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 ) شركة مساهمة سعودية(الشركة السعودية إلعادة التأمين 
 )يتبع) (غير مراجعة ( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ٨  - 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية .١
 

التأمين   إلعادة  السعودية  مس")  الشركة("الشركة  سعودية  مساهمة  شركة  السعوديةهي  العربية  المملكة  في  ا  جلة  السجل  رقم بموجب  لتجاري 
 ن وبال  ولديها فرع في والية    ،)م٢٠٠٨مايو    ١٧الموافق  ( هـ  ١٤٢٩جمادى األولى    ١٢بتاريخ    )  ٧٠٠١٥٥٦٠٢١(منشأة رقم  ١٠١٠٢٥٠١٢٥

 حدة رقم، الطريق الدائري الشمالي، حي الوادي، و٤١٣٠يقع المكتب المسجل للشركة في مبنى  .  IS٢٠١٤١٤٦بماليزيا بموجب ترخيص رقم  
 . ، المملكة العربية السعودية١٣٣١٣ - ٦٦٨٤الرياض  ١

 
 .  ية السعوديةيتمثل الهدف من إنشاء الشركة في مزاولة أعمال إعادة التأمين التعاوني والنشاطات ذات الصلة داخل وخارج المملكة العرب

 
 أسس اإلعداد .٢

 
 بيان االلتزام  

 
التقرير "  ٣٤اسبة الدولي  م وفقاً لمعيار المح٢٠٢٢مارس    ٣١تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في  

 . اسبينجعين والمحالمعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمرا" المالي األولي
 

لتالية بصفة عامة امع ذلك، تصنف األرصدة . غير متداول  / ال يتم عرض قائمة المركز المالي األولية المختصرة باستخدام التصنيف إلى متداول 
مدينة  التأمين  القساط إعادة  أودائع ألجل، وذمم  الالنقد واألرصدة لدى البنوك، والودائع ألجل، ودخل العموالت الخاصة المستحقة من  :  بأنَّها متداولة

صكوك، وذمم إعادة  لاسندات وال، واالستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ودخل العمولة الخاصة المستحقة من  )صافي(
ادها من المطالبات مدينة، وأقساط فائض الخسارة المؤجلة، والحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية، والحصة المعاد إسنالناد  ساإل

ائن، وذمم إعادة دقرض بهامش  الالمتكبدة وغير المبلغ عنها، والمصروفات المدفوعة مقدًما، والودائع والموجودات األخرى، والذمم الدائنة، و
االسناد  اإل والمطلوبات  المستحقة  والمصروفات  عنها،  المبلغ  وغير  المتكبدة  والمطالبات  التسوية،  تحت  والمطالبات  ومخصص دائنة،  ألخرى، 

،  ها حتى تاريخ االستحقاقباالستثمارات المحتفظ  :  تصنف األرصدة التالية بصفة عامة بأنَّها غير متداولة.  الزكاة وضريبة الدخل، والفائض المتراكم
لة، والممتلكات والمعدات المؤجاقتناء وثيقة التأمين وأقساط إعادة التأمين المستحقة، والحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة، وتكاليف 

ية، وأقساط  لنظاماالشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والوديعة النظامية، والدخل المستحق من الوديعة  االستثمارات في  ، و)صافي(
ت مكافأة نهاية الخدمة معاد إسنادها، وتعويضاالعمليات  المكتسبة، والعموالت غير المكتسبة عن  المستحقة، وأقساط التأمين غير  السناد  اإلإعادة  

 . المركزي السعوديللبنك للموظفين، وإيرادات العمولة مستحقة الدفع 
 

ليات المساهمين المعروضة تم تقديم قائمة المركز المالي األولية المختصرة وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعم
يذية الصادرة لالئحة التنف حول القوائم المالية األولية المختصرة كمعلومات مالية إضافية وذلك التزاماً بمتطلبات وتوجيهات ا  ١٧في اإليضاح رقم  

 . من البنك المركزي السعودي
 

دة ومعامالت عمليات إعادة عند إعداد القوائم المالية األولية المختصرة على مستوى الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم دمج أرص
حققة، إن وجدت، بالكامل مالت واألرباح والخسائر غير المويتم استبعاد األرصدة المتداخلة والمعا.  التأمين مع تلك المتعلقة بعمليات المساهمين

حداث المشابهة في ظروف إن السياسات المحاسبية المطبقة لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واأل.  أثناء الدمج
 .مماثلة

 
تصرة وقائمة الدخل وقائمة يمثل إدراج معلومات منفصلة لعمليات إعادة التأمين مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي األولية المخ

إضافية مطلوبة كميلية  ت المالية األولية المختصرة معلومات  بالمعلومات  الدخل الشامل والتدفقات النقدية باإلضافة إلى بعض اإليضاحات ذات الصلة  
 . حسبما تتطلبه اللوائح التنفيذية 

 
م المالية السنوية ويجب كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائالمرفقة  ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة  

 .م٢٠٢١سمبر دي ٣١أن تتم قراءتها جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 
 

لسعودي، حيث يتم توزيع اتم توزيع الفائض بين عمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين وفقًا للوائح التنفيذية الصادرة من قبل البنك المركزي 
يتم تحويل أي  و.  ةالمتبقي  ٪١٠نسبة  على  وثائق التأمين  ويحصل حاملو    على مساهمي الشركة من الفائض السنوي من عمليات إعادة التأمين  ٪٩٠

 . عجز ناتج عن عمليات إعادة التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ٩  - 

 أسس اإلعداد (يتبع) .٢
 

وتعرض   وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين
اإليرادات والمصروفات الخاصة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط. ويتم تحديد  القوائم المالية األولية المختصرة وفقًا لذلك. يتم تسجيل  

 أساس توزيع اإليرادات األخرى والمصروفات المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.
 

من صافي الربح  ٪٢٠ي السعودي، يجب تحويل ما ال يقل عن البنك المركزالصادرة عن لتأمين لالتنفيذية اللوائح ج) من -٢( ٧٠وفقًا للمادة رقم 
 إلى االحتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا االحتياطي رأس المال المدفوع للشركة. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.  السنوي 

 
 أسس القياس

 
المحتفظ الستثمارات  ل  القياس بالقيمة العادلة  وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء   غير المراجعة  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة

تتم المحاسبة عنها  الشركة المستثمر فيها  االستثمار في  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل و  بها بطريقة حقوق الملكية  بحقوق الملكية التي 
 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.المستقبلية  لاللتزاماتبالقيمة الحالية  التي يتم قياسها ينومكافأة نهاية الخدمة للموظف

 
 عملة العرض والنشاط

 
لومات تم عرض القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة النشاط والعرض للشركة. تم تقريب جميع المع

 المالية المعروضة إلى أقرب لایر سعودي.
 

 السنة المالية
 ديسمبر. ٣١يناير وتنتهي في  ١تتوافق السنة المالية للشركة مع السنة التقويمية، أي أنها تبدأ 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى   من االدارة استخدام األحكاماألولية  يتطلب اعداد المعلومات المالية  
 المبالغ المبلغ عنها للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 
وسياسات إدارة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة،  
نفس تلك المطبقة   المخاطر، والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات، باستثناء أقساط إعادة التأمين المستحقة على النحو الوارد أدناه، هي

 م.  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١على القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في 
  



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ١٠  - 

 .         السياسات المحاسبية الهامة والتعديالت على المعايير٣
 

قوائم المالية  تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة مع تلك المستخدمة عند إعداد ال
 م. ٢٠٢١ديسمبر  ٣١السنوية للسنة المنتهية في 

 
 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد   )أ
  

التفسيرات التالية الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية المختصرة تم اإلفصاح أدناه عن المعايير و
بيق للشركة. وتعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير، إذا كان ذلك ينطبق، عندما تصبح سارية المفعول. باإلضافة إلى ذلك، قررت الشركة عدم التط

و للتعديالت  من المبكر  اعتباراً  الشركة  قبل  من  بها  االلتزام  ويجب  نشرها  تم  التي  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  على  أجريت  التي  التغييرات 
 التواريخ المستقبلية.

 
 األدوات المالية   – ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
 . ويتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية: ٣٩الدولي م وحل محل معيار المحاسبة ٢٠١٤يوليو  ٢٤نُشر هذا المعيار في 

 
 التصنيف والقياس

منهجاً واحداً لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   ٩يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء ما يلي معاً:اآلخر أو بالقيمة 

 
 االحتفاظ باألصل ضمن نموج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و  )١
نقدية في تواريخ محددة التي تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة    ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية لألصل المالي تدفقات )٢

 على المبلغ األصلي القائم. 
 

د البيع يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وسيتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عن
 : في حال تحقق الشرطين التاليين

 
 ) االحتفاظ باألصل ضمن نموج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و١
 ) اآلجال التعاقدية للتدفقات النقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. ٢

 
تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك، وعند اإلثبات األولي، يتم قياس الموجودات المالية التي ال  

أو   يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد
 ل جوهري. تخفيض الفروقات المحاسبية بشك

 
االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض الت غيرات بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضاً 

عات األرباح في الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر (بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة) بينما يتم عرض توزي
 الربح أو الخسارة.

 
القي في  التغير  مبلغ  فإن  الخسارة،  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  تحديدها  تم  التي  المالية  للمطلوبات  بالنسبة  ذلك،  إلى  العادلة باإلضافة  مة 

دخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي إثبات آثار التغييرات في للمطلوبات المالية المتعلق بالتغييرات في مخاطر االئتمان لتلك المطلوبات يتم إثباته في ال 
 مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر إلى إنشاء أو توسيع عدم تطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة.

 
 االنخفاض في القيمة

 
للمعيار الدولي للتقرير المالي   لمعيار المحاسبة    ٩يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً  الخسائر االئتمانية المتوقعة كما لو تم استخدامها وفقاً 

، لم يعد من الضروري حصول حدث ائتماني قبل إدراج الخسائر  ٩كخسائر ائتمانية متكبدة. وفقاً لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي  ٣٩الدولي 
من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب الخسائ تحديث مبلغ االئتمانية. وبدالً  االئتمانية المتوقعة. ويتم  في تلك الخسائر  ر االئتمانية المتوقعة والتغيرات 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير يعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي. 
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 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ١١  - 

 السياسات المحاسبية الهامة والتعديالت على المعايير (يتبع) .٣
 

 األدوات المالية (يتبع) - ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 
     

 تاريخ السريان 
 

م. ومع ذلك، فقد كان من أحد التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ٢٠١٨يناير    ١هو    ٩كان تاريخ السريان للمعيار الدولي للتقرير المالي  
يتم تطبيق المعيار الدول  ٤ "عقود التأمين" التي    ٤"األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي    ٩ي للتقرير المالي  "عقود التأمين" أن 

الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن   ٤م وإجراء التغييرات على المعيار الدولي للتقرير المالي  ٢٠١٦سبتمبر    ١٢نُشرت في  
قبل أن يصبح المعيار    ٩للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي    ٤لية للتقرير المالي  نطاق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدو

المالي   للتقرير  الدولي  (المعيار  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادر  التأمين  لعقود  وتقدم   ١٧الجديد  المفعول.  ساري  التأمين")  "عقود 
 ا:التعديالت خيارين بديلين وهم

 
 حتى التاريخ األسبق مما يلي:  ٩تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  )١

 
 تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين؛ أو   )أ

م  ٢٠٢٠مارس    ١٧م أو بعد ذلك التاريخ. قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  ٢٠٢٣يناير    ١ب) فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  
واإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي للتقرير    ٩والمعيار الدولي للتقرير المالي    ١٧تمديد تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي  

م. إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل.  ٢٠٢٣يناير    ١م إلى  ٢٠٢١يناير    ١من    ٤المالي  
 سابقًا؛ أو؛  ٩الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  هذا

 
، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية ٩تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  )٢

 قبل تطبيق المعيار الجديد لعقود التأمين. وخالل الفترة األولية، توجد حاجة إلفصاحات إضافية.التي قد تظهر 
 

 أجرت الشركة تقييماً تفصيليًا أوليًا شمل ما يلي: 
 

ما في ذلك عناصر  (ب  ٤) تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ١
 الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين) مع القيمة الدفترية اإلجمالية لجميع مطلوباتها. 

 
إلى هذه ) تمت مقارنة القيمة الدفترية اإلجمالية لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمين مع القيمة الدفترية اإلجمالية لجميع مطلوباتها.  ٢ واستناداً 

حتى    ٩  التقييمات، فقد قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت.  وتبعاً لذلك، فقد قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
رة التأجيل في القوائم المالية  تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين. يتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فت

 األولية المختصرة للشركة.
 

 تقييم التأثير 
 

للتحقق من مدى تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي   . كما في تاريخ نشر هذه القوائم ٩وفي الوقت الحالي، تجري الشركة تقييماً 
لتأثير المالي لتطبيق المعيار من قبل الشركة. تتوقع الشركة أن يتأثر تصنيف وقياس الموجودات  المالية األولية المختصرة، لم يتم إجراء تقييم كامل با

      حيث أن الشركة لم تقم بإجراء مراجعة تفصيلية حتى اآلن. ٩المالية من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

في   بقيمة  ٢٠٢٢مارس    ٣١كما  إجمالية  مالية  موجودات  الشركة  لدى  (  ٢٬٦٦٤٬٩٥٧٬٥٩٨م،  سعودي  م: ٢٠٢١ديسمبر    ٣١لایر 
بالتأمين    ٢٬٣٤٣٬٥٣٠٬١٠١ المتعلقة  الموجودات  قيمة  وبلغت  سعودي)  (   ٤٥٥٬٧١٣٬١٥٩لایر  سعودي  م: ٢٠٢١ديسمبر    ٣١لایر 
. ومع ذلك، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم تفصيلي لتحديد ما إذا كانت أدوات الدين تستوفي على التوالي  لایر سعودي)  ٤٣٥٬٩٦٦٬١٨٣

. وفي الوقت الحالي، ٩اختبار فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  
. رغم ذلك، تتوقع الشركة أن يتأثر تصنيف وقياس ٩مدى التأثير على تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  تجري الشركة تقييماً للتحقق من  

      حيث أن الشركة لم تقم بإجراء مراجعة تفصيلية حتى اآلن. ٩الموجودات المالية من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 قود التأمين" "ع ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 نظرة عامة
م ويحدد مبادئ إثبات عقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقرير  ٢٠١٧مايو    ١٨نُشر هذا المعيار في  

 "عقود التأمين". ٤المالي 
 

االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط أن تصدر   يُطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود
 المنشأة أيضاً عقود تأمين. ويتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ١٢  - 

 .    السياسات المحاسبية الهامة والتعديالت على المعايير (يتبع)٣
 

 أ) المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد (يتبع) 
 

 "عقود التأمين"(يتبع)   – ١٧  المعيار الدولي للتقرير المالي
 
 

 ) المشتقات المضمنة، في حال تحقق بعض الضوابط المحددة؛١
 ) عناصر االستثمار التي يمكن تمييزها بذاتها؛ و ٢
 ) أي وعد لتحويل بضائع يمكن تمييزها بذاتها أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.٣

 
  ).١٥والمعيار الدولي للتقرير المالي  ٩بشكل منفصل وفقاً للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقرير المالي ويجب احتساب هذه العناصر 

 
 القياس

 
والتي تسمح للمؤمن عليهم باالستمرار في استخدام السياسات المحاسبية   ٤على النقيض من المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  

 نماذج القياس المختلفة التالية:  ١٧م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ٢٠٠٥قياس القائمة قبل شهر يناير ألغراض ال
 

 ويستند النموذج العام إلى "الفئات التأسيسية" التالية: 
 

 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من:  )أ
  النقدية المستقبلية. التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات 
  .التعديل الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود (اي الخصم) والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية 
 .تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 

 
ود التأمين، ويتم إدراجه عندما تقوم المنشأة بتقديم هامش الخدمات التعاقدية. يمثل هامش الخدمات التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عق   )ب

في  خدمات في المستقبل. ال يمكن أن تظهر قيمة هامش الخدمات التعاقدية بالقيمة السالبة في بداية العقد؛ ويتم تسجيل أي صافي قيمة سالبة  
 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها في الربح أو الخسارة على الفور. 

 
 ترة تقرير الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشكل كل من:في نهاية كل ف

 
 وعة  التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من التدفقات النقدية الواجب تحققها المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجم

 عقود التأمين في ذلك التاريخ؛ و  
 بات المتكبدة الذي يقاس كتدفقات نقدية واجب تحققها يتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخ.التزام المطال 

 
يمكن تعاقدية ال  يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا ألي تغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية ونظراً ألن هامش الخدمات ال

أو الخسارة.   أن يكون بالقيمة السالبة، وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح
 المستخدمة.سيتم تسجيل أثر التغيرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر وذلك حسب السياسة المحاسبية 

 
إجراء هذا   طريقة الرسوم المتغيرة هي طريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة (يشار إليها أيضاً يـ "عقود المشاركة المباشرة"). ويتم 

ه العقود، يتم تعديل هامش الخدمات التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يستوفي هذه الضوابط في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقاً. وبالنسبة لهذ
 التعاقدية إضافة إلى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل:

 
 التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية؛ و   )١
 التغيرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.  )٢

 
يُسمح لذلك،  بشكل   إضافة  يختلف  ال  قياساً  تقدم  الطريقة  كانت  حال  في  المتبقي  التغطية  التزام  قياس  أجل  من  المبسطة  األقساط  توزيع  بطريقة 

ريقة جوهري عن نموذج القياس العام لمجموعة العقود أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. وبهذه الط
 ام التغطية المتبقي مع القسط المستلم عند اإلثبات األولي ناقًصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. ويظل النموذج العام قابالً يتم موائمة التز

 للتطبيق من أجل قياس المطالبات المتكبدة.  
ثير المخاطر المالية في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة ومع ذلك، ال يتعين على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأ

 سيتم دفعها أو استالمها خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.
 
 
 



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ١٣  - 

 .    السياسات المحاسبية الهامة والتعديالت على المعايير (يتبع)٣
 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد (يتبع)       )أ
 

 "عقود التأمين"(يتبع)   – ١٧  المعيار الدولي للتقرير المالي
 

 تاريخ السريان 
 

م. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت مسودة التعرض على المعيار ٢٠٢٣يناير    ١تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه أي  
د م وتلقى مالحظات عليها من عد٢٠١٩خالل يونيو    ١٧التي تقترح تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقرير المالي    ١٧الدولي للتقرير المالي  

م، أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مناقشاته حول التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ٢٠٢٠مارس    ١٧من أصحاب المصلحة. في  
قرر تأجيل تاريخ سريان المعيار إلى وم.  ٢٠١٩"عقود التأمين" التي تم اقتراحها للحصول على االستشارة العامة بهذا الخصوص في يونيو    ١٧
من المعيار الدولي للتقرير المالي  ٢٠٢٣يناير    ١ترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد  ف  -  ١٥م. يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كالً 

 األدوات المالية.  - ٩اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 التحول 
 أنه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجٍد، عندئٍذ يتعين على المنشأة اختيار يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي. إال

 طريقة التعديل بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 
 

 العرض واإلفصاح
التأمين بعقود  المتعلقة  المحاسبية  السياسات  تغيير في  إلى  الجديد  المعيار  يؤدي  أن  الشركة  ذات    تتوقع  االستثمار  التأمين وعقود  ميزات وإعادة 

 االختيارية إذا كانت منطبقة مع التعديالت على العرض واإلفصاح.المشاركة 
 

 تقييم التأثير 
القوائم  . كما في تاريخ نشر هذه  ١٧وفي الوقت الحالي، تجري الشركة تقييماً للتحقق من مدى تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  

 المالية، لم يتم إجراء تقييم كامل باألثر المالي لتطبيق المعيار من قبل الشركة. فيما يلي بيان حالة التنفيذ: 
 

 ملخص التأثير مجال التأثير
رقم   إطار الحوكمة والرقابة المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  للحوكمة  شامل  عمل  إطار  الشركة  يتضمن   ١٧وضعت  والذي 

على   والموافقة  التنفيذ  في  التقدم  ومراقبة  اإلشراف  لتوفير  توجيهية  لجنة  وتحديد  التشكيل  قرارات 
 األدوار والمسؤوليات لمختلف المعنيين.

  
الذي سيت تنفيذ المعايير الدولية للتقرير اعتماده  م  تنفذ الشركة حاليًا إطار عمل الرقابة  في البدء في 

 . ١٧المالي رقم 
رقم   مجال العمليات المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  برمجية  نشر  الشركة  على   ١٧أكملت  التغييرات  حاليًا  وتنفذ 

لمتطلبات   االكتوارية والعمليات والضوابط الرقابية والبيانات واألنظمة لالمتثالوالنماذج  المحاسبية  
. ويشتمل ذلك على قرارات تصميم المرحلة الثالثة ومخططات ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 شاملة بشأن البيانات وقاموس البيانات. السياسة التصميمها الوظيفي النهائي والعمليات االنتقالية و
المطلوبة  المجال الفني والمالي والخيارات  السياسة  قرارات  اتخاذ  واستكمال  الفنية  السياسة  وثائق  إعداد  الشركة  أكملت 

رقم   المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  قرارات  ١٧بموجب  اتخاذ  يتم  إجراء وخيارات  .  بعد  السياسة 
نة التوجيهية  من قبل اللج  عليهاالموافقة  وتتم  مداوالت مناسبة بين مختلف المعنيين  و تقييمات مفصلة  

 . ١٧للشركة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

 .١٧تقوم الشركة حالياً بتقييم األثر المالي المتوقع لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
النشاط العملي للمعيار الدولي للتقرير 

 ١٧المالي رقم 
نوفمبر    ١٧رقم  أجرت الشركة النشاط العملي للمعيار الدولي للتقرير المالي   م. وشملت ٢٠٢١في 

باستخدام البيانات كما    ١٧األعمال المنفذة إعداد القوائم المالية وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
 من قبل الشركة.   ١٧م وتنفيذ برمجية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  
يذ بما يراعي الدروس المستفادة من النشاط العملي األول. أجرت الشركة التحسينات على خطة التنف

  ٣١باستخدام البيانات كما في    ١٧النشاط العملي التالي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  إجراء  سيتم  
 م. ٢٠٢٢م في شهر مايو ٢٠٢١ديسمبر 

اختبار المعيار الدولي للتقرير المالي 
١٧ 

تتضمن خطة الشركة بشأن التنفيذ مجموعة من مراحل االختبار، بما في ذلك التنفيذ المتوازي واختبار  
 قبول المستخدم باإلضافة إلى أنشطة عملية.  

   
  



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ١٤  - 

 .    السياسات المحاسبية الهامة والتعديالت على المعايير (يتبع)٣
 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد (يتبع)       )ب
 

 "عقود التأمين"(يتبع)   – ١٧  المعيار الدولي للتقرير المالي
 

وأكملت مرحلة التصميم بتاريخ    ١٧وفي الوقت الحالي، تجري الشركة تقييماً للتحقق من مدى تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  
النماذج م. ويتبع ذلك مرحلة التنفيذ التي ستتضمن تحسين قرارات تصميم المرحلة الثالثة، وتنفيذ التغييرات على المحاسبة و٢٠٢١مارس    ٣١

سة التحول االكتوارية والعمليات والضوابط الرقابية والبيانات واألنظمة وإجراء اختبار قبول المستخدم واألنشطة العملية والتنفيذ المتوازي ودرا 
المركزي   م. قدمت الشركة خطة تنفيذ المرحلة الثالثة إلى البنك٢٠٢٣يناير    ١بحلول    ١٧الدولي للتقرير المالي رقم  للمعيار  كي تمتثل الشركة  

 السعودي كما في تاريخ نشر هذه القوائم المالية. 
 

 ذمم أقساط إعادة تأمين مدينة، صافي .٤
 

 
 عمليات إعادة التأمين

  مارس  ٣١
 م٢٠٢٢

ديسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢١

 (مراجعة)   (غير مراجعة) 
 لایر سعودي   لایر سعودي 
    

 ٢٤٤٬٩٢٩٬٢٩٣  ٢٩٢٬٨٢٥٬٨١٠ حاملي وثائق التأمين
 --  ٢٬٣١٧٬١٢٨ أطراف ذات عالقة 

 ) ٢٬٦٩٩٬٧٠٠(  ) ٢٬٦٩٩٬٧٠٠( يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ٢٤٢٬٢٢٩٬٥٩٣  ٢٩٢٬٤٤٣٬٢٣٨ 

 
 

 فيما يلي بيان بالحركة في مخصص الدين المشكوك في تحصيله: 
 

 

مارس  ٣١
  م ٢٠٢٢

 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

ديسمبر   ٣١ 
م ٢٠٢١

 (مراجعة) 
 سعودي لایر 

 ٢٬٥٤٥٬٨٤٩  ٢٬٦٩٩٬٧٠٠ الرصيد االفتتاحي 
 ١٥٣٬٨٥١  -- المحمل للفترة/للسنة
 ٢٬٦٩٩٬٧٠٠  ٢٬٦٩٩٬٧٠٠ الرصيد الختامي

 
 النقد وما في حكمه .٥

 
 عمليات إعادة التأمين 
مارس  ٣١ 

  م ٢٠٢٢
 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 

ديسمبر   ٣١
 م ٢٠٢١

 (مراجعة) 
 لایر سعودي 

 ٥٢٬٧٨١  ٥٢٬٧٨١ نقد في الصندوق 
 ٢١٬٨١٥٬٣١٨  ٥٢٬١٧٤٬٧٠٤ أرصدة لدى البنوك 

 ٢١٬٨٦٨٬٠٩٩  ٥٢٬٢٢٧٬٤٨٥ إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك (أ)
 

 عمليات المساهمين 
 
 
 

مارس  ٣١
  م ٢٠٢٢

 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 

ديسمبر   ٣١
 م ٢٠٢١

 (مراجعة) 
 لایر سعودي 

 ٥٬٩٣٩٬١٩٥  ١٧٦٬٥١٥٬٩١٥ البنوك (ب)أرصدة لدى 
إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك / النقد وما في حكمه لعمليات إعادة التأمين وعمليات 

 ٢٧٬٨٠٧٬٢٩٤  ٢٢٨٬٧٤٣٬٤٠٠ المساهمين (أ+ب)



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ١٥  - 

 الوديعة النظامية   .٦
 

مليون لایر سعودي) لدى بنك محلي، تم تصنيفه "أ" من    ٨٩٫١م:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٨٩٫١قامت الشركة بإيداع مبلغ قدره  
نظام مراقبة شركات التأمين ل"لالئحة التنفيذية  من رأس المال المدفوع وفقًا    ٪١٠قبل وكالة ستاندرد آند بور للتصنيف، تمثل وديعة نظامية بنسبة  

مية إال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي. التعاوني" الصادر عن البنك المركزي السعودي. ال يمكن سحب هذه الوديعة النظا
ويتم عرضها في بند منفصل ضمن التزامات المساهمين في قائمة   تستحق بشكل منتظمخاصة والتي  عمولة  يتولد من هذه الوديعة النظامية دخل  

المالي   بند  المركز  العموتحت  بلغت  السعودي".  المركزي  البنك  إلى  مستحقة  عموالت  في  "دخل  كما  الوديعة  على  المستحقة  مارس    ٣١الت 
لایر سعودي) وتم اإلفصاح عنها في الموجودات كـ "دخل    ٢٠٬٩٦٢٬١٧٢م:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١لایر سعودي (  ٢١٬٤٨١٬٨٧٧م مبلغ  ٢٠٢٢

 مستحق على وديعة نظامية". 
 
 

 االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .٧
 

 االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مما يلي:تتكون  .١
 

 م٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 (غير مراجعة)

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 (مراجعة) 

عمليات إعادة   
 التأمين 

 لایر سعودي
 عمليات المساهمين
 لایر سعودي

 
 اإلجمالي

  لایر سعودي

عمليات إعادة 
 التأمين

 لایر سعودي 
 المساهمينعمليات 

 لایر سعودي 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي 
صناديق أسواق  

 النقد
٤٠٤٬٣٣٤٬٦٥٠ ٦١٬٢٨٧٬٣٨٢ ٣٤٣٬٠٤٧٬٢٦٨  ٢٤٩٬١٠٩٬٤٤٢ ٥٩٬٠٢٧٬٤٦٥ ١٩٠٬٠٨١٬٩٧٧ 

 ١٢٣٬٢٠٣٬٣١١ ١٢٣٬٢٠٣٬٣١١ --  ٥١٬٢١٤٬١٤٨ ٥١٬٢١٤٬١٤٨ -- صناديق استثمار 
 ٦٣٬٢٠٨٬٦٨٠ ٦٣٬٢٠٨٬٦٨٠ --  ٧٠٬٠٣٠٬٩٨٨ ٧٠٬٠٣٠٬٩٨٨ -- أسهم

صـــكوك وســـندات 
 بمعدالت ثابتة

٢١٢٬٨٣٧٬٩٥٥ ١١٥٬٤٥٩٬٩٦٣ ٩٧٬٣٧٧٬٩٩٢  ١٧٩٬١٤٣٬٦١١ ٨٦٬٦٩٣٬٢٤٣ ٩٢٬٤٥٠٬٣٦٨ 

 ٨٠٣٬٥٨٤٬٥٩٦ ٣٦٣٬١٥٩٬٣٣٦ ٤٤٠٬٤٢٥٬٢٦٠  ٥٤٩٬٤٩٨٬١٨٩ ٢٦٦٬٩٦٥٬٨٤٤ ٢٨٢٬٥٣٢٬٣٤٥ 

 
 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيم العادلة   .٢

 
فائدة) في تاريخ    إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة في السوق الرئيسية أو (السوق األكثر

 السعر قابل للمالحظة مباشرة أو يتم تقديره باستخدام طريقة تقييم أخرى.القياس وفق ظروف السوق الحالية بغض النظر عما إذا كان هذا 
 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 
 

 : أسعار السوق المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. ١المستوى 
 

قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى األول الذي يمكن مالحظته إما بصورة مباشرة أو   -  ٢مستوى  ال
 بصورة غير مباشرة.

 : طرق تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة.٣المستوى 
 

مليون لایر سعودي    ١٩٠٫٠٨م، بلغت االستثمارات في صناديق أسواق النقد تحت عمليات إعادة التأمين  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١م و ٢٠٢٢مارس    ٣١ا في  كم
ذات   ٣٤٣٫٠٤:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١( السندات/الصكوك  في  االستثمارات  بلغت  بينما  الثاني،  المستوى  في  كاستثمارات  وتُصنَّف  سعودي)  لایر  مليون 

مليون لایر سعودي) وتُصنَّف كاستثمارات في    ٩٧٫٣٨:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٩٢٫٤٥الت الثابتة تحت عمليات إعادة التأمين  المعد
مستو العادلة حسب  بالقيمة  تُقاس  التي  المساهمين  عمليات  تحت  تندرج  التي  المالية  لألدوات  التالي تحليالً  الجدول  األول. يعرض  التسلالمستوى  سل ى 

 الهرمي للقيمة العادلة: 
 م (غير مراجعة)٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 ١المستوى  

 لایر سعودي
 ٢المستوى 

 لایر سعودي
 ٣المستوى 

 لایر سعودي
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 ٥٩٬٠٢٧٬٤٦٥ -- ٥٩٬٠٢٧٬٤٦٥ -- صناديق أسواق النقد

 ٥١٬٢١٤٬١٤٨ -- ٥١٬٢١٤٬١٤٨ -- صناديق استثمار
 ٧٠٬٠٣٠٬٩٨٨ -- -- ٧٠٬٠٣٠٬٩٨٨ أسهم

 ٨٦٬٦٩٣٬٢٤٣ ١٥٬٨٦١٬٤٩٧ -- ٧٠٬٨٣١٬٧٤٦ سندات وصكوك بمعدالت ثابتة
 ٢٦٦٬٩٦٥٬٨٤٤ ١٥٬٨٦١٬٤٩٧ ١١٠٬٢٤١٬٦١٣ ١٤٠٬٨٦٢٬٧٣٤ 



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ١٦  - 

 .        استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (يتبع)٧
 
 

 
 م (مراجعة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 
 

 ١المستوى 
 لایر سعودي 

 ٢المستوى 
 لایر سعودي 

 ٣المستوى 
 لایر سعودي 

 اإلجمالي
 لایر سعودي 

 ٦١٬٢٨٧٬٣٨٢ -- ٦١٬٢٨٧٬٣٨٢ -- صناديق أسواق النقد
 ١٢٣٬٢٠٣٬٣١١ -- ١٢٣٬٢٠٣٬٣١١ -- صناديق استثمار

 ٦٣٬٢٠٨٬٦٨٠ -- -- ٦٣٬٢٠٨٬٦٨٠ أسهم
 ١١٥٬٤٥٩٬٩٦٣ ٤٠٬٨٦١٬٤٩٧ -- ٧٤٬٥٩٨٬٤٦٦ سندات وصكوك بمعدالت ثابتة

 ٣٦٣٬١٥٩٬٣٣٦ ٤٠٬٨٦١٬٤٩٧ ١٨٤٬٤٩٠٬٦٩٣ ١٣٧٬٨٠٧٬١٤٦ 
 
 
نمو استخدام  تم  للصندوق.  متوفرة  مالية  قوائم  أحدث  في  عنها  الُمفصح  الموجودات  قيمة  صافي  إلى  االستثمار  لصناديق  العادلة  القيم  ذج تستند 

قيمة سندات الدين، ويأخذ النموذج باالعتبار القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية التي سيتم توليدها من سندات التدفقات النقدية المخصومة لتقدير  
ل التالي الدين المخصومة وفقًا لعوائد السوق ألدوات مدرجة مماثلة. يتم تعديل التقدير نظرا لتأثير عدم قابلية تسويق أدوات الدين. يعرض الجدو

 للقيم العادلة.  ٣الفتتاحي مع الرصيد الختامي لقياسات المستوى مطابقة الرصيد ا
 
 
 

 
 

 الرصيد االفتتاحي 

 
 

 مشتريات

 
 

 مبيعات
 

 ربح محقق 
خسارة غير  

 محققة 

 
 

 الرصيد الختامي 
       

مارس  ٣١
 ١٥٬٨٦١٬٤٩٧ -- -- )٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠( -- ٤٠٬٨٦١٬٤٩٧ م٢٠٢٢

ديسمبر   ٣١
 م ٢٠٢١

 
٨٨٬٧٨٨٬٤٦٥ 

 
-- 

 
)٤٧٬٨٢٠٬١٤٨ ( 

 
٩٧١٬٧٩٠ 

 
)١٬٠٧٨٬٦١٠ ( 

 
٤٠٬٨٦١٬٤٩٧ 

 
 

 تحليل الحساسية
 

، فإن التغييرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير على أحد المدخالت غير القابلة للمالحظة، ٣بالنسبة للقيمة العادلة لالستثمارات في المستوى 
 التأثيرات التالية. مع بقاء المدخالت األخرى ثابتة، سيكون لها 

 
 

 م٢٠٢٢مارس  ٣١
 (غير مراجعة)

م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 (مراجعة) 

 ٤٠٬٨٦١٬٤٩٧ ١٥٬٨٦١٬٤٩٧ استثمارات بمعدل ثابت محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
   التأثير على الربح / الخسارة غير المحققة للفترة / السنة المنتهية: 

 ) ١٨٬٧٠٣( )٢٦٬٩٦٤( أسعار السوق٪ في ٥إذا زادت بنسبة 
 ١٨٬٧٢٩ ٢٧٬٠٢٨ ٪ في أسعار السوق٥إذا انخفضت بنسبة 

 
لقياسات   ٣لقياسات القيمة العادلة، وال توجد أي تحويالت داخل أو خارج المستوى    ٢والمستوى    ١لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى  

 م.  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م والسنة المنتهية في ٢٠٢٢مارس  ٣١القيمة العادلة خالل الفترة المنتهية في 
  

 تفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:فيما يلي بيان الحركات في االستثمارات المح .٣
 

 م (مراجعة) ٢٠٢١ديسمبر   ٣١ م (غير مراجعة)٢٠٢٢مارس   ٣١ 

 
 عمليات إعادة التأمين

 لایر سعودي 
 عمليات المساهمين 

 لایر سعودي 
 اإلجمالي 

 لایر سعودي 
 عمليات إعادة التأمين

 لایر سعودي 
 عمليات المساهمين 

 لایر سعودي 
 اإلجمالي 

 لایر سعودي 
 ٥١٢٬٠٨١٬٣٧٨ ٣١١٬٠٧٨٬٣١٩ ٢٠١٬٠٠٣٬٠٥٩ ٨٠٣٬٥٨٤٬٥٩٦ ٣٦٣٬١٥٩٬٣٣٦ ٤٤٠٬٤٢٥٬٢٦٠ الرصيد االفتتاحي

 ٨٤١٬٩٦٢٬٢٦٧ ٣٦٤٬٧٣٣٬٠٩٦ ٤٧٧٬٢٢٩٬١٧١ ٥٠٬٨٢٠٬٤٥١ ٤٠٬٨١٦٬٦٩٠ ١٠٬٠٠٣٬٧٦١ إضافات
 ) ٥٦٢٬٥٨٠٬٨٣٧( ) ٣٢١٬١٦٠٬٦٨١( ) ٢٤١٬٤٢٠٬١٥٦( ) ٣٠٢٬١٨٨٬٢٨٩( ) ١٣٨٬١٣١٬٤٢٧( ) ١٦٤٬٠٥٦٬٨٦٢( استبعادات

ــائر) / أرباح  (خســ
 ) ٤٬٢١٨٬١٠٢( غير محققة 

 
)٤٬٩١٢٬٦٧٢ ٣٬١٠١٬١٥٧ ١٬٨١١٬٥١٥ ) ٤٬٨٩٥٬٥٨٤( ) ٦٧٧٬٤٨٢ 

 ٣٧٨٬٢٨٨ أرباح محققة
 

٧٬٢٠٩٬١١٦ ٥٬٤٠٧٬٤٤٥ ١٬٨٠١٬٦٧١ ٢٬١٧٧٬٠١٥ ١٬٧٩٨٬٧٢٧ 
 ٨٠٣٬٥٨٤٬٥٩٦ ٣٦٣٬١٥٩٬٣٣٦ ٤٤٠٬٤٢٥٬٢٦٠ ٥٤٩٬٤٩٨٬١٨٩ ٢٦٦٬٩٦٥٬٨٤٤ ٢٨٢٬٥٣٢٬٣٤٥ الرصيد الختامي 

 
 



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ١٧  - 

 .        استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (يتبع)٧
 

 فيما يلي تحليالً لمكونات االستثمارات لعمليات المساهمين: .٤
 

 م (غير مراجعة)٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 

 عمليات المساهمين
 متداولة 

 لایر سعودي
 غير متداولة 
 لایر سعودي

 اإلجمالي
 لایر سعودي

 ٥٩٬٠٢٧٬٤٦٥ -- ٥٩٬٠٢٧٬٤٦٥ صناديق أسواق النقد
 ٥١٬٢١٤٬١٤٨ -- ٥١٬٢١٤٬١٤٨ صناديق استثمار

 ٧٠٬٠٣٠٬٩٨٨ -- ٧٠٬٠٣٠٬٩٨٨ أسهم
 ٨٦٬٦٩٣٬٢٤٣ ١٥٬٨٦١٬٤٩٧ ٧٠٬٨٣١٬٧٤٦ سندات / صكوك بمعدالت ثابتة

 ٢٦٦٬٩٦٥٬٨٤٤ ١٥٬٨٦١٬٤٩٧ ٢٥١٬١٠٤٬٣٤٧ 
 

 م (مراجعة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 

 عمليات المساهمين
 متداولة

 لایر سعودي 
 غير متداولة
 لایر سعودي 

 اإلجمالي
 لایر سعودي 

 ٦١٬٢٨٧٬٣٨٢ -- ٦١٬٢٨٧٬٣٨٢ صناديق أسواق النقد
 ١٢٣٬٢٠٣٬٣١١ -- ١٢٣٬٢٠٣٬٣١١ صناديق استثمار

 ٦٣٬٢٠٨٬٦٨٠ -- ٦٣٬٢٠٨٬٦٨٠ أسهم
 ١١٥٬٤٥٩٬٩٦٣ ٤٠٬٨٦١٬٤٩٧ ٧٤٬٥٩٨٬٤٦٦ سندات / صكوك بمعدالت ثابتة

 ٣٦٣٬١٥٩٬٣٣٦ ٤٠٬٨٦١٬٤٩٧ ٣٢٢٬٢٩٧٬٨٣٩ 
 

م، تم إدراج جميع األدوات المالية التي تندرج تحت عمليات إعادة التأمين والتي تم قياسها بالقيمة ٢٠٢١ديسمبر   ٣١م و ٢٠٢٢مارس   ٣١كما في  
 العادلة.

 
 BBBتقع التصنيفات االئتمانية المتوسطة لجميع الصكوك والسندات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة ضمن درجات االستثمار، مثل:   .٥

 وأعلى.
 

 م ضمن حدود المملكة العربية السعودية. ٢٠٢١ديسمبر   ٣١م و٢٠٢٢مارس  ٣١تقع جميع االستثمارات المحتفظ بها كما في  .٦
 

 إعادة التأمين المستحقةأقساط  .٨
 

االختيارية تقديرات األقساط المستحقة للشركة وغير المبلغ عنها عقود إعادة التأمين  النسبية وغير النسبية ولالتفاقيات  يشمل إجمالي األقساط المكتتبة  
في قائمة المحاسبة عنه  يعتبر أقساط مقدرة وتم  من قبل شركات التأمين التي أُسندت منها عمليات التأمين. هذا الجزء من إجمالي األقساط المكتتبة  

ة التأمين المركز المالي كـ "أقساط إعادة تأمين مستحقة" بعد خصم تكاليف االكتتاب المرتبطة به. تقدر هذه األقساط المستحقة في بداية عقود إعاد
وبناًء على تقييم اإلدارة لهذه التوقعات المستقبلية. الحقًا لإلثبات    عمليات التأمين / الوسطاءمنها  بناًء على توقعات شركات إعادة التأمين التي أسندت  

األقساط ومقارنة األقساط  تقديرات  األولي، يتم تعديل أقساط إعادة التأمين المستحقة باستخدام األساليب االكتوارية.  تقوم اإلدارة بمراجعة وتقييم  
يتم إدراجها في القوائم المالية عندما يتم الحصول على المعلومات   هذه التقديراتأي تعديالت  الفعلية مع األقساط النهاية المتوقعة بشكل ربع سنوي و

 مرتبطة.اقتناء المحدثة. تُخصم األقساط المستحقة من أي تكاليف 
 

 حتى تاريخ االستحقاق بها االستثمارات المحتفظ  .٩
 

 مما يلي: حتى تاريخ االستحقاقبها تتكون االستثمارات المحتفظ  
 

 عمليات إعادة التأمين 
 م ٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 (مراجعة) 

 لایر سعودي 
 --  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ في بداية الفترة/ السنة

 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  -- مشتريات
 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الرصيد في نهاية الفترة/ السنة (أ)

 
 
 

 
 



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ١٨  - 

 (يتبع) حتى تاريخ االستحقاق بها االستثمارات المحتفظ  .٩
 

 عمليات المساهمين 
 م ٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 (مراجعة) 

 لایر سعودي 
 ١٨٤٬٠٢٢٬٧٢١  ٢٧٣٬٠٢٢٬٣١٢ في بداية الفترة/ السنة

 ٨٥٬٥٨٦٬٥٣٧  ٥٨٬٧٥١٬٠٧٦ مشتريات
 --  )٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠( استحقاقات

 ٣٬٤١٣٬٠٥٤  ٧٧١٬٠٥٥ إطفاء الخصم / القسط، صافي 
 ٢٧٣٬٠٢٢٬٣١٢  ٣٠٨٬٥٤٤٬٤٤٣ الرصيد في نهاية الفترة/ السنة (ب)

 ٢٩٨٬٠٢٢٬٣١٢  ٣٣٣٬٥٤٤٬٤٤٣ (أ+ب) حتى تاريخ االستحقاقبها إجمالي االستثمارات المحتفظ 
 

 فيما يلي تفاصيل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تبعًا لدولة تنفيذها: 
 

 اإلجمالي دولية  محلية 
مارس  ٣١ 

 م٢٠٢٢
ديسمبر   ٣١

 م ٢٠٢١
مارس  ٣١

 م٢٠٢٢
ديسمبر   ٣١

 م ٢٠٢١
مارس  ٣١

 م٢٠٢٢
ديسمبر   ٣١

 م ٢٠٢١
سندات وصكوك ذات معدالت ثابتة 

 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ -- -- ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ التأمينتتعلق بعمليات إعادة 
سندات وصكوك ذات معدالت ثابتة  

٣٠٨٬٥٤٤٬٤٤٣٢٧٣٬٠٢٢٬٣١٢ ١٣٩٬٥٨٢٬٣٢٢ ٩١٬٣٨٤٬١٢٦ ١٣٣٬٤٣٩٬٩٩٠ ٢١٧٬١٦٠٬٣١٧ تتعلق بعمليات المساهمين 
٣٣٣٬٥٤٤٬٤٤٣٢٩٨٬٠٢٢٬٣١٢ ١٣٩٬٥٨٢٬٣٢٢ ٩١٬٣٨٤٬١٢٦ ١٥٨٬٤٣٩٬٩٩٠ ٢٤٢٬١٦٠٬٣١٧ محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 
 

م على األقل. بلغ إجمالي الفائدة المستحقة ٢٠٣٠وسوف تستحق في    ٪٦٫٦٣إلى    ٪٢٫١٥يتراوح معدل العمولة الخاصة على الصكوك والسندات من  
 مليون لایر سعودي).  ٣٫٤م: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٫٩على الصكوك والسندات 

 
 :حتى تاريخ االستحقاقبها فيما يلي بيان الحركة في االستثمارات المحتفظ 

 
 م (غير مراجعة)٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 
 إعادة التأمينعمليات 

 متداولة 
 لایر سعودي

 غير متداولة 
 لایر سعودي

 اإلجمالي
 لایر سعودي

 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ -- في بداية السنة
 -- -- -- مشتريات

 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ -- الرصيد في نهاية السنة (أ)
 

  
 

 عمليات المساهمين
 متداولة 

 لایر سعودي
 غير متداولة 
 لایر سعودي

 اإلجمالي
 لایر سعودي

 ٢٧٣٬٠٢٢٬٣١٢ ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٥٨٬٠٢٢٬٣١٢ في بداية السنة
 ٥٨٬٧٥١٬٠٧٦ -- ٥٨٬٧٥١٬٠٧٦ مشتريات

 )٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠( -- )٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠( االستبعادات/االستحقاقات
 ٧٧١٬٠٥٥ -- ٧٧١٬٠٥٥ إطفاء الخصم / (القسط)، صافي

 ٣٠٨٬٥٤٤٬٤٤٣ ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٩٣٬٥٤٤٬٤٤٣ الرصيد في نهاية السنة (ب)
 ٣٣٣٬٥٤٤٬٤٤٣ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٩٣٬٥٤٤٬٤٤٣ (أ+ب) حتى تاريخ االستحقاقبها إجمالي االستثمارات المحتفظ 

 
 م (مراجعة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 
 عمليات إعادة التأمين

 متداولة
 لایر سعودي 

 غير متداولة
 لایر سعودي 

 اإلجمالي
 لایر سعودي 

 -- -- -- في بداية السنة
 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ -- مشتريات

 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ -- الرصيد في نهاية السنة (أ)
 



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ١٩  - 

 (يتبع) حتى تاريخ االستحقاق بها االستثمارات المحتفظ  .٩
  
 

 عمليات المساهمين
 متداولة

 لایر سعودي 
 غير متداولة
 لایر سعودي 

 اإلجمالي
 لایر سعودي 

 ١٨٤٬٠٢٢٬٧٢١ ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٦٩٬٠٢٢٬٧٢١ في بداية السنة
 ٨٥٬٥٨٦٬٥٣٧ -- ٨٥٬٥٨٦٬٥٣٧ مشتريات

 ٣٬٤١٣٬٠٥٤ -- ٣٬٤١٣٬٠٥٤ إطفاء الخصم / (القسط)، صافي
 ٢٧٣٬٠٢٢٬٣١٢ ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٥٨٬٠٢٢٬٣١٢ الرصيد في نهاية السنة (ب)

 ٢٩٨٬٠٢٢٬٣١٢ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٥٨٬٠٢٢٬٣١٢ (أ+ب) حتى تاريخ االستحقاقبها إجمالي االستثمارات المحتفظ  
 

 صافي -إجمالي األقساط غير المكتسبة  .١٠
 م (غير مراجعة)٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي

الحصة الُمعاد 
 إسنادها

 لایر سعودي

 
 الصافي

 لایر سعودي

 ٥٨٠٬٩١٦٬٩٨٠ )٦٧٬٩٥٢٬٥٠٩( ٦٤٨٬٨٦٩٬٤٨٩ الرصيد االفتتاحي 

 ٥٨٦٬٢٧٨٬٠٢٢ )١٢٬٣٤٤٬٢٦٨( ٥٩٨٬٦٢٢٬٢٩٠ الفترةأقساط مكتتبة خالل 
 )٢٧٣٬٧٩٠٬٥٨٦( ٢٩٬٨٥٧٬٤٩١ )٣٠٣٬٦٤٨٬٠٧٧( أقساط مكتسبة 

 ٣١٢٬٤٨٧٬٤٣٦ ١٧٬٥١٣٬٢٢٣ ٢٩٤٬٩٧٤٬٢١٣ التغييرات في األقساط غير المكتسبة
 ٨٩٣٬٤٠٤٬٤١٦ )٥٠٬٤٣٩٬٢٨٦( ٩٤٣٬٨٤٣٬٧٠٢ الرصيد الختامي

 
 

 م (مراجعة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي 

الحصة الُمعاد إسنادها 
 لایر سعودي 

 
 الصافي

 لایر سعودي 
    

 ٤٧٦٬٦٧٩٬٤٠٨ ) ٧١٬٨٦١٬٧٧٤( ٥٤٨٬٥٤١٬١٨٢ الرصيد االفتتاحي 
 ٩٥٨٬٩٦٧٬٦٦٨ )١٥٦٬٩١٢٬٠٣٢( ١٬١١٥٬٨٧٩٬٧٠٠ أقساط التأمين المكتتبة خالل السنة 

 )٨٥٤٬٧٣٠٬٠٩٦( ١٦٠٬٨٢١٬٢٩٧ ) ١٬٠١٥٬٥٥١٬٣٩٣( األقساط المكتسبة
 ١٠٤٬٢٣٧٬٥٧٢ ٣٬٩٠٩٬٢٦٥ ١٠٠٬٣٢٨٬٣٠٧ التغييرات في األقساط غير المكتسبة

 ٥٨٠٬٩١٦٬٩٨٠ ) ٦٧٬٩٥٢٬٥٠٩( ٦٤٨٬٨٦٩٬٤٨٩ الرصيد الختامي
 

 
 احتياطيات المطالبات .١١

 
 
 

 عمليات إعادة التأمين

  مارس  ٣١
 م٢٠٢٢

 (غير مراجعة)
 

  ديسمبر   ٣١
 م ٢٠٢١

 (مراجعة) 
    

 ٧٨٢٬٩٩٠٬٧٣١  ٧٣٠٬٣٦٢٬٨١٥ تحت التسويةمطالبات 
 ٤٢٧٬٣٩٦٬٧٣٦  ٤٩٨٬٣٨٨٬٢٤٤  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 ١٬٢١٠٬٣٨٧٬٤٦٧  ١٬٢٢٨٬٧٥١٬٠٥٩ 
    يخصم:

 ١٤٩٬٣٣٢٬٨٧٨  ١٠٥٬٩٧٦٬١٩٤ الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية -
 ٣٨٬٠٣٣٬٠٨٧  ٤١٬٤٤٢٬٤٥٢ إسنادها من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنهاالحصة المعاد  -

 ١٨٧٬٣٦٥٬٩٦٥  ١٤٧٬٤١٨٬٦٤٦ 
 ١٬٠٢٣٬٠٢١٬٥٠٢  ١٬٠٨١٬٣٣٢٬٤١٣ صافي احتياطيات المطالبات تحت التسوية

 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ٢٠  - 

 رأس المال  .١٢
 

ــركة   ــعوديمليون لایر    ٨٩١يبلغ رأس المال المصــرح به والمصــدر والمدفوع للش ــمبر   ٣١م (٢٠٢٢مارس    ٣١  كما في س   ٨٩١م:  ٢٠٢١ديس
 لایر سعودي للسهم. ١٠مليون سهم) بقيمة   ٨٩٫١م:  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١مليون سهم (  ٨٩٫١مليون لایر سعودي) ويتكون من  

 
 وفيما يلي بياناً بهيكل الملكية بالشركة. ويخضع المساهمون بالشركة للزكاة وضريبة الدخل.

 غير مراجعة)م (٢٠٢٢مارس  ٣١  
 المدفوع  المصرح به والُمصدر   
   

 لایر سعودي قيمة السهم عدد األسهم
 ٤٤٬٥٥٠٬٠٠٠ ١٠ ٤٬٤٥٥٬٠٠٠  شركة أحمد حماد القصيبي وإخوانه آخرون 

 ٨٤٦٬٤٥٠٬٠٠٠ ١٠ ٨٤٬٦٤٥٬٠٠٠  أخرى 
  ٨٩١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠ ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠ 

 
 م (مراجعة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
 المدفوع والُمصدر المصرح به   
   

 لایر سعودي  قيمة السهم عدد األسهم
 ٤٤٬٥٥٠٬٠٠٠ ١٠ ٤٬٤٥٥٬٠٠٠  شركة أحمد حماد القصيبي وإخوانه آخرون 

 ٨٤٦٬٤٥٠٬٠٠٠ ١٠ ٨٤٬٦٤٥٬٠٠٠  أخرى 
  ٨٩١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠ ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠ 

 
 

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

التعديالت   تقوم الشركة بإدارة رأس مالها من خالل تقييم حاالت العجز بين مستويات رأس المال المبلّغ عنها والمطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء
على مستويات رأس المال الحالية بما يتماشى مع التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. ومن أجل الحفاظ على هيكل 

 رأس المال أو تعديله، يمكن للشركة تعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
 

 ة امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل الفترة المالية المذكورة. يرى مجلس اإلدارة أنَّ الشرك
 

مليون لایر سعودي إلى   ٨١٠للشركة من    األسهم العاديةم زيادة رأس مال  ٢٠٢١مارس    ٣٠اقترح مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في  
يوليو   ١٤محتفظ بها. بتاريخ  أسهم    ةعن طريق إصدار أسهم إضافية بمعدل سهم واحد لكل عشر  ٪١٠مليون لایر سعودي، بزيادة قدرها    ٨٩١
مليون لایر سعودي من   ٨١كة  م، حصلت الشركة على موافقة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مالها. استخدمت الشر٢٠٢١

 أرباحها المبقاة لهذا الغرض. 
 
 

  



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ٢١  - 

 مخصص الزكاة والضريبة .١٣
 

 فيما يلي ملخص لرأس مال الشركة ونسب الملكية:
  م ٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 (غير مراجعة)
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 (مراجعة) 
 ٪ لایر سعودي  ٪ لایر سعودي 

 ٪ ٩٣٫٦٣ ٨٣٤٬٢٤٣٬٣٠٠ ٪ ٩٤٫٢٧ ٨٣٩٬٩٤٥٬٧٠٠ مساهمون سعوديون
 ٪ ١٫٩٤ ١٧٬٢٨٥٬٤٠٠ ٪ ١٫٥٣ ١٣٬٦٣٢٬٣٠٠ مساهمون خليجيون

 ٪ ٩٥٫٥٧ ٨٥١٬٥٢٨٬٧٠٠ ٪ ٩٥٫٨ ٨٥٣٬٥٧٨٬٠٠٠ المساهمون الخليجيون وعامة الجمهور
 ٪ ٤٫٤٣ ٣٩٬٤٧١٬٣٠٠ ٪ ٤٫٢ ٣٧٬٤٢٢٬٠٠٠ الخليجيينالمساهمون غير 

 ٪ ١٠٠ ٨٩١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٪١٠٠ ٨٩١٬٠٠٠٬٠٠٠ اإلجمالي
 

لایر سعودي   ١٠مليون سهم بقيمة    ٨٩٫١م، يتكون رأس مال الشركة الُمصرح به والُمصدر والمدفوع بالكامل من  ٢٠٢٢مارس    ٣١كما في  
لایر سعودي لكل سهم). إن عمليات احتساب الزكاة والضريبة للشركة وما يقابلها   ١٠مليون سهم بقيمة    ٨٩٫١م:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١للسهم الواحد (

ضريبة، تستند إلى نسب الملكية الواردة أعاله وفقاً لألحكام ذات الصلة من نظام الزكاة وضريبة الدخل الات تتعلق بالزكاة ومن مستحقات ومدفوع
 السعودي.

     
 فيما يلي التزامات الزكاة والضريبة كما في نهاية الفترة/ السنة:

 
 مارس  ٣١ 

 م٢٠٢٢
 ديسمبر   ٣١ 

 م ٢٠٢١
 (مراجعة)   (غير مراجعة) 

 ١٤٬٩٥٥٬٣٦٥  ١٨٬٥٧٨٬٢٩٣ مخصص الزكاة  
 ٣١٠٬٨٧٠  ٣١٨٬٤١٥ مخصص ضريبة 

 ١٥٬٢٦٦٬٢٣٥  ١٨٬٨٩٦٬٧٠٨ 
 فيما يلي مصروفات الزكاة والضريبة لفترة الثالثة أشهر المنتهية:

 مارس  ٣١ 
 م٢٠٢٢

 مارس  ٣١ 
 م ٢٠٢١ 

  لایر سعودي  
 (غير مراجعة)

  لایر سعودي  
 (غير مراجعة) 

 ٣٬٣١٩٬٦٢٠  ٣٬٦٢٢٬٩٢٨ الزكاة المحملة للفترة
 ٢٩٬٠٢٦  ٧٬٥٤٥ مصروف الضريبة للفترة

 ٣٬٣٤٨٬٦٤٦  ٣٬٦٣٠٬٤٧٣ 
 

م) الصادر من قبل هيئة  ٢٠١٧يناير    ١٨هـ (١٦/١٤٣٨/ ١٢٧٤٦مخصص الزكاة وضريبة الدخل بناًء على التعميم رقم  بتسجيل  قامت الشركة  
لزكاة وضريبة الدخل وفقًا لنسب مساهمة ل  بعمل مخصصالزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة")، حيث تقوم الشركات السعودية العامة المدرجة  

على التوالي كما   ٪٠٫٤و  ٪٩٩٫٦الخليجيين وغير الخليجيين    المؤسسين  ير الخليجيين. بلغت نسبة المساهمينالمساهمين المؤسسين الخليجيين وغ
   م.٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  ٪٠٫٤و  ٪٩٩٫٦م و ٢٠٢٢مارس  ٣١في 

 

 موقف الربط 
 م إلى الهيئة وحصلت على شهادة الزكاة النهائية  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قدمت الشركة إقراراتها الضريبية / الزكوية للسنة المنتهية في 

 م.  ٢٠٢٠م و٢٠١٩م. مع ذلك، يحق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك إصدار تقييمات إضافية للسنوات ٢٠٢٠حتى عام 
 

مليون لایر سعودي   ٣٫١م مع التزام إضافي للزكاة وضريبة الدخل بمبلغ ٢٠٢٠م و٢٠١٩م، أصدرت الهيئة الربوط للسنوات  ٢٠٢١في أكتوبر 
مليون لایر ســعودي على التوالي. قدمت الشــركة اعتراضــاً على مبلغ االلتزام اإلضــافي لدى األمانة العامة للجان الزكوية والضــريبية   ٤٫٢و

أنظمة مدعوم بقوة بنظًرا ألنَّ موقف الشــركة فيما يتعلق بهذا البند   الربط اإلضــافيترى إدارة الشــركة بأنَّ موقفها قوي بخصــوص   والجمركية.
 الزكاة.

 

 موقف ربط ضريبة القيمة المضافة 
ي أـصدرته هيئة الزكاة والـضريبة تـشتمل الموجودات األخرى على المبالغ المدفوعة بواـسطة الـشركة فيما يتعلق بربط ـضريبة القيمة المـضافة الذ

مليون لایر سعودي). وافقت الهيئة على  ٣٥م:  ٢٠٢١مليون لایر سعودي ( ٣٥م بمبلغ  ٢٠١٩م و  ٢٠١٨والجمارك ("الهيئة") للسنتين الماليتين  
م  ٢٠٢١في بداية    مليون لایر ســعودي  ٣٫٥القياســية وقامت برد المبلغ الكامل والمحلية  باألســعار  اعتراض الشــركة بخصــوص المشــتريات  

ض ورفـضت االعتراض على المبلغ المتبقي.  قدمت الـشركة اعتراـضاً لألمانة العامة للجان الزكوية والـضريبية والجمركية على قرار الهيئة برف
م.  ٢٠٢١في أبريل اعتراض الشـــركة المقدم إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضـــريبية والجمركية  االعتراض. قدمت الهيئة ردًا مقابالً على 

ركة إلى  قدمت الـشركة ردًا مقابالً على المطالبة المقابلة للهيئة. في الوقت ذاته، تم تقديم اعتراض إلى لجنة تـسوية المنازعات لعرض منظور الشـ 
لزكوية والضـــريبية لجنة تســـوية المنازعات. بعد رفض لجنة تســـوية المنازعات، أبقت الشـــركة على االعتراض المقدمة لألمانة العامة للجان ا

الشـركة والمسـتشـارون الضـريبيون بأنَّ موقفها قوي بأنَّ ربط الهيئة سـيتم إلغاؤه وبأنَّ المبلغ الكامل سـيتم رده في الوقت   إدارة والجمركية. ترى
 المناسب.



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ٢٢  - 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  .١٤
 

العالقة من المساهمين األساسين وموظفي اإلدارة العليا بالشركة. تتعامل الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل السياق ذات  تتكون األطراف  
 االعتيادي لألعمال.  

 
ة، يقصد بموظفي اإلدارة العليا، األشخاص الذين لديهم الصالحية وتقع على عاتقهم مسؤولية التخطيط، والتوجيه، والرقابة على نشاطات الشرك

ركة مع بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتتكون من كبار الموظفين التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي ورئيس القسم المالي بالشركة. تتعامل الش
اعتمادها   األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي لألعمال. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق عليها بين الطرفين ويتم

 من قبل اإلدارة.
 

قائمة  في  نهاية الخدمة للموظفين  وتعويضات  المصروفات المستحقة وااللتزامات األخرى  ضمن  ذات العالقة  تم إدراج األرصدة مع األطراف 
 المركز المالي األولية المختصرة.

 
بخالف تلك المفصح عنها في أماكن أخرى من هذه القوائم إن تفاصيل المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة التي تمت خالل الفترة،  

 المالية، يتم اإلفصاح عنها أدناه.
 

 طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة 
 مبلغ المعامالت

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 الرصيد كما في

  

مارس  ٣١
  م ٢٠٢٢

 (غير مراجعة)

  مارس   ٣١
 م ٢٠٢١

 (غير مراجعة) 

مارس  ٣١
  م ٢٠٢٢

 (غير مراجعة)

  ديسمبر   ٣١
 م ٢٠٢١

 (مراجعة) 

 لایر سعودي  لایر سعودي لایر سعودي  لایر سعودي  
      

 -- -- ٤٧٬٦٧٢ ٣٠٬٣٤١ أتعاب استشارية  - مجلس اإلدارة 

 
مكافآت وبدل اجتماعات  -

 ٢٬٧٧٩٬٩٩٩ ٣٬٤٢٣٬٧٥٠ ٨١٢٬٥٠٠ ٧٤١٬٩٩٠ ومصروفات
 موظفو     

 العليااإلدارة 
 ٢٬٢١٨٬٨٠٨ ٧٥٠٬٣٤٢ ٤٬٦٠١٬٢١٦ ٤٬٤٢١٬٣٥٥ منافع قصيرة األجل -
 ٤٬٩٥٣٬٤١٨  ٥٬١٠٢٬٠٩٥ ١٢٥٬٧٩٤ ١٤٨٬٦٧٧ مكافأة نهاية الخدمة -

      
 شركة زميلة

 
 
 

 ٢٣٧٬٤٧١٬٩١٤ ٣٨٢٬٩٦١٬٣٣٦ ١٩٤٬٠٤٧٬٥٢٩ ٢٠٧٬٤٥٤٬٩٠٨ إجمالي األقساط المكتتبة  -
 -- -- ٤٢٬١٨٧٬٩٤٦ ٦٠٬١٩٩٬٦٩٨ صافي األقساط المكتسبة -
 ٩٤٬٣٥٥٬١١٣ ١٢٤٬٣٠٢٬٦٦٥ ٢٠٬١٨٨٬٠٠٣ ٢٩٬٩٤٧٬٥٥٢ صافي المطالبات المتكبدة  -
 -- -- ١٦٬٤٤٠٬٩٩٣ ٢١٬٤٧٤٬٤٠٧ تأمين  وثائقاقتناء تكاليف  -

 
  



 الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية) 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

- ٢٣  - 

 االستثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  .١٥
 

 
 عمليات المساهمين

 مارس  ٣١
 م ٢٠٢٢

 ديسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢١

 (مراجعة)   (غير مراجعة) 
 لایر سعودي   لایر سعودي 
    

١٢٠٬١٤١٬٠٧٧  ١٤٢٬٠٠٠٬٣٧٣ الرصيد في بداية الفترة/ السنة
 ١٨٬٦٥٧٬٩٢١  ٧٬٠٧٧٬٩٠٠ الحصة في أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية للفترة / السنة

 للسنة أثر صرف العمالت األجنبية للفترة/ -حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر 
 حصة المساهمة الرأسمالية في االستثمارات في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 
)١٬٠٥٧( 

--  

 
)١٬٤٢٩٬٩٦٩ ( 

٤٬٦٣١٬٣٤٤ 
    

١٤٢٬٠٠٠٬٣٧٣ ١٤٩٬٠٧٧٬٢١٦ الرصيد في نهاية الفترة/ السنة
 

من األـسهم العادية لـشركة بروبيتاز القابضـة (برمودا) المحدودة. قامت الـشركة بالمحاـسبة   ٪٤٩٫٩على م، اـستحوذت الـشركة  ٢٠١٧أكتوبر  ٦في 
تثمر فيها بطريقة حقوق الملكية). يتمثل نـشاط ـشركة بروبيتاز القابضـة (برمودا) المحدودة في أع تثمار كـشركة زميلة (ـشركة مـس مال  عن هذا االـس

 في لندن، المملكة المتحدة.لويد التأمين وإعادة التأمين في سوق  
 
 
 



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٢٤  - 

 

 المعلومات القطاعية .١٦

 والقطاعات الجغرافية بالنسبة ألنشطة الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.قطاعات األعمال تماشياً مع عملية إعداد التقارير الداخلية بالشركة، فقد اعتمدت لجنة اإلدارة 
 

 قطاعات األعمال  ١-١٦
عمليات التأمين. في بعض قطاعات األعمال، منها إعادة التأمين التي أـسندت   تقوم الـشركة بتعديل إجمالي األقـساط المكتتبة التقديرية واألقـساط الُمعاد إـسنادها ذات الـصلة بعد اـستالم المعلومات الفعلية من ـشركات

 إسنادها بالموجب وصافي األقساط المكتتبة بالسالب للفترة التي تم فيها التعديل.يؤدي ذلك إلى إجمالي األقساط المكتتبة بالسالب واألقساط المعاد 

 الهندسة
 لایر سعودي

 الحريق 
 لایر سعودي

 البحري 
 لایر سعودي

 المركبات
 لایر سعودي

 الحوادث العامة
 لایر سعودي

 الحماية
 لایر سعودي

 
 الطبي 

 لایر سعودي

 
 المتخصصة 
 لایر سعودي

 أخرى 
 لایر سعودي

 اإلجمالي 
 لایر سعودي

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
     م (غير مراجعة)٢٠٢٢مارس  ٣١

 

 

  

 

 

           اإليرادات 
  ٥٩٨٬٦٢٢٬٢٩٠   ٧٠٬٤٩٨٬٨١١  ٢٠٧٬٤٥٤٬٩٠٨   ٣٨٬٨٧٣٬٨٩٩   ٥٬٠٩١٬٨١٨   ٢١٬٠٩١٬٧٢٧   ٥٧٬٢٢٢٬٢٦٦   ٣٣٬٠٢٤٬٢٨١ ١٢٨٬٢٢٦٬٨٩٢ ٣٧٬١٣٧٬٦٨٨ إجمالي األقساط المكتتبة  

 ) ٦٬٣٩١٬٧٩٦(  ) ٣٠٧٬٥٦٣(      --      --      --   ١٣٩٬٩٨٠      --  )٨٢٣(  ) ٦٬٩٧٩٬٣٤٤( ٧٥٥٬٩٥٤ األقساط معاد إسنادها
 ) ٥٬٩٥٢٬٤٧٢(  ) ٢٬٠٢٢٬٩٨٩(      --      --  ) ٢٦٥٬٦٤٥(  ) ١١٤٬٧٢١(  )٩٬٨٩٨(  ) ٢٦٢٬٣٨٥(  ) ١٬٩٥٧٬٧٩٨( ) ١٬٣١٩٬٠٣٦( مصروفات فائض الخسارة 

   ٥٨٦٬٢٧٨٬٠٢٢   ٦٨٬١٦٨٬٢٥٩    ٢٠٧٬٤٥٤٬٩٠٨   ٣٨٬٨٧٣٬٨٩٩   ٤٬٨٢٦٬١٧٣   ٢١٬١١٦٬٩٨٦   ٥٧٬٢١٢٬٣٦٨   ٣٢٬٧٦١٬٠٧٣  ١١٩٬٢٨٩٬٧٥٠ ٣٦٬٥٧٤٬٦٠٦ صافي األقساط المكتتبة 
التغييرات في األقساط غير المكتسبة،  

 صافي 
)٣١٢٬٤٨٧٬٤٣٦(  ) ٣٨٬١٣٩٬٢٣٨(  ) ١٤٧٬٢٥٥٬٢١٠(   ٥٥٦٬٠٢٩  ) ١٬١٥٨٬١٦٣(  ) ١٠٬٠٧٤٬٥١٤(  ) ٣٠٬٩٢٥٬٦١٢(  ) ١٦٬٦٧٦٬٥٦١(  ) ٥١٬٨٥١٬٧٦٠( ) ١٦٬٩٦٢٬٤٠٧ (

   ٢٧٣٬٧٩٠٬٥٨٦   ٣٠٬٠٢٩٬٠٢١   ٦٠٬١٩٩٬٦٩٨   ٣٩٬٤٢٩٬٩٢٨   ٣٬٦٦٨٬٠١٠   ١١٬٠٤٢٬٤٧٢   ٢٦٬٢٨٦٬٧٥٦   ١٦٬٠٨٤٬٥١٢  ٦٧٬٤٣٧٬٩٩٠ ١٩٬٦١٢٬١٩٩ صافي األقساط المكتسبة 
  ٣٬٧٤٩٬٣٤٠   ١٬٤٦٠٬٦٥٧      --      --  )٣٬٩١٢(  ) ٧٧٠٬٧٦٧(      --   ٢٣٢٬٦٢١  ١٬٠٢٢٬٤٢٢ ١٬٨٠٨٬٣١٩ عموالت على عمليات معاد إسنادها

   ٢٧٧٬٥٣٩٬٩٢٦   ٣١٬٤٨٩٬٦٧٨   ٦٠٬١٩٩٬٦٩٨   ٣٩٬٤٢٩٬٩٢٨   ٣٬٦٦٤٬٠٩٨   ١٠٬٢٧١٬٧٠٥   ٢٦٬٢٨٦٬٧٥٦   ١٦٬٣١٧٬١٣٣  ٦٨٬٤٦٠٬٤١٢ ٢١٬٤٢٠٬٥١٨ إجمالي اإليرادات
           

           تكاليف ومصروفات االكتتاب
 ) ١٥٦٬٨٠٩٬١٠٤( ) ١٣٬٠٢٦٬٤٠٤(   -- ) ١٩٬٢٥٨٬٥٣٥( ) ١٦٬٠٧٦٬٠٨٩( ) ٩٬٧٦٨٬٦٢٨( ) ٦٬٧٣١٬٤٦٢( ) ٤٨٬٧٧٤٬٠١٦( ) ٣٣٬٩٢٨٬١٧٧( ) ٩٬٢٤٥٬٧٩٣( إجمالي المطالبات المدفوعة

  إسنادها من المطالباتالحصة المعاد 
 المسددة 

٣٩٬٩٤٨٬١٤٨      --     --      --      --   ٣٬٥٧٠٬٩٢٣      --   ٣٥٬٤٦٦٬٩٣٢  ٥٧٣٬٨٦٠ ٣٣٦٬٤٣٣  

 ) ١١٦٬٨٦٠٬٩٥٦( ) ١٣٬٠٢٦٬٤٠٤( -- ) ١٩٬٢٥٨٬٥٣٥( ) ١٦٬٠٧٦٬٠٨٩( ) ٦٬١٩٧٬٧٠٥( ) ٦٬٧٣١٬٤٦٢( ) ١٣٬٣٠٧٬٠٨٤( ) ٣٣٬٣٥٤٬٣١٧( ) ٨٬٩٠٩٬٣٦٠( إجمالي المطالبات المسددة 
التغيرات في المطالبات تحت التسوية،  

 صافي 
٩٬٢٧١٬٢٣٢   ١٬٨١٨٬٨٤٩   -- ) ٣٬٥٨٨٬٤٥٣( ) ٣١٧٬٩٨٧(   ٢٬٨٦٩٬٠١٦   ١٬٧٦١٬٨٧٠   ٢٬٨٧١٬٨٩٨ ١٩٩٬٧٧٨ ٣٬٦٥٦٬٢٦١   

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير  
 المبلّغ عنها، صافي 

)٦٧٬٥٨٢٬١٤٣( ) ٨٬٨١٤٬٣٧٨( ) ٢٩٬٩٤٧٬٥٥٢( ) ١٣٬٩١٦٬٩٠٣(   ١١٬٨٣٧٬٢٦٨ ) ٣٬١٦٦٬١٣٣( ) ١١٬١٨٨٬٢٣٣( ) ٢٬٩٥٥٬٣٩٣( ) ٩٬٢٦٨٬٥٠٦( ) ١٦٢٬٣١٣ ( 

 ) ١٧٥٬١٧١٬٨٦٧( ) ٢٠٬٠٢١٬٩٣٣( ) ٢٩٬٩٤٧٬٥٥٢( ) ٣٦٬٧٦٣٬٨٩١( ) ٤٬٥٥٦٬٨٠٨( ) ٦٬٤٩٤٬٨٢٢( ) ١٦٬١٥٧٬٨٢٥( ) ١٣٬٣٩٠٬٥٧٩( ) ٤٢٬٤٢٣٬٠٤٥( ) ٥٬٤١٥٬٤١٢( صافي المطالبات المتكبدة 
تكاليف اقتناء وثائق تأمين وعموالت  

 أرباح 
)٦٨٬٧١١٬٩٧٣( ) ٧٬٤٧٩٬٢٣٧( ) ٢١٬٤٧٤٬٤٢٣( ) ٤٩٨٬٣٦٦(  ٩٩٬٩٤٦ ) ٤٬٥٠٦٬٧٤٦( ) ٢٬٧٩٦٬٢٥٦( ) ٥٬١٧٥٬١٦١( ) ٢٠٬٤٠٢٬٧٢٣( ) ٦٬٤٧٩٬٠٠٧ ( 

 ) ١٬٤٧٧٬٢٨٩( ) ١٨٣٬٠٣٢( ) ٢٧٨٬٩٠٣( ) ١٩٧٬١٥٠( ) ١٩٬٦٨٨( ) ٧٣٬٠٣٨( ) ١٣١٬٤٨٣( ) ١٢٠٬٦٢٨( ) ٣٧١٬١٦١( ) ١٠٢٬٢٠٦( مصروفات اكتتاب أخرى
  إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

)١١٬٩٩٦٬٦٢٥ ( 
 

)٦٣٬١٩٦٬٩٢٩ ( 
 

)١٨٬٦٨٦٬٣٦٨ ( 
 

)١٩٬٠٨٥٬٥٦٤ ( 
 

)١١٬٠٧٤٬٦٠٦ ( 
 

)٤٬٤٧٦٬٥٥٠ ( 
 

)٣٧٬٤٥٩٬٤٠٧ ( 
 

)٥١٬٧٠٠٬٨٧٨ ( 
 

)٢٧٬٦٨٤٬٢٠٢ ( 
 

)٢٤٥٬٣٦١٬١٢٩ ( 
   ٣٢٬١٧٨٬٧٩٧   ٣٬٨٠٥٬٤٧٦   ٨٬٤٩٨٬٨٢٠   ١٬٩٧٠٬٥٢١ ) ٨١٢٬٤٥٢( ) ٨٠٢٬٩٠١(   ٧٬٢٠١٬١٩٢ ) ٢٬٣٦٩٬٢٣٥( ٥٬٢٦٣٬٤٨٣ ٩٬٤٢٣٬٨٩٣ االكتتابصافي ربح/ (خسارة) 
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 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
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 المعلومات القطاعية (يتبع) ١٦

 
 قطاعات األعمال ١-١٦

 

 الهندسة 
 لایر سعودي 

 الحريق 
 لایر سعودي 

 البحري
لایر سعودي 

 المركبات 
لایر 

 سعودي 

الحوادث 
 العامة 

 لایر سعودي 
 الحماية 

 لایر سعودي 

 
 الطبي

 لایر سعودي 

 
 المتخصصة
 لایر سعودي 

 أخرى 
 لایر سعودي 

 اإلجمالي 
 لایر سعودي 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
     م (غير مراجعة) ٢٠٢١مارس  ٣١

 

 

  

 

 

           اإليرادات 
   ٨٣٤٬٢٨٤٬٠١٦    ٨٠٬٢٣٦٬٥٣٧    ١٩٢٬٩٢٣٬٨٩٨   ١٨٢٬٢١٥٬٠١٥    ٣٧٬٥٨٤٬٧١٩    ٤٠٬٥٢٩٬٣٠٤    ٩٥٬٩٠٣٬٢٠٤    ٤٤٬٢٠١٬٠٩٤    ١١٩٬٥٥٥٬٢٦٢    ٤١٬١٣٤٬٩٨٣  إجمالي األقساط المكتتبة  

 ) ٣٣٬٧٨٣٬٢١٨(    ١٤٬٦٢٣      --      --      -- ) ١٦٬٧٤٥٬٦٧١(      --  ) ٢٬٨٦٥٬٠٠٠(  ) ٧٬٥٢٨٬٩٢١(  ) ٦٬٦٥٨٬٢٤٩(  أقساط معاد إسنادها 
 ) ٨٬١٢٥٬٠٧٢(  ) ٢٬٢٥٥٬١٧٥(      --      --  ) ١٥٧٬٥٣٠(  ) ٥٦٬١٤٩(    ٩٧٬٨٩٦  ) ٣٠٣٬٣٤٣(  ) ٤٬٨٣٦٬٩٣٨(  ) ٦١٣٬٨٣٣(  مصروفات فائض الخسارة 

   ٧٩٢٬٣٧٥٬٧٢٦    ٧٧٬٩٩٥٬٩٨٥    ١٩٢٬٩٢٣٬٨٩٨   ١٨٢٬٢١٥٬٠١٥    ٣٧٬٤٢٧٬١٨٩    ٢٣٬٧٢٧٬٤٨٤    ٩٦٬٠٠١٬١٠٠    ٤١٬٠٣٢٬٧٥١    ١٠٧٬١٨٩٬٤٠٣    ٣٣٬٨٦٢٬٩٠١  صافي األقساط المكتتبة 

 ) ٥٩٦٬٩٠٤٬١٧٠(  ) ٤٥٬٣٠٧٬٤٦٢(  ) ١٥١٬٨٥٩٬٥٨٢( ) ١٦٦٬٦٣٥٬٨٦٥(  ) ٢٠٬٤٠٨٬٤٨٣( ) ١٦٬٠٧٣٬٢٦٣( ) ٨٣٬٥٩٨٬٤٠٢( ) ٢٦٬٦٩٣٬٩٥٨(  ) ٦٤٬٩٥٤٬٣٩٣(  ) ٢١٬٣٧٢٬٧٦٢(  التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي
   ١٩٥٬٤٧١٬٥٥٦    ٣٢٬٦٨٨٬٥٢٣    ٤١٬٠٦٤٬٣١٦    ١٥٬٥٧٩٬١٥٠    ١٧٬٠١٨٬٧٠٦    ٧٬٦٥٤٬٢٢١    ١٢٬٤٠٢٬٦٩٨    ١٤٬٣٣٨٬٧٩٣    ٤٢٬٢٣٥٬٠١٠    ١٢٬٤٩٠٬١٣٩  صافي األقساط المكتسبة  

   ٣٬٨٠٢٬٨٦٥    ١٬٢٥٦٬٤٧٩      --      --    ١٬٧١٩    ٩٢٠٬٧٢٢      --    ٣٠١٬١٢٧    ٧٧٢٬٣٠١    ٥٥٠٬٥١٧  عموالت على عمليات معاد إسنادها
   ١٩٩٬٢٧٤٬٤٢١    ٣٣٬٩٤٥٬٠٠٢    ٤١٬٠٦٤٬٣١٦    ١٥٬٥٧٩٬١٥٠    ١٧٬٠٢٠٬٤٢٥    ٨٬٥٧٤٬٩٤٣    ١٢٬٤٠٢٬٦٩٨    ١٤٬٦٣٩٬٩٢٠    ٤٣٬٠٠٧٬٣١١    ١٣٬٠٤٠٬٦٥٦  إجمالي اإليرادات

           
           تكاليف ومصروفات االكتتاب 
 ) ١٠١٬٠٥٢٬٦٢٧(  ) ١٣٬١٤٨٬٢١٤(      --  ) ٩٬١١٢٬٨٤٧(  ) ١٥٬٠٧٨٬٠٩٥(  ) ٢٬٤٦٣٬٧١٩(  ) ٣٬١٢٤٬٣٦٩( ) ٢٨٬٩٢٠٬٥٥٤(  ) ٢٢٬٩١٠٬٩٦٤(  ) ٦٬٢٩٣٬٨٦٥(  إجمالي المطالبات المدفوعة

   ٢٦٬٨٧٠٬٨٤٢    ٣٬٤٥١٬٠٦٧      --      --      --    ٤٩٬٥١٨      --    ٢٣٬٠٦٢٬١٦٨    ٢٢٥٬٣٨٧    ٨٢٬٧٠٢  المسددة الحصة المعاد إسنادها من المطالبات
 ) ٧٤٬١٨١٬٧٨٥(  ) ٩٬٦٩٧٬١٤٧(      --  ) ٩٬١١٢٬٨٤٧(  ) ١٥٬٠٧٨٬٠٩٥(  ) ٢٬٤١٤٬٢٠١(  ) ٣٬١٢٤٬٣٦٩(  ) ٥٬٨٥٨٬٣٨٦(  ) ٢٢٬٦٨٥٬٥٧٧(  ) ٦٬٢١١٬١٦٣(  إجمالي المطالبات المسددة 

 ) ١٢٬٧٢٤٬٩٠٧(    ٣٬٨١٢٬٥٦٣      --    ٢٤٧٬٢٦٠  ) ٣٬٢٤١٬٥٢٣(  ) ١٬١٩٨٬٩٩٨(  ) ٢٬٦٩٢٬٢٤٤(  ) ٦٬٦٠٠٬٥٠٤(  ) ١٬٢٤٥٬٥١٠(  ) ١٬٨٠٥٬٩٥١(  التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي
 ) ٣٤٬٥٣٠٬٩٢٤(  ) ٤٬١٠٢٬٩٦٤(  ) ٢٠٬٢٩٤٬٢٧٠(  ) ٧٬٤٧٩٬٨٨٢(  ) ١٬٣٩٥٬١٧٣(  ) ١٬٤١٥٬١٥٧(  ) ٦٬١٤٣٬٤٦٩(  ) ٤٬٤٦٤٬٦٠٣(    ٩١٠٬٨١٧    ٩٬٨٥٣٬٧٧٧  التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها، صافي

 ) ١٢١٬٤٣٧٬٦١٦(  ) ٩٬٩٨٧٬٥٤٨(  ) ٢٠٬٢٩٤٬٢٧٠(  ) ١٦٬٣٤٥٬٤٦٩(  ) ١٩٬٧١٤٬٧٩١(  ) ٥٬٠٢٨٬٣٥٦( ) ١١٬٩٦٠٬٠٨٢( ) ١٦٬٩٢٣٬٤٩٣(  ) ٢٣٬٠٢٠٬٢٧٠(    ١٬٨٣٦٬٦٦٣  صافي المطالبات المتكبدة
 ) ٥٠٬٩٨٢٬٠٨٣(  ) ٧٬٤٣٢٬٣٥٤(  ) ١٤٬٩٩٨٬٦٥١(  ) ٤٢٥٬٤٨٤(  ) ٥٥٨٬٩٦٨(  ) ٢٬٩٨٨٬٣٣٨(  ) ٩٦٢٬٣٧٣(  ) ٤٬٢٣٦٬٠٨٣(  ) ١٣٬٧٩٣٬٦١٤(  ) ٥٬٥٨٦٬٢١٨(  تأمين وعموالت أرباحتكاليف اقتناء وثائق 

 ) ١٬٤٧٧٬١٣٣(  ) ٥٢٧٬١٦٤(  ) ٢٠٩٬٢٧٩(  ) ٧٧٬٨٩٦(  ) ٨٥٬٨٦٣(  ) ٥٩٬٦١٠(  ) ٦١٬٥٢٤(  ) ١٢٥٬٣٥٠(  ) ٢٥٨٬٩٠٤(  ) ٧١٬٥٤٣(  مصروفات اكتتاب أخرى
 ) ١٧٣٬٨٩٦٬٨٣٢(  ) ١٧٬٩٤٧٬٠٦٦(  ) ٣٥٬٥٠٢٬٢٠٠(  ) ١٦٬٨٤٨٬٨٤٩(  ) ٢٠٬٣٥٩٬٦٢٢(  ) ٨٬٠٧٦٬٣٠٤( ) ١٢٬٩٨٣٬٩٧٩( ) ٢١٬٢٨٤٬٩٢٦(  ) ٣٧٬٠٧٢٬٧٨٨(  ) ٣٬٨٢١٬٠٩٨(  إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

   ٢٥٬٣٧٧٬٥٨٩   ١٥٬٩٩٧٬٩٣٦   ٥٬٥٦٢٬١١٦ ) ١٬٢٦٩٬٦٩٩( ) ٣٬٣٣٩٬١٩٧(   ٤٩٨٬٦٣٩ ) ٥٨١٬٢٨١( ) ٦٬٦٤٥٬٠٠٦(   ٥٬٩٣٤٬٥٢٣   ٩٬٢١٩٬٥٥٨ صافي ربح/ (خسارة) االكتتاب
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 المعلومات القطاعية (يتبع) .١٦

 
 قطاعات األعمال (يتبع) ١-١٦

 

 الهندسة 
 لایر سعودي 

 الحريق
 لایر سعودي 

 البحري
 لایر سعودي 

 المركبات 
 لایر سعودي 

 العامة الحوادث 
 الحماية  لایر سعودي 

 لایر سعودي 

 
 الطبي 

 لایر سعودي 

 
 المتخصصة 
 لایر سعودي 

 أخرى 
 لایر سعودي 

 
 غير موزعة 
 لایر سعودي 

 
 المساهمون 
 لایر سعودي 

 اإلجمالي
 لایر سعودي 

  م (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

  الموجودات 

 ٢٢٨٬٧٤٣٬٤٠٠ ١٧٦٬٥١٥٬٩١٥ ٥٢٬٢٢٧٬٤٨٥ --  --  --  --  --  --  --  --  --  البنكالنقد واألرصدة لدى 

  ٣٠٣٬٥٧٢٬٠٨٥   ١٦٤٬٧٥٣٬٦٧٤   ١٣٨٬٨١٨٬٤١١  --  --  --  --  --  --  --  --  --  ودائع ألجل 

 --  --  --  --  --  --  --  --  --  دخل عمولة خاصة مستحق من ودائع ألجل 
 

 ٦٧٦٬٥٨٧  
 

 ٢٬٧٢٢٬٣٣٣   
 

 ٣٬٣٩٨٬٩٢٠   

 ذمم أقساط إعادة تأمين مدينة، صافي
 

 ٣٤٬٨٤٤٬٢٣٤   
 

 ٩٣٬٢٠١٬٢١٢   
 

 ٣٦٬٠٨٣٬٠٩٧   
 

 ٢٨٬٩٨٤٬٠٨٣   
 

 ١٧٬٢٧٢٬٧٤٩  
 

 ١٥٬٢٣٢٬١٧٦   
 

 ١٣٬٦٦٩٬٠٢٧  
  
)٢٠٬١٩٦ ( 

 
 ١٠٣٬٨٢٩٬٣٣٠ 

 
 )٥٠٬٦٥٢٬٤٧٤ ( 

 
  -- ٢٩٢٬٤٤٣٬٢٣٨ 

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  
 --  --  --  --  --  --  --  --  --  قائمة الدخل 

 
 ٢٨٢٬٥٣٢٬٣٤٥  

 
 ٢٦٦٬٩٦٥٬٨٤٤  

  
٥٤٩٬٤٩٨٬١٨٩  

دخل عمولة خاصة مستحقة من سندات وصكوك 
 --  --  --  --  --  --  --  --  --  حتى تاريخ االستحقاق بها  واستثمارات محتفظ  

 
 

 ١٨٩٬٩٢٢  

 
  

٤٬٧٩٦٬٦٦٤ 

 
  

٤٬٩٨٦٬٥٨٦    
  ٩٠٩٬٥٩١٬٥٩٠      --      --    ٧٠٬٨٢٣٬٥٨١   ٣٨٠٬٦٤٤٬٢٠٨   ٣٨٬٩٤٣٬١٦٨    ١٢٬٨٨١٬٠٦٦   ٢٥٬٣٤٥٬٨٢٩    ٨٥٬١٤١٬٥٢٥    ٤٣٬٨٢٣٬٣٥٥  ١٣٦٬٥٣١٬٧٧٥  ١١٥٬٤٥٧٬٠٨٣  مستحقةأقساط إعادة تأمين  

   ١٦٬٢٥٦٬٠٦٨      --    ١٦٬٢٥٦٬٠٦٨      --  --   --   --   --   --   --   --   --   ذمم إعادة إسناد مدينة 

 الحصة الُمعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة 
 

 ٢٨٬٦٩٣٬٢٢٧   
 

 ٨٬٨٤٣٬٣٣٧   
  

--     
 

 --     
 

 ٤٬٣٤٤٬٠٨٢   
 

 --     
  

--     
 

 --     
  

٨٬٥٥٨٬٦٤٠  
 

 --   
 

--     
  

٥٠٬٤٣٩٬٢٨٦  

 ٦٬١٦٢٬٩٩٨     --   --    ٢٬٤٥٦٬٨٤٨      --     --   ٦٤٬٠٠٠   ١١٤٬٧٢١      --   ٢٦٠٬٥٢٦    ١٬٩٦٥٬٢٤٥    ١٬٣٠١٬٦٥٨  أقساط فائض خسارة مؤجلة

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية
 

 ٤٬٥٥٤٬٦٩١   
 

 ٤٦٬٦٧٦٬٥٠٨   
  

١٣٬٣٢٨٬٦٣٨  
 

 ١١٬٤٠٧   
 

 ٢٬٠١٠٬٨٠١   
 

 ١١٥٬٠٢١  
 

   --     
 

   --        
  

٣٩٬٢٧٩٬١٢٨  
  

--   
 

 -- 
  

١٠٥٬٩٧٦٬١٩٤  
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة وغير

 المبلغ عنها 
  

٣٬٦٧٩٬٦٤٤  
 

 ٥٬٩١٧٬٤٤٩   
 

 ٨٬٠٩٩٬٤٦١   
 

 ١٢٦٬١٤٢  
  

١١٬٣٤٠٬١٩٤  
  
 --        

  
 --        

  
 --        

  
١٢٬٢٧٩٬٥٦٢  

  
--   

 
 -- 

 
 ٤١٬٤٤٢٬٤٥٢   

  ٢٥١٬٦٩٢٬٢٢٩  --    --    ١٣٬٠٩٦٬٤٩٥   ١٠٥٬٠١٨٬٣٧٩    ١٬٩٩٤٬٩٠٨   ٩١٩٬٢٤١   ١٠٬١٢٠٬٥٢٠    ٩٬٢٦٦٬٤٢٨    ١٤٬٣٦٩٬٠١٧    ٥٦٬٤٨١٬٧١٢    ٤٠٬٤٢٥٬٥٢٩  مؤجلة  تأمين وثائق اقتناء تكاليف 
  ٣٣٣٬٥٤٤٬٤٤٣   ٣٠٨٬٥٤٤٬٤٤٣    ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  --  --  --  --  --  --  --  --  --  حتى تاريخ االستحقاق بها استثمارات محتفظ  

مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات  
 أخرى

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 ٣١٬٧٨٨٬٦٦٢   

  
٣٨٬٤٣٩٬٠٩٩  

 
 ٧٠٬٢٢٧٬٧٦١   

   ٣٦٬٧٤٤٬٩٨٤    ٢٨٬٤١٥٬١٨٨    ٨٬٣٢٩٬٧٩٦  --  --  --  --  --  --  --  --  --  ممتلكات ومعدات، صافي
استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق  

 الملكية
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 ١٤٩٬٠٧٧٬٢١٦    
  

١٤٩٬٠٧٧٬٢١٦   
   ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠    ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  وديعة نظامية 

   ٢١٬٤٨١٬٨٧٧    ٢١٬٤٨١٬٨٧٧  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  دخل مستحق من الوديعة النظامية 
   ٣٬٤٦٤٬٣٧٩٬٥١٦  ١٬٢٥٠٬٨١٢٬٢٥٣    ٥٠٥٬١٦٦٬٨٠٢  ٢٥٠٬٣٢٣٬٥٨٤   ٤٨٥٬٦٤٢٬٣٩١   ٥٤٬٦٠٧٬١٠٣    ٢٩٬٢١١٬٥٠٤   ٧٠٬٥٤٨٬٨٩٦   ١٢٣٬٥٢٩٬٥٨٥  ١١٥٬٩٦٤٬٠٩٤  ٣٤٩٬٦١٧٬٢٣٨  ٢٢٨٬٩٥٦٬٠٦٦  الموجودات إجمالي 

 
  



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٢٧  - 

 
 المعلومات القطاعية (يتبع) .١٦

 
  قطاعات األعمال (يتبع) ١-١٦

  

 الهندسة 
 لایر سعودي 

 الحريق
 لایر سعودي 

 البحري
 لایر سعودي 

 المركبات 
 لایر سعودي 

 
 الحوادث العامة 
 لایر سعودي 

 الحماية 
 لایر سعودي 

 
 
 الطبي

 لایر سعودي 

 
 

 المتخصصة 
 لایر سعودي 

 أخرى 
 لایر سعودي 

 
 

 غير موزعة 
 لایر سعودي 

 
 

 المساهمون 
 لایر سعودي 

 اإلجمالي
 لایر سعودي 

م (غير  ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 
             مراجعة)

             المطلوبات 

 ٣١٬٥٦١٬٤٩٠ --  ٢٦٬٠٥٧٬٧٠٠ ٤٧٩٬١٩٧ --  --  ٣٬٥٦٩٬٣٣٨ ٨٧٩٬٢٧٧ ) ٤٩٢٬٥٥٩( ٩٤٩٬٤٣٦ ) ٣٩٠٬٢٦٠( ٥٠٩٬٣٦١ ذمم دائنة 

 ٥٦٬٧٩٧٬٠١٩ ٥٦٬٧٩٧٬٠١٩ --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  قرض بهامش دائن 
 ٧٩٬٤١٨٬٣٦٦ --  ٧٩٬٤١٨٬٣٦٦ --  --  --  --  --  --  --  --  --  دائنة ذمم إعادة إسناد 

 ٣٢٬٩٠٨٬٢٤٨ --  --  ٤٬٨٣١٬٧٢٥ --  --  --  ٥٬٥٦٦٬٠٢٦ ١٨٬٠٧٥ ٤٨٠٬٤٢٨ ٦٬٢١٧٬٤٩٥ ١٥٬٧٩٤٬٤٩٩ مستحقة  أقساط معاد إسنادها
 ٩٤٣٬٨٤٣٬٧٠٢ --  --  ٧٤٬٦٣٦٬١٥٤ ٣٠٦٬٠٥٣٬٥٢١ ٦١٬٠٧٠٬٥٥٧ ٨٬٣٥٥٬١١٨ ٣٣٬٥٣٨٬٣٥٧ ٧٥٬٤٨٨٬٦٧٥ ٤٤٬٩٦٧٬٤٣٧ ١٨٨٬٧٣٤٬٥٦٥ ١٥٠٬٩٩٩٬٣١٨ أقساط غير مكتسبة 

 ٧٣٠٬٣٦٢٬٨١٥ --  --  ١٥٣٬٢١٤٬١٠١ --  ١٥٬٧٣٤٬٢٢٣ ٣٤٬٦٣٣٬٣٨٩ ٣٧٬٩٨١٬٤٨٨ ٦٣٬٢٠٥٬٩٨٦ ٥٨٬٠٢٥٬٩١٩ ٢٨٩٬٩٤١٬٨٥٦ ٧٧٬٦٢٥٬٨٥٣ مطالبات قائمة 

 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 
 

٣٠٬٦٣٠٬٤٠٨ 
 

٦٩٬٤٥٠٬٩٨٣ 
 

٢٨٬٩٤٣٬٦٧٠ 
 

٧٣٬٠١٧٬٦٦٧ 
 

٢٩٬٨٠٢٬٤٦٨ 
 

١٩٬٤٧٦٬٩١٦ 
 

٥٢٬٢٧٦٬٣٠٧ 
 

١٤٠٬٦٩٣٬٩٧٧ 
 

٥٤٬٠٩٥٬٨٤٨ 
 

 -- 
 

 -- ٤٩٨٬٣٨٨٬٢٤٤ 
عمولة غير مكتسبة على عمليات ُمعاد  

 إسنادها 
 

٥٬٨٦٢٬٩٠١ 
 

٥٬٨٧٦٬٤٩٤ 
 

٥٥٬٨٨٤ 
 

 -- 
 

٥١٠٬٨٠٣ 
 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
١٬٣٤٨٬٩٢٤ 

 
 -- 

 
 -- ١٣٬٦٥٥٬٠٠٦ 

 ومطلوبات أخرى مصروفات مستحقة 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- ٣٠٬٤٥٩٬٣٠٤ ٥٬٠٦٤٬٤٦٧ ٢٥٬٣٩٤٬٨٣٧ 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

١٢٬٤٦٠٬٨٠١ 
 

 -- 
 

١٢٬٤٦٠٬٨٠١ 

 ١٨٬٨٩٦٬٧٠٨ ١٨٬٨٩٦٬٧٠٨ --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  مخصص الزكاة والضريبة   

دخل عمولة مستحق إلى البنك المركزي  
 السعودي

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
٢١٬٤٨١٬٨٧٧ 

 
٢١٬٤٨١٬٨٧٧ 

 ٢٬٤٧٠٬٢٣٣٬٥٨٠ ١٠٢٬٢٤٠٬٠٧١ ١٤٣٬٣٣١٬٧٠٤ ٢٨٨٬٦٠٥٬٩٤٩ ٤٤٦٬٧٤٧٬٤٩٨ ١٢٩٬٠٨١٬٠٨٧ ٦٦٬٠٣٤٬٧٦١ ١٠٨٬٢٧٨٬٤١٩ ٢١١٬٢٣٧٬٨٤٤ ١٣٣٬٤٢٢٬٧٧٤ ٥٥٩٬٨٣١٬١٣٣ ٢٨١٬٤٢٢٬٣٤٠ إجمالي المطلوبات 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٢٨  - 

 
 المعلومات القطاعية (يتبع) .١٦

 
 قطاعات األعمال (يتبع) ١-١٦

 

 الهندسة 
 لایر سعودي 

 الحريق 
 لایر سعودي 

 البحري
 لایر سعودي 

 المركبات 
 لایر سعودي 

 الحوادث العامة 
 لایر سعودي 

 الحماية 
 لایر سعودي 

 
 الطبي

 لایر سعودي 

 
 المتخصصة
 لایر سعودي 

 أخرى 
 لایر سعودي 

 
 غير موزعة
 لایر سعودي 

 
 المساهمون
 لایر سعودي 

 اإلجمالي 
 لایر سعودي 

             م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

           الموجودات
 ٢٧٬٨٠٧٬٢٩٤ ٥٬٩٣٩٬١٩٥ ٢١٬٨٦٨٬٠٩٩ -- -- -- -- -- -- --   -- -- النقد واألرصدة لدى البنك 

 ٢٤٣٬٣٨٢٬٠٨٥ ١٤٨٬٥٦٣٬٦٧٤ ٩٤٬٨١٨٬٤١١ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ألجل ودائع 
 ٢٬٣١٠٬١٠٢ ١٬٩٩٩٬٣٠٩ ٣١٠٬٧٩٣ -- -- -- -- -- -- -- -- -- دخل عمولة خاصة مستحق من ودائع ألجل 

 ٢٤٢٬٢٢٩٬٥٩٣ -- ) ٧١٬٥٢١٬٥١٢( ٨٩٬٧٨٨٬٤٨٥ ) ٢٥٬٧٨١( ٣٬٨٧٦٬٥٨٠    ١٬٧٢٣٬٢٧٦ ١٥٬٨٠٠٬١٩٩ ١٨٬٠١٧٬٧٣٧ ٤٦٬٢٨٤٬٨٩٥ ٩٦٬٩١٨٬٨٤٤ ٤١٬٣٦٦٬٨٧٠ ذمم أقساط إعادة تأمين مدينة، صافي
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 ٨٠٣٬٥٨٤٬٥٩٦ ٣٦٣٬١٥٩٬٣٣٦ ٤٤٠٬٤٢٥٬٢٦٠ -- -- -- -- -- -- -- -- -- الدخل
 ٦٬٨١٠٬٤٧٣ ٦٬٧٧١٬٨١٧ ٣٨٬٦٥٦ -- -- -- -- -- -- -- -- -- سندات وصكوكدخل عمولة خاصة مستحقة من 

 ٦٨٠٬٤٦٩٬٩٠٠ -- -- ٦٠٬٤٥٥٬٦٧٥ ٢٣٧٬٤٧١٬٩١٤ ٤٥٬٠٥٤٬١٢٩ ١٣٬٧٠٢٬٧٩٢ ٢٢٬٨٨٣٬٧١٧ ٥٣٬٠٢٢٬٥٥٦ ٣٣٬٨٢٦٬٨٨٣ ١٠٨٬٣٧٤٬٨٩٤ ١٠٥٬٦٧٧٬٣٤٠ أقساط إعادة تأمين مستحقة 
 ١٣٬٠٦٣٬٦٥٤ -- ١٣٬٠٦٣٬٦٥٤ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ذمم إعادة إسناد مدينة

 ٦٧٬٩٥٢٬٥٠٩ -- -- ١٤٬٩٩٥٬٦٢٤ -- -- -- ٨٬٠٠٨٬٩٥٨ -- ٧٬٧٧٧٬٨١٦ ٦٬٦٦٩٬٨٢١ ٣٠٬٥٠٠٬٢٩٠ الحصة الُمعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة 
 ١٢٬٠٤٩٬٥٦٢ -- -- ٤٬٩١٤٬٦٢٠ -- -- -- ٢٢٩٬٤٤٣ -- ٥٢١٬٠٥٢ ٣٬٧٨٠٬٢٠٥ ٢٬٦٠٤٬٢٤٢ أقساط فائض خسارة مؤجلة 

 ١٤٩٬٣٣٢٬٨٧٨ -- -- ٣٣٬٨٧١٬٣٦٧ -- -- ١١٥٬٤٠١ ١٬٩٤٢٬٢١٧ ١١٬٤٠٧ ٦٠٬٨٦٥٬١٢١ ٤٧٬٢٤٣٬١٢٤ ٥٬٢٨٤٬٢٤١ الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية 
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة وغير  

 ٣٨٬٠٣٣٬٠٨٧ -- -- ٨٬٥١٨٬٩٤٦ -- -- ٥٨٩ ١٠٬٦٤٨٬٥٠٤ ٧٣٬٤٤٧ ٩٬٦٤٥٬٦١٤ ٥٬٠٠٩٬٠١٥ ٤٬١٣٦٬٩٧٢ المبلغ عنها
 ١٦٨٬٥٩٨٬١٤٧ -- -- ٧٬٧١٠٬٥١٨ ٦٣٬٧٩٥٬٥٦٦ ٨٤٨٬٥٥١ ١٬٥٦٩٬٤٧٠ ٧٬٠١١٬٣٤٣ ٦٬٣١٤٬٦٤١ ٨٬٧٢١٬٠٤٢ ٣٧٬٩٧٩٬٣٥٥ ٣٤٬٦٤٧٬٦٦١ مؤجلة تأمين وثائقاقتناء تكاليف 

 ٢٩٨٬٠٢٢٬٣١٢ ٢٧٣٬٠٢٢٬٣١٢ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ -- -- -- -- -- -- -- -- -- حتى تاريخ االستحقاقبها استثمارات محتفظ 
 ٧٤٬٦٠٤٬٣٤٤ ٣٨٬٤٠٦٬٧٢٥ ٣٦٬١٩٧٬٦١٩ -- -- -- -- -- -- -- -- --مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات أخرى

 ٣٧٬١٥٥٬٨٢٧ ٢٨٬٦٨٦٬٣٦٩ ٨٬٤٦٩٬٤٥٨ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ممتلكات ومعدات، صافي 
 ١٤٢٬٠٠٠٬٣٧٣ ١٤٢٬٠٠٠٬٣٧٣ -- -- -- -- -- -- -- -- -- --بطريقة حقوق الملكيةاستثمار في شركة مستثمر فيها 

 ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠ ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- وديعة نظامية 
 ٢٠٬٩٦٢٬١٧٢ ٢٠٬٩٦٢٬١٧٢ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- دخل مستحق من الوديعة النظامية

 ٣٬١١٧٬٤٦٨٬٩٠٨ ١٬١١٨٬٦١١٬٢٨٢ ٥٦٨٬٦٧٠٬٤٣٨ ٢٢٠٬٢٥٥٬٢٣٥ ٣٠١٬٢٤١٬٦٩٩ ٤٩٬٧٧٩٬٢٦٠ ١٧٬١١١٬٥٢٨ ٦٦٬٥٢٤٬٣٨١ ٧٧٬٤٣٩٬٧٨٨ ١٦٧٬٦٤٢٬٤٢٣ ٣٠٥٬٩٧٥٬٢٥٨ ٢٢٤٬٢١٧٬٦١٦ إجمالي الموجودات 

 
 

  



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٢٩  - 

 
 المعلومات القطاعية (يتبع) ١٦

 
 قطاعات األعمال (يتبع) ١-١٦

 

 الهندسة
 لایر سعودي 

 الحريق 
 لایر سعودي 

 البحري 
 لایر سعودي 

 المركبات 
 لایر سعودي 

 
 الحوادث العامة
 لایر سعودي 

 الحماية 
 لایر سعودي 

 
 

 الطبي 
 لایر سعودي 

 
 

 المتخصصة 
 لایر سعودي 

 أخرى
 لایر سعودي 

 
 

 غير موزعة 
 لایر سعودي 

 
 

 المساهمون
 لایر سعودي 

 اإلجمالي 
 لایر سعودي 

             م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  

             المطلوبات 
 ٤٤٬٠٤١٬٩١٠ --  ٤٦٬٨٨٦٬٥٨٤ ٢٬١٨٧٬١٥١ --  ٣٬٨٣٧٬٧٠٠ ) ١٬١٠٩٬١٤٥( ) ٢٩٥٬٢٨٧( ٦٠٧٬٩٩٧ ) ١٨٩٬٩٤١( ) ٥٬٤٨٠٬١٥١( ) ٢٬٤٠٢٬٩٩٨( ذمم دائنة 

 ٥٦٬٧٩٧٬٠١٩ ٥٦٬٧٩٧٬٠١٩ --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  قرض بهامش دائن 
 ٤٨٬٧٧١٬٦٧٨ --  ٤٨٬٧٧١٬٦٧٨ --  --  --  --  --  --  --  --  --  ذمم إعادة إسناد دائنة 

 ٣٥٬٤٩١٬٩٦٠ --  --  ٥٬٠١٦٬٤٨٦ --  --  --  ٦٬٤١١٬٨٠٨ ٨٬١٧٨ ٤٧٧٬٩٤١ ٦٬٣٣٢٬٤٤٢ ١٧٬٢٤٥٬١٠٥ مستحقة  أقساط معاد إسنادها
 ٦٤٨٬٨٦٩٬٤٨٩ --  --  ٤٢٬٩٣٣٬٨١١ ١٥٨٬٧٩٨٬٣١١ ٦١٬٦٢٦٬٥٨٦ ٧٬١٩٦٬٩٥٥ ٢٧٬٠٥٤٬١٤٧ ٤٤٬٥٦٣٬٠٦٣ ٣٦٬٠٦٨٬٦٩٢ ١٣٤٬٧٨٥٬٥٩٣ ١٣٥٬٨٤٢٬٣٣١ أقساط غير مكتسبة 

 ٧٨٢٬٩٩٠٬٧٣١ --  --  ١٤٩٬٦٢٥٬١٩١ --  ١٢٬١٤٥٬٧٧٠ ٣٤٬٣١٥٬٧٨٢ ٤٠٬٧٨١٬٩٢٠ ٦٤٬٩٦٧٬٨٥٦ ١٠٨٬٤٣٤٬٢٩٩ ٢٩٠٬٧٠٨٬٢٤٩ ٨٢٬٠١١٬٦٦٤ مطالبات قائمة 
 ٤٢٧٬٣٩٦٬٧٣٦ --  --  ٤١٬٥٢٠٬٩٠٩ ١١٠٬٧٤٦٬٤٢٦ ٣٨٬٣٥٩٬٤٠٤ ٣١٬٣١٤٬٧٧٣ ٢٥٬٩٤٤٬٦٤٥ ٦١٬٧٧٦٬٧٣٨ ٢٧٬٥٣٤٬٤٢٩ ٥٩٬٢٧٣٬٩٨٩ ٣٠٬٩٢٥٬٤٢٣ مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 ١٧٬١٤٩٬٦٢٩ --  --  ٢٬٤٢٤٬٥٩٢ --  --  --  ١٬٠٠٤٬٧٤٠ --  ٢٩٥٬٧٠٩ ٧٬٢٨٨٬٥٥٠ ٦٬١٣٦٬٠٣٨عمولة غير مكتسبة على عمليات ُمعاد إسنادها

 ٢٩٬٨٩٧٬٢٢٦ ٤٬٤٠٢٬١٧٨ ٢٥٬٤٩٥٬٠٤٨ --  --  --  --  --  --  --  --  --  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ١٢٬٢٨٨٬٣٩١ --  ١٢٬٢٨٨٬٣٩١ --  --  --  --  --  --  --  --  --  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 ١٥٬٢٦٦٬٢٣٥ ١٥٬٢٦٦٬٢٣٥ --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  مخصص الزكاة والضريبة   
دخل عمولة مستحق إلى البنك المركزي  

 ٢٠٬٩٦٢٬١٧٢ ٢٠٬٩٦٢٬١٧٢   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  السعودي
 ٢٬١٣٩٬٩٢٣٬١٧٦ ٩٧٬٤٢٧٬٦٠٤ ١٣٣٬٤٤١٬٧٠١ ٢٤٣٬٧٠٨٬١٤٠ ٢٦٩٬٥٤٤٬٧٣٧ ١١٥٬٩٦٩٬٤٦٠ ٧١٬٧١٨٬٣٦٥ ١٠٠٬٩٠١٬٩٧٣ ١٧١٬٩٢٣٬٨٣٢ ١٧٢٬٦٢١٬١٢٩ ٤٩٢٬٩٠٨٬٦٧٢ ٢٦٩٬٧٥٧٬٥٦٣ إجمالي المطلوبات 

 
 
 
 



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٣٠  - 

 

 المعلومات القطاعية (يتبع) .١٦
 

 القطاعات الجغرافية (يتبع): ٢-١٦
 

 

العربية المملكة 
 السعودية 

 لایر سعودي 

الدول األخرى في  
 الشرق األوسط 
 لایر سعودي 

 أفريقيا 
 لایر سعودي  

 
 
 آسيا

 لایر سعودي 

 
 دول أخرى 
 لایر سعودي 

 اإلجمالي 
 لایر سعودي 

       
 م (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

       
       نتائج عمليات إعادة التأمين

       اإليرادات 
 ٥٩٨٬٦٢٢٬٢٩٠ ٢٠٧٬٥٦١٬٥٣٦ ١٠٦٬٦٩٤٬٣٧٦ ٢٧٬٩١٧٬١٩٠ ٧٩٬٤٩٩٬٤٣٩ ١٧٦٬٩٤٩٬٧٤٩ إجمالي األقساط المكتتبة  

 ) ٦٬٣٩١٬٧٩٦( -- ١٣٧٬٧٤٣ ١٤٥ ١٬٢١٠ ) ٦٬٥٣٠٬٨٩٤( األقساط معاد إسنادها
 ) ٥٬٩٥٢٬٤٧٢( ) ١١٬١٥٠( ) ٢٬٣٨٩٬٨٢٤( ) ٨٢٨٬٤٣٤( ) ١٬١٢٢٬٠٢٧( ) ١٬٦٠١٬٠٣٧( مصروفات فائض الخسارة 

 ٥٨٦٬٢٧٨٬٠٢٢ ٢٠٧٬٥٥٠٬٣٨٦ ١٠٤٬٤٤٢٬٢٩٥ ٢٧٬٠٨٨٬٩٠١ ٧٨٬٣٧٨٬٦٢٢ ١٦٨٬٨١٧٬٨١٨ صافي األقساط المكتتبة 
التغييرات في األقساط غير المكتسبة،  

 صافي 
 
)٧٥٬٣٩١٬١٤١ ( 

 
)٤٤٬٦١٢٬٨٦٩ ( 

 
)٣١٢٬٤٨٧٬٤٣٦( ) ١٤٧٬٢٣٨٬١٩٦( ) ٢٥٬٧٨٢٬٤٨٤( ) ١٩٬٤٦٢٬٧٤٦ ( 

 ٢٧٣٬٧٩٠٬٥٨٦ ٦٠٬٣١٢٬١٩٠ ٧٨٬٦٥٩٬٨١١ ٧٬٦٢٦٬١٥٥ ٣٣٬٧٦٥٬٧٥٣ ٩٣٬٤٢٦٬٦٧٧ صافي األقساط المكتسبة 
 ٣٬٧٤٩٬٣٤٠ -- ) ٨٠٤٬٨١٧( -- -- ٤٬٥٥٤٬١٥٧ عموالت على عمليات معاد إسنادها

 ٢٧٧٬٥٣٩٬٩٢٦ ٦٠٬٣١٢٬١٩٠ ٧٧٬٨٥٤٬٩٩٤ ٧٬٦٢٦٬١٥٥ ٣٣٬٧٦٥٬٧٥٣ ٩٧٬٩٨٠٬٨٣٤ إجمالي اإليرادات
       

       تكاليف ومصروفات االكتتاب

 إجمالي المطالبات المدفوعة
 
)٧٨٬١٣٦٬٩٤٤ ( 

 
)١٩٬٢٠٠٬٦٣٩ ( 

 
)٥٣٬٥١٧٬٤٦٤( ) ٥٬٩٥٤٬٠٥٧ ( 

 
-- )١٥٦٬٨٠٩٬١٠٤ ( 

  الحصة المعاد إسنادها من المطالبات
 ٣٩٬٩٤٨٬١٤٨ -- ٣٬٥٧٠٬٨٦١ -- -- ٣٦٬٣٧٧٬٢٨٧ المسددة 
 ) ١١٦٬٨٦٠٬٩٥٦( -- ) ٤٩٬٩٤٦٬٦٠٣( ) ٥٬٩٥٤٬٠٥٧( ) ١٩٬٢٠٠٬٦٣٩( ) ٤١٬٧٥٩٬٦٥٧( المطالبات المسددة إجمالي  

التغيرات في المطالبات تحت التسوية،  
 ٩٬٢٧١٬٢٣٢ ١٣٨٬٤٩٧ ) ١٬٥٦٧٬٩٣٨( ٢٬٥١١٬٣٠٧ ٢٬١٢٣٬٨٠٢ ٦٬٠٦٥٬٥٦٤ صافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير  
 المبلّغ عنها، صافي 

 
)٢٢٬١١٠٬٧٧٢ ( 

 
)٨٬٢٣٣٬٧٢٨ ( 

 
)٢٬٩٢٦٬٥٩٤ ( 

 
)٤٬٣٦٢٬٥٨٠ ( 

 
)٢٩٬٩٤٨٬٤٦٩ ( 

 
)٦٧٬٥٨٢٬١٤٣ ( 

 ) ١٧٥٬١٧١٬٨٦٧( ) ٢٩٬٨٠٩٬٩٧٢( ) ٥٥٬٨٧٧٬١٢١( ) ٦٬٣٦٩٬٣٤٤( ) ٢٥٬٣١٠٬٥٦٥( ) ٥٧٬٨٠٤٬٨٦٥( صافي المطالبات المتكبدة 
وعموالت   تأمين وثائق اقتناء  تكاليف  

 أرباح 
 
)١٣٬٩١٢٬٩٥٦ ( 

 
)٩٬٠١٧٬٥٧٠ ( 

 
)٢٢٬٥٣٩٬٨٥٥( ) ١٬٧٣٧٬٥٧٩ ( 

 
)٢١٬٥٠٤٬٠١٣ ( 

 
)٦٨٬٧١١٬٩٧٣ ( 

 ) ١٬٤٧٧٬٢٨٩( ) ٢٧٩٬٥٢١( ) ٤٠٠٬٣٥١( ) ١٧٬٠٤٨( ) ١١١٬٩٢٣( ) ٦٦٨٬٤٤٦( مصروفات اكتتاب أخرى
 ) ٢٤٥٬٣٦١٬١٢٩( ) ٥١٬٥٩٣٬٥٠٦( ) ٧٨٬٨١٧٬٣٢٧( ) ٨٬١٢٣٬٩٧١( ) ٣٤٬٤٤٠٬٠٥٨( ) ٧٢٬٣٨٦٬٢٦٧( إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

 ٣٢٬١٧٨٬٧٩٧ ٨٬٧١٨٬٦٨٤ ) ٩٦٢٬٣٣٣( ) ٤٩٧٬٨١٦( ) ٦٧٤٬٣٠٥( ٢٥٬٥٩٤٬٥٦٧ صافي ربح/ (خسارة) االكتتاب
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٣١  - 

 
 المعلومات القطاعية (يتبع)   .١٦

 
 القطاعات الجغرافية (يتبع): ٢-١٦

 

 

المملكة العربية 
 السعودية 

 لایر سعودي 

الدول األخرى في  
 الشرق األوسط 
 لایر سعودي 

 أفريقيا 
 لایر سعودي  

 
 
 آسيا

 لایر سعودي 

 
 دول أخرى 
 لایر سعودي 

 اإلجمالي 
 لایر سعودي 

       
 م (غير مراجعة)٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

       
       نتائج عمليات إعادة التأمين

       اإليرادات 
 ٨٣٤٬٢٨٤٬٠١٦ ١٩٤٬١٢٥٬٤٨٧ ١٨٧٬٧٤٩٬٧١٦ ٢٧٬٣٨٩٬٢٨٤ ٥٣٬٢٠٤٬٧١٦ ٣٧١٬٨١٤٬٨١٣ إجمالي األقساط المكتتبة  

 ) ٣٣٬٧٨٣٬٢١٨( -- ) ١٦٬١٦٧٬٢١٢( -- ١٥٬٣٨٧ ) ١٧٬٦٣١٬٣٩٣( أقساط معاد إسنادها 
 ) ٨٬١٢٥٬٠٧٢( ) ٣٬٤٩٩( ) ١٬٥١٣٬٩٢١( ) ٢٨٢٬٣٧٩( ) ٤٬٢٨٧٬٣٦٨( ) ٢٬٠٣٧٬٩٠٥( مصروفات فائض الخسارة 

 ٧٩٢٬٣٧٥٬٧٢٦ ١٩٤٬١٢١٬٩٨٨ ١٧٠٬٠٦٨٬٥٨٣ ٢٧٬١٠٦٬٩٠٥ ٤٨٬٩٣٢٬٧٣٥ ٣٥٢٬١٤٥٬٥١٥ صافي األقساط المكتتبة 
 ) ٥٩٦٬٩٠٤٬١٧٠( ) ١٥٢٬٨٢١٬٥٧٣( ) ١٠٠٬٤٨٨٬٨٣٤( ) ١٨٬٧١٨٬٥٩٣( ) ٣١٬٤٨٤٬٨٤٤( ) ٢٩٣٬٣٩٠٬٣٢٦( التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

 ١٩٥٬٤٧١٬٥٥٦ ٤١٬٣٠٠٬٤١٥ ٦٩٬٥٧٩٬٧٤٩ ٨٬٣٨٨٬٣١٢ ١٧٬٤٤٧٬٨٩١ ٥٨٬٧٥٥٬١٨٩ صافي األقساط المكتسبة  
 ٣٬٨٠٢٬٨٦٥ -- ٨٤٥٬٣٦٥ ٤٤ ١٣٬٦٧٢ ٢٬٩٤٣٬٧٨٤ عموالت على عمليات معاد إسنادها

 ١٩٩٬٢٧٤٬٤٢١ ٤١٬٣٠٠٬٤١٥ ٧٠٬٤٢٥٬١١٤ ٨٬٣٨٨٬٣٥٦ ١٧٬٤٦١٬٥٦٣ ٦١٬٦٩٨٬٩٧٣ إجمالي اإليرادات
      

      تكاليف ومصروفات االكتتاب 
 ) ١٠١٬٠٥٢٬٦٢٧( ) ٤١٥٬١٥٧( ) ٤٠٬٣١٧٬٥٥٩( ) ٣٬٧٣٨٬١٩٦( ) ١٠٬٨٥٦٬٤١١( ) ٤٥٬٧٢٥٬٣٠٤( إجمالي المطالبات المدفوعة

 ٢٦٬٨٧٠٬٨٤٢ -- ٤٩٬٥١٩ -- ١٥٬٤٨٨ ٢٦٬٨٠٥٬٨٣٥ المسددة الحصة المعاد إسنادها من المطالبات
 ) ٧٤٬١٨١٬٧٨٥( ) ٤١٥٬١٥٧( ) ٤٠٬٢٦٨٬٠٤٠( ) ٣٬٧٣٨٬١٩٦( ) ١٠٬٨٤٠٬٩٢٣( ) ١٨٬٩١٩٬٤٦٩( إجمالي المطالبات المسددة 

 ) ١٢٬٧٢٤٬٩٠٧( ٩٢٬٦٨١ ) ٨٬٧٠٦٬٧٥٩( ) ٦٣٬٠٧٣( ٢٬٥٥٧٬٦١٤ ) ٦٬٦٠٥٬٣٧٠( التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي
التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ  

 عنها، صافي
 

)٦٬٨٦٦٬٨٤٢ ( 
 

)٢٬٠١٠٬٨٦٤ ( 
 

)٢٬١٠٥٬٤٨٠ ( 
 

)٢٠٬٢٨٥٬٠٦٢( ) ٣٬٢٦٢٬٦٧٦ ( 
 

)٣٤٬٥٣٠٬٩٢٤ ( 
 ) ١٢١٬٤٣٧٬٦١٦( ) ٢٠٬٦٠٧٬٥٣٨( ) ٥٢٬٢٣٧٬٤٧٥( ) ٥٬٩٠٦٬٧٤٩( ) ١٠٬٢٩٤٬١٧٣( ) ٣٢٬٣٩١٬٦٨١( صافي المطالبات المتكبدة

 وعموالت أرباح تأمين وثائقاقتناء تكاليف 
 

)١٠٬٦٥٤٬٦٠٣ ( 
 

)٥٬٣٢٦٬٦٣٣ ( 
 

)١٬٩٨٢٬٩٦٢ ( 
 

)١٤٬٩٨٨٬٤٠٨( ) ١٨٬٠٢٩٬٤٧٧ ( 
 

)٥٠٬٩٨٢٬٠٨٣ ( 
 ) ١٬٤٧٧٬١٣٣( ) ٢١٥٬٤٤٣( ) ٦٠٤٬٦٣٦( ) ٦٤٬٦٧٠( ) ١٢٩٬١٠٨( ) ٤٦٣٬٢٧٦( مصروفات اكتتاب أخرى

 إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب
 

)٤٣٬٥٠٩٬٥٦٠ ( 
 

)١٥٬٧٤٩٬٩١٤ ( 
 

)٧٬٩٥٤٬٣٨١ ( 
 

)٣٥٬٨١١٬٣٨٩( ) ٧٠٬٨٧١٬٥٨٨ ( 
 

)١٧٣٬٨٩٦٬٨٣٢ ( 

 صافي ربح/ (خسارة) االكتتاب
 

١٨٬١٨٩٬٤١٣ 
 

١٬٧١١٬٦٤٩ 
 

٤٣٣٬٩٧٥ 
 

)٥٬٤٨٩٬٠٢٦ ) ٤٤٦٬٤٧٤ 
 

٢٥٬٣٧٧٬٥٨٩ 
       

            
  



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٣٢  - 

 
 . المعلومات القطاعية (يتبع)١٦

 
 القطاعات الجغرافية (يتبع): ٢-١٦

 
 

المملكة العربية  
 السعودية 

 لایر سعودي 

الدول األخرى في 
 الشرق األوسط 
 لایر سعودي 

 أفريقيا
 لایر سعودي  

 
 
 آسيا

 لایر سعودي 

 
 دول أخرى
 لایر سعودي 

 
 

 غير موزعة 
 لایر سعودي 

 المساهمون 
 لایر سعودي 

 
 

 اإلجمالي
 لایر سعودي 

م (غير  ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 
 مراجعة)

 

 

 

 

    

       الموجودات 

 ٢٢٨٬٧٤٣٬٤٠٠ ١٧٦٬٥١٥٬٩١٥ --  --  ٣٬٥٤٩٬٨٤٠ --  --  ٤٨٬٦٧٧٬٦٤٥ البنكالنقد واألرصدة لدى 

 ٣٠٣٬٥٧٢٬٠٨٥ ١٦٤٬٧٥٣٬٦٧٤ --  --  --  --  ` ١٣٨٬٨١٨٬٤١١ ودائع ألجل 

دخل عمولة خاصة مستحق من ودائع  
 ألجل 

 
٦٧٦٬٥٨٧ 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
٢٬٧٢٢٬٣٣٣ 

 
٣٬٣٩٨٬٩٢٠ 

 ذمم أقساط إعادة تأمين مدينة، صافي
 

١٠٩٬٦٠٣٬١٤٥ 
 

٥٩٬٢١١٬٣٣٨ 
 

٤٢٬١٢٨٬٤١٩ 
 

٥١٬٥٢٧٬٠٥٨ 
 

١٬٧٥٤٬٤٠٧ 
 

٢٨٬٢١٨٬٨٧١ 
 

 -- 
 

٢٩٢٬٤٤٣٬٢٣٨ 
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة  

 من خالل قائمة الدخل 
 

١٩٠٬٠٨١٬٩٧٧ 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

٩٢٬٤٥٠٬٣٦٨ 
 

 -- 
 

٢٦٦٬٩٦٥٬٨٤٤ 
 

٥٤٩٬٤٩٨٬١٨٩ 
دخل عمولة خاصة مستحق من سندات  

حتى  بها  وصكوك واستثمارات محتفظ  
 تاريخ االستحقاق 

 
 

١٨٩٬٩٢٢ 

 
 

 -- 

 
 

 -- 

 
 

 -- 

 
 

 -- 

 
 

 -- 

 
 

٤٬٧٩٦٬٦٦٤ 

 
 

٤٬٩٨٦٬٥٨٦ 

 أقساط إعادة تأمين مستحقة
 

٢٦٩٬٣٢٠٬٥٢٥ 
 

٨٢٬٢٢٤٬٣٦٤ 
 

٣١٬٣٥٨٬٦٠٩ 
 

١٤٤٬٩٦٧٬٨٨١ 
 

٣٨١٬٧٢٠٬٢١١ 
 

 -- 
 

 -- 
 

٩٠٩٬٥٩١٬٥٩٠ 

 إعادة إسناد مدينة ذمم 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

١٦٬٢٥٦٬٠٦٨ 
 

 -- 
 

١٦٬٢٥٦٬٠٦٨ 
الحصة الُمعاد إسنادها من األقساط غير  

 المكتسبة 
 

٤٦٬٠٦٨٬٩٢٧ 
 

٢٢٬٨١٩ 
 

٣٬٤٥٨ 
 

٤٬٣٤٤٬٠٨٢ 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

٥٠٬٤٣٩٬٢٨٦ 

 أقساط فائض خسارة مؤجلة
 

١٬٧٨٠٬٠٩٣ 
 

٩٠٨٬٢٤٦ 
 

٥٦٤٬٧٧٤ 
 

٢٬٩٠٩٬٨٨٥ 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

٦٬١٦٢٬٩٩٨ 
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات  

 تحت التسوية 
 

٥٠٬٢٢٨٬١٧٠ 
 

٤١٬١٨٣٬٤٩٠ 
 

٤٬٨٩٢٬٠٤١ 
 

٩٬٦٧٢٬٤٩٣ 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

١٠٥٬٩٧٦٬١٩٤ 
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات  

 المتكبدة وغير المبلغ عنها
 

٢٧٬٩٢٤٬٨٩٤ 
 

٥٨٨٬٥٠١ 
 

١٥٤٬١٧٠ 
 

١٢٬٧٦٧٬٩٠٧ 
 

٦٬٩٨٠ 
 

 -- 
 

 -- 
 

٤١٬٤٤٢٬٤٥٢ 

 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 

٦١٬٦٢٠٬٠٩٢ 
 

٢٨٬٥٥٩٬٥٠٤ 
 

١١٬٢٣٨٬٢٧٠ 
 

٤٥٬٢٢٧٬٢٨٣ 
 

١٠٥٬٠٤٧٬٠٨٠ 
 

 -- 
 

 -- 
 

٢٥١٬٦٩٢٬٢٢٩ 
حتى تاريخ  بها استثمارات محتفظ  

 االستحقاق 
٣٣٣٬٥٤٤٬٤٤٣ ٣٠٨٬٥٤٤٬٤٤٣ --  --  --  --  --  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 

مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع  
 وموجودات أخرى 

 
٣١٬٧٨٨٬٦٦٢ 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
٣٨٬٤٣٩٬٠٩٩ 

 
٧٠٬٢٢٧٬٧٦١ 

 ٣٦٬٧٤٤٬٩٨٤ ٢٨٬٤١٥٬١٨٨ --  --  ٨١٩٬٥٤١ --  --  ٧٬٥١٠٬٢٥٥ ممتلكات ومعدات، صافي
استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة  

 حقوق الملكية 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

١٤٩٬٠٧٧٬٢١٦ 
 

١٤٩٬٠٧٧٬٢١٦ 
 ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠ ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠ --  --  --  --  --  --  نظامية وديعة  

 دخل مستحق من الوديعة النظامية 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

٢١٬٤٨١٬٨٧٧ 
 

٢١٬٤٨١٬٨٧٧ 
٣٬٤٦٤٬٣٧٩٬٥١٦ ١٬٢٥٠٬٨١٢٬٢٥٣ ٤٤٬٤٧٤٬٩٣٩ ٥٨٠٬٩٧٩٬٠٤٦ ٢٧٥٬٧٨٥٬٩٧٠ ٩٠٬٣٣٩٬٧٤١ ٢١٢٬٦٩٨٬٢٦٢ ١٬٠٠٩٬٢٨٩٬٣٠٥ إجمالي الموجودات 

         
         المطلوبات 

 ٣١٬٥٦١٬٤٩٠ --  ٤٬٩١٧٬٣٤٨ --  ١٬٥١٥٬٧٩٤ ٥٬٣٨٢٬١٦٩ ١٥٬٠٣٩٬٣٨١ ٤٬٧٠٦٬٧٩٨ ذمم دائنة 
 ٥٦٬٧٩٧٬٠١٩ ٥٦٬٧٩٧٬٠١٩ --  --  --  --  --  --  قرض بهامش دائن 

 ٧٩٬٤١٨٬٣٦٦ --  ٧٩٬٤١٨٬٣٦٦ --  --  --  --  --  ذمم إعادة إسناد دائنة 
 ٣٢٬٩٠٨٬٢٤٨ --  ١٠٬٢٨٩٬٧٧٦ ٥٨٬٦٢٣ ٨٬٧٧١٬١٧٩ ٤٢٥٬٤٩١ ٩١٩٬٩١٠ ١٢٬٤٤٣٬٢٦٩ مستحقة  أقساط معاد إسنادها
 ٩٤٣٬٨٤٣٬٧٠٢ --  --  ٣٠٦٬١٩٣٬٦٣٧ ١٦٣٬٩١٦٬٨٨٥ ٣٨٬٠١٤٬٤٠٦ ٩٩٬٨٤٠٬٥٢٥ ٣٣٥٬٨٧٨٬٢٤٩ أقساط غير مكتسبة 

 ٧٣٠٬٣٦٢٬٨١٥ --  --  ٤٬٥١٤٬٤٧٠ ٣٠٠٬٥٠١٬٩٦٤ ٣٠٬٠١٦٬٤٨٥ ١٧٥٬٥٥٩٬٥٢٢ ٢١٩٬٧٧٠٬٣٧٤ مطالبات قائمة 

 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 
 

١٧١٬٦٣٩٬١٤٥ 
 

٤٣٬٤٠٦٬٦٩٩ 
 

١٣٬٧٤٣٬٠٩٩ 
 
١٢٨٬٣٤١٬٠٨٨ 

 
١٤١٬٢٥٨٬٢١٣ 

 
 -- 

 
 -- 

 
٤٩٨٬٣٨٨٬٢٤٤ 

عمولة غير مكتسبة على عمليات ُمعاد  
 إسنادها 

 
١١٬٦٥٠٬٨٢٧ 

 
١٬٢٨٥ 

 
٣٧٨ 

 
٦٣٠٬٧٠٠ 

 
 -- 

 
١٬٣٧١٬٨١٦ 

 
 -- 

 
١٣٬٦٥٥٬٠٠٦ 

 ومطلوبات أخرى مصروفات مستحقة 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

٢٥٬٣٩٤٬٨٣٧ 
 

٥٬٠٦٤٬٤٦٧ 
 

٣٠٬٤٥٩٬٣٠٤ 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

١٢٬٤٦٠٬٨٠١ 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

١٢٬٤٦٠٬٨٠١ 
 ١٨٬٨٩٦٬٧٠٨ ١٨٬٨٩٦٬٧٠٨ --  --  --  --  --  --  مخصص الزكاة والضريبة   

دخل عمولة مستحق إلى البنك المركزي
 السعودي

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
٢١٬٤٨١٬٨٧٧ 

 
٢١٬٤٨١٬٨٧٧ 

٢٬٤٧٠٬٢٣٣٬٥٨٠ ١٠٢٬٢٤٠٬٠٧١ ١٢١٬٣٩٢٬١٤٣ ٤٥٢٬٠٢٤٬٩٤٣ ٦٠٣٬٦٧٧٬٦١٠ ٨٧٬٥٨٢٬٠٢٨ ٣٣٤٬٧٦٧٬٣٢٢ ٧٦٨٬٥٤٩٬٤٦٣ إجمالي المطلوبات 

 
 
 



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٣٣  - 

 
 المعلومات القطاعية (يتبع)  .١٦

 
  القطاعات الجغرافية (يتبع): ٢-١٦

 

العربية  المملكة 
 السعودية 

 لایر سعودي 

الدول األخرى في  
 الشرق األوسط 
 لایر سعودي 

 أفريقيا
 لایر سعودي 

 
 آسيا

 لایر سعودي 

 
 دول أخرى 
 لایر سعودي 

 
 

 غير موزعة 
 لایر سعودي 

 المساهمون
 لایر سعودي 

 
 

 اإلجمالي 
 لایر سعودي 

         م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  

         الموجودات

 ٢٧٬٨٠٧٬٢٩٤ ٥٬٩٣٩٬١٩٥ --  --  ٣٬٥٤٩٬٨٤٠ --  --  ١٨٬٣١٨٬٢٥٩ واألرصدة لدى البنكالنقد 
 ٢٤٣٬٣٨٢٬٠٨٥ ١٤٨٬٥٦٣٬٦٧٤ --  --  --  --  --  ٩٤٬٨١٨٬٤١١ ودائع ألجل 

 ٢٬٣١٠٬١٠٢ ١٬٩٩٩٬٣٠٩ --  --  --  --  --  ٣١٠٬٧٩٣دخل عمولة خاصة مستحق من ودائع ألجل 
 ٢٤٢٬٢٢٩٬٥٩٣ --  ٢٢٬٢٥٢٬٨٦٦ ) ١٬٨٠٦٬٩١٤( ٥٣٬٢٦٧٬٤٠٩ ٣٦٬٨٧٩٬٦٦٥ ٥١٬٩٥٠٬٤٤٢ ٧٩٬٦٨٦٬١٢٥ ذمم أقساط إعادة تأمين مدينة، صافي

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من  
 خالل قائمة الدخل 

 
٤٤٠٬٤٢٥٬٢٦٠ 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
٣٦٣٬١٥٩٬٣٣٦ 

 
٨٠٣٬٥٨٤٬٥٩٦ 

دخل عمولة خاصة مستحقة من سندات  
 وصكوك 

 
٣٨٬٦٥٦ 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
٦٬٧٧١٬٨١٧ 

 
٦٬٨١٠٬٤٧٣ 

 ٦٨٠٬٤٦٩٬٩٠٠ --  --  ٢٣٨٬٤٦٧٬٢٨٣ ١٤٨٬٦٩٩٬٠٤٦ ٢٣٬١٥٤٬٥٥٤ ٦٠٬٤٢٠٬٠٠٦ ٢٠٩٬٧٢٩٬٠١١ أقساط إعادة تأمين مستحقة

 ١٣٬٠٦٣٬٦٥٤ --  ١٣٬٠٦٣٬٦٥٤ --  --  --  --  --  ذمم إعادة إسناد مدينة 
الحصة الُمعاد إسنادها من األقساط غير  

 المكتسبة 
 

٥٩٬٩١٥٬٥٨١ 
 

٢٤٬٣٤١ 
 

٣٬٦٢٩ 
 

٨٬٠٠٨٬٩٥٨ 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

٦٧٬٩٥٢٬٥٠٩ 

 أقساط فائض خسارة مؤجلة
 

٣٬٣٤٤٬٩٧٦ 
 

١٬٧٩٠٬٨٩٣ 
 

١٬٠٩١٬١٤٧ 
 

٥٬٨٢٢٬٥٤٦ 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

١٢٬٠٤٩٬٥٦٢ 
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت  

 التسوية 
 

٩١٬٧٧٩٬٨٨٧ 
 

٤١٬٤٩٠٬٤٢٢ 
 

٤٬٨٩٤٬٥٨١ 
 

١١٬١٦٧٬٩٨٨ 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

١٤٩٬٣٣٢٬٨٧٨ 
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات  

 المتكبدة وغير المبلغ عنها
 

٢٥٬٩٤٤٬٩٨٢ 
 

٤٠٢٬٦١٥ 
 

١١٩٬٦٨١ 
 

١١٬٥٥٤٬١٨٢ 
 

١١٬٦٢٧ 
 

 -- 
 

 -- 
 

٣٨٬٠٣٣٬٠٨٧ 

 ١٦٨٬٥٩٨٬١٤٧ --  --  ٦٣٬٨٢٧٬٩٤٦ ٣٧٬٦١٠٬١٥٤ ٥٬٩٥٤٬٤٣٧ ١٦٬٣٣٢٬٧١٨ ٤٤٬٨٧٢٬٨٩٢ تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
حتى تاريخ  بها استثمارات محتفظ  

   االستحقاق 
٢٩٨٬٠٢٢٬٣١٢ ٢٧٣٬٠٢٢٬٣١٢ --  --  --  --  --  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 

مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع  
 وموجودات أخرى 

 
٣٦٬١٩٧٬٦١٩ 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
٣٨٬٤٠٦٬٧٢٥ 

 
٧٤٬٦٠٤٬٣٤٤ 

 ٣٧٬١٥٥٬٨٢٧ ٢٨٬٦٨٦٬٣٦٩ --  --  ٨١٩٬٥٤١ --  --  ٧٬٦٤٩٬٩١٧ ممتلكات ومعدات، صافي
استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة  

 حقوق الملكية 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

١٤٢٬٠٠٠٬٣٧٣ 
 

١٤٢٬٠٠٠٬٣٧٣ 
 ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠ ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠ --  --  --  --  --  --  وديعة نظامية 

 دخل مستحق من الوديعة النظامية 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

٢٠٬٩٦٢٬١٧٢ 
 

٢٠٬٩٦٢٬١٧٢ 
 ٣٬١١٧٬٤٦٨٬٩٠٨ ١٬١١٨٬٦١١٬٢٨٢ ٣٥٬٣١٦٬٥٢٠ ٣٩٧٬٨٧٧٬٩٣٣ ٢٨٠٬٤٩٩٬٦٦٤ ٧٢٬٠٩٧٬٦٩٤ ١٬٠٤٠٬٦٥٤٬٣٧٨١٧٢٬٤١١٬٤٣٧ إجمالي الموجودات 

         
         المطلوبات 
 ٤٤٬٠٤١٬٩١٠ --  ١٥٬٩٨٦٬٣٢٤ ٢٦٬٦٢٢ ٢٬٥١٣٬١٩٠ ٤٬١٦٢٬٣٥٢ ١٥٬٤٠٤٬٧١٠ ٥٬٩٤٨٬٧١٢ ذمم دائنة 

 ٥٦٬٧٩٧٬٠١٩ ٥٦٬٧٩٧٬٠١٩ --  --  --  --  --  --  بهامش دائن قرض 
 ٤٨٬٧٧١٬٦٧٨ --  ٤٨٬٧٧١٬٦٧٨ --  --  --  --  --  ذمم إعادة إسناد دائنة  
 ٣٥٬٤٩١٬٩٦٠ --  ١٠٬٨٦٦٬٤٥٠ ٤٧٬٤٧٣ ٩٬٥٩٤٬٥٥٩ ٢٦١٬١٢٥ ٧٢٠٬٥٨٤ ١٤٬٠٠١٬٧٦٩ مستحقة  أقساط معاد إسنادها
 ٦٤٨٬٨٦٩٬٤٨٩ --  --  ١٥٨٬٩٥٥٬٤٤٢ ١٤١٬٧٢٢٬٠٦٤ ١٨٬٥٣٩٬٧٨٩ ٥٩٬٨٠٢٬٠١١ ٢٦٩٬٨٥٠٬١٨٣ أقساط غير مكتسبة 

 ٧٨٢٬٩٩٠٬٧٣١ --  --  ٤٬٦٥٢٬٩٦٦ ٣٠٠٬٤٣١٬٦٠٥ ٣٢٬٦١٨٬٧٢١ ١٧٧٬٩٩٠٬٢٥٧ ٢٦٧٬٢٩٧٬١٨٢ مطالبات قائمة 
 ٤٢٧٬٣٩٦٬٧٣٦ --  --  ١١١٬٣١٤٬٣٩٢ ١٢٢٬٧٦٤٬٧٨٣ ١٠٬٧٣٦٬٠٧٥ ٣٥٬٢٧٩٬٣٤٧ ١٤٧٬٣٠٢٬١٣٩ مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

عمولة غير مكتسبة على عمليات ُمعاد  
 ١٧٬١٤٩٬٦٢٩ --  ١٬٦٠٤٬٧٧٩ --  ١٬٠٨٣٬٤٤٤ ٣٨٤ ١٬٣٥٩ ١٤٬٤٥٩٬٦٦٣ إسنادها 

 --  --  --  --  --  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
 

٢٥٬٤٩٥٬٠٤٨ 
 

٢٩٬٨٩٧٬٢٢٦ ٤٬٤٠٢٬١٧٨ 
 ١٢٬٢٨٨٬٣٩١ --  --  --  --  --  --  ١٢٬٢٨٨٬٣٩١ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 ١٥٬٢٦٦٬٢٣٥ ١٥٬٢٦٦٬٢٣٥ --  --  --  --  --  --  مخصص الزكاة والضريبة   

دخل عمولة مستحق إلى البنك المركزي  
 ٢٠٬٩٦٢٬١٧٢ ٢٠٬٩٦٢٬١٧٢ --  --  --  --  --  --  السعودي

 ٢٬١٣٩٬٩٢٣٬١٧٦ ٩٧٬٤٢٧٬٦٠٤ ١٠٢٬٧٢٤٬٢٧٩ ٢٧٤٬٩٩٦٬٨٩٥ ٥٧٨٬١٠٩٬٦٤٥ ٦٦٬٣١٨٬٤٤٦ ٢٨٩٬١٩٨٬٢٦٨ ٧٣١٬١٤٨٬٠٣٩ إجمالي المطلوبات 

 
 

  



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٣٤  - 

 
 المعلومات اإلضافية ١٧

 
 قائمة المركز المالي األولية المختصرة 

 م (مراجعة) ٢٠٢١ديسمبر   ٣١ م (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين  اإلجمالي عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين  
       الموجودات 

 ٢٧٬٨٠٧٬٢٩٤ ٥٬٩٣٩٬١٩٥ ٢١٬٨٦٨٬٠٩٩ ٢٢٨٬٧٤٣٬٤٠٠ ١٧٦٬٥١٥٬٩١٥ ٥٢٬٢٢٧٬٤٨٥ النقد واألرصدة لدى البنك
 ٢٤٣٬٣٨٢٬٠٨٥ ١٤٨٬٥٦٣٬٦٧٤ ٩٤٬٨١٨٬٤١١ ٣٠٣٬٥٧٢٬٠٨٥ ١٦٤٬٧٥٣٬٦٧٤ ١٣٨٬٨١٨٬٤١١ ودائع ألجل 

 دخل عمولة خاصة مستحق من ودائع ألجل 
 

٦٧٦٬٥٨٧ 
 

٢٬٧٢٢٬٣٣٣ 
 

٢٬٣١٠٬١٠٢ ١٬٩٩٩٬٣٠٩ ٣١٠٬٧٩٣ ٣٬٣٩٨٬٩٢٠ 
 ٢٤٢٬٢٢٩٬٥٩٣ --  ٢٤٢٬٢٢٩٬٥٩٣ ٢٩٢٬٤٤٣٬٢٣٨ --  ٢٩٢٬٤٤٣٬٢٣٨ ذمم أقساط إعادة تأمين مدينة، صافي

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
 الدخل

 
٢٨٢٬٥٣٢٬٣٤٥ 

 
٢٦٦٬٩٦٥٬٨٤٤ 

 
٥٤٩٬٤٩٨٬١٨٩ 

 
٤٤٠٬٤٢٥٬٢٦٠ 

 
٣٦٣٬١٥٩٬٣٣٦ 

 
٨٠٣٬٥٨٤٬٥٩٦ 

 ٦٬٨١٠٬٤٧٣ ٦٬٧٧١٬٨١٧ ٣٨٬٦٥٦ ٤٬٩٨٦٬٥٨٦ ٤٬٧٩٦٬٦٦٤ ١٨٩٬٩٢٢ دخل عمولة خاصة مستحقة من سندات وصكوك 
 ٦٨٠٬٤٦٩٬٩٠٠ --  ٦٨٠٬٤٦٩٬٩٠٠ ٩٠٩٬٥٩١٬٥٩٠ --  ٩٠٩٬٥٩١٬٥٩٠ أقساط إعادة تأمين مستحقة

 ١٣٬٠٦٣٬٦٥٤ --  ١٣٬٠٦٣٬٦٥٤ ١٦٬٢٥٦٬٠٦٨ --  ١٦٬٢٥٦٬٠٦٨ ذمم إعادة إسناد مدينة 
 ٦٧٬٩٥٢٬٥٠٩ --  ٦٧٬٩٥٢٬٥٠٩ ٥٠٬٤٣٩٬٢٨٦ --  ٥٠٬٤٣٩٬٢٨٦ الحصة الُمعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة 

 ١٢٬٠٤٩٬٥٦٢ --  ١٢٬٠٤٩٬٥٦٢ ٦٬١٦٢٬٩٩٨ --  ٦٬١٦٢٬٩٩٨ أقساط فائض خسارة مؤجلة
 ١٤٩٬٣٣٢٬٨٧٨ --  ١٤٩٬٣٣٢٬٨٧٨ ١٠٥٬٩٧٦٬١٩٤ --  ١٠٥٬٩٧٦٬١٩٤ الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة وغير  
 المبلغ عنها 

 
٤١٬٤٤٢٬٤٥٢ 

 
 -- 

 
٣٨٬٠٣٣٬٠٨٧ --  ٣٨٬٠٣٣٬٠٨٧ ٤١٬٤٤٢٬٤٥٢ 

 ١٦٨٬٥٩٨٬١٤٧ --  ١٦٨٬٥٩٨٬١٤٧ ٢٥١٬٦٩٢٬٢٢٩ --  ٢٥١٬٦٩٢٬٢٢٩ تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 ٢٩٨٬٠٢٢٬٣١٢ ٢٧٣٬٠٢٢٬٣١٢ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٣٣٬٥٤٤٬٤٤٣ ٣٠٨٬٥٤٤٬٤٤٣ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ حتى تاريخ االستحقاق بها استثمارات محتفظ  

 ٧٤٬٦٠٤٬٣٤٤ ٣٨٬٤٠٦٬٧٢٥ ٣٦٬١٩٧٬٦١٩ ٧٠٬٢٢٧٬٧٦١ ٣٨٬٤٣٩٬٠٩٩ ٣١٬٧٨٨٬٦٦٢ مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات أخرى
 ٣٧٬١٥٥٬٨٢٧ ٢٨٬٦٨٦٬٣٦٩ ٨٬٤٦٩٬٤٥٨ ٣٦٬٧٤٤٬٩٨٤ ٢٨٬٤١٥٬١٨٨ ٨٬٣٢٩٬٧٩٦ صافيممتلكات ومعدات، 

 ١٤٢٬٠٠٠٬٣٧٣ ١٤٢٬٠٠٠٬٣٧٣ --  ١٤٩٬٠٧٧٬٢١٦ ١٤٩٬٠٧٧٬٢١٦ --  استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
 ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠ ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠ --  ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠ ٨٩٬١٠٠٬٠٠٠ --  وديعة نظامية 

 ٢٠٬٩٦٢٬١٧٢ ٢٠٬٩٦٢٬١٧٢ --  ٢١٬٤٨١٬٨٧٧ ٢١٬٤٨١٬٨٧٧ --  الوديعة النظامية دخل مستحق من 
 ٥٣٬٦٩٨٬٩٣٨ --  ٥٣٬٦٩٨٬٩٣٨ ١٦٥٬٨٨٢٬٨١١ --  ١٦٥٬٨٨٢٬٨١١ مستحق من عمليات المساهمين*

 ٣٬١٧١٬١٦٧٬٨٤٦ ١٬١١٨٬٦١١٬٢٨٢ ٢٬٠٥٢٬٥٥٦٬٥٦٤ ٣٬٦٣٠٬٢٦٢٬٣٢٧ ١٬٢٥٠٬٨١٢٬٢٥٣ ٢٬٣٧٩٬٤٥٠٬٠٧٤ إجمالي الموجودات 
       

       المطلوبات 
 ٤٤٬٠٤١٬٩١٠ --  ٤٤٬٠٤١٬٩١٠ ٣١٬٥٦١٬٤٩٠ --  ٣١٬٥٦١٬٤٩٠ ذمم دائنة 

 ٥٦٬٧٩٧٬٠١٩ ٥٦٬٧٩٧٬٠١٩ --  ٥٦٬٧٩٧٬٠١٩ ٥٦٬٧٩٧٬٠١٩ --  قرض بهامش دائن 
 ٤٨٬٧٧١٬٦٧٨ --  ٤٨٬٧٧١٬٦٧٨ ٧٩٬٤١٨٬٣٦٦ --  ٧٩٬٤١٨٬٣٦٦ ذمم إعادة إسناد دائنة 

 ٣٥٬٤٩١٬٩٦٠ --  ٣٥٬٤٩١٬٩٦٠ ٣٢٬٩٠٨٬٢٤٨ --  ٣٢٬٩٠٨٬٢٤٨ مستحقة  إسنادهاأقساط معاد 
 ٦٤٨٬٨٦٩٬٤٨٩ --  ٦٤٨٬٨٦٩٬٤٨٩ ٩٤٣٬٨٤٣٬٧٠٢ --  ٩٤٣٬٨٤٣٬٧٠٢ أقساط غير مكتسبة 

 ٧٨٢٬٩٩٠٬٧٣١ --  ٧٨٢٬٩٩٠٬٧٣١ ٧٣٠٬٣٦٢٬٨١٥ --  ٧٣٠٬٣٦٢٬٨١٥ مطالبات قائمة 
 ٤٢٧٬٣٩٦٬٧٣٦ --  ٤٢٧٬٣٩٦٬٧٣٦ ٤٩٨٬٣٨٨٬٢٤٤ --  ٤٩٨٬٣٨٨٬٢٤٤ مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 ١٧٬١٤٩٬٦٢٩ --  ١٧٬١٤٩٬٦٢٩ ١٣٬٦٥٥٬٠٠٦ --  ١٣٬٦٥٥٬٠٠٦ عمولة غير مكتسبة على عمليات ُمعاد إسنادها
 ٢٩٬٨٩٧٬٢٢٦ ٤٬٤٠٢٬١٧٨ ٢٥٬٤٩٥٬٠٤٨ ٣٠٬٤٥٩٬٣٠٤ ٥٬٠٦٤٬٤٦٧ ٢٥٬٣٩٤٬٨٣٧ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 ١٢٬٢٨٨٬٣٩١ --  ١٢٬٢٨٨٬٣٩١ ١٢٬٤٦٠٬٨٠١ --  ١٢٬٤٦٠٬٨٠١ نهاية الخدمة للموظفين مكافأة 
 ١٥٬٢٦٦٬٢٣٥ ١٥٬٢٦٦٬٢٣٥ --  ١٨٬٨٩٦٬٧٠٨ ١٨٬٨٩٦٬٧٠٨ --  مخصص الزكاة والضريبة   

 دخل عمولة مستحق إلى البنك المركزي السعودي 
 

 -- 
 

٢١٬٤٨١٬٨٧٧ 
 

٢٠٬٩٦٢٬١٧٢ ٢٠٬٩٦٢٬١٧٢ --  ٢١٬٤٨١٬٨٧٧ 
 ١٣٬٥٤٩٬٥٧٥ --  ١٣٬٥٤٩٬٥٧٥ ١٤٬٩٤٥٬١٤٨ --  ١٤٬٩٤٥٬١٤٨ المتراكم الفائض 

 ٥٣٬٦٩٨٬٩٣٨ ٥٣٬٦٩٨٬٩٣٨ --  ١٦٥٬٨٨٢٬٨١١ ١٦٥٬٨٨٢٬٨١١ --  مستحق إلى عمليات إعادة التأمين*
 ٢٬٢٠٧٬١٧١٬٦٨٩ ١٥١٬١٢٦٬٥٤٢ ٢٬٠٥٦٬٠٤٥٬١٤٧ ٢٬٦٥١٬٠٦١٬٥٣٩ ٢٦٨٬١٢٢٬٨٨٢ ٢٬٣٨٢٬٩٣٨٬٦٥٧ إجمالي المطلوبات 

       
        حقوق الملكية 
 ٨٩١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٨٩١٬٠٠٠٬٠٠٠ --  ٨٩١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٨٩١٬٠٠٠٬٠٠٠ --  رأس المال

 ٣٤٬٧٤٩٬٥٥٥ ٣٤٬٧٤٩٬٥٥٥ --  ٣٤٬٧٤٩٬٥٥٥ ٣٤٬٧٤٩٬٥٥٥ --  احتياطي نظامي 
 ٣٥٬٤٩٥٬١٨٢ ٣٥٬٤٩٥٬١٨٢ --  ٥٠٬٧٠٠٬٨٧٠ ٥٠٬٧٠٠٬٨٧٠ --  أرباح مبقاة 

 ٢٬٧٥١٬٤٢٠ ٦٬٢٤٠٬٠٠٣ ) ٣٬٤٨٨٬٥٨٣( ٢٬٧٥٠٬٣٦٣ ٦٬٢٣٨٬٩٤٦ ) ٣٬٤٨٨٬٥٨٣( احتياطيات أخرى 
 ٩٦٣٬٩٩٦٬١٥٧ ٩٦٧٬٤٨٤٬٧٤٠ ) ٣٬٤٨٨٬٥٨٣( ٩٧٩٬٢٠٠٬٧٨٨ ٩٨٢٬٦٨٩٬٣٧١ ) ٣٬٤٨٨٬٥٨٣( إجمالي حقوق الملكية 

 ٣٬١٧١٬١٦٧٬٨٤٦ ١٬١١٨٬٦١١٬٢٨٢ ٢٬٠٥٢٬٥٥٦٬٥٦٤ ٣٬٦٣٠٬٢٦٢٬٣٢٧ ١٬٢٥٠٬٨١٢٬٢٥٣ ٢٬٣٧٩٬٤٥٠٬٠٧٤ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٣٥  - 

 
 

  المعلومات اإلضافية (يتبع) ١٧
 قائمة الدخل األولية المختصرة
 م (غير مراجعة)٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  م (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

عمليات إعادة  
 التأمين

 عمليات إعادة التأمين  اإلجمالي  المساهمين عمليات 
عمليات 
 المساهمين 

 اإلجمالي 

      اإليرادات 
 

 ٨٣٤٬٢٨٤٬٠١٦ -- ٨٣٤٬٢٨٤٬٠١٦ ٥٩٨٬٦٢٢٬٢٩٠ -- ٥٩٨٬٦٢٢٬٢٩٠ إجمالي األقساط المكتتبة  
       أقساط معاد إسنادها 

 -- -- -- -- -- -- محلية - 
 ) ٣٣٬٧٨٣٬٢١٨( -- ) ٣٣٬٧٨٣٬٢١٨( ) ٦٬٣٩١٬٧٩٦( -- ) ٦٬٣٩١٬٧٩٦( أجنبية - 

       مصروفات فائض الخسارة 
 -- -- -- -- -- -- محلية - 
 ) ٨٬١٢٥٬٠٧٢( -- ) ٨٬١٢٥٬٠٧٢( ) ٥٬٩٥٢٬٤٧٢( -- ) ٥٬٩٥٢٬٤٧٢( أجنبية - 

 ٧٩٢٬٣٧٥٬٧٢٦ -- ٧٩٢٬٣٧٥٬٧٢٦ ٥٨٦٬٢٧٨٬٠٢٢ -- ٥٨٦٬٢٧٨٬٠٢٢ صافي األقساط المكتتبة 
 ) ٥٩٦٬٩٠٤٬١٧٠( -- ) ٥٩٦٬٩٠٤٬١٧٠( ) ٣١٢٬٤٨٧٬٤٣٦( -- ) ٣١٢٬٤٨٧٬٤٣٦( األقساط غير المكتسبة، صافيالتغييرات في 

 ١٩٥٬٤٧١٬٥٥٦ -- ١٩٥٬٤٧١٬٥٥٦ ٢٧٣٬٧٩٠٬٥٨٦ -- ٢٧٣٬٧٩٠٬٥٨٦ صافي األقساط المكتسبة 
 ٣٬٨٠٢٬٨٦٥ -- ٣٬٨٠٢٬٨٦٥ ٣٬٧٤٩٬٣٤٠ -- ٣٬٧٤٩٬٣٤٠ عموالت على عمليات معاد إسنادها

 ١٩٩٬٢٧٤٬٤٢١ -- ١٩٩٬٢٧٤٬٤٢١ ٢٧٧٬٥٣٩٬٩٢٦ -- ٢٧٧٬٥٣٩٬٩٢٦ إجمالي اإليرادات
       

       تكاليف ومصروفات االكتتاب
 ) ١٠١٬٠٥٢٬٦٢٧( -- ) ١٠١٬٠٥٢٬٦٢٧( ) ١٥٦٬٨٠٩٬١٠٤( -- ) ١٥٦٬٨٠٩٬١٠٤( إجمالي المطالبات المدفوعة

 ٢٦٬٨٧٠٬٨٤٢ -- ٢٦٬٨٧٠٬٨٤٢ ٣٩٬٩٤٨٬١٤٨ -- ٣٩٬٩٤٨٬١٤٨ المسددة الحصة المعاد إسنادها من المطالبات
 ) ٧٤٬١٨١٬٧٨٥( -- ) ٧٤٬١٨١٬٧٨٥( ) ١١٦٬٨٦٠٬٩٥٦( -- ) ١١٦٬٨٦٠٬٩٥٦( إجمالي المطالبات المسددة 

 ) ١٢٬٧٢٤٬٩٠٧( -- ) ١٢٬٧٢٤٬٩٠٧( ٩٬٢٧١٬٢٣٢ -- ٩٬٢٧١٬٢٣٢ التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي
المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ  التغيرات في 
 عنها، صافي

 
)٦٧٬٥٨٢٬١٤٣ ( -- 

 
)٦٧٬٥٨٢٬١٤٣ ( 

 
)٣٤٬٥٣٠٬٩٢٤ ( 

 
-- 

 
)٣٤٬٥٣٠٬٩٢٤ ( 

 ) ١٢١٬٤٣٧٬٦١٦( -- ) ١٢١٬٤٣٧٬٦١٦( ) ١٧٥٬١٧١٬٨٦٧( -- ) ١٧٥٬١٧١٬٨٦٧( صافي المطالبات المتكبدة 
  تكاليف اقتناء وثائق تأمين وعموالت أرباح

)٦٨٬٧١١٬٩٧٣ ( -- 
 

)٦٨٬٧١١٬٩٧٣ ( 
 

)٥٠٬٩٨٢٬٠٨٣ ( 
--  

)٥٠٬٩٨٢٬٠٨٣ ( 
 ) ١٬٤٧٧٬١٣٣( -- ) ١٬٤٧٧٬١٣٣( ) ١٬٤٧٧٬٢٨٩( -- ) ١٬٤٧٧٬٢٨٩( مصروفات اكتتاب أخرى

  إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب
)٢٤٥٬٣٦١٬١٢٩ ( -- 

 
)٢٤٥٬٣٦١٬١٢٩ ( 

 
)١٧٣٬٨٩٦٬٨٣٢ ( 

 
-- 

 
)١٧٣٬٨٩٦٬٨٣٢ ( 

        ٢٥٬٣٧٧٬٥٨٩ -- ٢٥٬٣٧٧٬٥٨٩ ٣٢٬١٧٨٬٧٩٧ -- ٣٢٬١٧٨٬٧٩٧ االكتتاب صافي دخل  
       (مصروفات) / إيرادات تشغيلية أخرى 

 ١٬٧٠١٬٢١٠ ١٬٤٤٩٬١٦٦ ٢٥٢٬٠٤٤ ١٬٥٩٨٬٢١٠ ١٬٢٣٢٬٤١٦  ٣٦٥٬٧٩٤ خاصة من ودائع ألجلعمولة دخل 
أرباح محققة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة  

 ٣٧٨٬٢٨٨ خالل قائمة الدخلالعادلة من 
 

٢٬١٧٧٬٠١٥ ١٬٧٩٨٬٧٢٧ 
 

٧٨٬٠٢٢ 
 

٦٣٠٬٨١٢ 
 

٧٠٨٬٨٣٤ 
أرباح / (خسائر) غير محققة من االستثمارات 

 ) ٤٬٢١٨٬١٠٢(المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   
 

)٤٬٨٩٥٬٥٨٤( ) ٦٧٧٬٤٨٢ ( 
 

٤٩٤٬٩٤٩ 
 

)١٬٠٤١٬٦٣٩ ( 
 
)٥٤٦٬٦٩٠ ( 

 ٣٬٤٢١٬١٥٤ ٣٬٤٢١٬١٥٤ -- ٣٬٨٠٣٬٧٠٨ ٣٬٦٥٢٬٤٤٢ ١٥١٬٢٦٦ سندات وصكوكخاصة من عمولة دخل 
 ) ٩٣٬٠٥٤( ) ٩٣٬٠٥٤( -- ) ١٤٥٬٤٥٤( ) ١٤٥٬٤٥٤( -- مصروف عمولة خاصة من قرض بهامش دائن 

 -- -- -- ١٣٤٬٠٣٥ ١٣٤٬٠٣٥ -- دخل توزيعات أرباح
الحصة في أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة 

 ٧٬٠٧٧٬٩٠٠ ٧٬٠٧٧٬٩٠٠ -- حقوق الملكية 
-- ٤٬١٧٢٬٨٨٨ ٤٬١٧٢٬٨٨٨ 

) ٨٨٧٬٣٦٥( مصروفات إدارة االستثمار
  )١٬١٦٥٬١٨٢( ) ٢٧٧٬٨١٧ ( 

)٣٧٤٬٦٠٠( ) ٣٠٦٬٩٢٨( ) ٦٧٬٦٧٢ ( 

 ٨٬٩٨٩٬٧٤٢ ٨٬٢٣٢٬٣٩٩ ٧٥٧٬٣٤٣ ٨٬٥٨٤٬٦٤٨ ١٢٬٧٩٤٬٧٦٧ ) ٤٬٢١٠٬١١٩( صافي إيرادات استثمار
 ١٩٣٬١١٦ ١٢٬٠٨٥ ١٨١٬٠٣١ ٤٦٬٦١٥ ) ٣٬٢٩٥( ٤٩٬٩١٠ إيرادات أخرى

 ) ١٢٬٥٩٤٬٦١٢( ) ١٬٧٩٠٬١٢٦( ) ١٠٬٨٠٤٬٤٨٦( ) ١٧٬٨٧٢٬٨٥٣( ) ٥٬٧٧٣٬٤٧٤( ) ١٢٬٠٩٩٬٣٧٩( مصروفات عمومية وإدارية
مكافآت وبدل اجتماعات ومصروفات مجلس 

 -- اإلدارة
 

)٧٤١٬٩٩٠ ( 
 

)٧٤١٬٩٩٠ ( 
 

-- 
 
)٨١٢٬٥٠٠ ( 

 
)٨١٢٬٥٠٠ ( 

 ) ٢٢٬٩٧٥( -- ) ٢٢٬٩٧٥( ) ١٬٩٦٣٬٤٨٣( -- ) ١٬٩٦٣٬٤٨٣( خسائر ترجمة عمالت أجنبية 
 ٢١٬١٣٠٬٣٦٠ ٥٬٦٤١٬٨٥٨ ١٥٬٤٨٨٬٥٠٢ ٢٠٬٢٣١٬٧٣٤ ٦٬٢٧٦٬٠٠٨  ١٣٬٩٥٥٬٧٢٦ إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة والضريبة

 -- ١٢٬٥٦٠٬١٥٣ ) ١٢٬٥٦٠٬١٥٣( تحويل الفائض إلى عمليات المساهمين 
 
)١٣٬٩٣٩٬٦٥٢ ( 

 
١٣٬٩٣٩٬٦٥٢ 

 
-- 

 ٢٠٬٢٣١٬٧٣٤ ١٨٬٨٣٦٬١٦١  ١٬٣٩٥٬٥٧٣ قبل الزكاة والضريبة   الفترةدخل  صافي 
 

١٬٥٤٨٬٨٥٠ 
 

١٩٬٥٨١٬٥١٠ 
 

٢١٬١٣٠٬٣٦٠ 
 ) ٣٬٣٤٨٬٦٤٦( ) ٣٬٣٤٨٬٦٤٦( -- ) ٣٬٦٣٠٬٤٧٣( ) ٣٬٦٣٠٬٤٧٣( -- مصروفات الزكاة والضريبة للفترة

 ١٦٬٦٠١٬٢٦١ ١٥٬٢٠٥٬٦٨٨  ١٬٣٩٥٬٥٧٣ بعد الزكاة والضريبة    دخل الفترةصافي 
 

١٬٥٤٨٬٨٥٠ 
 
١٦٬٢٣٢٬٨٦٤ 

 
١٧٬٧٨١٬٧١٤  

 
 
 
 



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٣٦  - 

 المعلومات اإلضافية (يتبع) ١٧
 

 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة         

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م (غير مراجعة)٢٠٢٢مارس  ٣١
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م (غير مراجعة) ٢٠٢١مارس  ٣١

عمليات إعادة  
 التأمين

 اإلجمالي  عمليات المساهمين 
عمليات إعادة  

 التأمين
 اإلجمالي  عمليات المساهمين 

 ١٦٬٦٠١٬٢٦١ ١٥٬٢٠٥٬٦٨٨ ١٬٣٩٥٬٥٧٣ بعد الزكاة والضريبة   دخل الفترةصافي 
 

 ١٬٥٤٨٬٨٥٠   
 

 ١٦٬٢٣٢٬٨٦٤   
 

 ١٧٬٧٨١٬٧١٤   
       

       الدخل الشامل اآلخر
       

       يمكن تصنيفها الحقًا إلى قائمة الدخل بنود 
       
العمالت   تحويل  احتياطي  في  الحصة 
بطريقة   فيها  مستثمر  شركة  في  األجنبية 

 ) ١٬٠٥٧( ) ١٬٠٥٧( -- حقوق الملكية 
                         

--     -- -- 
       

 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
١٦٬٦٠٠٬٢٠٤ ١٥٬٢٠٤٬٦٣١ ١٬٣٩٥٬٥٧٣ 

 
 ١٬٥٤٨٬٨٥٠   

 
 ١٦٬٢٣٢٬٨٦٤   

 
 ١٧٬٧٨١٬٧١٤   

 
 المطابقة:

عمليات   إلى  العائد  الربح  صافي  يخصم: 
 إعادة التأمين المحول إلى الفائض الدائن 

  
 
 

)١٬٣٩٥٬٥٧٣ (   

 
 

)١٬٥٤٨٬٨٥٠ ( 

   إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 
١٥٬٢٠٤٬٦٣١   

 
١٦٬٢٣٢٬٨٦٤ 

 
 
 

  



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٣٧  - 

 
 اإلضافية (يتبع)المعلومات  ١٧
  

 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة

 اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين 

 
 م (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 (غير مراجعة) 

       األنشطة التشغيلية 
 ٢١٬١٣٠٬٣٦٠ ١٩٬٥٨١٬٥١٠ ١٬٥٤٨٬٨٥٠ ٢٠٬٢٣١٬٧٣٤ ١٨٬٨٣٦٬١٦١ ١٬٣٩٥٬٥٧٣ إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة والضريبة

مع صافي   دخل الفترةتسويات لمطابقة صافي  
       النقد من األنشطة التشغيلية:  

 ٣٧٠٬٣٢٩ -- ٣٧٠٬٣٢٩ ٤١٥٬٠٨٩ -- ٤١٥٬٠٨٩ للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 
 ) ٢٬٤٤٧٬٠٢٨( ) ٢٬٤٤٧٬٠٢٨( -- ) ٣٬٠٣٢٬٦٥٣( ) ٢٬٨٨١٬٣٨٧( ) ١٥١٬٢٦٦( خاصة من سندات وصكوكعمولة دخل 

 ) ١٬٧٠١٬٢١٠( ) ١٬٤٤٩٬١٦٦( ) ٢٥٢٬٠٤٤( ) ١٬٥٩٨٬٢١٠( ) ١٬٢٣٢٬٤١٦( ) ٣٦٥٬٧٩٤( دخل العموالت في ودائع ألجل
 ٩٣٬٠٥٤ ٩٣٬٠٥٤ -- ١٤٥٬٤٥٤ ١٤٥٬٤٥٤ -- من قروض بهامشمصروف عمولة خاصة 

الستثمارات محتفظ   بها إطفاء خصم وأقساط 
 ) ٩٧٤٬١٢٦( ) ٩٧٤٬١٢٦( -- ) ٧٧١٬٠٥٥( ) ٧٧١٬٠٥٥( -- حتى تاريخ االستحقاق 

 ٦٢٥٬٠٠٣ ١٩١٬٧٧٢ ٤٣٣٬٢٣١ ٧٦٣٬٣٥٤ ٢٧١٬١٨١ ٤٩٢٬١٧٣ استهالك ممتلكات ومعدات

استثمارات محتفظ بها أرباح محققة من 
 ) ٢٬١٧٧٬٠١٥( ) ١٬٧٩٨٬٧٢٧( ) ٣٧٨٬٢٨٨( بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 
 

)٧٠٨٬٨٣٤( ) ٦٣٠٬٨١٢( ) ٧٨٬٠٢٢ ( 
خسائر / (أرباح) غير محققة من االستثمارات 
قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  بها  المحتفظ 

 ٤٬٨٩٥٬٥٨٤ ٦٧٧٬٤٨٢ ٤٬٢١٨٬١٠٢ الدخل

 
 

)٥٤٦٬٦٩٠ ١٬٠٤١٬٦٤٠ ) ٤٩٤٬٩٥٠ 
فيها  مستثمر  شركة  من  الربح  في  الحصة 

 ) ٤٬١٧٢٬٨٨٨( ) ٤٬١٧٢٬٨٨٨( -- ) ٧٬٠٧٧٬٩٠٠( ) ٧٬٠٧٧٬٩٠٠(  بطريقة حقوق الملكية 
الموجودات  في  التغيرات  قبل  التشغيل  ربح 

 والمطلوبات التشغيلية
 

٥٬٦٢٥٬٥٨٩ 
 

٦٬١٦٨٬٧٩٣ 
 

١٢٬٧٦١٬٣٥٠ ١١٬٢٣٣٬٩٥٦ ١٬٥٢٧٬٣٩٤ ١١٬٧٩٤٬٣٨٢ 
والمطلوبات  الموجودات  في  التغيرات 

       التشغيلية:
 ٩٬٥٠٣٬٢٢٣ -- ٩٬٥٠٣٬٢٢٣ ) ٥٠٬٢١٣٬٦٤٥( -- ) ٥٠٬٢١٣٬٦٤٥( أقساط مدينة، إجمالي 

 ) ٤٨٦٬٤١٣٬١٦٠( -- ) ٤٨٦٬٤١٣٬١٦٠( ) ٢٢٩٬١٢١٬٦٩٠( -- ) ٢٢٩٬١٢١٬٦٩٠( أقساط إعادة تأمين مستحقة 
الُمعاد   غير الحصة  األقساط  من  إسنادها 

 المكتسبة 
 

١٧٬٥١٣٬٢٢٣ 
 
-- ١٧٬٥١٣٬٢٢٣ 

 
)٤٬١٦٦٬٣٣١ ( -- 

 
)٤٬١٦٦٬٣٣١ ( 

 ٦٠١٬٠٧٠٬٥٠١ -- ٦٠١٬٠٧٠٬٥٠١ ٢٩٤٬٩٧٤٬٢١٣ -- ٢٩٤٬٩٧٤٬٢١٣ أقساط غير مكتسبة
تحت  المطالبات  من  إسنادها  المعاد  الحصة 

 التسوية 
 

٤٣٬٣٥٦٬٦٨٤ 
 
-- ٤٣٬٣٥٦٬٦٨٤ 

 
)١٣٬١٦٨٬٥٨٣ ( -- 

 
)١٣٬١٦٨٬٥٨٣ ( 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة 
 وغير المبلغ عنها 

 
)٣٬٤٠٩٬٣٦٥ ( 

 
-- )٣٬٤٠٩٬٣٦٥ ( 

 
٩٬٩٨٣٬٢٤٣ -- 

 
٩٬٩٨٣٬٢٤٣ 

 ) ١٣١٬٩٢٩٬١٠١( -- ) ١٣١٬٩٢٩٬١٠١( ) ٨٣٬٠٩٤٬٠٨٢( -- ) ٨٣٬٠٩٤٬٠٨٢( تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
 ٥٬٨٠٦٬٠٦٩ -- ٥٬٨٠٦٬٠٦٩ ٥٬٨٨٦٬٥٦٤ -- ٥٬٨٨٦٬٥٦٤ خسارة مؤجلة أقساط فائض 

مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات 
 أخرى 

 
٤٬٤٠٨٬٩٥٧ 

 
)٣٢٬٣٧٤ ( 

 
٤٬٣٧٦٬٥٨٣ 

 
)٢٬٨٩٤٬٥٣٨ ٣٬٢٤٨٬١٣٤ ) ٣٥٣٬٥٩٦ 

 ٦٬٢٣٨٬٧٤٦ -- ٦٬٢٣٨٬٧٤٦ ) ١٢٬٤٨٠٬٤٢٠( -- ) ١٢٬٤٨٠٬٤٢٠( ذمم دائنة 
 ) ٦٣٬١٤٩٬٤٧١( -- ) ٦٣٬١٤٩٬٤٧١( ) ٣٬١٩٢٬٤١٤( -- ) ٣٬١٩٢٬٤١٤( ذمم إعادة إسناد مدينة
 ) ٢٬٠٣٩٬٦٤٨( -- ) ٢٬٠٣٩٬٦٤٨( ٣٠٬٦٤٦٬٦٨٨ -- ٣٠٬٦٤٦٬٦٨٨ ذمم إعادة إسناد دائنة
 ١٦٬٥٨٠٬٢٩٤ -- ١٦٬٥٨٠٬٢٩٤ ) ٢٬٥٨٣٬٧١٢( -- ) ٢٬٥٨٣٬٧١٢( مستحقة أقساط معاد إسنادها 

 ٢٥٬٨٩٣٬٤٩١ -- ٢٥٬٨٩٣٬٤٩١ ) ٥٢٬٦٢٧٬٩١٦( -- ) ٥٢٬٦٢٧٬٩١٦( مطالبات قائمة 

 ٢٤٬٥٤٧٬٦٨٠ -- ٢٤٬٥٤٧٬٦٨٠ ٧٠٬٩٩١٬٥٠٨ -- ٧٠٬٩٩١٬٥٠٨ مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 ٢٬٧٦٥٬١٩٠ -- ٢٬٧٦٥٬١٩٠ ) ٣٬٤٩٤٬٦٢٣( -- ) ٣٬٤٩٤٬٦٢٣( دخل عمولة غير مكتسب

 ١٤٬٣٩٠ ٣١٤٬٧٣٦ ) ٣٠٠٬٣٤٦( ٥٦٢٬٠٧٨ ٦٦٢٬٢٨٩ ) ١٠٠٬٢١١( مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ١٧٬١٩٢٬٤٢١ ١٤٬٧٩٦٬٨٢٦ ٢٬٣٩٥٬٥٩٥ ٣٩٬٨٨٤٬٠٥٦ ٦٬٧٩٨٬٧٠٨ ٣٣٬٠٨٥٬٣٤٨ النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

       
 -- -- -- -- -- -- الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 -- -- -- ) ٢٤٢٬٦٧٩( -- ) ٢٤٢٬٦٧٩( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 
 ١٧٬١٩٢٬٤٢١ ١٤٬٧٩٦٬٨٢٦ ٢٬٣٩٥٬٥٩٥ ٣٩٬٦٤١٬٣٧٧ ٦٬٧٩٨٬٧٠٨ ٣٢٬٨٤٢٬٦٦٩ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 
 
 
 
 



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٣٨  - 

 
 المعلومات اإلضافية (يتبع) ١٧

 
 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة (يتبع)

 
عمليات إعادة 

 التأمين
عمليات 

 اإلجمالي  المساهمين 
عمليات إعادة  

 اإلجمالي  عمليات المساهمين  التأمين

 
م (غير  ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مراجعة) 
 م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (غير مراجعة) 

       األنشطة االستثمارية 

 ) ٥٣٬٤٤٢٬٠٨٤( ) ٥٣٬٤٤٢٬٠٨٤(     -- ) ٩١٬٠٠٠٬٠٠٠( ) ٤٧٬٠٠٠٬٠٠٠(  ) ٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠( إضافة على الودائع ألجل

 ٣٠٬٨١٠٬٠٠٠ ٣٠٬٨١٠٬٠٠٠ -- المتحصالت من استحقاق الودائع ألجل
         

٥٢٬٠٤٧٬٥٠٠    ١٠٬١٢٥٬٠٠٠    
         

٦٢٬١٧٢٬٥٠٠    
 ٣٬١٤٤٬٠٠٣ ٢٬٥٧٠٬٣٩٩ ٥٧٣٬٦٠٤ ٥٠٩٬٣٩٢ ٥٠٩٬٣٩٢ -- دخل عمولة خاصة من الودائع ألجل

 ٣٬٣١٩٬٢٢٦ ٣٬٣١٩٬٢٢٦      --  ٤٬٨٥٦٬٥٤٠ ٤٬٨٥٦٬٥٤٠ -- وصكوكدخل عمولة خاصة مستحقة من سندات 

 ) ٣٥٢٬٥١١( -- ) ٣٥٢٬٥١١( شراء ممتلكات ومعدات
          

)١٬٢٦١( ) ٣٦٧٬٩٨٤ ( 
          

)٣٦٩٬٢٤٥ ( 
ن  مإضافات في استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة 

 ) ٥٬٧٩٦٬٠٢٩( ) ٢٦٬٤٩٠٬٨٩٨( ) ٥٠٬٨٢٠٬٤٥١( ) ٤٠٬٨١٦٬٦٩٠( ) ١٠٬٠٠٣٬٧٦١( خالل قائمة الدخل
     

)٣٢٬٢٨٦٬٩٢٧ ( 
       

حتى تاريخ  بها إضافات في استثمارات محتفظ 
 ) ٥٨٬٧٥١٬٠٧٦( ) ٥٨٬٧٥١٬٠٧٦( -- االستحقاق

                         
--    )١٥٬٥٦٧٬٧٨٧ ( 

      
)١٥٬٥٦٧٬٧٨٧ ( 

الستثمارات محتفظ  استبعاد/ استحقاقمتحصالت من 
 -- -- -- ٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠ -- حتى تاريخ االستحقاق بها 

متحصالت من استبعاد استثمارات محتفظ بها بالقيمة 
 ٣٠٢٬١٨٨٬٢٨٩ ١٣٨٬١٣١٬٤٢٧ ١٦٤٬٠٥٦٬٨٦٢ العادلة من خالل قائمة الدخل

           
٥٬٤٤٤٬٩١٩ ١٣٬٠٠٠٬٠٠٠    

       
١٨٬٤٤٤٬٩١٩    

صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة 
 ) ٣٬١٦٠٬٢٧٨( ١٦١٬٤٤٠٬١٨٣ ٥١٬٧٣٩٬٥٩٣ ١٠٩٬٧٠٠٬٥٩٠ االستثمارية 

    
)١١٬٤٢٥٬١١٧ ( 

      
)١٤٬٥٨٥٬٣٩٥ ( 

       
       األنشطة التمويلية 

       
مستحق إلى/من عمليات إعادة تأمين /عمليات 

 -- ١١٢٬١٨٣٬٨٧٣ ) ١١٢٬١٨٣٬٨٧٣( مساهمين* 
         

٢٬٤٩٧٬٧٠٧(    ٢٬٤٩٧٬٧٠٧ ( -- 
 ١٥٬٧٢٨٬٦١٤ ١٥٬٧٢٨٬٦١٤ -- -- -- -- المتحصالت من قروض بهامش

 ) ١٤٥٬٤٥٤( ) ١٤٥٬٤٥٤( -- فائدة مدفوعة على قروض بهامش 
                         

--     )٩٣٬٠٥٤( )  ٩٣٬٠٥٤  ( 

 ) ١٤٥٬٤٥٤( ١١٢٬٠٣٨٬٤١٩ ) ١١٢٬١٨٣٬٨٧٣( األنشطة التمويلية صافي النقد الناتج من 
        

٢٬٤٩٧٬٧٠٧    
             

١٣٬١٣٧٬٨٥٣    
         

١٥٬٦٣٥٬٥٦٠    
       

 ٢٠٠٬٩٣٦٬١٠٦ ١٧٠٬٥٧٦٬٧٢٠ ٣٠٬٣٥٩٬٣٨٦ الزيادة في النقد وما في حكمه 
         

١٬٧٣٣٬٠٢٤ 
               

١٦٬٥٠٩٬٥٦٢    
         

١٨٬٢٤٢٬٥٨٦    

 ٢٧٬٨٠٧٬٢٩٤ ٥٬٩٣٩٬١٩٥ ٢١٬٨٦٨٬٠٩٩ نقد وما في حكمه في بداية الفترة
           

٥٬١٢٢٬٣٧٥    ٨٬٠٣٤٬٣٤٧    
         

١٣٬١٥٦٬٧٢٢    

 ٢٢٨٬٧٤٣٬٤٠٠ ١٧٦٬٥١٥٬٩١٥ ٥٢٬٢٢٧٬٤٨٥ نقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
         

٩٬٧٦٧٬٣٧١ 
             

٢١٬٦٣١٬٩٣٧    
         

٣١٬٣٩٩٬٣٠٨    

       
 في قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية.البنود * لم يتم إدراج هذه 

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة ١٨

 
 أ) اإلجراءات النظامية واألنظمة

 
كن توقع أو تحديد  وتخضع لإلجراءات النظامية خالل السياق االعتيادي لألعمال. رغم أنَّه من غير الممتعمل الشركة في قطاع إعادة التأمين  

ات التقاضي) سيكون لها أثر النتائج النهائية لجميع اإلجراءات النظامية العالقة أو المحتملة، ال ترى اإلدارة بأنَّ هذه اإلجراءات (بما في إجراء
 المالي. جوهري على نتائجها ومركزها

 
 التأمينات المستردة وتأمينات خطابات الضمان   )ب

 
ي فلایر سعودي) لدى شركة لويدز للتأمين    ١٧١٬٩٧٦٬٤٥٨م:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١لایر سعودي (  ١٦٣٬٢٨٢٬١١٥قامت الشركة بإيداع مبلغ  
 م.٢٠٢١م و٢٠٢٠م و٢٠١٩لالستمرار في المشاركة في ائتالفات لويدز لسنوات االكتتاب   لندن كصناديق لدى لويدز

 
 

  



 سعودية) الشركة السعودية إلعادة التأمين (شركة مساهمة 
 (غير مراجعة) (يتبع) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

- ٣٩  - 

 
 ربحية السهم األساسية والمخفضة ١٩

 
مليون   ٨٩٫١٠على  دخل الفترةبقسـمة صـافي   م٢٠٢١م و٢٠٢٢مارس    ٣١يتم احتسـاب ربحية السـهم األسـاسـية والمخفضـة للفترة المنتهية في  

 م.٢٠٢١الصادرة في يوليو سهم إلجراء تغيير بأثر رجعي في عدد األسهم التي زادت بسبب األسهم اإلضافية 
   

 القيمة العادلة ٢٠
 

ركين في القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشا
 تحويل االلتزام ستتم إما: السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو 

 
  في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 
 في حالة عدم وجود سوق رئيسية، في أكثر األسواق مالءمة للموجودات أو المطلوبات 

 
ا العادلة في القوائم المالية ، قريبة من قيمه٧ترى اإلدارة بأنَّ القيمة الدفترية لجميع الموجودات وااللتزامات المالية، بخالف تلك المبينة في إيضاح  

 األولية المختصرة. 
 

 إعادة التصنيف ٢١
 

لدى شركة لويدز للتأمين في لندن من مصروفات مدفوعة مقدًما وودائع وموجودات الودائع  خالل الربع السنوي، قامت الشركة بإعادة تصنيف  
الدخل. تمت إعادة تصنيف بعض األرصدة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية ولم أخرى إلى استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة  

 يكن التأثير على العرض العام للقوائم المالية جوهرياً.
 

 يعرض الجدول أدناه األثر على كل عنوان للقوائم المالية للشركة المتأثر بإعادة التصنيف: 
 

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 (بعد إعادة التصنيف)  إعادة تصنيف (قبل إعادة التصنيف)  القوائم الماليةعنوان 

 ٧٤٬٦٠٤٬٣٤٤)١٧١٬٩٧٦٬٤٥٨( ٢٤٦٬٥٨٠٬٨٠٢ مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات أخرى 

 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 

٦٣١٬٦٠٨٬١٣٨ 
 
١٧١٬٩٧٦٬٤٥٨ 

 
٨٠٣٬٥٨٤٬٥٩٦ 

 
 اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة ٢٢

 
 م).٢٠٢٢مايو  ١٩هـ (الموافق  ١٤٤٣شّوال  ١٨تم اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 




