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 6 عمليات المساهمين الشامل لدخل القائمة 
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 التكوين واألنشطة الرئيسية  - 1

شرررركة مسررراهمة سرررعودية مسرررجلة فررري المملكرررة العربيرررة السرررعودية  -الشرررركة السرررعودية إلعرررادة الترررأمين التعاونيرررة ) "الشرررركة" ( 

( ولررررديها 2008مررررايو  17هررررل )الموافررررق 1429األول  يجمرررراد 12بترررراريخ  1010250125بموجررررب السررررجل التجرررراري رقررررم 
. إن عنررروان المكترررب المسرررجل للشرررركة هرررو ص . ب 2014146ISاليزيرررا بموجرررب تررررخيص رقرررم م ،فرررري فررري واليرررة البررروان

الريرررراض، المملكررررة   ،4130، مبنررررى 7مخررررر  ، الطريررررق الرررردائري الشررررمالي الغربرررري، الرررروادى، 11372، الريرررراض 300259

 العربية السعودية. 
 

لمملكرررة العربيرررة لنشررراطات ذات العالقرررة فررري اإن الغررررض مرررن إنشررراء الشرررركة هرررو مزاولرررة أعمرررال إعرررادة الترررأمين التعررراوني وا

 .السعودية وخارجها
 

 أسس اإلاعداد  - 2
 أسس القيدس 

المدرجرررة  بالقيمرررة العادلرررة  يرررتم إعرررداد القررروائم الماليرررة وفقررراً لمبررردأ التكلفرررة التاريخيرررة المعدلرررة لتشرررتمل علرررى قيررراس االسرررتثمارات

 .في قائمة الدخل قيمتها العادلة
 

 بيدن األلتزام
 .الدولية الخاصة بالتقاريرالمالية رييالمعلوفقا من قبل االدارة  2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةئم المالية أعدت القوا

  
 العرض  سدأس

وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكرة العربيرة السرعودية ، علرى الشرركة أن تحرتفظ بحسرابات منفصرلة لكرل مرن عمليرات الترأمين 

يرتم وعمليرات المسراهمين. حتفظ الشرركة بالعهردة الفعليرة لجميرع الموجرودات المتعلقرة بعمليرات اعرادة الترامين توعمليات المساهمين. 

الحسابات الخاصة بذلك النشاط ويتم  توزيع اإليرادات والمصاريف األخررى  تسجيل اإليرادت والمصاريف الخاصة بكل نشاط في

 ومجلس اإلدارة. المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل إدارة الشركة

المتبقيرة يرتم توزيعهرا الرى  %90مرن صرافي فرائض عمليرات إعرادة الترأمين الرى حملرة الوثرائق و  %10يتطلب من الشرركة توزيرع 

مساهمي الشركة وفقاً للوائح وانظمة التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. أي عجز ناتج من عمليرات إعرادة الترأمين 

 .المساهمين بالكامل اتيلعمل تحويلهيتم 

) يشرار اليره القرانون( حيرز النفراذ فري  2015نوفمبر  11بتاريخ  3نظام الشركات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 

(. يجب على الشرركة تعرديل نظامهرا االساسري ألي تغيررات لتتماشرى مرع أحكرام مرواد 2016مايو  2هل )الموافق 1437رجب  25

. عليرهفي اجتماي الجمعية الغير العاديرة مرن اجرل التصرديق للمساهمين النظام األساسي  لتالي يجب على الشركة عرضالقانون. وبا

 . 2017ابريل  21هل الموافق 1438رجب 24ومن المتوقع األلتزام الكامل للقانون في موعد اليتجاوز 
 

 العملة الوظيفية واعملة العرض 
 .ذي يعتبر العملة الوظيفية للشركةلسعودي والتم عرض القوائم المالية باللاير ا
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 المعديير الجديد  ، والتعديالت اعلى المعديير والتفسيرات  - 3

، باستثناء تطبيق السابقةمع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية  تتماشىالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية  ان
  :تالية والتعديالت األخرى على المعايير القائمة المذكورة أدناهالمعايير الجديدة ال

 المعديير الجديد  الصددر  والمعدلة والمطبقة 
 

 2014-2012التحسينات السنوية على معايير التقارير الدولية 
 

فترات السنوية التي تبردأ فري أو التي تنطبق على ال 2014 -2012دورة التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية لألعوام 
 م.2016 يناير 1بعد 

 
 (1اإلفصاح األولي )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 

عرررض البيانرات الماليرة لمعالجرة ينظرر معوقرات معرردي ممارسرة أحكامهرا فري تقرديم التقررارير  1يعردل معيرار المحاسربة الردولي رقرم 
 .2016يناير  1تبدأ في أو بعد  المالية. وهو فعال للفترات السنوية التي

 

 معديير صددر  ولكنهد غير سدرية المفعول بعد
باإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله، نورد أدناه المعايير التالية والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد حتى تاريخ 

ير )إذا كانت تنطبق على أنشطتها( عندما تصبح سارية المفعول. اصدار القوائم المالية للشركة. تنوي الشركة اعتماد هذه المعاي
لمعايير التقارير المالية الدولية والتي نشرت وتعتبر الزامية  والمراجعات إضافة لذلك، قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت 

 للشركة اعتباراً من تواريخ مستقبلية.
 

 

 األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

 

(، بأن ينتج في جزء مهم من األصول المالية الحالية والمصنفة 9المتوقع عند تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )من 

ة األخرى. بدالت كإستثمارات متاحة للبيع، بحيث يعاد تصنيفها بقيمتها العادلة في قائمة الدخل أو بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل

يمة اإلئتمان لألصول المالية والمقيمة بالقيمة المطفأة وسندات الدين سوف يتم تقيمهم بالقيمة العادلة بحيث يتم اإلعتراف بالتعديالت للق

ناءاً على تطبيق العادلة ضمن قائمة الدخل الشاملة األخرى، والتي من المتوقع أن تزيد طبقاً لمقدمة منهجية خسائر اإلئتمان المتوقعة. ب

( "عقود التأمين" سوف يعاد تصنيف العديد من األصول لتصبح بالقيمة العادلة 4المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية المعدل رقم )

عديل في قائمة الدخل أو كخسارة للقيمة العادلة المختارة. تستمر الشركة في مراقبة التقدم لمجلس معايير المحاسبة الدولية بخصوص ت

( 9(، والذي يقدم عفو مؤقت لتطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )4المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

ن نشاطها األساسي مرتبط بالتأمين. تتوقع الشركة بأنه من المسموح لها إستخدام العفو المؤقت وتأجيل تطبيق وللشركات التي يك

 .2021يناير  1( لتاريخ الحق، ولكن ليس بعد 9ي الخاص بالتقارير المالية رقم )المعيار الدول

 

 (7اإلفصاح األولي )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 

تتطلرب هرذه  .2017ينراير عرام  1للفتررات السرنوية التري تبردأ فري أو بعرد  يطبرقالتدفقات النقديرة  7لي رقم تعديل معيار المحاسبة الدو

يالت اإلفصاح لكي يتمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في اإللتزامات الناشئة مرن اإلنشرطة التمويليرة بمرا فري ذلرك التعد

 .الناشئة من التغيرات النقدية وغير النقدية
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 )تتمة(المعديير الجديد  ، والتعديالت اعلى المعديير والتفسيرات  - 3

 )تتمة( ر سدرية المفعول بعدمعديير صددر  ولكنهد غي
 

 ضرائب الدخل 12معيار المحاسبة الدولي 

ينرراير عررام  1للفترررات السررنوية الترري تبرردأ فرري أو بعررد  يطبررق "ضرررائب الرردخل"  – 12لي رقررم معيررار المحاسرربة الرردو ت علررى تعررديالال

دة فقرط علرى المقارنرة برين القيمرة الدفتريرة توضيح اذا كان هناك فروقات مؤقترة جرائزة الحسرم والمعتمرتتطلب هذه التعديالت  .2017

التغيرات المسرتقبلية المحتملرة فري القيمرة الدفتريرة أو الطريقرة المتوقعرة برال يترأثر ، و لالصل وأساسه الضريبي في نهاية فترة التقريرر

 ين، هناك فرق مؤقت.السترداد األصول. لذلك، على افتراض أن القاعدة الضريبية ال تزال في التكلفة األصلية لألدوات الد
 

 الدفع على اساس السهم  2معيار التقارير المالية الدولية 

 1للفتررات السرنوية التري تبردأ فري أو بعرد  يطبرق الدفع على اساس السرهم "  " – 2رقم التقارير المالية الدولية معيار  ت على تعديالال

ي في ثالثة محاور. األول ، قياس الدفع علرى اسراس السرهم تسروي هذه التعديالت التصنيف والقياس المحاسب تغطي .2018يناير عام 

التعرديالت الردفع علرى اسراس السرهم عن نيف صافي الدفع على اساس السهم بعد ضريبة اإلستقطاي ، الثالث المحاسبة نقداً، الثاني تص

  من تسويات نقدية الى تسويات ملكية.

 
 العقود مع العمالء  اإليرادات من 15 الدوليالتقرير المالي المعيار 

 
 .2018يناير عام  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  يطبقاإليرادات من العقود مع العمالء  15الدولي التقرير المالي المعيار 

تراثير . سريكون للمعيرار ليرتم تحديرد مقردار الفتررة لالعتررافالمعيار الجديد يقسم مراحل تحديد االعترراف براإليراد الرى خمرس مراحرل 

 االعتراف بااليراد  تأجيلجوهري في وقت وكيفية اإلعتراف باإليراد، حيث تختلف تقديرات والتحكيم واحتمالية تقديم او 
  
 التأجير  16 الدوليالتقرير المالي معيار ال

المعيرار الجديرد يلغري .  2019ينراير عرام  1للفتررات السرنوية التري تبردأ فري أو بعرد  يطبق التأجير  16 الدوليالتقرير المالي معيار ال

ويفررق برين تراجير تمرويلي فري قائمرة المركرز المرالي و التراجير التشرغيلي غيررر  17تصرنيف انرواي االيجرارات تحرت المعيرار الحرالي 

 ادرا  جميع عقود التاجير ضمن قائمة المركز المالي. 16المدر  في قائمة المركز المالي. حيث يلزم المعيار 
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 ملخص بدلسيدسدت المحدسبية الهدمة  -4

 :كما هو أدناه بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية أدناه نورد
 

 إاعدد  االسندد 
تستخدم الشركة اتفاقيات إعادة اسناد عمليات التأمين لزيادة قدرات التأمين الخاصة بها وللتقليرل مرن مخراطر تعرضرها للخسرائر. إن 

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

 يتم إجراء مراجعة لالنخفاض في القيمة للمبالغ القابلة لإلسترداد بموجب عقود إعادة االسناد بتاريخ إعداد القوائم المالية مرة واحدة

وذلك عند وجود انخفاض في القيمة خالل السنة. يحدث االنخفاض فري القيمرة عنرد وجرود دليرل موضروعي يشرير إلرى عردم أو أكثر 

نية قياس اثر المبرالغ التري ستسرتلمها الشرركة مرن معيردي الترأمين كاإمكانية الشركة استرداد المبالغ القائمة بموجب شروط العقد، وإم

 ي قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم.بشكل موثوق به. يتم إثبات الخسائر ف
 

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

 

مع عقدعإعاقع إسعادع  إعمعيدي التأمين. تقدر المبالغ المستحقة بطريقة تتفرق لتمثل مطلوبات عمليات اعادة االسناد األرصدة المستحقة 

يتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات عمليات إعادة التأمين عند إستنفاذ كافة الحقوق التعاقدية أو إنهائها التأمين المرتبطة بها.

 أو عند تحويل العقد إلى طرف آخر.
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 ملخص بدلسيدسدت المحدسبية الهدمة ) تتمة (   - 4
 

 لنقديةالنقدية وشبه ا
والتي تستحق خالل ثالثة اشرهر او  ألجلالبنوك وودائع و الصندوق تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد لدىلغرض التدفق النقدي، 
 اقل من تاريخ اقتنائها.

 

 توزيعدت االربدح
يوافرق المسراهمون علرى بشركل عرام عنردما وذلرك يتم اثبات توزيعات االرباح عندما يكون لديره الحرق فري الحصرول علرى الردفعات، 

 توزيع ارباح.
 

  المؤجلة كتتدبتكدليف اإل
بالقدر الرذي  التأمين إعادةتجديد عقود  إعادةيتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو 

المتضرمنة الشراملة تكراليف  خررىاأل كتترابكافة تكراليف األ إثباتالمستقبلية. يتم  قساطاألسترداد من تكون فيه هذه التكاليف قابلة لإل

نفرس األسراس المسرتخدم فري  تبرايإبالمؤجلرة األولري لهرا، يرتم إطفراء التكراليف  ثبراتوبعرد اإل.كمصروف عنرد تكبدها اشراف ورقابة

حتسراب التغيررات فري العمرر إتم ير .والفرائض المترراكم الترأمين إعرادةاء فري قائمرة نترائج عمليرات . يقيرد اإلطفراألقساط غير المكتسبة

ستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التري تضرمنها ذلرك األصرل وذلرك بتعرديل فتررة اإلطفراء، اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة إل

 عتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية. إويتم 
 

، مررة واحردة أو أكثرر وذلرك عنرد وجرود اريخ إعداد كل قروائم ماليرةذلك بتنخفاض في القيمة، وإيتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوي 

نخفرراض. وفرري الحرراالت الترري تقررل فيهررا المبررالغ القابلررة لالسررترداد عررن القيمررة الدفتريررة، يررتم إثبررات خسررارة دليررل علررى وقرروي هررذا اإل

كتتراب المؤجلرة بعرين االعتبرار عنرد إجرراء نخفاض في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم. كما تؤخذ تكاليف االاإل

 .يتم فيها إعداد القوائم المالية اختبار كفاية المطلوبات في كل فترة

 اليتم اثبات تكاليف االكتتاب المؤجلة عند االنتهاء من هذه العقود او تسويتها.
 

 المصدريف المدفواعة مقدمد
ولكن ترم دفعهرا نقردا. وسرجلت مردفوعات مقردما فري البدايرة كموجرودات بعد  متكبدةغير  مصاريفمدفوعة مقدما المصاريف المثل ت

 والفرائض المترراكم  عمليات إعادة التأمينالدخل الشامل لوتقاس على المبلغ النقدي المدفوي. وفي وقت الحق، وتحمل هذه إلى قائمة 

 .أو تنتهي مع مرور الوقت هاشاملة حيث يتم استهالكالالمساهمين عمليات وقائمة دخل 

 الممتلكدت والمعدات
مرن  جوهريرةأجرزاء إسرتبدال . عندما يطلرب نخفاض في القيمةإناقصاً االستهالك المتراكم وأي  بالتكلفة، الممتلكات والمعدات تظهر

 ويرتم إسرتهالكهاإنتاجيرة محرددة  وفقاً ألعمار مستقلةهذه األجزاء كموجودات تقوم الشركة بإثبات الممتلكات والمعدات على فترات، 

 والفرائض المترراكم  عمليرات إعرادة الترأمينالردخل لشرامل ل قائمرةاألخرى فري  األصالح والصيانةوفقا لذلك. يتم إدرا  جميع تكاليف 

 األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك. عند تكبدها. شاملةالالمساهمين وقائمة دخل عمليات 

طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ب األخرى ات والمعداتالممتلك كافة تكلفة وإطفاء يتم استهالك 

 كما يلي:

 سنة 33 مبنىال
 سنوات 5 – 3 معداتالولي اآلحاسب الأجهزة 
 سنوات 5  والمفروشات األثاث

 سنوات  4 السيارات 
 سنوات 10  المباني المستأجرةتحسينات 
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 الممتلكدت والمعدات ) تتمة (
تم ي. كما قوائم مالية كل إعداد تاريخقتضى األمر، في االقيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية، ومن ثم تعديلها إذا يتم مراجعة 

وجود أحداث أو تغيرات فري الظرروف تشرير إلرى  ندع للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتهالموجودات هذه االقيمة الدفترية لمراجعة 

القابلرة  المتوقعرةالقيمرة  عرنالقيمرة الدفتريرة  مثرل هرذا الردليل وزيرادةأن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. فري حالرة وجرود 

 .هال القابلة لالستردادلالسترداد، يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة 
 

مرن  يتوقرع أي منرافع اقتصرادية مسرتقبلية إضرافيةال الممتلكات والمعردات عنرد البيرع أو عنردما  ند من بنودالتوقف عن اثبات أى بيتم 

صرافي  )التي يتم إحتسابها بالفرق برينالموجودات  التوقف عن إثباترة ناتجة عن أو خساأي ربح  يتم إثبات. استبعادهاستخدامه أو 

أو قائمرة عمليرات  والفرائض المترراكم عمليرات إعرادة الترأمينالدخل الشامل لي قائمة ( فلألصلمتحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية 

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

 
  في قيمة الموجودات المدلية واعدم إمكدنية تحصيلهد  نخفدضاال

أو مجموعرة  قيمة أي أصل مالي انخفاضمن وجود أي دليل موضوعي على يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد 

 إعرادةقائمرة نترائج عمليرات  فري القيمرة فري نخفراضخسرارة اال إثبرات، يرتم الدليل  اوفي حالة وجود مثل هذ. من الموجودات المالية 

 قائمة عمليات المساهمين.  وأ والفائض المتراكم التأمين

 لى النحو التالي :في القيمة ع نخفاضيحدد اال

فرررق بررين التكلفررة والقيمررة العادلررة ، ناقصررا خسررارة فرري القيمررة ال نخفرراضبالنسرربة للموجررودات المثبتررة بالقيمررة العادلررة، يمثررل اال �

 قائمة عمليات المساهمين . أووالفائض المتراكم التأمين  إعادةالمثبتة سابقا في قائمة نتائج عمليات  نخفاضاال

فرري القيمررة الفرررق بررين القيمررة الدفتريررة والقيمررة الحاليررة للترردفقات النقديررة  نخفرراضلمثبتررة بالتكلفررة، يمثررل االبالنسرربة للموجررودات ا �

 معدل العائد السائد في السوق حالياً ألصل مالي مماثل.  أساسالمستقبلية المخصومة على 

بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقديرة في القيمة الفرق  نخفاضبالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة، يمثل اال �

 معدل العمولة الفعلي األصلي.  أساسالمستقبلية المخصومة على 

 المكتتبةاألقسدط إجمدلي 
 لرقبصررف النظرر إذا كانرت تتع تكون إجمالي األقساط المكتتبة من مجموي األقساط المتعلقة بالعقود التري تبردأ خرالل السرنة الماليرةت

 اإبرال  الشرركة عنهريرتم  . وتشتمل كذلك على تقردير األقسراط المتعاقرد عليهرا والتري لرمالحقة ةيبفترات محاسب كل كامل أو جزئيبش

 .في قائمة المركز المالي . يتم إظهار األقساط كأقساط تأمين مستحقةقائمة المركز الماليحتى تاريخ 
 

يرتم سرب أقسراط إعرادة إلزاميرة وفقرا لشرروط العقرد. تتححيرث ركة المسرندة، حيث تتطلب شروط العقد إعادة التغطية بعد خسارة الشر

 اكتساب االقساط الخاصة بإعادة التغطية على فترة التغطية المتبقية. مبالكامل االقساط على الوثيقة األولى ويت  كتسابإ
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 والتالعمدخل ومكتسبة ال قسدطاأل

غير المكتسربة  قساط. تمثل األالتأمين التي تخصهاإعادة  تغطية أخطارفترات  مدى الدخل على إلىالعموالت دخل و قساطاأل ترحل

العموالت المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول، ويتم تأجيلها باستعمال الطرق دخل المكتتبة و قساطالعموالت الحصة في األدخل و

 :التالية 

عدد األيام الفعلية بالنسبة لعقود إعادة التأمين االختياري واتفاقيات إعادة التأمين التعاقدي غير النسبي والمحافظ المحولرة طريقة  �

 من شركات التأمين.

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

 السنوات  القطدع
 4  الهندسي
 2  أخرى

 بناًء على طبيعتها والشروط األساسية  عقود خاصة 
 

 

كري والفرائض المترراكم التامين  إعادةقائمة نتائج عمليات  إلى العموالتدخل و غير المكتسبة قساطترحل التغيرات في مخصص األ

 .التأمين إعادة مخاطرفترات تغطية اإليرادات على مدى  إثباتيتم 

 المطدلبدت 
مصراريف تسروية الخسرائر مرن الترأمين و إعرادةطبقراً التفاقيرات شركات التأمين المطالبات المبلغ عنها من قبل المطالبات من تتكون 

 .، وتحمل على الدخل عند تكبدهاتاالسترداداذات العالقة، بعد خصم 
 

بتراريخ قائمرة المركرز المرالي  المسرددةيرر التكلفة المقردرة للمطالبرات المتكبردة غ إجماليالمطالبات تحت التسوية على  إجمالييشتمل 

تم التبليغ عنها أم ال. تجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعرة بتراريخ قائمرة المركرز المرالي وذلرك علرى  سواءً 

داد المطالبرات وخبررة الشرركة السرابقة، لقراء تكلفرة سر اإلدارةتقدير كل حالة على حده. كما يجنرب مخصرص، وفقراً لتقرديرات  أساس

 المتكبدة وغير المبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. 

يدر  أي فرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبرة فري الفتررة الالحقرة فري قائمرة عمليرات 

لبات غير المسددة ألنه يتوقع بشكل كبير أن يتم سداد التأمين الشاملة لتلك السنة. ال تقوم الشركة بتخفيض المطلوبات المتعلقة بالمطا

 كافة المطالبات خالل سنة من تاريخ قائمة المركز المالي.

مستقلين بتقدير المطالبات المتعلقرة الخبراء تسوية خسائر  ويقوم. السابقة للشركةلخبرة االشركة مخصص مطالبات بناء على  تجنب

رتهرا السرابقة لقراء المطالبرات المتكبردة غيرر المبلرغ عنهرا بات وفقرا لتقرديرات االدارة وخبالممتلكات. اضافة الى ذلك تجنرب مخصصر
ان مبلغ المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  تستند على  .باالضافة الى تكلفة سداد المطالبات القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي

مثل طريقة شاين ليدر و بورنهيتر فيرغسون ونسب الخسارة  واسعلة على نطاق تقديرات محسوبة باستخدام تقنيات االكتوارية المقبو

بنياء عليى   تقيديراتالتي يتم مراجعتها على فترات منتظمة من قبل خبير االكتواري المستقل. تستخدم االساليب التقنية بشكل عام فيي 

 يتم اخيذ بعيين االعتبيار.تحصيلطالبيات الميرجح ان لتشيكل نظيرة عليى حيدوم الم اليزمنالخبرة السابقة فيي تطيور المطالبيات خيالل 

عليى  نيىتباالفتراضيات الهامية  المسيتخدمة  عنيد تقيدير المخصصيات إن و الشروط والبنيود.   المكتتبة االعمالالتغيرات في محفظة 

 ت محفظية االعميال انعكيا وللتصينيف ولالحتمياالتكون معقولة التنبؤ باحتمالية المطالبات المستقبلية وتطورها   التي الخبرة السابقة

 عادل للمطالبات النهائية المحتملة للسنوات االخيرة.

 ات تحت التسوية باالجمالي و حصص االعادة بها بشكل منفصل.المطالب يتم عرض 
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 اختبدر كفدية المطلوبدت
 كتتاب، بعد خصم تكاليف االمين التأ إعادةختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء ا

أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقرد عليهرا،  اإلدارةتستخدم المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، 

والفرائض  الترأمين إعرادةالقيمة الدفترية مباشرةً على قائمة نترائج عمليرات ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يحمل أي نقص في 

المؤجلة ذات العالقة مباشرةً، وبعد ذلك يتم تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات  كتتابوذلك بشطب تكاليف اال المتراكم

 كفاية المطلوبات.
 

 

  التأمين المدينة  أقسدط
األولري لهرا، بالقيمرة العادلرة للمبلرغ المسرتلم أو المسرتحق  ثبراتعنرد اسرتحقاقها، ويرتم قياسرها، عنرد اإل ةيندالمتأمين ال أقساط إثباتيتم 

فري قيمتهرا وذلرك عنردما تشرير األحرداث أو  انخفراضللتأكرد مرن وجرود  المدينرةالترأمين  قسراطألالقبض. يتم مراجعرة القيمرة الدفتريرة 

التأمين  إعادةفي قائمة نتائج عمليات  نخفاضخسارة اال إثباتويتم قيمتها الدفترية،  عدم إمكانية استرداد إلىالتغيرات في الظروف 

 الموجودات المالية.  إثباتأسباب  انتفاءعند  ةدينمالتأمين ال أقساط إثبات. يتم التوقف عن والفائض المتراكم

 
 الدائنون والمبدلغ المستحقة الدفع 

قردم بهرا فرواتير قدمت أم لم ت سواءً جب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، االلتزامات لقاء المبالغ الوا إثباتيتم 

  من قبل الموردين.

  دخل العموالت الخدصة
 . العمولة الخاصةالمبلغ القائم ومعدل  بعين االعتبار أصل األخذفعلي بعد العائد ال أساسعلى  دخل العموالت الخاصة إثباتيتم 

 لمدرجة قيمتهد العددلة في قدئمة الدخلاالستثمدرات ا
. نشرأتهااالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة فري قائمرة الردخل هري اسرتثمارات ترم تخصيصرها بالقيمرة العادلرة فري قائمرة الردخل عنرد 

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

ن هذا التخصيص يلغي او يقلل بشكل جوهري المعالجة غير المتناسقة التي تنشأ عن قياس الموجودات وااللتزامات او إ �

 مختلفة ، او  أسساثبات االرباح او الخسائر وفق 

ً ، جزء من مجموعة الموجودات الماليةن الموجودات والمطلوبات هي إ �  ها وتقييم، ويتم ادارتالمطلوبات المالية او كالهما معا

 .او استراتيجية االستثمار الموثقة، طبقا الدارة المخاطر أدائها على اساس القيمة العادلة

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

عمليرات وقائمرة والفرائض المترراكم الترأمين إعادة ت نتائج عمليامحققة في قائمة تدر  تسويات القيمة العادلة واألرباح والخسائر ال

 .المساهمين

 المصدريف العمومية واإلدارية
 يتمعتص يفعجمي عال فد تعالمتكبإسعخاللعالد ةعالم لية،عوالعتتصلعمب شرسعب الكتت بعكمص ريفعقموميةعواإارية.
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 األجنبيةالعمالت 
تحويرل  ويرتم. المعرامالت إجرراءالصررف السرائدة وقرت  أسرعارالرلاير السرعودي ب إلرى األجنبيرةتحول المعامالت التي تتم برالعمالت 

. تردر  المركرز المراليالصرف السائدة في تراريخ قائمرة  أسعارب األجنبيةالموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت  أرصدة

 .عمليات المساهمين قائمة أو والفائض المتراكم تأمينال إعادةعمليات ل الدخل الشاملقائمة كافة فروقات التحويل ضمن 
 

 الزكد  وضريبة الدخل
المسراهمين ضريبة الدخل على و والجمهور العام والخليجيين المساهمينالزكاة على  وفقاً للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل تخضع

باإلضرافة الرى مبرالغ مسرتحقة أن وضريبة الدخل على قائمة التغيرات فري حقروق المسراهمين  يحمل مخصص الزكاة غير الخليجيين

فري حقروق  الخليجيرين والجمهرور العراميرتم احتسراب الزكراة علرى حصرة المسراهمين  .وجدت على عند االنتهراء مرن الربروط النهائيرة

هيئة الزكاة والردخل. يرتم احتسراب ضرريبة الردخل  علرى أو صافي الدخل بإستخدام األسس المحددة  بموجب لوائح من / المساهمين 

ألن هررذه هرري  الخسررائر المتراكمررةمررن صررافي دخررل السررنة. الزكرراة وضررريبة الرردخل تحمررل علررى ا غيررر الخليجيررينحصررة المسرراهمين 

 التزامات المساهمين.

بما يزيرد عرن  – الخسائر المتراكمةعلى . ضريبة الدخل المحملة الخسائر المتراكمة الزكاة وضريبة الدخل تم تحميلها بالكامل على

 .الخسائر المتراكمةيتم تغطيتها من المساهمين األجانب وإثباتها على  الزكاة على حصة المساهمين السعوديين

ضريبة استقطاي الشركة على بعض المعامالت مع اطراف غير مقيمة  في المملكرة العربيرة السرعودية طبقراً لقرانون ضرريبة الردخل 

تصرنيفها مدفوعات ضريبة االستقطاي نيابة عرن االطرراف غيرر المقيمرة والتري ال يرتم اسرتردادها مرن تلرك االطرراف يرتم  السعودي.

 .كمصروف
 

 المخصصدت
يتم إثبات المخصصات عند وجرود التزامرات ) قانونيرة أو متوقعرة ( علرى الشرركة ناتجرة عرن أحرداث سرابقة وإن تكراليف سرداد هرذه 

 قياسها بشكل موثوق به. االلتزامات محتملة يمكن 
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 ملخص بدلسيدسدت المحدسبية الهدمة ) تتمة (   - 4
 مقدصة الموجودات والمطلوبدت المدلية 

ا يكون هناك متتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدر  صافيها في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعند

ال يرتم  بيرع الموجرودات وتسرديد المطلوبرات فري آن واحرد. أو ،الصافي أساسعلى ة الموجودات والمطلوبات لدى الشركة لتسوي ةني

ذلرك عمليرات المسراهمين مرا لرم يكرن قائمة ووالفائض المتراكم التأمين  إعادةنتائج عمليات والمصاريف في قائمة يرادات اإلمقاصة 

 تفسيراتها. أوة المحاسبيمسموحاً به من قبل المعايير  أومطلوباً 
 

     محدسبة تدريخ التداول
يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجرودات الماليرة بتراريخ الترداول )أي التراريخ الرذي 

موجرودات الماليرة أن يرتم سررداد الشرركة بشرراء أو بيرع الموجرودات(. تتطلرب العمليرات اإلعتياديرة المتعلقرة بشرراء وبيرع ال فيرهتلترزم 

 الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
 

 المعلومدت القطداعية 
( أو يقروم بتقرديم خردمات فري بيئرة اقتصرادية معينرة أعمرال)قطراي  معينرةي من الشركة يقوم بتقرديم خردمات أساسيعتبر القطاي جزء 

. وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحردات خرىوخسائر القطاعات األ أرباحه وخسائره عن أرباحختلف )قطاي جغرافي(، وت

 كما يلي: يتم رفع التقارير بشأنها و رئيسيةقطاعات  ستةعمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها 

مواقع االنشاء أو البناء. يوفر هذا النوي من  التي تحدث في شاملة للمؤمنين في حاالت الطوارئ ويمثل تغطية تأمينية، ةالهندس �

التأمين تغطية كافة مخاطر األعمال وااللتزامات تجاه األطراف الثالثة لقاء أية أضرار مادية أو اصرابات تحردث نتيجرة العمرل 

 إن هذه التغطية متاحة ايضاً لالالت والمكائن. .يام بهقالذي يتم ال

ذلرك عنرد حردوث ضررر فري الممتلكرات نراتج عرن الحريرق أو الفيضرانات أو الرزالزل و محرددة ويقوم بتغطيرة خسرائر، الحريق �

 كما يوفر التغطية لقاء مقدار األرباح بالنسبة للنشاطات الصناعية والتجارية. .والكوارث األخرى
 

ا نقرل الممتلكرات ويغطي الخسائر أو األضرار المتعلقة بالشحن أو السفن أو وسائل الشحن األخرى والتي يتم بموجبهالبحري،  �

 . ميناء الوصول النهائي قطة المنشأ إلىمن ن
 

كما يغطي الخسائر الناتجرة عرن إسرتخدام  .ويغطي الخسائر أو األضرار التي تحدث على السيارات نتيجة الحوادث، السيارات �

 صابات الجسدية.كات العامة. لألطراف الثالثة واإلالممتل
 

اعدة المالية للمرافقين وافراد العائلة في حالة الوفاة أو بعض االمراض أو العجز. ويمكرن ويستخدم كوسيلة لتوفير المسالحياة،  �

  . تغطية لفرد أو جماعة –أن يكون على شكل 

 .والحوادث الشخصية لألفراد والجماعاتاإللتزامات ويغطي مختلف الحوادث / الممتلكات مثل األصول حوادث عامة،  �
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 لمحدسبية الهدمة ) تتمة ( ص بدلسيدسدت الخم  - 4
 المعلومدت القطداعية ) تتمة ( 

أو الخسرارة   الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفرة عرن الرربح  أساسيتم تقويم أداء القطاي على 

 في القوائم المالية. 
 

التحويرل برين قطاعرات  سرعارنها تتم وفقراً ألث أية معاملة، فإفي حالة توقع حدو. والسنةلم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل 

مل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاي على التحويالت بين قطاعات تشت. خرىوتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األ، عمالاأل

 ى مستوى القوائم المالية للشركة.والتي سيتم حذفها عل عمالاأل

 المؤجلةأقسدط فدئض الخسدر  
د الخسرارة لتخفريض تعرضرها  اقساط فائض الخسارة غيرر النسربي  علرى اسراس تكبر  اسناد  المؤجلةستخدم الشركة اتفاقيات اعادة ت 

وادارة القدرة االكتتراب. ان التكراليف ذات الصرلة بهرذه االتفاقيرات يرتم اطفاءهرا المقدرة خطر الخسائر الكوارثية لكل خطر او  الناتج

 ويتم تحميلها على قائمة عمليات اعادة التامين. االكتتابخالل فترة عقد 
 

 التقديرات واالفتراضدت المحدسبية الهدمة - 5
يتطلررب إعرررداد القرروائم الماليرررة مررن اإلدارة إجرررراء التقررديرات واالفتراضرررات الترري قرررد تررؤثر علرررى مبررالغ اإليررررادات والمصررراريف 

عدم التأكد من هذه التقديرات  إنبتاريخ إعداد القوائم المالية.  والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة

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

اريخ قائمرة المركرز فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصرادر األساسرية المسرتقبلية واألخررى لعردم التأكرد مرن التقرديرات بتر

 المالي والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.
 

 االلتزامدت النهدئية الندتجة اعن المطدلبدت المقدمة بموجب اتفدقيدت إاعدد  التأمين 
ن المطالبات المقدمة بموجب عقود إعادة الترأمين مرن أهرم التقرديرات المحاسربية التري تقروم يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة ع

بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكرد التري يجرب أخرذها بعرين االعتبرار عنرد تقردير االلتزامرات التري يتعرين علرى الشرركة 

غير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقرع اإلبرال  عنهرا بعرد دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة و

 .الماليتاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز 

ر المبلغ عنها تتمثل في ن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غيإ 

تقردر المطالبرات التري تتطلرب قرراراً مرن  إتباي نفرس طررق سرداد المطالبرات السرابقة عنرد التنبرؤ بطررق سرداد المطالبرات المسرتقبلية.

المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالرة علرى حرده. تقروم شرركات تسرويات مخراطر مسرتقلة بتقردير المطالبرات المتعلقرة 

كات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبرات المتكبردة، والمطالبرات المتكبردة غيرر المبلرغ عنهرا، علرى أسراس بالممتل

التغيرات في االحتياطيات الفنية،  ةقارنبمالتأمين الخارجي للشركة،  يرجنة المخاطر واالكتتاب، بالتعاون مع خبتقوم ل ربع سنوي .

 .ر هو معقوللتحديد ما إذا كان التغيي
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 التقديرات واالفتراضدت المحدسبية الهدمة ) تتمة ( - 5
 

 في الذمم المدينة نخفدضاالخسدئر 
تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجرودات الماليرة 

الذمم المدينة التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد  إنفي قيمتها.  انخفاضلتأكد من وجود التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك ل

ال يرتم إدراجهرا عنرد مراجعتهرا بصرورة  نخفاضخسارة اال إثباتأو يستمر في  إثباتفي قيمتها والتي يتم بشأنها  انخفاضمن وجود 

في القيمة هذه إجراء األحكرام والتقرديرات. وإلجرراء ذلرك،  نخفاضفي قيمتها. تتطلب مراجعة اال انخفاضجماعية للتأكد من وجود 

قدرة علرى سرداد متقوم الشركة بتقويم خصائص االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشراً على ال

 كافة المبالغ المستحقة طبقاً للشروط التعاقدية. 
 

 تكدليف االكتتدب المؤجلة
كتكراليف اكتتراب مؤجلرة، وتطفرأ فري قائمرة نترائج عمليرات إعرادة  بعقرود إعرادة الترأمين الرواردةبعض تكراليف االكتتراب المتعلقرة  تقيد

 لعقرودوفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحيرة المسرتقبلية  .ذات العالقة العقودعلى مدى فترة والفائض المتراكم التأمين 

   .شطب اضافيان يتطلب ذلك اجراء ن االسراي في اطفاء هذه التكاليف ويمكن التامين هذه فانه يمك
 

 العددلة لألدوات المدلية القيم
ويرل مطلوبرات مرا بموجرب معادلرة نظاميرة تمرت برين حالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل مرا أو دفعرة عنرد ت

د قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيرع الموجرودات أو تحويرل المطلوبرات قرد أطراف متعاملة في السوق بتاريخ القياس. يحد

 تمت إما:

x في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو 

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

يرتم قيراس القيمرة العادلرة للموجرودات أو  من قبل الشرركة. الً للوصول إليهقابكون يجب ان ي السوق الرئيسي في أكثر األسواق فائدة

وانهررم يسررعون لتحقيررق افضررل عنررد تسرعير الموجررودات أو المطلوبررات،  عرراملين فرري السرروق سيسررتفيدونمتبررإفتراض أن ال مطلوبراتال

 .مصالحهم اإلقتصادية
 

منرافع اقتصرادية باسرتخدام  تحقيرقفري السروق علرى  المتعراملينقردرة  قياس القيمة العادلة للموجودات غير الماليرة تأخرذ فري االعتبرار

 .واألفضل ىخرين في السوق يستخدمونها بطاقتها القصوآمتعاملين بيعها إلى أو  واألمثل بالطاقة القصوى الموجودات
 

 تعادلرة وزيرادة اسرتخدام المردخالبيانرات كافيرة لقيراس القيمرة ال هاتستخدم الشركة طرق التقويم المالئمة وفقاً للقروض وتتروفر بشرأن

 القابلة للمالحظة ذات العالقة، وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
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 التقديرات واالفتراضدت المحدسبية الهدمة ) تتمة ( - 5
 القيم العددلة لألدوات المدلية ) تتمة (

ة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم الماليرة ضرمن التسلسرل الهرمري تم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تم قياسها بالقيم

 -للقيمة العادلة، طبقاً لما هو مبين أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل :

عاألدع رعالمتإاولةع)بإونعتعإيل(عفيعدوقع شطعلموجوإاتعومطلوب تعمم ثلة.ع-عالمدتوىعاألول �

له عق بلةعللمالحظةعبصورسعع–اله مةعلدي سعالديمةعالع إلةعع–طرقعتدويمعتعتبرعمإخالتعالمدتوىعاألإ ىعع-عالمدتوىعالث  ي �

عمب شرسعأوعغيرعمب شرس.

عله عغيرعق بلةعللمالحظة.ع–اله مةعلدي سعالديمةعالع إلةعع–طرقعتدويمعتعتبرعمإخالتعالمدتوىعاألإ ىعع-عالمدتوىعالث لث �

 

تقروم الشرركة بالتأكرد فيمرا إذا تمرت التحرويالت  ،للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية على نحرو متكررربالنسبة 

بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة  لقياس القيمة العادلة ككل( في 

 نهاية كل فترة مالية.

عأ عاإلفص ح عمن عالغرض عن عالع إلة، عالديمة عبتحإيإحقن عالشركة عق مت عطبيعةععيث عأد س عقلى عوالمطلوب ت عالموجوإات فئ ت

عوخص ئصعومخ طرعالموجوإاتعأوعالمطلوب تعومدتوىعالتدلدلعالهرميعللديمةعالع إلةعكم عهوعموضحعأقاله.
 

لتحديد ما إذا كان التغيير نفسه هرو االستثمارية  لموجوداتل اداء موتقوي خارجيين للشركة،خبراء لجنة االستثمار، بالتعاون مع تقوم 

 .معقول بالمقارنة مع السوق.
   

الطررق  هرذا مرا إذا كرانفي للتأكردوالمطلوبرات األخررى،  مرن الموجروداتالتغيرات في القيمة العادلرة لكرل  لتقويم إدارة الشركة، تقوم

 .مقبول المتبعة
 

 أقسدط تأمين مستحقة
نظرا لطبيعرة وذلك  تاريخ التقرير حتىبة بالفعل ولكن لم يبلغ عنها تمكت بوالصللقسط المستقبلي المتوقع من  م التقديراتيتجب أن ي

قساط لمدة االكتتاب المحددة. لذلك مطلوب من األعمليات إعادة التأمين، فإنه يأخذ فترة طويلة من الزمن قبل أن يتم اإلبال  عن كل 

في تقدير األقساط المستحقة من حاملي تلك العقود. قد تختلف النتائج الفعلية مما  في األعمال  لخبرة والمعرفةالحكمة ، اقبل اإلدارة 

 .قسط المستحقالدخل ي تقدير ى إحداث تغيير إيجابي أو سلبي فيؤدي إل

 

التقررارير التاريخيررة  فحروىخدام باسررت أوالا مختلفرة.  طرررقمررن قبرل اإلدارة باسررتخدام  بإنتظرامقسررط المسررتحقة الترتم مراجعررة تقرديرات 

نوي نوي والاالكتتاب ، حسب سنة قساط التاريخية أساسا عن طريق تظورات األكأساس لتقييم مبالغ األقساط المستقبلية. ويتم تحليل 

 .النشاط
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 شبه النقديةوالنقدية  - 6
 2016  2015 

 

 اعمليدت
 إاعدد  التأمين
  لاير سعودي

 اعمليدت المسدهمين
  لاير سعودي

 عمليات
 إعادة التأمين
  لاير سعودي 

 عمليات المساهمين
 لاير سعودي

 -  20,000  -  20.000 نقد في الصندوق 
 5,667,500  11,005,692  27.950.269  15.721.020 حساب جاري –نقد لدى البنوك 
 26,249,775  50,000,000  -  27.150.764 قصيرة األجلودائع  -نقد لدى البنوك 

 42.891.784 ¤  27.950.269  61,025,692 ¤  31,917,275 
 

 

ولهرا  التري لرديها والتي تتماشى مع سياسة اسرتثمار الشرركة  تصنيفات ائتمانية جيدةذات تمثل الودائع ألجل الودائع لدى البنوك 
 (. %2,01: 2015) %0,95. متوسط معدل الفائدة الفعلي لهذه الودائع ايداعهامن ثالثة أشهر من تاريخ  أقلفترة استحقاق 

 

 . استثماري ئتمانيإإن النقد لدى البنوك مودي لدى أطراف ذات تصنيف 
 

 نةالتأمين المدي أقسدط - 7

 

 

 :كاألتيحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  تنكا

 

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

 ةـــوديـعـسـدالت الـــدلريـــب  
    خفض قيمتهد نمستحقة السداد ولم ت      

  

ليست مستحقة 
السداد ولم تنخفض 

  قيمتهد
 أقل من

  يوم 90
91 – 180 

  يوم
 أكثر من

  يوم 180
اد مستحقة السد

 المجموع  ومنخفضة القيمة
2016  114,165,810  36,198,090  13,092,430  18,501,264  4,952,966  186,910,560 

2015   138,023,334  25,943,800  19,011,324  12,163,449  2,622,336  197,764,243 
 
 

  2016 
 لاير سعودي 

 2015 
 لاير سعودي

 197,764,243  186,910,560  أقساط تأمين مدينة إجمالي 
 (2,622,336)  (4,952,966)  ناقصاً : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 195,141,907  181,957,594  أقساط تأمين مدينة

  2016 
 لاير سعودي 

 2015 
 لاير سعودي

 3,557,288  2,622,336  الرصيد األفتتاحي
 (934,952)  2,330,630  خالل السنة/ )معكوس(  مجنب 

 2,622,336  4,952,966  الرصيد الختامي



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 )تتمة( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 )تتمة( أقسدط التأمين المدينة - 7
لاير سررعودي(  83,812,885: 2015لاير سررعودي ) 58,032,495ن مودعررة بمبلررغ تتضررمن أقسرراط التررأمين المدينررة أقسرراط تررأمي

شرركات  لردىهرذه الودائرع محتجرزة  لاير سرعودي(. 2015:13,661,124لاير سرعودي ) 16,148,346ومطالبات مودعرة بمبلرغ 

شهرعمنعت ريخعبإءعت فيعذعع12فيعخاللعهذهعالوإائ عععوفد علشروطعاتف قي تعاق إسعالتأمينعوذاتعطبيعةعمتجإإس.عيتمعالتخليعقنالتأمين 

عاإلتف قية.

لايرعدعوإيع(عع40,429,430:ع2015لايرعدعوإيع)ع43,362,901قالوسعالىعذلكعتتضمنعاقد طعالت مينعالمإي ةعمب لغعمجموقه ع

 .قملي تعالت مينعم ه المد إععوالتيعلمعتدتحقعبعإعب  ًءعقلىعشروطعاالئتم نعالمتفقعقليه عم عشرك تعالتأمين

 إلستثمدرات المدرجة قيمتهد العددلة في قدئمة الدخلا - 8
 تتكون اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في  قائمة الدخل من اآلتي:ع(أ

 اعمليدت المسدهمين  اعمليدت ااعدد  التأمين  
  2016 

 لاير سعودي
2015 

 لاير سعودي
 2016  

  لاير سعودي
2015  

 لاير سعودي
 36,280,976  85.410.773  21,844,963 39.245.084  مرابحة  صناديق

 25,000,000  50.000.000  - -  صناديق إستثمار
 175,235,360  142.975.208  - -  اسهم 

 396,373,680  378.817.260  49,380,880 52.685.763  سندات وصكوك ذات عائد ثابت
 54,690,250  67.375.776  2,481,530 1.516.490  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  93.447.337 73,707,373  724.579.017  687,580,266 
 

 :عمليات المساهمينب الخاصةمكونات األستثمارات يلي تحليل ل فيماع(ب

 

 

  بدللاير السعودي   
  2016   

  المجموع   غير متداولة متداولة  
  85,410,773   - 85,410,773  مرابحة  صناديق

  50,000,000   50,000,000 -  صناديق إستثمار
  142,975,208   - 142,975,208  اسهم 

  378,817,260   57,564,514 321,252,746  سندات وصكوك ذات عائد ثابت
  67,375,776   40,000,000 27,375,776  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  577,014,503 147,564,514   724,579,017  

  باللاير السعودي   
  2015   

  المجموي   غير متداولة متداولة  
  36,280,976   - 36,280,976  مرابحة  صناديق

  25,000,000   25,000,000 -  صناديق إستثمار
  175,235,360   - 175,235,360  اسهم 

  396,373,680   40.037.069 356.336.611  سندات وصكوك ذات عائد ثابت
  54,690,250   - 54,690,250  تغيرسندات وصكوك ذات عائد م

  622.543.197 65.037.069   687,580,266  



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 )تتمة( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 اإلستثمدرات المدرجة قيمتهد العددلة في قدئمة الدخل ) تتمة ( -8
 

بالقيمررة  بعمليررات اعررادة التررأمين والمسررجلة الخاصررةجميررع األدوات الماليررة ، كانررت 2015ديسررمبر  31و  2016ديسررمبر  31كمرا فرري 
ضمن المستوى األول. يعرض الجدول التالي تحليل لألدوات الماليرة المسرجلة بالقيمرة العادلرة التري تنردر  ضرمن عمليرات  تقعالعادلة 

 المساهمين وفقا للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
 

 
  باللاير السعودي   
  2015   

  المجموي المستوى الثالث   المستوى الثاني المستوى األول  
  36,280,976 -  - 36,280,976  صناديق مرابحة 
  25,000,000 -  25,000,000 -  صناديق إستثمار

  175,235,360 -  - 175,235,360  اسهم 
  376,424,502 -  77,500,000 298,924,502  سندات وصكوك ذات عائد ثابت
  74,639,428 -  20,000,000 54,639,428  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  565,080,266 122,500,000  - 687,580,266  
 

لمستوى الثالث من طرق قياس القيمرة اإلى أو من األول والثاني من طرق قياس القيمة العادلة وكذلك لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 

 .2015 ديسمبر 31السنة المنتهية في و  2016ديسمبر  31المنتهية في  السنة  خاللالعادلة  

 
ملييون لاير  17و  ملييون لاير سيعودي 1,5 قيدرها تتضمن نقديية  المساهمينعمليات المدرجة ضمن عمليات إعادة التأمين واإلستثمارات 

مليييون لاير سييعودي، علييى  17,2و مليييون لاير سييعودي 4,1: 2015ديسييمبر  31)  2016 ديسييمبر 31لييى التييوالي كمييا فييي سييعودي، ع

 ضمن تعليمات االستثمار المتفق عليها. المدراء الخارجين للصندوقمتوفرة مع  التوالي(

 

  بدللاير السعودي   
  2016   

  المجموع المستوى الثدلث   المستوى الثدني المستوى األول  
  85,410,773 -  - 85,410,773  حة صناديق مراب

  50,000,000 -  50,000,000 -  صناديق إستثمار
  142,975,208 -  - 142,975,208  اسهم 

  378,817,260 -  57,564,514 321,252,746  سندات وصكوك ذات عائد ثابت
  67,375,776 -  40,000,000 27,375,776  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  577,014,503 147,564,514  - 724,579,017  



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 مة()تت القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 اإلستثمدرات المدرجة قيمتهد العددلة في قدئمة الدخل ) تتمة ( -8
 ستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كالتالي : اإل حركة كانتع(ت

  2016  
 لاير سعودي

 2015  
 لاير سعودي

 اعمليدت  
 اعمليدت المسدهمين إاعدد  التأمين

 عمليات 
 عمليات المساهمين  إعادة التأمين

 732,671,564  124,911,737  687,580,266  73,707,373  الرصيد اإلفتتاحي 
 219,579,979  55,437,973  149,522,772 39,232,824  إضافات 

 (256,879,577)  (107,894,039)  (125,777,170) (21,943,821)  إستبعادات 
 (7,851,967)  1,324,820  12,819,617 2,352,103  أرباح / )خسائر( غير محققة 

 60,267  (73,118)  433,532 98,858  أرباح / )خسائر(  محققة 
 687,580,266  73,707,373  724,579,017 93,447,337  يد الختدميالرص

 
 

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

 بدللاير السعودي   
 االجمدلي  دولي   محلي    
  2016  2015  2016  2015 2016  2015 

         اعمليدت ااعدد  التدمين
 21,844,963 39,245,084 - -  21,844,963 39,245,084  ديق مرابحة صنا

 49,380,880 52,685,763 45,467,454 52,685,763  3,913,426 -  سندات وصكوك ذات عائد ثابت
 2,481,530 1,516,490 2,481,530 1,516,490  - -  سندات وصكوك ذات عائد متغير

 73,707,373 93,447,337 47,948,984 54,202,253  25,758,389 39,245,084  الرصيد 
 

 بدللاير السعودي   
 االجمدلي  دولي   محلي    
  2016  2015  2016  2015 2016  2015 

         اعمليدت المسدهمين
 36,280,976 85,410,773 - -  36,280,976 85,410,773  صناديق مرابحة 
 25,000,000 50,000,000 - -  25,000,000 50,000,000  صناديق إستثمار

 175,235,360 142,975,208 96,493,304 92,218,938  78,742,056 50,756,270  اسهم 
سندات وصكوك ذات 

 396,373,680 378,817,260 347,263,023 338,817,260  49,110,657 40,000,000  عائد ثابت
سندات وصكوك ذات 

 54,690,250 67,375,776 34,690,250 27,375,776  20,000,000 40,000,000  عائد متغير
 687,580,266 724,579,017 478,446,577 458,411,974  209,133,689 266,167,043  الرصيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 )تتمة( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 اإلستثمدرات المدرجة قيمتهد العددلة في قدئمة الدخل ) تتمة ( -8
 فيما يلي تحليالً باالستثمارات حسب االطراف:ع( 

 وديبدللاير السع  
 عمليات المساهمين   اعمليدت ااعدد  التدمين   
  2016 2015  2016  2015 

         أطراف ذات اعدئد ثدبت 
 51,060,721  82,048,223  3,915,612 8,455,551  حكومية سعودية

 236,649,185  280,267,121  34,711,511 34,364,229  حكومية غير سعودية
 163,354,024  83,877,692  13,235,287 11,382,473  شركات ومؤسسات مالية 

  54,202,253 51,862,410  446,193,036  451,063,930 
        

        أخرى 
 36,280,976  85,410,773  21,844,963 39,245,084  صناديق مرابحة 
 25,000,000  50,000,000  - -  صناديق إستثمار

 175,235,360  142,975,208  - -  اسهم 
  39,245,084 21,844,963  278,385,981  236,516,336 

 687,580,266  724,579,017  73,707,373 93,447,337  الرصيد
 

 

 المطدلبدت تحت التسوية -9
 2016 
 

 اإلجمدلي 
  لاير سعودي

 الحصة
 المعدد إسنددهد 
  لاير سعودي

 الصدفي
 لاير سعودي

 613,622,897  (60,496,840)  674,119,737 الرصيد اإلفتتاحي 
 (12,608,458)  (47,656,047)  35,047,589 مطالبات تحت التسوية مبلغ عنها خالل السنة
 (31,650,484)  (2,497,099)  (29,153,385) مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها خالل السنة

 (44,258,942)  (50,153,146)  5,894,204 التغير في المطالبات تحت التسوية
 569,363,955  (110,649,986)  680,013,941 الرصيد الختامي

 
 2015 
 

 اإلجمالي 
  لاير سعودي

 الحصة
 المعاد إسنادها 
  لاير سعودي

 الصافي
 لاير سعودي

 504,702,645  )105,139,646(  609,842,291 الرصيد اإلفتتاحي 
 26,601,499  31,061,608  (4,460,109) مطالبات تحت التسوية مبلغ عنها خالل السنة
 82,318,753  13,581,198  68,737,555 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها خالل السنة

 108,920,252  44,642,806  64,277,446 التغير في المطالبات تحت التسوية
 613,622,897  )60,496,840(  674,119,737 الرصيد الختامي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( كة السعودية إلاعدد  التأمين الشر
 )تتمة( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 مقدمدً والموجودات األخرى  المصدريف المدفواعة -10
 2016  2015 
 اعمليدت 

 إاعدد  التأمين
 لاير سعودي

اعمليدت 
 المسدهمين
 لاير سعودي

 عمليات 
  إعادة التأمين
 لاير سعودي

عمليات 
 المساهمين
 لاير سعودي

 - 42,138,543  - 103,233 ودائع مستردة
 - 47,250,000  - 47,250,000 ب( 31خطابات ضمان  )ايضاح 

 - 456,271  - 543,418 سلف للموظفين 
 - 275,042  - 281,387 دفعات مقدمة 

 55,867 271,977  45,178 303,769 تامين مدفوي مقدما 
 350,123 -  - - عن الوديعة النظاميةمستلمة عموالت خاصة 

 - 829,423  - 794,280 أخرى 
 49,276,087 45,178  91,221,256 405,990 

 مكتسبةالين غير تأمال أقسدط -11
 2016 
 اإلجمدلي 

  لاير سعودي
 الحصة المعدد إسنددهد 

  لاير سعودي
 الصدفي 

 لاير سعودي
  495,634,813   (7,363,459)    502,998,272  الرصيد اإلفتتاحي

 938,184,306  (47,326,048)  985,510,354 أقساط مكتتبة خالل السنة 
 (1,131,097,840)  50,931,406  (1,182,029,246) أقساط مكتسبة 

 (192,913,534)  3,605,358  (196,518,892) التغير في األقساط غير المكتسبة
 302,721,279  (3,758,101)  306,479,380 الرصيد الختامي

  
 2015 
 اإلجمالي 

  لاير سعودي
 الحصة المعاد إسنادها 

  لاير سعودي
 الصافي 
 لاير سعودي

 236,378,199  (2,080,440)  238,458,639 يالرصيد اإلفتتاح
 754,791,974  (50,033,814)  804,825,788 أقساط مكتتبة خالل السنة 

 (495,535,360)  44,750,795  (540,286,155) أقساط مكتسبة 
 259,256,614  (5,283,019)  264,539,633 التغير في األقساط غير المكتسبة

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

 المؤجلة  كتتدبتكدليف اال -12
 بدلريدالت السعودية  
  2016  

 لاير سعودي
 2015 

 لاير سعودي
 63,512,581  94,148,447  الرصيد اإلفتتاحي
 145,168,757  152,249,132  متكبدة خالل السنة 
 (114,532,891)  (164,692,446)  مطفأة خالل السنة 

 94,148,447  81,705,133  يد الختاميالرص
 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 )تتمة( القوائم المدليةإيضدحدت حول 

 2016ر ديسمب 31كمد في
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 الممتلكدت والمعدات   -13
 :اعمليدت إاعدد  التأمين (أ

 

أجهز  الحدسب اآللي  
 والمعدات

 
 األثدث والمفروشدت

 
 السيدرات

تحسيندت المبدني  
 المستأجر 

 أاعمدل 
 * تحت التنفيذ

 
 اإلجمدلي

 لاير سعودي  سعودي لاير   لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
            :التكلفة
 13,130,700  136,576  368,834  ¤ 723,661  362,469  11,539,160 2016يناير  1كما في 

  295,835   42,168  -  -  -   253,667 إضافات خالل السنة 
 -  -  -  -  -  - استبعادات خالل السنة 

  13,426,535   178,744  368,834  ¤ 723,661  362,469   11,792,827 2016ديسمبر  31كمد في 
            االستهالك المتراكم:

 7,674,855  -  20,045  198,590  180,727  7,275,493 2016يناير  1كما في 
  2,349,025  -   52,903   192,741   52,315   2,051,066 المحمل للسنة

 -  -  -  -  -  - استبعادات خالل السنة  
  10,023,880  -   72,948   391,331   233,042   9,326,559 2016ديسمبر  31كمد في 

            صافي القيمة الدفترية
  3,402,655   178,744  ¤  295,886   332,330   129,427   2,466,268 2016ديسمبر  31كمد في 
789,348  525,071  181,742  4,263,667 2015ديسمبر  31كما في   ¤  136,576  5,455,845 

 
 
 
 
 
 
 

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

 فيما يلي االستهالك المحمل لعمليات إعادة التأمين:
 
 
 

  2016  
 لاير سعودي

 2015 
 لاير سعودي

 2,388,828  2,349,025  استهالك مجنب خالل السنة
 808,506  888,748  إعادة توزيع من عمليات المساهمين 

  3,237,773  3,197,334 
 
 
 
 

 :المسدهميناعمليدت  (ب
 

 األراضي
 

 المبنى
 

 األثدث والمفروشدت
 

 اإلجمدلي
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

        التكلفة:
 34,490,907  ¤ 4,706,907  11,454,040  18,329,960 2016يناير  1كما في 

 -  -  -  - إضافات خالل السنة 
 34,490,907  ¤ 4,706,907  11,454,040  18,329,960 2016ديسمبر  31كمد في 

        االستهالك المتراكم:
 1,492,050  826,790  665,260  - 2016يناير  1كما في 

 888,748  538,857  349,891  - المحمل للسنة
 2,380,798  1,365,647  1,015,151  - 2016ديسمبر  31مد في ك

        صافي القيمة الدفترية
 32,110,109  ¤ 3,341,260  10,438,889  18,329,960 2016ديسمبر  31كمد في 
 32,998,857  ¤ 3,880,117  10,788,780  18,329,960 2015ديسمبر  31كما في 
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   ألجل الودائع -14
 2016  2015 
 اعمليدت 

 إاعدد  التأمين
 لاير سعودي

اعمليدت 
 المسدهمين
 لاير سعودي

 عمليات 
 إعادة التأمين
 لاير سعودي

عمليات 
  المساهمين
 لاير سعودي

 118,849,000 35,218,332  112,456,507 67,551,600  لدى بنوكودائع 
 

مرع سياسرة الشرركة االسرتثمارية والتري تزيرد عرن ثالثرة والتي تتماشى  جيد ائتمانيتصنيف  ذات بنوكعة لدى مود ألجل ائعن الودإ
: 2015ديسرمبر  31سرنويا)  %2,93ت خاصة بمعدل متوسط بنسربة الاشهر من تاريخ اقتنائها االصلي ، ويتحقق عنها دخل عمو

  سنويا(. 1,74%
 

 أقسدط تأمين مستحقة   -15
ى تقدير األقساط المستحقة والتي لم يتم إبال  الشركة عنها من التناسبية تشتمل عل عادةاإلمن عقود أقساط التأمين المكتتبة إجمالي 

اقساط مقدرة وتم تسجيلها في  يعتبر. هذا الجزء من اجمالي االقساط المكتتبة التي اسندت منها عمليات التأمين قبل شركات التامين
بطة بها.تقدر هذه االقساط في بداية عقود المرت تكاليف اإلكتتابامين مستحقة بالصافي بعد خصم قائمة المركز المالي كأقساط ت

والوسطاء وعلى تقييم االدارة لهذه التوقعات. تقوم  التي اسندت منها عمليات التأمينأعادة التامين على التوقعات شركات التامين 
ي واي وقعة بشكل ربع سنمقارنة االقساط الفعلية مع االقساط  النهائية المتوو االدارة بمراجعة واعادة تقييم االقساط المتوقعة 

  .المحدثة عندما يتم الحصول على  نفس المعلومات تعديالت لهذه االقساط المقدرة يتم اثباتها في القوائم المالية
 

 مكتسبةالعموالت غير ال دخل -16
   

2016  
 لاير سعودي

  
2015 

 لاير سعودي
 749,782  1,806,605  الرصيد اإلفتتاحي

 3,830,751  2,023,903  ات المعاد إسنادها خالل السنة عموالت مستلمة على العملي
 (2,773,928)  (2,982,263)  عموالت مكتسبة على العمليات المعاد إسنادها خالل السنة

 1,806,605  848,245  الرصيد الختامي
 

   خرىوالمطلوبدت األلدفع االمصدريف المستحقة   -17
 2016  2015 
 اعمليدت 

 إاعدد  التأمين
 عوديلاير س

اعمليدت 
 المسدهمين
 لاير سعودي

 عمليات 
 إعادة التأمين
 لاير سعودي

عمليات 
 المساهمين
 لاير سعودي

 - -  4,371,910 - أتعاب استشارية مستحقة 
 - 2,092,008   -                      2,074,019 مكافأت الموظفين

 - 605,811  - 683,920  ضريبة إستقطاي مستحقة 
 1,281,246 401,006  1,531,172 853,008 مستحقة  أتعاب مهنية

 542,306 -  399,487    - أتعاب اجتماعات ومصاريف
 350,123 1,086,387  - 295,301 أخرى

 3,906,248 6,302,569  4,185,212 2,173,675 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( مين الشركة السعودية إلاعدد  التأ
 )تتمة( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 جدول متدبعة المطدلبدت -18
 ، باإلضرافة إلرى كرلبتاريخ اعداد كل قوائم مالية كل سنة تأمينية متعاقبةمبلغ عنها الالً من المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبلغ عنها والمطالبات غير المطالبات المتكبدة المتراكمة والتي تشمل ك أدناه يبين الجدول

الترأمين  إعرادة تهدف الشركة إلى اإلحتفاظ بإحتياطيات مناسبة فيما يتعلق بأعمال للمطالبات.المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. إن تطور مطالبات إعادة التأمين يوفر قياسا لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية 
تقروم الشرركة بنقرل  ،يرةومرن أجرل الحفراظ علرى إحتياطرات كاف . كلما تطورت المطالبرات لتصربح التكلفرة النهائيرة مؤكردة، يرتم إطفراء تلرك اإلحتياطيرات المتعلقرة بهرا. العكسية المستقبلية وللتطورات تحسباً للمطالبات

 ات.المتعلقة بسنة الحادث الحالية عندما يكون تطور المطالبات غير مكتمل ويشتمل على شكوك جوهرية متعلقة بالتكلفة النهائية لتلك المطالبواإلحتياطيات المطفأة إلى اإلحتياطيات 
 :2016المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام مخصص إجمالي 

 سنة اإلكتتدب
2008  

 لاير سعودي
2009 

 لاير سعودي
2010 

 لاير سعودي
2011 

 لاير سعودي
2012 

 لاير سعودي
2013  

 لاير سعودي
2014 

 لاير سعودي
2015 

 لاير سعودي
2016  

 لاير سعودي
 المجموع

 لاير سعودي
  - 166,623,103 244,219,320 187,143,372 150,462,724 69,164,521 63,230,532 30,798,975 14,520,676 -- في نهاية سنة اإلكتتاب

  -  - 1,077,604,859 363,013,230 345,533,036 240,626,386 85,920,289 99,353,485 35,897,707 1,793,121 بعد سنة 
  -  -  - 352,024,496 290,774,616 271,155,615 128,607,311 106,903,280 35,972,815 1,853,185 بعد سنتين

  -  -  -  - 290,304,834 261,439,051 136,476,277 109,830,417 35,209,077 1,213,702 عد ثالث سنواتب
  -  -  -  -  - 261,215,205 138,517,833 113,760,058 40,669,444 2,223,459 بعد أربع سنوات 
  -  -  -  -  -  - 127,676,417 108,556,720 37,570,485 2,125,379 بعد خمس سنوات 
  -  -  -  -  -  -  - 109,359,577 35,605,945 1,909,542 بعد ستة سنوات
  -  -  -  -  -  -  -  - 35,030,375 2,226,105 بعد سبع سنوات 
  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1,901,072 بعد ثمان سنوات 

التكلفة الحدلية للمطدلبدت 
  2,421,739,938  166,623,103  1,077,604,859  352,024,496  290,304,834  261,215,205  127,676,417  109,359,577  35,030,375  1,901,072 المتراكمة المبلغ اعنهد

المدفواعدت المتراكمة حتى 
 (1,741,725,997)  5,270,767 (783,481,842) (262,245,047) (227,894,518) (224,398,803) (112,311,592) (101,965,473) (32,938,398) (1,761,091) تدريخه

إجمدلي مخصص المطدلبدت 
تحت التسوية طبقدً لقدئمة 

  680,013,941  171,893,870  294,123,017  89,779,449  62,410,316  36,816,402  15,364,825  7,394,104  2,091,977  139,981 المركز المدلي
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 )تتمة( جدول متدبعة المطدلبدت -18
 :2015المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام إجمالي مخصص 

 سنة اإلكتتاب
2008  

 لاير سعودي
2009 

 لاير سعودي
2010 

 لاير سعودي
2011 

 لاير سعودي
2012 

 لاير سعودي
2013  

 لاير سعودي
2014 

 لاير سعودي
2015 

 لاير سعودي
 المجموي

 لاير سعودي
   - 246,424,970  189,635,345  151,085,137  69,508,746  63,269,242  36,202,623  14,604,225    -  في نهاية سنة اإلكتتاب

   -   -  366,004,953  346,110,228  241,296,822  85,963,070  102,016,518  35,936,856  1,793,149  بعد سنة 
   -   -   -  292,007,747  272,147,397  128,651,851  107,053,285   36,042,601  1,853,224  بعد سنتين

   -   -   -   -  262,332,461  136,558,005  110,002,720  35,215,559  1,215,210  بعد ثالث سنوات
   -   -   -   -   -  138,614,511  113,907,968  40,678,650  2,224,879  بعد أربع سنوات 
   -   -   -   -   -   -  108,691,503  37,570,689  2,125,404  بعد خمس سنوات 
   -   -   -   -   -   -   -  35,606,498  1,909,555  بعد ستة سنوات
   -   -   -   -   -   -   -   -  2,226,110  بعد سبع سنوات 

التكلفة الحدلية 
للمطدلبدت المتراكمة 

 المبلغ اعنهد
 

2,226,110 
 

35,606,498 
 

108,691,503 
 

138,614,511 
 

262,332,461 
 

292,007,747 
 

366,004,953 
 

246,424,970 
 

1,451,908,753 

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

إجمدلي مخصص 
المطدلبدت تحت 

طبقدً لقدئمة  التسوية
 674,119,737 243,909,749 207,219,540 105,613,362 60,013,302 42,302,902 10,345,299 4,217,104 498,479 المركز المدلي
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 )تتمة( جدول متدبعة المطدلبدت -18
 :2016مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام  صافي

 سنة اإلكتتدب
2008  

 لاير سعودي
2009 

 لاير سعودي
2010 

 لاير سعودي
2011 

 لاير سعودي
2012 

 لاير سعودي
2013  

 لاير سعودي
2014 

 لاير سعودي
2015 

 لاير سعودي
2016  

 لاير سعودي
 المجموع

 لاير سعودي
 -  165,447,892  232,617,786  159,049,462  150,682,714  69,164,521  42,015,295  10,222,278  5,644,026 - في نهاية سنة اإلكتتاب

 - -  994,792,461  319,593,960  333,386,920  196,212,903  29,726,072  28,449,960  14,694,016  424,914 بعد سنة 

 - - -  324,313,173  282,989,674  231,170,766  79,016,403  27,861,307  14,350,363  402,926 بعد سنتين

 - - - -  277,802,280  225,736,815  90,768,394  35,120,821  11,797,348  317,592 تبعد ثالث سنوا
 - - - - -  222,427,436  95,157,209  35,156,433  13,214,443  466,832 بعد أربع سنوات 
 - - - - - -  88,613,263  36,115,945  12,411,591  470,127 بعد خمس سنوات 
 - - - - - - -  35,707,566  11,536,274  334,269 بعد ستة سنوات
 - - - - - - - -  11,379,205  544,577 بعد سبع سنوات 
 - - - - - - - - -  371,376 بعد ثمان سنوات 

التكلفة الحدلية للمطدلبدت 
  2,120,854,652  165,447,892  994,792,461  324,313,173  277,802,280  222,427,436  88,613,263  35,707,566  11,379,205  371,376 المتراكمة المبلغ اعنهد

المدفواعدت المتراكمة حتى 
 (1,551,490,697) 5,270,769 (779,536,317) (244,019,492) (225,310,469) (186,564,467) (76,749,150) (33,421,451) (10,806,225) (353,895) تدريخه

إجمدلي صدفي مخصص 
لتسوية المطدلبدت تحت ا

 569,363,955 170,718,661 215,256,144 80,293,681 52,491,811 35,862,969 11,864,113 2,286,115 572.980 17,481 طبقدً لقدئمة المركز المدلي
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 )تتمة( جدول متدبعة المطدلبدت -18
 :2015مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام  صافي

 دباإلكتتسنة 
2008  

 لاير سعودي
2009 

 لاير سعودي
2010 

 لاير سعودي
2011 

 لاير سعودي
2012 

 لاير سعودي
2013  

 لاير سعودي
2014 

 لاير سعودي
2015 

 لاير سعودي
 المجموي

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

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

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

   -   -   -   -  226,683,216   91,025,099   36,357,710   11,797,996   326,270  بعد ثالث سنوات
   -   -   -   -   - 98,693,297   36,021,874   13,217,765   465,274  بعد أربع سنوات 
   -   -   -   -   -   -  34,030,735   12,404,776   468,318  بعد خمس سنوات 
   -   -   -   -   -   -   - 11,519,781   334,271  بعد ستة سنوات
   -   -   -   -   -   -   -   -  542,580  بعد سبع سنوات 

التكلفة الحدلية للمطدلبدت 
 1,214,950,985 235,003,521 329,631,138 278,846,717 226,683,216 98,693,297 34,030,735 11,519,781 542,580 المتراكمة المبلغ اعنهد

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

مخصص صدفي إجمدلي 
المطدلبدت تحت التسوية 

طبقدً لقدئمة المركز 
 613,622,897 233,490,412 188,854,975 100,793,748 56,545,191 30,645,612 2,077,401 1,021,318 194,240 المدلي
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 الزكد  وضريبة الدخل -19
 الزكد   (  أ

 مما يلي :لاير سعودي (  15,376,199: 2015لاير سعودي ) 15,229,023 وقدرها لسنةلالزكاة المحملة  تتكون

  2016  
 لاير سعودي

 2015 
 لاير سعودي

 1,000,000,000  1,000,000,000  رأس المال 
 6,070,924  6,070,924  بداية السنة –إحتياطي نظامي 
 (188,645,706)  (203,934,200)   بداية السنة –العجز المتراكم 

 5,749,393  12,290,605  السنة المعدلة دخلصافي 
 30,062,203  30,215,839  مخصصات

  844,643,168  853,236,814 
     يطرح :

 (100,000,000)  (100,000,000)   وديعة نظامية
 (132,603,150)  (117,217,897)   موجودات غير متداولة أخرى

 620,633,664  627,425,271  واعدء الزكد 
: 2015) %97.09واعدء الزكد  للمسدهمين السعوديين بنسبة 

99.1%) 
 609,160,921  615,047,961 

 15,376,199   15,229,023       (%2.5مخصص الزكد  للسنة ) واعدء الزكوي *
 

 ( ضريبة الدخل  ب
 ( تتضمن ما يلي:لاير سعودي  18,610: 2015)لاير سعودي   70,554 لسنةلضريبة الدخل المحملة  تبلغ

 2016  
 لاير سعودي

 2015 
 لاير سعودي

 364,132  19,566,810 ث صافي دخل السنة

 5,749,393  12,290,605 المعدل الربح ا   
للضريبة للسنة  الربح الخاضعمن صافي  نمين غير السعودييحصة المساه    

2.911% (2015 :0.9%) 
357,780 

 51,745 
من حصتها من  ٪25في خسائر مرحلة تصل  ينالخليجيالمساهمين غير حصة 

 جزء من الدخل الخاضع للضريبة
89,445 

 12,936 
 38,809  268,335 عمليات المملكة العربية السعودية من وعاء ضريبة الدخل 

 361,589  6,664,129 فري عمليات لبوان من وعاء ضريبة الدخل
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 ( تتمة الزكد  وضريبة الدخل ) -19
 حركة مخصص الزكد  وضريبة الدخل كمد يلي : كدنت (ت

  
2016  

 لاير سعودي
 2015 

 لاير سعودي
 35,441,642  39,418,724  الرصيد اإلفتتاحي

 18,610   70,554  مخصص ضريبة الدخل للسنة
 15,376,199  15,229,023  مخصص الزكاة للسنة
 (11,417,727)  (14,989,931)    المدفوي خالل السنة

 39,418,724  39,728,370  الرصيد الختامي
 

 
 الوضع الزكوي الضريبي (ث

وان  "(الهيئرة)"لزكراة والردخل ة لالهيئة العام 2015 ولغاية 2009ديسمبر  31في للسنوات المنتهية قدمت الشركة إقرارها الزكوي 

 بعد. الربط النهائيتستلم ولم االقرارات الزكوية لهذه السنوات مازالت تحت الدراسة 

 إثبررات. تررم لزكرراة والرردخلل الهيئررة العامررة لتعليمررات  للشررركةفهررم  أفضررل بنرراًء علررى وضررريبة الرردخل الزكرراة مخصررصيررتم إحتسرراب  

الهيئرة مرن  اسرتالمهعنرد للزكاة وضريبة الردخل النهائي  ربطال مع ية فروقات قد تنشألتغطية أ إضافي زكاة وضريبة دخل مخصص

 .والمخصص ضريبة الزكاة والدخل الحالي المكون من قبل الشركة لزكاة والدخلل العامة
 

 موقف االاعتراضدت الزكوية و الضريبية (ج
باإلضافة  لدخل و الذي نتجت عنه فروق ضريبة استقطايقدمت الشركة االعتراض على الربط الوارد من الهيئة العامة للزكاة و ا

قدمت الشركة اعتراض آخر على ربط الزكاة تحت االجراء.  2013 ، االعتراض عن 2012الى  2009 لغراماتها عن االعوام 

ة لم  تحدد اللجنة التي تنظر االعتراض جلس .2013و 2012،2010،2009,2008و ضريبة الدخل و غراماتها عن االعوام 

.لمناقشته حتى تاريخه  
 

 رأس المدل  -20
سرمية قردرها إمليرون سرهم بقيمرة  100لاير سعودي، ويتكرون مرن  مليار 1، والمدفوي المصدرومال الشركة المصرح به، يبلغ رأس

 .2015 و 2016 لعامي لاير سعودي للسهم 10

 
 االحتيدطي النظدمي  -21

 ً تم ير، ئحرة التنفيذيرة لشرركات الترامين مرن مؤسسرة النقرد العربري السرعودي  ( مرن الال 2) 70والمرادة  ي للشركةساسللنظام األ وفقا

 مثرل هرذا التحويرل عنردما يبلرغ إجرراء. ويجروز للشرركة التوقرف عرن االحتيراطي النظرامي إلرىالسنة من صافي دخل  %20تحويل 

متراكمة لم يرتم هرذا التحويرل للسرنة نتيجة للخسائر ال تياطي النظامي غير قابل للتوزيع.رأس المال. إن االحمن  %100 االحتياطي

 .2016ديسمبر  31المنتهية في 

 

 

 

 

 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 )تتمة( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 واإلداريةعمومية المصدريف ال -22
 2016  2015 

 

 اعمليدت
 إاعدد  التأمين
 لاير سعودي

اعمليدت 
 المسدهمين
 لاير سعودي

 عمليات 
 إعادة التأمين
  لاير سعودي

عمليات 
 المساهمين
 لاير سعودي

 2,862,384  24,374,978  2,617,311 23,729,442 رواتب ومزايا متعلقة بها

 424,944  2,504,833  1,068,557 6,629,531 أخرى

 -  3,197,334  - 3,237,773 (  13إستهالك ) إيضاح 

 1,134,378  1,835,706  1,432,171 1,651,015 أتعاب مهنية

 276,604  1,396,206  231,731 1,013,193 مصاريف سفر

 -  847,951  - 873,102 ار ومباني مصاريف إيج

 35,960  1,814,731  30,660 346,967 إعالنات

 4,163  95,038  20,714 327,284 ضريبة إستقطاي

 133,500  332,083  4,050,000 159,656 أتعاب إستشارية

 399,996  146,588  400,000 90,552 رسوم التراخيص

 38,058,515 9,851,144  36,545,448  5,271,929 
 

 اإلدار مجلس  ، أتعدب إجتمداعدت ومصدريفتأمكدف -23
  2016  

  لاير سعودي
2015  

 لاير سعودي
 1,020,000  1,020,000  مكافأت مجلس اإلدارة

 627,862  556,144  أتعاب إجتماعات ومصاريف
  1,576,144  1,647,862 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة (  القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 د وأرصدته جهدت ذات العالقةالالمعدمالت مع  -24
تمثل األطراف ذات العالقة المسياهمين الرئيسييين وكبيار ميوافي اإلدارة العلييا للشيركة. تتعاميل الشيركة ميع األطيراف ذات العالقية فيي 

 سياق العمل المعتاد. وتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً للشروط المتفق عليها والتي تمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة.
وأرصدتها الموضح ادناه،  بخرالف هرؤالء الرذين  ترم االفصراح عرنهم  تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة فيما يلي

 في مكان اخر في القوائم المالية .

 بدللاير السعودي  

 ديسمبر 31 الرصيد كمد في ديسمبر31 مبدلغ المعدمالت للسنة المنتهية في  

 المعدمالت طبيعة الجهة ذات العالقة
2016 

 لاير سعودي
2015 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
2015 

 لاير سعودي
 - - 332,083 330,233 أتعاب إستشارية أعضاء مجلس اإلدارة

 
واتعاب اجتماعات مكافأت  

 249.000 250,500 1,647,862 1,576,144 ومصاريف
      

 961,500 1,096,000 8,414,996 8,534,209 مزايا قصيرة األجل كبار موظفي اإلدارة
 1,007,143 1,434,572 362,841 427,429 مكافأة نهاية الخدمة 

      

شركات ممثلة من قبل 
 أعضاء مجلس اإلدارة

 2,987,653 2,018,548 11,481,091 2,936,227 إجمالى اقساط التأمين المكتتبة
 6,378,454 2,285,317 3,086,625 4,221,407 مطالبات متكبدة

 - - 2,954,614 2,453,122 عموالت
 - HSBC 130,000 155.212 21,821أتعاب حفظ  

 

كبار موافي اإلدارة هم األشخاص الذين لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط واإلدارة والتحكم في أنشطة الشركة بشكل مباشر أو غير 
 نفيذي ونائب الرئيس التنفيذي و المدير المالي بالشركة.مباشر وتتكون من اإلدارة التنفيذية العليا متضمنة الرئيس الت

 

المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى الظراهرة فري ذمم مدينة ، يتم إظهار األرصدة لدى الجهات ذات العالقة ضمن بند 

 قائمة المركز المالي.
 

 األسدسي والمخفض السهم ربح   -25
وذلررررك  2015ديسررررمبر  31 و 2016ديسررررمبر  31فرررري سررررنتين المنتهيتررررين لل األساسرررري والمخفررررض السررررهم ربررررح حتسررررابإتررررم 

 .السنةالمصدرة والقائمة في نهاية  ،العادية المصرح بها سهمعدد األل المرجح متوسطال على السنةدخل   بتقسيم صافي
 

 الوديعة النظدمية  -26
ذات بنررك محلرري  لرردى يررون لاير سررعودي(مل 100: 2015ديسررمبر  31) مليررون لاير سررعودي 100 قرردره مبلررغ قامررت الشررركة بإيررداي

ً  %10 وديعة نظاميرة قردرها مثلويلخدمات التصنيف  قبل موديزمن  ”+A“تصنيف   لمتطلبرات نظرام مرن رأس المرال المردفوي وفقرا

ة فقرة مؤسسراسرحبها بردون موهرذه الوديعرة ال يمكرن إن  مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

يتولد من هذه الوديعة النظامية دخل عموالت خاصة ويتم اظهارهرا فري بنرد مسرتقل ، على ذلك عالوة  .النقد العربي السعودي

لاير  10.242.125بلغررت  2016ديسررمبر  31فرري قائمررة المركررز المررالي . اإليرررادات المسررتحقة علررى الوديعررة كمررا فرري 

وتررم االفصرراح عنهررا فرري األصررول كعوائررد اسررتثمار الوديعررة لاير سررعودي(  7.592.394: 2015ديسررمبر  31سررعودي )

 النظامية. 
 

 

 

 
 



 دية () شركة مساهمة سعو التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة (  القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 اعمليدت إاعدد  التأمين )اعجز(/ فدئض  صدفي  -27
منرذ تراريخ تأسريس  ( / الفرائضالعجرز)بلغ إجمالي  .أمين على قائمة عمليات المساهمينعمليات الت )عجز(/  فائض تم تحميل صافي

 كما يلي : 2016ديسمبر  31الشركة حتى 
 بدلريدالت السعودية    

 (11,925,491)    عجز – 2008ديسمبر  31ولغاية  2008مايو  1للفترة من 
 (20,545,633)    عجز -2009ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 (21,935,456)    عجز – 2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 (37,083,139)    عجز – 2011ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 8,388,698     فائض – 2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 (139,604,488)    عجز – 2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 (9,397,008)    عجز - 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 2,320,358    فائض - 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 9,926,870    فائض - 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

    (219,855,289) 
 

 صدفي المطدلبدت المسدد   -28

 
2016  

 لاير سعودي
2015  

 لاير سعودي
 282,426,046 963,922,862 إجمالي المطالبات المسددة 

 (51,863,545) (11,032,702) الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المسددة
 230,562,501 952,890,160 صدفي المطدلبدت المسدد  

 
  .من شركات تأمينستالمها إتم مدفوعة ومبالغ شتمل صافي المطالبات المسددة على مبالغ ي

 

  المعلومدت القطداعية  -29
أساس التقارير الداخلية التي  لقطاعات التشغيلية علىبأن يتم تحديد ا(  8المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )  يتطلب

تخصيص  فتخاذ القرار في الشركة بهدإة التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهات العليا المختصة بتخص مكونات الشرك

، إعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال إعداد التقارير الداخلية بالشركةشياً مع طريقة اتم ولتقييم أدائها. الموارد الالزمة لهذه القطاعات

 الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه. والقطاعات الجغرافية بالنسبة لنشاطات
 

يررادات اإلة فري قائمرة الردخل، ومحققرة مرن اإلسرتثمارات المدرجرة قيمتهرا العادلرالال تشمل نتائج القطاعات األرباح المحققرة وغيرر 

 مصاريف إدارة اإلستثمارات، وكافة المصاريف العمومية واإلدارية. و ،خرىاأل
 

واإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في  دائع ألجل،الوو لقطاعات النقدية وشبه النقدية لعمليات إعادة التأمين،ال تشمل موجودات ا

قائمررة الرردخل، والمصرراريف المدفوعررة مقرردماً والموجررودات األخرررى، والمبررالغ المسررتحقة مررن عمليررات المسرراهمين، والممتلكررات 

 والمعدات.
 

نهاية الخدمة  أةومكاف ت الفائض المستحقة، والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى،ال تشمل مطلوبات القطاعات توزيعا

 للموظفين.

 



 ) شركة مساهمة سعودية ( دونيةالتع)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة (  القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 المعلومدت القطداعية  -29
 قطداعدت األاعمدل  (29-1

هذه المراجعة إلى     ظهور إجمالي  تؤديفعلية من شركات التأمين. تقوم الشركة بمراجعة إجمالي األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادها المرتبطة بها بشكل دوري عند إستالم المعلومات ال
 . المراجعة خاللهاالتي تمت  للسنةبالسالب و األقساط المعاد إسنادها بالموجب و صافي األقساط المكتتبة بالسالب في بعض قطاعات األعمال   األقساط المكتتبة

 

 
 الهندسة 

 لاير سعودي
 الحريق

 لاير سعودي
 البحري

  سعوديلاير
 المركبدت

 لاير سعودي
 الحوادث العدمة
 لاير سعودي

 الحيد 
 لاير سعودي

 متخصصة
 لاير سعودي

 أخرى
 لاير سعودي

 اإلجمدلي
 لاير سعودي

           2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
          نتائج عمليات إعادة التأمين 
 985,510,354 62,448,016 44,594,512 48,467,274 42,053,610 530,948,695 32,853,630 142,787,631 81,356,986 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (5,582,043) (451,444) - (10,382) (355,261) - (446,534) (240,986) (4,077,436) أقساط معاد إسنادها
 (41,744,005) (1,459,985) - (2,225,130) (1,761,713) (144,284) (1,266,923) (27,897,489) (6,988,481) مصاريف فائض الخسارة 

 938,184,306 60,536,587 44,594,512 46,231,762 39,936,636 530,804,411 31,140,173 114,649,156 70,291,069 صافي األقساط المكتتبة
 192,913,534 (1,777,870) (17,058,188) (2,946,255) (5,424,070) 214,665,691 2,481,552 1,802,430 1,170,244 التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

 1,131,097,840 58,758,717 27,536,324 43,285,507 34,512,566 745,470,102 33,621,725 116,451,586 71,461,313 صافي األقساط المكتسبة
 (952,890,160) (30,604,698) - (53,625,838) (14,530,308) (687,464,532) (14,706,799) (116,710,202) (35,247,783) صافي المطالبات المسددة

 44,258,942 (966,657) (16,314,440) (6,283,167) (5,130,804) 31,924,634 3,849,265 20,965,511 16,214,600 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 
 (908,631,218) (31,571,355) (16,314,440) (59,909,005) (19,661,112) (655,539,898) (10,857,534) (95,744,691) (19,033,183) صافي المطالبات المتكبدة
 (164,692,446) (5,505,053) (9,959,543) (3,074,342) (10,166,640) (67,316,937) (10,925,141) (34,677,103) (23,067,687) وعموالت األرباح إجمالي تكاليف االكتتاب

 2,982,263 157,538 - - 369,987 - 498,388 603,521 1,352,829 لى عمليات معاد إسنادها عمكتسبة عموالت 
 (4,927,552) (312,242) (222,973) (242,336) (210,268) (2,654,743) (164,268) (713,938) (406,784) رقايةأتعاب إشراف و

 (166,637,735) (5,659,757) (10,182,516) (3,316,678) (10,006,921) (69,971,680) (10,591,021) (34,787,520) (22,121,642) صافي تكاليف اإلكتتاب
 55,828,887 21,527,605 1,039,368 (19,940,176) 4,844,533 19,958,524 12,173,170 (14,080,625) 30,306,488 صافي نتائج االكتتاب 

 
 
 
 
 
 
 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة (  القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 )تتمة(المعلومدت القطداعية  -29

 مة(قطداعدت األاعمدل )تت (29-1

 
 الهندسة 

 لاير سعودي
 الحريق

 لاير سعودي
 البحري

 لاير سعودي
 المركبدت

 لاير سعودي
  الحوادث العدمه
 لاير سعودي

 الحيد  
 لاير سعودي

 متخصصة
 لاير سعودي

 أخرى
 لاير سعودي

 اإلجمدلي
 لاير سعودي

  2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
         

          نتدئج اعمليدت إاعدد  التأمين 
 804,825,788 50,239,223 44,879,611 42,681,280 38,920,956 330,907,553 54,195,792 159,616,826 83,384,547 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (12,177,198) (318,179) - (365,105) (1,748,711) (4,435) (617,950) (2,857,165) (6,265,653) أقساط معاد إسنادها
 (37,856,616) (1,872,057) - (1,720,052) (699,533) (1,894) (1,107,703) (24,308,240) (8,147,137) الخسارة  مصاريف فائض

 754,791,974 48,048,987 44,879,611 40,596,123 36,472,712 330,901,224 52,470,139 132,451,421 68,971,757 صدفي األقسدط المكتتبة
 (259,256,614) (5,733,210) (29,919,740) 6,521,166 (3,281,786) (215,275,502) (101,679) (6,162,448) (5,303,415) المكتسبة  التغير في صافي األقساط غير

 495,535,360 42,315,777 14,959,871 47,117,289 33,190,926 115,625,722 52,368,460 126,288,973 63,668,342 صدفي األقسدط المكتسبة
 (230,562,501) (14,867,606) - (62,344,267) (8,527,419) (12,115,787) (19,664,025) (96,523,235) (16,520,162) لبات المسددةصافي المطا

 (108,920,252) (4,461,437) (8,527,126) (17,491,382) (7,962,240) (71,542,417) 1,142,403 17,159,168 (17,237,221) التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 
 (339,482,753) (19,329,043) (8,527,126) (79,835,649) (16,489,659) (83,658,204) (18,521,622) (79,364,067) (33,757,383) صدفي المطدلبدت المتكبد 

 (114,532,891) (3,416,154) (7,117,461) 366,590 (11,846,954) (10,400,196) (19,432,374) (39,133,850) (23,552,492) إجمالي تكاليف االكتتاب وعموالت األرباح
 2,773,928 89,966 - 46,076 314,344 443 568,892 279,973 1,474,234 عموالت مكتسبة على عمليات معاد إسنادها 

 (4,024,129) (251,196) (224,398) (213,406) (194,605) (1,654,538) (270,979) (798,084) (416,923) اتعاب اشراف ورقابة
 (115,783,092) (3,577,384) (7,341,859) 199,260 (11,727,215) (12,054,291) (19,134,461) (39,651,961) (22,495,181) صدفي تكدليف اإلكتتدب
 40,269,515 19,409,350 (909,114) (32,519,100) 4,974,052 19,913,227 14,712,377 7,272,945 7,415,778 صدفي نتدئج االكتتدب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( دد  التأمين الشركة السعودية إلاع
 ) تتمة (  القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 ) تتمة ( المعلومدت القطداعية  – 29
 قطداعدت األاعمدل )تتمة( (29-1

 
 اإلجمدلي أخرى متخصصة الحيد  الحوادث العدمة مركبدتال البحري الحريق الهندسة 

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

          2016ديسمبر  31مد في ك

 657,927,250 46,318,632 72,758,483 41,682,958 30,386,493 117,899,804 44,825,423 206,539,934 97,515,523 موجودات القطاي

 1,057,553,691 99,654,015 71,948,354 78,946,082 59,915,278 128,029,379 58,172,724 368,517,655 192,370,204 لوبات القطايمط

          

          2015ديسمبر  31كما في 

 815,363,945 37,445,036  38,406,599  51,594,334  34,351,600  319,475,324  56,307,032  170,843,942 106,940,078 موجودات القطاي

 1,204,307,984 82,369,413  39,178,870  67,886,450  48,548,043  345,834,695  65,174,883  336,859,146  218,456,484 مطلوبات القطاي
 
 
 
 

 
 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة (  القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 المعلومدت القطداعية ) تتمة (  – 29
 القطداعدت الجغرافية  (29-2

 
 المملكة 

 العربية السعودية

بلدان أخرى في 
 منطقة

 إجمدلي بلدان أخرى آسيد  إفريقيد  الشرق األوسط
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

          2016ديسمبر  31 المنتهية في للسنة
         نتدئج اعمليدت إاعدد  التأمين 

 985,510,354 44,594,512 133,460,127  17,931,558  87,071,260 702,452,897 إجمالي األقساط المكتتبة
 (5,582,043) - (4,073)  (226,945)  (920,990) (4,430,035) أقساط معاد إسنادها

 (41,744,005) - (5,134,019)  (2,569,415)  (16,944,897) (17,095,674) مصاريف فائض الخسارة 
 938,184,306 44,594,512 128,322,035  15,135,198  69,205,373 680,927,188 صدفي األقسدط المكتتبة 

 192,913,534 (17,058,188) (16,523,688)  7,756,877  1,537,374 217,201,159 التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 
 1,131,097,840 27,536,324 111,798,347  22,892,075  70,742,747 898,128,347 صدفي األقسدط المكتسبة
 (952,890,160) - (65,048,397)  (17,880,463)  (66,052,412) (803,908,888) صافي المطالبات المسددة

 44,258,942 (16,314,443) (2,268,852)  9,372,373  2,552,786 50,917,078 في صافي المطالبات تحت التسوية التغير 
 (908,631,218) (16,314,443) (67,317,249)  (8,508,090)  (63,499,626) (752,991,810) صدفي المطدلبدت المتكبد 

 (164,692,446) (9,959,543) (22,794,814)  (6,786,710)  (19,878,017) (105,273,362) إجمالي تكاليف االكتتاب وعموالت األرباح
 2,982,263 - 26,824  54,528  159,369 2,741,542 على عمليات معاد إسنادها مكتسبة عموالت 

 (4,927,552) (222,973) (667,302)  (89,658)  (435,356) (3,512,263) أتعاب إشراف ورقابة 
 (166,637,735) (10,182,516) (23,435,292)  (6,821,840)  (20,154,004) (106,044,083) الكتتدباصدفي تكدليف 

 55,828,887 1,039,365 21,045,806  7,562,145  (12,910,883) 39,092,454 صدفي نتدئج االكتتدب 
 

 
 المملكة 

 العربية السعودية
 بلدان أخرى في منطقة 

 إجمالي بلدان أخرى آسيا  إفريقيا  الشرق األوسط
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

           2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
          نتائج عمليات إعادة التأمين 

  804,825,788  44,879,611  122,166,961   28,450,565   89,983,990   519,344,661 إجمالي األقساط المكتتبة
 (12,177,198) - (16,093)   317,972  (174,828)  (12,304,249) أقساط معاد إسنادها

 (37,856,616) - (4,946,564)  (3,479,564)  (4,734,621)  (24,695,867) مصاريف فائض الخسارة 
  754,791,974  44,879,611  117,204,304   25,288,973   85,074,541   482,344,545 صدفي األقسدط المكتتبة 

 (259,256,614) (29,919,738)  457,924   324,041  (7,268,717)  (222,850,124) التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 
 495,535,360  14,959,873  117,662,228   25,613,014   77,805,824   259,494,421 صدفي األقسدط المكتسبة

 (230,562,501) - (36,381,272)  (26,349,668)  (40,176,105)  (127,655,456) البات المسددةصافي المط
 (108,920,252) (8,527,122) (29,028,243)  (10,961,436)   6,890,156  (67,293,607) التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

 (339,482,753) (8,527,122) (65,409,515)  (37,311,104)  (33,285,949)  (194,949,063) صدفي المطدلبدت المتكبد 
 (114,532,891) (7,117,462) (27,952,048)  (6,856,574)  (22,796,421)  (49,810,386) إجمالي تكاليف االكتتاب وعموالت األرباح

  2,773,928 - (794)  (47,302)   24,041   2,797,983 على عمليات معاد إسنادها مكتسبة عموالت 
 (4,024,129) (224,398) (610,835)  (142,253)  (449,920)  (2,596,723) أتعاب إشراف ورقابة 

 (115,783,092) (7,341,860) (28,563,677)  (7,046,129)  (23,222,300)  (49,609,126) صدفي تكدليف االكتتدب 
 40,269,515 (909,109) 23,689,036  (18,744,219)   21,297,575   14,936,232 صدفي نتدئج االكتتدب 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونيةاعدده( )االشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
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 2016ديسمبر  31كمد في
 

44 

 ) تتمة ( المعلومدت القطداعية  – 29
 

 القطداعدت الجغرافية ) تتمة ( (29-2
 

 
 المملكة 

 العربية السعودية

بلدان أخرى في 
 منطقة

 اإلجمدلي بلدان أخرى آسيد إفريقيد الشرق األوسط
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

       2016ديسمبر  31كمد في 
       

       اعمليدت إاعدد  التأمين

 25,800,492 132,456,294 303,889,027 موجودات القطاي
123,353,87

7 72,427,560 657,927,250 

 42,737,516 225,540,076 471,717,637 مطلوبات القطاي
246,044,54

6 71,513,916 1,057,553,691 
       

       2015ديسمبر  31في كما 
       

       عمليات إعادة التأمين
 موجودات القطاي

521,641,051    102,642,399       37,943,900  115,342,681          37,793,914  
       

815,363,945  
  1,204,307,984     38,131,342          219,458,638  57,757,256       172,026,457     716,934,291     مطلوبات القطاي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
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 إدار  المخدطر  -30
 

 حوكمة المخدطر
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية الموضوعة التي 

جية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتي

. تتعرض اإلدارةوالمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس 

 ، والسيولة، والعمالت.االئتمان، والخاصة العموالت أسعارو، سناداإل إعادة، والتأمينالشركة لمخاطر 

 

 يكل إدار  المخدطره
 تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة وتقويم ومراقبة المخاطر.

 

  اإلدار مجلس 
اإلستراتيجيات  واعتمادة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه مسؤولهو الجهة العليا ال اإلدارةإن مجلس 

 والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

 

 العليد اإلدار 
ً من قبل مسؤولالعليا  اإلدارة ة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقا

 الشركة بشأن قبول المخاطر.

 

 لتقليل منها :لفيما يلي المخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
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 التأمين  إاعدد  مخدطر (30-1
المخاطر بوقوي حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن التأمين المكتتبة  إعادةالمخاطر الناتجة من عمليات  تمثل

في المطالبات التأمين هذه  إعادةعقود المطالبة الناتجة عن ذلك الحادث. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب 

تكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية ويتأثر ذلك بتزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين. والمزايا الفعلية المدفوعة التي 

 .ألجلمن تلك المقدرة أصالً والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة ا أكثرالمدفوعة 

 

حيث أن  )العمليات الواردة( نالتأمي إعادة محفظة كبرى من عقودالمكتتبة وبناء  األخطار بتنويعتتحسن تغيرات المخاطر وذلك 

ً ستكون أقل تأثراً بالتغيير  كثرالمحافظ األ  االختيارأي جزء من المحفظة. كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق بتنوعا

لخاصة التأمين ا إستراتيجيةتشمل  التأمين. إعادةترتيبات  وباستخداموالتطبيق الحذر إلستراتيجية التأمين والتعليمات المتعلقة بها 

 بالشركة، وال تقتصر، على ما يلي :

x وذلك بشمول التغطية لعدد جيد من المخاطر من أجل تقليل التغيرات في النتائج  ،، ضمن كل فئةتنويع فئات المخاطر المقبولة

 والمحصالت النهائية.
 

x م المخاطر، والصناعة، والمنطقة الجغرافيةمن حيث نوي وحج عمالتنويع مخاطر األ. 
 

خالل دورة أعمالها العادية، بإبرام اتفاقيات إعادة  تقوم الشركة كبرى،ال مطالباتالتعرضها للمخاطر المالية الناتجة عن لتقليل 

، وتسمح لإلدارة بإحتواء المخاطر. يتم ستؤدي الى ارتفاي المقدرة في االكتتابسناد لدى أطراف أخرى حيث تؤمن هذه العمليات إ

المسندة بموجب اتفاقيات، على أساس نسبي من الحصة في األقساط والفائض، وبموجب اتفاقيات  جزء من عمليات إعادة التأمين

تقوم على أساس غير نسبي مثل تأمين فائض الخسارة للمخاطر والكوارث للتأكد من أن صافي التحمل يتوافق مع قدرة الشركة 

 على تحمل المخاطر.
 

عمليات  إليهاالشركات المسندة المباشرة تجاه  التزاماتهاركة، فإنها غير معفاة من لدى الشإسناد  إعادةوبالرغم من وجود ترتيبات 

الشركات التأمين المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من  إعادةبشأن عمليات  االئتمان، وبالتالي فإنها تتعرض لمخاطر التأمين إعادة

 . اإلسناد إعادةتيبات بموجب تر التزاماتهامن الوفاء ب عمليات التأمين إليهاالمسندة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
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 إدار  المخدطر ) تتمة (  -30
 )تتمة(مخدطر إاعدد  التأمين  (30-1

 للمخدطرالتركيز الجغرافي 
فيما يلي . وآسيا وإفريقيا األوسطالشرق و، في المملكة العربية السعودية شركات التأمينمن التأمين  إعادة أعمالتقوم الشركة بقبول 

 :المكتتبة التأمين  اطقسالتوزيع الجغرافي أل

ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
2016 

   المبلغ 
 النسبة   بدلريدالت السعودية 

 %71   702,452,897 المملكة العربية السعودية
 %9   87,071,260 بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط 

 %2   17,931,558 إفريقيا 
 %14   133,460,127 آسيا

 %4   44,594,512 أخرى
 985,510,354   100% 

 

 

 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
   المبلغ 
 النسبة   بالرياالت السعودية 

 %65  519,344,661 المملكة العربية السعودية
 %11  89,983,990 بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط 

 %4  28,450,565 إفريقيا 
 %15  122,166,961 آسيا

 %5  44,879,611 أخرى
 804,825,788  100% 

 

 

. الطرفتراقب الشركة تركيز المخاطر من خالل تقييم مخاطر متعددة يشملها في نفس الموقع الجغرافي أو من قبل نفس 

المباني لمبنى معين ولمخاطر الحريق والممتلكات كموقع واحد. تصنف مدينة متكاملة لالزالزل، و الفيضانات مخاطرل

 المشتملةمخاطر متعددة التعتبر مكان واحد. وبالمثل، لخطر البحري،  ةحادث مطالبة واحدل، والتي يمكن أن تتأثر المجاورة 

خطرا واحد مع تقييم تركيز المخاطر. تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التأمين الفردية  تعتبرفي رحلة سفينة واحدة 

 لحد من هذا التعرض إلى مستويات مقبولة لدى الشركة.والتراكمية وتضع سياسة إعادة التأمين ل
 

 

 االفتراضدت األسدسية 
الخسائر النهائية المقدرة تم  .تتمثل االفتراضات األساسية المتعلقة بتقدير االلتزامات نسبة الخسائر النهائية المقدرة للشركة

 تقديرها باستخدام أساليب إكتوارية .

 
 

 

 

 



 مساهمة سعودية ( ) شركة التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة (  القوائم المدليةإيضدحدت حول 

 2016ديسمبر  31كمد في
 

48 

 مة (إدار  المخدطر ) تت  - 30
 )تتمة(مخدطر إاعدد  التأمين  (30-1

 الحسدسيدت
جميع  إبقاء مع الخسائر النهائية ةفي االفتراضات الرئيسية مثل نسب المعقولةيوضح الحركات المحتملة  أدناهن التحليل إ

 :كالتاليوصافي الدخل  المطلوبات صافي على آثرهايظهر والتي ثابتة  خرىاألاالفتراضات 

     2016ديسمبر  31

 
التغير في  

 االفتراضدت
 صدفي األثر اعلى  

 صدفي المطلوبدت
األثر اعلى صدفي  

 الدخل
 113,109,784  113,109,784  %10+   نسبة الخسارة النهائية

  - 10%  (113,109,784)  (113,109,784) 
 

     2015ديسمبر  31

 
التغير في  

 االفتراضات
 صافي األثر على  

 صافي المطلوبات
ى صافي األثر عل 

 الدخل
 49,553,536  49,553,536  %10+   نسبة الخسارة النهائية

  - 10%  (49,553,536)  (49,553,536) 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة (  القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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  سندداإل إاعدد مخدطر  (30-2

خالل دورة أعمالها العادية، بإبرام اتفاقيات إعادة  تقوم الشركة ،المطالبات الكبرىتعرضها للمخاطر المالية الناتجة عن  لتقليل

مع  يتماشىبها على نحو واإلعتراف  المسند اليهم معيدي التأمين المبالغ القابلة لالسترداد من يتم تقدير لدى أطراف أخرى.أسناد 

كموجودات المركز المالي  قائمةفي ويتم إدراجها  فاقيات إعادة اإلسنادإتلشروط وفقا  بالوثائقبالمنافع الخاصة  المبالغ المرتبطة

 .إعادة التأمين
 

لهذه ، تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي التأمين المسند إليها إعادةشركات  إفالسجة عن ل تعرضها للخسائر الكبرى الناتلتقلي

التأمين المسند  إعادةاالقتصادية لشركات  ي مناطق جغرافية والنشاطات والظروف، ومراقبة تركز مخاطر االئتمان فالشركات

 إليها العمليات.
 

تلخص ت .لجنة المخاطر واإلكتتابو اإلدارةددة من مجلس وفق المعايير والتعليمات التالية المح ليهاإ ات المسندالشركيتم اختيار 
 هذه المعايير في اآلتي :

 
والذي  (ورزآند ب ستاندردمثل وكالة  ) ت التصنيف العالمية المعترف بهان المقبول من قبل وكاالاملتصنيف االئت األدنىالحد ع(  أ

 .اأو ما يوازيه (ستاندرد أند بورز) (ن )ب ب بال يقل عأيجب 
 

 معينة.التأمين  إعادةسمعة شركات ع(  ب
 

 . حالية والسابقة مع معيدي التأمينالعمل ال خبرةع(ت
 

ينطبق،  ما، حيثداء السابق، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية، والخبرات اإلدارية والفنية واأللذلك إضافة

كشركات معاد عليها قبل الموافقة  المخاطر واإلكتتاب ولجنة اإلدارةقائمة المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس  ومطابقة ذلك مع

 .إليها سناداإل

التأمين المسند إليهم وبالتالي تبقى الشركة مسؤولة عن جزء  تجاه شركات التزاماتهاالشركة من  ال تعفى سناداإل إعادةن اتفاقيات إ

تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم يوف به معيدي التأمين المسند إليهم بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات من المطالبات 

 مليون لاير سعودي(. 45,5: 2015مليون لاير سعودي ) 58,7مخاطر االئتمان ذات الصلة صافي أن  .سناداإل إعادة

 
 المخدطر المتعلقة بدلمتطلبدت النظدمية  (30-3

ليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على تخضع عم

الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل 

 ماتها غير المتوقعة عند نشوئها.شركات معيدي التامين ولتمكينها من سداد التزا

 

 

 

 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( شركة السعودية إلاعدد  التأمين ال
 ) تتمة (  القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 30
 

 المطدلبدت إدار  مخدطر  (30-4
تنشأ مخاطر المطالبات في الشركة عند حدوث حاالت غير دقيقة او غير مكتملة لالحتياطيات او تسويات المطالبات او ضعف في 

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

 باعمالها او تتكبد تعويضات تأديبية. 

المطالبات. يركز قسم المطالبات في الشركة على الجودة والدقة والسرعة هذه المخاطر قد تنشأ خالل اي مرحلة من مراحل دورة 

وفعالة  عادة التأمين. وهدفهم هو تعديل اجراءات المطالبات لتصبح عادلةعقود ا تخسرفي ايصال الخدمات التي قد تجعل الشركة 

وفي وقت مناسب وذلك وفقا لسياسة الشروط واالحكام والبيئة التنظيمية ومصالح الشركة. االحتياطيات السريعة والدقيقة اعدت 

 ثوق بها لتكون التزامات مطالبات.لكل التزامات المطالبات متضمنة لمخصصات المصروفات  حالما يكون هنالك توقعات مو
 

 االحتيدطيدت ومخدطر االحتيدطيدت النهدئية (30-5
تنشاء مخاطر االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية في الشركة عندما تكون مطالبات التأمين الناشئة غير كافية وذلك من 

 والديون المشكوك في تحصيلها العادة التأمين.  خالل التنبؤات الغير دقيقة او من خالل تكوين مخصصات غير كافية للمصاريف

بإستعمال نطاق تقنيات معتمدة لتخمين  االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية، يقوم الفريق االكتوراي بالشركة إلدارة

 المطالبات وقيام بإختبار الضغظ ألرصدة المطلوبات التأمين النهائية. المطالبات النهائية ومراقبة تطور 

  .األعمالهدف سياسة احتياطيات الشركة هو لخلق توقعات دقيقة  وثابته يمكن االعتماد عليها عبر الزمن ولجميع فئات إن 
 

 مخدطر االئتمدن  (30-6
تكبد الطرف اآلخر لخسارة  إلىتمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي 

 مالية. 

المالية المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة  الموجوداتسبة لكافة فئات بالن

 القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي. 

ديسمبر  31كما في  ينتأم وسطاء شركات 3وواحدة تأمين  ةشركالخاصة بالشركة مستحقة السداد من المدينة  الذمممن  %43ن إ

فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقليل مخاطر االئتمان التي (. %45:   2015ديسمبر  31) 2016

 تتعرض لها الشركة: 

x  هرذه الشرركات ل، تقروم الشرركة بتقرويم الوضرع المرالي  سرناداإل إعرادةلتقليل تعرضها للخسائر الكبرى الناجمة عن إفرالس شرركات .

لرديها مصرنفة علرى أنهرا ذات مسرتوى مقبرول، مرن حيرث الضرمان،  سرناداإل إعرادةوكشرط مسبق، يجب أن يكون األطراف التي يتم 

 يؤكد متانة وضعها المالي.

x  مرن مسرتحقة ذلك، يتم مراقبة المبالغ ال إلى إضافة.  فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة تأمينتقوم الشركة بإبرام اتفاقيات

 بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر الديون المعدومة. التأمين  شركات

x  مراقبة الذمم المدينة القائمة . التأمين وذلك من خاللالمتعلقة بشركات تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان 

x كة فقرط مررع بنروك تجاريررة ذات مركرز مررالي ، تتعامررل الشرر خررىفيمرا يتعلرق بمخرراطر االئتمران الناتجررة عرن الموجرودات الماليررة األ

 وتصنيف ائتماني جيد .

 
 



 ) شركة مساهمة سعودية ( لتعدونيةا)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة (  القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 مخدطر االئتمدن ) تتمة (  (30-6
 :قائمة المركز المالي  الموجودات في قصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها بنودالحد األ أدناهيعكس الجدول 

 ةبدلريدالت السعودي 

 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31 

 عمليات المساهمين   عمليات إعادة التأمين  اعمليدت المسدهمين   دد  التأميناعمليدت إاع 

 31,917,275  61,025,692  27,950,269  42,891,784 وشبه نقديةنقدية 

 118,849,000  35,218,332  112,456,507  67,551,600 ودائع ألجل 

 540,411  72,199  2,191,242  1,070,010 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

 -  195,141,907  -  181,957,594 أقساط تأمين مدينة 

 -  60,496,840  -  110,649,986 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية
 2,220,485  -  4,143,727  - دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك

 100,000,000  -  100,000,000  - وديعة نظامية 

 7,592,394  -  10,242,145  - وديعة نظاميةعوائد استثمار ال

 404,120,974  256,983,890  351,954,970  261,119,565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة (  القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 30

 مخدطر االئتمدن ) تتمة (  (30-6
 

 يتم إستخدام درجات التنصيف المتبعة من قبل وكالة " ستاندرد آند بورز ".
 

 ة االئتمان لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كما يلي:إن جود

 اعمليدت المسدهمين  اعمليدت إاعدد  التأمين االدوات  المدلية  وكدلة تصنيف االئتمدن  جود  االئتمدن 

   

2016  

 لاير سعودي

2015 

 لاير سعودي

2016  

 لاير سعودي

2015 

 لاير سعودي

 60,644,199 65,000,816 4,055,040 1,550,185 سندات / صكوك  / فيتشزنادر اند بوردز / موديزست أأأ / أأأ 

 103,931,906 69,799,741 14,053,070 16,472,067 سندات / صكوك  / فيتشزستنادر اند بوردز / موديز أأ / أأ 

 110,047,147 180,991,581 33,754,300 36,180,001 سندات / صكوك  / فيتشزستنادر اند بوردز / موديز أ 

 139,721,492 76,935,963  - سندات / صكوك  / فيتشزستنادر اند بوردز / موديز أأب ب ب / ب 

 3,109,095 30,049,328 - - سندات / صكوك  / فيتشزستنادر اند بوردز / موديز واقل أب ب /ب 

 33,610,091 23,837,244 - - سندات / صكوك   غير مصنفة

  مصنفةغير 

صناديق مرابحة / 

 236,516,336 277,964,344 21,844,963 39,245,084 استثمار صناديق / اسهم

   93,447,337 73,707,373 724,579,017 687,580,266 
 

 مخدطر السيولة  (30-7
 التزاماتهاب للوفاء بالتعهدات المتعلقة ةالالزم األموالر يها الشركة في توفهمخاطر السيولة الصعوبات التي تواج تمثل

 .المالية

ً يت  . حال نشوئها التزاماتهابالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء ب اإلدارة، وتقوم م مراقبة متطلبات السيولة شهريا
 .خمس سنواتأقل من  أصليةستحقاق إ ةلشركة كما في تاريخ قائمة المركز المالي فترل المملوكة ألجلكافة الودائع لن إ

 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة ( القوائم المدليةإيضدحدت حول 

 2016ديسمبر  31كمد في
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 مخدطر السيولة ) تتمة ( (30-7
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 تحقدقدتمحفظة االس

 تواريخيتم تحديد  .المتبقية المتوقعةالتعاقدية غير المخصومة االلتزامات  أساسالمطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على  تواريخ استحقاق أدناهالجدول  يلخص

 ودخل العموالت غير المكتسبة قساط غير المكتسبةاألإستبعاد  تمها. مطلوبات التأمين المعترف ب من الصادرة ةالنقدي اتالتوقيت المقدر لصافي التدفق إلىاإلستحقاقات إستنادا 

 إستحقاق ثابت. بتاريخ لموظفينلخدمة المكأفات نهاية  ال يوجدالتحليل ألنها ال تمثل إلتزامات تعاقدية.  منوإحتياطات عجز األقساط 

 2016ديسمبر  31 

 اعمليدت المسدهمين   اعمليدت إاعدد  التأمين 

 

 حتى
 حد سنة وا

  لاير سعودي
 أكثر من سنة
  لاير سعودي

 المجموع
  لاير سعودي

 حتى
 سنة واحد 
  لاير سعودي

 أكثر من سنة
  لاير سعودي

 المجموع
 لاير سعودي

            المطلوبدت 

 -  -  -  18,217,139  -  18,217,139 ذمم دائنة 

 -  -  -  51,919,382  -  51,919,382 دائنة إسنادذمم إعادة 

 -  -  -  75,603  -  75,603 مستحقةإسناد أقساط إعادة 

 -  -  -  680,013,941  -  680,013,941 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

 39,728,370  -  39,728,370  -  -  - مخصص الزكاة وضريبة الدخل

  6,302,569  -   6,302,569  3,906,248  -  3,906,248 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 10,242,145  10,242,145  -  -  -  - عوائد استثمار الوديعة النظامية المؤجلة

 754,132,313  -  754,132,313  46,030,939  10,242,145  56,273,084 



 ) شركة مساهمة سعودية ( ونيةالتعد)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة ( القوائم المدليةإيضدحدت حول 

 2016ديسمبر  31كمد في
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 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 30
 

 مخدطر السيولة ) تتمة ( (30-7
 

 محفظة االستحقدقدت ) تتمة ( 

 2015ديسمبر  31 

 عمليات المساهمين   عمليات إعادة التأمين 

 

 حتى
 سنة واحدة
  لاير سعودي

 أكثر من سنة
  لاير سعودي

 المجموي
  لاير سعودي

 حتى
 سنة واحدة
  لاير سعودي

 أكثر من سنة
  لاير سعودي

 المجموي
 لاير سعودي

            المطلوبدت 

 -  -  -  10,101,722  -  10,101,722 ذمم دائنة 

 -  -  -  14,927,181  -  14,927,181 دائنة إسنادذمم إعادة 

 -  -  -  354,467  -  354,467 مستحقةإسناد أقساط إعادة 

 -  -  -  674,119,737  -  674,119,737 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

 39,418,724  -  39,418,724  -  -  - مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 2,173,675  -  2,173,675  4,185,212  -  4,185,212 قة الدفع ومطلوبات أخرىمصاريف مستح

 7,592,394  7,592,394  -  -  -  - عوائد استثمار الوديعة النظامية المؤجلة

 703,688,319  -  703,688,319  41,592,399  7,592,394  49,184,793 
 

 السيولة
من تاريخ قائمة المركز  إثني عشر شهراً الدفع خالل ة ن جميعها مستحقإائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدية المخصومة ولم تحدد أي من المطلوبات الظاهرة في ق

  أعاله.  المالي



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة ( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 مخدطر السيولة ) تتمة ( (30-7
 

 اعلى تواريخ اإلستحقدق المتوقعة تحليل تدريخ اإلستحقدق بندءاً 
 2016ديسمبر  31 
   اعمليدت المسدهمين    التأميناعمليدت إاعدد 
   اإلجمدلي  ةغير متداول  ةمتداول  اإلجمدلي  ةغير متداول  ةمتداول 
   لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

              الموجودات
   27,950,269  -  27,950,269  42,891,784  -  42,891,784  شبه النقديةنقدية و

   112,456,507  -  112,456,507  67,551,600  -  67,551,600 ودائع ألجل 
   -  -  -  181,957,594  -  181,957,594 أقساط تامين مدينة 

   724,579,017  -  724,579,017  93,447,337  -  93,447,337 ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل إ
   -  -  -  262,339,842  -  262,339,842 تامين مستحقة أقساط

   -  -  -  3,758,101  -  3,758,101 الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة
   -  -  -  17,516,594  -  17,516,594 أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

   -  -  -  110,649,986  -  110,649,986 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية 
   -  -  -  81,705,133  -  81,705,133 كتتاب مؤجلة إتكاليف 

 ً    45,178  -  45,178  49,276,087  47,250,000  2,026,087 وموجودات أخرى  مصاريف مدفوعة مقدما
   -  -  -  152,144,139  -  152,144,139 مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين 

   32,110,109  32,110,109  -  3,402,655  3,402,655  -  متلكات ومعداتم
   2,191,242  -  2,191,242  1,070,010  -  1,070,010 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

   4,143,727  -  4,143,727  -  -  - دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك
   100,000,000  100,000,000  -  -  -  - وديعة نظامية

   10,242,145  10,242,145  -  -  -  - عوائد استثمار الوديعة النظامية 
 1,017,058,207  50,652,655  1,067,710,862  871,365,940  142,352,254  1,013,718,194   

              المطلوبدت 
   -  -  -  18,217,139  -  18,217,139 ذمم دائنة

   -  -  -  51,919,382  -  51,919,382 دائنة ذمم إعادة إسناد
   -  -  -  75,603  -  75,603 مستحقةأقساط إعادة إسناد 

   -  -  -  306,479,380  -  306,479,380 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 
   -  -  -  680,013,941  -  680,013,941 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

   -  -  -  848,245  -  848,245 عموالت غير مكتسبة 
   6,302,569  -  6,302,569  3,906,248  -  3,906,248 الدفع ومطلوبات أخرىة قمصاريف مستح

   -  -  -  3,958,044  3,958,044  - للموظفين مكافأة نهاية الخدمة
   39,728,370  -  39,728,370  -  -  - مخصص الزكاة وضريبة الدخل

   152,144,139  -  152,144,139  -  -  - إلى عمليات إعادة التأمين مبالغ مستحقة
   10,242,145  10,242,145  -  -  -  - عوائد استثمار الوديعة النظامية  المؤجلة 

 1,061,459,938  3,958,044  1,065,417,982  198,175,078  10,242,145  208,417,223   



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة ( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 30
 مخدطر السيولة ) تتمة ( (30-7

 
 

 على تواريخ اإلستحقاق المتوقعة تحليل تاريخ اإلستحقاق بناءاً 

 
 2015ديسمبر  31 
   عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين 
   اإلجمالي  غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة 
   لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  ديلاير سعو 

              الموجودات
   31,917,275  -  31,917,275  61,025,692  -  61,025,692 شبه نقديةنقدية و

   118,849,000  -  118,849,000  35,218,332  -  35,218,332 ودائع ألجل 
   -  -  -  195,141,907  -  195,141,907 أقساط تامين مدينة 

   687,580,266  -  687,580,266  73,707,373  -  73,707,373 ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل إ
   -  -  -  440,823,628  -  440,823,628 أقساط تامين مستحقة

   -  -  -  7,363,459  -  7,363,459 الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة
   -  -  -  17,389,664  -  17,389,664 أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

   -  -  -  60,496,840  -  60,496,840 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية 
   -  -  -  94,148,447  -  94,148,447 كتتاب مؤجلة إتكاليف 

 ً    405,990  -  405,990  91,221,256  47,250,000  43,971,256 وجودات أخرى وم مصاريف مدفوعة مقدما
   -  -  -  130,783,161  -  130,783,161 مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين 

   32,998,857  32,998,857  -  5,455,845  5,455,845  -  ممتلكات ومعدات
   540,411  -  540,411  72,199  -  72,199 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

   2,220,485  -  2,220,485  -  -  - دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك
   100,000,000  100,000,000  -  -  -  - وديعة نظامية

   7,592,394  7,592,394  -  -  -  - عوائد استثمار الوديعة النظامية 
 1,160,141,958  52,705,845  1,212,847,803  841,513,427  140,591,251  982,104,678   

              المطلوبدت 
   -  -  -  10,101,722  -  10,101,722 ذمم دائنة

   -  -  -  14,927,181  -  14,927,181 دائنة ذمم إعادة إسناد
   -  -  -  354,467  -  354,467 مستحقةأقساط إعادة إسناد 

   -  -  -  502,998,272  -  502,998,272 لي أقساط التأمين غير المكتسبة إجما
   -  -  -  674,119,737  -  674,119,737 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

   -  -  -  1,806,605  -  1,806,605 عموالت غير مكتسبة 
   2,173,675  -  2,173,675  4,185,212  -  4,185,212 الدفع ومطلوبات أخرىة قمصاريف مستح

   -  -  -  3,164,713  3,164,713  - للموظفين مكافأة نهاية الخدمة
   39,418,724  -  39,418,724  -  -  - مخصص الزكاة وضريبة الدخل

   130,783,161  -  130,783,161  -  -  - إلى عمليات إعادة التأمين مبالغ مستحقة
   7,592,394    7,592,394  -  -  - نظامية  المؤجلة عوائد استثمار الوديعة ال

 1,208,493,196  3,164,713  1,211,657,909  179,967,954  -  179,967,954   



 ) شركة مساهمة سعودية ( نيةالتعدو)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة ( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 مخدطر العمالت (30-8

عدم وجود مخاطر ب اإلدارةتعتقد  .أجنبيةعمالت محلية وركة بتتم معامالت الش .األجنبي فالصر أسعارالمخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في مخاطر العمالت تمثل 
 السعودي.مثبتة مقابل اللاير  أجنبيةعمالت مة الن معظم معامالت الشركة تتم بمعامالت ها

 
 : يليكما وبالعمالت الرئيسية  المسجلةموجودات ومطلوبات الشركة  أدناهالجدول يوضح 

 
  2016ديسمبر  31

 المجموع  أخرى  يةروبية هند  ديندر كويتي  يورو  درهم إمدراتي  لاير قطري  أمريكيدوالر   لاير سعودي 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

                  الموجودات
                   اعمليدت إاعدد  التأمين 

 42,891,784  743,488  -  -  17,539  641   -  27,552,304  14,577,812 نقدية وشبه نقدية
 67,551,600   -  -  -   -   -   -    67,551,600 ودائع ألجل

 1,070,010   -              1,070,010 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل
 181,957,594  54,979,483  12,044,195  7,733,128  363,916  817,952  8,907,860  34,892,900  62,218,160 أقساط تامين مدينة

 93,447,337   -  -  -   -   -   -  54,202,252  39,245,085 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 
 262,339,842  99,299,967  ¤ 18,427,328  ¤ 3,408,349  ¤ 2,204,093  4,294,159  ¤ 9,959,417  23,631,461  101,115,068 أقساط تامين مستحقة

 3,758,101  -  -  -   -   -   -   -  3,758,101 الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة
 17,516,594  -  -  -  -   -   -   -  17,516,594 أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

 110,649,986  -  -  -   -   -   -   -  110,649,986 ت تحت التسوية الحصة المعاد إسنادها من المطالبا
 81,705,133  36,142,846  3,158,243  1,352,534  661,440  2,332,453  3,127,012  7,856,704  27,073,901 تكاليف اكتتاب مؤجلة 

 49,276,087  26,126  -  -  -  -  -  48,257,183  992,778 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 
 152,144,139  -  -  -  -  -  -  -  152,144,139 مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين 

 3,402,655   -  -  -  -  -   -   -  3,402,655 ممتلكات ومعدات 
                  ينالمسدهماعمليدت 
 27,950,269  303,125  -  -  -  -  -  805,517  26,841,627 وشبه نقديةنقدية 

 112,456,507  -  -  -  -  -  -  -  112,456,507 ودائع ألجل 
 2,191,242  -  -  -  -  -  -  -  2,191,242 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

 4,143,727  -  -  -  -  -  -  727,256  3,416,471 من سندات وصكوكدخل عموالت خاصة مستحقة 
 724,579,017  17,564,513  -  -  -  -  -  454,469,832  252,544,672 رجة قيمتها العادلة في قائمة الدخلاستثمارات مد

 45,178  -  -  -  -  -  -   -  45,178 موجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً و
 100,000,000  -  -  -  -  -  -   -  100,000,000 وديعة نظامية

 10,242,145                10,242,145 النظاميةعوائد استثمار الوديع 
 32,110,109  -  -  -  -  -  -   -  32,110,109 ممتلكات ومعدات

 1,141,163,840  652,395,409  21,994,289  7,445,205  3,246,988  12,494,011  33,629,766  209,059,548  2,081,429,056 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة ( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 30
 

 مخدطر العمالت ) تتمة ( (30-8
 

  2015ديسمبر  31
 المجموي  أخرى  يةروبية هند  دينار كويتي  يورو  درهم إماراتي  لاير قطري  دوالر أمريكي  لاير سعودي 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
                  موجوداتال

                  اعمليدت إاعدد  التأمين 
 61,025,692  1,048,505  -  -  1,721,532  351,075  -  2,717,553  55,187,027 نقدية وشبه نقدية 

 35,218,332  -  -  -  -  -  -  18,218,332  17,000,000 ودائع ألجل
 72,199  -  -  -  -  -  -  -  72,199 ألجلدخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع 

 195,141,907  47,756,235  10,159,944  9,721,349  287,839  4,714,504  4,940,379  27,559,312  90,002,345 أقساط تامين مدينة
 73,707,373  -        -  -  51,862,409  21,844,964 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

 440,823,628  64,838,404  15,760,446  1,469,825  2,343,113  1,477,791  14,327,566  32,272,707  308,333,776 أقساط تامين مستحقة
 7,363,459  -  ¤ -  ¤ -  ¤   -  ¤ -  -  7,363,459 الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

 17,389,664  -  -  -  -  -  -  -  17,389,664 أقساط فائض الخسارة مؤجلة 
 60,496,840  -  -  -    -  -  -  60,496,840 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية 

 94,148,447  25,565,325  3,333,147  1,341,993  639,222  1,370,198  3,280,573  9,415,721  49,202,268 تكاليف اكتتاب مؤجلة 
 91,221,256  89,310,913  -  -    -  -  275,027  1,635,316 عة مقدما وموجودات أخرى مصاريف مدفو

 130,783,161  -  -  -    -  -  -  130,783,161 مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين 
 5,455,845  -  -  -  -  -  -  -  5,455,845 ممتلكات ومعدات 

   -               اعمليدت المسدهمين
 31,917,275  -  -  -  -  -  -  26,731,321  5,185,954 نقدية وشبه نقدية 

 118,849,000  -  -  -  -  -  -  -  118,849,000 ودائع ألجل 
 540,411  -  -  -  -  -  -  -  540,411 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

 2,220,485  -  -  -  -  -  -  42,290  2,178,195 دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك
 687,580,266  55,064,514  -  -  -  -  -  449,714,775  182,800,977 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 ً  405,990  -  -  -  -  -  -  -  405,990 وموجودات أخرى  مصاريف مدفوعة مقدما
 100,000,000  -  -  -  -  -  -  -  100,000,000 وديعة نظامية

 7,592,394  -              7,592,394 عوائد استثمار الوديعة النظامية
 32,998,857  -  -  -  -  -  -  -  32,998,857 ممتلكات ومعدات

 1,215,318,642  618,809,447  22,548,518  7,913,568  4,991,706  12,533,167  29,253,537  283,583,896  2,194,952,481 
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  2016ديسمبر  31
 المجموع  أخرى  يةروبية هند  ديندر كويتي  يورو  درهم إمدراتي  لاير قطري  دوالر أمريكي  لاير سعودي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
                  المطلوبدت 

                  اعمليدت إاعدد  التأمين 
 18,217,139  8,668,272  52,630  23,339  100,262  (424,427)  42,291  2,966,944  6,787,828 ذمم دائنة

 51,919,382  -  -  -  -  -  -  -  51,919,382 دائنة ذمم إعادة إسناد

 75,603  -  -  -  -  -  -  -  75,603 أقساط إعادة اإلسناد المستحقة

 306,479,380  107,324,852  20,853,884  6,222,189  2,098,156  8,690,717  12,196,267  25,912,222  123,181,093 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 

 680,013,941  156,741,783  ¤ 70,394,596  ¤ 19,042,375  ¤ 4,559,918  ¤ 83,494,781  ¤ 18,956,384  51,789,673  275,034,431 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

 848,245  -  -  -  -  -  -  -  848,245 عموالت غير مكتسبة 

 3,906,248  726,108  -  -  -  -  -  46,602  3,133,538 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 3,958,044  -  -  -  -  -  -  -  3,958,044 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة

 2,292,880  -  -  -  -  -  -  -  2,292,880 الفائض المتراكم

   -  -  -  -  -  -     اعمليدت المسدهمين 
 39,728,370  -  -  -  -  -  -  -  39,728,370 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 152,144,139  -  -  -  -  -  -  -  152,144,139 مبالغ مستحقة إلى عمليات إعادة التأمين

 6,302,569  -  -  -  -  -  -  5,077,317  1,225,252 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 10,242,145  -  -  -  -  -  -  -  10,242,145 عوائد استثمار الوديعة النظامية المؤجلة

 670,570,950  85,792,758  31,194,942  91,761,071  6,758,336  25,287,903  91,301,110  273,461,015  1,276,128,085 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( اعدد  التأمين الشركة السعودية إل
 ) تتمة ( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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   2015ديسمبر  31

 المجموي  أخرى  يةروبية هند  دينار كويتي  يورو  درهم إماراتي  لاير قطري  دوالر أمريكي  لاير سعودي 

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

                  المطلوبدت 

                  اعمليدت إاعدد  التأمين 

 10,101,722  (1,712,037)  230,036  937,872  198,516  (150,664)  (485,506)  5,432,092  5,651,413 ذمم دائنة

 14,927,181  -  -  -  -  -  -  -  14,927,181 دائنة ذمم إعادة إسناد

 354,467  -  -  -  -  -  -  -  354,467 أقساط إعادة اإلسناد المستحقة

 502,998,272  80,285,776  19,992,234  6,331,495  2,134,807  5,726,881  14,986,449  32,687,850  340,852,780 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 

 674,119,737  85,478,588  ¤ 42,833,845  ¤ 24,987,358  ¤ 923,935  ¤ 11,451,030  ¤ 12,068,307  46,838,940  449,537,734 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

 1,806,605  -  -  -  -  -  -  -  1,806,605 عموالت غير مكتسبة 

 4,185,212  288,573  -  -  -  -  -  55,000  3,841,639 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 3,164,713  -  -  -  -  -  -  -  3,164,713 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة

 1,189,894  -  -  -  -  -  -  -  1,189,894 الفائض المتراكم 

                  نيالمسدهماعمليدت 

 39,418,724  -  -  -  -  -  -  -  39,418,724 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 130,783,161  -  -  -  -  -  -  -  130,783,161 مبالغ مستحقة إلى عمليات إعادة التأمين

 2,173,675  15,000  -  -  -  -    758,000  1,400,675 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 7,592,394  -  -  -  -  -  -  -  7,592,394 عوائد استثمار الوديعة النظامية المؤجلة

 1,000,521,380  85,771,882  26,569,250  17,027,247  3,257,258  32,256,725  63,056,115  164,355,900  1,392,815,757 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 تتمة ()  القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 30

 الخدصةالعموالت  أسعدرمخدطر  (30-9
الصكوك.عت شأعمخ طرعأدع رعالعموالتععفيعلد إاتعواالدتثم راتتتعرضعالشركةعلمخ طرعأدع رعالعموالتعالخ صةعقلىعا

عالخ صةعقلىعالد إاتعوالصكوكعالتيعتتعرضعلتدلب تعفيعأدع رعالعموالتعالخ صة.

منعخاللعاالدتثم رعفيعمختلفعاألصولعالم ليةعطويلةعوقصيرسعالمإس،عأدع رعالعموالتعالخ صةعدومعالشركةعبإإارسعمخ طرعت

االدتثم رعفيعمحفظةع دإعوم عفيعحكمه.عتراقبعلج ةعاالدتثم رعمإسعهذهعاألصولعقلىعأد سعم تظم.عمإسعج ب عالىعج بعم عال

عل عوالد إات عالتأمينالصكوك عاق إس عععملي ت عفي عكم  عالمد همين عع31وقملي ت عع2016إيدمبر عوع6,31حوالي د وات

علتوالي(د واتعقلىعاع5.25د واتعوعع4.71:ع2015إيدمبرعع31)عد واتعقلىعالتوالي5.33

عاالدعتثم راتعفعيعمحفظعةعة دصع نع/عزيع إسعقيمععدعيتطلبفعيعم ح عىعالع ئعإعد سعأ دطةعع10عبواق عزي إسع/ع دص نععفتراضاال

مليونعلايرعدعوإيعكم عع2,38مليونعلايرعوعع0,34الد إاتع/عالصكوكعمنعقملي تعاق إسعالتأمينعوعقملي تعالمد همينعب دبةع

ع(.مليونعلايرعدعوإيعقلىعالتواليع1,65مليونعلايرعدعوإيعوعع0,24:ع2015إيدمبرعع31)ع2016إيدمبرعع31فيع
 

 السوقمخدطر أسعدر  (30-10
. ) ماعدا تلك المخاطر التي قد تنشا للعواملنتيجة  لألداة الماليةالقيمة العادلة عن تذبذب هي المخاطر  السوقمخاطر أسعار 

   يع األدوات المالية المتداولة في السوق.تؤثر على جمالتي  العمالت(،مخاطرأسعار العموالت أو  عن مخاطر
 

لمخاطر اسعار السوق هي المفتاح الستثمارفي أصول الشركة. ان المستويات المناسبة من مخاطر االستثمار  الفعالةاإلدارة 

وراق لألصول. تمتلك الشركة محفظة متنوعة من االستثمارات، بما في ذلك االستثمار في األ ائدع /طراخمتتحدد عن طريق 

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

في صافي قيمة موجودات اإلستثمارات، مع ابقاء جميع المتغيرات  %5األستثمار الفردي واألجمالي لألسهم.إن التغير بنسبة 

لاير سعودي    7,148,760ئمة عمليات المساهمين بالزيادة / النقصان بمبلغ األخرى ثابتة،  من شأنه أن يؤثر على قا

 لاير سعودي (. 8,761,771:  2015)
 

 رأس المدلمخدطر إدار   (30-11
 إفالسالكافية في حالة  هامش المالءةتحدد متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك بهدف توفر 

من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة  رىأختوضع أهداف . كما الشركة

 الفائدة للمساهمين. 

. يتم بانتظامتقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة 

ذلك حسب التغيرات في الظروف السائدة في السوق وخصائص مخاطر إجراء التسويات على مستويات رأس المال الحالية و

المدفوعة للمساهمين أو  رباحنشاطات الشركة. وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، تقوم الشركة بتعديل توزيعات األ

 . أسهمتقوم بإصدار 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( الشركة السعودية إلاعدد  التأمين 
 ) تتمة ( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 إدار  المخدطر ) تتمة (  - 30
 

 مخدطر إدار  رأس المدل ) تتمة (  (30-11
 

 : رأس المال المملوك إجماليلشركة ولرأس المال النظامي ل األدنىالحد  أدناهيعكس الجدول 

 
2016 

  لاير سعودي
2015 

 لاير سعودي

 802,136,724  805,300,971 إجمالي رأس المال المملوك 
 200,000,000  200,000,000 الحد األدنى لرأس المال النظامي 

 

المالية  السنةقد التزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جهات خارجية خالل  ن الشركةإب تعتقد األدارة،

 .المصرح عنها

 
 القيمة العددلة لألدوات المدلية (30-12

التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما  ةتتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية. القيمة العادلة هي القيم

القيمة العادلة هو تحديد  تمأن االفتراض الذي  .طراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلةأما بين  أو سداد مطلوبات

دون أي نية أو حاجة للتصفية أو تقليص حجم عملياتها أو و  ستمرار المنشأة في اعمالها وفقاً لمبدأ األستمراريةإبإفتراض 

مدينة، الذمم والالخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية،  . تتكون الموجودات الماليةعكسيةإجراء المعامالت بشروط 

اإلستثمارات واإليرادات المستحقة، بينما تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة، والمصاريف المستحقة الدفع، و

عن قيمتها الدفترية  لمطلوبات المالية ال تختلف كثيراً ن القيمة العادلة للموجوات وااإجمالي المطالبات تحت التسوية. و

 تاريخ قائمة المركز المالي.الظاهرة في 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 ) شركة مساهمة سعودية ( التعدونية)ااعدده( ركة السعودية إلاعدد  التأمين الش
 ) تتمة ( القوائم المدليةإيضدحدت حول 
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 التعهدات واإللتزامات المحتملة -31

عواأل ظمة الإق وىعالدض ئيةع(أ

تعملعالشركةعفيعمج لعالتأمين،عوهيعقرضةعلإق وىعقض ئيةعقليه عخاللعإورسعأقم له عالع إية.عفيعحينعأ هعمنعغيرعالعمليع
المحصلةعال ه ئيةعلك فةعالإق وىعالدض ئية،عتعتدإعاإلإارسعبأ هعلنعيكونعلهذهعالإق وىع)بم عفيعذلكعالدض ي (عأيعالت بؤعأوعمعرفةع

أثرعجوهريعقلىع ت ئجعالشركةعأوعمركزه عالم لي.عالعيوجإعلإىعالشركةعأيعإقوىعقض ئيةعق ئمةعجوهريةعبت ريخعاقإاإعالدوائمع
عالم لية.

 خط ب تعالضم نعع(ب
: 2015لاير سعودي ) 47,250,000قامت الشركة بااليداي والحجز مع بنك محلي بمبلغ  2016بر ديسم 31كما في 

 2015( للحصول على خطاب اعتماد جهوزي للمشاركة في نقابة لويدز لالكتتاب في عامي لاير سعودي 47,250,000

 103,750: 2015) لاير سعودي 103,233 بلغتإيداي المبالغ المستردة الخاصة بوعالوة على ذلك، مباني المكتب  .2016و

 لاير سعودي(.

ع
 المقدرنةأرقدم   -32

لرم يكرن هنراك اي تراثير مرن ومرع ذلرك  السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحاليرة . السنةتم إعادة تبويب بعض أرقام 

 .هذه إعادة التصنيف على العرض الشامل للبيانات المالية

 
 القوائم المدلية  ااعتمدد -33

 .2017مارس  1 الموافق في هل1438جمادى الثاني  2 بتاريخ اإلدارةالقوائم المالية من قبل مجلس  مدتاعت 


