرً الفتررة الالحقرة فرً قابمرة عملٌرات 

ألنه ٌتوقع بشكل كبٌر أن ٌتم سداد التؤمٌن الشاملة لتلك السنة. ال تقوم الشركة بتخفٌض المطلوبات المتعلقة بالمطالبات غٌر المسددة 

 كافة المطالبات خالل سنة من تارٌخ قابمة المركز المالً.

مستقلٌن بتقدٌر المطالبات المتعلقرة الخبراء تسوٌة خسابر  وٌقوم. السابقة للشركةلخبرة االشركة مخصص مطالبات بناء على  تجنب

رتهرا السرابقة لقراء المطالبرات المتكبردة غٌرر المبلرغ عنهرا باالدارة وخبالممتلكات. اضافة الى ذلك تجنرب مخصصرات وفقرا لتقردٌرات 

اى هثلغ الوطالثاخ الوركثدج وغٍر الوثلغ عٌها  ذسرٌد على  .باالضافة الى تكلفة سداد المطالبات القابمة فً تارٌخ قابمة المركز المالً

هثل طرٌقح شاٌي لٍدر و تىرًهٍرر فٍرغسىى وًسة الخسارج  واسعذقدٌراخ هذسىتح تاسرخدام ذقٌٍاخ االكرىارٌح الوقثىلح على ًطاق 

تٌيا  عليى   ذقيدٌراخالرً ٌرن هراجعرها على فرراخ هٌرظوح هي قثل خثٍر االكرىاري الوسرقل. ذسرخدم االسالٍة الرقٌٍح تشكل عام فيً 

 ٌيرن اخيب تعيٍي االعرثيار.ذذصيللرشيكل ًظيرج عليى ديدوز الوطالثياخ الويرجخ اى  اليمهيالخثرج الساتقح فً ذطيىر الوطالثياخ خي   

عليى  ٌيىذثاالفرراضياخ الهاهيح  الوسيرخدهح  عٌيد ذقيدٌر الوخصصياخ إى و الشروط والثٌيى..   الوكررثح االعوا الرغٍراخ فً هذفظح 

 اًعكيا وللرصيٌٍ  ول دروياالخ هذفظيح االعويا  ذكىى هعقىلح الرٌثؤ تادروالٍح الوطالثاخ الوسرقثلٍح وذطىرها   الرً الخثرج الساتقح

 عا.  للوطالثاخ الٌهائٍح الوذرولح للسٌىاخ االخٍرج.
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 ملخص بدلسٌدسدت المحدسبٌة الهدمة ) تتمة (   - 1
 

 اختبدر كفدٌة المطلوبدت

 كتتاب، بعد خصم تكالٌف االمٌن التؤ إعادةٌتم، بتارٌخ كل قابمة مركز مالً، إجراء اختبارات للتؤكد من مدى كفاٌة مطلوبات عقود 

أفضل التقدٌرات الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتعاقرد علٌهرا،  اإلدارةتستخدم ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات،  المإجلة

والفرابض  الترؤمٌن إعرادةومصارٌف إدارة ومعالجة المطالبات. ٌحمل أي نقص فً القٌمة الدفترٌة مباشرًة على قابمة نترابج عملٌرات 

المإجلة ذات العالقة مباشرًة، وبعد ذلك ٌتم تكوٌن مخصص للخسابر الناجمة عن اختبارات  كتتابتكالٌف االوذلك بشطب  المتراكم

 كفاٌة المطلوبات.
 

 

  التأمٌن المدٌنة  أقسدط

و المسرتحق األولرً لهرا، بالقٌمرة العادلرة للمبلرغ المسرتلم أ ثبراتعنرد اسرتحقاقها، وٌرتم قٌاسرها، عنرد اإل ةدٌنالمتؤمٌن ال أقساط إثباتٌتم 

فرً قٌمتهرا وذلرك عنردما تشرٌر األحرداث أو  انخفراضللتؤكرد مرن وجرود  المدٌنرةالترؤمٌن  قسراطألالقبض. ٌتم مراجعرة القٌمرة الدفترٌرة 

التؤمٌن  إعادةفً قابمة نتابج عملٌات  نخفاضخسارة اال إثباتوٌتم عدم إمكانٌة استرداد قٌمتها الدفترٌة،  إلىالتغٌرات فً الظروف 

 الموجودات المالٌة.  إثباتأسباب  انتفاءعند  ةدٌنمالتؤمٌن ال أقساط إثبات. ٌتم التوقف عن المتراكموالفابض 

 
 الدائنون والمبدلغ المستحقة الدفع 

قردم بهرا فرواتٌر قدمت أم لم ت سواءً االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها فً المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة،  إثباتٌتم 

  قبل الموردٌن. من

 

  دخل العموالت الخدصة

 . العمولة الخاصةالمبلغ القابم ومعدل  بعٌن االعتبار أصل األخذفعلً بعد العابد ال أساسعلى  دخل العموالت الخاصة إثباتٌتم 

 
 االستثمدرات المدرجة قٌمتهد العددلة فً قدئمة الدخل

. نشرؤتهاهرً اسرتثمارات ترم تخصٌصرها بالقٌمرة العادلرة فرً قابمرة الردخل عنرد  االستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فرً قابمرة الردخل

 : بالنسبة لالستثمارات المخصصة بالقٌمة العادلة المدرجة فً قابمة الدخل ، فإنه ٌجب الوفاء بالشروط التالٌة

 ودات وااللتزامات او ن هذا التخصٌص ٌلغً او ٌقلل بشكل جوهري المعالجة غٌر المتناسقة التً تنشؤ عن قٌاس الموجإ

 مختلفة ، او  أسساثبات االرباح او الخسابر وفق 

 وٌتم ادارتها وتقٌٌمالمطلوبات المالٌة او كالهما معاً ، جزء من مجموعة الموجودات المالٌةن الموجودات والمطلوبات هً إ ، 

 .ستثماراو استراتٌجٌة اال الموثقة، طبقا الدارة المخاطر أدابها على اساس القٌمة العادلة

 

 تقٌد هذه االستثمارات ، فً االصل، بالقٌمة العادلة، وبعد ذلك ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة. 

 

عملٌرات وقابمرة والفرابض المترراكم الترؤمٌن إعادة نتابج عملٌات محققة فً قابمة تدر  تسوٌات القٌمة العادلة واألرباح والخسابر ال

 .المساهمٌن
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 سبٌة الهدمة ) تتمة ( ملخص بدلسٌدسدت المحد  - 1
 

 االستثمدرات المقتند  حتى تدرٌخ االستحقدق

تارٌخ  والتً ٌوجد لدى الشركة النٌة االٌجابٌة والمقدرة على اقتنابها حتى الممكن تحدٌدهاتقاس االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو 

ٌمتها . تحتسرب التكلفرة المطفرؤة بعرد األخرذ بعرٌن االعتبرار ، بالتكلفة المطفؤة ناقصاً مخصص االنخفاض فً قاالستحقاق، بعد اقتنابها

الخصرم او العرالوة عنررد الشرراء. ٌرتم اثبررات األربراح أو الخسرابر الناتجررة عرن هرذه االسررتثمارات فرً قابمرة عملٌررات المسراهمٌن عنررد 

 التوقف عن اثبات هذه االستثمارات أو إنخفاض قٌمتها.

 

 مكدفأ  نهدٌة الخدمة للموظفٌن 

، وهً واجبة الدفع لجمٌع الموظفٌن كمبلغ مقطوي طبقاً لشروط وأحكام نظام العمرل ص لمكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌنخصٌجنب م

مرل فرً السعودي عند إنهاء / انتهاء عقود عملهم. ٌحتسب هذا االلتزام كقٌمة حالٌة للمزاٌا التً ٌستحقها الموظف فً حالة تركره الع

 خردمتهمرواتب الموظفٌن األخٌرة وبردالتهم وسرنوات  أساسحسب مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن على . تتارٌخ قابمة المركز المالً

 . عمل فً المملكة العربٌة السعودٌةالمتراكمة كما هو مبٌن بالشروط الواردة فً نظام ال

 

 األجنبٌةالعمالت 

تحوٌرل  وٌرتم. المعرامالت إجرراءالصررف السرابدة وقرت  ؤسرعارالرلاير السرعودي ب إلرى األجنبٌرةتحول المعامالت التً تتم برالعمالت 

. تردر  المركرز المرالًالصرف السابدة فً ترارٌخ قابمرة  ؤسعارب األجنبٌةالموجودات والمطلوبات المالٌة المسجلة بالعمالت  أرصدة

 .ساهمٌنعملٌات الم قابمة أو والفابض المتراكم تؤمٌنال إعادةعملٌات نتابج كافة فروقات التحوٌل ضمن قابمة 
 

 الزكد  وضرٌبة الدخل

 تحمرلوفقراً لنظرام الشرركة األساسرً ، فإنره  . ٌجنب مخصص للزكاة وضررٌبة الردخل وفقراً لألنظمرة الزكوٌرة والضررٌبٌة السرعودٌة

، وبالتررالً تحمررل ضرررٌبة الرردخل علررى حقرروق الملكٌررة العابرردة للمسرراهمٌن المإسسررٌن غٌررر  المسرراهمٌنالزكرراة وضرررٌبة الرردخل علررى 

 جمهور العام .الوالخلٌجٌٌن الزكاة على حقوق الملكٌة العابدة للمساهمٌن المإسسٌن  تحمل، بٌنما  جٌٌنالخلٌ

 

 المخصصدت

ٌتم إثبات المخصصات عند وجرود التزامرات ) قانونٌرة أو متوقعرة ( علرى الشرركة ناتجرة عرن أحرداث سرابقة وإن تكرالٌف سرداد هرذه 

 ق به. االلتزامات محتملة ٌمكن قٌاسها بشكل موثو

 

 

 

 

 

 

 



 إلاعدد  التأمٌن التعدونٌةالشركة السعودٌة 

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 )تتمة( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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 ملخص بدلسٌدسدت المحدسبٌة الهدمة ) تتمة (   - 1

 مقدصة الموجودات والمطلوبدت المدلٌة 

ا ٌكون هناك متتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالٌة وٌدر  صافٌها فً قابمة المركز المالً عند وجود حق نظامً ملزم وعند

ال ٌرتم  بٌرع الموجرودات وتسردٌد المطلوبرات فرً آن واحرد. أو ،الصافً أساسعلى لدى الشركة لتسوٌة الموجودات والمطلوبات  ةنٌ

ذلرك عملٌرات المسراهمٌن مرا لرم ٌكرن قابمة ووالفابض المتراكم التؤمٌن  إعادةنتابج عملٌات والمصارٌف فً قابمة ٌرادات اإلمقاصة 

 تفسٌراتها. أوالمحاسبٌة مسموحاً به من قبل المعاٌٌر  أومطلوباً 
 

     تدرٌخ التداول محدسبة

ٌتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العملٌات اإلعتٌادٌة المتعلقة بشراء وبٌع الموجرودات المالٌرة بترارٌخ الترداول )أي الترارٌخ الرذي 

سررداد الشرركة بشرراء أو بٌرع الموجرودات(. تتطلرب العملٌرات اإلعتٌادٌرة المتعلقرة بشرراء وبٌرع الموجرودات المالٌرة أن ٌرتم  فٌرهتلترزم 

 الموجودات خالل فترة زمنٌة تنص علٌها األنظمة أو تلك المتعارف علٌها فً السوق.
 

 المعلومدت القطداعٌة 

( أو ٌقروم بتقردٌم خردمات فرً بٌبرة اقتصرادٌة معٌنرة أعمرال)قطراي  معٌنرةً من الشركة ٌقوم بتقردٌم خردمات أساسٌعتبر القطاي جزء 

. وألغراض إدارٌة، تتكون الشركة من وحردات خرىوخسابر القطاعات األ أرباحه وخسابره عن أرباح)قطاي جغرافً(، وتختلف 

 كما ٌلً: ٌتم رفع التقارٌر بشؤنها و ربٌسٌةقطاعات  ستةعمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولدٌها 

 ء. ٌوفر هذا النوي من التً تحدث فً مواقع االنشاء أو البنا شاملة للمإمنٌن فً حاالت الطوارئ وٌمثل تغطٌة تؤمٌنٌة، ةالهندس

التؤمٌن تغطٌة كافة مخاطر األعمال وااللتزامات تجاه األطراف الثالثة لقاء أٌة أضرار مادٌة أو اصرابات تحردث نتٌجرة العمرل 

 إن هذه التغطٌة متاحة اٌضاً لالالت والمكابن. .ٌام بهقالذي ٌتم ال

 متلكرات نراتج عرن الحرٌرق أو الفٌضرانات أو الرزالزل وذلرك عنرد حردوث ضررر فرً الم محرددة وٌقوم بتغطٌرة خسرابر، الحرٌق

 كما ٌوفر التغطٌة لقاء مقدار األرباح بالنسبة للنشاطات الصناعٌة والتجارٌة. .والكوارث األخرى
 

  ،وٌغطً الخسابر أو األضرار المتعلقة بالشحن أو السفن أو وسابل الشحن األخرى والتً ٌتم بموجبها نقرل الممتلكرات البحري

 . مٌناء الوصول النهابً المنشؤ إلى قطةمن ن
 

 كما ٌغطً الخسابر الناتجرة عرن إسرتخدام  .وٌغطً الخسابر أو األضرار التً تحدث على السٌارات نتٌجة الحوادث، السٌارات

 صابات الجسدٌة.كات العامة. لألطراف الثالثة واإلالممتل
 

  ،وافراد العابلة فً حالة الوفاة أو بعض االمراض أو العجز. وٌمكرن وٌستخدم كوسٌلة لتوفٌر المساعدة المالٌة للمرافقٌن الحٌاة

  . تغطٌة لفرد أو جماعة –أن ٌكون على شكل 

  ،والحوادث الشخصٌة لألفراد والجماعاتاإللتزامات وٌغطً مختلف الحوادث / الممتلكات مثل األصول حوادث عامة. 

 

 

 

 

 

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 )تتمة( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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 ص بدلسٌدسدت المحدسبٌة الهدمة ) تتمة ( لخم  - 1

 المعلومدت القطداعٌة ) تتمة ( 

أو الخسرارة   الربح أو الخسارة والتً ٌتم قٌاسها، فً بعض النواحً، بصورة مختلفرة عرن الرربح  أساسٌتم تقوٌم أداء القطاي على 

 فً القوابم المالٌة. 
 

التحوٌرل برٌن قطاعرات  سرعارفقراً ألنها تتم وفً حالة توقع حدوث أٌة معاملة، فإ. والسنةلم تحدث أٌة معامالت بٌن القطاعات خالل 

مل إٌرادات ومصارٌف ونتابج القطاي على التحوٌالت بٌن قطاعات تشت. خرىوتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األ، عمالاأل

 ى مستوى القوابم المالٌة للشركة.والتً سٌتم حذفها عل عمالاأل

 المؤجلةأقسدط فدئض الخسدر  

د الخسرارة لتخفرٌض تعرضرها  اقساط فابض الخسارة غٌرر النسربً  علرى اسراس تكبر  اسناد  المإجلةدة تستخدم الشركة اتفاقٌات اعا 

وادارة القدرة االكتتراب. ان التكرالٌف ذات الصرلة بهرذه االتفاقٌرات ٌرتم اطفاءهرا المقدرة خطر الخسابر الكوارثٌة لكل خطر او  الناتج

 ملٌات اعادة التامٌن.وٌتم تحمٌلها على قابمة عاالكتتاب خالل فترة عقد 

 

 التقدٌرات واالفتراضدت المحدسبٌة الهدمة - 5

ٌتطلررب إعرررداد القرروابم المالٌرررة مررن اإلدارة إجرررراء التقرردٌرات واالفتراضرررات التررً قرررد تررإثر علرررى مبررالغ اإلٌررررادات والمصرررارٌف 

عدم التؤكد من هذه التقدٌرات  إنالٌة. والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتارٌخ إعداد القوابم الم

 .ٌمكن أن ٌإدي إلى إجراء تعدٌل جوهري فً المستقبل على القٌمة الدفترٌة للموجودات أو المطلوبات

 

فٌما ٌلً االفتراضات األساسٌة المتعلقة بالمصرادر األساسرٌة المسرتقبلٌة واألخررى لعردم التؤكرد مرن التقردٌرات بترارٌخ قابمرة المركرز 

 والتً ٌمكن أن تإدي إلى إجراء تعدٌل جوهري على القٌمة الدفترٌة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالٌة القادمة.المالً 
 

 االلتزامدت النهدئٌة الندتجة اعن المطدلبدت المقدمة بموجب اتفدقٌدت إاعدد  التأمٌن 

عقود إعادة الترؤمٌن مرن أهرم التقردٌرات المحاسربٌة الترً تقروم  ٌعتبر تقدٌر االلتزامات النهابٌة الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب

بها الشركة. هناك العدٌد من مصادر عدم التؤكرد الترً ٌجرب أخرذها بعرٌن االعتبرار عنرد تقردٌر االلتزامرات الترً ٌتعرٌن علرى الشرركة 

لمطالبات التً ٌتوقرع اإلبرال  عنهرا بعرد دفعها بموجب هذه المطالبات. ٌعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغٌر المبلغ عنها تقدٌراً ل

ن الطررق الفنٌرة المتبعرة مرن قبرل إ. المرالًتارٌخ قابمة المركز المالً بشؤن الحادث المإمن علٌه الذي وقع قبل تارٌخ قابمة المركز 

اي نفس طرق سداد المطالبات اإلدارة فً تقدٌر تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غٌر المبلغ عنها تتمثل فً إتب

 السابقة عند التنبإ بطرق سداد المطالبات المستقبلٌة.

 
تقدر المطالبات التً تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طرٌق التحكٌم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسوٌات مخاطر 

المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبردة  مستقلة بتقدٌر المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة

 غٌر المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي .



الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة
 ( شركة مساهمة سعودٌة) 

 )تتمة( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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التقدٌرات واالفتراضدت المحدسبٌة الهدمة ) تتمة ( - 5

 فً الذمم المدٌنة نخفدضاالخسدئر 

لمدٌنة المدرجة ضمن مجموعة من الموجرودات المالٌرة تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدٌنة التً تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم ا

الذمم المدٌنة التً ٌتم مراجعتها بصورة فردٌة للتؤكد  إنفً قٌمتها.  انخفاضالتً لها خصابص ابتمان مماثلة وذلك للتؤكد من وجود 

إدراجهرا عنرد مراجعتهرا بصرورة ال ٌرتم  نخفاضخسارة اال إثباتأو ٌستمر فً  إثباتفً قٌمتها والتً ٌتم بشؤنها  انخفاضمن وجود 

فً القٌمة هذه إجراء األحكرام والتقردٌرات. وإلجرراء ذلرك،  نخفاضفً قٌمتها. تتطلب مراجعة اال انخفاضجماعٌة للتؤكد من وجود 

سرداد  قدرة علرىمتقوم الشركة بتقوٌم خصابص االبتمان التً تؤخذ بعٌن االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتً تعتبر مإشراً على ال

 كافة المبالغ المستحقة طبقاً للشروط التعاقدٌة. 

 تكدلٌف االكتتدب المؤجلة

كتكرالٌف اكتتراب مإجلرة، وتطفرؤ فرً قابمرة نترابج عملٌرات إعرادة  بعقرود إعرادة الترؤمٌن الرواردةتقٌد بعض تكرالٌف االكتتراب المتعلقرة 

ً حالررة عرردم تحقررق االفتراضررات المتعلقررة بالربحٌررة المسررتقبلٌة وفرر .ذات العالقررة العقررودعلررى مرردى فترررة والفررابض المتررراكم التررؤمٌن 

   .شطب اضافًان ٌتطلب ذلك اجراء لبوالٌص التامٌن هذه فانه ٌمكن االسراي فً اطفاء هذه التكالٌف وٌمكن 

 العددلة لألدوات المدلٌة القٌم

وٌرل مطلوبرات مرا بموجرب معادلرة نظامٌرة تمرت برٌن حالقٌمة العادلة هً السعر الذي سٌتم إستالمه عند بٌع أصل مرا أو دفعرة عنرد ت

أطراف متعاملة فً السوق بتارٌخ القٌاس. ٌحدد قٌاس القٌمة العادلة بإفتراض أن معاملة بٌرع الموجرودات أو تحوٌرل المطلوبرات قرد 

 تمت إما:

 فً السوق الربٌسً للموجودات أو المطلوبات أو 

 واق فابدة للموجودات والمطلوبات.فً حالة عدم وجود السوق الربٌسً، فً أكثر األس 

ٌرتم قٌراس القٌمرة العادلرة للموجرودات أو  من قبل الشرركة. قابالً للوصول إلٌهكون ٌجب ان ٌ السوق الربٌسً فً أكثر األسواق فابدة

افضررل وانهررم ٌسررعون لتحقٌررق عنررد تسرعٌر الموجررودات أو المطلوبررات،  عرراملٌن فررً السرروق سٌسررتفٌدونمتبررإفتراض أن ال مطلوبراتال

 .مصالحهم اإلقتصادٌة

منرافع اقتصرادٌة باسرتخدام  تحقٌرقفرً السروق علرى  المتعراملٌنقٌاس القٌمة العادلة للموجودات غٌر المالٌرة تؤخرذ فرً االعتبرار قردرة 

 .واألفضل ىخرٌن فً السوق ٌستخدمونها بطاقتها القصوآمتعاملٌن بٌعها إلى أو  واألمثل بالطاقة القصوى الموجودات

 تبٌانرات كافٌرة لقٌراس القٌمرة العادلرة وزٌرادة اسرتخدام المردخال هاالشركة طرق التقوٌم المالبمة وفقاً للقروض وتتروفر بشرؤن تستخدم

 القابلة للمالحظة ذات العالقة، وتقلٌل استخدام المدخالت غٌر القابلة للمالحظة.



 إلاعدد  التأمٌن التعدونٌةالشركة السعودٌة 

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 )تتمة( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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 التقدٌرات واالفتراضدت المحدسبٌة الهدمة ) تتمة ( - 5

 لألدوات المدلٌة ) تتمة ( القٌم العددلة

تم تصنٌف كافة الموجودات والمطلوبات التً تم قٌاسها بالقٌمة العادلة أو االفصاح عنها فً القوابم المالٌرة ضرمن التسلسرل الهرمرً 

 -للقٌمة العادلة، طبقاً لما هو مبٌن أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقٌاس القٌمة العادلة ككل :

 األسعار المتداولة )بدون تعدٌل( فً سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة. - ستوى األولالم 

 ًلها قابلة للمالحظة بصورة  –الهامة لقٌاس القٌمة العادلة  –طرق تقوٌم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  - المستوى الثان

 مباشرة أو غٌر مباشرة.

 لها غٌر قابلة للمالحظة. –الهامة لقٌاس القٌمة العادلة  –المستوى األدنى  طرق تقوٌم تعتبر مدخالت - المستوى الثالث 

 

تقروم الشرركة بالتؤكرد فٌمرا إذا تمرت التحروٌالت  ،بالنسبة للموجودات والمطلوبات التً ٌتم إثباتها فً القوابم المالٌة على نحرو متكررر

ساس مدخالت الحد األدنى الهامة  لقٌاس القٌمة العادلة ككل( فً بٌن مستوٌات التسلسل الهرمً وذلك بإعادة تقوٌم التصنٌف )على أ

 نهاٌة كل فترة مالٌة.

فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبٌعة  جٌث قامت الشركة بتحدٌدعن القٌمة العادلة، أن الغرض من اإلفصاح 

 ة كما هو موضح أعاله.وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمً للقٌمة العادل
 

لتحدٌد ما إذا كان التغٌٌر نفسه هرو االستثمارٌة  لموجوداتل اداء وتقوٌم خارجٌٌن للشركة،خبراء لجنة االستثمار، بالتعاون مع تقوم 

 .معقول بالمقارنة مع السوق.
 

مرا إذا فٌ للتؤكردت فً االحتٌاطٌرات الفنٌرة، التغٌرا مقارنةبوللشركة، خارجٌٌن كتوارٌٌن ألجنة المخاطر والتؤمٌن، بالتعاون مع تقوم  

 .مقبولالتغٌٌر  هذا كان
 

 للتؤكدوالمطلوبات األخرى،  من الموجوداتالتغٌرات فً القٌمة العادلة لكل  لتقوٌم مع إدارة الشركة، بالتعاونمراجعة، اللجنة  تقوم

 .مقبول الطرق المتبعة هذا ما إذا كانفٌ
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  البنوكوأرصد  لدى النقدٌة  - 6

 بدلرٌدالت السعودٌة 

 1035  2114 

 

 اعملٌدت 

  نٌالمسدهماعملٌدت   إاعدد  التأمٌن

 عملٌات

 عملٌات المساهمٌن   إعادة التؤمٌن

 -  13,461  -  10,000 نقد فً الصندوق 

 2,567,731  1,441,413  5,667,500  33,005,691 نقد لدى البنوك 

 24,111,111  -  16,119,775  50,000,000 شهور ودابع الجل تستحق فً اقل من ثالثة

 63,015,691 ¤  13,937,175  1,454,864 ¤  26,567,731 
 

 بتمانً جٌد. إإن النقد لدى البنوك مودي لدى أطراف أخرى ذات تصنٌف 

 

 نةالتأمٌن المدٌ أقسدط - 7

 

 

 :كاألتًحركة مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها  تنكا

 

 دٌسمبر : 31المدٌنة كما فً أقساط التؤمٌن  إجمالً فٌما ٌلً بٌاناً بؤعمار

 ةـــودٌـعـسـدالت الـــدلرٌـــب  

    خفض قٌمتهد نمستحقة السداد ولم ت      

  

لٌست مستحقة 

السداد ولم تنخفض 

  قٌمتهد

 منأقل 

  ٌوم 90

93 – 380 

  ٌوم

 أكثر من

  ٌوم 380

مستحقة السداد 

 المجموع  ومنخفضة القٌمة

1035  318,011,111  15,911,800  39,033,111  31,361,119  1,611,116  397,761,111 

2114   39,842,894  3,838,916  33,315,416  35,751,892  3,557,288  116,296,386 

 بدلرٌدالت السعودٌة    

  1035  2114 

 116,296,386  397,761,111  أقساط تؤمٌن مدٌنة 

 (3,557,288)  (1,611,116)  ناقصاً : مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 

  395,313,907  112,739,198 

 بدلرٌدالت السعودٌة    

  1035  2114 

 2,323,157  1,557,188  الرصٌد األفتتاحً

 1,234,131  (911,951)  سنةمجنب خالل ال)معكوس( / 

 3,557,288  1,611,116  الرصٌد الختامً



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
    

 ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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 جة قٌمتهد العددلة فً قدئمة الدخلاإلستثمدرات المدر - 8

 تتكون اإلستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فً  قابمة الدخل من اآلتً: ( أ

 بدللاير السعودي  

 اعملٌدت المسدهمٌن  اعملٌدت ااعدد  التأمٌن  

  1035 2114  1035  2114 

 172,151,946  16,180,976  73,769,574 13,811,961  مرابحة  صنادٌق

 25,111,111  15,000,000  - -  إستثمار صنادٌق

 185,778,294  375,115,160  - -  اسهم 

 338,481,689  196,171,680  48,641,176 19,180,880  سندات وصكوك ذات عابد ثابت

 11,261,635  51,690,150  2,511,187 1,183,510  سندات وصكوك ذات عابد متغٌر

  71,707,171 124,911,737  687,580,166  732,671,564 

 

 :عملٌات المساهمٌنب الخاصةمكونات األستثمارات ٌلً تحلٌل ل فٌما ( ب

 

 
 

بالقٌمررة  بعملٌررات اعررادة التررؤمٌن والمسررجلة الخاصررةجمٌررع األدوات المالٌررة ، كانررت 2114دٌسررمبر  31و  2115دٌسررمبر  31كمرا فررً 
ت ضمن المستوى األول. ٌعرض الجدول التالً تحلٌل لألدوات المالٌرة المسرجلة بالقٌمرة العادلرة الترً تنردر  ضرمن عملٌرا تقعالعادلة 

 المساهمٌن وفقا للتسلسل الهرمً للقٌمة العادلة:

  بدللاير السعودي   

  1035   

  المجموع   غٌر متداولة متداولة  

  16,180,976   - 16,180,976  مرابحة  صنادٌق

  15,000,000   15,000,000 -  صنادٌق إستثمار

  375,115,160   - 375,115,160  اسهم 

  196,171,680   97,500,000 198,871,680  سندات وصكوك ذات عابد ثابت

  51,690,150   - 51,690,150  سندات وصكوك ذات عابد متغٌر

  565,080,166 311,500,000   687,580,166  

  باللاير السعودي   

  2114   

  المجموي   غٌر متداولة متداولة  

  172,151,946   - 172,151,946  رابحة م صنادٌق

  25,111,111   25,111,111 -  صنادٌق إستثمار

  185,778,294   - 185,778,294  اسهم 

  338,481,689   41,137,169 298,444,621  سندات وصكوك ذات عابد ثابت

  11,261,635   - 11,261,635  سندات وصكوك ذات عابد متغٌر

  667,634,495 65,137,169   732,671,564  



 إلاعدد  التأمٌن التعدونٌةالشركة السعودٌة 

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 )تتمة( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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 اإلستثمدرات المدرجة قٌمتهد العددلة فً قدئمة الدخل ) تتمة ( -8

 
 

  باللاير السعودي   

  2114   

  المجموي المستوى الثالث   لثانًالمستوى ا المستوى األول  

  172,151,946 -  - 172,151,946  صنادٌق مرابحة 

  185,778,294 -  - 185,778,294  اسهم 

  338,481,689 -  41,137,169 298,444,621  سندات وصكوك ذات عابد ثابت

  11,261,635 -  - 11,261,635  سندات وصكوك ذات عابد متغٌر

  667,634,495 41,137,169  - 717,671,564  

 

لمستوى الثالث من طرق قٌاس القٌمرة ااألول والثانً من طرق قٌاس القٌمة العادلة وكذلك إلى أو من لم تكن هناك تحوٌالت بٌن المستوى 

 .2114 دٌسمبر 31السنة المنتهٌة فً و  2115دٌسمبر  31المنتهٌة فً  السنة  خاللالعادلة  

 

ملٌرون لاير  17,2وملٌرون لاير سرعودي  4,1نقدٌة قردرها  مبالغلمدرجة ضمن عملٌات إعادة التؤمٌن والمساهمٌن تتضمن اإلستثمارات ا

ملٌررون لاير سررعودي، علررى  21ملٌررون لاير سرعودي و 6,7:  2114دٌسررمبر  31)  2115دٌسررمبر  31سرعودي، علررى الترروالً كمررا فرً 

ارشررررررررررادات االسررررررررررتثمار المتفررررررررررق علٌرررررررررره.  الترررررررررروالً(. المترررررررررروفرة مررررررررررع مرررررررررردٌري الصررررررررررنادٌق الخررررررررررارجٌٌن ضررررررررررمن

  بدللاير السعودي   

  1035   

  المجموع المستوى الثدلث   المستوى الثدنً المستوى األول  

  16,180,976 -  - 16,180,976  صنادٌق مرابحة 

  375,115,160 -  - 375,115,160  اسهم 

  176,111,501 -  77,500,000 198,911,501  سندات وصكوك ذات عابد ثابت

  71,619,118 -  10,000,000 51,619,118  سندات وصكوك ذات عابد متغٌر

  565,080,166 97,500,000  - 661,580,166  



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 )تتمة( القوائم المدلٌةضدحدت حول إٌ
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 اإلستثمدرات المدرجة قٌمتهد العددلة فً قدئمة الدخل ) تتمة ( -8

 ستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فً قابمة الدخل كالتالً : اإل حركة كانت ( ت

 بدللاير السعودي   

  1035   2114  

 اعملٌدت  
 اعملٌدت المسدهمٌن إاعدد  التأمٌن

 عملٌات 
 عملٌات المساهمٌن  تؤمٌنإعادة ال

 595,179,554  95,329,159  711,673,561 311,933,717  الرصٌد اإلفتتاحً 

 259,845,123  83,847,393  139,579,979 55,117,971  إضافات 

 (153,261,111)  (56,921,311)  (156,879,577) (307,891,019)  إستبعادات 

 29,626,814  2,431,636  (7,853,967) 3,111,810  غٌر محققة / )خسابر( أرباح 

 1,281,183  225,851  60,167 (71,338)  أرباح محققة )خسابر( / 

 732,671,564  124,911,737  687,580,166 71,707,171  الرصٌد الختدمً
 

 

 التوزٌع الجغرافً لالستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فً قابمة الدخل كالتالً: ( ث

 لسعودي بدللاير ا  

 االجمدلً  دولً   محلً    

  1035  2114  1035  2114 2115 2114 

         اعملٌدت ااعدد  التدمٌن

 73,769,574 13,811,961 - -  73,769,574 13,811,961  صنادٌق مرابحة 

 48,641,176 19,180,880 44,365,461 15,167,151  4,275,616 1,931,116  سندات وصكوك ذات عابد ثابت

 2,511,187 1,183,510 2,511,187 1,183,510  - -  سندات وصكوك ذات عابد متغٌر

 124,911,737 71,707,171 46,866,547 17,918,981  78,145,191 15,758,189  الرصٌد 
 

 بدللاير السعودي   

 االجمدلً  دولً   محلً    

  1035  2114  1035  2114 2115 2114 

         ناعملٌدت المسدهمٌ

 172,151,946 16,180,976 75,725,989 -  96,424,957 16,180,976  صنادٌق مرابحة 

 25,111,111 15,000,000 - -  25,111,111 15,000,000  صنادٌق إستثمار
 185,778,294 375,115,160 112,884,631 96,191,101  82,893,663 78,711,056  اسهم 

 338,481,689 196,171,680 287,698,365 117,161,011  51,783,324 19,330,657  سندات وصكوك ذات عابد ثابت

 11,261,635 51,690,150 11,261,635 11,690,150  - 10,000,000  سندات وصكوك ذات عابد متغٌر

 732,671,564 687,580,166 477,569,621 178,116,577  255,111,944 109,311,689  الرصٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
    

 ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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 ستثمدرات المدرجة قٌمتهد العددلة فً قدئمة الدخل ) تتمة (اإل -8

 فٌما ٌلً تحلٌالً باالستثمارات حسب االطراف: (  

 بدللاير السعودي  

 عملٌات المساهمٌن   اعملٌدت ااعدد  التدمٌن   

  1035 2114  1035  2114 

        أطراف ذات اعدئد ثدبت 
 55,572,838  53,060,713  943,131 1,935,631  سعودٌةحكومٌة 

 221,145,114  116,619,385  22,415,611 11,733,533  غٌر سعودٌة حكومٌة

 74,124,472  361,151,011  27,783,423 31,115,187  شركات ومإسسات مالٌة 

  53,861,130 51,142,163  153,061,910  349,742,324 

        
        أخرى 

 172,151,946  16,180,976  73,769,574 13,811,961  صنادٌق مرابحة 
 25,111,111  15,000,000  - -  صنادٌق إستثمار

 185,778,294  375,115,160  - -  اسهم 

  13,811,961 73,769,574  116,536,116  382,929,241 

 732,671,564  687,580,166  124,911,737 71,707,171  الرصٌد

 
 

 المطدلبدت تحت التسوٌة -9

 دلرٌدالت السعودٌةب 

 1035 

 

  اإلجمدلً 
 الحصة

 الصدفً  المعدد إسنددهد 

(305,319,616)  609,811,193 الرصٌد اإلفتتاحً    501,701,615 

 16,603,199  13,063,608  (1,160,309) مطالبات تحت التسوٌة مبلغ عنها خالل السنة

 81,138,751  31,583,398  68,717,555 مطالبات متكبدة وغٌر مبلغ عنها خالل السنة

 308,910,151  11,611,806  61,177,116 التغٌر فً المطالبات تحت التسوٌة

(60,196,810)  671,339,717 الرصٌد الختامً   631,611,897 

 
 بالرٌاالت السعودٌة 

 2114 

 

  اإلجمالً 
 الحصة

 الصافً  المعاد إسنادها 

 319,387,929  (114,888,575)  424,276,514 الرصٌد اإلفتتاحً 

 127,528,368  24,868,879  112,659,489 مطالبات تحت التسوٌة مبلغ عنها خالل السنة

(25,119,951)  82,916,298 مطالبات متكبدة وغٌر مبلغ عنها خالل السنة   57,786,348 

(251,171)  185,565,787 التغٌر فً المطالبات تحت التسوٌة   185,314,716 

(115,139,646)  619,842,291 صٌد الختامًالر   514,712,645 
 

 

كما فً  لشركةلجمالً وصافً احتٌاطٌات المطالبات إلمعقولة التقدٌرات الأوصى الخبٌر االكتواري المعٌن من الشركة مجموعة من أفضل 
االحتٌاطٌرات  إن تبراره أفضرل تقردٌر معقرول.سرٌتم اع ع ضمن هرذا النطراقإن اي إحتٌاطً ٌقفكتواري ألخبٌر ال. ووفقا ل2115دٌسمبر  31

 .المسجلة لدى الشركة تقع ضمن النطاق الموصى به
 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
    

 ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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 المصدرٌف المدفواعة مقدمدً والموجودات األخرى  -30

 بدلرٌدالت السعودٌة 

 1035  2114 

 اعملٌدت 
 إاعدد  التأمٌن

اعملٌدت 
 المسدهمٌن

 عملٌات 
 عملٌات المساهمٌن إعادة التؤمٌن

 - 27,123,542  - 11,318,511 ودابع مستردة

 - -  - 17,150,000 ب( 31خطابات ضمان  )اٌضاح 

 - 332,715  - 156,173 سلف للموظفٌن 

 - 239,181  - 175,011 دفعات مقدمة 

 33,121 286,398  55,867 173,977 تامٌن مدفوي مقدما 

 7,136,867 -  150,311 - عن الودٌعة النظامٌةمستلمة عموالت خاصة 

 31,726 231,398  - 903,611 أخرى 

 93,191,155 105,990  28,113,134 7,111,713 

 مكتسبةالتأمٌن غٌر ال أقسدط -33

 بدلرٌدالت السعودٌة 

 1035 

 الصدفً   الحصة المعدد إسنددهد   اإلجمدلً 

 116,178,399  (1,080,110)  118,158,619 فتتاحًاإلرصٌد ال

 751,793,971  (50,011,831)  801,815,788 أقساط مكتتبة خالل السنة 

 (195,515,160)  11,750,795  (510,186,355) أقساط مكتسبة 

 159,156,631  (5,181,039)  161,519,611 التغٌر فً األقساط غٌر المكتسبة

 195,611,831  (7,161,159)  501,998,171 الختامًرصٌد ال

  
 بالرٌاالت السعودٌة 

 2114 

 الصافً   الحصة المعاد إسنادها   جمالًاإل 

 212,681,916  (2,344,151)  215,125,167 الرصٌد اإلفتتاحً

 514,594,374  (41,695,766)  556,291,141 أقساط مكتتبة خالل السنة 

 (491,897,191)  41,959,477  (532,856,568) أقساط مكتسبة 

 23,697,283  263,711  23,433,572 التغٌر فً األقساط غٌر المكتسبة

 236,378,199  (2,181,441)  238,458,639 الرصٌد الختامً

 المؤجلة  كتتدبتكدلٌف اال -31

 بدلرٌدالت السعودٌة  

  1035  2114 

 54,445,929  61,531,583  الرصٌد اإلفتتاحً

 112,878,152  315,368,757  متكبدة خالل السنة 

 (113,811,411)  (331,511,893)  مطفؤة خالل السنة 

 63,512,581  91,318,117  الرصٌد الختامً



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 )تتمة( القوائم المدلٌةضدحدت حول إٌ
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 الممتلكدت والمعدات   -31

 :اعملٌدت إاعدد  التأمٌن ( أ
 

أجهز  الحدسب اآللً  
 والمعدات

 

 األثدث والمفروشدت

 

 السٌدرات

تحسٌندت المبدنً  
 المستأجر 

 أاعمدل 
 * تحت التنفٌذ

 

 اإلجمدلً

 لاير سعودي  لاير سعودي   لاير سعودي  وديلاير سع  لاير سعودي  لاير سعودي 

            :التكلفة

 33,906,165  178,001  13,081  ¤ 577,119  180,391  30,519,817 2115ٌناٌر  1كما فً 

 3,575,611  316,575  117,753  197,730  81,175  513,111 إضافات خالل السنة 

 (153,198)  -  -  (153,198)  -  - استبعادات خالل السنة 

 -  (178,003)  -  -  -  178,003 المحول خالل السنة 

 31,310,700  316,576  168,811  ¤ 711,663  161,169  33,519,360 1035دٌسمبر  13كمد فً 

            االستهالك المتراكم:

 5,617,115  -  31,311  185,510  315,019  5,301,711 2115ٌناٌر  1كما فً 

 1,188,818  -  5,913  361,118  15,698  1,371,763 مل للسنةالمح

(153,198)  -  - استبعادات خالل السنة     -  -  (153,198)  

 7,671,855  -  10,015  398,590  380,717  7,175,191 1035دٌسمبر  13كمد فً 

            صافً القٌمة الدفترٌة

 5,155,815  316,576  ¤ 118,789  515,073  383,711  1,161,667 1035دٌسمبر  13كمد فً 

 6,269,141  478,112  ¤ 16,959  191,819  145,165  5,437,115 2114دٌسمبر  31كما فً 
 
 

 
 

 

 
 

 فٌما ٌلً االستهالك المحمل لعملٌات إعادة التؤمٌن:
 
 

 

 بدلرٌدالت السعودٌة  

  1035  2114 

 5,1455259  605110161  استهالك مجنب خالل السنة

 -  ,,1,102  إعادة توزٌع من عملٌات المساهمٌن 

  509110554  551455259 
 
 

 
 

 :المسدهمٌناعملٌدت  ( ب

 
 األراضً

 
 مبنىال

 
 األثدث والمفروشدت

 أاعمدل 
 * تحت التنفٌذ

 
 اإلجمدلً

 لاير سعودي  لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

          التكلفة:

 11,105,016  738,578  ¤ 1,701,168  33,151,010  38,119,960 2115ٌناٌر  1ً كما ف

 185,863  -  ¤ 185,863  -  - إضافات خالل السنة 

 -  (738,578)  738,578  -  - المحول خالل السنة

 11,190,907  -  ¤ 1,706,907  33,151,010  38,119,960 1035دٌسمبر  13كمد فً 

          االستهالك المتراكم:

 681,511  -  165,176  138,368  - 2115ٌناٌر  1كما فً 
 808,506  -  163,131  117,091  - المحمل للسنة

 3,191,050  -  816,790  665,160  - 1035دٌسمبر  13كمد فً 

          صافً القٌمة الدفترٌة

 11,998,857  -  ¤ 1,880,337  30,788,780  38,119,960 1035دٌسمبر  13كمد فً 

 33,521,512  718,578  ¤ 3,337,192  11,135,872  18,329,961 2114دٌسمبر  31كما فً 
 

 الدفعات المقدمة المتعلقة بالبنٌة التحتٌة لتقنٌة المعلومات.تحت التنفٌذ  الرأسمالٌة األعمال تمثل *



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
    

 ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
 

51 
 

   ألجل الودائع -31

 بدلرٌدالت السعودٌة 

 1035  2114 

 اعملٌدت 
 أمٌنإاعدد  الت

اعملٌدت 
 المسدهمٌن

 عملٌات 
 عملٌات المساهمٌن إعادة التؤمٌن

 - 13,125,111  338,819,000 15,138,111  لدى بنوكودابع 
 

والتً تتماشى مرع سٌاسرة الشرركة االسرتثمارٌة والترً تزٌرد عرن ثالثرة  جٌد ابتمانًتصنٌف  ذات بنوكعة لدى مود ألجل ابعن الودإ

: 2114دٌسرمبر  31% سرنوٌا) 1,74صلً ، وٌتحقق عنها دخل عموتت خاصرة بمعردل متوسرط بنسربة اشهر من تارٌخ اقتنابها اال

  % سنوٌا(.1,39
 

 استثمدرات مقتند  حتى تدرٌخ االستحقدق  -35

ملٌون  6مما ادى الى تحقٌق  ارباح محققة بمبلغ  خالل السنة قامت الشركة ببٌع جمٌع االستثمارات المقتناه حتى تارٌخ االستحقاق
.وألن بٌع االستثمارات اعاله  قبل فترة استحقاقها فلذلك إن 2121 سعودي,  بٌنما استحقاق هذه االستثمارات المباعة  فً عام لاير

والذي ٌحظر على الشركة من استخدام تصنٌف استثمارات  39الشركة خاضعة لنظام عقوٌة وفق معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 .2117و 2116سنتٌن مالٌتٌن متتالٌتٌن  مقتناه حتى تارٌخ االستحقاق لمدة
 

 مكتسبةالعموالت غٌر ال دخل -36

 بدلرٌدالت السعودٌة  
  1035  2114 

  811,894  719,781  الرصٌد اإلفتتاحً

 1,887,168  1,810,753  عموالت مستلمة على العملٌات المعاد إسنادها خالل السنة 

 (1,948,181)  (1,771,918)  خالل السنةعموالت مكتسبة على العملٌات المعاد إسنادها 

 749,782  3,806,605  الرصٌد الختامً
 

   خرىوالمطلوبدت األلدفع االمصدرٌف المستحقة   -37

 بدلرٌدالت السعودٌة 

 1035  2114 

 اعملٌدت 
 إاعدد  التأمٌن

اعملٌدت 
 المسدهمٌن

 عملٌات 
 عملٌات المساهمٌن إعادة التؤمٌن

 -   711,111  - 1,091,008 مكافؤت الموظفٌن

 -   377,171  - 605,833  ضرٌبة إستقطاي مستحقة 

 978,197 546,748  3,183,116 103,006 أتعاب مهنٌة مستحقة 

 214,111 -    511,106 - أتعاب اجتماعات ومصارٌف

عموالت خاصة مستلمة عن الودٌعة 
 7,136,867 -    7,911,537 - النظامٌة

 -   855,743  - 3,086,187 أخرى 

 1,385,131 9,766,069  2,479,662 8,219,164 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ركة مساهمة سعودٌة () ش
 

 )تتمة( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

01 

 

 جدول متدبعة المطدلبدت -38

 ، باإلضرافة إلرى كرلم مالٌةبتارٌخ اعداد كل قواب كل سنة تؤمٌنٌة متعاقبةمبلغ عنها الالمطالبات المتكبدة المتراكمة والتً تشمل كالً من المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبلغ عنها والمطالبات غٌر  أدناه ٌبٌن الجدول

الترؤمٌن  إعرادة تهدف الشركة إلى اإلحتفاظ بإحتٌاطٌات مناسبة فٌما ٌتعلق بؤعمال المدفوعات المتراكمة حتى تارٌخه. إن تطور مطالبات إعادة التؤمٌن ٌوفر قٌاسا لقدرة الشركة على تقدٌر القٌمة النهابٌة للمطالبات.

تقروم الشرركة بنقرل  ،ومرن أجرل الحفراظ علرى إحتٌاطرات كافٌرة . كلما تطورت المطالبرات لتصربح التكلفرة النهابٌرة مإكردة، ٌرتم إطفراء تلرك اإلحتٌاطٌرات المتعلقرة بهرا. العكسٌة بلٌةالمستق وللتطورات تحسباً للمطالبات

 ات.المتعلقة بسنة الحادث الحالٌة عندما ٌكون تطور المطالبات غٌر مكتمل وٌشتمل على شكوك جوهرٌة متعلقة بالتكلفة النهابٌة لتلك المطالبواإلحتٌاطٌات المطفؤة إلى اإلحتٌاطٌات 

 :2115المطالبات تحت التسوٌة إلتفاقٌات إعادة التامٌن لعام مخصص إجمالً 

 وعالمجم 1035 1031 1031 1031 1033 1030 1009 1008 اإلكتتدبسنة 

 بدلرٌدالت السعودٌة   

 -- 116,111,970  9110,520542  9290,120951  ,102,1014,  506,10646,  5,06,60,65  40662,,940    --  اإلكتتابفً نهاٌة سنة 

 بعد سنة 
 901150941  52015,012,  9,60,9,0291  1201,50,1,  649061,0166  54,099,0661  5,,0,,40125   --    -- 

 د سنتٌنبع
 901250664  5,0,460,,9   9,10,250612  9610,290129  61609410511  6160,,10141   --     --    -- 

 --    --     --     --   6,6055604,9  2,,95,02210  ,6016,,99,0  5206920221  ,90692069  بعد ثالث سنوات

 --    --     --     --     --   9510,940299  99501,101,1  ,4,0,110,2  606640111  بعد أربع سنوات 

 --    --     --     --     --     --   9,10,1902,5  51021,0,11  6096204,4  بعد خمس سنوات 

 --    --     --     --     --     --     --  0411,,,520  901,10222  بعد ستة سنوات

 --    --     --     --     --     --     --   --  ,6066,099  بعد سبع سنوات 

التكلفة الحدلٌة للمطدلبدت 

 المتراكمة المبلغ اعنهد
 

1,116,330 

 

15,606,198 

 

308,693,501 

 

318,631,533 

 

161,111,163 

 

191,007,717 

 

166,001,951 

 

116,111,970 

 

3,423,1,8,155 

المدفواعدت المتراكمة حتى 

 (777,789,036) (1,535,113) (358,785,131) (386,191,185) (101,139,359) (96,133,609) (98,116,101) (13,189,191) (3,717,613) تدرٌخه

إجمدلً مخصص المطدلبدت 

تحت التسوٌة طبقدً لقدئمة 

 671,339,717 111,909,719 107,139,510 305,631,161 60,031,101 11,101,901 30,115,199 1,137,301 198,179 المركز المدلً

 

 

 



 الشركت السعوديت إلعادة التأمين التعاونيت

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035 دٌسمبر 13فً  ةالمنتهٌ للسنة
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 )تتمة( جدول متدبعة المطدلبدت -38

 :2115مخصص المطالبات تحت التسوٌة إلتفاقٌات إعادة التامٌن لعام  صافً

 المجموع 1035 1031 1031 1031 1033 1030 1009 1008 اإلكتتدبسنة 

 بدلرٌدالت السعودٌة   

 -- 50269,,6520  9,902490441   9290,690161   ,102,1014,   51094109,2   990,110166   ,40129096  -- اإلكتتابفً نهاٌة سنة 

 بعد سنة 
 4660,,2   9901120191   6102650465   5,0,110116   91,01190591   55501,50161   5610,590951   --    -- 

 بعد سنتٌن
 492091,   9609940611   6104150116   11046,011,   65609,,04,9   611014,0191   --     --    -- 

 --    --     --     --  ,66,0,15069   190,620,11   ,5,0521019   ,990111011   ,56,061  بعد ثالث سنوات

 --    --     --     --     --  110,150611   5,0,690114   95069101,2   4,20614  بعد أربع سنوات 

 --    --     --     --     --     --   5,0152,,54   ,9604,4011   4,10591  بعد خمس سنوات 

 --    --     --     --     --     --     --  9902910119   5540619  بعد ستة سنوات

 -- -- -- -- -- -- -- --  ,246021  بعد سبع سنوات 

التكلفة الحدلٌة للمطدلبدت 

 3,131,950,985 50269,,6520 5610,590951 611014,0191 ,66,0,15069 110,150611 540,5,0152 9902910119 ,246021 المتراكمة المبلغ اعنهد

المدفواعدت المتراكمة حتى 

 (603,118,088) (3,531,309) (310,776,361) (378,051,969) (370,318,015) (68,017,685) (13,951,111) (30,198,161) (118,110) تدرٌخه

إجمدلً مخصص المطدلبدت 

وٌة طبقدً تحت التس

 631,611,897 111,190,131 388,851,975 300,791,718 56,515,393 10,615,631 1,077,103 3,013,138 391,110 لقدئمة المركز المدلً



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 )تتمة( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
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 الزكد  وضرٌبة الدخل -39

 الزكد   (  أ

 ٌلً :مما لاير سعودي (  15,185,679: 2114لاير سعودي ) 15,376,199 وقدرها لسنةلالزكاة المحملة  تتكون

 بدلرٌدالت السعودٌة  

  1035  2114 

 1,111,111,111  3,000,000,000  رأس المال 

 6,171,924  6,070,911  بداٌة السنة –حتٌاطً نظامً إ

 (184,298,911)  (388,615,706)  بداٌة السنة –العجز المتراكم 

 (19,224,184)  5,719,191  السنة المعدلة (خسارة)/  دخلصافً 

 24,299,764  10,061,101  صصاتمخ

  851,116,831  826,847,713 

     ٌطرح :

 (111,111,111)  (300,000,000)  ودٌعة نظامٌة

 (113,313,123)  (311,601,350)  أخرى موجودات غٌر متداولة

 623,544,581  610,611,661  واعدء الزكد 

: 1031% )99.3واعدء الزكد  للمسدهمٌن السعودٌٌن بنسبة 
97.1351)% 

 

635,017,963  617,427,211 

 15,185,679  35,176,399  %(1.5مخصص الزكد  للسنة ) واعدء الزكوي *

 
 ( ضرٌبة الدخل  ب

 ( تتضمن ما ٌلً:ال شا: 2114) 18,611 لسنةلضرٌبة الدخل المحملة  تبلغ

 بدلرٌدالت السعودٌة 

 1035  2114 

 11,838,874  161,311 ث صافً دخل / )خسارة(  السنة

 (19,224,184)  5,719,191 المعدلة (الخسارةالربح / )ا   

من صافً الخسارة الخاضعة للضرٌبة للسنة  نحصة المساهمٌن غٌر السعودٌٌ    
1.9( %2114 :2.5848)% 53,715  (496,914) 

: من حصتها من 25فً خسابر مرحلة تصل  ٌنالخلٌجٌالمساهمٌن غٌر حصة 
 -  31,916 الخاضع للضرٌبة جزء من الدخل

 (496,914)  18,808 عملٌات المملكة العربٌة السعودٌة من وعاء ضرٌبة الدخل 

 (725,114)  163,589 فري عملٌات لبوان من وعاء ضرٌبة الدخل

    
    مخصص ضرٌبة الدخل للسنة:

    
 -  7,761 %(21)الوعاء الضرٌبً لعملٌات المكتب الربٌسً * 
 -  30,818 %(3اء الضرٌبً لفري عملٌات لبوان * )الوع 

 38,630  - 

 



 الشركت السعوديت إلعادة التأمين التعاونيت

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ( ) تتمة  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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 ( تتمة الزكد  وضرٌبة الدخل ) -39

 حركة مخصص الزكد  وضرٌبة الدخل كمد ٌلً : كدنت ( ت

 بدلرٌدالت السعودٌة  

  1035  2114  

  33,184,598  15,113,611  الرصٌد اإلفتتاحً

 -    38,630  مخصص ضرٌبة الدخل للسنة

 15,185,679  35,176,399  الزكاة للسنةمخصص 

 (12,928,635)  (33,137,717)  المدفوي خالل السنة

 35,441,642  19,138,711  الرصٌد الختامً

 
 

 الوضع الزكوي الضرٌبً ( ث

ولرم  )"المصرلحة"(لمصرلحة الزكراة والردخل  2114 ولغاٌة 2119دٌسمبر  31فً للسنوات المنتهٌة قدمت الشركة إقرارها الزكوي 

 بعد. الربط النهابًتستلم 

 مخصرص إثبرات. ترم الزكراة والردخل مصرلحةلتعلٌمرات  للشرركةفهرم  أفضل بناًء على وضرٌبة الدخل الزكاة مخصصٌتم إحتساب  

الزكراة  مصرلحةمرن  اسرتالمهعنرد للزكراة وضررٌبة الردخل النهابً  ربطال مع لتغطٌة أٌة فروقات قد تنشؤ إضافً زكاة وضرٌبة دخل

 .والمخصص ضرٌبة الزكاة والدخل الحالً المكون من قبل الشركة والدخل

 
 رأس المدل  -10

سرمٌة قردرها إملٌرون سرهم بقٌمرة  111لاير سعودي، وٌتكرون مرن  ملٌار 1، والمدفوي المصدرومال الشركة المصرح به، ٌبلغ رأس

 .2114 و 2115 لعامً لاير سعودي للسهم 11

 

 االحتٌدطً النظدمً  -13

تم ٌر،  ( مرن الالبحرة التنفٌذٌرة لشرركات الترامٌن مرن مإسسرة النقرد العربرً السرعودي  2) 71والمرادة  ً للشركةسساللنظام األ وفقاً 

 مثرل هرذا التحوٌرل عنردما ٌبلرغ إجرراء. وٌجروز للشرركة التوقرف عرن االحتٌراطً النظرامً إلرىالسنة % من صافً دخل 21تحوٌل 

 غٌر قابل للتوزٌع.تٌاطً النظامً رأس المال. إن االح% من 111 االحتٌاطً

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 )تتمة( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

01 

 

 واإلدارٌةعمومٌة المصدرٌف ال -11

 بدلرٌدالت السعودٌة 

 1035  2114 

 

 اعملٌدت
 إاعدد  التأمٌن

اعملٌدت 
 المسدهمٌن

 عملٌات 
 عملٌات المساهمٌن  إعادة التؤمٌن

 6,534,435  15,923,112  1,861,181 11,171,978 رواتب ومزاٌا متعلقة بها

 683,544  2,182,527  - 1,397,111 (  13إستهالك ) إٌضاح 

 1,655,981   371,317  3,311,178 3,815,706 أتعاب مهنٌة

 819,657   482,214  15,960 3,831,713 إعالنات

 374,197   1,461,667         176,601 3,196,106 مصارٌف سفر

 611,654   468,935   - 817,953 مصارٌف إٌجار ومبانً 

 711,341  124,271  311,500 111,081 رٌةأتعاب إستشا

 526,751  -    199,996 316,588 رسوم التراخٌص

 71,343   24,171  1,361 95,018 ضرٌبة إستقطاي

 2,969,515  2,122,962  111,911 1,501,811 أخرى

 16,515,118 5,173,919  23,161,144  14,947,416 

 

 اإلدار مجلس  مصدرٌفوت أمكدف -11

 رٌدالت السعودٌةبدل  

  1035  2114 

 1,121,111  3,010,000  مكافؤت مجلس اإلدارة

 538,388  617,861  أتعاب إجتماعات ومصارٌف

  3,617,861  1,558,388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركت السعوديت إلعادة التأمين التعاونيت

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ( ) تتمة  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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 وأرصدتهد  جهدت ذات العالقةالالمعدمالت مع  -11

 :السنة  وأرصدتها فً نهاٌة سنةالفٌما ٌلً تفاصٌل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الربٌسٌة خالل 

 بدللاير السعودي  

 دٌسمبر 13 الرصٌد كمد فً دٌسمبر13 مبدلغ المعدمالت للسنة المنتهٌة فً  

              2114 1035 2114 1035 طبٌعة المعدمالت الجهة ذات العالقة

 - - 383,376 5560,15 أتعاب إستشارٌة أعضاء مجلس اإلدارة

 - - 1,121,111 90,4101,6 مكافؤت   

 214,111 119,000 538,388 - أتعاب إجتماعات ومصارٌف 
      

 كبار موظفً اإلدارة
 711,111 963,500 7,452,824 ,10494011 مزاٌا قصٌرة األجل

 741,821 3,007,311 357,191 5,60149 مكافؤة نهاٌة الخدمة 

      

شركات ممثلة من قبل 
 أعضاء مجلس اإلدارة

 4,644,525 1,987,651 6,172,269 9904190,19 جمالى اقساط التؤمٌن المكتتبةإ

 5,892,391 6,178,151 934,749 50,1,0,62 مطالبات متكبدة

 - - 1,561,117 601240,94 عموالت
 

الظاهرة فً قابمة  رىالمصارٌف المستحقة الدفع والمطلوبات األخو أقساط تؤمٌن مدٌنة دولجهات ذات العالقة بنلرصدة األ تتضمن

 المركز المالً.
 

 األسدسً والمخفض السهم ربح   -15

وذلررررك  2114دٌسررررمبر  31 و 2115دٌسررررمبر  31فررررً للسررررنتٌن المنتهٌتررررٌن  األساسررررً والمخفررررض السررررهم ربررررح حتسررررابإتررررم 

 .السنةٌة المصدرة والقابمة فً نها ،العادٌة المصرح بها سهمعدد األل المرجح متوسطال على السنةدخل   بتقسٌم صافً
 

 الودٌعة النظدمٌة  -16

ذات بنررك محلررً  لرردى ملٌررون لاير سررعودي( 111: 2114دٌسررمبر  31) ملٌررون لاير سررعودي 111 قرردره مبلررغ قامررت الشررركة بإٌررداي

لمتطلبرات  % مرن رأس المرال المردفوي وفقراً 11 ودٌعة نظامٌة قدرها مثلوٌمن قبل ستناندرد وبول لخدمات التصنٌف  ”A“تصنٌف 

فقرة اسرحبها بردون موهرذه الودٌعرة ال ٌمكرن إن  ة شركات الترؤمٌن التعراونً الصرادرة مرن مإسسرة النقرد العربرً السرعودي.مراقب نظام

لاير سرعودي  7,592,394علرى ذلرك , ٌتضرمن هرذا الحسراب  دخرل عمروالت خاصرة مبلرغ عرالوة  .مإسسة النقد العربً السرعودي

 محققة على الودٌعة النظامٌة.
 

 اعملٌدت إاعدد  التأمٌن )اعجز(/ فدئض  صدفً  -17

منرذ ترارٌخ تؤسرٌس  ( / الفرابضالعجرز)بلغ إجمالً  .ؤمٌن على قابمة عملٌات المساهمٌنعملٌات الت )عجز(/  فابض تم تحمٌل صافً

 كما ٌلً : 2115دٌسمبر  31الشركة حتى 

 بدلرٌدالت السعودٌة    

 (33,915,193)    عجز – 2118دٌسمبر  31ولغاٌة  2118ماٌو  1للفترة من 

 (10,515,611)    عجز -2119دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 (13,915,156)    عجز – 2111دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 (17,081,319)    عجز – 2111دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 8,188,698     فابض – 2112دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 (319,601,188)    عجز – 2113 دٌسمبر 31للسنة المنتهٌة فً 

 (9,197,008)    عجز - 2114دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 1,110,158    فابض - 2115دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

    (119,781,359) 

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 )تتمة( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

03 

 

 صدفً المطدلبدت المسدد   -18

 بدلرٌدالت السعودٌة  

 1035 2114 

 242,981,551 181,116,016 إجمالً المطالبات المسددة 

 (27,284,732) (53,861,515) الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المسددة

 215,695,818 110,561,503 صدفً المطدلبدت المسدد  

 
  .من شركات تؤمٌنستالمها إتم مدفوعة ومبالغ شتمل صافً المطالبات المسددة على مبالغ ٌ

 

  المعلومدت القطداعٌة  -19

أساس التقارٌر الداخلٌة التً  لقطاعات التشغٌلٌة علىبؤن ٌتم تحدٌد ا(  8الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم ) المعٌار الدولً  ٌتطلب

تخصٌص  فتخاذ القرار فً الشركة بهدإتخص مكونات الشركة التً تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهات العلٌا المختصة ب

 ولتقٌٌم أدابها. الموارد الالزمة لهذه القطاعات

 
، إعتمرردت اإلدارة قطاعررات األعمررال والقطاعررات الجغرافٌررة بالنسرربة لنشرراطات إعررداد التقررارٌر الداخلٌررة بالشررركةتمشررٌاً مررع طرٌقررة 

 الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبٌن أدناه.

 
ٌررادات اإلً قابمرة الردخل، وة فرمحققرة مرن اإلسرتثمارات المدرجرة قٌمتهرا العادلرالال تشمل نتابج القطاعات األرباح المحققرة وغٌرر 

 مصارٌف إدارة اإلستثمارات، وكافة المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة. و ،خرىاأل

 
واإلستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فً  دابع ألجل،الوو ال تشمل موجودات القطاعات النقدٌة وشبه النقدٌة لعملٌات إعادة التؤمٌن،

ماً والموجررودات األخرررى، والمبررالغ المسررتحقة مررن عملٌررات المسرراهمٌن، والممتلكررات قابمررة الرردخل، والمصررارٌف المدفوعررة مقررد

 والمعدات.

 
نهاٌة الخدمة  ؤةومكاف ال تشمل مطلوبات القطاعات توزٌعات الفابض المستحقة، والمصارٌف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى،

 للموظفٌن.

 



 الشركت السعوديت إلعادة التأمين التعاونيت

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ( ) تتمة  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035 دٌسمبر 13فً  ةالمنتهٌ للسنة
 

09 
 

 المعلومدت القطداعٌة  -19

 قطداعدت األاعمدل  (19-3

هذه المراجعة إلى     ظهور إجمالً  تإديكات التؤمٌن. ركة بمراجعة إجمالً األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادها المرتبطة بها بشكل دوري عند إستالم المعلومات الفعلٌة من شرتقوم الش

 . المراجعة خاللهاالتً تمت  للسنةبة بالسالب فً بعض قطاعات األعمال بالسالب و األقساط المعاد إسنادها بالموجب و صافً األقساط المكتت  األقساط المكتتبة
 

 

 الهندسة 
 لاير سعودي

 الحرٌق
 لاير سعودي

 البحري
 لاير سعودي

 المركبدت
 لاير سعودي

 الحوادث العدمة
 لاير سعودي

 الحٌد 
 لاير سعودي

 متخصصة
 لاير سعودي

 أخرى
 لاير سعودي

 اإلجمدلً
 لاير سعودي

           1035دٌسمبر  13ة فً للسنة المنتهٌ

          نتائج عملياث إعادة التأمين 

 1,401620111 2,06510665 4401110,99 ,460,19061 ,51016,012 55,01,10225 2409120116 ,9210,9,016 1505140241 إجوالً األقساط الوكررثح 

 (9609110911)  (5910911)  -- (5,209,2) (901410199) (40452) (,91012,) (6012109,2) (06,20,25,) أقساط هعا. إسٌا.ها

 (,51012,0,9)  (901160,21)  -- (9016,0,26) (110255,) (90114) (909,101,5) (,6405,1064) (109410951) هصارٌ  فائض الخسارج 

  410,410111 4401110,99 4,021,0965 5,04160196 55,01,90664 26041,0951 95604290469 101190121, صافي األقساط المكتتبت

        

12401190114  

 (621062,0,94)  (,20155069)  (,610191014) ,,026909, (,50619011) (692061202,6) (9,90,11) (09,60441,) (205,50492) الرغٍر فً صافً األقساط غٍر الوكرسثح 

 4605920111 9401210119 4109910611 ,55091,016 9920,620166 ,,2605,104 96,06110115 10546,,50, صافي األقساط المكتسبت

        

412025205,, 

 (65,02,602,9)  (,,,9401,10) -- (6054406,1,) (102610491) (9609920111) (40,62,,910) (1,02650652) (9,026,09,6) صافً الوطالثاخ الوسد.ج

 (9,1016,0626) (404,90451) (,10261096) (9104190516) (,101,6064) (1902460491) 9094604,5 91092109,1 (9106510669) الرغٍر فً صافً الوطالثاخ ذذد الرسىٌح 

 (55104160125) (9105610,45) (,10261096) (1101520,41) (9,04110,21) (150,2106,4) (9102690,66) (1,,1105,40) (5501210515) صافي المطالباث المتكبدة

 -- -- - - - - - - - رٍاطً عجم األقساطالرغٍر فً إد

 (99402560119) (5049,0924) (1099104,9) ,021,,5 (99014,0124) (,091,,9,04) (9104560514) (,510955012) (6502260416) وعوىالخ األرتاح إجوالً ذكالٍ  االكرراب

  601150161  ,,1101 -- ,4,0,1 5940544 445 2,10116 6110115 904140654 على عولٍاخ هعا. إسٌا.ها هكرسثح عوىالخ 

 (40,640961) (,629091) (6640511) (,,69504) (2,,9140) (90,240251) (61,0111) (1110,14) (49,0165) رقاٌحأذعاب إشراف و

 (99201150,16) (502110514) (10549,121) ,,91106 (9901610692) (960,240619) (91095404,9) (510,2901,9) (6604120919) صافي تكاليف اإلكتتاب

 4,06,10292 ,9104,1052 (1,10994) (,,56029109) 401140,26 9101950661 9401960511 106160142 104920111 صافي نتائج االكتتاب 

 

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ) تتمة ( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
 

04 

 

 
 )تتمة(المعلومدت القطداعٌة  -19

 قطداعدت األاعمدل )تتمة( (19-3

 

 الهندسة 

 لاير سعودي

 الحرٌق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 لمركبدتا

 لاير سعودي

  الحوادث العدمه

 لاير سعودي

 الحٌد  

 لاير سعودي

 متخصصة

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمدلً

 لاير سعودي

  1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
         

          نتدئج اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 

 22355115111 1151115315 - 1951115144 0951025941 5151415310 225559,114 51550115111 4951135033 إجمالً األقساط المكتتبة 

 (351115115) 935451 - (213) 525119 -- 0125412 1215439 (353915191) أقساط معاد إسنادها

 (0252115291) (4995451) - (151515191) (1115443) (0115110) (151155019) (5052455211) (955115191) مصارٌف فابض الخسارة 

 21152115091 1151145319 - 1251415514 0951115421 5152115341 2150215223 14454405951 9052515910 صدفً األقسدط المكتتبة

 (5053195540) (151255395) - (151135331) (150195129) 1953195911 (051135391) (5054415131) (150235121) التغٌر فً صافً األقساط غٌر المكتسبة 

 11154195111 0351225192 - 1051955219 0559115410 1551145041 2151105499 13151145921 3151325321 صدفً األقسدط المكتسبة

 (51253125414) (1159315214) - (1151955219) (551105310) (5551115311) (1551155995) (1252125110) (1059515902) صافً المطالبات المسددة

 (14250115913) (0155155323) - (1951205111) (1155135541) (1454125915) (1952515512) (0451145415) (2151435190) فً صافً المطالبات تحت التسوٌة  التغٌر

 (11151115201) (2151355191) - (3951535113) (1555415145) (1150125015) (0151305199) (10152115912) (3155145514) صدفً المطدلبدت المتكبد 

 5351395111 (159115321) - (451005111) (159015111) 252045111 (155115011) 0951155111 (053425111) التغٌر فً إحتٌاطً عجز األقساط

 (11054115111) (552415901) - (051215455) (451195411) (351215299) (1159105312) (1459395311) (1152355513) وعوىالخ األرتاح إجوالً ذكالٍ  االكرراب

 151145141 (45021) - 115220 1995419 - (1115012) 1115211 154135131 على عملٌات معاد إسنادها مكتسبة عموالت 

 (559415121) (5115211) - (1425113) (1495191) (1515110) (5935102) (151315229) (1095105) اتعاب اشراف ورقابة

 (11153115391) (554155304) - (051525032) (455195135) (352925141) (1255315192) (1159195239) (1451255541) تتدبصدفً تكدلٌف اإلك

 1151145443 (1459115144) - 1159445143 1151915911 (1215111) 051235093 1951545019 (1354915400) صدفً نتدئج االكتتدب 

 
 
 
 
 
 



 الشركت السعوديت إلعادة التأمين التعاونيت

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ( ) تتمة  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035 دٌسمبر 13فً  ةالمنتهٌ للسنة
 

01 
 

 تتمة ()  المعلومدت القطداعٌة  – 19

 قطداعدت األاعمدل )تتمة( (19-3

 

 اإلجمدلً أخرى متخصصة الحٌد  الحوادث العدمة مركبدتال البحري الحرٌق الهندسة 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

          1035دٌسمبر  13كمد فً 

 19205,50142 ,5104420,5  0211,,5104  2902140554  ,,,5405290  59104120564  2,05,10,56  91,01450146 014,0,11,,9 موجودات القطاي

 906,405,10114 1605,10495  ,510911011  ,1011,042,  4102410,45  54201540,12  209140115,  ,55,0121094  691042,0414 لوبات القطايمط

          

          2114دٌسمبر  31كما فً 

 25151315400 5254035513 - 9152995213 5351195550 1051955151 2155015921 51159115995 11051115592 موجودات القطاي

 49351915341 3250115443 - 3151195002 0351105121 1159015111 3051105011 01055515209 51951315111 مطلوبات القطاي

 
 
 
 

 
 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ) تتمة ( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
 

11 

 

 المعلومدت القطداعٌة ) تتمة (  – 19

 القطداعدت الجغرافٌة  (19-1

 

 المملكة 
 العربٌة السعودٌة

بلدان أخرى فً 
 منطقة

 إجمدلً بلدان أخرى آسٌد  إفرٌقٌد  الشرق األوسط

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

          1035دٌسمبر  13 المنتهٌة فً للسنة

         تدئج اعملٌدت إاعدد  التأمٌن ن

  1,401620111  4401110,99  01,9,,96609   61042,02,2   ,110115011  9,,29105440 إجمالً األقساط المكتتبة

 (9609110911)  -- (9,0,15)   5910116  (9140161) (9605,40641) أقساط معاد إسنادها

 (,51012,0,9)  -- (4014,02,4)  (5041102,4)  (401540,69) (640,1201,1) مصارٌف فابض الخسارة 

  12401190114  4401110,99  99106,405,4   6206110115   120,140249  41605440242 صدفً األقسدط المكتتبة 

 (621062,0,94) (6101910151)  4210164   5640,49  (106,10191) (666012,0964) التغٌر فً صافً األقساط غٌر المكتسبة 

 ,,412025205  9401210115  60661,,9910   620,950,94   1101,20164  62104140469 صدفً األقسدط المكتسبة

 (65,02,602,9) -- (5,05190616)  (1,,6,05410)  (4,091,09,2) (,9610,22042) صافً المطالبات المسددة

 (9,1016,0626) (102610966) (610,610645)  (,9,01,9045)   ,11,092,, (1,,106150,) التغٌر فً صافً المطالبات تحت التسوٌة 

 (55104160125) (102610966) (204,10292,)  (51059909,4)  (5506120141) (5,,91401410) صدفً المطدلبدت المتكبد 

 -- -- --  --  -- -- التغٌر فً إحتٌاطً عجز األقساط

 (99402560119) (1099104,6) (6101260,41)  (012,0214,)  (66011,0469) (,41019,051) باحإجمالً تكالٌف االكتتاب وعموالت األر

  601150161 -- (114)  (4105,6)   640,49  601110115 على عملٌات معاد إسنادها مكتسبة عموالت 

 (40,640961) (6640511) (9,0152,)  (9460625)  (,441016) (6021,0165) أتعاب إشراف ورقابة 

 (99201150,16) (,,1054901) (6102,50,11)  (10,4,0961)  (,,65066605) (,1096,,410) االكتتدبصدفً تكدلٌف 

 4,06,10292 (1,109,1) ,650,110,5  (9101440691)   6906110212  94015,0656 صدفً نتدئج االكتتدب 
 

 
 المملكة 

 العربٌة السعودٌة
 بلدان أخرى فً منطقة 

 إجمالً بلدان أخرى آسٌا  إفرٌقٌا  وسطالشرق األ
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

           1031دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  
          نتابج عملٌات إعادة التؤمٌن 

 22355115111 - 11453005312  3054415134  1151215113  59454195431 إجمالً األقساط المكتتبة

 (351115115) - --  (115191)  (1515159)  (251425112) أقساط معاد إسنادها

 (0252115291) - (059015210)  (055115111)  (355115450)  (5551105141) مصارٌف فابض الخسارة 

 21152115091 - 11151105125  3152445191  4954105133  52155415399 صدفً األقسدط المكتتبة 

 (5053195540) - (1452515341)  150415444  (351195211)  (051015111) التغٌر فً صافً األقساط غٌر المكتسبة 

 11154195111 - 1350945195  3151955139  4150125133  51451115343 صدفً األقسدط المكتسبة

 (51253125414) - (1954115529)  (0355245114)  (5351405590)  (10153105011) صافً المطالبات المسددة

 (14250115913) - (3351315313)  (5254455310)  (0159125920)  (3159515331) التغٌر فً صافً المطالبات تحت التسوٌة 

 (11151115201) - (4159915120)  (221, 355111)  (2959515153)  (11350325111) صدفً المطدلبدت المتكبد 

 5351395111 - 053005954  151545001  951105500  1151115912 ٌر فً إحتٌاطً عجز األقساطالتغ

 (11054115111) - (1151415113)  (1053325911)  (1453145023)  (2551105111) إجمالً تكالٌف االكتتاب وعموالت األرباح

 151145141 - -  4,911  1415144  151215040 على عملٌات معاد إسنادها مكتسبة عموالت 

 (559415121) - (2105131)  (0115151)  (1915995)  (150115141) أتعاب إشراف ورقابة 

 (11153115391) - (5151995032)  (1051935211)  (1453105111)  (2151995922) صدفً تكدلٌف االكتتدب 

 1151145443 - (154115114)  (359135931)  1551295100  1151145305 صدفً نتدئج االكتتدب 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ) تتمة ( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
 

11 

 

 ) تتمة ( المعلومدت القطداعٌة  – 19

 

 القطداعدت الجغرافٌة ) تتمة ( (19-1
 

 

 المملكة 

 العربٌة السعودٌة

بلدان أخرى فً 

 منطقة

 اإلجمدلً بلدان أخرى آسٌد إفرٌقٌد الشرق األوسط

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

       1035دٌسمبر  13ً كمد ف

       

       اعملٌدت إاعدد  التأمٌن

  5101150194          99205460,19  ,,51014501       9,60,460511    2690,490,29 موجودات القطاي

       

19205,50142  

  906,405,10114     5109590546          69104210,51  ,210121062       9160,6,0421     19,01540619     مطلوبات القطاي

       

       2114دٌسمبر  31فً كما 

       

       عملٌات إعادة التؤمٌن

 25151315400 - 4051115113 1152595110 4450015111 01151415310 موجودات القطاي

 49351915341 - 11352315211 3151115051 11155115512 25551115315 مطلوبات القطاي
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 إدار  المخدطر  -10

 

 حوكمة المخدطر

تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة فً مجموعة من السٌاسات واإلجراءات والوسابل الرقابٌة الموضوعة التً 

تستخدم الهٌكل التنظٌمً الحالً لتحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة. تتركز فلسفة الشركة فً قبول المخاطر المرغوب بها 

. تتعرض اإلدارةوالتً تتوافق مع الخطة اإلستراتٌجٌة المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس والمعروفة 

 ، والسٌولة، والعمالت.االبتمان، والخاصة العموالت أسعارو، سناداإل إعادة، والتؤمٌنالشركة لمخاطر 

 

 هٌكل إدار  المخدطر

 ومتابعة وتقوٌم ومراقبة المخاطر. تم تؤسٌس هٌكل تنظٌمً محكم داخل الشركة لتحدٌد

 

  اإلدار مجلس 

اإلستراتٌجٌات  واعتمادة عن حوكمة المخاطر حٌث ٌقوم بتقدٌم التوجٌه مسإولهو الجهة العلٌا ال اإلدارةإن مجلس 

 والسٌاسات لتحقٌق األهداف المحددة للشركة.

 

 العلٌد اإلدار 

ل تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة ضمن سٌاسة محددة مسبقاً من قبل ة عن العملٌات الٌومٌة من أجمسإولالعلٌا  اإلدارة

 الشركة بشؤن قبول المخاطر.

 

 لتقلٌل منها :لفٌما ٌلً المخاطر التً تواجهها الشركة والطرق المتبعة 
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 التأمٌن  إاعدد  مخدطر (10-3

حادث ما مإمن علٌه مع عدم التؤكد من حجم وزمن المخاطر بوقوي التؤمٌن المكتتبة  إعادةتمثل المخاطر الناتجة من عملٌات 

فً المطالبات التؤمٌن هذه  إعادةعقود المطالبة الناتجة عن ذلك الحادث. تتمثل المخاطر الربٌسٌة التً تواجهها الشركة بموجب 

المطالبات والمزاٌا الفعلٌة  تكرار وحجموٌتؤثر ذلك بوالمزاٌا الفعلٌة المدفوعة التً تزٌد عن القٌمة الدفترٌة لمطلوبات التؤمٌن. 

 .ألجلمن تلك المقدرة أصالً والتطورات الالحقة للمطالبات طوٌلة ا أكثرالمدفوعة 

 

حٌث أن  )العملٌات الواردة( التؤمٌن إعادة محفظة كبرى من عقودالمكتتبة وبناء  األخطار بتنوٌعتتحسن تغٌرات المخاطر وذلك 

 االختٌارؤي جزء من المحفظة. كذلك تتحسن تغٌرات المخاطر عن طرٌق باً بالتغٌٌر تنوعاً ستكون أقل تؤثر كثرالمحافظ األ

التؤمٌن الخاصة  إستراتٌجٌةتشمل  التؤمٌن. إعادةترتٌبات  وباستخداموالتطبٌق الحذر إلستراتٌجٌة التؤمٌن والتعلٌمات المتعلقة بها 

 بالشركة، وال تقتصر، على ما ٌلً :

 وذلك بشمول التغطٌة لعدد جٌد من المخاطر من أجل تقلٌل التغٌرات فً النتابج  ،، ضمن كل فبةلةتنوٌع فبات المخاطر المقبو

 والمحصالت النهابٌة.

 

 م المخاطر، والصناعة، والمنطقة الجغرافٌةمن حٌث نوي وحج عمالتنوٌع مخاطر األ. 

 

خالل دورة أعمالها العادٌة، بإبرام اتفاقٌات إعادة  تقوم الشركة كبرى،ال مطالباتالتعرضها للمخاطر المالٌة الناتجة عن لتقلٌل 

كتتاب كبرى، وتسمح لإلدارة بإحتواء المخاطر. ٌتم جزء من عملٌات إ مدراتسناد لدى أطراف أخرى حٌث تإمن هذه العملٌات إ

تقوم على أساس  إعادة التؤمٌن المسندة بموجب اتفاقٌات، على أساس نسبً من الحصة فً األقساط والفابض، وبموجب اتفاقٌات

غٌر نسبً مثل تؤمٌن فابض الخسارة للمخاطر والكوارث للتؤكد من أن صافً التحمل ٌتوافق مع قدرة الشركة على تحمل 

 المخاطر.
 

عملٌات  إلٌهاالشركات المسندة المباشرة تجاه  التزاماتهالدى الشركة، فإنها غٌر معفاة من إسناد  إعادةوبالرغم من وجود ترتٌبات 

الشركات التؤمٌن المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من  إعادةبشؤن عملٌات  االبتمان، وبالتالً فإنها تتعرض لمخاطر التؤمٌن إعادة

 . اإلسناد إعادةبموجب ترتٌبات  التزاماتهامن الوفاء ب عملٌات التؤمٌن إلٌهاالمسندة 
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 للمخدطرالتركٌز الجغرافً 

. وآسٌا وإفرٌقٌا األوسطالشرق و، فً المملكة العربٌة السعودٌة شركات التؤمٌنمن التؤمٌن  إعادة أعمالتقوم الشركة بقبول 

 :المكتتبة التؤمٌن  قساطفٌما ٌلً التوزٌع الجغرافً أل

دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً  
1035 

   المبلغ 

 النسبة   بدلرٌدالت السعودٌة 

 %61  539,111,663 المملكة العربٌة السعودٌة

 %33  89,981,990 بلدان أخرى فً منطقة الشرق األوسط 

 %1  18,150,565 إفرٌقٌا 

 %35  311,366,963 آسٌا

 %6  11,879,633 أخرى

 801,815,788  300% 
 

 

 2114دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً  

   المبلغ 

 النسبة   بالرٌاالت السعودٌة 

 %51  278,817,861 المملكة العربٌة السعودٌة

 %17  94,954,416 بلدان أخرى فً منطقة الشرق األوسط 

 %12  63,884,168 إفرٌقٌا 

 %21  118,633,695 آسٌا

 556,291,141  111% 

 

 

 االفتراضدت األسدسٌة 

هابٌة الخسابر الن .تتمثل االفتراضات األساسٌة المتعلقة بتقدٌر االلتزامات نسبة الخسابر النهابٌة المقدرة للشركة

 المقدرة تم تقدٌرها باستخدام أسالٌب إكتوارٌة .
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 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 10

 الحسدسٌدت

جمٌع  إبقاء مع الخسابر النهابٌة ةفً االفتراضات الربٌسٌة مثل نسب المعقولةٌوضح الحركات المحتملة  أدناهن التحلٌل إ

 :كالتالًوصافً الدخل  المطلوبات صافً على آثرهاٌظهر والتً ثابتة  خرىاألاالفتراضات 

 بدلرٌدالت السعودٌة    

 1035دٌسمبر  13

التغٌر فً  

 االفتراضدت

 صدفً األثر اعلى  

 صدفً المطلوبدت

األثر اعلى صدفً  

 الدخل

 19,551,516  19,551,516  %30+   نسبة الخسارة النهابٌة

  - 30%  (19,551,516)  (19,551,516) 

 

 ت السعودٌةبالرٌاال    

 2114دٌسمبر  31

التغٌر فً  

 االفتراضات

 صافً األثر على  

 صافً المطلوبات

األثر على صافً  

 الدخل

 49,189,711  49,189,711  %11+   نسبة الخسارة النهابٌة

  - 11%  (49,189,711)  (49,189,711) 
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  سندداإل إاعدد مخدطر  (10-1

خالل دورة أعمالها العادٌة، بإبرام اتفاقٌات إعادة  تقوم الشركة ،المطالبات الكبرىة عن تعرضها للمخاطر المالٌة الناتج لتقلٌل

مع  ٌتماشىبها على نحو واإلعتراف  المسند الٌهم معٌدي التؤمٌن المبالغ القابلة لالسترداد من ٌتم تقدٌر أسناد لدى أطراف أخرى.

كموجودات المركز المالً  قابمةفً وٌتم إدراجها  فاقٌات إعادة اإلسنادإت لشروطوفقا  بالوثابقبالمنافع الخاصة  المبالغ المرتبطة

 .إعادة التؤمٌن

 

لهذه ، تقوم الشركة بتقوٌم الوضع المالً التؤمٌن المسند إلٌها إعادةشركات  إفالسجة عن لتقلٌل تعرضها للخسابر الكبرى النات

التؤمٌن المسند  إعادةاالقتصادٌة لشركات  والنشاطات والظروفً مناطق جغرافٌة ، ومراقبة تركز مخاطر االبتمان فالشركات

 إلٌها العملٌات.

 

تلخص ت .لجنة المخاطر واإلكتتابو اإلدارةددة من مجلس وفق المعاٌٌر والتعلٌمات التالٌة المح لٌهاإ الشركات المسندٌتم اختٌار 
 هذه المعاٌٌر فً اآلتً :

 
والذي  (ورزآند ب ستاندردمثل وكالة  ) ت التصنٌف العالمٌة المعترف بهاقبل وكاال ن المقبول مناملتصنٌف االبت األدنىالحد  (  أ 

 .اأو ما ٌوازٌه (ستاندرد أند بورز) (ال ٌقل عن )ب ب بأٌجب 

 
 معٌنة.التؤمٌن  إعادةسمعة شركات  (  ب 

 
 . حالٌة والسابقة مع معٌدي التؤمٌنالعمل ال خبرة ( ت

 
ٌنطبق،  ما، حٌثداء السابقصٌلٌة للقوة المالٌة، والخبرات اإلدارٌة والفنٌة واأل، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفلذلك إضافة

كشركات معاد علٌها قبل الموافقة  المخاطر واإلكتتاب ولجنة اإلدارةومطابقة ذلك مع قابمة المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس 

 .إلٌها سناداإل

التؤمٌن المسند إلٌهم وبالتالً تبقى الشركة مسإولة عن جزء  تجاه شركات لتزاماتهااالشركة من  ال تعفى سناداإل إعادةن اتفاقٌات إ

من المطالبات تحت التسوٌة المعاد التؤمٌن علٌها بالقدر الذي لم ٌوف به معٌدي التؤمٌن المسند إلٌهم بالتزاماتهم بموجب اتفاقٌات 

 .سناداإل إعادة

 

 المخدطر المتعلقة بدلمتطلبدت النظدمٌة  (10-1

ع عملٌات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على تخض

الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القٌود مثل كفاٌة رأس المال لتقلٌل مخاطر العجز واإلفالس من قبل 

 لتزاماتها غٌر المتوقعة عند نشوبها.شركات معٌدي التامٌن ولتمكٌنها من سداد ا
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 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 10

 

 المطدلبدت إدار  مخدطر  (10-1

تنشؤ مخاطر المطالبات فً الشركة عند حدوث حاالت غٌر دقٌقة او غٌر مكتملة لالحتٌاطٌات او تسوٌات المطالبات او ضعف فً 

على النجاح واالحتفاظ  قدرتهاالمخاطر قد تضر بالشركة وتضعف جودة الخدمة او االفراط فً تكالٌف ادارة المطالبات.  هذه 

 باعمالها او تتكبد تعوٌضات تؤدٌبٌة. 

المطالبات. ٌركز قسم المطالبات فً الشركة على الجودة والدقة والسرعة هذه المخاطر قد تنشؤ خالل اي مرحلة من مراحل دورة 

وفعالة  ادة التؤمٌن. وهدفهم هو تعدٌل اجراءات المطالبات لتصبح عادلةعقود اع تخسرفً اٌصال الخدمات التً قد تجعل الشركة 

وفً وقت مناسب وذلك وفقا لسٌاسة الشروط واالحكام والبٌبة التنظٌمٌة ومصالح الشركة. االحتٌاطٌات السرٌعة والدقٌقة اعدت 

 وق بها لتكون التزامات مطالبات.لكل التزامات المطالبات متضمنة لمخصصات المصروفات  حالما ٌكون هنالك توقعات موث
 

 االحتٌدطٌدت ومخدطر االحتٌدطٌدت النهدئٌة (10-5

تنشاء مخاطر االحتٌاطٌات ومخاطر االحتٌاطٌات النهابٌة فً الشركة عندما تكون مطالبات التؤمٌن الناشبة غٌر كافٌة وذلك من 

 والدٌون المشكوك فً تحصٌلها العادة التؤمٌن. خالل التنبإات الغٌر دقٌقة او من خالل تكوٌن مخصصات غٌر كافٌة للمصارٌف 

بإستعمال نطاق تقنٌات معتمدة لتخمٌن  االحتٌاطٌات ومخاطر االحتٌاطٌات النهابٌة، ٌقوم الفرٌق االكتوراي بالشركة إلدارة

 المطالبات وقٌام بإختبار الضغظ ألرصدة المطلوبات التؤمٌن النهابٌة. المطالبات النهابٌة ومراقبة تطور 

  .األعمالهدف سٌاسة احتٌاطٌات الشركة هو لخلق توقعات دقٌقة  وثابته ٌمكن االعتماد علٌها عبر الزمن ولجمٌع فبات ن إ
 

 مخدطر االئتمدن  (10-6

تكبد الطرف اآلخر لخسارة  إلىتمثل مخاطر االبتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشؤن أداة مالٌة ما، مما ٌإدي 

 مالٌة. 

المالٌة المحتفظ بها لدى الشركة، ٌمثل الحد األقصى لمخاطر االبتمان التً تتعرض لها الشركة  الموجوداتبة لكافة فبات بالنس

 القٌمة الدفترٌة المفصح عنها فً قابمة المركز المالً. 

 2115دٌسمبر  31ً كما ف تؤمٌن وسطاءشركتً تؤمٌن وشركتً الخاصة بالشركة مستحقة السداد من المدٌنة  الذمممن  %45ن إ

فٌما ٌلً بٌاناً بالسٌاسات واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقلٌل مخاطر االبتمان التً تتعرض % (.39:   2114دٌسمبر  31)

 لها الشركة: 

  كات لهرذه الشرر، تقروم الشرركة بتقروٌم الوضرع المرالً  سرناداإل إعرادةلتقلٌل تعرضها للخسابر الكبرى الناجمة عن إفرالس شرركات .

لردٌها مصرنفة علرى أنهرا ذات مسرتوى مقبرول، مرن حٌرث الضرمان،  سرناداإل إعرادةوكشرط مسبق، ٌجب أن ٌكون األطراف التً ٌتم 

 ٌإكد متانة وضعها المالً.

  ن مرذلك، ٌتم مراقبة المبالغ المسرتحقة  إلى إضافة.  فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جٌدة تؤمٌنتقوم الشركة بإبرام اتفاقٌات

 بصورة مستمرة لتقلٌل تعرضها لمخاطر الدٌون المعدومة. التؤمٌن  شركات

  مراقبة الذمم المدٌنة القابمة . التؤمٌن وذلك من خاللالمتعلقة بشركات تقوم الشركة بالحد من مخاطر االبتمان 

 ع بنروك تجارٌررة ذات مركرز مررالً ، تتعامررل الشرركة فقرط مرر خررىفٌمرا ٌتعلرق بمخرراطر االبتمران الناتجررة عرن الموجرودات المالٌررة األ

 وتصنٌف ابتمانً جٌد .



الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة
  (شركة مساهمة سعودٌة)  

 ) تتمة ( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

إدار  المخدطر ) تتمة (  - 10

14 

مخدطر االئتمدن ) تتمة ( (10-6

:قابمة المركز المالً  الموجودات فً قصى لمخاطر االبتمان التً تتعرض لها بنودالحد األ أدناهٌعكس الجدول 

 ةبدلرٌدالت السعودٌ

2114دٌسمبر  103531دٌسمبر  13

عملٌات المساهمٌن عملٌات إعادة التؤمٌناعملٌدت المسدهمٌن ناعملٌدت إاعدد  التأمٌ

 26,567,731  1,454,864 63,015,69113,937,175 نقدٌة وأرصدة لدى البنوك 

-15,138,111338,819,00013,125,111 ودابع ألجل 

-112,739,198-395,313,907 أقساط تؤمٌن مدٌنة 

 7,111,713 93,191,155105,99028,113,134 دفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصارٌف م

-115,139,646-60,196,810الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوٌة

 71,135 -  510,133- دخل عموالت خاصة مستحقة من ودابع ألجل

 3,713,766 -    1,110,185-وصكوك دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات دٌن

 145,471,427 -  --إستثمارات مقتناة حتى تارٌخ االستحقاق

111,111,111-  307,591,191- ودٌعة نظامٌة

111,376,116163,515,555261,571,742282,912,671

تحقاق هً كما ٌلً :تارٌخ اإلس حتىبتمان لإلستثمارات المقتناة إن جودة األ

بدلرٌدالت السعودٌة

2114دٌسمبر  103531دٌسمبر  13

 47,228,989 -/فٌتشز / مودٌز ستاندرد آند بورز/ أ أ  -أ أ 

 93,761,119 -/ مودٌز /فٌتشز ستاندرد آند بورز/ أ + - أ

 4,481,329 -/ مودٌز /فٌتشز ستاندرد آند بورزب ب ب  

- 145,471,427 

." ستاندرد آند بورزستخدام درجات التنصٌف المتبعة من قبل وكالة " إٌتم 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ) تتمة ( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
 

11 

 

 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 10

 مخدطر االئتمدن ) تتمة (  (10-6

 ة االبتمان لالستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فً قابمة الدخل كما ٌلً:إن جود

 اعملٌدت المسدهمٌن  اعملٌدت إاعدد  التأمٌن المدلٌة  االدوات  وكدلة تصنٌف االئتمدن  جود  االئتمدن 

   1035 2114 1035 2114 

 45,178,616 60,611,399 6,716,535 1,055,010 سندات / صكوك  / فٌتشزستنادر اند بوردز / مودٌز أأ / أأأأ 

 97,223,171 301,913,906 15,341,692 31,051,070 سندات / صكوك  / فٌتشزستنادر اند بوردز / مودٌز أأ / أأ 

 119,451,616 330,017,317 29,193,936 11,751,100 سندات / صكوك  / فٌتشزستنادر اند بوردز / مودٌز أ 

 67,241,945 319,713,191  - سندات / صكوك  / فٌتشزستنادر اند بوردز / مودٌز ب ب ب / ب ب ب

 - صكوك سندات /  / فٌتشزستنادر اند بوردز / مودٌز واقل أب ب /ب 
- 

1,309,095 11,763,195 

 - سندات / صكوك   غٌر مصنفة
- 11,630,093 8,983,881 

  غٌر مصنفة

صنادٌق مرابحة / 

 استثمار صنادٌق / اسهم
13,811,961 73,769,574 116,536,116 382,929,241 

   71,707,171 124,911,737 687,580,166 732,671,564 

 

 مخدطر السٌولة  (10-7

 التزاماتهاللوفاء بالتعهدات المتعلقة ب ةالالزم األموالر ٌها الشركة فً توفهالسٌولة الصعوبات التً تواج مخاطر تمثل

 .المالٌة

 . حال نشوبها التزاماتهابالتؤكد من توفر السٌولة الكافٌة للوفاء ب اإلدارة، وتقوم م مراقبة متطلبات السٌولة شهرٌاً ٌت

ثالثة ما بٌن  تتراوح أصلٌةستحقاق إشركة كما فً تارٌخ قابمة المركز المالً فترات لل المملوكة ألجلن لكافة الودابع إ

 .وخمس سنوات أشهر

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ) تتمة ( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 

 

 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 10

 

 مخدطر السٌولة ) تتمة ( (10-7

 

21 
 

 محفظة االستحقدقدت

 توارٌخد ٌتم تحدٌ .المتبقٌة المتوقعةالتعاقدٌة غٌر المخصومة االلتزامات  أساسالمطلوبات المالٌة الخاصة بالشركة وذلك على  توارٌخ استحقاق أدناهالجدول  ٌلخص

 ودخل العموالت غٌر المكتسبة قساط غٌر المكتسبةاألإستبعاد  تممطلوبات التؤمٌن المعترف بها.  من الصادرة ةالنقدٌ اتالتوقٌت المقدر لصافً التدفق إلىاإلستحقاقات إستنادا 

 إستحقاق ثابت. بتارٌخ لموظفٌنلخدمة المكؤفات نهاٌة  ال ٌوجدالتحلٌل ألنها ال تمثل إلتزامات تعاقدٌة.  منوإحتٌاطات عجز األقساط 

 بدلرٌدالت السعودٌة 

 1035دٌسمبر  13 

 اعملٌدت المسدهمٌن   اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 

 

 حتى

  المجموع  أكثر من سنة  سنة واحد 

 حتى

 المجموع  أكثر من سنة  سنة واحد 

            المطلوبدت 

 -  -  -  30,303,711  -  30,303,711 ذمم دابنة 

 -  -  -  31,917,383  -  31,917,383 دابنة إسنادذمم إعادة 

 -  -  -  151,167  -  151,167 مستحقةإسناد أقساط إعادة 

 -  -  -  671,339,717  -  671,339,717 إجمالً المطالبات تحت التسوٌة 

 9,766,069  -  9,766,069  1,385,131  -  1,385,131 مصارٌف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 19,138,711  -  19,138,711  -  -  - مخصص الزكاة وضرٌبة الدخل

 701,688,139  -  701,688,139  19,381,791  -  19,381,791 

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ) تتمة ( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
 

21 

 

 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 10

 

 مخدطر السٌولة ) تتمة ( (10-7

 

 محفظة االستحقدقدت ) تتمة ( 

 بالرٌاالت السعودٌة 

 2114دٌسمبر  31 

 عملٌات المساهمٌن   عملٌات إعادة التؤمٌن 

 

 حتى

  المجموي  أكثر من سنة  سنة واحدة

 حتى

 المجموي  أكثر من سنة  سنة واحدة

            المطلوبدت 

 -    -    -    22,617,656  -    22,617,656 ذمم دابنة 

 -    -    -    4,173,161  -    4,173,161 دابنة إسنادذمم إعادة 

 -    -    -    1,129,253  -    1,129,253 مستحقةإسناد أقساط إعادة 

 -    -    -    619,842,291  -    619,842,291 إجمالً المطالبات تحت التسوٌة 

 8,219,164  -    8,219,164  2,479,662  -    2,479,662 مصارٌف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 35,441,642  -    35,441,642  -    -    -   ة الدخلمخصص الزكاة وضرٌب

 641,241,922    -  641,241,922  43,661,716    -  43,661,716 

 
 السٌولة

من تارٌخ قابمة المركز  إثنً عشر شهراً الدفع خالل ة ن جمٌعها مستحقإلم تحدد أي من المطلوبات الظاهرة فً قابمة المركز المالً على أساس التدفقات النقدٌة المخصومة و

  أعاله.  المالً



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ) تتمة ( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13ة فً للسنة المنتهٌ
 

 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 10

25 
 

 مخدطر السٌولة ) تتمة ( (10-7

 

 اعلى توارٌخ اإلستحقدق المتوقعة تحلٌل تدرٌخ اإلستحقدق بندءاً 

 1035دٌسمبر  13 

   اعملٌدت المسدهمٌن  اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 

   اإلجمدلً  ةغٌر متداول  ةمتداول  اإلجمدلً  ةغٌر متداول  ةمتداول 

   لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

              الموجودات

     -  13,937,175  63,015,691    63,015,691 نقدٌة وأرصدة لدى البنوك 
   13,937,175  -  338,819,000  15,138,111    15,138,111 ودابع ألجل 

   338,819,000  -  -  395,313,907    395,313,907 أقساط تامٌن مدٌنة 
   -  -  687,580,166  71,707,171    71,707,171 ستثمارات مدرجة قٌمتها العادلة فً قابمة الدخل إ

   687,580,166  -  -  110,811,618    110,811,618 أقساط تامٌن مستحقة
   -  -  -  60,196,810    60,196,810 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوٌة 

   -  -  105,990  93,191,155  17,150,000  11,011,155 وموجودات أخرى  مصارٌف مدفوعة مقدماً 
   105,990  -  -  310,781,363    310,781,363 مبالغ مستحقة من عملٌات المساهمٌن 

   -  -  -  7,161,159    7,161,159 الحصة المعاد إسنادها من األقساط غٌر المكتسبة
   -  -  -  91,318,117    91,318,117 كتتاب مإجلة إتكالٌف 

   -  -  -  37,189,661    37,189,661 أقساط فابض الخسارة مإجلة 
   11,998,857  11,998,857  -  5,155,815  5,155,815  -  ممتلكات ومعدات

     -  -  -  -  - قستثمارات مقتناة حتى تارٌخ االستحقاإ
   510,133  -  510,133  -  -  - دخل عموالت خاصة مستحقة من ودابع ألجل

   1,110,185  -  1,110,185  -  -  - دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك
   307,591,191  307,591,191  -  -  -  - ودٌعة نظامٌة

 3,360,313,958  51,705,815  3,131,817,801  813,531,117  310,593,153  981,301,678   

              المطلوبدت 
   -  -  -  30,303,711  -  30,303,711 ذمم دابنة

   -  -  -  31,917,383  -  31,917,383 دابنة ذمم إعادة إسناد
   -  -  -  151,167  -  151,167 مستحقةأقساط إعادة إسناد 

   -  -  -  501,998,171  -  501,998,171 غٌر المكتسبة إجمالً أقساط التؤمٌن 
   -  -  -  671,339,717  -  671,339,717 إجمالً المطالبات تحت التسوٌة 

   -  -  -  -  -  - إحتٌاطً عجز األقساط
   -  -  -  3,806,605  -  3,806,605 عموالت غٌر مكتسبة 

   9,766,069  -  9,766,069  1,385,131  -  1,385,131 الدفع ومطلوبات أخرىة قمصارٌف مستح
   -  -  -  1,361,731  1,361,731  - للموظفٌن مكافؤة نهاٌة الخدمة

   19,138,711  -  19,138,711  -  -  - مخصص الزكاة وضرٌبة الدخل
   310,781,363  -  310,781,363  -  -  - إلى عملٌات إعادة التؤمٌن مبالغ مستحقة

 3,108,191,396  1,361,731  3,133,657,909  379,967,951  -  379,967,951   



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ) تتمة ( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
 

20 

 

 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 10

 مخدطر السٌولة ) تتمة ( (10-7
 

 

 على توارٌخ اإلستحقاق المتوقعة تحلٌل تارٌخ اإلستحقاق بناءاً 

 
 2114دٌسمبر  31 

   عملٌات المساهمٌن  عملٌات إعادة التؤمٌن 

   اإلجمالً  غٌر متداولة  متداولة  اإلجمالً  غٌر متداولة  داولةمت 

   لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

              الموجودات

   26,567,731  -    26,567,731   1,454,864                 -     1,454,864                نقدٌة وأرصدة لدى البنوك 
   -  -    -   13,125,111               -     13,125,111              ودابع ألجل 

   -    -    -     112,739,198            -     112,739,198           أقساط تامٌن مدٌنة 
    732,671,564          -     732,671,564          124,911,737            -     124,911,737           ستثمارات مدرجة قٌمتها العادلة فً قابمة الدخل إ

   -    -    -     221,186,253            -     221,186,253           أقساط تامٌن مستحقة
   -    -    -     115,139,646            -     115,139,646           الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوٌة 

    7,111,713              -     7,111,713               28,113,134               -     28,113,134              وموجودات أخرى  مصارٌف مدفوعة مقدماً 
   -    -    -     188,119,813            -     188,119,813           مبالغ مستحقة من عملٌات المساهمٌن 

   -    -    -     2,181,441                 -     2,181,441                الحصة المعاد إسنادها من األقساط غٌر المكتسبة
   -    -    -     63,512,581               -     63,512,581              كتتاب مإجلة إتكالٌف 
   -    -    -     17,311,815               -     17,311,815              ابض الخسارة مإجلة أقساط ف

    33,521,512             33,521,512              -     6,269,141                 6,269,141  -    ممتلكات ومعدات
    145,471,427           51,711,318               93,761,119            -    -    -   ستثمارات مقتناة حتى تارٌخ االستحقاقإ

    71,135                       71,135                       -    -    -    -   دخل عموالت خاصة مستحقة من ودابع ألجل

    3,713,766                3,713,766                -    -    -    -   دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك
    111,111,111           111,111,111           -    -    -    -   ودٌعة نظامٌة

           876,594,381   6,269,141            882,863,421          861,111,116            189,115,621      1,149,115,737    

                طلوبدت الم
   -    -    -     22,617,656               -     22,617,656              ذمم دابنة

   -    -    -     4,173,161                 -     4,173,161                دابنة ذمم إعادة إسناد
   -    -    -     1,129,253                 -     1,129,253                مستحقةأقساط إعادة إسناد 

   -    -    -     238,458,639            -     238,458,639           إجمالً أقساط التؤمٌن غٌر المكتسبة 
   -    -    -     619,842,291            -     619,842,291           إجمالً المطالبات تحت التسوٌة 

   -    -    -    -    -    -   إحتٌاطً عجز األقساط
   -    -    -     749,782                      -     749,782                     عموالت غٌر مكتسبة 

   8,219,164  -    8,219,164   2,479,662                 -     2,479,662                الدفع ومطلوبات أخرىة قمصارٌف مستح
   -    -    -    2,481,111  2,481,111  -   للموظفٌن مكافؤة نهاٌة الخدمة

   35,441,642  -    35,441,642  -    -    -   مخصص الزكاة وضرٌبة الدخل
   188,119,813  -    188,119,813  -    -    -   إلى عملٌات إعادة التؤمٌن مبالغ مستحقة

           879,451,343   2,481,111  881,931,344  231,681,519    -  231,681,519   



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ) تتمة ( القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 1035دٌسمبر  13للسنة المنتهٌة فً 
 

 تتمة (إدار  المخدطر )   - 10
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 مخدطر العمالت (10-8
خاطر عدم وجود مب اإلدارةتعتقد  .أجنبٌةعمالت محلٌة وتتم معامالت الشركة ب .األجنبً فالصر أسعارالمخاطر الناتجة عن تذبذب قٌمة أداة مالٌة نتٌجة للتغٌرات فً مخاطر العمالت تمثل 

 السعودي.مثبتة مقابل اللاير  أجنبٌةعمالت مة الن معظم معامالت الشركة تتم بمعامالت ها
 

 : ٌلًكما وبالعمالت الربٌسٌة  المسجلةموجودات ومطلوبات الشركة  أدناهالجدول ٌوضح 

 1035دٌسمبر  13 

 المجموع  أخرى  ٌةروبٌة هند  دٌندر كوٌتً  ٌورو  درهم إمدراتً  لاير قطري  دوالر أمرٌكً  لاير سعودي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

                  الموجودات

                  اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 

 63,015,691  3,018,505  -  -  3,713,511  153,075  -  1,737,551  55,387,017 نقدٌة وأرصدة لدى البنوك 

 15,138,111  -  -  -  -  -  -  38,138,111  37,000,000 ودابع ألجل

 395,313,907  17,756,115  30,359,911  9,713,119  187,819  1,731,501  1,910,179  17,559,131  90,001,115 أقساط تامٌن مدٌنة

 71,707,171  -        -  -  53,861,109  13,811,961 ا العادلة فً قابمة الدخل استثمارات مدرجة قٌمته

 110,811,618  61,818,101  35,760,116  3,169,815  1,111,331  3,177,793  31,117,566  11,171,707  108,111,776 أقساط تامٌن مستحقة

 7,161,159  -  ¤ -  ¤ -  ¤   -  ¤ -  -  7,161,159 الحصة المعاد إسنادها من األقساط غٌر المكتسبة

 60,196,810  -  -  -    -  -  -  60,196,810 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوٌة 

 93,191,155  89,130,931  -  -    -  -  175,017  3,707,535 مصارٌف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 310,781,363  -  -  -    -  -  -  310,781,363 مبالغ مستحقة من عملٌات المساهمٌن 

 91,318,117  15,565,115  1,111,317  3,113,991  619,111  3,170,398  1,180,571  9,135,713  19,101,168 تكالٌف اكتتاب مإجلة 

 37,189,661  -  -  -  -  -  -  -  37,189,661 أقساط فابض الخسارة مإجلة 

 5,155,815  -  -  -  -  -  -  -  5,155,815 ممتلكات ومعدات 

   -               المسدهمون

 13,937,175  -  -  -  -  -  -  16,713,113  5,385,951 نقدٌة وأرصدة لدى البنوك 

 338,819,000  -  -  -  -  -  -  -  338,819,000 ودابع ألجل 

 510,133  -  -  -  -  -  -  -  510,133 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودابع ألجل

 1,110,185  -  -  -  -  -  -  11,190  1,378,395 دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك

 687,580,166  -  -  -  -  -  -  119,731,775  381,800,977 استثمارات مدرجة قٌمتها العادلة فً قابمة الدخل

 -  -  -  -  -  -  -  -  - استثمارات مقتناة حتى تارٌخ االستحقاق

 307,591,191  -  -  -  -  -  -  -  307,591,191 ودٌعة نظامٌة

 11,998,857  -  -  -  -  -  -  -  11,998,857 ممتلكات ومعدات

 105,990  -  -  -  -  -  -  -  105,990 وموجودات أخرى  مصارٌف مدفوعة مقدماً 

 3,135,138,611  638,809,117  11,518,538  7,931,568  1,993,706  31,511,367  19,151,517  181,581,896  1,391,951,183 
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 مخدطر العمالت ) تتمة ( (10-8
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 المجموي  أخرى  ٌةروبٌة هند  دٌنار كوٌتً  ٌورو  درهم إماراتً  لاير قطري  دوالر أمرٌكً  لاير سعودي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  سعودي لاير 

                  الموجودات

                  اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 

 1,454,864  -    -    -    287,167  418,478  -  8,176  751,143 نقدٌة وأرصدة لدى البنوك 

 13,125,111  -    -    -    -    -  -  13,125,111  - ودابع ألجل

 112,739,198  27,793,897  12,314,311  5,618,679  91,886  3,611,111  2,182,245  29,498,951  31,728,131 أقساط تامٌن مدٌنة

 124,911,737  -    -    -    -    -  -  64,952,872  59,958,865 استثمارات مدرجة قٌمتها العادلة فً قابمة الدخل 

 221,186,253  51,422,835  15,351,466  2,182,266  476,121  9,178,461  11,972,219  42,953,777  88,749,219 أقساط تامٌن مستحقة

 115,139,646  -    -    -    -    -  -  -  115,139,646 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوٌة 

 28,113,134  -    -    -    -    -  -  239,163  27,874,171 مصارٌف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 188,119,813  -    -    -    -    -  -  -  188,119,813 مبالغ مستحقة من عملٌات المساهمٌن 

 2,181,441  -    ¤ -    ¤ -    ¤ -    -  ¤ -  -  2,181,441 الحصة المعاد إسنادها من األقساط غٌر المكتسبة

 63,512,581  11,568,271  4,383,253  977,368  182,171  1,265,519  2,339,997  11,391,448  32,415,565 تكالٌف اكتتاب مإجلة 

 17,311,815  -    -    -    -    -  -  -  17,311,815 أقساط فابض الخسارة مإجلة 

 6,269,141  -    -    -    -    -  -  -  6,269,141 ممتلكات ومعدات 

                  المسدهمون

 26,567,731  -    -    -    -    -  -  411,656  26,157,174 نقدٌة وأرصدة لدى البنوك 

 71,135  -    -    -    -    -  -  -  71,135 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودابع ألجل

 3,713,766  -    -    -    -    -  -  2,171,551  1,532,215 تحقة من سندات وصكوكدخل عموالت خاصة مس

 732,671,564  -    -    -    -    -  -  522,151,334  211,521,231 استثمارات مدرجة قٌمتها العادلة فً قابمة الدخل

 145,471,427  -    -    -    -    -  -  145,471,427  - استثمارات مقتناة حتى تارٌخ االستحقاق

 111,111,111  -    -    -    -    -  -  -  111,111,111 ودٌعة نظامٌة

 33,521,512  -    -    -    -    -  -  -  33,521,512 ممتلكات ومعدات

 7,111,713  -    -    -    -    -  -  -  7,111,713 وموجودات أخرى  مصارٌف مدفوعة مقدماً 

 939,191,416  831,371,254  15,394,451  14,363,447  1,137,244  8,778,313  32,149,131  89,785,113  1,931,969,158 
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 المجموع  أخرى  ٌةروبٌة هند  دٌندر كوٌتً  ٌورو  درهم إمدراتً  لاير قطري  دوالر أمرٌكً  لاير سعودي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  عوديلاير س  لاير سعودي  لاير سعودي 

                  المطلوبدت 

                  اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 

 30,303,711  (3,731,017)  110,016  917,871  398,536  (350,661)  (185,506)  5,111,091  5,653,131 ذمم دابنة

 31,917,383  -  -  -  -  -  -  -  31,917,383 دابنة إعادة إسناد ذمم

 151,167  -  -  -  -  -  -  -  151,167 أقساط إعادة اإلسناد المستحقة

 501,998,171  80,185,776  39,991,111  6,113,195  1,311,807  5,716,883  31,986,119  11,687,850  110,851,780 إجمالً أقساط التؤمٌن غٌر المكتسبة 

 671,339,717  85,178,588  ¤ 11,811,815  ¤ 11,987,158  ¤ 911,915  ¤ 33,153,010  ¤ 31,068,107  16,818,910  119,517,711 إجمالً المطالبات تحت التسوٌة 

 3,806,605  -  -  -  -  -  -  -  3,806,605 عموالت غٌر مكتسبة 

 1,385,131  188,571  -  -  -  -  -  55,000  1,813,619 مصارٌف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 1,361,731  -  -  -  -  -  -  -  1,361,731 نهاٌة الخدمة للموظفٌن مكافؤة

 3,389,891  -  -  -  -  -  -  -  3,389,891 توزٌعات الفابض المستحقة

                  المسدهمون

 19,138,711  -  -  -  -  -  -  -  19,138,711 مخصص الزكاة وضرٌبة الدخل 

 310,781,363  -  -  -  -  -  -  -  310,781,363 مبالغ مستحقة إلى عملٌات إعادة التؤمٌن

 9,766,069  35,000  -  -  -  -    758,000  8,991,069 مصارٌف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 3,000,513,180  85,773,881  16,569,150  37,017,117  1,157,158  11,156,715  61,056,335  361,155,900  3,191,835,757 
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 المجموي  أخرى  ٌةروبٌة هند  دٌنار كوٌتً  ٌورو  درهم إماراتً  لاير قطري  دوالر أمرٌكً  لاير سعودي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   سعوديلاير  لاير سعودي 

                  المطلوبدت 

                  اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 

(1,516,344)  11,151,975  13,491,513 ذمم دابنة   (347,691)   9,697  (278,644)   2,118,338  (811,178)   22,617,656 

 4,173,161   -     -     -     -     -     -     -    4,173,161 دابنة ذمم إعادة إسناد

 1,129,253   -    ¤  -    ¤  -    ¤  -    ¤  -     -     -    1,129,253 أقساط إعادة اإلسناد المستحقة

 238,458,639  47,325,436  24,738,861  4,235,216  879,717  5,395,913  11,481,161  32,919,371  112,494,165 إجمالً أقساط التؤمٌن غٌر المكتسبة 

 619,842,291  59,341,337  ¤ 33,881,361  ¤ 22,184,417  ¤ 144,212  ¤ 13,987,682  ¤ 16,883,555  49,988,727  413,431,111 إجمالً المطالبات تحت التسوٌة 

  -     -     -     -     -     -     -     -     -   قساطإحتٌاطً عجز األ

 749,782   -     -     -     -     -     -     -    749,782 عموالت غٌر مكتسبة 

 2,479,662   -     -     -     -     -     -    969,687  1,519,975 مصارٌف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 2,481,111   -     -     -     -     -     -     -    2,481,111 نهاٌة الخدمة للموظفٌن مكافؤة

 932,177   -     -     -     -     -     -     -    932,177 توزٌعات الفابض المستحقة

                  المسدهمون

  -     -     -     -     -     -     -     -     -   ذمم دابنة

 35,441,642   -     -     -     -     -     -     -    35,441,642 مخصص الزكاة وضرٌبة الدخل 

 188,119,813   -     -     -     -     -     -     -    188,119,813 مبالغ مستحقة إلى عملٌات إعادة التؤمٌن

 8,219,164   -     -     -     -     -     -     -    8,219,164 مصارٌف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 782,172,246  93,919,761  25,857,271  19,135,914  1,133,626  26,141,979  61,628,559  115,855,595  1,114,543,941 
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 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 10

 الخدصةالعموالت  أسعدرمخدطر  (10-9

كوك. تنشأ مخاطر أسعار العموالت الص فً تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة على السندات واالستثمارات

 الخاصة على السندات والصكوك التً تتعرض لتقلبات فً أسعار العموالت الخاصة.

من خالل االستثمار فً مختلف األصول المالٌة طوٌلة وقصٌرة المدة، أسعار العموالت الخاصة قوم الشركة بإدارة مخاطر ت

االستثمار فً محفظة ة االستثمار مدة هذه األصول على أساس منتظم. مدة جنبا إلى جنب مع النقد وما فً حكمه. تراقب لجن

سنوات 2.52سنوات و 7.4حوالً  5132دٌسمبر  13وعملٌات المساهمٌن كما فً  عملٌات إعادة التأمٌنالصكوك والسندات ل

 سنوات على التوالً( 2.1سنوات و  3..7: 5137دٌسمبر  13على التوالً)

 االسيتثمارات فيً محفظية ةنقصيان / زٌيادة قٌمي سيٌتطلبفيً منحنيى العائيد ساس أنقطة  31 بواقع ن زٌادة / نقصا فتراضاال

ملٌون لاير سعودي كما  3,52ملٌون لاير و  1,57السندات / الصكوك من عملٌات إعادة التأمٌن و عملٌات المساهمٌن بنسبة 

 (.ملٌون لاير سعودي على التوالً 3,57ملٌون لاير سعودي و  1,52: 5137دٌسمبر  13) 5132دٌسمبر  13فً 
 

 السوقمخدطر أسعدر  (10-30

. ) ماعدا تلك المخاطر التً قد تنشا للعواملنتٌجة  لألداة المالٌةالقٌمة العادلة عن تذبذب هً المخاطر  السوقمخاطر أسعار 

   فً السوق.تإثر على جمٌع األدوات المالٌة المتداولة التً  العمالت(،مخاطرأسعار العموالت أو  عن مخاطر
 

لمخاطر اسعار السوق هً المفتاح الستثمارفً أصول الشركة. ان المستوٌات المناسبة من مخاطر االستثمار  الفعالةاإلدارة 

لألصول. تمتلك الشركة محفظة متنوعة من االستثمارات، بما فً ذلك االستثمار فً األوراق  ابدع /طراخمتتحدد عن طرٌق 

شركة بإدارة مخاطر سعر السوق لألسهم من خالل تنوي األستثمارات ووضع سقف على مستوى قوم التالمالٌة المدرجة. 

% فً صافً قٌمة موجودات اإلستثمارات، مع ابقاء جمٌع المتغٌرات 5األستثمار الفردي واألجمالً لألسهم.إن التغٌر بنسبة 

لاير سعودي    8,761,771/ النقصان بمبلغ  األخرى ثابتة،  من شؤنه أن ٌإثر على قابمة عملٌات المساهمٌن بالزٌادة

 لاير سعودي (. 9,288,915:  2114)
 

 رأس المدلمخدطر إدار   (10-33

 إفالسالكافٌة فً حالة  هامش المالءةتحدد متطلبات رأس المال من قبل مإسسة النقد العربً السعودي وذلك بهدف توفر 

وازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزٌادة من قبل الشركة للحفاظ على ت أخرىتوضع أهداف . كما الشركة

 الفابدة للمساهمٌن. 

. ٌتم بانتظامتقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدٌر النقص بٌن مستوٌات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة 

سابدة فً السوق وخصابص مخاطر إجراء التسوٌات على مستوٌات رأس المال الحالٌة وذلك حسب التغٌرات فً الظروف ال

المدفوعة للمساهمٌن أو  رباحنشاطات الشركة. وللحفاظ على أو تعدٌل هٌكل رأس المال، تقوم الشركة بتعدٌل توزٌعات األ

 . أسهمتقوم بإصدار 
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 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 10

 

 مخدطر إدار  رأس المدل ) تتمة (  (10-33

 
 : رأس المال المملوك إجمالًلشركة ولرأس المال النظامً ل األدنىالحد  أدناهٌعكس الجدول 

 بدلرٌدالت السعودٌة 

 1035  2114 

 817,425,218  801,316,711 إجمالً رأس المال المملوك 

  211,111,111  100,000,000 الحد األدنى لرأس المال النظامً 

 

المالٌة  السنةلمال المفروضة من قبل جهات خارجٌة خالل ن الشركة قد التزمت بكافة متطلبات رأس اإب تعتقد األدارة،

 .المصرح عنها

 
 القٌمة العددلة لألدوات المدلٌة (10-31

التً ٌتم بموجبها تبادل موجودات ما  ةتتكون األدوات المالٌة من موجودات مالٌة ومطلوبات مالٌة. القٌمة العادلة هً القٌم

القٌمة العادلة هو تحدٌد  تمأن االفتراض الذي  .روط تعامل عادلةطراف راغبة فً ذلك وبشأأو سداد مطلوبات ما بٌن 

دون أي نٌة أو حاجة للتصفٌة أو تقلٌص حجم عملٌاتها أو و  ستمرار المنشؤة فً اعمالها وفقاً لمبدأ األستمرارٌةإبإفتراض 

مدٌنة، الذمم واله النقدٌة، . تتكون الموجودات المالٌة الخاصة بالشركة من النقدٌة وشبعكسٌةإجراء المعامالت بشروط 

اإلستثمارات واإلٌرادات المستحقة، بٌنما تتكون المطلوبات المالٌة من الذمم الدابنة، والمصارٌف المستحقة الدفع، و

عن قٌمتها الدفترٌة  لمطلوبات المالٌة ال تختلف كثٌراً ن القٌمة العادلة للموجوات وااإجمالً المطالبات تحت التسوٌة. و

 تارٌخ قابمة المركز المالً.ً الظاهرة ف
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 التعهدات واإللتزامات المحتملة -13

 واألنظمة الدعاوى القضائٌة ( أ

تعمل الشركة فً مجال التأمٌن، وهً عرضة لدعاوى قضائٌة علٌها خالل دورة أعمالها العادٌة. فً حٌن أنه من غٌر العملً 

قضائٌة، تعتقد اإلدارة بأنه لن ٌكون لهذه الدعاوى )بما فً ذلك القضاٌا( أي التنبؤ أو معرفة المحصلة النهائٌة لكافة الدعاوى ال

أثر جوهري على نتائج الشركة أو مركزها المالً. ال ٌوجد لدى الشركة أي دعوى قضائٌة قائمة جوهرٌة بتارٌخ إعداد القوائم 

 المالٌة.

 خطابات الضمان  ( ب

: الشً( 2114لاير سعودي ) 47,251,111جز مع بنك محلً بمبلغ قامت الشركة باالٌداي والح 2115دٌسمبر  31كما فً 

 .2116و 2115للحصول على خطاب اعتماد جهوزي للمشاركة فً نقابة لوٌدز لالكتتاب فً عامً 

لاير سعودي ( كودٌعة قابلة لالسترداد  27,111,211: 2114لاير سعودي ) 42,134,793اٌضا قامت الشركة باٌداي مبلغ 

. عند اصدار خطاب االعتماد الجهوزي سٌتم سحب الودٌعة 2116و 2115شاركة فً نقابتها لالكتتاب فً عامً مع لوٌدز  للم

 12342: 2114) لاير سعودي 113,751 بلغتإٌداي المبالغ المستردة الخاصة بوعالوة على ذلك، مبانً المكتب  من لوٌدز.

 لاير سعودي(.
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لرم ٌكرن هنراك اي تراثٌر مرن ومرع ذلرك  السابقة كً تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالٌرة . السنة تم إعادة تبوٌب بعض أرقام

 .هذه إعادة التصنٌف على العرض الشامل للبٌانات المالٌة

 
 القوائم المدلٌة  ااعتمدد -11

 .2116 ـبراٌرف 23 الموافق فً هـ1437 جمادى األولى 14 بتارٌخ اإلدارةالقوابم المالٌة من قبل مجلس  اعتمدت 




