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 التكوين واألنشطة الرئيسية  - 1

شـركة مسـاهمة سـعودية مسـجلة في المملكة العربية السـعودية بموجب السـجل   -التعاونية ) "الشـركة" (    ) إعادة (الشـركة السـعودية إلعادة التأمين 

ــ )المواف   1429جماد األول   12بتاريخ  1010250125التجاري رقم   ماليزيا بموجب ترخيص ب ( ولديها فرع في والية البوان 2008مايو   17ه

-   6684الرياض   1وحدة رقم     حي الواديالطري  الدائري الشــمالي  ،   4130مبنى . إن عنوان المكتب المســجل للشــركة هو  2014146ISرقم  

 المملكة العربية السعودية.  - 13313

 

 .لمملكة العربية السعودية وخارجهاالتعاوني والنشاطات ذات العالقة في ا التأمين إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة أعمال إعادة
 

 أسس اإلعداد   - 2

 أسس القياس

حيث    مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل م إعداد القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء االستثمارات الت 

 واإلستثمار في الشركة الزميلة حيث يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية.  يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 األلتزامبيان 

" التقارير  34تم اعدادها وفقا لمعيار المحاســبة الدولي رقم   2019 ســبتمبر 30القوائم المالية األولية الموجزة للشــركة كما في وللفترة المنتهية في  

 حاسبيين القانونيين.الصادرة عن الهيئة السعودية للمواالصدارت المالية األولية" المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير األخرى 

، على 2018ديسـمبر 31والقوائم المالية للشـركة كما في والسـنة المنتهية في   2019مارس  31كما في والفترة المنتهية في  القوائم المالية األولية الموجزة  

والمعدل بواســــطة مؤســــســــة النقد العربي  لى التوالي الدولية علتقارير المالية اومعيار ا 34وفقاً لمعيار المحاســــبة الدولي رقم    التوالي والتي تم اعدادها

ضــريبة الدخل وتفســيرات المعايير الدولية  -12فيما يتعل  بتطبي  معيار المحاســبة الدولي   )  الدخلضــريبة الســعودي بخصــوص المحاســبة عن الزكاة و

 شركات في المملكة العربية السعودية.يما يتعل  بالزكاة وضريبة الدخل( ولوائح الالرسوم  -21إلعداد التقارير المالية رقم 

الزكاة   لمعالجة، أصددددرت مؤسدددسدددة النقد العربي السدددعودي تعليمات لشدددركات التأمين في المملكة العربية السدددعودية  2019يوليو  23في 

وتفسديراتها الصدادرة عن مجلس معايير المحاسدبة يتماشدى ذلك مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  بما الدخل.    قائمةوضدرائ  الدخل في 

شددددار إليها مجتمعة باسددددم "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية" على النحو والمعتمدة بالمملكة العربية السددددعودية ) ي "(IASBالدولية )"

  .(المعتمد في المملكة العربية السعودية

 8لي وبالتالي قامت الشدركة بتغيير المعالجة المحاسدبية للزكاة وضدريبة الدخل بتعديل األثر باثر رجعي بما يتماشدى مع المعيار المحاسدبي الدو 

تم اإلفصداح عنه في  غييرواثر هذا الت (3 السدياسدات المحاسدبية والتغييرات في التقديرات المحاسدبية واالخطاء )كما هو مفصد  عنه في إيضداح

 الموجزة. األولية في القوائم المالية 11إيضاح 

  :متداولة  / غير متداول. ومع ذلك ، تصنف األرصدة التالية بصفة عامة  متداولباستخدام تصنيف    األولية الموجزة للشركةالمركز المالي    قائمة  عرضال يتم  

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في  صافي أقساط التامين المدينة،  ودائع آلجل ، دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع الجل، ،أرصدة البنوك والنقدية

،  دخل وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة مقدما ودائع  ، الحصة المعاد اسنادها من المطالبات تحت التسوية،  اط فائض الخسارة المؤجلة  سأق قائمة الدخل،  

خاصة مستحقة من سندات وصكوك، ذمم دائنة، ذمم اعادة اسناد دائنة، مطالبات تحت التسوية، مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى، مخصص    عموالت

قساط  الحصة المعاد اسنادها من اال،  اقساط تامين مستحقة  غير متداولة:    تصنف األرصدة التالية بصفة عامة   وتوزيعات الفائض المستحقة.  الزكاة والضريبة

استثمار في شركة  الممتلكات والمعدات صافي، تكاليف االكتتاب المؤجلة، الحصة المعاد اسنادها من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، غير المكتسبة، 

 مستحقة، االقساط غير المكتسبة، الوديعة النظامية، دخل عموالت مستحقة على الوديعة النظامية، اقساط اعادة اسناد ، مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

دخل عموالت مستحقة على الوديعة النظامية  مكافاة نهاية الخدمة و ،على عمليات معاد اسنادها  عموالت غير مكتسبة مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها، 

 .لمؤسسة النقد
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 )تتمة(أسس اإلعداد  -2

 )تتمة( بيان األلتزام

التأمين وعمليات المساهمين التي يتم عرضها إعادة  التدفقات النقدية لعمليات  قائمة  الدخل الشامل و  ، قائمةالدخل   األولية الموجزة ، قائمة  قائمة المركز المالي

مؤسسة   لصادرة منامتطلبات اللوائح التنفيذية لاالمتثال  وكمعلومات مالية إضافية والتي تم تقديمها  األولية الموجزةالمعلومات المالية في  15في ايضاح 

 النقد العربي السعودي. 

التأمين مع تلك الخاصة بعمليات  إعادة لشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ، يتم دمج أرصدة ومعامالت عملياتلعند إعداد المعلومات المالية 

ققة ، إن وجدت ، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المح

 التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة. إعادة المعتمدة لعمليات 

الدخل   وقائمةالدخل  الموجزة وقائمة األوليةالمركز المالي  قائمةالمالية للشركة في  المعلوماتالتأمين مع إعادة إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات 

كما هو   معلومات تكميلية اضافية مطلوبة تمثل    الموجزة  األولية  المالية  المعلوماتعلى    العالقةذات    اإليضاحاتالشامل والتدفقات النقدية وكذلك بعض  

 مطلوب بموج  اللوائ  التنفيذية.

 

جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية، لذا يج  أن تقراً جنباً غير المراجعة من القوائم المالية األولية الموجزة ال تتض

 .2018ديسمبر 31إلى جن  مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

   

 %90يث يتم توزيع  تم توزيع الفائض بين عمليات إعادة التأمين وعمليات المسداهمين وفقا للوائ  التنفيذية الصدادرة من قبل مؤسدسدة النقد العربي السدعودي، ح

أي عجز ناتج عن عمليات إعادة التأمين   تحويل% الباقية. يتم 10على مسدداهمي الشددركة من الفائض السددنوي من عمليات إعادة التأمين وحملة الوثائق على 

 المساهمين بالكامل. اتلعملي 

ــلة لكل من عمليات التأمين وعمليات ا ــابات منفصـ ــركة أن تحتفظ بحسـ ــعودية ، على الشـ ــاهمين وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السـ لمسـ

لمصـاريف الخاصـة بكل نشـاط في الحسـابات الخاصـة بذلك النشـاط ويتم  توزيع اإليرادات وعرض القوائم المالية بناءاً على ذلك. يتم تسـجيل اإليرادت وا

 والمصاريف األخرى المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. 

 

د العربي السـعودي يتطلب تحويل ما ال يقل عن ( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شـركات التامين من مؤسـسـة النق2)ج 70وفقاً لنظام الشـركات والمادة  

 من صافي الدخل السنوي الى احتياطي نظامي الى ان يبلغ رأس المال المدفوع، وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 20%

 

 العملة الرئيسية وعملة العرض

العملة الرئيســـية للشـــركة. تم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب  تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة غير مراجعة باللاير الســـعودي و الذي يعتبر

 لاير. 

 السنة المالية  

 ديسمبر. 31تتبع الشركة السنة المنتهية في 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

المالية األولية عمل اجتهادات وتقديرات وافتراضات من قبل اإلدارة والتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وعلى مبالغ  المعلومات يتطل  اعداد 

 .تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات المسجلة، قدالموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف 

 

للشركة ومصادر التقدير الرئيسية عند اعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة فاالحكام الهامة التي اتخذتها االدارة في تطبيق السياسات المحاسبية  

 .2018ديسمبر  31هي نفسها المطبقة في القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في  والتيالمتعلقة بحاالت عدم التأكد 
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  على المعاييرالسياسات المحاسبية الهامة والتعديالت - 3

تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السدددنوية  غير مراجعة  معالتتفق السدددياسدددات المحاسدددبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة  

 التالي :، باستثناء 2018ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في 

  التغير في السياسة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل  ( أ

درة مؤخراً من مؤسسة النقد كنتيجة للتعليمات الصا 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في  ، فقد تم تعديل أسس االعداد أعالهكما هو مذكور 

. سابقاَ، تم عرض الزكاة وضريبة الدخل بقائمة التغيرات في حقوق المساهمين طبقاّ لتعميم مؤسسة 2019يوليو  23العربي السعودي بتاريخ 

عربي السعودي . مع التعليمات الصادرة مؤخراَ من مؤسسة النقد ال2017أبريل  11بتاريخ  381000074519النقد العربي السعودي رقم 

في قائمة الدخل. قامت الشركة بالمحاسبة عن هذا التغير في المحاسبة عن ، فإنه يج  عرض الزكاة وضريبة الدخل 2019يوليو  23بتاريخ 

تم اإلفصاح عنها باإليضاح رقم   ي ( واآلثار المترتبة على التعديل أعاله والت2 بأثر رجعي )باإلشارة إلى اإليضاح رقمالزكاة وضريبة الدخل با

بقيمة  2018 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةفترة الشركة عن ربحية انخفضت المالية األولية الموجزة. وكنتيجة لهذا التغير،  بالقوائم 11

 .2018 مبرسبت 30ليس له أثر على قائمة التدفقات للفترة المنتهية في  الذي حصللاير سعودي. إن التغير  9,276,257
 

  ضريبة الدخل  -1

مصروف ضريبة الدخل او المعفي هي ضريبة الدخل المستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة في الفترة الحالية وفقا لنس  ضريبة 

الدخل لكل نطاق قضائي بعد تعديله بتغيرات في الموجودات وااللتزامات الضريبية والتي تستند الى الفروقات المؤقتة و  الخسائر ألغراض 

 مستخدمة.الضريبة غير ال

في المملكة  فترة التقرير يتم احتساب رسوم ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في نهاية 

ت  دوري بتقييم المواقف المتخذة في مجال اإلقرارابشكل اإلدارة  مللضريبة. تقو العربية السعودية حيث تعمل الشركة وتولد دخل خاضع 

ع أحكاما، حس  االقتضاء، على أساس المبالغ  المطبقة للتفسير. وتوضالضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها اللوائ  الضريبية 

 .المتوقع دفعها إلى السلطات الضريبية
 

 إصدار الربط النهائي.تتم معالجة التسويات الناتجة عن التسويات النهائية لضرائ  الدخل في الفترة التي يتم فيها 

 
 عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل   – 23التفسير الدولي  -2

ضرائ    –  12يتناول التفسير معالجة ضرائ  الدخل عندما تتضمن معالجات الضرائ  عدم تأكد محيط يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي  

. وال يشمل بالتحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والعقوبات 12. ال ينطبق على الضرائ  أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي  -الدخل  

 المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير تحديداَ ما يلي:

 .على حدة المؤكدهعالجات الضريبية غير لم تأخذ في حسبانها كل معالجة من ا الشركةما إذا كانت  •

 اإلفتراضات التي تضعها الشركة بخصوص فحص السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية. •

ها الشركة الرب  الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض ضريبية( واألسس الضريبية. والخسائر ألغراض الضريبة غير الكيفية التي تحدد ب •

 المستغلة. واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريبة.

 الكيفية التي تأخذ بها المنشأة في حساباتها التغيرات في الحقائق والظروف. •
 

أم ستجمع بينها وبين  هؤكدة على حدالمعالجات الضريبية غير لما إذا كانت ستأخذ في حسبانها كل معالجة من اأن تحدد م الشركةيج  على 

األخرى. يج  إتباع المنهج الذي يتوقع أنه سوف يحل على نحو أفضل حالة عدم ؤكدة لمعالجات الضريبية غير الممعالجة واحدة أو أكثر من ا

 تأكد.

امت تطبق الشركة حكًما هاًما في تحديد أوجه عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل. نظًرا ألن الشركة تعمل في بيئة معقدة متعددة ، فقد ق

 الموجزة.  األوليةالمالية  قوائمهابتقييم ما إذا كان للتفسير تأثير على 
 

أوضاع ضريبية غير مؤكدة ، خاصة تلك المتعلقة بتسعير التحويل. تشتمل ملفات   ، نظرت الشركة فيما إذا كانت لديها أي  التفسيرات عند اعتماد  

الضريبة الخاصة بالشركة في واليات قضائية مختلفة على الخصومات المتعلقة بتسعير التحويل ، وقد تتحدى سلطات الضرائ  تلك المعالجات 

عير التحويل ، أنه من المحتمل أن يتم قبول معامالتها الضريبية من قبل الضريبية. قررت الشركة ، بناًء على امتثالها الضريبي ودراسة تس

 السلطات الضريبية.
 

 الموجزة للشركة. األوليةالمالية  القوائملم يكن للتفسير تأثير على 
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 )تتمة( على المعاييرالسياسات المحاسبية الهامة والتعديالت - 3

 زكاة -3

الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل. يتم احتساب مصروفات الزكاة على الرب  أو الخسارة. ال يتم حساب تخضع الشركة للزكاة وفقًا للوائ  

 الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

 
 التأجير -16تطبيق معيار التقرير المالي الدولي  ( ب

  ، وسيتم توضي  تأثير هذا المعيار أدناه: التأجير،  16معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ، اعتمدت الشركة ال 2019يناير  1اعتباًرا من 

تحديد ل"  4رقم  الدولي  التقرير المالي    وتفسير  "،"عقود اإليجار   17معيار المحاسبة الدولي  جير متضمنة  أللتعليمات الموجودة على الت   بدياًل يحل المعيار  

المعايير وتفسير لجنة تفسيرات  "،حوافز - عقود إيجار التشغيل" 15 "المعاييرلجنة تفسيرات  تفسيرو "،يحتوي على عقد إيجارما إذا كان ترتي  ما 

   الشكل القانوني لعقد اإليجار". تأخذالمعامالت التي  جوهرقييم ت  " 27رقم "
 

يناير   1. في  2019يناير    1وهو ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    2016في يناير    16الدولي رقم  التقرير المالي  تم إصدار المعيار  

المالية للشركة. ينص المعيار   القوائمعلى    جوهريأي تأثير مالي    16، أي من تاريخ السريان ، لم يكن للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2019

 قائمة على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها ينبغي االعتراف بها عموًما في  16داد التقارير المالية رقم الدولي إلع

وب بموج   شهًرا أو أقل أو يكون عقد اإليجار لألصول منخفضة القيمة. وبالتالي ، فإن التصنيف المطل 12المركز المالي للشركة ، ما لم تكن المدة 

يقوم المستأجر باثبات يتم حذفه للمستأجرين. لكل عقد إيجار ،  التمويلي"عقود اإليجار" في عقود اإليجار التشغيلي أو  17معيار المحاسبة الدولي 

ادل عموًما القيمة الحالية  بالتزامات اإليجار المتكبدة في المستقبل. في المقابل ، يتم رسملة الحق في استخدام األصل المؤجر ، وهو ما يع االلتزام

 لمدفوعات اإليجار المستقبلية مضافًا إليها التكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي
 

. نتيجة لذلك ، من التطبيق األولي  16اختارت الشركة طريقة تطبيق النهج المعدّل بأثر رجعي التي يسم  بها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

ًما بمبلغ التزام اإليجار ، على عقود اإليجار التشغيلي ، تم قياس الحق في استخدام األصول المؤجرة عمو 16للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

%.  5( ، والذي كان حوالي  2019ابريل  1باستخدام معدل االقتراض اإلضافي الذي يعد أفضل تقدير للشركة في وقت إعداد التقرير األولي. تطبيق )

  والمطلوبات يف المستحقة يصنف حق استخدام األصول ضمن الممتلكات والمعدات. من ناحية أخرى ، يتم تصنيف التزام اإليجار ضمن المصار

 األخرى. 

 

 اصل حق االستخدام / التزامات االيجار   (1
 

العقد ، أو يحتوي على عقد إيجار ، إذا كان و، عند بدء العقد ، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد ، أو يحتوي على عقد إيجار.   األولي االثباتعند 

إلى الشركة   تعود المنافعإذا كانت معظم  السيطرة. يتم تحديد العوضاستخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل  على حق السيطرةالعقد ينص على 

 . ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه األصول
 

 • حق استخدام األصول 

 تطبق الشركة نموذج التكلفة ، وتقيس حق استخدام األصول بسعر التكلفة: 

 

 في القيمة ؛ و  مع خسائر انخفاضمجوأي  مجمع اهالكأ( ناقًصا أي 

 اإليجار.عقد  لتعدي اإليجار نتيجة للتزامات اعادة قياس إلب( معدلة 

 

  والتاميناتسيكون مساوياً اللتزامات اإليجار. ومع ذلك ، إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل إعداد الموقع ،  مدا حق االستخبشكل عام ، فإن أصل 

 . ول حق استخدام، والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعامالت ، وما إلى ذلك ، فيج  إضافتها إلى قيمة أص  الطل  وتكاليف،  المستردةغير 

 

   لتزامات عقود ايجارا• 

تقيس الشركة التزامات   تاريخ البدء ، عند. يناإليجار هو القيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية للمؤجرعقود ، فإن التزام  األولي االثباتعند 

 اإليجار عن طريق: 
 

 اإليجار ؛عقود  أ( زيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل التمويل اإلضافي على التزام 

 و    ،اإليجار دفعاتب( تخفيض القيمة الدفترية لتعكس 

 ج( إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد إيجار.

 

  يتم تصنيف أصول حق االستخدام ضمن الممتلكات والمعدات ، بينما يتم تصنيف التزامات التأجير ضمن المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى 

 القوائم المالية األولية الموجزة 
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 )تتمة( على المعاييرالسياسات المحاسبية الهامة والتعديالت - 3

 المفعول بعد معايير صادرة ولكنها غير سارية 

صدار القوائم المالية باإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله، نورد أدناه المعايير التالية والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد حتى تاريخ ا

رية المفعول. إضافة لذلك، قررت الشركة  للشركة. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير )إذا كانت تنطبق على أنشطتها( عندما تصب  سااألولية الموجزة 

 لمعايير التقارير المالية الدولية والتي نشرت وتعتبر الزامية للشركة اعتباراً من تواريخ مستقبلية.  والمراجعاتعدم التطبيق المبكر للتعديالت 
 

 األدوات المالية   9معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

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

 والمقيمة  المالية لألصول اإلئتمان بدالت. األخرى الشاملة الدخل قائمة في العادلة بقيمتها أو الدخل قائمة في العادلة بقيمتها تصنيفها يعاد بحيث للبيع،

 والتي األخرى، الشاملة الدخل قائمة ضمن العادلة للقيمة بالتعديالت اإلعتراف يتم بحيث العادلة بالقيمة تقيمهم يتم سوف  الدين وسندات المطفأة بالقيمة

ً  تزيد أن المتوقع من تأجيل  لالستفادة من االعفاءات المتاحة لشركات التأمين وتنظر في الشركة  تخطط. المتوقعة اإلئتمان خسائر منهجية لمقدمة طبقا

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

 عقود التأمين  – 17معيار التقرير المالي الدولي 

على جميع عقود التأمين تقريباً )بما في ذلك عقود إعادة التأمين( التي تصدرها المنشأة وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ   17ينطبق معيار التقرير المالي 

مين. تم اصدار المعيار بها المنشاة وعقود االستثمارات ذات ميزات االكتتاب االختيارية التي تصدرها، بشرط ان تقوم المنشأة ايضا باصدار عقود تأ

 2022يناير  1وينطبق على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد  2017في مايو  17الدولي العداد التقارير المالية 
 

 ، صافيأقساط التأمين المدينة -4

 

 

 النقدية وشبه النقدية -5

   من االتي: الموحدة النقدية وشبه النقدية في قائمة التدفقات النقدية تتكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019  سبتمبر 30  

 (  مراجعة غير) 

 سعودي  لاير

 2018 ديسمبر 31 

 )مراجعة ( 

 سعودي  لاير

 203,156,463  214,207,444  الوثائق حملة 

 578,688  2,013,335  ( 12اطراف ذات عالقة )ايضاح 

 (3,711,638)  (3,193,710)  الديون المشكوك في تحصيلها  مخصصناقصا: 

  213,027,069  200,023,513 

 عمليات إعادة التأمين    

  

 2019 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2018ديسمبر  31
 )مراجعة(
 لاير سعودي

 40,000  40,000  أرصدة في الصندوق )أ(

 22,303,716  30,096,404  أرصدة البنوك )ب(

 49,749,430  --  أشهر من تاريخ االستحواذ )ج( 3ودائع تاريخ استحقاقها 

  30,136,404  72,093,146 
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 )تتمة( النقدية وشبه النقدية -5

 

 متضمنة في ودائع الجل *

 الوديعة النظامية -6

 ذو( لدى بنك محلي سعودي لاير  مليون 121.5: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 121,5 قدرهالشركة بإيداع مبلغ  قامت

(  %15:  2018ديسمبر   31) %15قبل ستاندرد اند بورز للتصنيف االئتماني  ويمثل وديعة نظامية قدرها  تصنيف ائتماني " أ "  من

 العربي النقد مؤسسة من ةمن رأس المال المدفوع وفقا لمتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر

ا بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتولد عنها دخل عموالت خاصة ،  . إن هذه الوديعة النظامية ال يمكن سحبهالسعودي

يتم استحقاق دخل عموالت خاصة  على اساس منتظم ويتم اظهارها في بند مستقل في مطلوبات المساهمين في قائمة المركز المالي . 

يرادات المستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي على  اإليرادات المستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي على الوديعة. بلغت اال

لاير سعودي( وايضاً تم  15,549,401: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 17,446,787مبلغ  2019 سبتمبر 30الوديعة كما في 

 اإلفصاح عنها في األصول كعوائد استثمار الوديعة النظامية المستحقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمليات المساهمين     

  

 2019 تمبربس  30
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2018ديسمبر  31
 )مراجعة(
 لاير سعودي

 9,542,390  26,595,525  أرصدة البنك )د( 

  26,595,525  9,542,390 

 31,886,106  56,731,929  إجمالي ارصدة لدى البنك والنقد )أ+ب+ج(

 49,749,430  --  د(*أشهر من تاريخ االستحواذ ) 3إجمالي ودائع تاريخ استحقاقها 

 81,635,536  56,731,929  اإلجمالي 
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 ستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخلاإل -7

 من اآلتي كما في: ستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في  قائمة الدخلاإل تتكون (أ

   2019 سبتمبر 30 
 مراجعة (  ) غير

  2018ديسمبر  31 
 ) مراجعة ( 

 

 عمليات
 إعادة التأمين
 لاير سعودي

 عمليات المساهمين
 اإلجمالي لاير سعودي

 عمليات 
 إعادة التأمين
 لاير سعودي

 عمليات المساهمين 
 اإلجمالي لاير سعودي

 33,977,155 31,888,438 2,088,717  177,149,739 164,851,160 12,298,579 صنادي  مرابحة 

 26,323,351 26,323,351 --  26,323,351 26,323,351 -- عقاري صنادي  إستثمار

 138,269,676 138,269,676 --  135,435,695 135,435,695 -- اسهم 

 299,220,073 247,493,141 51,726,932  50,373,131 50,373,131 -- سندات وصكوك ذات عائد ثابت

 54,783,852 52,499,155 2,284,697  41,581,836 41,581,836 -- وصكوك ذات عائد متغيرسندات 

 12,298,579 418,565,173 430,863,752  56,100,346 496,473,761 552,574,107 
 

 :حديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلةت  (ب 

اسدي )أو القيمة العادلة هي القيمة التي سدوف يتم اسدتالمها من بيع أصدل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشداركين في السدوق األسد 

قدرة السددوق األكثر فائدة( في تاريخ القياس في ظل ظروف السددوق الحالية بغض النظر عن ما إذا كانت هذه القيمة قابلة للمالحظة مباشددرة أو م

 باستخدام طريقة تقييم أخرى. 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بهذه القوائم المالية األولية الموجزة.

 : عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة لتحديد التالية الهرمية المستويات الشركة تستخدم

 ة.مماثل مطلوبات أو لموجوداتفي سوق نشط  )غير المعدلة(المتداولة األسعار : ألولا المستوى

 قابلة –  العادلة بالقيمة قياسدها يتم التي  المالية  لإلدوات بالنسدبة هامة لها األدنى  المسدتوى  مدخالت تعتبر والتي التقييم  أسدالي  : الثاني المستوى

 .مباشرة غير أو مباشرة بصوره للمالحظة

 . للمالحظة قابلة غير – العادلة القيمة لقياس هامة – لها اإلدنى المستوى مدخالت تعتبر والتيالتقييم  أسالي  : الثالث المستوى

 31اعادة التأمين ) عمليات سددددتثمارات في السددددندات والصددددكوك المدرجة تحت التوجد   2018ديسددددمبر  31و  2019 سددددبتمبر 30 في كما

 12.3بينما االسددتثمار في صددناديق المرابحة بلغت  1مليون لاير سددعودي ( يتم تصددنيفها باالسددتثمارات  في المسددتوى   54,01: 2018ديسددمبر

 تحليل التالي  الجدول يعرض. 2مليون لاير سدعودي ( يتم تصدنيفها باالسدتثمارات في المسدتوى   2,09: 2018ديسدمبر  31مليون لاير سدعودي )

 :التي تندرج ضمن عمليات المساهمين وفقا للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة العادلة بالقيمة المسجلة المالية لألدوات
 

 )غير مراجعة( 2019   سبتمبر  30  

 
 المستوى األول 

 لاير سعودي
 المستوى الثاني
 لاير سعودي

 المستوى الثالث   
 لاير سعودي

 المجموع
 لاير سعودي

 164,851,160 --  164,851,160 --  صنادي  مرابحة 

 26,323,351 26,323,351  -- --  عقاري  صنادي  إستثمار

 135,435,695 --  -- 135,435,695  اسهم 

 50,373,131 50,373,131  -- --  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

 41,581,836 40,000,000  -- 1,581,836  سندات وصكوك ذات عائد متغير
  137,017,531 164,851,160  116,696,482 418,565,173 

 

 )مراجعة(  2018ديسمبر  31  

 
 المستوى األول 

 لاير سعودي 
 المستوى الثاني
 لاير سعودي 

 المستوى الثالث  
 لاير سعودي 

 المجموع 
 لاير سعودي 

 31,888,438 --  31,888,438 --  صنادي  مرابحة 

 26,323,351  26,323,351  -- --  عقاري  إستثمارصنادي  

 138,269,676   --      --  138,269,676   اسهم 

 247,493,141 50,064,514  --  197,428,627   سندات وصكوك ذات عائد ثابت

 52,499,155 40,000,000  --  12,499,155    سندات وصكوك ذات عائد متغير

   348,197,458  31,888,438  116,387,865  496,473,761 

 



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   المالية القوائم إيضاحات حول 

 2019سبتمبر   30لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  
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 اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة( -7

ث بيانات تـستند القيم العادلة لـصنادي  االـستثمار على ـصافي قيمة األـصول المحتـسبة على أـساس القيمة العادلة للعقار األـساـسي كما هو موضح في أحد

القيمة الحالية مالية متاحة للصــندوق. وقد اســتخدم نموذج التدف  النقدي المخصــوم  لتقييم قيمة ســندات الدين ، حيث يأخذ هذا النموذج بعين االعتبار 

بعائد السوق الدوات دين متداولة متشابه. يتم تعديل تاثير ادوات الدين في اسواق الديون مخصومة    ادوات  لصافي التدفقات النقدية التي يتم توليدها من

من التسددلسددل الهرمي للقيمة  3ى  لقياس القيمة العادلة في المسددتوالرصدديد النهائي إلى   بداية الرصدديديوضدد  الجدول التالي تسددوية من .  غير متوفرة

 العادلة.

 الرصيد الختامي  غير محققة  أرباح المبيعات    المشتريات   الرصيد االفتتاحي   

 سبتمبر  30اشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 (مراجعة)غير  2019 

  

116,387,865 

 

-- 

 

-- 

 

308,617 

 

116,696,482 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 ( مراجعة)

 
140,064,514 -- (23,676,649) -- 116,387,865 

 

 تحليل الحساسية 

، والتي للمالحظةغير القابلة الت  ، فإن التغيرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير إلى أحد المدخ3المسددتوى    فيسددتثمارات لالبالنسددبة للقيمة العادلة  

 أخرى ثابتة، سيكون لها التأثيرات التالية. بمدخالتتحتفظ 

 
 2019 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 50,064,514  50,373,131  اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

     :للسنة المنتهية للفترة /  التاثير على االرباح غير المحققة

 (312,689)  (162,454)  معدل السوق في %5الزيادة 

     
 312,689  162,454  في معدل السوق %5النقص 

 

األول والثاني من طرق قياس القيمة العادلة وكذلك إلى أو من إلمستوى الثالث من طرق قياس القيمة العادلة  لم تكن هناك تحويالت بين المستوى   (ت 

 .2018ديسمبر  31السنة المنتهية في  و   2019 سبتمبر 30الفترة المنتهية في  خالل

 االستثمار في الصنادي  العقارية لديها العديد من المدخالت التي اليمكن مالحظتها   (ث 

 

 المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل هي كالتالي :   ستثماراتإن حركات اإل    ( ج

  2019 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(

  2018ديسمبر  31 
 ) مراجعة (  

 عمليات  
 إعادة التأمين
 لاير سعودي

 عمليات المساهمين  
 لاير سعودي

 االجمالي 
 لاير سعودي

 عمليات 
 إعادة التأمين

 لاير سعودي  
 عمليات المساهمين 

 لاير سعودي 
 اإلجمالي  
 لاير سعودي 

  865,067,529    758,751,497 106,316,032  552,574,108 496,473,762 56,100,346 الرصيد اإلفتتاحي 

  57,078,728    36,078,728 21,000,000  191,645,880 181,521,255 10,124,625 إضافات 

 (373,710,165)  (301,294,002) (72,416,163)  (330,264,797) (276,059,901) (54,204,896) إستبعادات  

  3,460,417      3,828,225 (367,808)  14,879,836 14,794,599 85,237 غير محققة   أرباح / )خسائر(

  677,598        (890,687)  1,568,285  2,028,725 1,835,458 193,267 محققة     / )خسائر( أرباح

  552,574,107    496,473,761 56,100,346  430,863,752 418,565,173 12,298,579 الرصيد الختامي

مليون لاير سدعودي( والتي تتم  54,01: 2018ديسدمبر  31)أي مبلغ تتضدمن االسدتثمارات في عمليات اعادة التامين ال  2019 سدبتمبر 30كما في 

 من خالل محافظ مدارة مختصة.

مليون لاير  318,5: 2018ديسمبر  31مليون لاير سدعودي ) 109.7تتضدمن االسدتثمارات في عمليات المسداهمين  مبلغ  2019 سدبتمبر 30كما في 

 سعودي( والتي تتم من خالل محافظ مدارة مختصة.

 30كما في   على التوالي  ،مليون لاير سدعودي 9.1و ال شديء قدرها تتضدمن نقدية  المسداهمينعادة التأمين وإسدتثمارات المدرجة ضدمن عمليات اإل

متوفرة مع مديري صدندوق الخارجي   (على التوالي  ،لاير سدعوديمليون  10,04و   مليون لاير سدعودي 0,77: 2018ديسدمبر  31)  2019 سدبتمبر

 .االستثمار المتفق عليهاتعليمات ضمن 



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   المالية القوائم إيضاحات حول 

 2019سبتمبر   30لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  
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 اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة( -7

 فيما يلي تحليل لمكونات األستثمارات:   ( ح

 

ان جميع االدوات المالية التي تندرج ضدمن عمليات اعادة التامين والتي يتم قياسدها بالقيمة العادلة  2018ديسدمبر  31و   2019 سدبتمبر 30كما في 

 هي متداولة.

 متوسط التصنيف االئتماني لجميع الفوائد الثابتة والمتغيرة للصكوك والسندات ضمن مستوى االستثمار ب ب ب وما فوق.  ( خ

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

 االجمالي  دولي  محلي    

سبتمبر  30  
2019 

) غير مراجعة(   
  لاير سعودي 

ديسمبر  31
2018 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي

سبتمبر  30
2019 

) غير مراجعة(   
  لاير سعودي 

ديسمبر  31
2018 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي

سبتمبر  30
2019 

) غير مراجعة(   
  لاير سعودي 

 2018ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي

        عمليات اعادة التامين

 2,088,717 12,298,579 -- -- 2,088,717 12,298,579  صنادي  مرابحة 

 51,726,932 -- 51,726,932 -- -- --  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

 2,284,697 -- 2,284,697 -- -- --  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  12,298,579 2,088,717 -- 54,011,629 12,298,579 56,100,346 

   
 االجمالي  دولي  محلي    

سبتمبر  30  
2019 

) غير مراجعة(   
  لاير سعودي 

ديسمبر  31
2018 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي

سبتمبر  30
2019    

) غير مراجعة(   
  لاير سعودي 

 2018ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي

2019سبتمبر  30  
) غير مراجعة(   

  لاير سعودي 

 2018ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي

        عمليات المساهمين

 31,888,438 164,851,160 -- -- 31,888,438 164,851,160  صنادي  مرابحة 

  صنادي  إستثمار عقارية 
 

26,323,351 
26,323,351 

 

-- 

-- 
26,323,351 26,323,351 

 138,269,676 135,435,695 68,082,994 71,854,144 70,186,682 63,581,551  اسهم 

 247,493,141 50,373,131 207,493,141 9,974,707 40,000,000 40,398,424  وصكوك ذات عائد ثابتسندات 

 52,499,155 41,581,836 12,499,155 1,581,836 40,000,000 40,000,000  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  335,154,486 208,398,471 83,410,687 288,075,290 418,565,173 496,473,761 

 552,574,107 430,863,752 342,086,919 83,410,687 210,487,188 347,453,065  االجمالي 

  )غير مراجعة(   2019 سبتمبر  30  

 عمليات المساهمين 

 مدرجة  
 سعودي لاير 

 مدرجة غير 
 لاير سعودي 

 اإلجمالي 
  لاير سعودي 

  164,851,160 -- 164,851,160  صنادي  مرابحة  

  26,323,351 26,323,351 --  عقارية  صنادي  إستثمار

  135,435,695 -- 135,435,695  اسهم  

  50,373,131 50,373,131 --  سندات وصكوك ذات عائد ثابت 

  41,581,836 40,000,000 1,581,836  عائد متغيرسندات وصكوك ذات 

  301,868,691 116,696,482 418,565,173  

  )مراجعة(   2018ديسمبر  31  

 عمليات المساهمين

 مدرجة  
 لاير سعودي 

 مدرجة  غير 
 لاير سعودي 

 اإلجمالي 
  لاير سعودي 

  31,888,438 -- 31,888,438  صنادي  مرابحة  
  26,323,351 26,323,351 --  عقارية  إستثمارصنادي  
  138,269,676 -- 138,269,676  اسهم  

  247,493,141 50,064,514 197,428,627  سندات وصكوك ذات عائد ثابت 
  52,499,155 40,000,000 12,499,155  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  380,085,896 116,387,865 496,473,761  



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   المالية القوائم إيضاحات حول 

 2019سبتمبر   30لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  
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 غير المكتسبة التامين األقساط   -8

 )غير مراجعة( 2019 سبتمبر 30 

 عمليات إعادة التأمين

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 الحصة المعاد إسنادها 

 لاير سعودي

 الصافي 

 سعوديلاير 

 347,090,391 (33,080,894) 380,171,285 الرصيد اإلفتتاحي

 571,561,195 (104,935,646) 676,496,841 الفترةأقساط مكتتبة خالل 

 (468,202,517) 91,202,756 (559,405,273) أقساط مكتسبة 

 103,358,678 (13,732,890) 117,091,568 التغير في األقساط غير المكتسبة

 450,449,069 (46,813,784) 497,262,853 الرصيد الختامي

  
 )مراجعة( 2018ديسمبر  31 

  اإلجمالي 

 لاير سعودي

 الحصة المعاد إسنادها 

 لاير سعودي

  الصافي

  لاير سعودي

 الرصيد اإلفتتاحي
461,488,892 (117,679,188) 343,809,704  

 أقساط مكتتبة خالل السنة 
721,604,828 (104,708,727) 616,896,101  

 (613,615,415) 189,307,020 (802,922,435) أقساط مكتسبة 

  3,280,686 84,598,293 (81,317,607) التغير في األقساط غير المكتسبة

 347,090,391 (33,080,894) 380,171,285 الرصيد الختامي

 

 مخصص المطالبات  – 9

 عمليات إعادة التأمين 

 2019  سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 

 2018ديسمبر  31 

 ) مراجعة ( 

 662,467,372  675,719,648 المطالبات تحت التسوية 

 330,480,733  407,217,041 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 1,082,936,689  992,948,105 

    يخصم : 

 198,432,518  217,290,623 التأمين من المطالبات تحت التسوية حصة معيدي  -

 59,937,179  68,691,604 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها -

 285,982,227  258,369,697 

 734,578,408  796,954,462 صافي المطالبات تحت التسوية  

 

 

 

 رأس المال   – 10

ــركة المصــرح به، والمصــدر، والمدفوع    يبلغ رأس ــعودي  مليون 810مال الش ــبتمبر 30كما في   لاير س ــمبر  31) 2019 س  810: 2018ديس

 لاير سعودي للسهم. 10بقيمة قدرها مليون سهم (  81:  2018ديسمبر  31) مليون سهم  81ويتكون من مليون( 

 

 الشركة للزكاة وضريبة الدخل.هيكل مساهمي الشركة كالتالي ادناه. يخضع مساهمي 

 )غير مراجعة(  2019 سبتمبر 30 

 المدفوع  المصرح به والمصدر 

 لاير سعودي قيمة السهم  عدد االسهم  

  40,500,000    10          4,050,000  شركة احمد حماد القصيبي واخوانه

 769,500,000 10 76,950,000 أخرون

  81,000,000          10   810,000,000  
 

 



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   المالية القوائم إيضاحات حول 

 2019سبتمبر   30لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  
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 رأس المال )تتمة(  – 10

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31 

 المدفوع  المصرح به والمصدر 

 لاير سعودي قيمة السهم  عدد االسهم  

  40,500,000    10          4,050,000  شركة احمد حماد القصيبي واخوانه

 769,500,000 10 76,950,000 أخرون

  81,000,000          10   810,000,000  
 

 يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة المساهمين. 

 

تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء  

تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل 

 . أسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار  األرباح تعديله ، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات رأس المال أو 

 

 ويرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل الفترة المالية المذكورة. 
 

 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل    – 11

 فيما يلي ملخص لرأس مال الشركة ونس  الملكية : 

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31  )غير مراجعة(  2019سبتمبر  30  

 % لاير سعودي  % لاير سعودي  

 %94.73 767,345,400  %91.11 737,999,100  مساهمين سعوديين

 %2.02 16,345,800  %1.96 15,884,100  مساهمين خليجيين

 %96.75 783,691,200  %93.07 753,883,200  اجمالي المساهمين الخليجيين والجمهور العام 

 %3.25 26,308,800  %6.93 56,116,800  مساهمين اجان  

 %100 810,000,000  %100 810,000,000    االجمالي
 

بقيمة مليون(   81: 2018ديسمبر  31)مليون سهم   81رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع  ويتكون من  بلغ 2019 سبتمبر 30كما في  

وفقاَ المسداهمين المؤسدسدين لاير سدعودي للسدهم.تحتسد  الزكاة وضدريبة الدخل للشدركة المسدتحقة والمدفوعة على اسداس نسد  الملكية   10إسدمية قدرها  

 الدخل في المملكة العربية السعودية.ضريبة الزكاة  و لالحكام ذات الصلة  من أنظمة

 الزكاة وضريبة الدخل للفترة / السنة كما هي:مخصص أن 

 2019  سبتمبر 30   

 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2018ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي 

  35,348,270   مخصص الزكاة  
37,883,047  

 404,033   مخصص الضريبة  
 

361,206 

   35,752,303  38,244,253  

 

 

 

 

 

 



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   المالية القوائم إيضاحات حول 

 2019سبتمبر   30لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  
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 مخصص الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  – 11

 الزكاة وضريبة الدخل المحملة لفترة التسعة أشهر المنتهية كما يلي: 

 2019  سبتمبر 30  

 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 
 

 2018 سبتمبر 30

 مراجعة( غير )

 لاير سعودي 

  الزكاة المحملة خالل الفترة 
 

10,224,409 

  

9,247,421  

  28,836  77,466  ضريبة الدخل المحملة خالل الفترة 

  10,301,875  9,276,257  

 

( الصدادر من قبل هيئة الزكاة 2017يناير 18هدددددد )12746/16/1438قامت الشدركة بإثبات مخصدص الزكاة وضدريبة الدخل بناًء على التعميم رقم 

غت نسددبة والدخل. حيث تقوم الشددركات السددعودية المدرجة بتقديم الزكاة وضددريبة الدخل وفقاً لنسدد  الملكية الخليجيين وغير الخليجيين المؤسددسددين. بل

 .  2018ديسمبر  31و  2019 سبتمبر 30على التوالي كما في  %0,90و  %99,1المساهمين الخليجيين وغير الخليجيين المؤسسين 
 

يرها يتم احتـساب مخـصـصات الزكاة وـضريبة الدخل بناًء على أفـضل فهم للـشركة للوائح الزكاة والـضرائب. تقوم الـشركة بخـصم الودائع القانونية وغ

األصــول غير المتداولة أثناء حســاب قاعدة الزكاة. يتم احتســاب مخصــصــات الزكاة وضــريبة الدخل اإلضــافية لتغطية أي فروقات قد تنشــأ عن من 

 .ومخصص الشركة الحالي للزكاة وضريبة الدخل هيئة الزكاة والدخل تقييمات الزكاة وضريبة الدخل النهائية عند تلقيها من
 

للهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(واسـتلمت  2018ولغاية   2014ديسـمبر  31قدمت الشـركة إقرارها الزكوي والضـريبي للسـنوات المنتهية في  

نوات المنتهية في   ركة الربوط الزكوية النهائية للـس مبر  31الـش ية غرامات الزكاة والضـرائب والتأخير اإلضـاف   تظهرالتي و 2013ولغاية   2008ديـس

. االســتثمارات طويلة األجل والودائع القانونية من قاعدة الزكاة  باحتســاب    بشــكل رئيســي بســبب عدم الســماح مليون لاير ســعودي ، 32.55البالغة  

 مازالت تحت الدراسة. 2018الى  2014ديسمبر  31الربوط الزكوية للسنوات المنتهية في 

عن الغرامات اإلضــافية للزكاة والضــريبة والتاخير قدمت الشــركة االعتراض على الربط الوارد من الهيئة العامة للزكاة و الدخل و الذي نتجت عنه  

د الـشركة بـشأن بعض بنو  اعتراضالمقدمة. أيد الحكم قرار    االعتراـضاتأـصدرت لجنة االـستئناف األولي  حكمها بـشأن . 2013الى 2008االعوام  

قدمت الشــركة اعتراضــها على حكم لجنة االســتئناف األولى امام  لجنة االســتئناف العليا. الحقاً على البنود األخرى.   االعتراضورفض    االعتراض

ية تواصـلت الـشركة مع لجنة تـسوية نزاعات الزكاة والضـرائب وخالل الفترة توصـلت الـشركة الى اتفاق مع لجنة تـسوية النزاعات الزكوية والضـريب 

ــوية النهائية  2019أكتوبر   7.في  2013الى  2008للربوط من عام  ــركة خطابا من الهيئة العامة للزكاة والدخل تطلب منهم دفع التسـ ــتلمت الشـ اسـ

. ســيتم تســوية الدفعة في الربع 2013الى   2008مليون لاير ســعودي من الزكاة والضــريبة اإلضــافية والغرامات المقبولة للســنوات من   16بمبلغ 

مليون  29,39وـستطلب الـشركة من الهيئة  العامة للزكاة والدخل باالفراج عن وديعة الـضمان، بالنـسبة للبنود المـستأنفة مقابل مبلغ  2019الرابع من 

 .وموجودات اخرىوالمدرجة ضمن المصاريف المدفوعة مقدما ودائع 

ــبية للزكاة وضــريبة الدخل كما هو مو  المعالجةهذا التغيير في   المركز   وقائمةالدخل    قائمةله األثر التالي على بنود   3  االيضــاحضــح في  المحاس

 المالي والتغيرات في حقوق المساهمين.

 :2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةكما في ولفترة 

 الحساب اثر القوائم المالية

اشهر  التسعةلفترة 

 سبتمبر 30في  ةالمنتهي

 قبل التعديل  2018

 لاير سعودي

 اثر التعديل  

 لاير سعودي

اشهر  التسعةلفترة 

 30في  ةالمنتهي

بعد   2018 سبتمبر

 التعديل 

 لاير سعودي

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

مخصص الزكاة والضريبة )االباح 

 المبقاة(

 

)9,276,257( 

 

9,276,257 

 

-- 

 مصاريف زكاة وضريبة الدخل  قائمة الدخل 

 

-- )9,276,257( )9,276,257( 

 0.18 )0.11( 0.297 ربحية السهم * قائمة الدخل 



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   المالية القوائم إيضاحات حول 
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 مخصص الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  – 11

 :2018 سبتمبر 30كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 الحساب اثر القوائم المالية

اشهر  الثالثةلفترة 

 سبتمبر 30في  ةالمنتهي

 قبل التعديل  2018

 لاير سعودي

 اثر التعديل  

 لاير سعودي

اشهر  الثالثةلفترة 

 30في  ةالمنتهي

بعد   2018 سبتمبر

 التعديل 

 لاير سعودي

 (3,138,931) (3,138,931) -- مصاريف زكاة وضريبة الدخل  قائمة الدخل 

 0.09 (0.04) 0.124 ربحية السهم * قائمة الدخل 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 12

العمل تمثل األطراف ذات العالقة المسددداهمين الرئيسددديين وكبار موظفي اإلدارة العليا للشدددركة. تتعامل الشدددركة مع األطراف ذات العالقة في سدددياق  

 الموافقة عليها من قبل اإلدارة. المعتاد. وتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً للشروط المتفق عليها والتي تمت

وأرصددتها الموضد  ادناه،  بخالف هؤالء الذين  تم االفصداح عنهم في مكان اخر في  الفترةالجهات ذات العالقة خالل   مع  المعامالت تفاصديل يلي فيما

 القوائم المالية .

 الرصيد كما في  المنتهية في اشهر  التسعةلفترة مبلغ المعامالت   

 طبيعة المعامالت الجهة ذات العالقة

 2019سبتمبر  30
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2018 سبتمبر 30
 مراجعة(غير )

 لاير سعودي

 2019 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2018 ديسمبر 31
 )مراجعة(
 لاير سعودي

      
 -- -- 672,074 113,066 أتعاب استشارية أعضاء مجلس

أتعاب ومصاريف مكافات و االداره

 إجتماعات   

 

1,690,469 1,642,388 

 

1,431,313 1,740,000 

 2,249,464 1,772,249 7,155,486 7,543,592 مزايا قصيرة األجل كبار موظفي اإلدارة

 2,978,976 3,049,693 406,440 349,416 مكافأة نهاية الخدمة  

      

 

ممثلة من قبل شركات 

 إجمالى اقساط التأمين المكتتبة أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

76,599,262 22,666,439 

 

 

2,013,335 

 

 

578,688 

 3,131,773 2,829,748 1,168,649 1,372,394 مطالبات متكبدة 

 -- -- 10,191,929 986,587 تعموال 

 -- 60,207,179 -- 207,179 تأستثمار 
 

تكون كبار موظفي اإلدارة هم األشخاص الذين لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط واإلدارة والتحكم في أنشطة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر وت 

، للتأمين الشركات التي يمثلها أعضاء مجلس اإلدارة شركة إسكان  من اإلدارة التنفيذية العليا متضمنة الرئيس التنفيذي و المدير المالي بالشركة.

 التأمين اإلسالمي. وشركةبروبيتاز القابضة )برمودا( المحدودة ) بما في ذلك شركاتها الشقيقة(، مامادا لالعادة  
 

 قائمةالظاهرة في  ومكافاة نهاية الخدمة    األخرىإظهار األرصدددة لدى الجهات ذات العالقة ضددمن بند المصدداريف المسددتحقة الدفع والمطلوبات   يتم

 .الموجزة األوليةالمركز المالي 
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 استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية – 13

 2019 سبتمبر  30  

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي

  عمليات المساهمين 
 

 
 

  الرصيد في بداية الفترة / السنة 
97,293,816  91,954,382 

  ضافات خالل الفترة / السنة اإل
--  -- 

  رباح الشركة الزميلة للفترة / السنة أالحصة من 
7,857,631  2,303,238 

  تحويل العمالت المعدلة للفترة / السنةالحصة من  
(853,511 )  3,036,196 

  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
104,297,936  97,293,816 

 

تثمار في   ركة   %49,9يمثل هذا االـس هم العادية لـش تثمار في   المحدودة  (برمودا)القابضـة   زبروبيتامن االـس بة عن هذا االـس ركة بالمحاـس كما قامت الـش

 القابضــة( برمودا المحدودة في أعمال التأمين وإعادة التأمين في ســوق لويدز( زشــركة بروبيتا،  ان نشــاط  (طريقة حقوق الملكية)شــركات زميلة  

 . بالمملكة المتحدة

 

 المعلومات القطاعية  -14

ــياً مع طريقة إعد ــركة ، إتمشـ ــركة   األعمالقطاعات    اإلدارة  لجنة عتمدتاد التقارير الداخلية بالشـ ــاطات الشـ ــبة لنشـ والقطاعات الجغرافية بالنسـ

 .أدناهوموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين 
 



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 مساهمة سعودية (  ) شركة 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   القوائم المالية إيضاحات حول 
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 ) تتمة ( المعلومات القطاعية  -14

 قطاعات األعمال 1 – 14

بالسالب و   إجمالي األقساط المكتتبة إظهارإلى   يؤدي هذا التعديل إجمالي األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادها المرتبطة بها بشكل دوري عند إستالم المعلومات الفعلية من شركات التأمين. بتعديلتقوم الشركة 
 .  تم فيها التعديلالتي  للفترةض قطاعات األعمال األقساط المعاد إسنادها بالموجب و صافي األقساط المكتتبة بالسالب في بع

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 الهندسة 

 لاير سعودي 

 الحريق 

 لاير سعودي 

 البحري 

 لاير سعودي 

 المركبات 

 لاير سعودي 

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي 

 الحماية 

 لاير سعودي 

 الطبي 

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي 

 أخرى 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي  

 لاير سعودي 

           ) غير مراجعة (  2019   سبتمبر 30

           االيرادات 

 169,969,767 22,400,418 19,314,813 149,372 9,815,072 3,865,572 6,601,583 39,392,030 49,333,880 19,097,027 إجمالي األقساط المكتتبة  

 (41,247,113) (9,715,878) -- -- -- 412,841 -- (26,572,757) (3,959,857) (1,411,462) أقساط معاد إسنادها

 17,747 (488,016) -- -- (182,513) 20,972 -- (134,427) 1,565,388 (763,657) مصاريف فائض الخسارة  

 128,740,401 12,196,524 19,314,813 149,372 9,632,559 4,299,385 6,601,583 12,684,846 46,939,411 16,921,908 صافي األقساط المكتتبة 

 24,969,066 3,894,502 (2,641,004) 6,399,999 3,984,034 6,917,273 7,987,787 854,273 (2,029,663) (398,135) التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي   

 153,709,467 16,091,026 16,673,809 6,549,371 13,616,593 11,216,658 14,589,370 13,539,119 44,909,748 16,523,773 صافي األقساط المكتسبة 

 4,426,574 1,113,963 -- -- (503) 1,007,465 -- 877,571 939,356 488,722 عموالت على عمليات معاد إسنادها 

 158,136,041 17,204,989 16,673,809 6,549,371 13,616,090 12,224,123 14,589,370 14,416,690 45,849,104 17,012,495 اجمالي االيرادات 

           مصاريف وتكاليف اكتتاب  

 (95,788,232) (9,747,058) -- (4,208,692) (9,728,017) (8,836,054) (10,445,761) (6,904,489) (30,298,529) (15,619,632) إجمالي المطالبات المسددة 

 8,821,805 -- -- -- -- 3,641,061 -- 2,259,524 2,842,484 78,736 حصة المعيد من المطالبات المسددة  

 (86,966,427) (9,747,058) -- (4,208,692) (9,728,017) (5,194,993) (10,445,761) (4,644,965) (27,456,045) (15,540,896) صافي المطالبات المسددة 

 24,097,277 2,901,779 -- (633,290) 283,656 797,348 2,529,692 (2,483,666) 11,544,781 9,156,977 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي  

 (29,352,032) 9,264,065 (11,904,163) (1,374,472) (2,259,021) (7,667,614) 3,790,804 (2,985,717) (8,541,581) (7,674,333) التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي  

 (92,221,182) 2,418,786 (11,904,163) (6,216,454) (11,703,382) (12,065,259) (4,125,265) (10,114,348) (24,452,845) (14,058,252) صافي المطالبات المتكبدة 

 (38,803,522) (2,698,662) (6,948,720) (193,576) (858,417) (3,509,521) (2,040,610) (4,668,814) (12,163,220) (5,721,982) وعموالت أرباح  االكتتاب  تكاليف

 (918,078) (76,367) (96,574) (32,747) (68,685) (73,594) (77,713) (166,995) (244,526) (80,877) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (131,942,782) (356,243) (18,949,457) (6,442,777) (12,630,484) (15,648,374) (6,243,588) (14,950,157) (36,860,591) (19,861,111) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب 

 26,193,259 16,848,746 (2,275,648) 106,594 985,606 (3,424,251) 8,345,782 (533,467) 8,988,513 (2,848,616) )خسارة( / دخل الكتتاب   صافي 
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 مساهمة سعودية (  ) شركة 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -14

 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 14-1

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 الهندسة 

 لاير سعودي 

 الحري 

 لاير سعودي 

 البحري 

 لاير سعودي 

 المركبات

 لاير سعودي 

 الحوادث العامة

 لاير سعودي 

 الحماية

 لاير سعودي 

 الطبي

 لاير سعودي 

 متخصصة

 لاير سعودي 

 أخرى 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

           مراجعة (  ) غير  2018 سبتمبر 30

           االيرادات 

  83,274,213  20,145,648 (1,368,648)  1,014,320  6,256,275 (1,214,658) (18,762,912)  19,965,096  36,362,755  20,876,337 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (24,336,974) (8,944,551) -- -- --  60,479  -- (10,035,602) (4,034,737) (1,382,563) أقساط معاد إسنادها 

 (7,892,851) (1,931,660) -- -- (214,529) (32,927)  -- (134,425) (4,597,901) (981,409) مصاريف فائض الخسارة  

  51,044,388  9,269,437 (1,368,648)  1,014,320  6,041,746 (1,187,106) (18,762,912)  9,795,069  27,730,117  18,512,365 صافي األقساط المكتتبة

  91,688,271  4,109,408  16,021,991  6,286,882  6,158,526  10,417,026  31,087,093  1,993,699  14,164,653  1,448,993 التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي  

  142,732,659  13,378,845  14,653,343  7,301,202  12,200,272  9,229,920  12,324,181  11,788,768  41,894,770  19,961,358 صافي األقساط المكتسبة 

  4,154,879  1,416,539 -- -- (91)  893,389  --  380,604  1,014,563  449,875 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  146,887,538  14,795,384  14,653,343  7,301,202  12,200,181  10,123,309  12,324,181  12,169,372  42,909,333  20,411,233 اجمالي االيرادات 

           مصاريف وتكاليف اكتتاب  

 (94,848,040) (10,553,039) -- (4,695,456) (14,207,317) (4,807,322) (24,440,271) (3,547,938) (25,913,593) (6,683,104) إجمالي المطالبات المسددة 

  5,576,062 (1) -- -- --  1,565,712  --  21,804  3,077,033  911,514 حصة المعيد من المطالبات المسددة  

 (89,271,978) (10,553,040) -- (4,695,456) (14,207,317) (3,241,610) (24,440,271) (3,526,134) (22,836,560) (5,771,590) صافي المطالبات المسددة 

 (3,454,807)  8,347,929 -- (1,305,295)  3,127,961 (252,681)  1,144,238  3,159,990 (8,194,246) (9,482,703) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي   

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 

 (3,327,964) (2,602,834) (10,283,655) (1,918,466)  2,770,317 (3,472,257)  13,871,754 (806,248)  1,653,239 (2,539,814) صافي   

 (96,054,749) (4,807,945) (10,283,655) (7,919,217) (8,309,039) (6,966,548) (9,424,279) (1,172,392) (29,377,567) (17,794,107) صافي المطالبات المتكبدة

 (41,064,356) (2,652,131) (5,806,270) (52,756)  230,316 (4,218,450) (2,196,756) (4,246,221) (16,152,848) (5,969,240) وعموالت أرباح  االكتتاب تكاليف

 (453,070) (97,368) (24,173) (28,723) (35,896) (22,719)  10,647 (67,553) (140,079) (47,206) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (137,572,175) (7,557,444) (16,114,098) (8,000,696) (8,114,619) (11,207,717) (11,610,388) (5,486,166) (45,670,494) (23,810,553) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

  9,315,363  7,237,940 (1,460,755) (699,494)  4,085,562 (1,084,408)  713,793  6,683,206 (2,761,161) (3,399,320) دخل االكتتاب   / )خسارة( صافي

 

 

 

 



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 مساهمة سعودية (  ) شركة 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -14
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 14-1

 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي

 الطبي

 لاير سعودي

 متخصصة

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي 

 لاير سعودي

           ) غير مراجعة ( 2019 سبتمبر 30

           االيرادات

  676,496,841  94,596,636  71,839,935  19,549,479  42,256,363  53,545,251  59,143,517  79,365,743  186,374,216  69,825,701 إجمالي األقساط المكتتبة  

 (90,412,077) (22,478,071) -- -- -- (18,857,308) -- (26,848,543) (16,395,016) (5,833,139) أقساط معاد إسنادها

 (14,523,569) (5,983,807) -- -- (558,855) (84,484) -- (537,703) (4,477,726) (2,880,994) مصاريف فائض الخسارة  

  571,561,195  66,134,758  71,839,935  19,549,479  41,697,508  34,603,459  59,143,517  51,979,497  165,501,474  61,111,568 صافي األقساط المكتتبة

 (103,358,678) (18,881,580) (23,296,356) (4,025,960) (4,231,662)  1,250,987 (3,118,447) (12,940,480) (29,203,004) (8,912,176) التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي 

  468,202,517  47,253,178  48,543,579  15,523,519  37,465,846  35,854,446  56,025,070  39,039,017  136,298,470  52,199,392 صافي األقساط المكتسبة

  13,059,295  4,537,105  -- -- (5,941)   2,788,433  --  1,100,258   3,282,568   1,356,872  عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  481,261,812   51,790,283   48,543,579   15,523,519   37,459,905   38,642,879   56,025,070   40,139,275   139,581,038   53,556,264  االيراداتاجمالي 

           مصاريف وتكاليف اكتتاب 

 (286,243,323) (40,911,051)  -- (11,028,073)  (30,731,788)  (25,880,198)  (27,973,550)  (14,441,216)  (99,717,460)  (35,559,987)  إجمالي المطالبات المسددة

  48,086,173  18,678,063  -- -- --  6,982,487  --  4,226,489   17,620,238   578,896  حصة المعيد من المطالبات المسددة 

 (238,157,150)  (22,232,988)  -- (11,028,073)  (30,731,788)  (18,897,711)  (27,973,550)  (10,214,727)  (82,097,222)  (34,981,091)  صافي المطالبات المسددة 

 5,605,831  6,384,012  -- (770,813)   2,759,243  (424,673)  (5,641,018)  (4,209,577)   9,627,607  (2,118,950)  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 

 (67,981,886) 665,542 (33,764,483)  (4,318,002)  617,398  (4,416,374)  (4,142,148)  (8,812,782)  (4,571,733) (9,239,304)  صافي 

 (300,533,205)  (15,183,434)  (33,764,483)  (16,116,888)  (27,355,147)  (23,738,758)  (37,756,716)  (23,237,086)  (77,041,348)  (46,339,345)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (124,544,140) (9,464,992)  (19,249,166)  (946,607)  (3,443,249)  (11,874,254)  (6,946,120)  (13,363,218)  (40,588,816)  (18,667,718)  وعموالت أرباح االكتتاب تكاليف

 (2,598,168) (306,769)  (207,596)  (77,618)  (184,364)  (230,122)  (284,811)  (302,767)  (762,885)  (241,236)  مصاريف اكتتاب اخرى  

 (427,675,513)  (24,955,195)  (53,221,245)  (17,141,113)  (30,982,760)  (35,843,134)  (44,987,647)  (36,903,071)  (118,393,049)  (65,248,299)  إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

 االكتتاب دخل   / )خسارة(صافي 
            

(11,692,035) 

                

21,187,989  

                

3,236,204  

              

11,037,423  

                

2,799,745  

                

6,477,145  

              

(1,617,594) 

              

(4,677,666) 

              

26,835,088  

                

53,586,299  

 

 

 

 



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 مساهمة سعودية (  ) شركة 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   القوائم المالية إيضاحات حول 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -14
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 14-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي

 الطبي

 لاير سعودي

 متخصصة

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي 

 لاير سعودي

           مراجعة (غير ) 2018 سبتمبر 30

           اإليرادات

 673,844,272 72,296,087 73,108,147 32,114,564 35,936,546 66,990,342 90,420,500 44,500,451 193,510,907 64,966,728 إجمالي األقساط المكتتبة  

 (63,729,202) (16,753,199) -- -- 79,131 (12,628,477) -- (10,654,029) (17,437,549) (6,335,079) أقساط معاد إسنادها

 (23,746,994) (7,714,741) -- -- (643,588) (204,786) -- (419,437) (9,967,948) (4,796,494) مصاريف فائض الخسارة  

 586,368,076 47,828,147 73,108,147 32,114,564 35,372,089 54,157,079 90,420,500 33,426,985 166,105,410 53,835,155 صافي األقساط المكتتبة

 (137,210,894) (5,744,336) (27,721,227) (10,108,788) 3,473,755 (9,748,738) (32,570,633) (10,335,379) (38,288,558) (6,166,990) التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي 

 449,157,182 42,083,811 45,386,920 22,005,776 38,845,844 44,408,341 57,849,867 23,091,606 127,816,852 47,668,165 المكتسبةصافي األقساط 

 12,382,488 4,111,594 -- -- (57,713) 2,585,301 -- 751,434 3,735,911 1,255,961 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

 461,539,670 46,195,405 45,386,920 22,005,776 38,788,131 46,993,642 57,849,867 23,843,040 131,552,763 48,924,126 االيراداتاجمالي 

           مصاريف وتكاليف اكتتاب 

 (271,623,403) (25,172,105) -- (11,680,704) (47,283,485) (23,799,735) (48,664,088) (15,008,482) (66,197,874) (33,816,930) إجمالي المطالبات المسددة

 15,039,352 4,556,473 -- -- -- 4,501,822 -- 272,953 3,700,005 2,008,099 حصة المعيد من المطالبات المسددة 

 (256,584,051) (20,615,632) -- (11,680,704) (47,283,485) (19,297,913) (48,664,088) (14,735,529) (62,497,869) (31,808,831) صافي المطالبات المسددة 

 (40,289,404) (12,193,720) -- (1,526,230) (640,373) (2,436,508) (1,585,879) 116,805 (13,337,688) (8,685,811) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 

 (5,093,946) 2,588,595 (30,748,907) (3,446,251) 13,280,403 (2,526,304) 9,325,195 895,439 (453,034) 5,990,918 صافي 

 (301,967,401) (30,220,757) (30,748,907) (16,653,185) (34,643,455) (24,260,725) (40,924,772) (13,723,285) (76,288,591) (34,503,724) صافي المطالبات المتكبدة 

 (118,633,424) (7,716,566) (18,072,817) (519,665) (1,426,410) (14,071,451) (8,785,596) (8,126,082) (43,634,754) (16,280,083) وعموالت أرباح االكتتاب تكاليف

 (1,166,981) (224,575) (77,422) (80,890) (90,259) (113,532) (141,010) (68,185) (310,067) (61,041) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (421,767,806) (38,161,898) (48,899,146) (17,253,740) (36,160,124) (38,445,708) (49,851,378) (21,917,552) (120,233,412) (50,844,848) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

 39,771,864 8,033,507 (3,512,226) 4,752,036 2,628,007 8,547,934 7,998,489 1,925,488 11,319,351 (1,920,722) االكتتاب  دخل  )خسارة(/ صافي



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 مساهمة سعودية (  ) شركة 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   القوائم المالية إيضاحات حول 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -14
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 14-1

 

 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

الحوادث 

 العامة

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي

 الطبي 

 لاير سعودي

 متخصصة

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 غير موزعة

 لاير سعودي

 مساهمين

 لاير سعودي
 اإلجمالي

 سعوديلاير 

             ) غير مراجعة ( 2019 سبتمبر 30كما في 

             الموجودات

 56,731,929 26,595,525 30,136,404 -- -- -- -- -- -- -- -- -- وارصدة لدى البنوك نقدية

 381,291,846 242,999,059 138,292,787 -- -- -- -- -- -- -- -- -- ألجل ودائع

 6,641,948 4,545,836 2,096,112 -- -- -- -- -- -- -- -- -- عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل  دخل

 213,027,069 -- (21,014,345) 25,273,074 (7,260) 9,798,724 11,541,286 21,275,673 25,961,910 14,841,966 91,065,180 34,290,861 , صافيتامين مدينة  أقساط

 430,863,752 418,565,173 12,298,579 -- -- -- -- -- -- -- -- -- مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  إستثمارات

 37,500,000 37,500,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق 

 561,513,034 -- -- 48,561,000 149,167,133 24,952,237 40,368,241 36,652,298 38,749,655 39,781,880 125,171,628 58,108,962 مستحقة تأمين أقساط

 46,813,784 -- -- 9,438,369 -- -- -- 13,941,112 -- 6,879,801 8,734,103 7,820,399 المكتسبة غير األقساط من إسنادها المعاد الحصة

 15,912,228 -- -- 5,907,320 -- -- 182,513 132,999 -- 537,707 5,130,493 4,021,196 مؤجلة الفائض الخسارة  أقساط

 217,290,623 -- -- 108,690,647 -- -- 114,967 3,540,160 (995,031) 47,214,826 51,833,749 6,891,305 التسوية تحت المطالبات من إسنادها المعاد الحصة

لمتكبدة وغير ا المطالبات من إسنادها المعاد الحصة

 -- 4,842,941 740 47,049,779 3,719,693 5,863,565 المبلغ عنها 

 

-- 

 

-- 7,214,886 -- -- 68,691,604 

 133,188,282 -- -- 5,887,474 37,460,843 326,625 1,810,147 10,404,804 5,183,388 10,091,385 37,557,103 24,466,513 مؤجلة إكتتاب تكاليف

ً  مصاريف  211,406,025 31,069,912 180,336,113 -- -- -- -- -- -- -- -- -- وموجودات أخرى ، ودائع  مدفوعة مقدما

 33,249,049 29,767,955 3,481,094 -- -- -- -- -- -- -- -- -- صافي ،ومعدات ممتلكات

 3,598,664 3,598,664 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- وصكوك سندات من مستحقة خاصة عموالت دخل

ستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق إ

 104,297,936 104,297,936 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- الملكية

 121,500,000 121,500,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- نظامية  وديعة

 17,446,787 17,446,787 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- المستحقة إستثمار الوديعة النظامية   عوائد

 إجمالي الموجودات 
             

141,462,801  

             

323,211,949  

             

166,397,344  

               

68,900,662  

               

90,789,987  

               

54,017,154  

               

35,077,586  

             

186,620,716  

             

210,972,770  

             

345,626,744  

          

1,037,886,847  

          

2,660,964,560  

 

 

 

 



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 مساهمة سعودية (  ) شركة 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   القوائم المالية إيضاحات حول 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  14
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 14-1

 

 الهندسة

 لاير سعودي 

 الحريق 

 لاير سعودي 

 البحري

 لاير سعودي 

 المركبات 

 لاير سعودي 

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي 

 الحماية

 لاير سعودي 

 الطبي 

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي 

 أخرى

 لاير سعودي 

 غير موزعة

 لاير سعودي 

 مساهمين

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

   2019 سبتمبر 30كما في 

 ) غير مراجعة ( 
      

 
  

  
 

             المطلوبات

 31,457,324 -- 16,946,668 (1,318,047) -- 794,736 1,283,260 1,773,942 2,840,288 113,590 11,469,437 (2,446,550) دائنة   ذمم

 61,419,818 -- 61,419,818 -- -- -- -- -- -- -- -- -- دائنة  دإسنا إعادة ذمم

 20,572,006 -- -- 8,979,846 -- -- -- 6,890,296 -- (210,907) 3,980,088      932,683 مستحقة  إسناد إعادة أقساط

 497,262,853 -- -- 42,813,041 91,377,065 14,662,810 25,249,563 40,148,954 30,980,375 38,981,558 131,661,579 81,387,908 المكتسبة   غير األقساط

 675,719,648 -- -- 157,057,684 -- 7,664,592 21,015,510 27,382,324 48,141,635 82,589,844 225,667,666 106,200,393 التسوية  تحت  المطالبات

 407,217,041 -- -- 20,520,818 114,741,755 20,422,379 26,001,217 28,633,361 52,692,955 64,548,285 44,246,687 35,409,584 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  

 2,859,953 -- 192,015 2,233,454 1,435,481 على عمليات معاد اسنادها مكتسبة غير  عموالت

 

-- 

                                  

-- 

                                

-- 1,354,918 -- -- 8,075,821 

 14,137,909 3,336,649 10,801,260 -- -- -- -- -- -- -- -- -- أخرى  ومطلوبات  مستحقة مصاريف

 7,312,005 -- 7,312,005 -- -- -- -- -- -- -- -- -- للموظفين  الخدمة نهاية مكافآة

 35,752,303 35,752,303 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- الزكاة وضريبة الدخل   مخصص

المستحقة لمؤسسة   النظامية الوديعة  إستثمار عوائد

 17,446,787 17,446,787 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- النقد 

 إجمالي المطلوبات 
             

222,919,499  

              

419,258,911  

             

186,214,385  

              

134,655,253  

             

107,688,830  

               

73,549,550  

               

43,544,517  

              

206,118,820  

             

229,408,260  

                

96,479,751  

                

56,535,739  

             

1,776,373,515  
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 مساهمة سعودية (  ) شركة 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   القوائم المالية إيضاحات حول 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -14
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 14-1

 

 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي

 الطبي 

 لاير سعودي

 متخصصة

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 غير موزعة

 سعوديلاير 

 مساهمين

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

             )مراجعة ( 2018ديسمبر  31كما في 

             الموجودات

 31,886,106 9,542,390 22,343,716 -- -- -- -- -- -- -- -- -- وأرصدة لدى البنوك نقدية

 270,131,677 196,235,246 73,896,431 -- -- -- -- -- -- -- -- -- ألجل ودائع

 2,079,624 1,671,257 408,367 -- -- -- -- -- -- -- -- -- عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل  دخل

 200,023,513 -- (26,928,489) 39,134,882 -- 5,657,842 8,314,274 16,991,024 18,256,587 26,912,590 78,621,615 33,063,188 , صافيتامين مدينة  أقساط

 552,574,107 496,473,761 56,100,346 -- -- -- -- -- -- -- -- -- مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  إستثمارات

             استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

 45,037,704    مستحقة  تأمين أقساط
     

95,556,383 

       

24,345,102 24,596,627 28,688,727 36,594,299 19,382,544 109,680,062 25,896,689 -- -- 409,778,137 

 33,080,894 -- -- 9,054,526 -- -- -- 6,220,529 -- 2,619,072 7,175,832 8,010,935 المكتسبة غير األقساط من إسنادها المعاد الحصة

 11,431,609 -- -- 4,453,071 -- -- -- 98,783 -- 403,276 3,638,816 2,837,663 مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط

 198,432,518 -- -- 111,479,333 -- -- 114,798 3,321,553 (993,866) 26,882,345 48,821,297 8,807,058 التسوية تحت  المطالبات من إسنادها المعاد الحصة

لمتكبدة وغير ا  المطالبات من إسنادها المعاد الحصة

 59,937,179 -- -- 38,890,866 -- -- 651 5,721,604 445 1,605,731 5,620,750 8,097,132 المبلغ عنها  

 99,895,591 -- -- 3,764,588 27,153,981 300,936 1,220,723 8,610,364 4,527,001 6,258,256 26,959,964 21,099,778 مؤجلة  إكتتاب تكاليف

 208,959,232 31,087,587 177,871,645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- وموجودات أخرى  ، ودائع  مدفوعة مقدماً  مصاريف

 32,588,898 30,376,050 2,212,848 -- -- -- -- -- -- -- -- -- صافي   ،ومعدات ممتلكات

 2,663,892 2,663,892 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- وصكوك سندات من  مستحقة خاصة عموالت دخل

ستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق إ

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- الملكية

-- 

97,293,816 97,293,816 

 121,500,000 121,500,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- نظامية  وديعة

 15,549,401 15,549,401 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- المستحقة  إستثمار الوديعة النظامية   عوائد

 2,347,806,194 1,002,393,400 305,904,864 232,673,955 136,834,043 25,341,322 46,244,745 69,652,584 46,386,794 89,026,372 266,394,657 126,953,458 إجمالي الموجودات

 

 

 

 

 



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 مساهمة سعودية (  ) شركة 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   القوائم المالية إيضاحات حول 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -14
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 14-1

 

 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 الحوادث العامة

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي

 الطبي 

 لاير سعودي

 متخصصة

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 غير موزعة

 لاير سعودي

 مساهمين

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 سعوديلاير 

             )مراجعة ( 2018ديسمبر  31كما في 

             المطلوبات 

 19,927,639 -- 3,189,512 4,138,668 -- -- 1,624,317 1,008,131 490,530 391,426 8,841,262 243,793 دائنة  ذمم

 22,898,559 -- 22,898,559 -- -- -- -- -- -- -- -- -- دائنة دإسنا إعادة ذمم

 15,839,717 -- -- 6,228,001 -- -- -- 2,945,797 -- 28,978 4,615,122 2,021,819 مستحقة إسناد إعادة أقساط

 380,171,285 -- -- 23,547,619 68,080,710 10,636,850 21,017,901 33,086,082 27,861,928 21,780,349 101,381,181 72,778,665 المكتسبة  غير األقساط

 -- 6,893,779 23,774,585 26,739,043 42,461,041 58,047,786 232,426,687 105,894,071 التسوية تحت المطالبات

166,230,38
0 -- -- 662,467,372 

 330,480,733 -- -- 52,862,342 80,977,273 16,104,376 26,620,210 25,095,650 48,550,512 10,291,455 41,575,068 28,403,847 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 6,410,240 -- -- 2,018,266 -- -- -- 1,543,719 -- 147,595 (304,033) 3,004,693 مكتسبة  غير عموالت

 12,546,952 4,986,838 7,560,114 -- -- -- -- -- -- -- -- -- أخرى  ومطلوبات مستحقة مصاريف

 6,593,975 -- 6,593,975 -- -- -- -- -- -- -- -- -- للموظفين  الخدمة نهاية مكافآة

 38,244,253 38,244,253 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- الزكاة وضريبة الدخل   مخصص

المستحقة   النظامية الوديعة إستثمار عوائد

 15,549,401 15,549,401 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- لمؤسسة النقد 

 33,635,005 73,037,013 90,418,422 119,364,011 90,687,589 388,535,287 212,346,888 إجمالي المطلوبات 

149,057,98
3 

255,025,27
6 40,242,160 58,780,492 

1,511,130,12
6 

 
 

 



 
 

 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   القوائم المالية إيضاحات حول 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -14
 

 القطاعات الجغرافية  14-2

 
 المملكة

 العربية السعودية
 بلدان أخرى في منطقة

 الشرق األوسط
 إجمالي بلدان أخرى آسيا  إفريقيا

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

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 ) غير مراجعة ( 2019 سبتمبر 30 
      

       نتائج عمليات إعادة التأمين  
       اإليرادات

  169,969,767  19,308,251  24,767,570  11,530,014  26,856,992  87,506,940 إجمالي األقساط المكتتبة

 (41,247,113) --   413,284 --  (8,952) (41,651,445) أقساط معاد إسنادها

  17,747 (37,669)  2,567,369 (264,397) (455,878) (1,791,678) مصاريف فائض الخسارة  

  128,740,401  19,270,582  27,748,223  11,265,617  26,392,162  44,063,817 صافي األقساط المكتتبة 

  24,969,066 (1,612,035)  27,292,745  672,704 (4,603,983)  3,219,635 ، صافي التغير في األقساط غير المكتسبة 

  153,709,467  17,658,547  55,040,968  11,938,321  21,788,179  47,283,452 صافي األقساط المكتسبة

  4,426,574 --   867,189  --  13,396  3,545,989 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  158,136,041  17,658,547  55,908,157  11,938,321  21,801,575  50,829,441 اجمالي اإليرادات

       

       مصاريف وتكاليف االكتتاب

 (95,788,232) (39,118) (39,708,817) (4,751,530) (20,219,206) (31,069,561) إجمالي المطالبات المسددة

  8,821,805 --   3,595,847 --   28,755  5,197,203 حصة المعيد من المطالبات المسددة 

 (86,966,427) (39,118) (36,112,970) (4,751,530) (20,190,451) (25,872,358) صافي المطالبات المسددة  

  24,097,277 (210,368)  15,495,294 (34,862)  3,302,951  5,544,262  ، صافيالتغير في المطالبات تحت التسوية

، التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 (29,352,032) (11,750,273) (17,466,838) (3,081,641) (7,570,127)  10,516,847  صافي

 (92,221,182) (11,999,759) (38,084,514) (7,868,033) (24,457,627) (9,811,249) صافي المطالبات المتكبدة 

 (38,803,522) (7,064,524) (12,146,932) (3,215,341) (5,893,270) (10,483,455) وعموالت أرباح االكتتاب تكاليف

 (918,078) (96,542) (123,838) (57,650) (134,285) (505,763) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (131,942,782) (19,160,825) (50,355,284) (11,141,024) (30,485,182) (20,800,467) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

  26,193,259 (1,502,278)  5,552,873  797,297 (8,683,607)  30,028,974 االكتتاب  )خسارة( /صافي دخل
 
 
 

 
 المملكة 

 العربية السعودية
 بلدان أخرى في منطقة 

 الشرق األوسط 
 إجمالي  بلدان أخرى  آسيا إفريقيا

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

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 مراجعة ( غير  ) 2018 سبتمبر 30 

      

       نتائج عمليات إعادة التأمين 
       اإليرادات 

  83,274,213 (1,114,456)  6,407,226  7,888,616  32,449,675  37,643,152 إجمالي األقساط المكتتبة

 (24,336,974)  --  57,691 (1,809) (42,955) (24,349,901) أقساط معاد إسنادها

 (7,892,851) (418,232) (1,507,709) (243,025) (3,898,596) (1,825,289) مصاريف فائض الخسارة  

  51,044,388 (1,532,688)  4,957,208  7,643,782  28,508,124  11,467,962 صافي األقساط المكتتبة 

  91,688,271  17,223,833  38,738,374  956,181 (5,788,654)  40,558,537  ، صافي التغير في األقساط غير المكتسبة

  142,732,659  15,691,145  43,695,582  8,599,963  22,719,470  52,026,499 صافي األقساط المكتسبة 

  4,154,879  --  783,997  257  22,062  3,348,563 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  146,887,538  15,691,145  44,479,579  8,600,220  22,741,532  55,375,062 اجمالي اإليرادات 

       

       مصاريف وتكاليف االكتتاب

 (94,848,040) -- (24,958,176) (3,805,775) (19,040,037) (47,044,052) إجمالي المطالبات المسددة

  5,576,062 --  1,564,597  --  274,678  3,736,787 حصة المعيد من المطالبات المسددة 

 (89,271,978) -- (23,393,579) (3,805,775) (18,765,359) (43,307,265) صافي المطالبات المسددة 

 (3,454,807) (309,219)  2,913,200 (106,875) (10,034,778)  4,082,865  ، صافيالتغير في المطالبات تحت التسوية

، التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 (3,327,964) (10,497,742) (6,898,104) (644,800)  2,060,965  12,651,717  صافي

 (96,054,749) (10,806,961) (27,378,483) (4,557,450) (26,739,172) (26,572,683) صافي المطالبات المتكبدة

 (41,064,356) (5,966,717) (12,998,845) (2,090,356) (6,947,067) (13,061,371) وعموالت أرباح االكتتاب تكاليف

 (453,070) (31,179) (148,179) (33,495) (75,799) (164,418) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (16,804,857) (40,525,507) (6,681,301) (33,762,038) (39,798,472) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب 

(137,572,175

) 

  9,315,363 (1,113,711)  3,954,072  1,918,918 (11,020,506)  15,576,590 صافي دخل / )خسارة( االكتتاب  
 
 

 



 
 

 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   القوائم المالية إيضاحات حول 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -14
 

 القطاعات الجغرافية  14-2

 
 المملكة 

 العربية السعودية
 بلدان أخرى في منطقة 

 الشرق األوسط 
 إجمالي  بلدان أخرى  آسيا إفريقيا

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

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 
 ) غير مراجعة ( 2019 سبتمبر 30 

      

       نتائج عمليات إعادة التأمين  
       اإليرادات

  676,496,841  75,546,032  219,489,666  45,074,191  83,434,668  252,952,284 إجمالي األقساط المكتتبة

 (90,412,077) --  (18,834,205) (4,027) (155,259) (71,418,586) إسنادهاأقساط معاد 

 (14,523,569) (88,424) (3,205,607) (938,633) (3,945,356) (6,345,549) مصاريف فائض الخسارة  

  571,561,195  75,457,608  197,449,854  44,131,531  79,334,053  175,188,149 صافي األقساط المكتتبة 

 (103,358,678) (23,972,957) (29,377,993) (11,757,814) (8,556,685) (29,693,229) ، صافي التغير في األقساط غير المكتسبة 

  468,202,517  51,484,651  168,071,861  32,373,717  70,777,368  145,494,920 صافي األقساط المكتسبة

  13,059,295 --   2,507,707  3,432  28,747  10,519,409 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  481,261,812  51,484,651  170,579,568  32,377,149  70,806,115  156,014,329 اجمالي اإليرادات

       

       مصاريف وتكاليف االكتتاب

 (286,243,323) (28,194) (107,590,514) (16,743,953) (48,953,326) (112,927,336) إجمالي المطالبات المسددة

  48,086,173 --  7,452,013  29,529  86,640  40,517,991 حصة المعيد من المطالبات المسددة 

 (238,157,150) (28,194) (100,138,501) (16,714,424) (48,866,686) (72,409,345) صافي المطالبات المسددة  

  5,605,831 (1,936,613)  3,257,275 1,215,274  1,950,999  1,118,896  ، صافيالتغير في المطالبات تحت التسوية

، التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 (67,981,886) (34,824,852) (22,529,183) (3,125,454) (7,846,302) 343,905  صافي

 (300,533,205) (36,789,659) (119,410,409) (18,624,604) (54,761,989) (70,946,544) صافي المطالبات المتكبدة 

 (124,544,140) (19,616,367) (40,444,666) (8,920,082) (20,543,739) (35,019,286) وعموالت أرباح االكتتاب تكاليف

 (2,598,168) (217,542) (734,915) (160,313) (375,601) (1,109,797) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (427,675,513) (56,623,568) (160,589,990) (27,704,999) (75,681,329) (107,075,627) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

  53,586,299 (5,138,917) 9,989,578  4,672,150 (4,875,214)  48,938,702 صافي دخل / )خسارة( االكتتاب 

 

 
 المملكة 

 السعودية العربية
 منطقة   في أخرى بلدان

 األوسط  الشرق
 إجمالي  أخرى  بلدان آسيا إفريقيا

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

 أشهر المنتهية في  التسعة لفترة
 مراجعة (  غير)  2018 سبتمبر 30 

      

       عمليات إعادة التأمين  نتائج
       اإليرادات

  673,844,272  78,680,083  210,733,574  29,643,352  90,931,146  263,856,117 إجمالي األقساط المكتتبة
 (63,729,202)  -- (11,895,740) (13,314) (28,317) (51,791,831) أقساط معاد إسنادها

 (23,746,994) (660,555) (6,929,172) (1,022,597) (6,809,357) (8,325,313) مصاريف فائض الخسارة  

  586,368,076  78,019,528  191,908,662  28,607,441  84,093,472  203,738,973 صافي األقساط المكتتبة 

 (137,210,894) (29,042,176) (47,627,794) (5,991,368) (9,360,304) (45,189,252) التغير في صافي األقساط غير المكتسبة  

  449,157,182  48,977,352  144,280,868  22,616,073  74,733,168  158,549,721 صافي األقساط المكتسبة

  12,382,488  --  2,312,015  3,726 (10,890)  10,077,637 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  461,539,670  48,977,352  146,592,883  22,619,799  74,722,278  168,627,358 اجمالي اإليرادات

       
       مصاريف وتكاليف االكتتاب

 (271,623,403) (38,160) (77,362,766) (15,752,839) (51,757,151) (126,712,487) إجمالي المطالبات المسددة

  15,039,352  --  9,264,036  4,890  443,591  5,326,835 حصة المعيد من المطالبات المسددة 

 (256,584,051) (38,160) (68,098,730) (15,747,949) (51,313,560) (121,385,652) صافي المطالبات المسددة  

 (40,289,404) (1,553,353) (14,237,745) (12,275,921) (19,062,720)  6,840,335 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

التغير في صافي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  

 (5,093,946) (31,268,902) (3,189,953)  2,942,526  5,538,619  20,883,764 عنها 

 (301,967,401) (32,860,415) (85,526,428) (25,081,344) (64,837,661) (93,661,553) صافي المطالبات المتكبدة 

 (118,633,424) (18,581,147) (36,455,049) (6,086,597) (20,824,152) (36,686,479) وعموالت أرباح االكتتاب تكاليف

 (1,166,981) (97,369) (370,944) (71,816) (169,847) (457,005) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (421,767,806) (51,538,931) (122,352,421) (31,239,757) (85,831,660) (130,805,037) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

  39,771,864 (2,561,580)  24,240,462 (8,619,958) (11,109,382)  37,822,321 صافي دخل / )خسارة( االكتتاب 
 

 
 



 
 

 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (   القوائم المالية إيضاحات حول 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -14
 

 

 القطاعات الجغرافية )تتمة(  14-2
 
 
 

 
 المملكة 

 العربية السعودية 

بلدان أخرى في  
 منطقة 

 الشرق األوسط 
 إجمالي  مساهمين  غير موزعة  بلدان أخرى  آسيا  إفريقيا 

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

         ) غير مراجعة (  2019 سبتمبر   30كما في 

         الموجودات 

 56,731,929 26,595,525 -- -- 3,045,290 -- -- 27,091,114   وأرصدة لدى البنوك نقدية

 381,291,846 242,999,059 -- -- 52,538,013 -- -- 85,754,774 ألجل  ودائع

 6,641,948 4,545,836 -- -- 797,808 -- -- 1,298,304 عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل   دخل

 , صافيتامين مدينة  أقساط

 82,673,530   49,818,313   

34,158,972 
 

 65,647,489   3,717,173  

(22,988,408) -- 213,027,069 

 430,863,752 418,565,173 12,298,579 -- -- -- -- -- مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل   إستثمارات

 37,500,000 37,500,000 -- -- -- -- -- -- استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق  

 مستحقة  تأمين أقساط

             

171,728,998 
 

               

66,386,888  

             

30,469,344 
 

             

142,848,123  

             

150,079,681 
 -- -- 561,513,034 

 المكتسبة  غير األقساط من إسنادها  المعاد الحصة

               

32,837,823  

                      

56,687  

                      

1,287  

               

13,917,987  

 

-- -- -- 46,813,784 

 مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط
               

13,619,650  

                 

1,353,691  

                  

158,635  

                    

780,252  

 

-- -- -- 15,912,228 

 التسوية تحت المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

             

181,050,872 
 

               

18,256,649  

               

1,544,587  

               

16,438,515  

 

-- 

-- -- 217,290,623 

لمتكبدة وغير المبلغ  ا المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

 عنها 

               

62,987,535  

                 

1,654,294  

                  

164,869  

                 

3,845,740  

                      

39,166  -- -- 68,691,604 

 مؤجلة إكتتاب تكاليف

               

34,592,843  

               

18,343,015  

               

7,641,897  

               

35,036,672  

               

37,573,855  -- -- 133,188,282 

ً  مصاريف  211,406,025 31,069,912 -- -- 205,678 -- -- 180,130,435 وموجودات أخرى  ، ودائع  مدفوعة مقدما

 33,249,049 29,767,955 -- -- 1,544,574 -- -- 1,936,520 صافي   ،ومعدات ممتلكات

 3,598,664 3,598,664 -- -- -- -- -- -- وصكوك سندات   من مستحقة خاصة عموالت دخل

 104,297,936 104,297,936 -- -- -- -- -- -- مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية إستثمار في شركة 

 121,500,000 121,500,000 -- -- -- -- -- -- نظامية  وديعة

 17,446,787 17,446,787 -- -- -- -- -- -- المستحقة  إستثمار الوديعة النظامية   عوائد

 2,660,964,560 1,037,886,847 (10,689,829) 191,409,875 336,646,141 74,139,591 155,869,537 875,702,398 إجمالي الموجودات 

         المطلوبات 

         

 31,457,324 -- 16,014,203 (10,926) 12,117,272 182,007 90,384 3,064,384 دائنة    ذمم

 61,419,818 -- 61,419,818 -- -- -- -- -- دائنة دإسنا إعادة ذمم

 20,572,006 -- 11,574,180 -- 7,138,586 (311,533) (1,124,041) 3,294,814 مستحقة  إسناد إعادة أقساط

 المكتسبة  غير األقساط
 

176,717,392  60,944,145  

 

26,581,584  140,675,773   92,343,959  -- -- 497,262,853 

 التسوية تحت المطالبات
 

348,928,745  134,980,984  

 

19,932,837  168,743,018   3,134,064  -- -- 675,719,648 

 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 
 

147,957,884 

 

 40,473,227  

 

16,161,293 

 

 85,996,827  

 

116,627,810 -- -- 407,217,041 

 مكتسبة غير عموالت
 

 5,208,783  

 

 13,607  

 

 300  

 

 2,853,131  

 

-- -- -- 8,075,821 

 14,137,909 3,336,649 10,801,260 -- -- -- -- -- أخرى  ومطلوبات  مستحقة مصاريف

 7,312,005 -- -- -- -- -- -- 7,312,005 للموظفين  الخدمة نهاية مكافآة

 35,752,303 35,752,303 -- -- -- -- -- -- الزكاة وضريبة الدخل   مخصص

 17,446,787 17,446,787 -- -- -- -- -- -- المستحقة لمؤسسة النقد  النظامية الوديعة إستثمار عوائد

 إجمالي المطلوبات 
             

692,484,007 

             

235,378,306  

             

62,546,488 

             

417,524,607  

             

212,094,907 

             

99,809,461  

             

56,535,739  

             

1,776,373,515  

 

 

 

 

 



 
 

 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -14
 

 

 القطاعات الجغرافية )تتمة(  14-2

 
 المملكة

 العربية السعودية 
 بلدان أخرى في منطقة 

 إجمالي مساهمين غير موزعة  بلدان أخرى  آسيا إفريقيا الشرق األوسط 

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

         )مراجعة (  2018ديسمبر  31كما في 

         الموجودات 

         
 31,886,106 9,542,390 -- -- 6,105,987 -- -- 16,237,729 أرصدة لدى البنوك و نقدية

 270,131,677 196,235,246 -- -- 54,499,431 -- -- 19,397,000 ألجل  ودائع
 2,079,624 1,671,257 -- -- 239,752 -- -- 168,615 عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل   دخل

 200,023,513 -- 65,334,177 -- 39,081,228 12,729,390 35,285,959 47,592,759   , صافيتامين مدينة  أقساط

 552,574,107 496,473,761 56,100,346 -- -- -- -- -- مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل   إستثمارات
         استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق 

 409,778,137 -- -- 110,624,684 103,366,647 16,330,009 50,023,519 129,433,278 مستحقة  تأمين أقساط

 33,080,894 -- -- -- 5,746,379 8,026 8,739 27,317,750 المكتسبة  غير األقساط من إسنادها  المعاد الحصة
 11,431,609 -- -- -- 3,200,925 -- 1,068,000 7,162,684 مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط

 198,432,518 -- -- -- 12,876,977 4,615,894 13,694,224 167,245,423 التسوية تحت المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

لمتكبدة وغير  ا المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة
 59,937,179 -- -- 55,805 8,635,652 513,471 3,523,570 47,208,681 المبلغ عنها 

 99,895,591 -- -- 27,256,920 26,206,480 4,177,417 15,853,687 26,401,087 مؤجلة إكتتاب تكاليف

ً  مصاريف  208,959,232 31,087,587 -- 166,609,875 115,763 -- -- 11,146,007 وموجودات أخرى  ، ودائع  مدفوعة مقدما

 32,588,898 30,376,050 -- 304,484 -- -- -- 1,908,364 صافي   ،ومعدات ممتلكات

 2,663,892 2,663,892 -- -- -- -- -- -- وصكوك سندات   من مستحقة خاصة عموالت دخل

مستثمر فيها بطريقة حقوق  إستثمار في شركة 
 97,293,816 97,293,816 -- -- -- -- -- --  الملكية

 121,500,000 121,500,000 -- -- -- -- -- -- نظامية  وديعة

 15,549,401 15,549,401 -- -- -- -- -- -- المستحقة  إستثمار الوديعة النظامية   عوائد

 121,434,523 304,851,768 260,075,221 38,374,207 119,457,698 501,219,377 الموجودات  إجمالي

1,002,393,40
0 2,347,806,194 

         المطلوبات 
 19,927,639 -- 453,689 -- 9,694,103 4,632,891 1,865,259 3,281,697 دائنة    ذمم
 22,898,559 -- 22,898,559 -- -- -- -- -- دائنة إسناد إعادة ذمم

 15,839,717 -- 14,268,627 -- 2,927,586 (311,533) (1,098,698) 53,735 مستحقة  إسناد إعادة أقساط

 380,171,285 -- -- 68,371,000 101,613,323 13,867,561 54,204,990 142,114,411 المكتسبة  غير األقساط
 662,467,372 -- -- 2,784,687 168,733,151 21,361,851 133,051,389 336,536,294 التسوية تحت المطالبات

 330,480,733 -- -- 81,819,597 68,257,556 13,384,441 34,496,239 132,522,900 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 6,410,240 -- 2,043,288 -- 1,178,198 2,051 1,748 3,184,955 مكتسبة غير عموالت
 12,546,952 4,986,838 7,560,114 -- -- -- -- -- أخرى  ومطلوبات  مستحقة مصاريف

 6,593,975 -- -- -- -- -- -- 6,593,975 للموظفين  الخدمة نهاية مكافآة

 38,244,253 38,244,253 -- -- -- -- -- -- الزكاة وضريبة الدخل   مخصص
المستحقة لمؤسسة  النظامية الوديعة إستثمار عوائد

 15,549,401 15,549,401 -- -- -- -- -- -- النقد 

 1,511,130,126 58,780,492 47,224,277 152,975,284 352,403,917 52,937,262 222,520,927 624,287,967 إجمالي المطلوبات
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 المعلومات اإلضافية  -15

 المالي األولية الموجزةقائمة المركز 

 
 2019 سبتمبر   30في كما 

 )غير مراجعة(
 2018ديسمبر  31كما في 

 )مراجعة(

 إجمالي عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين إجمالي  عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين  

       

       الموجودات  

 31,886,106 9,542,390 22,343,716 56,731,929 26,595,525 30,136,404 أرصدة لدى البنوك و نقدية

 270,131,677 196,235,246 73,896,431 381,291,846 242,999,059 138,292,787 ألجل  ودائع

 2,079,624 1,671,257 408,367 6,641,948 4,545,836 2,096,112 عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل   دخل

 200,023,513 -- 200,023,513 213,027,069 -- 213,027,069 , صافيمدينة تامين  أقساط

 552,574,107 496,473,761 56,100,346 430,863,752 418,565,173 12,298,579 مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل   إستثمارات

 -- -- -- 37,500,000 37,500,000 -- استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق  

 409,778,137 -- 409,778,137 561,513,034 -- 561,513,034 مستحقة  تأمين أقساط

 33,080,894 -- 33,080,894 46,813,784 -- 46,813,784 المكتسبة  غير األقساط من إسنادها  المعاد الحصة

 11,431,609 -- 11,431,609 15,912,228 -- 15,912,228 مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط

 198,432,518 -- 198,432,518 217,290,623 -- 217,290,623 التسوية تحت المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

لمتكبدة وغير  ا المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة
 59,937,179 -- 59,937,179 68,691,604 -- 68,691,604 المبلغ عنها 

 99,895,591 -- 99,895,591 133,188,282 -- 133,188,282 مؤجلة إكتتاب تكاليف

ً  مصاريف  177,871,645 211,406,025 31,069,912 180,336,113 وموجودات أخرى  ، ودائع  مدفوعة مقدما

 

31,087,587 208,959,232 

 32,588,898 30,376,050 2,212,848 33,249,049 29,767,955 3,481,094 صافي   ،ومعدات ممتلكات

 3,598,664 3,598,664 -- وصكوك سندات   من مستحقة خاصة عموالت دخل

 

-- 

 

2,663,892 2,663,892 

مستثمر فيها بطريقة حقوق  إستثمار في شركة 
 104,297,936 104,297,936 -- الملكية

 
-- 

 

97,293,816 97,293,816 

 121,500,000 121,500,000 -- 121,500,000 121,500,000 -- نظامية  وديعة

 17,446,787 17,446,787 -- المستحقة  إستثمار الوديعة النظامية   عوائد

 

-- 

 

15,549,401 15,549,401 

 110,965,035 -- 110,965,035 103,702,616 -- 103,702,616 مستحق من عمليات المساهمين 

 2,458,771,229 1,002,393,400 1,456,377,829 2,764,667,176 1,037,886,847 1,726,780,329 موجودات  ال مجموع

       

       المطلوبات  

 19,927,639 -- 19,927,639 31,457,324 -- 31,457,324 دائنة    ذمم

 22,898,559 -- 22,898,559 61,419,818 -- 61,419,818 دائنة دإسنا إعادة ذمم

 15,839,717 -- 15,839,717 20,572,006 -- 20,572,006 مستحقة  إسناد إعادة أقساط

 380,171,285 -- 380,171,285 497,262,853 -- 497,262,853 المكتسبة  غير األقساط

 662,467,372 -- 662,467,372 675,719,648 -- 675,719,648 التسوية تحت المطالبات

 330,480,733 -- 330,480,733 407,217,041 -- 407,217,041 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 6,410,240 -- 6,410,240 8,075,821 -- 8,075,821 مكتسبة غير عموالت

 12,546,952 4,986,838 7,560,114 14,137,909 3,336,649 10,801,260 أخرى  ومطلوبات  مستحقة مصاريف

 6,593,975 -- 6,593,975 7,312,005 -- 7,312,005 للموظفين  الخدمة نهاية مكافآة

 4,028,195 -- 4,028,195 6,942,553 -- 6,942,553 توزيعات الفئض المستحق  

 38,244,253 38,244,253 -- 35,752,303 35,752,303 -- الزكاة وضريبة الدخل   مخصص

المستحقة   مؤجلة النظامية الوديعة إستثمار عوائد

 15,549,401 15,549,401 -- 17,446,787 17,446,787 -- لمؤسسة النقد 

 110,965,035 110,965,035 -- 103,702,616 103,702,616 -- مستحق الى عمليات اعادة التامين 

 1,626,123,356 169,745,527 1,456,377,829 1,887,018,684 160,238,355 1,726,780,329 أجمالي المطلوبات التامين  

       

       المساهمين  حقوق

 810,000,000 810,000,000 -- 810,000,000 810,000,000 -- المال رأس

 8,815,260 8,815,260 -- 8,815,260 8,815,260 -- نظامي  إحتياطي

 1,074,616 1,074,616 -- 221,105 221,105 -- إحتياطيات اخرى  

 12,757,997 12,757,997 -- 58,612,127 58,612,127 -- ارباح مبقاة  

 832,647,873 832,647,873 -- 877,648,492 877,648,492 -- المساهمين  حقوق مجموع

 2,458,771,229 1,002,393,400 1,456,377,829  2,764,667,176 1,037,886,847 1,726,780,329 المساهمين  حقوق و  مطلوبات   مجموع
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 المعلومات اإلضافية  -15

 األولية الموجزة الدخلقائمة  

 
 2019  سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة(
 2018 سبتمبر 30في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 ( معدلة)  مراجعة(غير )

 عمليات إعادة التأمين  

عمليات  

 إجمالي عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين إجمالي  المساهمين 

       

       االيرادات  

   83,274,213 --   83,274,213 169,969,767 -- 169,969,767 إجمالي األقساط المكتتبة

       أقساط معاد إسنادها 

 -- -- -- -- -- -- محلي -

 (24,336,974) -- (24,336,974) (41,247,113) -- (41,247,113) خارجي  -

       مصاريف فائض الخسارة 

 -- -- -- -- -- -- محلي -

 (7,892,851) -- (7,892,851) 17,747 -- 17,747 خارجي  -

  51,044,388 --  51,044,388 128,740,401 -- 128,740,401 صافي األقساط المكتتبة 

  91,688,271 --  91,688,271 24,969,066 -- 24,969,066 التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي 

  142,732,659 --  142,732,659 153,709,467 -- 153,709,467 صافي األقساط المكتسبة 

  4,154,879 --  4,154,879 4,426,574 -- 4,426,574 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  146,887,538 --  146,887,538 158,136,041 -- 158,136,041 إجمالي اإليرادات  

       مصاريف وتكاليف االكتتاب  

 (94,848,040) -- (94,848,040) (95,788,232) -- (95,788,232) إجمالي المطالبات المسددة 

  5,576,062 --  5,576,062 8,821,805 -- 8,821,805 حصة المعيد من المطالبات المسددة  

 (89,271,978) -- )89,271,978( )86,966,427( -- )86,966,427( صافي المطالبات المسددة  

 (3,454,807) -- (3,454,807) 24,097,277 -- 24,097,277 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي  

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 

 (3,327,964) -- (3,327,964) (29,352,032) -- (29,352,032) صافي  

 (96,054,749) -- (96,054,749) (92,221,182) -- (92,221,182) صافى المطالبات المتكبدة 

 (41,064,356) -- (41,064,356) (38,803,522) -- (38,803,522) وعموالت أرباح  االكتتاب تكاليف

 (453,070) -- (453,070) (918,078) -- (918,078) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (137,572,175) (131,942,782) -- (131,942,782) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب 

 

-- (137,572,175) 

  9,315,363 --  9,315,363 26,193,259 -- 26,193,259 صافي دخل االكتتاب  

       

       ايرادات تشغيل / )مصاريف( أخرى  

 4,514,431 2,527,550 1,986,881 دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل  

 

1,381,916 

 

338,387 

 

1,720,303 

محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة  أرباح

 66,136  --  66,136 669,263 669,263 -- في قائمة الدخل 

)خسائر( غير محققة من استثمارات مدرجة    /أرباح 

 8,332,061 7,274,016 1,058,045 (4,964,761) (5,024,995) 60,234 قيمتها العادلة في قائمة الدخل  

 725,928  725,928 -- 1,192,997 1,192,997 -- دخل عموالت خاصة من سندات وصكوك 

 1,067,155  1,067,155 -- 592,248 592,248 --   أرباحتوزيعات 

الحصة من ربح الشركة المستثمر فيها بطريقة  

  677,175  677,175 -- 434,970 434,970 -- حقوق الملكية  

 (929,516) (817,235) (112,281) (409,614)  (379,008)  (30,606)  مصاريف إدارة اإلستثمارات

 11,659,242 9,265,426 2,393,816 2,029,534 13,025 2,016,509 صافي دخل االستثمار  

 751,485 751,485 -- 251,958 251,958 -- إيرادات أخرى 

 2,434,907 --  2,434,907 -- -- -- ديون مشكوك في تحصيلها عكس مخصص 

 (12,791,744) (2,568,524) (10,223,220) (11,508,055) (1,604,092) (9,903,963) مصاريف عمومية وإدارية 

 (512,482) (512,482)  -- (546,449) (546,449) -- مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة 

 (483,902) (532) (483,370) (1,113,481) -- (1,113,481) تحويل عمالت أجنبيةخسائر 

  3,437,496 15,306,766 (1,885,558) 17,192,324 إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة والضريبة 

 

6,935,373 

 

10,372,869 

 (1,720,547) -- (1,720,547) إجمالي الدخل المسند إلى عمليات إعادة التأمين  

 

(343,749) 

 

-- 

 

(343,749)  

 10,029,120 6,935,373 3,093,747 13,586,219 (1,885,558) 15,471,777 صافي دخل الفترة قبل الزكاة والضريبة  

 (3,138,931) (3,138,931) -- (3,253,939) (3,253,939) -- الزكاة وضريبة الدخل  

الفترة المسند إلى المساهمين )خسارة( صافي دخل 

 بعد الزكاة والضريبة   
 

15,471,777 

 

(5,139,497) 

 

10,332,280 

 

3,093,747 

 

3,796,442 

 

6,890,189 
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 الموجزةقائمة الدخل األولية 

 

 
 2019  سبتمبر 30أشهر المنتهية في    التسعةلفترة  

 )غير مراجعة(
 2018 سبتمبر  30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة  

 )معدلة( مراجعة(غير )

 عمليات إعادة التأمين  

عمليات  

 إجمالي عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين إجمالي  المساهمين 

       

       االيرادات  

   673,844,272 --   673,844,272 676,496,841 -- 676,496,841 المكتتبةإجمالي األقساط 

       أقساط معاد إسنادها 

 -- -- -- -- -- -- محلي -

 (63,729,202) -- (63,729,202) (90,412,077) -- (90,412,077) خارجي  -

       مصاريف فائض الخسارة 

 -- -- -- -- -- -- محلي -

 (23,746,994) -- (23,746,994) (14,523,569) -- (14,523,569) خارجي  -

  586,368,076 --  586,368,076 571,561,195 -- 571,561,195 صافي األقساط المكتتبة 

 (137,210,894) -- (137,210,894) (103,358,678) -- (103,358,678) التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي 

  449,157,182 --  449,157,182 468,202,517 -- 468,202,517 األقساط المكتسبة صافي 

  12,382,488 --  12,382,488 13,059,295 -- 13,059,295 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  461,539,670 --  461,539,670 481,261,812 -- 481,261,812 إجمالي اإليرادات  

       مصاريف وتكاليف االكتتاب  

 (271,623,403) -- (271,623,403) (286,243,323) -- (286,243,323) إجمالي المطالبات المسددة 

  15,039,352 --  15,039,352 48,086,173 -- 48,086,173 حصة المعيد من المطالبات المسددة  

 (256,584,051) -- (256,584,051) )238,157,150( -- )238,157,150( صافي المطالبات المسددة  

 (40,289,404) -- (40,289,404) 5,605,831 -- 5,605,831 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي  

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 

 (5,093,946) -- (5,093,946) (67,981,886) -- (67,981,886) صافي  

 (301,967,401) -- (301,967,401) (300,533,205) -- (300,533,205) صافى المطالبات المتكبدة 

 (118,633,424) -- (118,633,424) (124,544,140) -- (124,544,140) وعموالت أرباح  االكتتاب تكاليف

 (1,166,981) -- (1,166,981) (2,598,168) -- (2,598,168) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (421,767,806) (427,675,513) -- (427,675,513) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب 

 

-- (421,767,806) 

  39,771,864 --  39,771,864 53,586,299 -- 53,586,299 صافي دخل االكتتاب  

       

       ايرادات تشغيل / )مصاريف( أخرى  

 3,485,267 507,996 2,977,271 13,051,764 7,262,238 5,789,526 دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل  

محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة  أرباح

  1,784,050  1,504,030  280,020 2,028,725 1,835,458 193,267 في قائمة الدخل 

)خسائر( غير محققة من استثمارات مدرجة    /أرباح 

  14,828,524  14,342,157  486,367 14,879,836 14,794,599 85,237 قيمتها العادلة في قائمة الدخل  

 2,090,118  2,090,118 -- 3,014,673 3,014,673 -- دخل عموالت خاصة من سندات وصكوك 

 2,484,187  2,484,187 -- 2,595,399 2,595,399 --   أرباحتوزيعات 

الحصة من ربح الشركة المستثمر فيها بطريقة  

  1,244,548  1,244,548 -- 7,857,631 7,857,631 -- حقوق الملكية  

 (2,970,920) (2,655,267) (315,653) (1,326,186) (1,201,674) (124,512) مصاريف إدارة اإلستثمارات

 22,945,774 19,517,769 3,428,005 42,101,842 36,158,324 5,943,518 صافي دخل االستثمار  

  1,151,331  1,151,331  -- 747,658 747,658 -- إيرادات أخرى 

  1,574,768 --  1,574,768 517,929 -- 517,929 ديون مشكوك في تحصيلها  مخصص عكس 

 (35,512,192) (5,274,458) (30,237,734) (35,641,022) (5,273,360) (30,367,662) مصاريف عمومية وإدارية 

 (1,642,388) (1,642,388)  -- (1,705,469) (1,705,469) -- مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة 

 (3,075,388) (68,865) (3,006,523) (536,874) -- (536,874) خسائر تحويل عمالت أجنبية

 إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة والضريبة 
 

29,143,210 

 

29,927,153 

 

59,070,363 11,530,380 

 

13,683,389 

 

25,213,769 

 (2,914,358) -- (2,914,358) إجمالي الدخل المسند إلى عمليات إعادة التأمين  

 
(1,153,038) 

 
-- 

 
(1,153,038)  

 24,060,731 13,683,389 10,377,342 56,156,005 29,927,153 26,228,852 صافي دخل الفترة قبل الزكاة والضريبة  

 (9,276,257) (9,276,257) -- (10,301,875) (10,301,875) -- الزكاة وضريبة الدخل  

صافي دخل الفترة المسند إلى المساهمين بعد  

 الزكاة والضريبة   
 

26,228,852 

 

19,625,278 

 

45,854,130 

 
10,377,342 

 
4,407,132 

 
14,784,474 
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 )تتمة(المعلومات اإلضافية  -15

 األولية الموجزةالشاملة  الدخلقائمة 

 
 2019 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة(
 2018 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )معدلة( مراجعة(غير )

 
عمليات إعادة 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين
 إجمالي

عمليات إعادة 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين
 إجمالي

       

 للمساهمين الفائض المحول 
 

15,471,777 
 

)79,41395,( 
 

10,332,280 
 

3,093,747 
 

3,796,442 
 

6,890,189 

       شاملة أخرى   إيرادات

بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا في قائمة  

 الدخل 
      

الحصة في احتياطي خسائر ترجمة  

المستثمر العمالت األجنبية في الشركات 

 -- فيها بطريقة حقوق الملكية 

 

376,381 

 

376,381 

 

-- 

 

3,969,004 

 

3,969,004 

  اجمالي الدخل الشامل للفترة 

15,471,777 
 

(4,763,116) 
 

10,708,661 
 

3,093,747 

 

7,765,446 

 

10,859,193 
 

 

 
 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )غير مراجعة(
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة 

 )معدلة(   مراجعة(غير )

 
عمليات إعادة 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين
 إجمالي

عمليات إعادة 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين
 إجمالي

       

 الفائض المحول للمساهمين 
 

26,228,852 
 

19,625,278 
 

45,854,130 
 

10,377,342 
 

4,407,132 
 

14,784,474 

 الدخل الشامل االخر 
      

بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا في قائمة  

       الدخل 

  تحويلالحصة في احتياطي خسائر 

 -- العمالت األجنبية في الشركات الزميلة

 

)511,853( 

 

)511,853( 

 

-- 

 

1,994,513 

 

1,994,513 

  اجمالي الدخل الشامل للفترة 

26,228,852 

 

18,771,767 

 

45,000,619 

 

10,377,342 

 

6,401,645 

 

16,778,987 
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 )تتمة(المعلومات اإلضافية  -15

 األولية الموجزةالتدفقات النقدية قائمة 

 
عمليات إعادة  

 التأمين
 إجمالي عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين إجمالي  المساهمين عمليات 

 
 2019  سبتمبر 30أشهر المنتهية في    التسعةلفترة  

 )غير مراجعة(
 2018 سبتمبر  30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة  

 )غير مراجعة(

       األنشطة التشغيلية 

 25,213,769 24,060,731 1,153,038  59,070,363 56,156,005 2,914,358 قبل الزكاة وضرية الدخل إجمالي دخل الفترة 
 التعديالت لـتسوية صافي دخل الفترة الى صافي

       النقد المستخدم في االنشطة التشغيلبية :  

  1,235,678   --   1,235,678  1,087,213 -- 1,087,213 مكافآة نهاية الخدمة للموظفين  
  1,752,820   655,148   1,097,672  1,350,951 608,094 742,857 إستهالك ممتلكات ومعدات  

 أرباح محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها 
 (1,784,051)  (1,504,030)  (280,021) (2,028,725) (1,835,458) (193,267) العادلة في قائمة الدخل  

 أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها
 (14,828,525)  (14,342,157) (486,368) (14,879,836) (14,794,599) (85,237) العادلة في قائمة الدخل   

 (1,244,548) (1,244,548)  --  (7,857,631) (7,857,631) -- المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية الحصة في ارباح الشركة ا 
 (1,574,767)   --  (1,574,767)  (517,929) -- (517,929) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  )عكس( 

األرباح  التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات   
  8,770,376   7,625,144  1,145,232  36,224,406 32,276,411 3,947,995 التشغيلية

       التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية : 
  146,526,154  --  146,526,154  (12,485,628) -- (12,485,628) أقساط تأمين مدينة، إجمالي 

 (154,508,491) -- (154,508,491) (151,734,897) -- (151,734,897) أقساط تأمين مستحقة 

  71,796,240  --  71,796,240  (13,732,890) -- (13,732,890) الحصة المعاد إسنادها من األقساط الغير المكتسبة 
  65,414,655  --  65,414,655  117,091,568 -- 117,091,568 أقساط غير مكتسبة  

 (115,447,647) -- (115,447,647) (18,858,105) -- (18,858,105) الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

 الحصة المعاد اسنادها من المطالبات المتكبدة  
  8,768,589  --  8,768,589  (8,754,425) -- (8,754,425) وغير المبلغ عنها  

 (35,550,395)  -- (35,550,395)  (33,292,691) -- (33,292,691) تكاليف إكتتاب مؤجلة 

 (491,088) -- (491,088) (4,480,619) -- (4,480,619) أقساط فائض الخسارة مؤجلة  
 (42,288,310)  (30,692,675) (11,595,635)  (2,446,793) 17,675 (2,464,468) مصاريف مدفوعة مقدما وودائع وموجودات  أخرى 

  2,033,486  --  2,033,486  11,529,685 -- 11,529,685 ذمم دائنة

 (193,388,765) -- (193,388,765) 38,521,259 -- 38,521,259 ذمم إعادة إسناد دائنة 
  10,854,548  --  10,854,548  4,732,289 -- 4,732,289 أقساط إعادة إسناد مستحقة 

  155,737,048  --  155,737,048  13,252,276 -- 13,252,276 المطالبات تحت التسوية  

 (3,674,644)  -- (3,674,644)  76,736,308 -- 76,736,308 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  
  1,182,662  --  1,182,662  1,665,581 -- 1,665,581 دخل عموالت غير مكتسبة

 (352,032) (2,562,480)   2,210,448  1,590,957 (1,650,189) 3,241,146 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 (74,617,614)  (25,630,011) (48,987,603)  55,558,281 30,643,897 24,914,384 العمليات التشغيلية   (في المستخدم من )النقد 

  (12,089,920) (12,089,920) -- (12,793,825) (12,793,825) -- الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 
 (629,189) -- (629,189) (369,183) -- (369,183) نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة  مكافآة

 (87,336,723)  (37,719,931) (49,616,792)  42,395,273 17,850,072 24,545,201 )المستخدم في( األنشطة التشغيلية  /صافي النقد من  

       األنشطة اإلستثمارية 

 (42,281,276) (49,630,000)  7,348,724 (160,909,599) (46,763,813) (114,145,786) ألجل   ودائع
 (380,284)         (758,102)       377,818           (4,562,324) (2,874,579) (1,687,745) ألجل  ودائع من مستحقة خاصة عموالت دخل

  1,551,214       1,551,214      --    (934,772) (934,772) -- دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات و صكوك

 (612,466)         -- (612,466)         (2,011,102) -- (2,011,102) ممتلكات ومعدات   شراء

 في  العادلة قيمتها المدرجة لإلستثمارات إضافات
 (21,000,000)    (191,645,880) (181,521,255) (10,124,625) الدخل  قائمة 

   
(12,530,186)    (33,530,186) 

 -- -- -- (37,500,000) (37,500,000) -- إضافات استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق  

  75,000                --                    75,000             -- -- -- متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات  
 متحصالت من إستبعاد إستثمارات مدرجة قيمتها 

  67,416,162     330,264,797 276,059,901 54,204,896 العادلة في قائمة الدخل 

  

120,744,003   188,160,165  

 (21,500,000)   (21,500,000) -- -- -- -- وديعة نظامية 

  91,482,167  37,876,929  53,605,238 (67,298,880) 6,465,482 (73,764,362) االستثمارية    صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة

       

       األنشطة التمويلية  

 مستح  الى / من عمليات اعادة التامين / عمليات 
 -- (19,261,944) 19,261,944 -- (7,262,419) 7,262,419 * المساهمين  

       

 4,145,444 (19,104,946) 23,250,390 (24,903,607) 17,053,135 (41,956,742) في النقدية وشبه النقدية   ( / الزيادة النقص)

 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة 
72,093,146 9,542,390 81,635,536 

 

53,494,191 

 

31,737,579 

 

85,231,770 

 89,377,214 12,632,633 76,744,581 56,731,929 26,595,525 30,136,404 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة  

 *هذه البنود غير متضمنة في قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية .
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 التعهدات وااللتزامات  -16

(  سعودي   لاير    47,250,000:  2018لاير سعودي )  47,250,000مع بنك محلي بمبلغ    والتعهدقامت الشركة بااليداع    2019  سبتمبر  30كما في  

باالضافة ان الشركة قامت بايداع  .2017و  2016و 2015 االعواملمشاركة في نقابة لويدز لالكتتاب في ل للحصول على خطاب اعتماد جهوزي

بلندن لالستمرار في المشاركة في نقابة لويدز لالكتتاب لعام  ( في لويدز 119,359,875: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 119,359,875مبلغ 

 عند اصدار خطاب االعتماد فان الوديعة لدى لويدز سوف يتم سحبها.  .2018

 
 

 األساسي والمخفض  السهم ربح   -17

ابتم إ هم  ربح   حتـس اـسي والمخفض  الـس بتمبر 30في  المنتهية أـشهر    التـسعةو  أـشهر الثالثةة  لفتر  اإلـس بتمبر 30و   2019 ـس يم  2018 ـس وذلك بتقـس

 .الفترة في نهايةالعادية المصدرة والقائمة عدد األسهم ل المرجح متوسطال على الفترةربح  صافي
 

 القيمة العادلة -18

في الســوق في  متعاملينبين   تمت  ةي مامعاملة نظبموجب    ما  مطلوباتأو ســداده لتحويل  ما القيمة العادلة هي المبلغ الذي ســيتم إســتالمه لبيع أصــل  

 يحدث إما:مطلوبات  لتحويليستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن الصفقة لبيع أصل أو تاريخ القياس. 

 ، أو المطلوباتلألصل أو  ة• في السوق الرئيسي 

 ت• في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبا

أعاله، تقارب قيمتها (  7)يضــــاح رقم  اإل  بإســــتثناء تلك المبينة في ،لمطلوبات الماليةاودات ولموجا لجميعالدفترية  بإن القيمة الشــــركة    تعتقد إدارة

 في القوائم المالية األولية الموجزة. المفصح عنها العادلة
 

 

 الموجزة األوليةعتماد القوائم المالية إ -19

 .2019نوفمبر  4 المواف  في هـ 1441األول ربيع  7  بتاريخ الموجزة األوليةهذه القوائم المالية  اإلدارةمجلس  عتمدإ 


