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كلمة رئيس جملس اإلدارة

يس��عدين بالنياب��ة ع��ن جمل��س إدارة  الش��ركة الس��عودية 

للس��ادة  نق��دم  أن  التعاوني��ة  “إع��ادة”  التأم��ني  إلع��ادة 

املس��اهمني الكرام التقريرالسنوي متضمنًا تقرير جملس 

اإلدارة مصحوب��ًا بالقوائ��م املالي��ة املدقق��ة واإليضاح��ات 

للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2014 م.

ش��ّكل الع��ام 2014م خطوة أخرى يف مس��رة بناء ش��ركة 

إع��ادة تأمني قوية إال أنه أيضًا عام اّتس��م بصبغة التصحيح. 

فف��ي أعقاب نتائج العام 2013م ركزت الش��ركة على تدعيم 

سياس��ات االكتتاب وانتقاء اخملاطر بغية حتقيق مستويات 

أداء فن��ي أفضل ترقى إىل تطلعات مس��اهميها. وس��جلت 

النتائ��ج املالية للش��ركة يف العام 2014م حتس��نًا ملحوظًا 

حي��ث بلغ صايف الربح قبل ال��زكاة  10.8 مليون ريال مقارنة 

بخسارة قدرها 99.6 مليون ريال يف العام السابق. واليزال 

تركي��ز الش��ركة على حتس��ني النتائج الفني��ة ولتحقيق ذلك 

فق��د مت اتخ��اذ عدد من املب��ادرات التطويرية التي ش��ملت 

مراجعة اسرتاتيجية االكتتاب يف قطاع املمتلكات وبخاصة 

يف س��وق اململكة، إعادة إدارة االكتت��اب وتعزيز إجراءاتها، 

وتدعيم قدرات التحليل االكتواري ، وتطوير أدوات التسعر. 

وطاملا أولت الشركة اهتمامًا بالغًا للمحافظة على التوازن 

يف حمفظته��ا من حي��ث االنتش��ار اجلغ��رايف والتنويع يف 

املنتج��ات وذلك للحد م��ن تركز اخملاطر. وعل��ى الرغم من 

حدة املنافس��ة فق��د حققت جميع القطاع��ات اجلغرافية 

متثي��ل  نس��بة  تتج��اوز  ومل  جي��دًا،  من��وًا  2014م  الع��ام  يف 

األقس��اط احمللية النصف من جمموع األقساط باملقارنة 

ب��� %80 قب��ل أربع س��نوات فق��ط. وجاء ذل��ك نتيجة جلهود 

التوس��ع املت��أين واخملط��ط يف أك��ر م��ن 35 س��وق م��ن 

أسواق الشرق األوسط وآسيا وإفريقيا. وانعكس هذا أيضًا 

على منو إجمايل األقس��اط املكتتبة بنس��بة %32 يف العام 

2014م مس��جاًل 556 ملي��ون ري��ال باملقارنة ب��� 420 مليون 

ريال يف العام السابق. 

إضاف��ة إىل ذل��ك، فقد متكنت الش��ركة م��ن حتقيق منو يف 

أغل��ب قطاعات األعم��ال والس��يما تأمني احلي��اة واحلوادث 

املتنوعة. ويس��تمر س��عي الش��ركة يف البح��ث عن فرص 

جديدة من ش��أنها تقوية مركز الش��ركة التنافس��ي وعلى 

س��بيل املث��ال أنه��ت الش��ركة يف الع��ام 2014م إج��راءات 

املش��اركة يف برنامج إعادة التأمني لدى مؤسسة خمتارة 

يف س��وق لوي��دز يف اململكة املتحدة ليتزامن مع الس��نة 

االكتتابية احلالية. كما وافق جملس اإلدارة على الشروع يف 

إجراءات فتح مكتب متثيلي للشركة يف اململكة املغربية 

لتوفر خدمات عن قرب لعمالئنا يف األسواق اإلفريقية. 

وبهذا التطور يف األنشطة تقرتب الشركة من حجم أعمال 

اقتص��ادي يجعلها أك��ر صالبة للتص��دي لتأث��رات للحوادث 

املنفردة ، كما يس��هم يف ترش��يد املصاري��ف حيث تراجع 

مع��دل املصاري��ف م��ن %11 يف الع��ام 2013م إىل %8 يف 

العام 2014م.  

واستمرارًا يف نهج تعزيز املركز املايل للشركة فقد ارتفع 

إجم��ايل أص��ول الش��ركة يف الع��ام 2014م إىل 1.9 بليون ريال 

مقارن��ة ب���� 1.7 بليون ريال يف العام الس��ابق وكذلك ارتفعت 
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احتياطي��ات الش��ركة الفني��ة إىل 678 ملي��ون ري��ال يف العام 

الس��ابق.  الع��ام  يف  ري��ال  ملي��ون   504 ب���  مقارن��ة  2014م 

وس��اهم ذلك يف احملافظة على التقييم اإلئتماين للشركة 

عن��د مس��توى BBB+ الص��ادر عن هيئ��ة التصني��ف االئتماين 

ستاندارد آند بورز بنظرة مستقبلية مستقرة. وفيما يتعلق 

بأداء االس��تثمارات فقد تأثرت حمفظة الشركة برتاجع أداء 

األس��واق املالي��ة إال أنه��ا اس��تطاعت حتقيق عائ��د مبعدل 

%4.2 نتج عنه دخل بلغ 43 مليون ريال. 

ويج��در الذك��ر أن أس��واق التأم��ني وإع��ادة التأم��ني عاملي��ًا 

تتع��رض بطبيعة احل��ال إىل عدد م��ن التحدي��ات االقتصادية 

واجليوسياس��ية والتشريعية والتنافسية، وال تعترب الشركة 

مبع��زل م��ن هذا وال س��يما م��ا يطرأ م��ن تغير يف أس��واق 

النفط وما قد ينتج عنه من تأثر يف األس��واق املالية ونتائج 

االس��تثمارات. ويف ه��ذا اإلط��ار مت االخذ باالعتب��ار يف خطة 

عم��ل الش��ركة خمتل��ف العوام��ل التي ق��د تؤثر على س��ر 

أعمال الشركة والطرق املثلى للتعامل معها. 

ويف العام 2014م انتخبت اجلمعية العامة للش��ركة أعضاء 

جمل��س اإلدارة لف��رتة جدي��دة متت��د مل��دة ث��الث س��نوات 

سيس��عى خاللها اجمللس ب��إذن اهلل لتعظيم قيمة حقوق 

املساهمني. ويف هذا الصدد يوجه اجمللس جزيل الشكر 

للدكتور سلمان ين عبدالرحمن السديري الذي مل يرغب يف 

ترش��يح نفسه لفرتة جديدة بعد أن قضى أربع سنوات يف 

عضوية اجمللس كان خاللها مثااُل للمش��اركة الفاعلة. كما 

يرح��ب اجمللس بانضمام األس��تاذ حممود جميل حس��وبه 

الذي يحمل خربة غنية يف قطاع اخلدمات املالية.

وأخ��رًا أتوج��ه بالش��كر والتقدي��ر جلمي��ع م��ن كان ل��ه دوٌر 

يف إجن��اح الش��ركة وأخ��ص بذل��ك مس��اهميها وعمالئها 

وش��ركائها الستمرار دعمهم وثقتهم بالش��ركة. كما وأود 

أن أشكر جميع اجلهات الرقابية التي تخضع أعمال الشركة 

يف نطاقها، وكذل��ك أود التنويه بجهود زمالئي يف جملس 

اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وجميع العاملني بالشركة، 

واهلل املوفق.     

هشام بن عبدامللك آل الشيخ

رئيس جملس اإلدارة
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* انتهت عضويته يف 11/05/2014

أ. أحمد حممد أحمد صباغ
عضو جملس اإلدارة

أ. مشاري بن إبراهيم املشاري
عضو جملس اإلدارة

أ. هشام بن عبدامللك آل الشيخ
رئيس جملس اإلدارة

أ. إسماعيل حمبوب
عضو جملس اإلدارة

د. سلمان بن عبدالرحمن السديري
عضو جملس اإلدارة *

أ. همام حممد همام بدر
عضو جملس اإلدارة

أ. منصور بن عبدالعزيز راشد البصيلي
عضو جملس اإلدارة

أ. حممود جميل حسوبة
عضو جملس اإلدارة

أ. جني لوك قرقني
عضو جملس اإلدارة

أ. فهد بن عبدالرحمن احلصني
العضو املنتدب - الرئيس التنفيذي





تقريرجملس اإلدارة
أواًل: اخلطط والقرارات املهمة واألنشطة التشغيلية

و التوقعات املستقبلية واخملاطر
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الخطط والقرارات المهمة   .1
انتق��ال املرك��ز الرئيس��ي للش��ركة ملبنى جدي��د يف مدينة     

الرياض تعود ملكيته للشركة.
تعيني رئيس اجمللس ونائبه واللجان املنبثقة عن اجمللس    	
وذلك بعد انتخاب اجلمعية العامة للش��ركة ألعضاء جملس 

اإلدارة لفرتة جديدة ملدة ثالث سنوات.
املوافقة على تعديل هيكل الشركة إلدارة االكتتاب.    	

إعتماد دليل صالحيات أعمال االكتتاب.   	
إقرار برنامج إعادة اإلسناد للعام 2014/2015م.   	

املوافقة على املش��اركة يف  برنامج إع��ادة التأمني تديره    	
إحدى مؤسسات سوق لويدز يف اململكة املتحدة. 

املوافق��ة على افتت��اح مكتب متثيلي للش��ركة يف املدينة    	
املالي��ة لل��دار البيض��اء يف اململك��ة املغربي��ة وذل��ك بع��د 

احلصول على املوافقات الالزمة من اجلهات الرسمية. 
املوافقة على خطة العمل للعام 2015م.    	

األنشطة التشغيلية   .2

التسويق والمبيعات   2.1
2014م  الع��ام  خ��الل  والتوس��ع  النم��و  جه��ود  الش��ركة  واصل��ت   
حي��ث س��جلت مع��دل من��و جت��اوز %32 مقارن��ة بالع��ام الس��ابق 
حمقق��ة بذل��ك اجم��ايل أقس��اط مكتتبة بلغ��ت 556 ملي��ون ريال 
يف الع��ام 2014م مقارن��ة ب��� 420 ملي��ون ري��ال يف الع��ام 2013م. 
ويف إط��ار ترس��يخ سياس��ة االنتش��ار والتنوي��ع، فق��د نت��ج ع��ن 
أنش��طة تطوي��ر األعمال التي قامت بها الش��ركة حتقيق منو يف 
جميع األس��واق املس��تهدفة وتشمل أس��واق اململكة العربية 
الس��عودية والش��رق األوس��ط وآس��يا وأفريقي��ا. وبالتزام��ن م��ع 
التوس��ع اجلغ��رايف متكن��ت الش��ركة م��ن حتقيق من��و مبعدالت 
جي��دة يف ع��دد م��ن قطاع��ات األعم��ال وخاص��ة تأمين��ات احلياة 
واملس��ؤوليات ، وبذلك حتافظ الشركة على مستوى متوازن من 
التوزيع اجلغرايف وتنويع األخطار. ويعزز هذا النمو املضطرد من 
املوقع التنافس��ي للش��ركة وقدرتها على بن��اء حمفظة أعمال 
قوي��ة تس��تطيع تخفيف أث��ر التذبذب الن��اجت عن اخلس��ائر الفنية 
املفاجئة والتكاليف التش��غيلية. وقد أولت الشركة اهتمامًا كبرًا 
يف تطوير العالقة مع عمالئها احلاليني وكذلك استقطاب عمالء 
جدد حيث ارتفع عدد العمالء لدى الش��ركة من 212 عمياًل يف عام 
2013م إىل 250 عمي��اًل يف ع��ام 2014م متوزع��ني يف أك��ر م��ن 35 

دولة. وقد نفذت الشركة عددًا من الفعاليات التسويقية شملت 
املش��اركة يف احملافل اإلقليمية والدولية املتخصصة وتنظيم 
عدد من الندوات وال��دورات التدريبية لعمالئها باإلضافة إىل رعاية 
املؤمترات مثل مؤمتر االحتاد العربي للتأمني ، وملتقى قطر.  

االكتتاب والمطالبات   2.2
أجرت الش��ركة ع��ددًا م��ن املب��ادرات املتعلقة باجلوان��ب الفنية   
والت��ي ته��دف إىل حتس��ني أس��لوب إدارة االكتت��اب واملطالب��ات 
وترس��يخ سياس��ة انتقاء اخملاطر وحتقي��ق التوازن يف حمفظة 
أعم��ال الش��ركة بحي��ث تتمكن الش��ركة م��ن حتقيق نتائ��ج فنية 
إيجابية. وش��ملت هذه املبادرات تطوير الهيكل التنظيمي إلدارة 
االكتتاب واعتماد إنشاء إدارة خدمات االكتتاب وزيادة عدد الكوادر 
الفنية ، كما قامت الش��ركة بتطوير إلج��راءات وصالحيات االكتتاب 
واالس��تمرار يف اس��تخدام أس��اليب التحليل االكت��واري والنمذجة 
يف تس��عراألخطار. واتخ��ذت الش��ركة أيضًا عددًا م��ن االجراءات 
للتحق��ق م��ن كفاي��ة االحتياطي��ات الفني��ة وتطوير آلي��ات مراجعة 
املطالب��ات وخمصصاته��ا ووض��ع ضواب��ط للتعامل م��ع عوامل 
ترك��ز وتراكم اخملاط��ر. كما قامت الش��ركة أيضًا بزيادة س��عتها 
االكتتابي��ة من خ��الل برنامج إعادة اإلس��ناد لدعم جهود التوس��ع 
والنم��و م��ع احملافظ��ة على مس��توى مقبول م��ن احلماية. وقد 
أثم��رت هذه اجلهود يف حتس��ني مع��دالت األداء للش��ركة إال أن 
اس��تمرار املنافسة احلادة وتكرار احلوادث اجلسيمة خاصة يف 
  . قطاع املمتلكات ألقت بظاللها على النتائج الفنية للعام 2014م

القوى العاملة والتدريب  2.3
تس��عى الش��ركة بش��كل مس��تمر إىل رفع الكفاءة الفنية لديها   
مل��ا لذل��ك من أهمي��ة اس��رتاتيجية تنعكس على أس��لوب تقدمي 
اخلدم��ات وإدارة العالق��ة م��ع العمالء. وقد واصلت الش��ركة يف 
االس��تثمار يف الق��وى العامل��ة م��ن خ��الل تنفي��ذ برام��ج التأهيل 
والتدري��ب حمليًا وخارجيًا. كما قامت الش��ركة باس��تقطاب كوادر 

تتمتع مبؤهالت وخربات عالية املستوى.  

وانطالقًا من رغبة الش��ركة يف املس��اهمة الفاعلة يف توطني   
صناعة إع��ادة التأمني يف اململكة فقد حققت الش��ركة معدل 
َسْعَودة  بلغ %58 يف العام 2014م. ومت خالل العام 2014م إدخال 
تعدي��الت هيكلي��ة لتتزامن مع توس��ع الش��ركة ومتطلب��ات النمو 

ورفع مستوى اإلنتاجية. 

األنظمة المعلوماتية  2.4
نفذت الش��ركة خالل العام 2014م عددًا من مشاريع تطوير البنية   
التقني��ة للش��ركة التي ته��دف إىل توفر تقنيات متطورة لتس��هم 
يف تطوير الكفاءة التش��غيلية ورفع معدالت االنتاجية وحتس��ني 
اخلدم��ات املقدم��ة للعمالء وتعزيز مس��توى احلماية. وش��ملت 
هذه املش��اريع االنته��اء من مش��روع البنية التحتي��ة االلكرتونية 
ملبن��ى اإلدارة العام��ة اجلدي��د مبدين��ة الري��اض وتش��غيل مرك��ز 
املعلوم��ات ب��ه. كما مت تدش��ني املرحلة الثانية م��ن نظام إعادة 
التأم��ني الرئيس��ي والعم��ل على تطوي��ر تطبيق س��ر العمل اآليل 
Workflow، وكذل��ك تش��غيل منظوم��ة الربط اآليل ع��ن بعد الذي 

يسهل الوصول اآلمن لتطبيقات الشركة.  

تقرير جملس اإلدارة
 أواًل: اخلطط والقرارات املهمة واألنشطة التشغيلية

و التوقعات املستقبلية واخملاطر
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تطورات عامة  2.5
انعق��دت اجلمعي��ة العام��ة للش��ركة يف تاري��خ 2014/5/11م    	
ومت انتخ��اب أعضاء جملس االدارة لف��رتة جديدة ملدة ثالث 
س��نوات ، وتب��ع ذل��ك إق��رار جمل��س اإلدارة لتعي��ني رئي��س 

اجمللس ونائبه وتشكيل اللجان املنبثقة عن اجمللس. 
كما مت جتديد تصريح الش��ركة ملزاولة نشاط إعادة التأمني    	
م��ن قب��ل مؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي مل��دة ثالث 

سنوات.
وفيم��ا يتعل��ق بالتصنيف االئتماين للش��ركة متكنت الش��ركة    	
من احملافظة على تصنيفها اإلئتماين +BBB بوضع مستقر 
م��ن هيئة "س��تاندارد ب��ورز” كما حصلت أيض��ًا على تصنيف 
إقليمي +gcAA بوضع مس��تقر على مس��توى دول جملس 

التعاون اخلليجي من ذات الهيئة.
ومت االنته��اء م��ن أعمال التجهي��ز وانتقال املركز الرئيس��ي    	
للش��ركة ملبنى جديد تعود ملكيتة للشركة مبدينة الرياض 
يف طريق الدائري الش��مايل ليتزامن مع التوس��ع يف أعمال 

الشركة. 

التوقعات المستقبلية  .3
ستواصل الش��ركة يف تطبيق اسرتاتيجية النمو والتوسع املتأين   
والتي حترص من خاللها عل��ى زيادة التنويع يف املنتجات وكذلك 
التوزيع اجلغرايف لنطاق أعمالها ضمن سياس��ة إكتتاب ملتزمة 
وتطبي��ق ملعاي��ر فني��ة عالية متك��ن الش��ركة من حتقي��ق نتائج 
إكتتاب إيجابية. وتتأثر أس��واق إعادة التأمني بالتحوالت االقتصادية 
التي تشهدها كثر من دول العامل مبا يف ذلك التغر يف أسعار 
النفط وانعكاس��اته على األس��واق املالية. وعلى الرغم من وجود 
مؤش��رات لنمو مرتقب تش��هده بعض األس��واق التي تعمل بها 
الش��ركة وخصوص��ًا س��وق اململكة وبعض األس��واق اآلس��يوية 
واإلفريقية إال أن حدة املنافس��ة ووفرة الس��عة االكتتابية وزيادة 
مع��دالت تك��رار اخلس��ائر اجلس��يمة تش��كل حتدي��ًا عل��ى ق��درة 
الش��ركة عل��ى حتس��ني نتائجها الفنية. وقد اس��تعدت الش��ركة 
للتعام��ل مع مثل هذه الظروف من خ��الل عدد من اخلطوات مبا 
يف ذل��ك املراجع��ة الدوري��ة إلج��راءات قبول اخملاط��ر وتوظيف 
أساليب التحليل االكتواري يف التسعر وحتديد االحتياطيات الفنية 

وتطوير قدرات االكتتاب الفنية لديها.

المخاطر الحالية والمستقبلية  .4
 "Risk Appetite" يحدد جملس إدارة الشركة معاير قبول اخلطر  
ويعتمد حوكمة اخملاطر اخلاصة بالش��ركة. هذا وتتبع الش��ركة 
سياس��ات للتعام��ل مع اخملاط��ر، وذلك من خ��الل تطبيق نظام 

إدارة  اخملاط��ر الش��امل “Enterprise Risk Management” الذي 
يتم حتديثه باس��تمرار بن��اء على تطور أعمال الش��ركة، ويتضمن 
ه��ذا النظام يف إط��اره آلية للتع��رف على اخملاط��ر ذات العالقة 
وكيفي��ة تقييمه��ا والتعام��ل معه��ا ووض��ع احلل��ول املناس��بة 
ملواجهتها. وحس��ب ما ورد يف اإليضاح رقم )31( من اإليضاحات 
حول القوائم املالية فإن الشركة معرضة خملاطر إعادة التأمني، 
وإعادة اإلسناد ، أسعار العموالت ، واالئتمان والسيولة والعمالت، 
وأس��عار الصندوق ، وإدارة رأس املال ، والقيمة العادلة لألدوات 
املالي��ة واخملاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية. كما أس��فرت 
املراجع��ة الس��نوية للمخاط��ر بالش��ركة خ��الل ع��ام 2014 م عن 

حتديد اخملاطر التالية احلالية:

مخاطر إعادة التأمين   
خماطر إعادة التأمني تش��مل الرتكز والرتاكم، والتعرض للكوارث،   
وزي��ادة تك��رار املطالبات و ارتف��اع حدتها. وميك��ن احلد من هذه 
اخملاطر من خالل التنوي��ع يف اخملاطر وااللتزام مبعاير االكتتاب 

باإلضافة إىل االستفادة من تغطية إعادة اإلسناد.

مخاطر إعادة اإلسناد  
تنشآ خماطر إعادة اإلسناد من عدم قيام معيدي التأمني  بالوفاء   
بالتزاماته��ا حس��ب اتفاقي��ات إعادة اإلس��ناد وتش��مل عدم دفع 
املطالب��ات املس��تحقة. وللس��يطرة عل��ى ه��ذه اخملاط��ر يتم 
إختي��ار ش��ركات إعادة التأمني بش��كل دقي��ق والتأكد م��ن املركز 

املايل والتصنيف االئتماين اخلاص بهذه الشركات.

مخاطر االئتمان   
تكمن خماط��ر االئتمان يف حالة تعر األطراف التي تتعامل معها   
الش��ركة يف سداد مستحقاتها ويتم التعامل مع هذه اخملاطر 
م��ن خالل سياس��ات تضم��ن التأكد من مس��توى ج��ودة االئتمان 
واملرك��ز امل��ايل والقان��وين باإلضاف��ة إىل تطوير العالق��ة واملراقبة 

الدورية للذمم املدينة.

مخاطر السيولة   
تكم��ن خماطر يف عدم توف��ر الس��يولة الالزمة للوف��اء بالتزامات   
الش��ركة املالي��ة، وتق��وم الش��ركة مبتابع��ة متطلبات الس��يولة 
بش��كل دوري للح��د م��ن ه��ذه اخملاط��ر كم��ا حت��دد سياس��ة 

االستثمار ضوابط للتعامل مع خماطر السيولة. 

تقرير جملس اإلدارة
 أواًل: اخلطط والقرارات املهمة واألنشطة التشغيلية
و التوقعات املستقبلية واخملاطر
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مخاطر السوق  
تؤثر اخملاطر الناجتة عن العوامل االقتصادية واجتاهات األسواق   
يف أنش��طة الش��ركة واس��تثماراتها، وتش��مل خماطر أس��عار 
األسهم وأس��عار الفائدة وأس��عار صرف العمالت ، ويتم التعامل 
مع ه��ذه اخملاطرمن خالل اس��رتاتيجية االس��تثمار التي تتبعها 

الشركة. 

مخاطر عدم االلتزام بالمتطلبات النظامية  
يتطل��ب م��ن الش��ركة االلت��زام باألنظم��ة الص��ادرة ع��ن اجلهات   
االش��رافية خاصة أنظمة هيئة الس��وق املالية ومؤسسة النقد 
التج��ارة والصناع��ة. وتتب��ع الش��ركة  العرب��ي الس��عودي ووزارة 
سياس��ات تضم��ن االلت��زام الكامل بجمي��ع املتطلب��ات النظامية 
وتتعام��ل معه��ا بجدية تامة ، كما توجد لدى الش��ركة إدارة إلتزام 

متخصصة ترتبط بلجنة املراجعة. 

كم��ا تتوق��ع الش��ركة أن تواجه عددًا م��ن اخملاطر املس��تقبلية   
أهمها: 

واحل��وادث  الطبيعي��ة  الك��وارث  حل��وادث  التع��رض  خماط��ر    	
أنش��طة  يف  التوس��ع  ع��ن  الناجت��ة  املنف��ردة  اجلس��يمة 

االكتتاب. 
خماط��ر تأث��ر تغيرات أس��عار النفط وما قد ينت��ج عنها من     

تقليص  يف عوائد استثمارات الشركة. 

تقرير جملس اإلدارة
 أواًل: اخلطط والقرارات املهمة واألنشطة التشغيلية

و التوقعات املستقبلية واخملاطر







تقرير جملس اإلدارة
ثانيًا: النتائج التشغيلية و الفروق اجلوهرية
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تقرير جملس اإلدارة
ثانيًا: النتائج التشغيلية و الفروق اجلوهرية

قائمة المركز المالي للسنوات الخمس األخيرة   .1

)بآالف الرياالت(  

31 ديسمرب 

2014م

31 ديسمرب 

2013م

31 ديسمرب 

2012م

31 ديسمرب 

2011م

 31 ديسمرب

2010م

موجودات عمليات إعادة التأمين

1,4555,2695838,2943,935نقدية وأرصدة لدى البنوك

----13,125ودائع ألجل 

112,73970,49327,60819,12710,642أقساط تأمني مدينة ، صافى

-124,91295,32983,24444,645استثمارات مدرجه قيمتها العادلة فى قائمة الدخل

220,186164,86991,90153,14828,751أقساط تأمني مستحقة

105,140104,88842,12386,63439,411احلصة املعاد إسنادها من املطالبات حتت التسوية

28,1131,069968238330مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

188,020173,3166,38514,01826,734مبالغ مستحقة من عمليات املساهمني

2,0802,3445,75524,83634,253احلصة املعاد إسنادها من األقساط غر املكتسبة

63,51254,44632,50619,84214,352تكاليف اكتتاب مؤجلة

17,31215,71711,59310,3161,105أقساط فائض اخلسارة املؤجلة

6,2697,3375,3032,3332,346ممتلكات ومعدات ، صايف

882,863695,077307,969283,431161,859جمموع موجودات عمليات إعادة التأمني 

موجودات المساهمين

2,56885,674615140,0541,168نقدية وأرصدة لدى البنوك

24,00037,500187,500258,439403,925ودائع ألجل

701,0404781,9005,697دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

3,7043,2953,2802,9872,996دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات و صكوك

732,672595,180445,743256,001307,400استثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

145,470173,995209,047209,792211,322استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

7,1015,7384,2833,0371,758مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

100,000100,000100,000100,000100,000وديعة نظامية

--33,52132,99229,784ممتلكات ومعدات، صايف

1,049,1061,035,414980,730972,2101,034,266جمموع موجودات املساهمني

1,931,9691,730,4911,288,6991,255,6411,196,125جمموع املوجودات
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تقرير جملس اإلدارة
ثانيًا: النتائج التشغيلية و الفروق اجلوهرية

)بآالف الرياالت(  

31 ديسمرب 

2014م

31 ديسمرب 

2013م

31 ديسمرب 

2012م

31 ديسمرب 

2011م

 31 ديسمرب

2010م

مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

-22,6188,1434,7682,486ذمم دائنة

4,1737,6153,26622,23615,362ذمم إعادة إسناد دائنة

1,1294,4634,24314,19716,025أقساط إعادة إسناد املستحقة

238,458215,025122,37981,35154,120إجمايل األقساط غر املكتسبة

609,842424,277159,413146,50557,170إجمايل املطالبات حتت التسوية

---26,167-  إحتياطي عجز األقساط

7508111,5816,92610,409دخل عموالت غر مكتسبة

2,4805,92310,0258,7917,826مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

2,4811,7211,362939947مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

--932932932توزيعات الفائض املستحقة

جمموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة 
882,863695,077307,969283,431161,859التأمني

مطلوبات و حقوق المساهمين
مطلوبات املساهمني

--5001,000-ذمم دائنة

35,44233,18530,08725,16321,359خمصص الزكاة وضريبة الدخل 

188,020173,3166,38514,01826,734مبالغ مستحقة اىل عمليات إعادة التأمني

8,2196,6414,2833,0371,758مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

231,681213,64241,75542,21849,851جمموع مطلوبات املساهمني

حقوق المساهمين

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000رأس املال

6,0716,0716,0716,0716,071إحتياطي نظامي 

(21,656)(76,079)(67,095)(184,299)(188,646)عجز مرتاكم 

817,425821,772938,976929,992984,415جمموع حقوق املساهمني

1,049,1061,035,414980,731972,2101,034,266جمموع  مطلوبات و حقوق املساهمني

جمموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة 
1,931,9691,730,4911,288,7001,255,6411,196,125التأمني ومطلوبات وحقوق املساهمني
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تقرير جملس اإلدارة
ثانيًا: النتائج التشغيلية و الفروق اجلوهرية

قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم
نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس األخيرة   .2

)ب��آالف الري��االت(  

2010م2011م2012م2013م2014مالبيان

 107,475 159,609 245,032 420,086 556,290إجمايل األقساط املكتتبة

(66,982)(55,085)(3,319)(6,449)(6,101)أقساط معاد إسنادها

(1,623)(12,990)(22,427)(27,817)(35,595)مصاريف فائض اخلسارة

 40,492 91,534 219,286 385,820 514,594صايف األقساط املكتتبة

(11,388)(36,648)(60,110)(96,057)(23,697)التغر فى صافى االقساط غر املكتسبة

 27,482 54,886 159,176 289,763 490,897صايف األقساط املكتسبة

(19,186)(58,452)(92,238)(300,257)(401,011)صايف املطالبات املتكبدة

(20,785)(34,108)(49,786)(83,330)(103,811)إجمايل تكاليف اإلكتتاب

 15,823 19,591 6,123 3,437 1,948عموالت على عمليات معاد إسنادها

(429)(952)(1,225)(2,100)(2,781)أتعاب إشراف ورقابة

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

 2,905(19,035) 22,050(118,654) 11,409صايف نتائج اإلكتتاب

---- 70دخل عموالت خاصة من الودائع ألجل

أرباح حمققة من إستثمارات مدرجة قيمتها 
-- 48 39 226العادلة فى قائمة الدخل

أرباح غر حمققة من إستثمارات مدرجة قيمتها 
- 303 637 658 2,431العادلة فى قائمة الدخل

-- 1024,160 59ايرادات اخرى

--(37)(191)(240)مصاريف إدارة إستثمارات

(24,251)(18,351)(17,536)(21,558)(23,352)مصاريف عمومية و إدراية

(589)----مكافأت وبدل اجتماعات ومصاريف جملس اإلدارة

(21,935)(37,083)9,321 (139,604)(9,397)صايف )عجز( / فائض عمليات إعادة التأمني

حصة املساهمني من فائض / )عجز( عمليات 
21,935 37,083 (8,389)139,604 9,397 إعادة التأمني

فائض عمليات إعادة التأمني بعد حصة 
21,935 -932 --املساهمني

---932 932 الفائض املرتاكم فى بداية السنة

--932 932 932 الفائض املرتاكم فى نهاية السنة
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تقرير جملس اإلدارة
ثانيًا: النتائج التشغيلية و الفروق اجلوهرية

قائمة عمليات المساهمين

)بآالف الرياالت(  

2010م2011م2012م2013م2014مالبيان

 24,925 21,891 32,658 54,781 40,120إيرادات إستثمارات

-- 2,250- 248إيرادات أخرى

(2,934)(614) 103 1,124(550)خسائر / أرباح حتويل عمالت أجنبية

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

-(298)(1,841)(2,311)(3,077)مصاريف إدارة إستثمارات

-(284)(1,327)(335)(1,558)مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف جملس اإلدارة

حصة املساهمني من فائض/)عجز( عمليات 
إعادة التأمني

(9,397)(139,604)8,388 (37,083)(21,935)

 56(34,306) 28,952(99,654) 10,839صايف دخل / )خسارة( السنة
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تقرير جملس اإلدارة
ثانيًا: النتائج التشغيلية و الفروق اجلوهرية

إيضاح لفروقات نتائج عمليات إعادة التأمين للعامين 2013-2014م  .3

)بآالف الرياالت(  

2013م2014مالبيان
 التغريات
+ أو )-(

 نسبة التغري
%

%136,20432 420,086 556,290 إجمايل األقساط املكتتبة

%3485 (6,449)(6,101)أقساط معاد إسنادها

%28(7,778)(27,817)(35,595)مصاريف فائض اخلسارة

%128,77433 385,820 514,594 صايف األقساط املكتتبة

%72,36075 (96,057)(23,697)التغر فى صافى االقساط غر املكتسبة

%201,13469 289,763 490,897 صايف األقساط املكتسبة

%34(100,754)(300,257)(401,011)صايف املطالبات املتكبدة

%25(20,481)(83,330)(103,811)إجمايل تكاليف اإلكتتاب

%43(1,489)3,437 1,948 عموالت على عمليات معاد إسنادها

%32(681)(2,100)(2,781)أتعاب إشراف ورقابة

%52,334200 (26,167)26,167 التغر يف احتياطي عجز األقساط

%130,063110 (118,654)11,409 صايف نتائج اإلكتتاب

%700 -70 دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل

%187479 39 226 أرباح حمققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فى قائمة الدخل

أرباح غر حمققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فى قائمة 
%1,773269 658 2,431 الدخل

%42(43)102 59 ايرادات اخرى

%26(49)(191)(240)مصاريف إدارة إستثمارات

%8(1,794)(21,558)(23,352)مصاريف عمومية وإدارية

%130,20793 (139,604)(9,397)صايف عجز عمليات إعادة التامني

%93(130,207)139,604 9,397 حصة املساهمني من عجز عمليات إعادة التأمني

----فائض عمليات إعادة التأمني بعد حصة املساهمني

%0-932 932 الفائض املرتاكم فى بداية السنة

%0-932 932 الفائض املرتاكم فى نهاية السنة
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وصف ألنواع النشاط الرئيسية ونتائجها  .4
تعم��ل الش��ركة الس��عودية إلعادة التأمني "إع��ادة" التعاونية يف جمال إعادة التأم��ني اإلتفاقي واإلختياري وذلك يف كل م��ن فروع التأمينات   
العامة والتأمينات على احلياة يف اململكة العربية الس��عودية والدول العربية ودول الش��رق األوس��ط  وآس��يا وأفريقيا من مركزها الرئيسي 
بالري��اض وفرعه��ا يف لبوان يف ماليزيا، وتتكون الش��ركة من وحدات عمل وذلك حس��ب منتجاتها وخدماتها حس��ب التفصيل املوضح يف 

اجلدول التايل:

)بآالف الرياالت(  

احلوادث احلياةاملركباتالبحرياحلريقالهندسةالبيان
اإلجمايلأخرىالعامة 

إجمايل األقساط 
556,290 41,910 37,436 97,019 24,981 55,227 212,311 87,406 املكتتبة

أقساط معاد 
(6,101)77 26 (1)- 316 155 (6,674)إسنادها

مصاريف فائض 
(35,595)(880)(412)(1,929)(390)(1,192)(23,582)(7,210)اخلسارة

صايف األقساط 
514,594 41,107 37,050 95,089 24,591 54,351 188,884 73,522 املكتتبة

التغر فى صافى 
االقساط غر 

املكتسبة
(4,356)(23,885)(3,447) 17,608(1,117)(4,348)(4,152)(23,697)

صايف األقساط 
490,897 36,955 32,702 93,972 42,199 50,904 164,999 69,166 املكتسبة

صايف املطالبات 
(401,011)(51,062)(12,290)(67,126)(41,315)(30,464)(134,546)(64,208)املتكبدة

إجمايل تكاليف 
(103,811)(2,583)(8,198)(3,455)(6,451)(14,794)(48,768)(19,562)اإلكتتاب

عموالت على 
عمليات معاد 

إسنادها
 1,847 112(195)- 15 179(10) 1,948

أتعاب إشراف 
(2,781)(208)(188)(485)(125)(276)(1,061)(438)ورقابة

التغر يف 
إحتياطي عجز 

األقساط
(3,685) 37,192(1,219) 5,538(8,133)(1,734)(1,792) 26,167

صايف نتائج 
11,409 )18,700(10,471 14,788 )154(3,956 17,928 )16,880(اإلكتتاب
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األقساط المكتتبة والتحليل الجغرافي   .5 
ارتف��ع إجمايل أقس��اط إعادة التأمني املكتتبة بنس��بة %32 عام 2014م حيث بلغ 556,290 ألف ريال مقاب��ل 420,086 ألف  ريال 2013م ويرجع    
ذلك بشكل أساسي إىل زيادة جهود التسويق واملبيعات باألسواق احمللية واألسواق اآلسيوية واألفريقية وأيضًا يف بلدان أخرى يف الشرق 

األوسط  يف عام 2014م. 

الرسم البياين التايل يوضح إجمايل أقساط التأمني املكتتبة خالل الفرتة 2010-2014 م )بآالف الرياالت(  

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

2013م2014مالقطاع

 159,959 212,311احلريق

 76,638 87,406الهندسة

 45,638 55,227البحري

 50,626 24,981املركبات

 51,314 97,019احلياة

 16,888 37,436احلوادث العامة 

19,023  41,910أخرى

420,086  556,290اإلجمايل
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519,071

293,303

165,300

74,477
43,305

تحليل جغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة )بآالف الرياالت(  

القطاع اجلغرايف
2013م2014م

النسبة لإلجمايلاألقساط املكتتبةالنسبة لإلجمايلاألقساط املكتتبة

%221,27253 %278,81850 اململكة العربية السعودية

%75,85018 %94,95417 بلدان أخرى يف منطقة الشرق األوسط

%63,56515 %63,88412 أفريقيا

%59,39914 %118,63421 آسيا 

%420,086100 %556,290100 اإلجمايل

مجموع اإليرادات   .6
ارتف��ع جمم��وع اإليرادات بنس��بة %77 حيث بلغ 519,071 ألف ريال عام 2014م مقاب��ل 293,303 ألف  ريال عام 2013م وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع   

صايف أقساط إعادة التأمني املكتسبة من 289,763  ألف ريال يف عام 2013م إىل 490,897 ألف ريال يف عام 2014م بنسبة قدرها 69%.

فيما يلي الرسم البياين مبجموع اإليرادات خالل الفرتة 2010-2014م )بآالف الرياالت(  
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المطالبات المتكبدة  .7
إرتفع ص��ايف املطالبات املتكبدة بعد اس��تقطاع حصة معيدي   
التأم��ني بنس��بة %34 إىل 401,011 أل��ف ري��ال يف ع��ام 2014م م��ن 

300,257 ألف ريال يف عام 2013م.

مجموع التكاليف والمصاريف  .8
بلغ جمموع تكاليف ومصاريف عمليات إعادة التأمني التش��غيلية   
531,195 أل��ف ري��ال ع��ام 2014م مقاب��ل 433,604 أل��ف  ري��ال ع��ام 

2013م  مرتفعًا بنس��بة قدرها %23 ويرجع ذلك بش��كل أساسي 

إىل املطالبات املتكبدة كما هو مذكور يف البند الس��ابق. كما بلغ 
جمموع تكاليف ومصاريف عمليات املساهمني 20,133 ألف ريال 
ع��ام 2014م مقاب��ل 15,955 ألف  ري��ال عام 2013م مرتفعًا بنس��بة 

قدرها 26%.

مجموع االستثمارات   .9
بل��غ جمم��وع اس��تثمارات املس��اهمني خ��الل ع��ام 2014م  مبلغ   
1,002,142 أل��ف ري��ال س��عودي مقاب��ل 992,347 أل��ف  ري��ال يف 

ع��ام 2013م مرتفع��ًا بنس��بة %1، وكذلك بلغ جمموع إس��تثمارات 
عملي��ات إعادة التأمني  خالل ع��ام 2014م  مبلغ 138,037 ألف ريال 
مقابل 95,329 ألف ريال للعام 2013م مرتفعًا بنسبة قدرها 45%. 

فيم��ا يل��ي الرس��م البي��اين مبجم��وع اإلس��تثمارات خ��الل الف��رتة   
2014-2010م )بآالف الرياالت(
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إيرادات استثمارات عمليات إعادة التأمين  .10
بلغ جمموع إيرادات اس��تثمارات التأمني خالل عام 2014م مبلغ 2,726 ألف ريال س��عودي مقابل 697 ألف ريال س��عودي للعام 2013م مرتفعًا   

بنسبة قدرها 291%.

ويوضح الرسم البياين جمموع إيرادات إستثمارات عمليات إعادة التأمني خالل الفرتة 2010-2014م )بآالف الرياالت(  
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إيرادات استثمارات المساهمين   .11
حققت إستثمارات عمليات املساهمني إيرادات قدرها 40,120 ألف ريال خالل عام 2014م مقابل إيرادات قدرها 55,907 ألف ريال عام 2013م   

وذلك بانخفاض قدره 28%.

ويوضح الرسم البياين جمموع إيرادات إستثمارات املساهمني خالل الفرتة 2010-2014م )بآالف الرياالت(  

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات إستثمارات المساهمين )بآالف الرياالت(  

القطاع اجلغرايف
2013م2014م

إيرادات 
إيرادات النسبة لإلجمايلاالستثمارات

النسبة لإلجمايلاالستثمارات

%19,19234 %11,82229 اململكة العربية السعودية

%36,71566 %28,29871 خارج  اململكة العربية السعودية

%55,907100 %40,120100 اإلجمايل
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)عجز(/فائض عمليات إعادة التأمين التشغيلية  .12
حققت عمليات إعادة التأمني  التش��غيلية قبل عائد االس��تثمارات عجزًا وقدره 11,883 ألف  ريال خالل عام 2014م، مقابل عجز و قدره 140,110   

ألف ريال خالل لعام 2013م وقد مت حتويل حصة املساهمني من هذا العجز لقائمة عمليات املساهمني.

الرسم البياين التايل يوضح )عجز( / فائض عمليات إعادة التأمني التشغيلية خالل الفرتة 2010-2014م )بآالف الرياالت(  
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صافي دخل/ )خسارة( عمليات المساهمين  .13
حقق��ت عملي��ات املس��اهمني صايف دخل عام 2014م بلغ 10,839 ألف  ريال مقابل صايف خس��ارة يف ع��ام 2013م مببلغ 99,654 ألف  ريال.   
ويعود الس��بب يف ذلك إىل اإلرتفاع فى صافى األقس��اط املكتسبة بنس��بة %69، وكذلك االرتفاع فى صافى أرباح إستثمارات حملة الوثائق 

بنسبة 392%.

الرسم البياين التايل يوضح إجمايل صايف دخل/)خسارة( عمليات املساهمني خالل الفرتة 2010-2014م )بآالف الرياالت(  

قائمة عمليات المساهمين خالل الفترة 2010-2014م )بآالف الرياالت(   

2010م2011م2012م2013م2014مالبيان

24,925 21,891 32,658 54,781 40,120 إيرادات إستثمارات

--2,250 -248 إيرادات أخرى

(2,934)(614)103 1,124 (550))خسائر( / أرباح حتويل عمالت أجنبية

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

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

-(284)(1,327)(335)(1,558)مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف جملس اإلدارة

حص��ة املس��اهمني من )عج��ز( / فائض عملي��ات إعادة 
(21,935)(37,083)8,388 (139,604)(9,397)التأمني

56 (34,306)28,952 (99,654)10,839 صايف دخل / )خسارة( السنة
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إجمالي الدخل/)العجز( الشامل  .14
بلغ إجمايل العجز الشامل خالل عام 2014م مبلغ 4,347 ألف ريال، مقابل إجمايل العجز الشامل يف عام 2013م مببلغ 117,204 ألف  ريال.  

قائمة عمليات املساهمني الشاملة خالل الفرتة 2010-2014م )بآالف الرياالت(   

2010م2011م2012م2013م2014مالبيان

56 (34,306)28,952 (99,654)10,839 صايف دخل / )خسارة( السنة

(21,274)(20,117)(19,967)(17,550)(15,186)الزكاة وضريبة الدخل

(21,218)(54,423)8,984 (117,204)(4,347)إجمايل )اخلسارة( / الدخل الشامل للسنة

االحتياطيات الفنية  .15
تهدف سياسة الشركة على بناء احتياطيات فنية تعزز من مالءة الشركة وقدرتها املالية، وقد ارتفعت االحتياطيات الفنية يف العام 2014م   

بنسبة قدرها %34 حيث بلغت 678,318 ألف ريال مقابل 504,601 ألف ريال عام 2013م. 

فيما يلي الرسم البياين باإلحتياطيات الفنية خالل الفرتة 2010-2014م )بآالف الرياالت(  
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الموجودات    .16
بل��غ جمم��وع موج��ودات الش��ركة 1,931,969 ألف  ري��ال يف عام 2014م مقاب��ل 1,730,491 ألف  ري��ال يف عام 2013م مرتفعة بنس��بة %12، وقد    
بل��غ جمم��وع موج��ودات عمليات إعادة التأمني  مبلغ 882,863 أل��ف  ريال يف عام 2014م مقابل 695,077 أل��ف  ريال يف عام 2013م، وجمموع 

موجودات املساهمني مبلغ 1,049,106 ألف  ريال يف عام 2014م مقابل 1,035,414 ألف  ريال يف عام 2013م.

الرسم البياين التايل يوضح املوجودات خالل الفرتة 2010-2014م )بآالف الرياالت(  
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الشركات التابعة   .17
ال توجد شركات تابعة للشركة داخل اململكة أو خارجها.  

سياسة توزيع األرباح  .18
نظ��رًا لوجود خس��ائر مرتاكمة من الس��نوات الس��ابقة فلن تقوم   
الش��ركة بتوزيع أرباح لهذا العام، وتعتمد سياس��ة الش��ركة يف 
توزي��ع األرباح على حتقيق عوائد ومكاس��ب جمزية للمس��تثمرين 

يف أسهم الشركة وفقًا لإلعتبارات التالية:

توزي��ع أرباح نقدية جمزية على املس��اهمني، بعد األخذ يف   -1  
االعتب��ار العوام��ل اخملتلف��ة القائم��ة وق��ت التوزي��ع مبا يف 
ذل��ك الوضع املايل للش��ركة ومتطلب��ات رأس املال العامل 
واألرب��اح  القابلة للتوزي��ع وحدود االئتمان املتاحة للش��ركة، 

باإلضافة إىل الوضع االقتصادي العام.

من��ح أس��هم جمانية للمس��اهمني يف حالة توف��ر الظروف   -2  
املبق��اة  باألرب��اح  املرتبط��ة  بذل��ك  اخلاص��ة  واملتطلب��ات 
ومكونات حقوق املس��اهمني يف املراك��ز والقوائم املالية 

للشركة.

تكون أحقية األرباح  س��واء األرباح  النقدية أو أس��هم املنحة   -3  
ملالك��ي األس��هم املس��جلني بس��جالت مرك��ز اإلي��داع لدى 
ش��ركة السوق املالية يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية 

العامة.

تدفع الشركة األرباح  املقرر توزيعها على املساهمني يف   -4  
املواعيد التي يحددها جملس اإلدارة.

وحسب النظام األساسي للشركة يتم توزيع األرباح بناء على قرار 
اجلمعية العامة ويكون ذلك على الوجه التايل:

جتنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة.  -1  

يجن��ب )20%( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي،   -2  
ويج��وز للجمعية العامة العادية وق��ف هذا التجنيب متى بلغ 

اإلحتياطي املذكور مقدار رأس املال املدفوع.

يج��وز للش��ركة جتني��ب نس��به مئوي��ة م��ن األرباح الس��نوية   -3  
الصافي��ة لتكوي��ن إحتياطي إض��ايف يخصص لدع��م املركز 

املايل للشركة حسب ما تقرره اجلمعية العامة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني ال تقل عن   -4  
)5%( من رأس املال املدفوع.

ي��وزع الباقي بعد ذلك على املس��اهمني كحصة يف األرباح   -5  
أو يحول إىل حساب األرباح املبقاة.

يجوز بقرار من جمل��س اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من   -6  
األرباح الس��نويةاحملددة يف الفقرة )4( الواردة أعاله وفقًا 

للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات اخملتصة.





تقرير جملس اإلدارة
ثالثًا: االلتزامات واإلفصاحات واإلقرارات حسب 

اللوائح التنظيمية
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االلتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية  .1
بشكل عام حققت الشركة خالل عام 2014م. االلتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية املطبقة يف اململكة العربية السعودية والتي تشمل:  

القواعد و اللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية.  l 	

القواعد و اللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.  l 	

قواعد الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل.  l 	

نظام العمل و العمال الصادر عن وزارة العمل.  l 	

االلتزام بالئحة حوكمة الشركات  .2
ألتزمت الشركة بتطبيق جميع مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية خالل العام 2014م ما عدا املادة التالية:  

أســباب عـدم التطبيقنـص املــــــــادةرقــم املادة

املادة )6()ب( حقوق 

التصويت 

الختيار  التصويت  عند  الرتاكمي  التصويت  أسلوب  إتباع  يجب 

أعضاء جملس اإلدارة

إجراء  على  الرسمية  املوافقة  الشركة  تتلق  مل 

التعديل من مؤسسة النقد العربي السعودي

تكوين مجلس اإلدارة  وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة لكل عضو  .3
بن��اًء عل��ى إجتماع اجلمعية العامة للش��ركة يف تاري��خ 2014/05/11م فقد مت انتخاب أعضاء جملس االدارة لفرتة جديدة ملدة ثالث س��نوات ،   

وتبع ذلك إقرار جملس اإلدارة لتعيني رئيس اجمللس ونائبه وتشكيل اللجان املنبثقة عن اجمللس. 

الفرتةإســـــــــم العضــــــــوفئةالعضوية

الشركات املساهمة األخرى 
التي يشارك يف عضوية 

جملس إدارتها

هشام بن عبدامللك آل الشيخأعضاءغريتنفيذيني
مت التجديد يف 2014/05/11مرئيس جملس اإلدارة

أعضاء مستقلون

مشاري بن إبراهيم املشاري احلسني
مت التجديد يف 2014/05/11منائب رئيس جملس اإلدارة 

البنك السعودي لالستثمار
الصندوق السعودي للتنمية

انتهت فرتة العضوية يف د. سلمان بن عبدالرحمن السديري 
2014/05/11م

أحمد حممد أحمد صباغ
مت التجديد يف 2014/05/11م

شركة التأمني االسالمية - األردن
شركة األمان للتكافل - لبنان

شركة إسكان للتأمني - مصرمت التجديد يف 2014/05/11مهمام حممد همام بدر

مت التجديد يف 2014/05/11مجني لوك قرقني 

مت التجديد يف 2014/05/11ممنصور بن عبدالعزيز البصيلي

مت التجديد يف 2014/05/11مإسماعيل حمبوب 

مت التعيني يف 2014/05/11محممود جميل حسوبة

مت التجديد يف 2014/05/11مفهد بن عبدالرحمن احلصنيأعضاء تنفيذيون
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إجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور خالل العام المالي 2014م   .4

أســــم العضو 

 اإلجتماع
األول

2014/2/16م

اإلجتماع الثاين
2014/4/13م

اإلجتماع 
الثالث

2014/5/11م

اإلجتماع 
الرابع

2014/7/13م

اإلجتماع
اخلامس

2014/10/19م

اإلجتماع
السادس

اجملموع2014/12/21م

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرهشام بن عبدامللك آل الشيخ

5حضرمل يحضرحضرحضرحضرحضرمشاري بن إبراهيم املشاري احلسني

2مل يحضر 1مل يحضر 1مل يحضر 1مل يحضر 1حضرحضرد. سلمان بن عبدالرحمن السديري 

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرأحمد حممد أحمد صباغ

5حضرحضرحضرمل يحضرحضرحضرهمام حممد همام بدر

5حضرحضرحضرمل يحضرحضرحضرجني لوك قرقني 

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرمنصور بن عبدالعزيز البصيلي

5حضرحضرحضرمل يحضرحضرحضرإسماعيل حمبوب 

3مل يحضرحضرحضرحضرمل يحضر 2مل يحضر 2حممود جميل حسوبة

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرفهد بن عبدالرحمن احلصني 

انتهت فرتة العضوية يف 2014/05/11م  1  

مت التعيني يف 2014/05/11م   2  
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لجان مجلس اإلدارة    .5

اللجنة التنفيذية   

عدد إجتماعات أسماء رئيس وأعضاء اللجنةإختصاصات و مهام اللجنة
اللجنة خالل العام

تق��وم اللجن��ة التنفيذي��ة مبتابع��ة اإلدارة التنفيذي��ة 
للش��ركة ومراجع��ة األعم��ال بش��كل دوري وتق��دمي 
خمتل��ف  ح��ول  اإلدارة  جمل��س  إىل  التوصي��ات 
املوضوع��ات مث��ل اخلط��ط االس��رتاتيجية وخط��ط 

العمل.

حتى 2014/05/11م
رئيسًا األستاذ/ هشام بن عبد امللك آل الشيخ 
عضوًا الدكتور/ سلمان بن عبدالرحمن السديري 
عضوًا األستاذ/ فهد بن عبد الرحمن احلصني 
عضوًا األستاذ/ جني لوك قرقني 

إبتداءًا من 2014/05/11م
رئيسًا األستاذ/ هشام بن عبد امللك آل الشيخ 
عضوًا األستاذ/ فهد بن عبد الرحمن احلصني 
عضوًا األستاذ/ جني لوك قرقني 

ومت إضافة العضوين التاليني إبتداءًا من 2014/12/21م 
عضوًا األستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي 
عضوًا األستاذ/ همام حممد همام بدر 

3

لجنة المراجعة   

عدد إجتماعات أسماء رئيس وأعضاء اللجنةإختصاصات و مهام اللجنة
اللجنة خالل العام

تق��وم جلن��ة املراجع��ة مبه��ام تفعي��ل توصي��ات جمل��س 
اإلدارة فيما يتعلق باإلش��راف على التقارير املالية للشركة 
وتقييم مدى كفاءة عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية. 
كما تق��وم اللجنة بعملي��ة تقييم و مراقبة عملي��ات االلتزام 

باألنظمة واللوائح داخل الشركة والتوصية بشأنها.

مت التجديد يف 2014/05/11م
رئيسًا األستاذ/ أحمد حممد صباغ 
عضوًا خارجيًا األستاذ/ نعيم فخري اجليوسي 
عضوًا خارجيًا األستاذ/ علي بن سعيد القحطاين 

6

لجنة الترشيحات و المكافآت   

عدد اجتماعات أسماء رئيس وأعضاء اللجنةإختصاصات و مهام اللجنة
اللجنة خالل العام

تق��وم جلن��ة الرتش��يحات واملكاف��آت بع��دة مه��ام منه��ا 
التوصية جمللس اإلدارة الرتشيح لعضوية اجمللس وفقًا 
للسياس��ات واملعاي��ر املعتم��دة، و املراجعة الس��نوية 
لالحتياج��ات املطلوبة م��ن املهارات املناس��بة لعضوية 
اإلدارة ورف��ع  اإلدارة، مراجع��ة هي��كل جمل��س  جمل��س 
التوصيات يف ش��أن التغيرات التي ميك��ن إجراؤها، التأكد 
من اس��تقاللية أعضاء جملس اإلدارة وعدم وجود تعارض 
مصال��ح، وضع سياس��ات واضح��ة لتعويض��ات ومكافآت 

أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني.

مت التجديد يف 2014/05/11م
األستاذ/ مشاري بن إبراهيم املشاري احلسني

األستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي
األستاذ/ همام حممد همام بدر

رئيسًا
عضوًا
عضوًا

2
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لجنة اإلستثمار  

عدد اجتماعات أسماء رئيس وأعضاء اللجنةإختصاصات و مهام اللجنة
اللجنة خالل العام

تت��وىل جلن��ة االس��تثمار اإلش��راف عل��ى إدارة احملفظ��ة 
وتنفي��ذ  إع��داد  عل��ى  وتش��رف  للش��ركة،  االس��تثمارية 

السياسات االستثمارية.

حتى 2014/05/11م
األستاذ/ هشام بن عبد امللك آل الشيخ 
الدكتور/ سلمان بن عبدالرحمن السديري

األستاذ/ مشاري بن إبراهيم املشاري احلسني
األستاذ/ فهد بن عبد الرحمن احلصني 

إبتداءًا من 2014/05/11م
األستاذ/ هشام بن عبد امللك آل الشيخ 

األستاذ/ مشاري بن إبراهيم املشاري احلسني
األستاذ/ حممود جميل حسوبه 

األستاذ/ فهد بن عبد الرحمن احلصني 

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا

3

لجنة المخاطر واإلكتتاب  

عدد اجتماعات أسماء رئيس وأعضاء اللجنةإختصاصات و مهام اللجنة
اللجنة خالل العام

تش��رف جلن��ة اخملاطر واإلكتت��اب على إدارة اخملاطر وأنش��طة 
اإلكتتاب يف الش��ركة نيابة عن جملس اإلدارة, وتشمل مهامها 
الرئيس��ية تصمي��م إس��رتاتيجية إدارة اخملاطر يف الش��ركة مبا 
يتوافق مع إلتزامات الشركة جتاه مساهميها واجلهات الرقابية، 
كما تختص اللجنة بإعتماد سياس��ات وإرشادات اإلكتتاب وحتديد 

حدود اخملاطر املسموح بها للشركة.

مت التجديد يف 2014/05/11م
رئيسًا األستاذ/ جني لوك قرقني 
عضوًا األستاذ/ همام حممد همام بدر 
عضوًا األستاذ/ إسماعيل حمبوب 
عضوًا األستاذ/ فهد بن عبد الرحمن احلصني 

6

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

ال توج��د ل��دى الش��ركة مصلح��ة تعود ألعضاء جمل��س اإلدارة  وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أس��هم أو أدوات دين الش��ركة أو أي من    
شركاتهم التابعة ، خالف ما هو موضح يف الفقرة 9 أدناه.

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

مل تقم أي فئة متتلك أسهم لها حق التصويت بإبالغ الشركة بتلك احلقوق.   

بيان بأي استثمارات أو احتياطيات انشأتها الشركة لصالح موظفيها.  .8  
مل تقم الشركة بعمل أي استثمارات أو احتياطيات لصالح موظفيها.   
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نسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة لعام 2014م  .9

إسم العضو

عدد األسهم 
أو أدوات 

الدين يف 
بداية العام

نسبة 
امللكية 

يف بداية 
العام

صايف 
التغيري 

عدد 
األسهم 

خالل العام

نسبة 
التغري 
خالل 
العام

إجمايل 
األسهم 

نهاية العام

إجمايل 
نسبة 

التملك 
نهاية 
العام

هشام بن عبد امللك آل الشيخ وعائلته
%10,0000.01%0-%10,0000.01رئيس جملس اإلدارة 

مشاري بن إبراهيم املشاري احلسني وعائلته
%5,0000.005%0-%5,0000.005نائب رئيس جملس اإلدارة

د. سلمان بن عبدالرحمن السديري وعائلته
%0-%0-%5,0000.005عضو جملس اإلدارة 

أحمد حممد أحمد صباغ وعائلته
%400,0000.4%0-%400,0000.4عضو  جملس اإلدارة

همام حممد همام بدر وعائلته
%0-%0-%0-عضو جملس اإلدارة

جني لوك قرقني وعائلته
%0-%0-%0-عضو جملس اإلدارة 

منصور بن عبدالعزيز البصيلي وعائلته
%71,1170.07%921,50093%992,6170.99عضو جملس اإلدارة

إسماعيل حمبوب وعائلته
%0-%0-%0-عضو جملس اإلدارة 

حممود جميل حسوبة وعائلته
%35,0000.035%35,00073%130,0000.13عضو جملس اإلدارة

فهد بن عبدالرحمن احلصني وعائلته
%1,5000.0015%0-%1,5000.0015عضو جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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مزايا و مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  .10

)بآالف الرياالت(

البيــــــــــــــــان

 أعضاء
 جملس
اإلدارة

التنفيذيني

أعضاء جملس 
اإلدارة غري 
التنفيذيني/
املستقلني

جمموع ما حصل عليه
خمسة من كبار التنفيذيني)مبا فيهم 
الرئيس التنفيذي واملدير املايل( ممن 

تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات

6,753--الرواتب والتعويضات

120900700املكافآت الدورية والسنوية

-36502مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف جملس االدارة

-383-أتعاب إستشارية

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

1561,7857,453املـجمــــوع

عقود فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة    .11
مت خالل العام 2014م دفع مبلغ 383,376 ريال لعضو جملس اإلدارة لألس��تاذ /جني لوك قرقني بحس��ب عقد لتقدمي خدمات استش��ارية يف   
جمال إعادة التأمني تس��ري ملدة عام ينتهي يف 2015/04/30م قابل للتجديد. كما أجرت الش��ركة عقود إعادة تأمني ملدة عام مع الش��ركة 
اإلسالمية للتأمني )األردن( بقيمة 3,277,789 ريال ، وكذلك عقود إعادة تأمني ملدة عام مع شركة األمان للتكافل )لبنان( بقيمة 124,876 ريال  
علمًا بأن األس��تاذ / أحمد حممد صباغ عضو يف جملس��ي إدارتها. كما أجرت الش��ركة أيضًا عقود إعادة تأمني ملدة عام مع ش��ركة إسكان 
للتأم��ني )مصر( بقيمة 2,769,604 ريال علمًا بأن األس��تاذ/ همام حممد همام ب��در رئيس جمللس إدارتها. وقد مت تنفيذ جميع هذه العقود 

طبقًا لإلجراءات املعتمدة من قبل الشركة.

فعالية الرقابة الداخلية بالشركة  .12
يس��عى نظام الرقابة الداخلية بالش��ركة إىل توفر التحقق من وس��ائل التحكم والرقابة كافية بدرجة معقولة وكذلك إىل التأكد من سالمة التقارير   
املالية واحلد من اخملاطر، وقامت إدارة  املراجعة الداخلية برفع تقاريرها إىل جلنة املراجعة وال توجد نتائج جوهرية للمراجعة السنوية لفاعلية 

إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. 
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ثالثًا: االلتزامات واإلفصاحات واإلقرارات حسب اللوائح التنظيمية

بيان بقيمة المدفوعات النظامية  .13

املبلغ بآالف الرياالتالبيــــــــــــــــان

12,929الزكاة و ضريبة الدخل

992ضريبة اإلستقطاعات

400رسوم تداول

1,164املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

2,852تكاليف الرقابة و التفتيش ملؤسسة النقد العربي السعودي

60تكاليف تأشرات و جوازات

39أخرى

18,436اإلجمايل
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تقرير جملس اإلدارة
ثالثًا: االلتزامات واإلفصاحات واإلقرارات حسب اللوائح التنظيمية

مراجعو الحسابات الخارجيين  .14
وافق��ت اجلمعية العامة العادي��ة املنعقدة بتاري��خ 2014/5/11م   
عل��ى اق��رتاح جمل��س اإلدارة  بتعيني كل من الس��ادة / إرنس��ت 
النم��ر احملاس��بون  آن��د يون��غ حماس��بون قانوني��ني والبس��ام و 
املتحالفون للقيام بدور مش��رتك كمراجعني حلس��ابات الشركة 

عن السنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م.

معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية  .15
تطب��ق الش��ركة معاي��ر احملاس��بة الدولي��ة ب��دال م��ن املعاي��ر   
للمحاس��بني  الس��عودية  الهيئ��ة  ع��ن  الص��ادرة  احملاس��بية 
القانوني��ني وذل��ك بع��د أخ��ذ موافق��ة مؤسس��ة النق��د العرب��ي 
الس��عودي، ومل يك��ن هناك اختالف��ات قياس جوهري��ة يف جميع 

احلسابات.

وقد لفت تقرير احملاس��ب القان��وين االنتب��اه إىل أن القوائم املالية   
للش��ركة أع��دت وفقًا للمعاي��ر الدولية اخلاص��ة بالتقارير املالية 
وليس وفقًا ملعاير احملاس��بة الصادرة عن الهيئة الس��عودية 

للمحاسبني القانونني، وقد مت إيضاح السبب يف ذلك.

اإلقرارات  .16

يقر مجلس إدارة الشركة السعودية إلعادة التأمين   
)إعادة( التعاونية أنه:

ال توج��د أية قروض على الش��ركة  س��واء كانت واجبة الس��داد    	

عند الطلب أو غر ذلك، ومل تقم الشركة بدفع أية مبالغ سداد 
لقروض خالل السنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م.

ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم، وأي حقوق خيار     
أو مذك��رات حق إكتتاب أو حقوق مش��ابهة أصدرتها الش��ركة  

خالل السنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م.
التوج��د أي��ة حقوق حتوي��ل أو إكتت��اب مبوجب أدوات دي��ن قابلة     
للتحوي��ل إىل أس��هم، أو حق��وق خي��ار، أو مذك��رات ح��ق إكتتاب، 
أوأي حقوق مش��ابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام 

املايل 2014م.
مل تق��م الش��ركة بإس��رتداد أو ش��راء أو إلغ��اء م��ن جانبه��ا ألي     

أدوات دين قابلة لإلسرتداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية.

ال يوج��د خالل العام 2014م  أي عقد كانت الش��ركة طرفًا فيه أو     
كان��ت توجد فيه مصلح��ة جوهرية للرئيس التنفي��ذي أو املدير 

املايل أو ألي شخص ذي عالقة بهم.
ال توج��د أي ترتيب��ات أو إتفاق تنازل مبوجب��ة أحد أعضاء جملس     

اإلدارة أو كبار التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض.
ال توجد إي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد مس��اهميها عن     

أي حقوق يف األرباح.
فرض��ت هيئ��ة الس��وق املالي��ة غرام��ة مالي��ة عل��ى الش��ركة     
مقداره��ا 20,000 ري��ال خملالفته��ا الفق��رة )أ( م��ن امل��ادة 
األربعني من قواعد التس��جيل واإلدراج وذلك إلفصاح الش��ركة 
ع��ن معلوم��ة غ��ر صحيحة يف إع��الن نتائ��ج الش��ركة املالية 
األولي��ة للفرتة املنتهية يف 2013/12/31م ، وقد مت نش��ر إعالن 

توضيحي باملعلومة الصحيحة.
مت توقي��ع غرام��ة عل��ى الش��ركة قدره��ا 13,166 ري��ال من قبل     
مؤسس��ة النقد العربي السعودي نظرا للتأخر يف دفع رسوم 
الرقاب��ة والتفتيش ، وذلك بس��بب تزامن تاريخ الدفع مع إجازة 

عيد األضحى املبارك.

يقر مجلس إدارة  الشركة السعودية إلعادة التأمين    
)إعادة( التعاونية بما يلي:

أن سجالت احلسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح. أ(   
أن نظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة ُأع��ّد على أس��س س��ليمة وُنّفذ  ب(   

بفاعلية.
أن��ه ال يوج��د أي ش��ك يذكر يف قدرة الش��ركة عل��ى مواصلة  ج(    

نشاطها.

الخاتمة  
وإذ يع��رب جمل��س اإلدارة  ع��ن ش��كره وتقديره لعمالء الش��ركة   
الك��رام عل��ى م��ا يولوننا من ثق��ة غالي��ة، فإن اجمللس يس��ره أن 
يقدم خالص ش��كره وامتنان��ه جلميع املس��اهمني الذين أصبح 
إلس��هامهم دور كب��ر يف تطوي��ر الش��ركة الس��عودية إلع��ادة 
التأمني  )إعادة( التعاونية ، ويس��جل جملس اإلدارة  تقديره أيضا 
إلدارة  الش��ركة والعامل��ني فيها على جهوده��م اخمللصة التي 

بذلوها خالل العام.





20
14

ي 
نو

س
ر ال

قري
الت

الشركة السعودية إلعادة التأمين )إعادة( التعاونية
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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قائمة المركز المالي
كما يف 31 ديسمرب 2014م 

بالريال السعودي

2013م2014مإيضاحات

موجودات عمليات إعادة التأمين

71,454,8645,268,638نقدية وأرصدة لدى البنوك

  -1513,125,000ودائع ألجل

8112,739,09870,492,623أقساط تأمني مدينة، صايف

9124,911,73795,329,159إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل 

220,186,253164,869,180أقساط تأمني مستحقة

10105,139,646104,888,575احلصة املعاد إسنادها من املطالبات حتت التسوية

1128,113,1341,069,002مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

188,019,813173,315,949مبالغ مستحقة من عمليات املساهمني

122,080,4402,344,151احلصة املعاد إسنادها من األقساط غر املكتسبة

1363,512,58154,445,929تكاليف إكتتاب مؤجلة

17,311,81515,716,948أقساط فائض اخلسارة مؤجلة 

146,269,0407,337,119ممتلكات ومعدات، صايف

882,863,421695,077,273جمموع موجودات عمليات إعادة التأمني 

موجودات المساهمين

72,567,73085,673,516نقدية وأرصدة لدى البنوك

1524,000,00037,500,000ودائع ألجل

70,0351,040,241دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل 

3,703,7663,295,158دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك

9732,671,564595,179,554إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

16145,470,427173,995,409إستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

117,100,7135,738,119مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

27100,000,000100,000,000وديعة نظامية 

1433,521,50232,991,742ممتلكات ومعدات، صايف

1,049,105,7371,035,413,739جمموع موجودات املساهمني

1,931,969,1581,730,491,012جمموع املوجودات
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قائمة المركز المالي )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2014م 

بالريال السعودي

2013م2014مإيضاحات

مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

22,617,6568,143,048ذمم دائنة 

4,173,0607,615,523ذمم إعادة إسناد دائنة

1,129,2534,463,127أقساط إعادة إسناد مستحقة

12238,458,639215,025,067إجمايل األقساط غر املكتسبة

10609,842,291424,276,504إجمايل املطالبات حتت التسوية

26,167,000  -6إحتياطي عجز األقساط

17749,782810,894دخل عموالت غر مكتسبة

182,479,6625,923,389مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

2,481,0011,720,644مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

881,931,344694,145,196جمموع مطلوبات عمليات إعادة التأمني

فائض عمليات إعادة التأمين

932,077932,077الفائض املرتاكم

882,863,421695,077,273جمموع مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمني

 مطلوبات و حقوق المساهمين
مطلوبات المساهمين

500,000  -ذمم دائنة

2035,441,64233,184,598خمصص الزكاة وضريبة الدخل 

188,019,813173,315,949مبالغ مستحقة إىل عمليات إعادة التأمني

188,219,0646,641,169مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

231,680,519213,641,716جمموع مطلوبات املساهمني

حقوق المساهمين

211,000,000,0001,000,000,000رأس املال

226,070,9246,070,924إحتياطي نظامي 

(184,298,901)(188,645,706)عجز مرتاكم 

817,425,218821,772,023جمموع حقوق املساهمني

1,049,105,7371,035,413,739جمموع  مطلوبات و حقوق املساهمني

 جمموع مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمني ومطلوبات 
وحقوق  املساهمني

1,931,969,1581,730,491,012
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قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم
كما يف 31 ديسمرب 2014م 

بالريال السعودي

2013م2014مإيضاحات

12556,290,140420,086,336إجمايل األقساط املكتتبة

(6,449,199)(6,101,192)12أقساط معاد إسنادها

(27,816,762)(35,594,574)مصاريف فائض اخلسارة

514,594,374385,820,375صايف األقساط املكتتبة

(96,057,808)(23,697,283)12التغر يف صايف األقساط غر املكتسبة

490,897,091289,762,567صايف األقساط املكتسبة

(98,159,195)(215,695,818)29،10صايف املطالبات املسددة

(202,097,626)(185,314,716)10التغر يف صايف املطالبات حتت التسوية 

)300,256,821()401,010,534(صايف املطالبات املتكبدة

(83,330,181)(103,811,400)13إجمايل تكاليف اإلكتتاب

171,948,1803,437,425عموالت على عمليات معاد إسنادها 

(2,100,432)(2,781,451)أتعاب إشراف ورقابة 

)81,993,188()104,644,671(صايف تكاليف اإلكتتاب

(26,167,000)626,167,000التغر يف إحتياطي عجز األقساط

)118,654,442(11,408,886صايف نتائج اإلكتتاب 

  -70,001دخل عموالت خاصة من الودائع ألجل

9225,85038,659أرباح حمققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

قائمة  يف  العادلة  قيمتها  مدرجة  إستثمارات  من  حمققة  غر  أرباح 
الدخل 

92,430,636657,960

59,100102,639إيرادات أخرى

(191,040)(240,395)مصاريف إدارة اإلستثمارات

(21,558,264)(23,351,086)23مصاريف عمومية وإدارية

)139,604,488()9,397,008(28صايف عجز عمليات إعادة التأمني 

9,397,008139,604,488حصة املساهمني  من عجز عمليات إعادة التأمني  

  -  -فائض  عمليات إعادة التأمني بعد حصة املساهمني       

932,077932,077الفائض املرتاكم كما يف بداية السنة 

932,077932,077الفائض املرتاكم كما يف نهاية السنة 
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قائمة عمليات المساهمين
كما يف 31 ديسمرب 2014م 

بالريال السعودي

2013م2014مإيضاحات

842,4991,912,501دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 

8,369,8099,492,217دخل عموالت خاصة من سندات وصكوك

91,281,1831,676,523أرباح حمققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل 

قائمة  يف  العادلة  قيمتها  مدرجة  استثمارات  من  حمققة  غر  أرباح 
الدخل 

929,626,81441,700,233

  -248,129إيرادات أخرى

40,368,43454,781,474إجمايل اإليرادات

(13,308,766)(14,947,416)23مصاريف عمومية وإدارية

(2,311,140)(3,076,970)مصاريف إدارة اإلستثمارات

24مكافأت وبدل إجتماعات ومصاريف جملس اإلدارة
(1,558,388)(335,465)

1,124,223(549,778))خسائر( / أرباح حتويل عمالت أجنبية

(139,604,488)(9,397,008)حصة املساهمني من عجز عمليات إعادة التأمني  

)99,654,162(10,838,874صايف دخل / )خسارة( السنة

(0,997)260,108ربح / )خسارة( السهم األساسي واخملفض للسنة

100,000,000100,000,000املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة والقائمة 
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قائمة عمليات المساهمين الشاملة
كما يف 31 ديسمرب 2014م 

بالريال السعودي

2013م2014مإيضاحات

(99,654,162)10,838,874صايف دخل / )خسارة( السنة 

اخلسارة الشاملة األخرى :
 بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا ضمن قائمة

الدخل لعمليات املساهمني:

(17,549,462)(15,185,679)20الزكاة وضريبة الدخل

)117,203,624()4,346,805(إجمايل اخلسارة الشاملة للسنة 
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
كما يف 31 ديسمرب 2014م 

بالريال السعودي

اجملموعاملساهمون غري اخلليجينياملساهمون اخلليجيون واجلمهور العام

رأس إيضاحات
املال

اإلحتياطي 
النظامي

العجز 
املرتاكم

رأس 
املال

)إيضاح 
)21

اإلحتياطي 
النظامي

 األرباح 
املبقاة 

/ )العجز 
املرتاكم( 

رأس 
املال

)إيضاح 
)21

اإلحتياطي 
النظامي

العجز 
اجملموعاملرتاكم

 الرصيد كما يف
1 يناير 2013 

 941,000,000 5,712,740(67,600,389) 59,000,000 358,184505,112 1,000,000,000 6,070,924(67,095,277)938,975,647 

----(304,591)(215,991)(35,578,000)35,578,000215,991304,591حمول خالل السنة

(99,654,162)(99,654,162)--(2,331,907)--(97,322,255)--صايف خسارة السنة

اخلسارة الشاملة األخرى

(17,549,462)(17,549,462)-----(17,549,462)--20الزكاة وضريبة الدخل 

إجمايل اخلسارة الشاملة 
للسنة

--(114,871,717)--(2,331,907)--(117,203,624)(117,203,624)

 الرصيد كما يف
31 ديسمرب 2013 

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

 الرصيد كما يف
1 يناير 2014

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

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

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

اخلسارة الشاملة األخرى

(15,185,679)(15,185,679)-----(15,185,679)--20الزكاة وضريبة الدخل 

إجمايل )اخلسارة( / الدخل 
الشامل للسنة

--(4,626,968)--280,163--(4,346,805)(4,346,805)

 الرصيد كما يف
31 ديسمرب 2014 

974,152,0005,914,003(189,235,211)25,848,000156,921589,5051,000,000,0006,070,924(188,645,706)817,425,218
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األنشطة التشغيلية

--فائض عمليات إعادة التأمني بعد حصة املساهمني 

التعديالت لـ :

1,099,217606,023مكافآة نهاية اخلدمة للموظفني 

142,082,5271,220,037إستهالك

قائمة  يف  العادلة  قيمتها  مدرجة  إستثمارات  من  حمققة  أرباح 
الدخل 

(4) 9(225,850)(38,659)

أرباح غر حمققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة 
الدخل 

(4) 9(2,430,636)(657,960)

-791,508خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات

)139,604,488()9,397,008(حصة املساهمني من عجز عمليات إعادة التأمني 

)138,475,047()8,080,242(اخلسارة التشغيلية قبل التغرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية : 

(42,884,999)(42,246,475)أقساط تأمني مدينة، صايف

(72,968,315)(55,317,073)أقساط تأمني مستحقة

(62,765,471)(251,071)10احلصة املعاد إسنادها من املطالبات حتت التسوية

(101,058)(27,044,132)مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

12263,7113,411,450احلصة املعاد إسنادها من األقساط غر املكتسبة

(21,939,467)(9,066,652)تكاليف إكتتاب مؤجلة 

(4,124,157)(1,594,867)أقساط فائض اخلسارة مؤجلة 

14,474,6083,374,859ذمم دائنة

4,349,906(3,442,463)ذمم إعادة إسناد دائنة

219,697(3,333,874)أقساط إعادة إسناد مستحقة

1223,433,57292,646,358إجمايل أقساط التأمني غر املكتسبة 

10185,565,787264,863,097إجمايل املطالبات حتت التسوية 

26,167,000(26,167,000)6إحتياطي عجز األقساط

(769,661)(61,112)عموالت غر مكتسبة

(4,101,974)(3,443,727)مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

43,688,99046,902,218النقد من العمليات

(247,594)(338,860)مكافآة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

43,350,13046,654,624صايف النقد من األنشطة التشغيلية

قائمة التدفقات النقدية لعمليات إعادة التأمين
كما يف 31 ديسمرب 2014م 

بالريال السعودي
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2013م2014مإيضاحات

األنشطة اإلستثمارية

(3,254,091)(1,838,954)14شراء ممتلكات ومعدات 

-32,998متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات

(60,268,130)(83,847,393)9 (4)إضافات لإلستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

956,921,30148,879,720 (4)متحصالت من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

-(13,125,000)ودائع ألجل، صايف

)14,642,501()41,857,048(صايف النقداملستخدم يف األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

(27,326,335)(5,306,856)مستحق من عمليات املساهمني

)27,326,335()5,306,856(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

4,685,788(3,813,774) )النقص( / الزيادة يف النقدية وما فى حكمها

5,268,638582,850النقدية وما فى حكمها يف بداية السنة

1,454,8645,268,638النقدية وما فى حكمها يف نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية لعمليات إعادة التأمين )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2014م 

بالريال السعودي
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األنشطة التشغيلية

(99,654,162)10,838,874صايف دخل / )خسارة( السنة

التعديالت لـ :

-14683,544إستهالك

قائمة  يف  العادلة  قيمتها  مدرجة  إستثمارات  من  حمققة  أرباح 
(1,676,523)(1,281,183)9 (4)الدخل

أرباح غر حمققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة 
(41,700,233)(29,626,814)9 (4)الدخل

9,397,008139,604,488حصة املساهمني من عجز عمليات إعادة التأمني 

(3,426,430)(9,988,571)العجز التشغيلي قبل التغرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(1,455,534)(1,362,594)مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

(500,000)(500,000)ذمم دائنة

1,577,8952,358,584مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

(14,451,676)(12,928,635)20(3)زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

)17,475,056()23,201,905(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

(3,207,742)(1,213,304)14شراء ممتلكات ومعدات 

9153,261,010136,069,250 (4)متحصالت من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

(562,501)970,206دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

(15,186)(408,608)دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات و صكوك

(242,129,034)(259,845,023)9 (4)إضافات لإلستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

37,500,000150,000,000ودائع ألجل، صايف

28,524,98235,052,097إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

75,206,884)41,210,737(صايف النقد )املستخدم يف( / من األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

5,306,85627,326,335مستحق إىل عمليات إعادة التأمني

5,306,85627,326,335النقد من األنشطة التمويلية

85,058,163(59,105,786))النقص( / الزيادةيف النقدية وما فى حكمها

85,673,516615,353النقدية وما فى حكمها يف بداية السنة

26,567,73085,673,516النقدية وما فى حكمها يف نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
كما يف 31 ديسمرب 2014م 

بالريال السعودي



التكوين واألنشطة الرئيسية   -1
الش��ركة الس��عودية إلعادة التأمني )إعادة( التعاونية )“الش��ركة”( - ش��ركة مس��اهمة س��عودية مس��جلة يف اململكة العربية السعودية   
مبوجب السجل التجاري رقم 1010250125 بتاريخ 12 جمادي األول 1429ه� )املوافق 17 مايو 2008( ولديها فرع يف والية البوان، ماليزيا مبوجب 
ترخيص رقم IS2014146. إن عنوان املكتب املس��جل للش��ركة هو ص . ب 300259، الرياض 11372، الوادى، الطريق الدائري الش��مايل الغربي، 

خمرج 7، مبنى 4130،  الرياض، اململكة العربية السعودية. 

إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة أعمال إعادة التأمني التعاوين والنشاطات ذات العالقة يف اململكة العربية السعودية وخارجها.  

أسس اإلعداد   -2

أع��دت القوائم املالية وفقًا للمعاير الدولية اخلاصة بالتقارير املالية وليس وفقًا للمعاير احملاس��بية املتعارف عليها يف اململكة العربية   
السعودية.

أسس القياس   
يتم إعداد القوائم املالية وفقًا ملبدأ التكلفة التاريخية املعدلة لتشتمل على قياس االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل   

بالقيمة العادلة.

العملة الوظيفية وعملة العرض   
مت عرض القوائم املالية بالريال السعودي والذي يعترب العملة الوظيفية للشركة.  

المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات   -3
إن السياسات احملاسبية وادارة اخملاطر املتبعة تتماشى مع تلك املستخدمة يف إعداد القوائم السنوية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب   

2013، بإستثناء التعديالت على املعاير التالية التي مت تعديلها خالل عام 2014 واملعاير اجلديدة السارية املفعول إعتبارا من 1 يناير 2014:-

مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية – تعديل على معيار المحاسبة الدولي 32  
توض��ح  ه��ذه التعدي��الت معنى )لديه��ا حاليا حق نظام��ي وملزم للمقاص��ة(. توضح التعدي��الت أيضًا تطبيق أس��س ومعاير التس��ويات غر   

املتزامنة لبيوت املقاصة املؤهله إلجراء املقاصة، وتطبق بأثر رجعي. ال يوجد لهذه التعديالت أثر على الشركة.

تبديل المشتقات واالستمرار في محاسبة تغطية المخاطر – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )39(  
تن��ص هذه التعديالت على اإلس��تمرار يف حماس��بة تغطية اخملاطر وذلك عندما يفي تبديل املش��تقات اخملصص��ة كأداه تغطية خماطر   
بش��روط معينة وأنه يجب تطبيقها بأثر رجعي. ال يوجد لهذه التعديالت أثر على الش��ركة لعدم قيامها بتبديل املش��تقات اخلاصة بها خالل 

الفرتة احلالية أو السابقة.

التفسير رقم )21( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية – الرسوم المفروضة  
يوضح هذا التفس��ر بأن تقوم املنش��أة بإثبات االلتزامات لقاء الرس��وم املفروضة عند حدوث النش��اط الذي يتطلب الس��داد طبقًا ملا تنص   
عليه األنظمة املعنية. بالنسبة للرسوم املفروضة عند بلوغ احلد األدنى، يوضح التفسر بأنه ال يتوقع إثبات اية إلتزامات قبل بلوغ احلد األدنى 
املقرر. يجب تطبيق هذا التفس��ر بأثر رجعي. ال يوجد لهذه التفس��ر أثر على الش��ركة لعدم قيامها بتطبيق مبادئ االثبات املنصوص عليها 
يف معيار احملاسبة الدويل رقم )37(، اخملصصات وااللتزامات احملتملة واملوجودات احملتملة مبا يتمشى مع متطلبات هذا التفسر يف 

السنوات السابقة.

المعايير الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد  
مت اإلفصاح ادناه عن املعاير والتفس��رات الصادرة وغر س��ارية املفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم املالية للش��ركة. وتعتزم الش��ركة   

اعتماد هذه املعاير، إذا كان ذلك ممكنا، عند سريانها.
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المعايير الجديدة ، والتعديالت على المعايير والتفسيرات )تتمة(  -3

المعيار الدولي الخاص بالتقاريرالمالية رقم )9( – األدوات المالية   
خالل ش��هر يوليو 2014، صدر عن جملس معاير احملاس��بة الدولية اإلصدار النهائي للمعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم )9(: األدوات   
املالية والذي يعكس كافة مراحل مش��روع األدوات املالية، وحل حمل معيار احملاس��بة الدويل رقم )39( – األدوات املالية. االثبات والقياس 
وكافة االصدارات السابقة للمعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم )9(. لقد استحدث املعيار متطلبات جديدة بشأن التصنيف والقياس، 
واالنخفاض يف القيمة وحماسبة تغطية اخملاطر. يسري املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم )9( على الفرتات السنوية التي تبدأ يف 
أو بعد 1 يناير 2018، ويسمح باالتباع املبكر له. يجب تطبيقه بأثر رجعي ولكن معلومات املقارنة غر إلزامية. يسمح باالتباع املبكر لإلصدارات 
الس��ابقة للمعي��ار ال��دويل اخل��اص بالتقارير املالية رق��م )9( )لألع��وام 2009 و 2010 و 2013( إذا كان تاري��خ االتباع األويل لها قب��ل 1 فرباير 2015. 
س��يكون التباع املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم )9( أثر على تصنيف وقياس املوجودات املالية اخلاصة بالش��ركة، ولن يكون له أثر 

على تصنيف وقياس املطلوبات املالية للشركة.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )19( – البرامج محددة المزايا: اشتراكات الموظفين  
يتطلب معيار احملاسبة الدويل رقم )19( من املنشأة النظر يف اشرتاكات املوظفني أو األطراف األخرى عند احملاسبة عن الربامج احملددة   
املزايا. وإذا كانت املزايا مرتبطة بخدمة ما، فإنها يجب أن تنسب لفرتات اخلدمة كمزايا سلبية. توضح التعديالت بأنه إذا كان مبلغ االشرتاكات 
يتوقف على عدد سنوات اخلدمة، فإنه يسمح للمنشأة إثبات هذه االشرتاكات كتخفيض من تكلفة اخلدمة خالل الفرتة التي تقدم فيها بداًل 
من توزيع االشرتاكات على فرتات اخلدمة. يسري هذا التعديل على الفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يوليو 2014، وال يتوقع بأن يتعلق هذا 

التعديل بالشركة.

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )8( – القطاعات التشغيلية  
مت تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي، وتوضح:  

بأن��ه يج��ب على املنش��أة االفصاح على األحكام التي قامت بها اإلدارة عند اتباع أس��س التجميع املنص��وص عليها يف الفقرة )12( من     
املعي��ار ال��دويل اخل��اص بالتقارير املالي��ة )8( مع وصف موج��ز للقطاعات التش��غيلية الت��ي مت جتميعها واخلصائ��ص االقتصادية )مثل 

املبيعات وهامش الربح( املستخدمة للتأكد فيما إذا كانت القطاعات )متشابهه(.

بأن��ه يجب فقط االفصاح عن تس��وية موج��ودات القطاعات إىل إجمايل املوجودات وذلك يف حالة االبالغ عن التس��وية إىل رئيس العمليات     
كصانع القرار، متامًا مثل االفصاحات املطلوبة بالنسبة ملطلوبات القطاعات.

معيار المحاسبة الدولي رقم )16( – الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )38( – الموجودات غير   
الملموسة

مت تطبيق التعديل بأثر رجعي، ويوضح بأنه يف معيار احملاس��بة الدويل رقم )16(، ومعيار احملاس��بة الدويل رقم )38( يجوز إعادة تقومي األصل   
بالرجوع إىل البيانات القابلة للمالحظة وذلك على اس��اس إجمايل أو على اس��اس صايف القيمة الدفرتية. إضافة إىل ذلك، ميثل االستهالك أو 

االطفاء املرتاكم الفرق بني االجمايل والقيمة الدفرتية لألصل.

معيار المحاسبة الدولي رقم )24( – االفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة  
مت  تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح بأن شركة االدارة )املنشأة التي تقدم خدمات كبار موظفي اإلدارة( هي عبارة جهة ذات عالقة تخضع   
لالفصاح��ات املتعلق��ة باجله��ات ذات العالقة. إضافة إىل ذلك، يتعني على املنش��أة التي تس��تخدم ش��ركة االدارة االفص��اح عن املصاريف 

املتكبدة بشأن خدمات االدارة.

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )13( – قياس القيمة العادلة  
مت تطبيق التعديل بأثر رجعي، ويوضح بأن االستثناء املتعلق باحملفظة املنصوص عليه يف املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم )13(   
ال يطب��ق على املوجودات واملطلوبات املالية فحس��ب بل عل��ى العقود األخرى التي تقع ضمن نطاق املعيار ال��دويل اخلاص بالتقارير املالية 

رقم )9( )أو معيار احملاسبة الدويل رقم )39(، إذ ينطبق ذلك(.
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المعايير الجديدة ، والتعديالت على المعايير والتفسيرات )تتمة(  -3

تعدي��الت على معيار المحاس��بة الدولي رقم )16( ومعيار المحاس��بة الدول��ي رقم )38(: توضيح الط��رق المقبولة في   
إحتساب االستهالك واالطفاء

توض��ح التعدي��الت املب��ادئ املنص��وص عليها يف معيار احملاس��بة الدويل رقم )16( ومعيار احملاس��بة ال��دويل رقم )38( وذلك ب��أن االيرادات   
تعك��س ش��كل املنافع االقتصادية الناجتة عن تش��غيل عمل ما )ال��ذي يعترب األصل جزءًا منه( بداًل من املنافع االقتصادية املس��تنفذة عن 
طريق اس��تخدام األصل. ونتيجة لذلك، ال ميكن اس��تخدام الطريقة املبنية على اإليرادات يف إستهالك املمتلكات واآلالت واملعدات وأنه يف 
حاالت حمدودة جدًا ميكن فقط اس��تخدامها يف إطفاء املوجودات غر امللموس��ة. تس��ري التعديالت مس��تقباًل على الفرتات السنوية التي 
تب��دأ يف أو بع��د 1 يناير 2016، ويس��مح باالتباع املبكر له��ا. ال يتوقع بأن يكون لهذه التعديالت أي أثر على الش��ركة لعدم قيامها بإتباع الطريقة 

املبنية على االيرادات يف إحتساب املوجودات غر املتداولة.

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   -4
نورد فيما يلي بيانًا بأهم السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية:  

أسس العرض  
حتتفظ الش��ركة بدفاتر حسابية منفصلة لكل من حسابات عمليات إعادة التأمني وعمليات املساهمني. يتم تسجيل اإليرادات واملصاريف   
اخلاص��ة بكل نش��اط يف الدفاتر احلس��ابية اخلاصة بذلك النش��اط. ويت��م توزيع املصاريف املتعلقة بالعمليات املش��رتكة م��ن قبل اإلدارة 

وأعضاء جملس إدارة الشركة.

طبق��ًا ألنظم��ة التأم��ني والئحته التنفيذي��ة الصادر من مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي، يجب على الش��ركة توزيع %10 م��ن صايف فائض   
عملي��ات التأم��ني إىل حامل��ي وثائ��ق التأمني وال� %90 املتبقية من الفائض إىل املس��اهمني. يت��م حتويل أي عجز يف عمليات إع��ادة التأمني إىل 

عمليات املساهمني بالكامل.

إعادة االسناد   
تس��تخدم الش��ركة اتفاقيات إعادة اس��ناد عمليات التأمني لزيادة قدرات التأمني اخلاصة بها وللتقليل من خماطر تعرضها للخسائر الكربى   
الناجتة عن اخملاطر التي تعهدت بها الشركة. إن إعادة إسناد عمليات إعادة التأمني ال تعفي الشركة من التزاماتها املباشرة جتاه شركات 

التأمني التي أسندت إليها عمليات التأمني.

يت��م إج��راء مراجعة لالنخفاض يف القيمة للمبالغ القابلة لإلس��رتداد مبوجب عقود إعادة االس��ناد بتاريخ إعداد القوائ��م املالية مرة واحدة أو   
أكر وذلك عند وجود انخفاض يف القيمة خالل السنة. يحدث االنخفاض يف القيمة عند وجود دليل موضوعي يشر إىل عدم إمكانية الشركة 
اس��رتداد املبالغ القائمة مبوجب ش��روط العقد، وإمكانية قياس اثر املبالغ التي ستستلمها الشركة من معيدي التأمني بشكل موثوق به. 

يتم إثبات اخلسائر يف قائمة نتائج عمليات إعادة التأمني والفائض املرتاكم.

تعرض األقساط واملطالبات على أساس إجمايل لكل من إعادة التأمني وعمليات إعادة اإلسناد.  

يت��م التوق��ف ع��ن إثبات موجودات ومطلوبات عمليات إعادة التأمني عند إس��تنفاذ كاف��ة احلقوق التعاقدية أو إنهائه��ا أو عند حتويل العقد إىل   
طرف آخر.

النقدية وشبه النقدية  
لغرض التدفق النقدي، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد لدى الصندوق والبنوك وودائع ألجل والتي تستحق خالل ثالثة اشهر او اقل من   

تاريخ اقتنائها.

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة   
يتم تأجيل التكاليف املباش��رة وغر املباش��رة املتكبدة خالل الفرتة املالية عند إصدار أو إعادة جتديد عقود إعادة التأمني بالقدر الذي تكون   

فيه هذه التكاليف قابلة لإلسرتداد من األقساط املستقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف األكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها.

وبعد اإلثبات األويل لها، يتم إطفاء التكاليف املؤجلة بإتباع نفس األس��اس املس��تخدم يف األقس��اط غر املكتس��بة. يقيد اإلطفاء يف قائمة   
نتائج عمليات إعادة التأمني والفائض املرتاكم.
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تكاليف اإلكتتاب المؤجلة )تتمة(  
يتم إحتس��اب التغرات يف العمر اإلنتاجي املقدر أو الطريقة املتوقعة إلس��تنفاذ املنافع االقتصادية املستقبلية التي تضمنها ذلك األصل   

وذلك بتعديل فرتة اإلطفاء، ويتم إعتبار ذلك كتغر يف التقديرات احملاسبية. 

يت��م إج��راء مراجع��ة للتأكد من وق��وع إنخفاض يف القيمة، وذلك بتاريخ إع��داد كل قوائم مالية، مرة واحدة أو أكر وذل��ك عند وجود دليل على   
وقوع هذا اإلنخفاض. ويف احلاالت التي تقل فيها املبالغ القابلة لالسرتداد عن القيمة الدفرتية، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض يف قائمة نتائج 
عمليات إعادة التأمني والفائض املرتاكم. كما تؤخذ تكاليف االكتتاب املؤجلة بعني االعتبار عند إجراء اختبار كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم 

فيها إعداد القوائم املالية.

الممتلكات والمعدات  
تظه��ر املمتل��كات واملع��دات، بالتكلف��ة ناقصًا االس��تهالك املرتاك��م وأي إنخفاض يف القيم��ة. عندما يطلب إس��تبدال أج��زاء جوهرية من   
املمتلكات واملعدات على فرتات، تقوم الش��ركة بإثبات هذه األجزاء كموجودات مس��تقلة وفقًا ألعمار إنتاجية حمددة ويتم إستهالكها وفقا 
لذلك. يتم إدراج جميع تكاليف األصالح والصيانة األخرى يف قائمة الدخل عند تكبدها.األراضي واألعمال الرأسمالية حتت التنفيذ ال تستهلك. 
يتم اس��تهالك وإطفاء تكلفة كافة املمتلكات واملعدات األخرى بطريقة القس��ط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات كما 

يلي:

33 سنةاملبنى

3–5 سنواتأجهزة احلاسب اآليل واملعدات

5 سنواتاألثاث واملفروشات 
4 سنوات السيارات 

10 سنواتحتسينات املباين املستأجرة 

يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية، ومن ثم تعديلها إذا اقتضى األمر، يف تاريخ إعداد كل قوائم مالية. كما يتم مراجعة   
القيمة الدفرتية لهذه املوجودات للتأكد من وجود إنخفاض يف قيمتها عند وجود أحداث أو تغرات يف الظروف تشر إىل أن القيمة الدفرتية 
ق��د ال تك��ون قابلة لالس��رتداد. يف حالة وج��ود مثل هذا الدليل وزيادة القيم��ة الدفرتية عن القيمة املتوقعة القابلة لالس��رتداد، يتم تخفيض 

املوجودات إىل القيمة القابلة لالسرتداد لها.

يتم التوقف عن اثبات أى بند من بنود املمتلكات واملعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية إضافية من استخدامه   
أو استبعاده. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناجتة عن التوقف عن إثبات املوجودات )التي يتم إحتسابها بالفرق بني صايف متحصالت اإلستبعاد 
والقيمة الدفرتية لألصل( يف قائمة نتائج عمليات إعادة التأمني أو قائمة عمليات املساهمني أو ترحل إىل الدخل يف السنة التي يتم التوقف 

عن االثبات فيها.

االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية حتصيلها   

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، إجراء تقومي للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مايل أو جمموعة من املوجودات   
املالية . ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم إثبات خس��ارة االنخفاض يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات إعادة التأمني والفائض املرتاكم 

أو قائمة عمليات املساهمني. 

يحدد االنخفاض يف القيمة على النحو التايل :  

بالنسبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة، ميثل االنخفاض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ، ناقصا خسارة االنخفاض     
املثبتة سابقا يف قائمة نتائج عمليات إعادة التأمني والفائض املرتاكم أو قائمة عمليات املساهمني .

بالنس��بة للموج��ودات املثبت��ة بالتكلف��ة، ميثل االنخف��اض يف القيم��ة الفرق بني القيم��ة الدفرتية والقيم��ة احلالية للتدفق��ات النقدية     
املستقبلية اخملصومة على أساس معدل العائد السائد يف السوق حاليًا ألصل مايل مماثل. 

بالنس��بة للموج��ودات املثبت��ة بالتكلفة املطف��أة، ميثل االنخفاض يف القيم��ة الفرق بني القيم��ة الدفرتية والقيم��ة احلالية للتدفقات     
النقدية املستقبلية اخملصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي. 
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إجمالي األقساط المكتتبة  
تتكون إجمايل األقس��اط املكتتبة من جمموع األقس��اط املتعلقة بالعقود التي تبدأ خالل الس��نة املالية بصرف النظر إذا كانت تتعلق بش��كل   
كامل أو جزئي بفرتات حماس��بية الحقة. وتش��تمل كذلك على تقدير األقس��اط املتعاقد عليها والتي مل يتم إبالغ الش��ركة عنها حتى تاريخ 

قائمة املركز املايل. يتم إظهار األقساط كأقساط تأمني مستحقة يف قائمة املركز املايل.

األقساط المكتسبة ودخل العموالت  
ترحل األقس��اط ودخل العموالت إىل الدخل على مدى فرتات تغطية أخطار إعادة التأمني التي تخصها. متثل األقس��اط غر املكتس��بة ودخل   

العموالت احلصة يف األقساط املكتتبة ودخل العموالت املتعلقة بفرتة التغطية سارية املفعول، ويتم تأجيلها باستعمال الطرق التالية :

لعقود إعادة التأمني التعاقدي النسبي ، يتم احتسابها على أساس قطاع األعمال املتعلقة بها كما يلي :    

السنواتالقطاع

الهندسي  4

أخرى  2

طريقة عدد األيام الفعلية بالنسبة لعقود إعادة التأمني االختياري واتفاقيات إعادة التأمني التعاقدي غر النسبي واحملافظ احملولة من     
شركات التأمني.

ترحل التغرات يف خمصص األقس��اط غر املكتس��بة ودخل العموالت إىل قائمة نتائج عمليات إعادة التامني والفائض املرتاكم كي يتم     
إثبات اإليرادات على مدى فرتات تغطية خماطر إعادة التأمني.

المطالبات   
تتكون املطالبات من املبالغ املس��تحقة إىل ش��ركات التأمني طبقًا التفاقيات إعادة التأمني ومن مصاريف تسوية اخلسائر ذات العالقة، بعد   

خصم االسرتدادات، وحتمل على الدخل عند تكبدها.

يش��تمل إجمايل املطالبات حتت التس��وية على إجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غر املسددة بتاريخ قائمة املركز املايل سواًء   
مت التبليغ عنها أم ال. جتنب خمصصات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغر املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل وذلك على أس��اس تقدير كل 
حالة على حده. كما يجنب خمصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخربة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد املطالبات املتكبدة وغر املبلغ عنها 

بتاريخ قائمة املركز املايل. 

يدرج الفرق بني اخملصصات بتاريخ قائمة املركز املايل والسداد واخملصصات اجملنبة للسنة الالحقة يف حساب االكتتاب لتلك السنة.  

اختبار كفاية المطلوبات  
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود إعادة التأمني ، بعد خصم تكاليف االكتتاب املؤجلة ذات   
العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، تس��تخدم اإلدارة أفضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية املس��تقبلية املتعاقد عليها، ومصاريف إدارة 
ومعاجلة املطالبات. يحمل أي نقص يف القيمة الدفرتية مباشرًة على قائمة نتائج عمليات إعادة التأمني والفائض املرتاكم وذلك بشطب 

تكاليف االكتتاب املؤجلة ذات العالقة مباشرًة، وبعد ذلك يتم تكوين خمصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية املطلوبات.

أقساط التأمين المدينة   
يت��م إثبات أقس��اط التأمني املدينة عند اس��تحقاقها، ويتم قياس��ها، عند اإلثب��ات األويل لها، بالقيمة العادلة للمبلغ املس��تلم أو املس��تحق   
القبض. يتم مراجعة القيمة الدفرتية ألقس��اط التأمني املدينة للتأكد من وجود انخفاض يف قيمتها وذلك عندما تش��ر األحداث أو التغرات 
يف الظ��روف إىل ع��دم إمكاني��ة اس��رتداد قيمته��ا الدفرتية، ويتم إثبات خس��ارة االنخف��اض يف قائمة نتائ��ج عمليات إعادة التأم��ني والفائض 

املرتاكم. يتم التوقف عن إثبات أقساط التأمني املدينة عند انتفاء أسباب إثبات املوجودات املالية. 
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الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع   
يتم إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف املس��تقبل عن البضاعة أو اخلدمات املس��تلمة، سواًء قدمت أم مل تقدم بها فواتر من   

قبل املوردين. 

دخل العموالت الخاصة   
يتم إثبات دخل العموالت اخلاصة على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعني االعتبار أصل املبلغ القائم ومعدل العمولة اخلاصة .  

االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  
االس��تثمارات املدرج��ة قيمته��ا العادلة يف قائمة الدخ��ل هي اس��تثمارات مت تخصيصها بالقيم��ة العادلة يف قائمة الدخل عند نش��أتها.   

بالنسبة لالستثمارات اخملصصة بالقيمة العادلة املدرجة يف قائمة الدخل ، فإنه يجب الوفاء بالشروط التالية :

إن هذا التخصيص يلغي او يقلل بش��كل جوهري املعاجلة غر املتناس��قة التي تنش��أ عن قياس املوجودات وااللتزامات او اثبات االرباح     
او اخلسائر وفق أسس خمتلفة ، او 

إن املوجودات واملطلوبات هي جزء من جمموعة املوجودات املالية، املطلوبات املالية او كالهما معًا، ويتم ادارتها وتقييم أدائها على     
اساس القيمة العادلة، طبقا الدارة اخملاطر املوثقة او اسرتاتيجية االستثمار.

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

ت��درج تس��ويات القيم��ة العادل��ة واألرباح واخلس��ائر احملققة يف قائم��ة نتائج عملي��ات إع��ادة التأمني والفائ��ض املرتاكم وقائم��ة عمليات   
املساهمني.

االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق  
تق��اس االس��تثمارات ذات الدفع��ات الثابتة أو املمك��ن حتديدها والتي يوجد لدى الش��ركة النية االيجابي��ة واملقدرة عل��ى اقتنائها حتى تاريخ   
االس��تحقاق، بع��د اقتنائه��ا، بالتكلفة املطف��أة ناقصًا خمصص االنخف��اض يف قيمتها . حتتس��ب التكلفة املطفأة بعد األخ��ذ بعني االعتبار 
اخلصم او العالوة عند الش��راء. يتم اثبات األرباح أو اخلس��ائر الناجتة عن هذه االس��تثمارات يف قائمة عمليات املس��اهمني عند التوقف عن 

اثبات هذه االستثمارات أو إنخفاض قيمتها.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   
يجنب خمصص ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني، وهي واجبة الدفع جلميع املوظفني كمبلغ مقطوع طبقًا لشروط وأحكام نظام العمل   
الس��عودي عن��د إنهاء / انتهاء عقود عملهم. يحتس��ب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا التي يس��تحقها املوظ��ف يف حالة تركه العمل يف 
تاري��خ قائم��ة املركز املايل. حتس��ب مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني على أس��اس روات��ب املوظفني األخرة وبدالتهم وس��نوات خدمتهم 

املرتاكمة كما هو مبني بالشروط الواردة يف نظام العمل يف اململكة العربية السعودية. 

العمالت األجنبية  
حتول املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء املعامالت. ويتم حتويل أرصدة املوجودات   
واملطلوبات املالية املس��جلة بالعمالت األجنبية بأس��عار الصرف الس��ائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل. تدرج كافة فروقات التحويل ضمن 

قائمة نتائج عمليات إعادة التأمني والفائض املرتاكم أو قائمة عمليات املساهمني.

الزكاة وضريبة الدخل  
يجن��ب خمص��ص لل��زكاة وضريبة الدخ��ل وفقًا لألنظمة الزكوية والضريبية الس��عودية . وفقًا لنظام الش��ركة األساس��ي ، فإن��ه حتمل الزكاة   
وضريبة الدخل على املساهمني ، وبالتايل حتمل ضريبة الدخل على حقوق امللكية العائدة للمساهمني املؤسسني غر اخلليجيني ، بينما 

حتمل الزكاة على حقوق امللكية العائدة للمساهمني املؤسسني اخلليجيني واجلمهور العام .
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ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    -4

المخصصات  
يت��م إثب��ات اخملصص��ات عند وجود التزام��ات )قانونية أو متوقعة( على الش��ركة ناجتة عن أحداث س��ابقة وإن تكاليف س��داد هذه االلتزامات   

حمتملة ميكن قياسها بشكل موثوق به. 

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية   
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج صافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك نية لدى   
الش��ركة لتس��وية املوجودات واملطلوبات على أس��اس الصايف، أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات 
واملصاريف يف قائمة نتائج عمليات إعادة التأمني والفائض املرتاكم وقائمة عمليات املس��اهمني ما مل يكن ذلك مطلوبًا أو مس��موحًا به 

من قبل املعاير احملاسبية أو تفسراتها.

محاسبة تاريخ التداول      
يت��م إثب��ات أو التوق��ف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية املتعلقة بش��راء وبيع املوج��ودات املالية بتاريخ الت��داول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه   
الشركة بشراء أو بيع املوجودات(. تتطلب العمليات اإلعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية أن يتم سداد املوجودات خالل فرتة 

زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك املتعارف عليها يف السوق.

المعلومات القطاعية   
يعترب القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقدمي خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقدمي خدمات يف بيئة اقتصادية معينة )قطاع   
جغ��رايف(، وتختلف أرباحه وخس��ائره عن أرباح وخس��ائر القطاع��ات األخرى. وألغراض إدارية، تتكون الش��ركة من وحدات عمل وذلك حس��ب 

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

الهندسة، وميثل تغطية تأمينية شاملة للمؤمنني يف حاالت الطوارئ التي حتدث يف مواقع االنشاء أو البناء. يوفر هذا النوع من التأمني     
تغطي��ة كاف��ة خماطر األعمال وااللتزامات جتاه األطراف الثالثة لقاء أية أضرار مادية أو اصابات حتدث نتيجة العمل الذي يتم القيام به. إن 

هذه التغطية متاحة ايضًا لالالت واملكائن.

احلري��ق، ويقوم بتغطية خس��ائر حمددة وذلك عند حدوث ضرر يف املمتلكات ناجت عن احلري��ق أو الفيضانات أو الزالزل والكوارث األخرى.     
كما يوفر التغطية لقاء مقدار األرباح بالنسبة للنشاطات الصناعية والتجارية.

البحري، ويغطي اخلس��ائر أو األضرار املتعلقة بالش��حن أو الس��فن أو وس��ائل الش��حن األخرى والتي يتم مبوجبها نقل املمتلكات من     
نقطة املنشأ إىل ميناء الوصول النهائي. 

الس��يارات، ويغطي اخلس��ائر أو األضرار التي حتدث على السيارات نتيجة احلوادث. كما يغطي اخلسائر الناجتة عن إستخدام املمتلكات     
العامة. لألطراف الثالثة واإلصابات اجلسدية.

احلياة، ويس��تخدم كوس��يلة لتوفر املس��اعدة املالية للمرافقني واف��راد العائلة يف حالة الوفاة أو بعض االم��راض أو العجز. وميكن أن     
يكون على شكل – تغطية لفرد أو جماعة.  

حوادث عامة، ويغطي خمتلف احلوادث / املمتلكات مثل األصول اإللتزامات واحلوادث الشخصية لألفراد واجلماعات.    

يتم تقومي أداء القطاع على أساس الربح أو اخلسارة والتي يتم قياسها، يف بعض النواحي، بصورة خمتلفة عن الربح أو اخلسارة يف القوائم   
املالية. 

مل حتدث أية معامالت بني القطاعات خالل السنة. ويف حالة توقع حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقًا ألسعار التحويل بني قطاعات األعمال،   
وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني قطاعات األعمال والتي سيتم 

حذفها على مستوى القوائم املالية للشركة.
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   -5
يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة إجراء التقديرات واالفرتاضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات واملصاريف واملوجودات واملطلوبات   
املسجلة واإلفصاح عن املطلوبات احملتملة بتاريخ إعداد القوائم املالية. إن عدم التأكد من هذه التقديرات ميكن أن يؤدي إىل إجراء تعديل 

جوهري يف املستقبل على القيمة الدفرتية للموجودات أو املطلوبات.

فيما يلي االفرتاضات األساس��ية املتعلقة باملصادر األساس��ية املس��تقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل   
والتي ميكن أن تؤدي إىل إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية القادمة.

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات إعادة التأمين   
يعت��رب تقدي��ر االلتزام��ات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوج��ب عقود إعادة التأمني من أهم التقديرات احملاس��بية التي تقوم بها   
الش��ركة. هن��اك العديد من مصادر عدم التأكد الت��ي يجب أخذها بعني االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعني على الش��ركة دفعها مبوجب 
ه��ذه املطالب��ات. يعترب خمصص املطالب��ات املتكبدة وغر املبلغ عنها تقدي��رًا للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بع��د تاريخ قائمة املركز 
امل��ايل بش��أن احل��ادث املؤمن عليه ال��ذي وقع قبل تاري��خ قائمة املرك��ز املايل. إن الط��رق الفنية املتبعة م��ن قب��ل اإلدارة يف تقدير تكلفة 
املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غر املبلغ عنها تتمثل يف إتباع نفس طرق سداد املطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق 

سداد املطالبات املستقبلية.

تق��در املطالب��ات الت��ي تتطلب ق��رارًا من احملكم��ة أو عن طري��ق التحكيم على أس��اس كل حالة على حده. تقوم ش��ركات تس��ويات خماطر   
مستقلة بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات. تقوم اإلدارة مبراجعة اخملصصات املتعلقة باملطالبات املتكبدة، واملطالبات املتكبدة 

غر املبلغ عنها، على أساس ربع سنوي .

خسائر االنخفاض في الذمم المدينة  
تق��وم الش��ركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هام��ة مبفردها، وكذلك الذمم املدينة املدرجة ضم��ن جمموعة من املوجودات املالية   
التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود انخفاض يف قيمتها. إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد من 
وجود انخفاض يف قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو يستمر يف إثبات خسارة االنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة جماعية للتأكد 
م��ن وج��ود انخفاض يف قيمته��ا. تتطلب مراجعة االنخف��اض يف القيمة هذه إجراء األح��كام والتقديرات. وإلجراء ذلك، تقوم الش��ركة بتقومي 
خصائ��ص االئتم��ان التي تأخذ بعني االعتبار حاالت اإلخفاق الس��ابقة والتي تعترب مؤش��رًا على املقدرة على س��داد كافة املبالغ املس��تحقة 

طبقًا للشروط التعاقدية. 

تكاليف االكتتاب المؤجلة  
تقي��د بع��ض تكاليف االكتت��اب املتعلقة بعقود إع��ادة التأمني الواردة كتكالي��ف اكتتاب مؤجلة، وتطف��أ يف قائمة نتائج عملي��ات إعادة التأمني   

والفائض املرتاكم على مدى فرتة العقود ذات العالقة.

القيم العادلة لألدوات المالية  
القيمة العادلة هي الس��عر الذي س��يتم إس��تالمه عند بيع أصل ما أو دفعة عند حتويل مطلوبات ما مبوجب معادلة نظامية متت بني أطراف   

متعاملة يف السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بإفرتاض أن معاملة بيع املوجودات أو حتويل املطلوبات قد متت إما:

يف السوق الرئيسي للموجودات أو املطلوبات أو    

يف حالة عدم وجود السوق الرئيسي، يف أكر األسواق فائدة للموجودات واملطلوبات.    

الس��وق الرئيس��ي يف أك��ر األس��واق فائ��دة يجب ان يك��ون قاباًل للوص��ول إليه من قبل الش��ركة. يت��م قياس القيم��ة العادل��ة للموجودات أو   
املطلوب��ات بإف��رتاض أن املتعامل��ني يف الس��وق سيس��تفيدون عن��د تس��عر املوج��ودات أو املطلوبات، وانه��م يس��عون لتحقيق افضل 

مصاحلهم اإلقتصادية.

قي��اس القيم��ة العادل��ة للموجودات غ��ر املالية تأخ��ذ يف االعتبار ق��درة املتعاملني يف الس��وق على حتقي��ق منافع اقتصادية باس��تخدام   
املوجودات بالطاقة القصوى واألمثل أو بيعها إىل متعاملني آخرين يف السوق يستخدمونها بطاقتها القصوى واألفضل.

تس��تخدم الش��ركة ط��رق التقومي املالئمة وفق��ًا للقروض وتتوفر بش��أنها بيانات كافية لقي��اس القيمة العادلة وزيادة اس��تخدام املدخالت   
القابلة للمالحظة ذات العالقة، وتقليل استخدام املدخالت غر القابلة للمالحظة.
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القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  
مت تصني��ف كاف��ة املوجودات واملطلوبات التي مت قياس��ها بالقيم��ة العادلة أو االفصاح عنها يف القوائم املالية ضمن التسلس��ل الهرمي   

للقيمة العادلة، طبقًا ملا هو مبني أدناه، على أساس مدخالت املستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل :-

األسعار املتداولة )بدون تعديل( يف سوق نشط ملوجودات ومطلوبات مماثلة.-املستوى األول		

أو غر -املستوى الثاين		 – لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة  العادلة  القيمة  الهامة لقياس   – طرق تقومي تعترب مدخالت املستوى األدنى 
مباشرة.

طرق تقومي تعترب مدخالت املستوى األدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة – لها غر قابلة للمالحظة.-املستوى الثالث		

بالنس��بة للموج��ودات واملطلوب��ات الت��ي يتم إثباته��ا يف القوائ��م املالية على نحو متك��رر، تقوم الش��ركة بالتأكد فيما إذا مت��ت التحويالت بني   
مس��تويات التسلس��ل الهرم��ي وذلك بإعادة تقومي التصنيف )على أس��اس مدخالت احل��د األدنى الهامة  لقياس القيم��ة العادلة ككل( يف 

نهاية كل فرتة مالية.

أن الغ��رض م��ن اإلفص��اح عن القيم��ة العادلة، حيث قامت الش��ركة بتحديد فئ��ات املوج��ودات واملطلوبات على أس��اس طبيعة وخصائص   
وخماطر املوجودات أو املطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

تقوم جلنة االستثمار، بالتعاون مع خرباء تقومي خارجيني للشركة، ومبقارنة التغرات يف القيمة العادلة للموجودات االستثمارية مع املصادر   
اخلارجية ذات العالقة للتأكد فيما اذا كانت التغرات معقولة.

  تق��وم جلن��ة اخملاطر والتأمني، بالتعاون مع أكتواريني خارجيني للش��ركة، ومبقارنة التغرات يف االحتياطي��ات الفنية، للتأكد فيما إذا كان هذا 
التغير مقبول.

تقوم جلنة املراجعة، بالتعاون مع إدارة الشركة، ومبقارنة التغرات يف القيمة العادلة لكل من املوجودات واملطلوبات األخرى، للتأكد فيما   
إذا كان هذا التعديل مقبول.

اإلحتياطات الفنية                                                     -6
خالل عام 2013، بناء على توصية من اخلبر االكتواري اخلارجي للش��ركة والس��لطات اخملتصة املس��ئولة عن التأمني، قامت إدارة الش��ركة   
بتغي��ر أس��اس حتدي��د االحتياطيات الفنية نظرا لتوفر معلومات جدي��دة وبعد األخذ بعني األعتبار طول فرتة اخلربة التاريخية للش��ركة. وخالل 

العام احلايل، مت حتديد جميع االحتياطيات الفنية باستخدام نفس األسس املستخدمة يف العام املاضي.

النقدية وأرصدة لدى البنوك   -7

بالرياالت السعودية

2013م2014م

عمليات 
إعادة التأمني

عمليات املساهمني
عمليات

إعادة التأمني
عمليات املساهمني 

-970-13,461نقد يف الصندوق 

1,441,4032,567,7305,267,66885,673,516نقد لدى البنوك 

1,454,8642,567,7305,268,63885,673,516

إن النقد لدى البنوك مودع لدى أطراف أخرى ذات تصنيف إئتماين جيد. 
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أقساط التأمين المدينة، صافي  -8

بالرياالت السعودية

2013م2014م

 116,296,38672,815,780أقساط تأمني مدينة 

(2,323,157)(3,557,288)ناقصًا : خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها 

112,739,09870,492,623 

كانت حركة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها كاألتي:  

بالرياالت السعودية

2013م2014م

2,323,1572,323,157الرصيد االفتتاحي

-1,234,131جمنب خالل السنة

3,557,2882,323,157الرصيد اخلتامي

فيما يلي بيانًا بأعمار إجمايل أقساط التأمني املدينة كما يف 31 ديسمرب :  

بـــالريـــاالت الـسـعـوديـــة

مستحقة السداد ومل تنخفض قيمتها 

ليست مستحقة 
السداد ومل 

تنخفض قيمتها
أقل من
90 يوم

180 – 91

يوم
أكرث من
180 يوم

مستحقة 
السداد 

ومنخفضة 
اجملموعالقيمة

201439,842,8943,838,90633,305,40635,751,8923,557,288116,296,386م 

201353,298,3324,181,0299,313,1223,700,1332,323,16472,815,780م 
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اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  -9
تتكون اإلستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف  قائمة الدخل من اآلتي:  )1  

بالرياالت السعودية

2013م2014م

عمليات
عملياتعمليات املساهمنيإعادة التأمني

عمليات املساهمنيإعادة التأمني

73,769,574197,150,94495,329,159234,236,625صناديق

164,109,001-185,778,294-حمافظ أسهم

156,796,858-51,142,163309,705,257حمافظ سندات 

40,037,070-40,037,069-صكوك

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

كما يف 31 ديس��مرب 2014 و 31 ديس��مرب 2013، كانت جميع األدوات املالية اخلاصة بعمليات اعادة التأمني واملس��جلة بالقيمة العادلة   )2  
متداولة.

فيما يلي حتليل ملكونات األستثمارات اخلاصة بعمليات املساهمني:  )3  

بالرياالت السعودية

2014م

اجملموعغري متداولةمتداولة

172,150,94425,000,000197,150,944صناديق

185,778,294  -185,778,294حمافظ أسهم

309,705,257  -309,705,257حمافظ سندات 

40,037,06940,037,069  -صكوك

667,634,49565,037,069732,671,564



إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

63

20
14

ي 
نو

س
ر ال

قري
الت

اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(  -9
فيما يلي حتليل ملكونات األستثمارات اخلاصة بعمليات املساهمني )تتمة(:  )3  

بالرياالت السعودية

2013م

اجملموعغري متداولةمتداولة

209,236,62525,000,000234,236,625صناديق

164,109,001-164,109,001حمافظ أسهم

156,796,858-156,796,858حمافظ سندات 

40,037,07040,037,070-صكوك

530,142,48465,037,070595,179,554

كم��ا يف 31 ديس��مرب 2014 و 31 ديس��مرب 2013، كانت جميع األدوات املالية اخلاص��ة بعمليات اعادة التأمني واملس��جلة بالقيمة العادلة تقع   
ضمن املس��توى األول. يعرض اجلدول التايل حتليل لألدوات املالية املس��جلة بالقيمة العادلة التي تندرج ضمن عمليات املس��اهمني وفقا 

للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

بالريال السعودي 

2014م

اجملموع املستوى الثالثاملستوى الثايناملستوى األول

25,000,000197,150,944-172,150,944صناديق

185,778,294--185,778,294حمافظ أسهم

309,705,257--309,705,257حمافظ سندات 

40,037,069-40,037,069-صكوك

667,634,49540,037,06925,000,000732,671,564

بالريال السعودي 

2013م

اجملموع املستوى الثالثاملستوى الثايناملستوى األول

25,000,000234,236,625-209,236,625صناديق

164,109,001--164,109,001حمافظ أسهم

156,796,858--156,796,858حمافظ سندات 

40,037,070-40,037,070-صكوك

530,142,48440,037,07025,000,000595,179,554
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اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(  -9
الثال��ث  املس��توى  م��ن  أو  إىل  وكذل��ك  العادل��ة  القيم��ة  قي��اس  ط��رق  م��ن  والث��اين  األول  املس��توى  ب��ني  حتوي��الت  هن��اك  تك��ن  مل   
ديس��مرب  31 يف  املنتهي��ة  والس��نة    2014 ديس��مرب   31 يف  املنتهي��ة  الس��نة  خ��الل   العادل��ة   القيم��ة  قي��اس  ط��رق   م��ن 

.2013

كانت حركة اإلستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل كالتايل :   )4  

بالريال السعودي 

2013م2014م

عمليات
عملياتعمليات املساهمنيإعادة التأمني

عمليات املساهمنيإعادة التأمني

95,329,159595,179,55483,244,130445,743,014الرصيد اإلفتتاحي 

83,847,393259,845,02360,268,130242,129,034إضافات 

(136,069,250)(48,879,720)(153,261,010)(56,921,301)إستبعادات 

2,430,63629,626,814657,96041,700,233أرباح غر حمققة 

225,8501,281,18338,6591,676,523أرباح حمققة 

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

تتضم��ن اإلس��تثمارات املدرجة ضم��ن عمليات إعادة التأمني واملس��اهمني ودائع نقدية ل��دى البنوك قدرها 6.7 مليون ريال س��عودي و20   
ملي��ون ري��ال س��عودي، عل��ى التوايل كما يف 31 ديس��مرب 2014 )31 ديس��مرب 2013:  12.3 مليون ريال س��عودي و4.2 مليون ريال س��عودي، على 
التوايل(. مت إيداع هذه األموال من قبل الش��ركة لدى مديري موجودات ويتم إدارتها بش��كل مس��تقل من قبلهم. ومن املتوقع إستثمار هذه 

األموال خالل الفرتات الالحقة. 

المطالبات تحت التسوية  -10

بالريال السعودي 

2014م

احلصةاإلجمايل 
الصايفاملعاد إسنادها 

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

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

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

185,314,716(251,071)185,565,787التغر يف املطالبات حتت التسوية

504,702,645)105,139,646(609,842,291الرصيد اخلتامي
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المطالبات تحت التسوية )تتمة(  -10

بالريال السعودي 

2013م

احلصةاإلجمايل 
الصايفاملعاد إسنادها 

117,290,303(42,123,104)159,413,407الرصيد اإلفتتاحي 

112,554,954(63,856,633)176,411,587مطالبات حتت التسوية مبلغ عنها خالل السنة

88,451,5101,091,16289,542,672مطالبات متكبدة وغر مبلغ عنها خالل السنة

202,097,626(62,765,471)264,863,097التغر يف املطالبات حتت التسوية

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

أوص��ى اخلب��ر االكتواري املعني من الش��ركة جمموعة من أفضل التقدي��رات املعقولة إلجمايل وصايف احتياطيات املطالبات للش��ركة كما   
يف 31 ديس��مرب 2014. ووفق��ا للخب��ر األكتواري فإن اي إحتياطي يقع ضمن هذا النطاق س��يتم اعتباره أفضل تقدي��ر معقول. إن االحتياطيات 

املسجلة لدى الشركة تقع ضمن النطاق املوصى به.

المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى   -11

بالريال السعودي 

2013م2014م

عمليات
عملياتعمليات املساهمنيإعادة التأمني

عمليات املساهمنيإعادة التأمني

---27,023,542ودائع مسرتدة

-393,390 -332,715سلف للموظفني

-153,534 286,39833,120تأمني مدفوع مقدمًا

-112,501 --إيجار مدفوع مقدمًا 

-283,333 -239,081دفعات مقدمة 

عموالت خاصة مستلمة عن 
الوديعة النظامية

-
7,036,867- 5,622,925

115,194 126,244 231,39830,726أخرى 

28,113,1347,100,713 1,069,002 5,738,119
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أقساط التأمين غير المكتسبة  -12

بالريال السعودي 

2014م

احلصةاإلجمايل 
الصايفاملعاد إسنادها 

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

550,188,948(6,101,192)556,290,140أقساط مكتتبة خالل السنة 

(526,491,665)6,364,903(532,856,568)أقساط مكتسبة 

23,433,572263,71123,697,283التغري يف األقساط غري املكتسبة

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

بالريال السعودي 

2013م

احلصةاإلجمايل 
الصايفاملعاد إسنادها 

 116,623,108(5,755,601) 122,378,709الرصيد اإلفتتاحي

413,637,137(6,449,199)420,086,336أقساط مكتتبة خالل السنة 

(317,579,329)9,860,649(327,439,978)أقساط مكتسبة 

92,646,3583,411,45096,057,808التغري يف األقساط غري املكتسبة

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

تكاليف االكتتاب المؤجلة   -13

بالرياالت السعودية

2013م2014م

 54,445,92932,506,462الرصيد اإلفتتاحي

112,878,052105,269,648متكبدة خالل السنة 

(83,330,181)(103,811,400)مطفأة خالل السنة 

63,512,58154,445,929الرصيد اخلتامي
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الممتلكات والمعدات، صافي   -14

عمليات إعادة التأمين: أ(   

أجهزة احلاسب 
اآليل واملعدات

األثاث 
السياراتواملفروشات

حتسينات 
املباين 

املستأجرة
أعمال

اإلجمايلحتت التنفيذ*

ريال سعوديريال سعودي ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفة:

12,404,850-9,571,129126,798514,4002,192,523كما يف 1 يناير 2014

971,107153,396225,94910,500478,0021,838,954إضافات خالل السنة 

(2,337,339)-(2,171,940)(163,000)-(2,399)استبعادات خالل السنة 

10,539,837280,194577,34931,083478,00211,906,465كما يف 31 ديسمرب 2014

االستهالك المتراكم:

5,067,731-3,220,157112,489411,9051,323,180كما يف 1 يناير 2014

2,082,527-1,884,97422,540136,63338,380احململ للسنة

(1,512,833)-(1,347,436)(162,998)-(2,399)استبعادات خالل السنة

5,637,425-5,102,732135,029385,54014,124كما يف 31 ديسمرب 2014

صافي القيمة الدفترية

5,437,105145,165191,80916,959478,0026,269,040كما يف 31 ديسمرب 2014

7,337,119-6,350,97214,309102,495869,343كما يف 31 ديسمرب 2013
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الممتلكات والمعدات، صافي )تتمة(  -14

عمليات المساهمين: ب(   

األثاث واملفروشاتاملبنىاألراضي
أعمال

حتت التنفيذ *
اإلجمايل

ريال سعوديريال سعودي ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفة:

32,991,742-18,329,96011,454,0403,207,742كما يف 1 يناير 2014

494,726718,5781,213,304--إضافات خالل السنة 

-----احملول خالل السنة

18,329,96011,454,0403,702,468718,57834,205,046كما يف 31 ديسمرب 2014

االستهالك المتراكم:

-----كما يف 1 يناير 2014

683,544-318,168365,376-احململ للسنة

683,544-318,168365,376-كما يف 31 ديسمرب 2014

صافي القيمة الدفترية

18,329,96011,135,8723,337,092718,57833,521,502كما يف 31 ديسمرب 2014

32,991,742-18,329,96011,454,0403,207,742كما يف 31 ديسمرب 2013

* تش��تمل األعم��ال الرأس��مالية حت��ت التنفي��ذ على حتس��ينات تتعلق باملكات��ب وبعض الدفع��ات املقدمة املتعلق��ة بالبنية التحتي��ة لتقنية   
املعلومات.

الودائع ألجل    -15

بالريال السعودي 

2013م2014م

عمليات
عملياتعمليات املساهمنيإعادة التأمني

عمليات املساهمنيإعادة التأمني

--24,000,000-أقل من ثالثة أشهر

37,500,000--13,125,000اكرث من ثالثة أشهر

13,125,00024,000,000-37,500,000

تتحقق من الودائع املذكورة أعاله عموالت خاصة مبعدل %0.39 سنويا كما يف 31 ديسمرب 2014 )31 ديسمرب 2013: %2.5 سنويا(.  

إن الودائع ألجل مودعة لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماين جيد.   
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استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق  -16

متثل االس��تثمارات املقتناة حتى تاريخ االس��تحقاق س��ندات دين لفرتات ترتاوح بني 4 و10 س��نوات بتاريخ األس��تثمار )متوس��ط إس��تحقاق   
احملفظة هو 265 يوم(، ويتحقق عنها متوسط عمولة خاصة بنسبة %4,53 سنويًا )31 ديسمرب 2013 : %4,35 سنويًا(. بلغت القيمة العادلة 
لالس��تثمارات املقتناة حتى تاريخ االس��تحقاق 152,260,913 ريال س��عودي )2013 : 183,878,544  ريال س��عودي(، كما يف تاريخ قائمة املركز 

املايل ويتم تصنيفها ضمن املستوى األول بإستثناء 40,037,070 ريال سعودي والتي تقع ضمن املستوي الثاين.

دخل العموالت غير المكتسبة  -17

بالرياالت السعودية

2013م2014م

1,580,555 810,894الرصيد اإلفتتاحي

1,887,0682,667,764عموالت مستلمة على العمليات املعاد إسنادها خالل السنة 

(3,437,425)(1,948,180)عموالت مكتسبة على العمليات املعاد إسنادها خالل السنة

 749,782810,894الرصيد اخلتامي

18-  المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى  

بالريال السعودي 

2013م2014م

عمليات
إعادة التأمني

عمليات 
املساهمني

عمليات
عمليات املساهمنيإعادة التأمني

-3,827,484-700,000مكافأت املوظفني

-503,401-377,171ضريبة إستقطاع مستحقة  

546,748978,197283,501770,116أتعاب مهنية مستحقة 

248,128-204,000-أتعاب اجتماعات ومصاريف

 5,622,925-7,036,867-عموالت خاصة مستلمة عن الوديعة النظامية

-1,309,003-855,743أخرى 

2,479,6628,219,0645,923,3896,641,169
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جدول متابعة المطالبات  -19

يبني اجلدول أدناه املطالبات املتكبدة املرتاكمة والتي تشمل كاًل من املطالبات املتكبدة املرتاكمة واملبلغ عنها واملطالبات غر املبلغ   
عنه��ا كل س��نة تأمينية متعاقبة بتاريخ اع��داد كل قوائم مالية، باإلضافة إىل كل املدفوعات املرتاكمة حت��ى تاريخه. إن تطور مطالبات إعادة 
التأمني يوفر قياس��ا لقدرة الش��ركة عل��ى تقدير القيمة النهائي��ة للمطالبات. تهدف الش��ركة إىل اإلحتفاظ بإحتياطيات مناس��بة فيما يتعلق 
بأعمال إعادة التأمني حتس��بًا للمطالبات وللتطورات املس��تقبلية العكس��ية . كلم��ا تطورت املطالبات لتصبح التكلف��ة النهائية مؤكدة، يتم 
إطف��اء تل��ك اإلحتياطيات املتعلقة بها. ومن أج��ل احلفاظ على إحتياطات كافية، تقوم الش��ركة بنقل اإلحتياطيات املطف��أة إىل اإلحتياطيات 
واملتعلقة بس��نة احلادث احلالية عندما يكون تطور املطالبات غر مكتمل ويش��تمل على ش��كوك جوهرية متعلق��ة بالتكلفة النهائية لتلك 

املطالبات.

إجمايل خمصص املطالبات حتت التسوية إلتفاقيات إعادة التامني لعام 2014:  

اجملموع2008200920102011201220132014سنة التأمني

بالرياالت السعودية

-63,971,844118,644,952  46,305,831  42,828,498  28,752,621  9,274,452-يف نهاية سنة التأمني

--212,157,362251,032,990  76,995,715  95,826,384  611,16831,996,845بعد سنة 

---124,759,575248,976,939  106,332,450  1,677,10534,886,853بعد سنتني

----109,505,364128,557,442 1,134,96634,803,108بعد ثالث سنوات

-----2,157,16340,371,241112,095,345بعد أربع سنوات 

------2,109,59437,313,076بعد خمس سنوات 

-------1,894,421بعد ستة سنوات

التكلفة احلالية للمطالبات املرتاكمة 
1,894,42137,313,076112,095,345128,557,442248,976,939251,032,990118,644,952898,515,165املبلغ عنها

)495,362,968()14,037,514()110,906,402( )156,313,984( )87,871,985()94,311,510()30,504,138()1,417,435(املدفوعات املرتاكمة حتى تاريخه

11,13291,4821,954,0508,897,12024,699,515100,127,31770,909,478206,690,094املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها

إجمايل خمصص املطالبات حتت 
240,253,905175,516,916609,842,291 488,1186,900,42019,737,88549,582,577117,362,470التسوية طبقًا لقائمة املركز املايل
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الزكاة وضريبة الدخل  -20

الزكاة   )1  
تتكون الزكاة احململة للسنة وقدرها 15,185,679 ريال سعودي )2013: 17,549,462 ريال سعودي( مما يلي :   

بالرياالت السعودية

2013م2014م

1,000,000,0001,000,000,000رأس املال 

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

(67,095,277) (184,298,901)العجز املرتاكم – بداية السنة

(98,904,407) (19,224,084)صايف خسارة السنة املعدلة

19,072,913 24,299,764خمصصات

826,847,703 859,144,153

يطرح :

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

(40,328,861) (103,303,123)موجودات غري متداولة أخرى

623,544,580718,815,292وعاء الزكاة

 وعاء الزكاة للمساهمني السعوديني بنسبة 97,4152%
(97,6577% :2013)

607,427,200701,978,481

ضريبة الدخل   )2  
تبلغ ضريبة الدخل احململة للسنة  ال شئ )2013: ال شئ( تتضمن ما يلي:   

بالرياالت السعودية

2013م2014م

(99,654,162) 10,838,874صايف دخل / )خسارة(السنة

(141,158,738)(19,224,084)ا اخلسارة املعدلة

 حصة املساهمني غري السعوديني من صايف اخلسارة اخلاضعة
للضريبة للسنة 2,5848% (2013: 2,34%)

(496,904) (3,303,114)

)3,303,114( )496,904(الوعاء الضريبي
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الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  -20

كانت حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما يلي :  )3  

بالرياالت السعودية

2013م2014م

30,086,812 33,184,598 الرصيد اإلفتتاحي

--خمصص ضريبة الدخل للسنة

15,185,67917,549,462خمصص الزكاة للسنة

(14,451,676) (12,928,635)املدفوع خالل السنة

33,184,598 35,441,642الرصيد اخلتامي

الوضع الزكوي الضريبي  )4  
قدمت الشركة إقرارها الزكوي للسنوات املنتهية يف 31 ديسمرب 2009 ولغاية 2013 ملصلحة الزكاة والدخل ))املصلحة(( ومل تستلم    

الربط النهائي بعد.

يتم إحتس��اب خمصص الزكاة وضريبة الدخل بناًء على أفضل فهم للش��ركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل. مت إثبات خمصص زكاة     
وضريبة دخل إضايف لتغطية أية فروقات قد تنشأ مع الربط النهائي للزكاة وضريبة الدخل عند صدوره من مصلحة الزكاة والدخل.

رأس المال  -21

يبلغ رأس��مال الش��ركة املصرح به، واملصدر، واملدفوع 1 مليار ريال س��عودي، ويتكون من 100 مليون س��هم بقيمة إس��مية قدرها 10 ريال   
سعودي للسهم. لعامي 2014 و2013.

االحتياطي النظامي  -22

وفقًا للنظام األساس��ي للش��ركة، يتم حتويل %20 من صايف دخل السنة إىل االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا   
التحويل عندما يبلغ االحتياطي %100 من رأس املال. إن االحتياطي النظامي غر قابل للتوزيع.
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المصاريف العمومية واإلدارية  -23

بالرياالت السعودية

2013م2014م

عمليات
عملياتعمليات املساهمنيإعادة التأمني

عمليات املساهمنيإعادة التأمني

15,923,0026,534,43516,588,2727,090,059رواتب ومزايا متعلقة بها

1,461,667374,1971,292,244460,692  مصاريف سفر

2,082,527683,544580,956639,081إستهالك )إيضاح 14( 

468,935611,654586,114570,949  مصاريف إيجار ومباين 

482,204809,657404,190909,605 إعالنات

370,3071,655,980245,0641,033,754 أتعاب مهنية

-24,17070,343157,419 ضريبة إستقطاع

2,175,626-124,270711,341أتعاب إستشارية

429,000-526,750-رسوم الرتاخيص

-2,414,0042,969,5151,704,005أخرى

23,351,08614,947,41621,558,26413,308,766

مكافأت ومصاريف مجلس اإلدارة  -24

بالرياالت السعودية

2013م2014م

-1,020,000مكافأت جملس اإلدارة

538,388335,465أتعاب إجتماعات ومصاريف

1,558,388335,465
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   -25

فيما يلي تفاصيل املعامالت مع اجلهات ذات العالقة الرئيسية خالل السنة وأرصدتها يف نهاية السنة :  

بالريال السعودي

مبالغ املعامالت للسنة املنتهية يف 
الرصيد كما يف 31 ديسمرب31ديسمرب

2013م2014م2013م2014مطبيعة املعامالتاجلهة ذات العالقة

--383,376326,829أتعاب إستشاريةأعضاء جملس اإلدارة

248,129--1,020,000مكافأت

-538,388335,465204,000أتعاب إجتماعات ومصاريف

كبار موظفي اإلدارة
7,452,8247,644,521700,0002,173,000مزايا قصرية األجل

357,091205,489741,820446,650مكافأة نهاية اخلدمة 

شركات ممثلة من 
قبل أعضاء جملس 

اإلدارة

6,172,26911,497,7254,644,5253,059,023إجماىل اقساط التأمني املكتتبة

934,7495,929,1645,892,3906,276,664مطالبات متكبدة

--1,561,0074,233,291عموالت

تتضم��ن األرص��دة للجهات ذات العالقة بنود أقس��اط تأم��ني مدينة واملصاريف املس��تحقة الدفع واملطلوبات األخ��رى الظاهرة يف قائمة   
املركز املايل.

ربح / )خسارة( السهم األساسي والمخفض   -26

مت إحتس��اب رب��ح / )خس��ارة( الس��هم األساس��ي واخملف��ض للس��نتني املنتهيت��ني يف 31 ديس��مرب 2014 و 2013 وذل��ك بتقس��يم صايف    
دخل / )خسارة( السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املصرح بها، املصدرة والقائمة يف نهاية السنة.

الوديعة النظامية  -27

قامت الش��ركة بإيداع مبلغ قدره 100 مليون ريال س��عودي لدى بنك حملي وميثل وديعة نظامية قدرها %10 من رأس املال املدفوع وفقًا   
ملتطلب��ات نظ��ام مراقبة ش��ركات التأمني التعاوين الصادرة من مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي. إن هذه الوديعة ال ميكن س��حبها بدون 

موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
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إجمالي )عجز( / فائض عمليات إعادة التأمين  -28

مت حتميل صايف )عجز( / فائض عمليات التأمني على قائمة عمليات املس��اهمني. بلغ إجمايل صايف )العجز( / الفائض منذ تاريخ تأس��يس   
الشركة حتى 31 ديسمرب 2014 كما يلي :

بالرياالت السعودية

(11,925,491)للفرتة من 1 مايو 2008 ولغاية 31 ديسمرب 2008 

(20,545,633)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009

(21,935,456)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010 

(37,083,139)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011 

 8,388,698للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2012 

(139,604,488)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013 

(9,397,008)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014 

)232,102,517(

صافي المطالبات المسددة  -29

بالرياالت السعودية

2013م2014م

242,980,550108,321,996إجمايل املطالبات املسددة 

(10,162,801) (27,284,732)احلصة املعاد إسنادها من املطالبات املسددة

215,695,81898,159,195صايف املطالبات املسددة 

يش��تمل صايف املطالبات املس��ددة على مبالغ مدفوعة ومبالغ مت إس��تالمها عن حمافظ مطالبات حمولة من شركات تأمني، ومت جتنيب   
خمصص لقاء حمافظ املطالبات احملولة ضمن املطالبات حتت التسوية.

المعلومات القطاعية   -30

يتطلب املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم )8( بأن يتم حتديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تخص مكونات   
الشركة التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل اجلهات العليا اخملتصة بإتخاذ القرار يف الشركة بهدف تخصيص املوارد الالزمة لهذه 

القطاعات ولتقييم أدائها.

متش��يًا مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالش��ركة، إعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال والقطاعات اجلغرافية بالنس��بة لنش��اطات الشركة   
وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبني أدناه.

ال تش��مل نتائ��ج القطاعات األرب��اح احملققة وغر احملققة من اإلس��تثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخ��ل، واإليرادات األخرى،   
ومصاريف إدارة اإلستثمارات، وكافة املصاريف العمومية واإلدارية. 

ال تش��مل موجودات القطاعات النقدية وش��به النقدية لعمليات إعادة التأمني، والودائع ألجل، واإلس��تثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة   
الدخل، واملصاريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات األخرى، واملبالغ املستحقة من عمليات املساهمني، واملمتلكات واملعدات، صايف.

ال تش��مل مطلوب��ات القطاعات توزيعات الفائض املس��تحقة، واملصاريف املس��تحقة الدف��ع واملطلوبات األخرى، ومكاف��أة نهاية اخلدمة   
للموظفني.
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المعلومات القطاعية )تتمة(  -30

30-1  قطاعات األعمال  
تقوم الش��ركة مبراجعة إجمايل األقس��اط املكتتبة املقدرة واألقس��اط املعاد إسنادها املرتبطة بها بش��كل دوري عند إستالم املعلومات   
الفعلية من ش��ركات التأمني. تؤدي هذه املراجعة إىل     ظهور إجمايل األقس��اط املكتتبة  بالس��الب و األقس��اط املعاد إس��نادها باملوجب و 

صايف األقساط املكتتبة بالسالب يف بعض قطاعات األعمال للسنة التي متت خاللها املراجعة. 

الهندسة 
ريال سعودي

احلريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

املركبات
ريال سعودي

احلياة 
ريال سعودي

احلوادث 
العامة

ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمايل
ريال سعودي

 للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2014

نتائج عمليات إعادة التأمني 

87,406,366212,311,44455,227,01824,980,69397,019,18837,435,78941,909,642556,290,140إجمايل األقساط املكتتبة 

(6,101,192)25,94776,829(506)-154,867315,845(6,674,174)أقساط معاد إسنادها

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

73,521,713188,883,72054,350,55624,590,68095,089,20837,049,85041,108,647514,594,374صايف األقساط املكتتبة

التغري يف صايف األقساط غري 
(23,697,283)(4,152,672)(4,347,957)(1,116,661)17,607,701(3,446,679)(23,884,961)(4,356,054)املكتسبة 

69,165,659164,998,75950,903,87742,198,38193,972,54732,701,89336,955,975490,897,091صايف األقساط املكتسبة

(215,695,818)(19,769,518)(2,043,693)(49,172,597)(22,499,600)(12,942,772)(95,545,903)(13,721,735)صايف املطالبات املسددة

التغري يف صايف املطالبات حتت 
(185,314,716)(31,292,656)(10,246,289)(17,953,499)(18,815,702)(17,521,205)(38,998,892)(50,486,473)التسوية 

(401,010,534)(51,062,174)(12,289,982)(67,126,096)(41,315,302)(30,463,977)(134,544,795)(64,208,208)صايف املطالبات املتكبدة

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

1,948,180(8,350)14,553177,817-(194,395)1,846,964111,591عموالت على عمليات معاد إسنادها 

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

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

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

11,408,886)18,700,488(14,788,08610,470,749)154,401(17,928,3973,956,376)16,879,833(صايف نتائج االكتتاب 
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المعلومات القطاعية )تتمة(  -30

30-1  قطاعات األعمال )تتمة(  

الهندسة 
ريال سعودي

احلريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

املركبات
ريال سعودي

احلياة 
ريال سعودي

احلوادث 
العامة

ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمايل
ريال سعودي

 للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2013 

نتائج عمليات إعادة التأمني 

76,638,325159,958,61245,638,04850,625,87251,314,09016,888,00519,023,384420,086,336إجمايل األقساط املكتتبة 

(6,449,199)(55,915)(72,126)(277,526)-(607,123)(360,083)(5,076,426)أقساط معاد إسنادها

(27,816,762)(525,612)(775,580)(637,923)(352,128)(2,454,048)(18,709,936)(4,361,535)مصاريف فائض اخلسارة 

67,200,364140,888,59342,576,87750,273,74450,398,64116,040,29918,441,857385,820,375صايف األقساط املكتتبة

التغري يف صايف األقساط غري 
(96,057,808)(692,227)(4,454,502)(17,286,135)(19,690,726)(7,254,915)(18,892,871)(27,786,432)املكتسبة 

39,413,932121,995,72235,321,96230,583,01833,112,50611,585,79717,749,630289,762,567صايف األقساط املكتسبة

(98,159,195)(21,175,787)(362,352)(10,969,156)(6,440,756)(8,451,655)(45,493,728)(5,265,761)صايف املطالبات املسددة

التغري يف صايف املطالباتتحت 
(202,097,626)(4,105,998)(5,016,123)(9,161,463)(14,436,345)(11,541,116)(125,492,746)(32,343,835)التسوية 

(300,256,821)(25,281,785)(5,378,475)(20,130,619)(20,877,101)(19,992,771)(170,986,474)(37,609,596)صايف املطالبات املتكبدة

(83,330,181)(1,672,134)(4,611,972)(1,680,801)(7,270,845)(11,601,366)(37,766,576)(18,726,487)إجمايل تكاليف االكتتاب 

16,1603,437,425(45,599)7,919-2,831,752399,699227,494عموالت على عمليات معاد إسنادها 

(2,100,432)(95,118)(84,439)(256,571)(253,129)(228,190)(799,794)(383,191)أتعاب إشراف ورقابة 

(81,993,188)(1,751,092)(4,742,010)(1,929,453)(7,523,974)(11,602,062)(38,166,671)(16,277,926)صايف تكاليف االكتتاب

(26,167,000)---(3,391,360)-(22,775,640)-التغري فى إحتياطي عجز األقساط

)118,654,442()9,283,247(11,052,4341,465,312)1,209,417(3,727,129)109,933,063()14,473,590(صايف نتائج االكتتاب 



78

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

20
14

ي 
نو

س
ر ال

قري
الت

المعلومات القطاعية )تتمة(  -30

30-1  قطاعات األعمال )تتمة(  

الهندسة 
ريال سعودي

احلريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

املركبات
ريال سعودي

احلياة 
ريال سعودي

احلوادث العامة
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمايل
ريال سعودي

كما يف 31 ديسمرب 2014 

13,472,02070,577,54626,947,22325,836,246520,969,833 113,114,275219,791,77251,230,751موجودات القطاع

207,461,414393,224,53763,143,31049,731,04061,017,33536,993,15965,399,886876,970,681مطلوبات القطاع

كما يف 31 ديسمرب 2013 

103,527,160166,836,66441,668,48836,199,37945,316,93413,281,0215,927,760412,757,406موجودات القطاع

157,268,596355,912,83241,327,37555,423,79531,057,34819,120,77826,431,256686,541,980مطلوبات القطاع
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30-2  القطاعات الجغرافية  

 
اململكة 
العربية 

السعودية
ريال سعودي

بلدان أخرى يف 
منطقة

الشرق األوسط
ريال سعودي

إفريقيا
ريال سعودي

آسيا
ريال سعودي

إجمايل
ريال سعودي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 

نتائج عمليات إعادة التأمني 

278,817,86194,954,41663,884,168118,633,695556,290,140إجمايل األقساط املكتتبة

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

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

251,289,67787,813,46660,588,079114,903,152514,594,374صايف األقساط املكتتبة 

(23,697,283)(18,524,680)4,384,888(6,417,500)(3,139,991)التغري يف صايف األقساط غري املكتسبة 

248,149,68681,395,96664,972,96796,378,472490,897,091صايف األقساط املكتسبة

(215,695,818)(17,810,257)(36,258,948)(26,983,273)(134,643,340)صايف املطالبات املسددة

(185,314,716)(66,964,696)(25,882,603)(30,745,753)(61,721,664)التغري يف صايف املطالبات حتت التسوية 

(401,010,534)(84,774,953)(62,141,551)(57,729,026)(196,365,004)صايف املطالبات املتكبدة

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

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

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

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

11,101,7057,003,2334,428,3343,633,72826,167,000التغري يف إحتياطي عجز األقساط

11,408,886)4,840,118()6,716,761(10,908,63212,057,133صايف نتائج االكتتاب 
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30-  المعلومات القطاعية )تتمة(

القطاعات الجغرافية )تتمة(  2-30  

اململكة 
العربية 

السعودية
ريال سعودي

بلدان أخرى يف 
منطقة

الشرق األوسط
ريال سعودي

إفريقيا
ريال سعودي

آسيا
ريال سعودي

إجمايل
ريال سعودي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 

نتائج عمليات إعادة التأمني 

221,272,46175,849,50363,565,15559,399,217420,086,336إجمايل األقساط املكتتبة

(6,449,199)-(138,122)(1,726,397)(4,584,680)أقساط معاد إسنادها

(27,816,762)(1,355,452)(2,833,284)(4,157,760)(19,470,266)مصاريف فائض اخلسارة 

197,217,51569,965,34660,593,74958,043,765385,820,375صايف األقساط املكتتبة 

(96,057,808)(22,861,793)(13,434,031)(11,106,177)(48,655,807)التغري يف صايف األقساط غري املكتسبة 

148,561,70858,859,16947,159,71835,181,972289,762,567صايف األقساط املكتسبة

(98,159,195)(15,434,989)(12,818,118)(8,498,910)(61,407,178)صايف املطالبات املسددة

(202,097,626)(15,166,448)(25,226,232)(30,332,147)(131,372,799)التغري يف صايف املطالبات حتت التسوية 

(300,256,821)(30,601,437)(38,044,350)(38,831,057)(192,779,977)صايف املطالبات املتكبدة

(83,330,181)(9,077,755)(13,439,316)(14,274,060)(46,539,050)إجمايل تكاليف االكتتاب 

3,437,425-2,776,167585,49075,768عموالت على عمليات معاد إسنادها 

(2,100,432)(296,996)(317,826)(379,247)(1,106,363)أتعاب إشراف ورقابة 

(81,993,188)(9,374,751)(13,681,374)(14,067,817)(44,869,246)صايف تكاليف االكتتاب

(26,167,000)(3,392,978)(3,687,497)(1,215,233)(17,871,292)التغري يف إحتياطي عجز األقساط

)118,654,442()8,187,194()8,253,503(4,745,062)106,958,807(صايف نتائج االكتتاب 

 

اململكة 
العربية 

السعودية
ريال سعودي

بلدان أخرى يف 
منطقة

الشرق األوسط
ريال سعودي

إفريقيا
ريال سعودي

آسيا
ريال سعودي

إجمايل
ريال سعودي

كما في 31 ديسمبر 2014

304,989,61388,339,00144,527,10383,114,116520,969,833موجودات القطاع

522,011,642144,200,21564,194,324146,564,500876,970,681مطلوبات القطاع

كما في 31 ديسمبر 2013

282,957,95359,283,70133,769,13636,746,616412,757,406موجودات القطاع

475,410,789109,832,94139,632,65561,665,595686,541,980مطلوبات القطاع
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إدارة المخاطر  -31

حوكمة المخاطر  
تتمث��ل حوكم��ة اخملاطر اخلاصة بالش��ركة يف جمموعة من السياس��ات واإلجراءات والوس��ائل الرقابية املوضوعة التي تس��تخدم الهيكل   
التنظيمي احلايل لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية. ترتكز فلسفة الشركة يف قبول اخملاطر املرغوب بها واملعروفة والتي تتوافق مع اخلطة 
اإلس��رتاتيجية املتعلقة بإدارة وقبول اخملاطر واملعتمدة من جملس اإلدارة. تتعرض الش��ركة خملاطر التأمني، وإعادة اإلس��ناد، وأس��عار 

العموالت اخلاصة، واالئتمان، والسيولة، والعمالت.

هيكل إدارة المخاطر  
مت تأسيس هيكل تنظيمي حمكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة وتقومي ومراقبة اخملاطر.  

مجلس اإلدارة   
إن جملس اإلدارة هو اجلهة العليا املس��ؤولة عن حوكمة اخملاطر حيث يقوم بتقدمي التوجيه واعتماد اإلس��رتاتيجيات والسياس��ات لتحقيق   

األهداف احملددة للشركة.

اإلدارة العليا  
اإلدارة العليا مس��ؤولة عن العمليات اليومية من أجل حتقيق األهداف اإلس��رتاتيجية ضمن سياس��ة حمددة مسبقًا من قبل الشركة بشأن   

قبول اخملاطر.

فيما يلي اخملاطر التي تواجهها الشركة والطرق املتبعة للتقليل منها :  

مخاطر إعادة التأمين   1-31  
متثل اخملاطر الناجتة من عمليات إعادة التأمني املكتتبة اخملاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن املطالبة    
الناجت��ة ع��ن ذلك احلادث. تتمثل اخملاطر الرئيس��ية التي تواجهها الش��ركة مبوجب عق��ود إعادة التأمني ه��ذه يف املطالبات واملزايا 
الفعلية املدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفرتية ملطلوبات التأمني. ويتأثر ذلك بتكرار وحجم املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة أكر 

من تلك املقدرة أصاًل والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل.

تتحس��ن تغ��رات اخملاط��ر وذل��ك بتنويع األخط��ار املكتتبة وبن��اء حمفظة كربى م��ن عقود إع��ادة التأم��ني )العمليات ال��واردة( حيث أن    
احملاف��ظ األك��ر تنوعًا س��تكون أقل تأث��رًا بالتغير بأي جزء من احملفظة. كذلك تتحس��ن تغ��رات اخملاطر عن طري��ق االختيار والتطبيق 
احلذر إلس��رتاتيجية التأمني والتعليمات املتعلقة بها وباس��تخدام ترتيبات إعادة التأمني. تشمل إسرتاتيجية التأمني اخلاصة بالشركة، 

وال تقتصر، على ما يلي :

تنوي��ع فئ��ات اخملاطر املقبولة، ضمن كل فئة، وذلك بش��مول التغطية لعدد جيد من اخملاطر م��ن أجل تقليل التغرات يف النتائج      
واحملصالت النهائية.

تنويع خماطر األعمال من حيث نوع وحجم اخملاطر، والصناعة، واملنطقة اجلغرافية.     

لتقليل تعرضها للمخاطر املالية الناجتة عن املطالبات الكربى، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية، بإبرام اتفاقيات إعادة إسناد    
ل��دى أط��راف أخرى حيث تؤمن هذه العمليات مدرات إكتتاب كربى، وتس��مح لإلدارة بإحتواء اخملاط��ر. يتم جزء من عمليات إعادة التأمني 
املس��ندة مبوجب اتفاقيات، على أس��اس نس��بي من احلصة يف األقس��اط والفائض، ومبوجب اتفاقيات تقوم على أساس غر نسبي 

مثل تأمني فائض اخلسارة للمخاطر والكوارث للتأكد من أن صايف التحمل يتوافق مع قدرة الشركة على حتمل اخملاطر.

وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة إس��ناد لدى الش��ركة، فإنها غر معفاة من التزاماتها املباشرة جتاه الشركات املسندة إليها عمليات    
إعادة التأمني، وبالتايل فإنها تتعرض خملاطر االئتمان بش��أن عمليات إعادة التأمني املس��ندة وذلك بقدر عدم متكن أي من الش��ركات 

املسندة إليها عمليات التأمني من الوفاء بالتزاماتها مبوجب ترتيبات إعادة اإلسناد. 
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مخاطر إعادة التأمين )تتمة(  1-31  

التركيز الجغرافي للمخاطر   
تقوم الش��ركة بقبول أعمال إعادة التأمني من ش��ركات التأمني يف اململكة العربية السعودية، والشرق األوسط وإفريقيا وآسيا. فيما    

يلي التوزيع اجلغرايف ألقساط التأمني املكتتبة :

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014

املبلغ

النسبة  بالرياالت السعودية

%278,817,86150اململكة العربية السعودية

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

%63,884,16812إفريقيا 

%118,633,69521آسيا

556,290,140100%

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013

املبلغ

النسبة  بالرياالت السعودية

 %221,272,46153اململكة العربية السعودية

%75,849,50318بلدان أخرى يف منطقة الشرق األوسط 

%63,565,15515إفريقيا 

%59,399,21714آسيا

420,086,336100%

االفتراضات األساسية    
تتمث��ل االفرتاضات األساس��ية املتعلقة بتقدير االلتزامات نس��بة اخلس��ائر النهائية املقدرة للش��ركة. اخلس��ائر النهائي��ة املقدرة مت    

تقديرها باستخدام أساليب إكتوارية .
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مخاطر إعادة التأمين )تتمة(  1-31  

الحساسيات   
إن التحليل أدناه يوضح احلركات احملتملة املعقولة يف االفرتاضات الرئيسية مثل نسبة اخلسائر النهائية مع إبقاء جميع االفرتاضات    

األخرى ثابتة والتي يظهر آثرها على صايف املطلوبات وصايف الدخل كالتايل:

بالرياالت السعودية

صايف األثر على التغري يف االفرتاضات31 ديسمرب 2014
األثر على صايف الدخلصايف املطلوبات

49,089,71049,089,710%10 + نسبة اخلسارة النهائية

- 10%)49,089,710()49,089,710(

بالرياالت السعودية

صايف األثر على التغري يف االفرتاضات31 ديسمرب 2013
األثر على صايف الدخلصايف املطلوبات

  28,976,257   28,976,257 %10 +نسبة اخلسارة النهائية

 - 10%  )28,976,257( )28,976,257(

31-2  مخاطر إعادة اإلسناد   
لتقليل تعرضها للمخاطر املالية الناجتة عن املطالبات الكربى، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية، بإبرام اتفاقيات إعادة أسناد    
لدى أطراف أخرى. يتم تقدير املبالغ القابلة لالس��رتداد من معيدي التأمني املس��ند اليهم واإلعرتاف بها على نحو يتماش��ى مع املبالغ 
املرتبط��ة باملناف��ع اخلاص��ة بالوثائق وفقا لش��روط إتفاقي��ات إعادة اإلس��ناد ويتم إدراجها يف قائم��ة املركز املايل كموج��ودات إعادة 

التأمني.

لتقلي��ل تعرضها للخس��ائر الكربى الناجتة عن إفالس ش��ركات إعادة التأمني املس��ند إليها، تقوم الش��ركة بتق��ومي الوضع املايل لهذه    
الش��ركات، ومراقبة تركز خماطر االئتمان يف مناطق جغرافية والنش��اطات والظروف االقتصادية لشركات إعادة التأمني املسند إليها 

العمليات.

يتم اختيار الشركات املسند إليها وفق املعاير والتعليمات التالية احملددة من جملس اإلدارة وجلنة اخملاطر واإلكتتاب. تتلخص هذه    
املعاير يف اآلتي :

احلد األدنى لتصنيف االئتمان املقبول من قبل وكاالت التصنيف العاملية املعرتف بها  )مثل وكالة س��تاندرد آند بورز( والذي يجب أال  أ(    
يقل عن )ب ب ب( )ستاندرد أند بورز( أو ما يوازيها.

ب(  سمعة شركات إعادة تأمني املعينة.   

ج(  خربة العمل احلالية والسابقة مع معيدي التأمني.    

إضاف��ة لذلك، تقوم الش��ركة بإجراء مراجع��ة تفصيلية للقوة املالية، واخلربات اإلدارية والفنية واألداء الس��ابق، حيثما ينطبق، ومطابقة    
ذل��ك م��ع قائم��ة املتطلبات احملددة س��لفًا من قبل جمل��س اإلدارة وجلن��ة اخملاطر واإلكتتاب قب��ل املوافقة عليها كش��ركات معاد 

اإلسناد إليها.

إن اتفاقيات إعادة اإلس��ناد ال تعفى الش��ركة من التزاماتها جتاه شركات التأمني املسند إليهم وبالتايل تبقى الشركة مسؤولة عن جزء    
من املطالبات حتت التس��وية املعاد التأمني عليها بالقدر الذي مل يوف به معيدي التأمني املس��ند إليهم بالتزاماتهم مبوجب اتفاقيات 

إعادة اإلسناد.
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31-3  مخاطر االئتمان   
متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر خلسارة مالية.    

بالنس��بة لكاف��ة فئات املوج��ودات املالية احملتفظ بها لدى الش��ركة، ميثل احلد األقص��ى خملاطر االئتمان التي تتعرض لها الش��ركة    
القيمة الدفرتية املفصح عنها يف قائمة املركز املايل. 

إن %39 من الذمم املدينة اخلاصة بالش��ركة مس��تحقة السداد من شركتي تأمني وش��ركتي وسطاء تأمني كما يف31 ديسمرب 2014    
)31 ديسمرب 2013 : 37%(.

فيما يلي بيانًا بالسياسات واإلجراءات املتبعة من قبل الشركة لتقليل خماطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:    

لتقليل تعرضها للخس��ائر الكربى الناجمة عن إفالس ش��ركات إعادة اإلس��ناد ، تقوم الش��ركة بتقومي الوضع املايل لهذه الش��ركات.      
وكش��رط مس��بق، يجب أن يكون األطراف التي يتم إعادة اإلس��ناد لديها مصنفة على أنها ذات مس��توى مقبول، من حيث الضمان، 

يؤكد متانة وضعها املايل.

تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تأمني فقط مع جهات معرتف بها وذات سمعة جيدة . إضافة إىل ذلك، يتم مراقبة املبالغ املستحقة      
من شركات التأمني بصورة مستمرة لتقليل تعرضها خملاطر الديون املعدومة. 

تقوم الشركة باحلد من خماطر االئتمان املتعلقة بشركات التأمني وذلك من خالل مراقبة الذمم املدينة القائمة.     

فيما يتعلق مبخاطر االئتمان الناجتة عن املوجودات املالية األخرى ، تتعامل الش��ركة فقط مع بنوك جتارية ذات مركز مايل وتصنيف      
ائتماين جيد.

يعكس اجلدول أدناه احلد األقصى خملاطر االئتمان التي تتعرض لها بنود املوجودات يف قائمة املركز املايل:   

بالرياالت السعودية

31 ديسمرب 312013 ديسمرب 2014

عمليات إعادة 
التأمني

عمليات 
املساهمني 

عمليات إعادة 
التأمني

عمليات 
املساهمني 

2,567,7305,268,63885,673,516  1,454,864  نقدية وأرصدة لدى البنوك 

37,500,000-24,000,000  13,125,000  ودائع ألجل 

-70,492,623-112,739,098  أقساط تأمني مدينة، صايف 

7,100,7131,069,0025,738,119  28,113,134  مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

-104,888,575-105,139,646  احلصة املعاد إسنادها من املطالبات حتت التسوية

1,040,241-70,035  -دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

دين  سندات  من  مستحقة  خاصة  عموالت  دخل 
وصكوك

-
  3,703,766-3,295,158

173,995,409-145,470,427  -إستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

100,000,000-100,000,000-وديعة نظامية

260,571,742282,912,671181,718,838407,242,443
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31-3  مخاطر االئتمان )تتمة(  
إن جودة األئتمان لإلستثمارات املقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق هي كما يلي :   

بالرياالت السعودية

31 ديسمرب 312013 ديسمرب 2014

47,228,98956,760,435  ستاندرد آند بورز "– أ أ ” اىل " أ أ ”

93,760,109112,756,632  ستاندرد آند بورز "– أ ” اىل "+ أ ”

4,481,3294,478,342  ستاندرد آند بورز "ب ب ب”

  145,470,427173,995,409

يتم إستخدام درجات التنصيف املتبعة من قبل وكالة )ستاندرد آند بورز(.   

31-4  مخاطر السيولة   
متثل خماطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة يف توفر األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالتزاماتها املالية.   

يتم مراقبة متطلبات السيولة شهريًا، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال نشوئها.    

إن لكافة الودائع ألجل اململوكة للش��ركة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل فرتات إس��تحقاق أصلية ترتاوح ما بني ثالثة أشهر وخمس    
سنوات.

محفظة االستحقاقات   
يلخ��ص اجلدول أدناه تواريخ اس��تحقاق املطلوبات املالية اخلاصة بالش��ركة وذلك على أس��اس االلتزام��ات التعاقدية غر اخملصومة    
املتبقية املتوقعة. يتم حتديد تواريخ اإلستحقاقات إستنادا إىل التوقيت املقدر لصايف التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التأمني 
املعرتف بها. مت إس��تبعاد األقساط غر املكتس��بة ودخل العموالت غر املكتسبة وإحتياطات عجز األقساط من التحليل ألنها ال متثل 

إلتزامات تعاقدية. ال يوجد مكأفات نهاية اخلدمة للموظفني بتاريخ إستحقاق ثابت.

بالرياالت السعودية 31 ديسمرب 2014

عمليات املساهمني عمليات إعادة التأمني

لغاية
اجملموعأكرث من سنةسنة واحدة

لغاية
اجملموعأكرث من سنةسنة واحدة

املطلوبات 

---22,617,656-22,617,656ذمم دائنة 

---4,173,060-4,173,060ذمم إعادة إسناد دائنة

---1,129,253-1,129,253أقساط إعادة إسناد مستحقة

---609,842,291-609,842,291إجمايل املطالبات حتت التسوية 

8,219,064-2,479,6628,219,064-2,479,662مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

35,441,642-35,441,642---خمصص الزكاة وضريبة الدخل

640,241,922-640,241,92243,660,706-43,660,706
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محفظة االستحقاقات )تتمة(    

بالرياالت السعودية 31 ديسمرب 2013

عمليات املساهمني عمليات إعادة التأمني

لغاية
اجملموعأكرث من سنةسنة واحدة

لغاية
اجملموعأكرث من سنةسنة واحدة

املطلوبات 

500,000-8,143,048500,000-8,143,048ذمم دائنة 

---7,615,523-7,615,523ذمم إعادة إسناد دائنة

---4,463,127-4,463,127أقساط إعادة إسناد مستحقة

---424,276,504-424,276,504إجمايل املطالبات حتت التسوية 

6,641,169-5,923,3896,641,169-5,923,389مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

33,184,598-33,184,598---خمصص الزكاة وضريبة الدخل

450,421,591-450,421,59140,325,767-40,325,767

السيولة   
مل حتدد أي من املطلوبات الظاهرة يف قائمة املركز املايل على أس��اس التدفقات النقدية اخملصومة وإن جميعها مس��تحقة الدفع    

خالل إثني عشر شهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل أعاله.  
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حتليل تاريخ اإلستحقاق بناءًا على تواريخ اإلستحقاق املتوقعة   

31 ديسمرب 2014

عمليات املساهمنيعمليات إعادة التأمني

متداولة
ريال سعودي

غري متداولة
ريال سعودي

اإلجمايل
ريال سعودي

متداولة
ريال سعودي

غري متداولة
ريال سعودي

اإلجمايل
ريال سعودي

املوجودات

2,567,730  -2,567,730 1,454,864  -1,454,864  نقدية وأرصدة لدى البنوك 

24,000,000 -24,000,000 13,125,000  -13,125,000  ودائع ألجل 

---112,739,098 -112,739,098 أقساط تامني مدينة، صايف 

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة 
732,671,564 -732,671,564  124,911,737 -124,911,737 الدخل 

---220,186,253 -220,186,253 أقساط تامني مستحقة

احلصة املعاد إسنادها من املطالبات حتت 
---105,139,646 -105,139,646 التسوية 

7,100,713 -7,100,713 28,113,134  -28,113,134  مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

---188,019,813 -188,019,813 مبالغ مستحقة من عمليات املساهمني 

احلصة املعاد إسنادها من األقساط غري 
---2,080,440  -2,080,440  املكتسبة

---63,512,581  -63,512,581  تكاليف إكتتاب مؤجلة 

---17,311,815  -17,311,815  أقساط فائض اخلسارة مؤجلة 

33,521,502 33,521,502 -6,269,040  6,269,040-ممتلكات ومعدات، صايف 

145,470,427 51,710,318 93,760,109 ---إستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

70,035 70,035  ----دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 
3,703,766  3,703,766 ----وصكوك

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

 876,594,3816,269,040 882,863,421  860,100,116  189,005,621  1,049,105,737

املطلوبات 

---22,617,656  -22,617,656  ذمم دائنة

---4,173,060  -4,173,060  ذمم إعادة إسناد دائنة

---1,129,253  -1,129,253  أقساط إعادة إسناد مستحقة

---238,458,639 -238,458,639 إجمايل أقساط التأمني غري املكتسبة 

---609,842,291 -609,842,291 إجمايل املطالبات حتت التسوية 

------إحتياطي عجز األقساط

---749,782 -749,782 دخل عموالت غري مكتسبة 

8,219,064-2,479,6628,219,064  -2,479,662  مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

---2,481,0012,481,001-مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

35,441,642-35,441,642---خمصص الزكاة وضريبة الدخل

188,019,813-188,019,813---مستحق إىل عمليات إعادة التأمني

 879,450,3432,481,001881,931,344231,680,519-231,680,519
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31-4  مخاطر السيولة )تتمة(  

حتليل تاريخ اإلستحقاق بناءًا على تواريخ اإلستحقاق املتوقعة   

31 ديسمرب 2013

عمليات املساهمنيعمليات إعادة التأمني

متداول
ريال سعودي

غري متداول
ريال سعودي

اإلجمايل
ريال سعودي

متداول
ريال سعودي

غري متداول
ريال سعودي

اإلجمايل
ريال سعودي

الموجودات

85,673,516-5,268,63885,673,516-5,268,638نقدية وأرصدة لدى البنوك 

37,500,00037,500,000----ودائع ألجل 

---70,492,623-70,492,623أقساط تامني مدينة، صايف 

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة 
595,179,554-95,329,159595,179,554-95,329,159الدخل 

---164,869,180-164,869,180أقساط تامني مستحقة

احلصة املعاد إسنادها من املطالبات حتت 
---104,888,575-104,888,575التسوية 

5,738,119-1,069,0025,738,119-1,069,002مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

---173,315,949-173,315,949مبالغ مستحقة من عمليات املساهمني 

احلصة املعاد إسنادها من األقساط غري 
---2,344,151-2,344,151املكتسبة

---54,445,929-54,445,929تكاليف اكتتاب مؤجلة 

---15,716,948-15,716,948أقساط فائض اخلسارة مؤجلة 

32,991,74232,991,742-7,337,1197,337,119-ممتلكات ومعدات ، صايف 

28,427,662145,567,747173,995,409---إستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

1,040,2411,040,241----دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 
3,295,1583,295,158----وصكوك

100,000,000100,000,000----وديعة نظامية

687,740,1547,337,119695,077,273715,018,851320,394,8881,035,413,739

املطلوبات 

500,000-8,143,048500,000-8,143,048ذمم دائنة

---7,615,523-7,615,523ذمم إعادة إسناد دائنة

---4,463,127-4,463,127أقساط إعادة إسناد مستحقة

---215,025,067-215,025,067إجمايل أقساط التأمني غري املكتسبة 

---424,276,504-424,276,504إجمايل املطالبات حتت التسوية 

---26,167,000-26,167,000إحتياطي عجز األقساط

---810,894-810,894دخل عموالت غري مكتسبة 

6,641,169-5,923,3896,641,169-5,923,389مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

---1,720,6441,720,644-مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

33,184,598-33,184,598---خمصص الزكاة وضريبة الدخل

173,315,949-173,315,949---مستحق إىل عمليات إعادة التأمني

692,424,5521,720,644694,145,196213,641,716-213,641,716
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31-5  مخاطر العمالت  

متث��ل خماط��ر العمالت اخملاطر الناجتة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغرات يف أس��عار الصرف األجنبي. تتم معامالت الش��ركة    
بعمالت حملية وأجنبية. تعتقد اإلدارة بعدم وجود خماطر معامالت هامة الن معظم معامالت الشركة تتم بعمالت أجنبية مثبتة مقابل 

الريال السعودي.

يوضح اجلدول أدناه موجودات ومطلوبات الشركة املسجلة بالعمالت الرئيسية وكما يلي :   

31 ديسمرب 2014

ريال 
سعودي

ريال 
سعودي

دوالر 
أمريكي

ريال 
سعودي

ريال قطري
ريال 

سعودي

درهم 
إماراتي

ريال 
سعودي

يورو
ريال 

سعودي

دينار كويتي
ريال 

سعودي

روبية هندية
ريال 

سعودي

أخرى
ريال 

سعودي

اجملموع
ريال 

سعودي

الموجودات
عمليات إعادة التأمني 

1,454,864---408,478287,167-751,0438,176نقدية وأرصدة لدى البنوك 

13,125,000------13,125,000-ودائع ألجل

31,728,13029,498,9502,082,2453,611,00091,8865,618,67912,314,31127,793,897112,739,098أقساط تامني مدينة، صايف

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف 
124,911,737------59,958,86564,952,872قائمة الدخل 

88,749,21942,953,77710,972,2099,078,460476,0212,182,26615,351,46650,422,835220,186,253أقساط تامني مستحقة

احلصة املعاد إسنادها من املطالبات 
105,139,646-------105,139,646حتت التسوية 

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات 
28,113,134------27,874,071239,063أخرى 

188,019,813-------188,019,813مبالغ مستحقة من عمليات املساهمني 

احلصة املعاد إسنادها من األقساط غري 
2,080,440-------2,080,440املكتسبة

32,405,56510,390,4482,339,9971,265,509182,170977,3684,383,25311,568,27163,512,581تكاليف اكتتاب مؤجلة 

17,311,815-------17,311,815أقساط فائض اخلسارة مؤجلة 

6,269,040-------6,269,040ممتلكات ومعدات ، صايف 

املساهمون

2,567,730------2,157,074410,656نقدية وشبه النقدية 

24,000,000-------24,000,000ودائع ألجل 

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
70,035-------70,035ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
3,703,766------1,532,2152,171,551سندات وصكوك

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف 
732,671,564------210,521,230522,150,334قائمة الدخل

145,470,427------145,470,427-استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

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

33,521,502-------33,521,502ممتلكات ومعدات، صايف

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات 
7,100,713-------7,100,713أخرى 

939,190,416831,371,25415,394,45114,363,4471,037,2448,778,31332,049,03089,785,0031,931,969,158
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31-5  مخاطر العمالت )تتمة(  

31 ديسمرب 2013

ريال سعودي
ريال سعودي

دوالر أمريكي
ريال سعودي

ريال قطري
ريال سعودي

درهم 
إماراتي

ريال سعودي

يورو
ريال سعودي

دينار كويتي
ريال سعودي

روبية هندية
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اجملموع
ريال سعودي

الموجودات
عمليات إعادة التأمني 

5,268,638---6,167142,409-4,445,635674,427نقدية وأرصدة لدى البنوك 

5,387,25912,999,5857,310,74470,492,623(4,935)33,945,666971,1204,142,3435,740,841أقساط تامني مدينة، صايف

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
95,329,159------58,097,63937,231,520يف قائمة الدخل 

77,395,49029,295,3346,918,7817,324,31556,6721,991,9074,451,72137,434,960164,869,180أقساط تامني مستحقة

احلصة املعاد إسنادها من 
3,885,580104,888,575-82,092,97713,317,030233,9551,816,7752023,542,056املطالبات حتت التسوية 

مصاريف مدفوعة مقدمًا 
1,069,002-------1,069,002وموجودات أخرى 

مبالغ مستحقة من عمليات 
173,315,949-------173,315,949املساهمني 

احلصة املعاد إسنادها من 
2,344,151-------2,344,151األقساط غري املكتسبة

54,445,929-------54,445,929تكاليف إكتتاب مؤجلة 

15,716,948-------15,716,948أقساط فائض اخلسارة مؤجلة 

7,337,119-------7,337,119ممتلكات ومعدات، صايف 

املساهمون

85,673,516---27,024,852--2,405,79056,242,874نقدية وشبه النقدية 

37,500,000------37,500,000-ودائع ألجل 

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
1,040,241------1,040,241-ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
3,295,158------656,5142,638,644سندات وصكوك

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
595,179,554------350,898,863244,280,691يف قائمة الدخل

استثمارات مقتناة حتى تاريخ 
173,995,409------745,409173,250,000االستحقاق

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

32,991,742-------32,991,742ممتلكات ومعدات، صايف

مصاريف مدفوعة مقدمًا 
5,738,119-------5,738,119وموجودات أخرى 

1,003,642,942596,441,88111,295,07914,888,09827,219,20010,921,22217,451,30648,631,2841,730,491,012
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31-5  مخاطر العمالت )تتمة(  

31 ديسمرب 2014

ريال 
سعودي

ريال 
سعودي

دوالر 
أمريكي

ريال 
سعودي

ريال قطري
ريال 

سعودي

درهم 
إماراتي

ريال 
سعودي

يورو
ريال 

سعودي

دينار كويتي
ريال 

سعودي

روبية هندية
ريال 

سعودي

أخرى
ريال 

سعودي

اجملموع
ريال 

سعودي

المطلوبات
عمليات إعادة التأمني 

22,617,656(811,178)2,008,338(278,644)9,697(347,691)(1,506,344)13,491,50310,051,975ذمم دائنة

4,173,060 - - - - - - -4,173,060ذمم إعادة إسناد دائنة

1,129,253 - - - - - - -1,129,253أقساط إعادة اإلسناد املستحقة

112,494,06532,909,37110,480,0605,395,913879,7174,235,21624,738,86147,325,436238,458,639إجمايل أقساط التأمني غري املكتسبة 

413,431,01149,988,72716,883,55513,987,682144,21222,184,40733,881,36059,341,337609,842,291إجمايل املطالبات حتت التسوية 

 - - - - - - - - -إحتياطي عجز األقساط

749,782 - - - - - - -749,782دخل عموالت غري مكتسبة 

2,479,662 - - - - - -1,509,975969,687مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

2,481,001 - - - - - - -2,481,001مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

932,077 - - - - - - -932,077توزيعات الفائض املستحقة

املساهمون

 - - - - - - - - -ذمم دائنة

35,441,642 - - - - - - -35,441,642خمصص الزكاة وضريبة الدخل 

188,019,813 - - - - - - -188,019,813مبالغ مستحقة إىل عمليات إعادة التأمني

8,219,064 - - - - - - -8,219,064مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

782,072,24693,919,76025,857,27119,035,9041,033,62626,140,97960,628,559105,855,5951,114,543,940
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31-5  مخاطر العمالت )تتمة(  

31 ديسمرب 2013

ريال 
سعودي

ريال 
سعودي

دوالر 
أمريكي

ريال 
سعودي

ريال قطري
ريال 

سعودي

درهم 
إماراتي

ريال 
سعودي

يورو
ريال 

سعودي

دينار كويتي
ريال 

سعودي

روبية هندية
ريال 

سعودي

أخرى
ريال 

سعودي

اجملموع
ريال 

سعودي

المطلوبات
عمليات إعادة التأمني 

8,143,048-------8,143,048ذمم دائنة

7,615,523-------7,615,523ذمم إعادة إسناد دائنة

4,463,127-------4,463,127أقساط إعادة اإلسناد املستحقة

121,820,30321,305,7188,276,5066,524,643330,0603,592,7769,063,22344,111,838215,025,067إجمايل أقساط التأمني غري املكتسبة 

315,960,41328,483,76713,678,60912,833,904348,6098,855,9107,150,99636,964,296424,276,504إجمايل املطالبات حتت التسوية 

26,167,000-------26,167,000إحتياطي عجز االقساط

810,894-------810,894دخل عموالت غري مكتسبة 

ومطلوبات  الدفع  مستحقة  مصاريف 
5,923,389-------5,923,389أخرى

1,720,644-------1,720,644مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

932,077-------932,077توزيعات الفائض املستحقة

املساهمون

500,000-------500,000ذمم دائنة

33,184,598-------33,184,598خمصص الزكاة وضريبة الدخل 

إعادة  عمليات  إىل  مستحقة  مبالغ 
173,315,949-------173,315,949التأمني

ومطلوبات  الدفع  مستحقة  مصاريف 
6,641,169-------6,641,169أخرى

707,198,13449,789,48521,955,11519,358,547678,66912,448,68616,214,21981,076,134908,718,989
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31-6  مخاطر أسعار العموالت الخاصة  
تنش��أ خماطر أس��عار العموالت اخلاصة عن إمكانية تأثر التغرات يف أس��عار العموالت اخلاصة على الربحية املس��تقبلية أو القيمة العادلة   
ل��ألدوات املالي��ة . تعتق��د اإلدارة بأنه ال يوجد خماطر اس��عار عموالت هام��ة ألن جميع اإلس��تثمارات خاضعة لعموالت ثابت��ة وتظهر بالتكلفة 

املطفأة .

31-7  مخاطر أسعار السوق  
خماط��ر أس��عار الس��وق هي اخملاطر عن تذب��ذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية املس��تقبلية ل��ألداة املالية نتيجة للتغرات يف أس��عار   
الس��وق. )ماعدا تلك اخملاطر التي قد تنش��ا عن خماطر أس��عار العموالت أو العمالت(، س��واء كانت ناجتة عن عوامل حمددة تتعلق باألدارة 

املالية أو اجلهه املصدرة لها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات املالية املماثلة واملتداولة يف السوق.  

ل��دى الش��ركة إس��تثمار يف وح��دات صندوق الس��لع. حتد الش��ركة من خماطر أس��عار الس��وق اخلاصة بالصن��دوق من خ��الل احلفاظ على   
حمفظ��ة متنوع��ة حتتوي على أنواع صناديق خمتلفة )أي صندوق اس��واق النقد وصندوق املتاجرة بالس��لع( ومراقبة التطورات يف أس��واق 
الصنادي��ق. إن التغيربنس��بة %5 يف ص��ايف قيمة موجودات هذه الصناديق، م��ع بقاء جميع املتغرات األخرى ثابتة، من ش��انه أن يؤثر على 
قائمة نتائج عمليات إعادة التأمني والفائض املرتاكم  بالزيادة / النقصان مببلغ 3,688,478 ريال س��عودي )2013: 4,766,458 ريال س��عودي( 

وقائمة عمليات املساهمني بنسبة الزيادة / النقصان مببلغ 9,857,547 ريال سعودي )2013: 11,711,831 ريال سعودي(.

لدى الشركة ايضًا إستثمار يف أسهم مدرجة. تقوم الشركة بإدارة خماطر سعر السوق لألسهم من خالل تنوع األستثمارات ووضع سقف   
على مستوى األستثمار الفردي واألجمايل لألسهم.

إن التغر بنس��بة %5 يف صايف قيمة موجودات اإلس��تثمارات، مع ابقاء جميع املتغرات األخرى ثابتة، من ش��أنه أن يؤثر على قائمة عمليات   
املساهمني بالزيادة / النقصان مببلغ 9,288,915 ريال سعودي  )2013: 8,205,450 ريال سعودي(.

31-8  مخاطر إدارة رأس المال  
حتدد متطلبات رأس املال من قبل مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي وذلك بهدف توفر هامش املالءة الكافية يف حالة إفالس الش��ركة.   

كما توضع أهداف أخرى من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس املال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمني. 

تق��وم الش��ركة ب��إدارة متطلب��ات رأس املال وذل��ك بتقدير النقص بني مس��تويات رأس امل��ال املعلن عنه��ا واملطلوبة بانتظ��ام. يتم إجراء   
التس��ويات على مس��تويات رأس املال احلالية وذلك حسب التغرات يف الظروف السائدة يف السوق وخصائص خماطر نشاطات الشركة. 

وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس املال، تقوم الشركة بتعديل توزيعات األرباح املدفوعة للمساهمني أو تقوم بإصدار أسهم. 

يعكس اجلدول أدناه احلد األدنى لرأس املال النظامي للشركة وإجمايل رأس املال اململوك:  

بالرياالت السعودية

2013م2014م

817,425,218821,772,023إجمايل رأس املال اململوك

200,000,000 200,000,000 احلد األدنى لرأس املال النظامي

تعتقد األدارة، بإن الشركة قد التزمت بكافة متطلبات رأس املال املفروضة من قبل جهات خارجية خالل السنة املالية املصرح عنها.  
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31-9  القيمة العادلة لألدوات المالية  
تتكون األدوات املالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية. القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات   
ما بني أطراف راغبة يف ذلك وبشروط تعامل عادلة. أن االفرتاض الذي مت حتديد القيمة العادلة هو بإفرتاض إستمرار املنشأة يف اعمالها 
وفق��ًا ملبدأ األس��تمرارية و دون أي ني��ة أو حاجة للتصفية أو تقليص حجم عملياتها أو إجراء املعامالت بش��روط عكس��ية. تتكون املوجودات 
املالية اخلاصة بالش��ركة من النقدية وش��به النقدية، والذمم املدينة، واإلس��تثمارات واإليرادات املستحقة، بينما تتكون املطلوبات املالية 
م��ن ال��ذمم الدائنة، واملصاريف املس��تحقة الدفع، وإجمايل املطالبات حتت التس��وية. ان القيم��ة العادلة للموج��وات واملطلوبات املالية ال 

تختلف كثرًا عن قيمتها الدفرتية الظاهرة يف تاريخ قائمة املركز املايل.

31-10  المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية   
تخض��ع عملي��ات الش��ركة ملتطلب��ات األنظم��ة احمللي��ة يف اململك��ة العربية الس��عودية. إن ه��ذه األنظم��ة ال تتطلب فق��ط احلصول على   
املوافقات ومراقبة النش��اطات فحس��ب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس املال لتقليل خماطر العجز واإلفالس من قبل ش��ركات 

معيدي التامني ولتمكينها من سداد التزاماتها غر املتوقعة عند نشوئها.

اعتماد القوائم المالية   -32

اعتمدت القوائم املالية من قبل جملس اإلدارة بتاريخ 3 جمادى األوىل 1436ه� املوافق يف 22 ف�رباير 2015.   
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