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 التكوٌن واألنشطة الرئٌسٌة  - 1

شركة مساهمة سعودٌة مسةجلة فةً المملكةة العربٌةة السةعودٌة بموجةب السةجل  -التعاونٌة ) "الشركة" (  ) إعادة (الشركة السعودٌة إلعادة التؤمٌن 

مالٌزٌا بموجب ترخٌص  ,( ولدٌها فرع فً والٌة البوان2118ماٌو  17هـ )الموافق 1429جماد األول  12بتارٌخ  1111251125التجاري رقم 

 الطرٌق الدائري الشمالً الغربً،  الوادي حً 11372، الرٌاض  311259ة هو ص . ب . إن عنوان المكتب المسجل للشرك2114146ISرقم 

 الرٌاض ، المملكة العربٌة السعودٌة.  , 4131، مبنى 7مخرج ، 
 

 .لمملكة العربٌة السعودٌة وخارجهاالتعاونً والنشاطات ذات العالقة فً ا التؤمٌنإن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة أعمال إعادة
 

 أسس اإلاعداد   - 6

 أسس القٌدس

 مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخلالوفقاً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة، بإستثناء االستثمارات  غٌر المراجعة ٌتم إعداد القوائم المالٌة األولٌة الموجزة

 حٌث ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة.

 بٌدن األلتزام

 - 34وفقةا لمعٌةار المحاسةبة الةدولً رقةم  2116 مةارس 31فةً  ةالمنتهٌةشةهر أالثالثةة  ةلفتةرغٌةر مراجعةة ال الموجزةأعدت القوائم المالٌة األولٌة 

 المالٌة األولٌة . القوائم
 

إلى  جنباً جمٌع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة فً القوائم المالٌة السنوٌة ، وٌجب ان تقرأ غٌر المراجعة ال تشمل القوائم المالٌة األولٌة الموجزة 

 . 2115دٌسمبر  31جنب مع القوائم المالٌة للشركة كما فً 
 

ٌةتم ٌةث تم توزٌع الفائض بٌن عملٌات إعادة التؤمٌن وعملٌات المساهمٌن وفقا للوائح التنفٌذٌة الصةادرة مةن قبةل مإسسةة النقةد العربةً السةعودي، ح

 عةن النةاتج: الباقٌةة. ٌةتم نقةل أي عجةز 11مساهمً الشركة من الفائض السنوي من عملٌات إعادة التؤمٌن وحملة الوثائق علةى % على 91توزٌع 

 .عملٌات إعادة التؤمٌن لعملٌة المساهمٌن بالكامل
 

تظهر كافة التسوٌـات ) بما فً ذلك التسوٌات االعتٌادٌة المكررة ( الضرورٌة لكً غٌر المراجعة تعتقد اإلدارة بؤن القوائم المالٌة األولٌة الموجزة 

 تظهر بعدل نتائج العملٌات عن الفترات األولٌة المعروضة .
 

ات أنظمة التؤمٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة ، على الشركة أن تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عملٌات التؤمٌن وعملٌات المسةاهمٌن وفقاً لمتطلب

 ٌةتم تسةجٌل اإلٌةرادت والمصةارٌف الخاصةة بكةل نشةاط فةً الحسةابات الخاصةة بةذلك النشةاط وٌةتم  توزٌةع اإلٌةرادات. وعةرض القةوائم المالٌةة بنةاءاً علةى ذلةك

 والمصارٌف األخرى المتعلقة بالعملٌات المشتركة من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.

 

 العملة الرئٌسٌة واعملة العرض

إلةى أقةرب تم عرض القوائم المالٌة األولٌة الموجزة غٌر مراجعة باللاير السعودي و الذي ٌعتبر العملةة الرئٌسةٌة للشةركة. تةم تقرٌةب جمٌةع المبةالغ 

 لاير. 

 السنة المدلٌة 

 دٌسمبر. 31تتبع الشركة السنة المنتهٌة فً 
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 المعدٌٌر الجدٌد  ، والتعدٌالت اعلى المعدٌٌر والتفسٌرات  - 3

مع تلك المتبعة فً إعداد القوائم المالٌة السنوٌة  غٌر مراجعة  تتفق السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد هذه القوائم المالٌة األولٌة الموجزة

م، باستثناء تطبٌق المعاٌٌر الجدٌدة التالٌة والتعدٌالت األخرى على المعاٌٌر القائمة المذكورة أدناه 2115دٌسمبر  31للشركة للسنة المنتهٌة فً 

للشركة للفترة الحالٌة أو للفترة السابقة ومن المتوقع أن ر المراجعة غٌالتً لم ٌكن لها تؤثٌر مالً جوهري على القوائم المالٌة األولٌة الموجزة 

 .لسنة السابقة لتتوافق مع العرض فً السنة الحالٌةابعض أرقام  تبوٌبتم إعادة . ال ٌكون لها تؤثٌر جوهري فً الفترات المستقبلٌة
 

 المعدٌٌر الجدٌد  الصددر  والمعدلة والمطبقة 
 

 2114-2112معاٌٌر التقارٌر الدولٌة التحسٌنات السنوٌة على 
 

 ٌنةاٌر 1التً تنطبق على الفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد  2114 -2112دورة التحسٌنات السنوٌة لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة لألعوام 
 م.2116
 

 (1اإلفصاح األولً )التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً 
 

عرض البٌانات المالٌة لمعالجة ٌنظر معوقات معدي ممارسة أحكامها فً تقدٌم التقارٌر المالٌة. وهو فعةال  1ولً رقم ٌعدل معٌار المحاسبة الد
 .2116ٌناٌر  1للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 

 

 معدٌٌر صددر  ولكنهد غٌر سدرٌة المفعول بعد
 

المعاٌٌر التالٌة والتفسٌرات الصادرة ولكنها غٌر سارٌة المفعول بعد حتى تارٌخ اصدار باإلضافة إلى المعاٌٌر المذكورة أعاله، نورد أدناه 

رت القوائم المالٌة للشركة. تنوي الشركة اعتماد هذه المعاٌٌر )إذا كانت تنطبق على أنشطتها( عندما تصبح سارٌة المفعول. إضافة لذلك، قر

لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة والتً نشرت وتعتبر الزامٌة للشركة اعتباراً من توارٌخ الشركة عدم التطبٌق المبكر للتعدٌالت والتنقٌحات 

 مستقبلٌة.
 

 

 األدوات المالٌة 9معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 
 

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

الصادرة مإخراً وٌنطبق على تصنٌف وقٌاس الموجودات والمطلوبات  39االعتماد ٌخضع لمسودة مشروع استبدال معٌار لمحاسبة الدولً رقم 

ٌناٌر  1فً أو بعد . كان المعٌار فً البداٌة ساري المفعول للفترات السنوٌة التً تبدأ 39المالٌة كما هو محدد فً معٌار المحاسبة الدولً رقم 

وافصاحات  9وتارٌخ السرٌان االلزامً لمعٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم  9، إال أن التعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 2113

 .2115ٌناٌر  1، قد انتقلت إلى التارٌخ االلزامً الفعلً فً 2111االنتقال الصادرة فً دٌسمبر 

 
األدوات المالٌةة )محاسةبة  9، أصدر مجلس معةاٌٌر المحاسةبة الدولٌةة معٌةار التقةارٌر المالٌةة الدولٌةة رقةم 2113نوفمبر  19خ ومع ذلك، بتارٌ

( بحٌث ٌتم التعدٌل على معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة لٌشمل النموذج الجدٌد العام 9التحوط والتعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 
أن معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم  2114سبة التحوط. وقرر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة مبدئٌاً فً اجتماعه المنعقد فً شهر فبراٌر لمحا

 .2118دٌسمبر  31سٌكون ساري المفعول بشكل الزامً للسنوات التً ستنتهً فً أو بعد  9
 

 (7الدولً اإلفصاح األولً )التعدٌالت على معٌار المحاسبة 
مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة لتحسٌن  من االفصاح بٌان التدفقات النقدٌة كجزء من مبادرة أوسع  7وقد تم تعدٌل معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 .2117ٌناٌر عام  1العرض واإلفصاح فً البٌانات المالٌة. وهو فعال للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 
 

 ة او المعدلة التالٌة والمتوقع ان الٌكون لها تاثٌر جوهري على القوائم المالٌة:المعاٌٌر الجدٌد
 

 اإلٌرادات من العقود مع العمالء – 15المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 
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 ، صدفً  أقسدط التأمٌن المدٌنة -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الودائع ألجل   -0

ولهةا فتةرة اسةتحقاق  والتةً تتماشةى مةع سٌاسةة اسةتثمار الشةركة تمثل الودائع ألجل الودائع لدى البنوك التً لدٌها تصنٌفات ائتمانٌة جٌدة

دٌسةمبر  31% سةنوٌاً )2,43خاصةة بمعةدل متوسةط بنسةبة  فعلٌةة دخةل عمةوالتاٌداعها. وٌتحقةق عنهةا أكثر من ثالثة أشهر من تارٌخ 

 % سنوٌاً(.1,74: 2115

 

 الودٌعة النظدمٌة -2

لدى بنك محلً وٌمثةل ودٌعةة  ملٌون لاير سعودي( 111: 2115دٌسمبر  31) ملٌون لاير سعودي 111قدره قامت الشركة بإٌداع مبلغ 

ة مةةن % مةةن رأس المةةال المةةدفوع وفقةةا لمتطلبةةات الالئحةةة التنفٌذٌةةة لنظةةام مراقبةةة شةةركات التةةؤمٌن التعةةاونً الصةةادر11نظامٌةةة قةةدرها 

, عةالوة علةى ذلةك  .موافقة مإسسة النقد العربً السعودي بدون. إن هذه الودٌعة النظامٌة ال ٌمكن سحبها مإسسة النقد العربً السعودي

 .ٌتولد من هذه الودٌعة النظامٌة دخل عموالت خاضة وٌتم اظهارها فً بند مستقل فً قائمة المركز المالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدلرٌدالت السعودٌة    

 6112 مدرس 31  

 ) غٌر مراجعة (

 2115 دٌسمبر 31 

 )مراجعة (

    91909,40645  336,612,832  أقساط تؤمٌن مدٌنة 

   (,60,66055)  (6,266,332)  مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 

  332,062,268  195,141,917   
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 الدخلستثمدرات المدرجة قٌمتهد العددلة فً قدئمة اإل -6

 من اآلتً كما فً: ستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فً  قائمة الدخلاإل تتكون ( أ

 السعودي بدللاير  

  6112 مدرس 31  
 ) غٌر مراجعة ( 

  2115دٌسمبر  31 
 ) مراجعة ( 

 
 اعملٌدت 

 اعملٌدت المسدهمٌن إاعدد  التأمٌن
 عملٌات 

 عملٌات المساهمٌن  إعادة التؤمٌن

 36,281,976  21,844,963  9239823,21 823,893229  مرابحة  صنادٌق

 25,111,111  -  2838883888 -  صنادٌق إستثمار

 175,235,361  -  892329,3988 -  اسهم 

 396,373,681  49,381,881  98232983,19 3,82,,2839  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

 54,691,251  2,481,531  25389,3,11 539193892  سندات وصكوك ذات عائد متغٌر

  213,223289 2183,92385,  73,717,373  687,581,266 

 

 حدٌد القٌمة العادلة والتسلسل الهرمً للقٌمة العادلةت ( ب

 

 تستخدم الشركة المستوٌات الهرمٌة التالٌة لتحدٌد القٌمة العادلة لألدوات المالٌة واإلفصاح عنها :

 

 ) أي بدون تعدٌل أو إعادة تسعٌر (. لموجودات أو مطلوبات مماثلهاألسعار المتداولة فً سوق نشط  المستوى األول :

قابلة  –أسالٌب التقٌٌم والتً تعتبر مدخالت المستوى األدنى لها هامةبالنسبة لإلدوات المالٌة التً ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة  المستوى الثانً :

 مباشرة. للمالحظة بصوره مباشرة أو غٌر

 . غٌر قابلة للمالحظة –هامة لقٌاس القٌمة العادلة  –والتً تعتبر مدخالت المستوى اإلدنى لها أسالٌب التقٌٌم  وى الثالث :المست

وات بالقٌمة العادلة هً أد المسجلةإن جمٌع األدوات المالٌة التً تندرج ضمن عملٌات اعادة التؤمٌن  2115دٌسمبر  31و  2116مارس  31فً كما 
ضمن عملٌات المساهمٌن وفقا للتسلسل  التً تندرج تندرج ضمن المستوى األول.ٌعرض الجدول التالً تحلٌل لألدوات المالٌة المسجلة بالقٌمة العادلة

 :الهرمً للقٌمة العادلة

 

  بدللاير السعودي  

  )غٌر مراجعة( 6112 مدرس 31  

  المجموع المستوى الثدلث   المستوى الثدنً المستوى األول  

  32,210,608 -  - 32,210,608  مرابحة  صنادٌق

  130,036,211 -  - 130,036,211  اسهم 

  212,221,683 -  60,111,111 311,221,683  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

  06,136,688 -  61,111,111 36,136,688  سندات وصكوك ذات عائد متغٌر

  010,630,166 110,111,111  - 231,630,166  

  باللاير السعودي  
  )مراجعة( 2115دٌسمبر  31  

  المجموع المستوى الثالث   المستوى الثانً المستوى األول  

  36,281,976 -  - 36,281,976  مرابحة  صنادٌق

  175,235,361 -  - 175,235,361  اسهم 

  376,424,512 -  77,511,111 298,924,512  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

  74,639,428 -  21,111,111 54,639,428  سندات وصكوك ذات عائد متغٌر

  565,181,266 97,511,111  - 662,581,266  



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 األولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 6112مدرس  31للفتر  المنتهٌة فً 
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 اإلستثمدرات المدرجة قٌمتهد العددلة فً قدئمة الدخل )تتمة( -6

األول والثانً من طرق قٌاس القٌمة العادلة وكذلك إلى أو من إلمستوى الثالث من طرق قٌاس القٌمة العادلة لم تكن هناك تحوٌالت بٌن المستوى 

 .2115دٌسمبر  31 و  2116مارس  31الفترة المنتهٌة فً  خالل

 

غٌةاب سةوق نشةط او  لاير سةعودي( تبقةى بالتكلفةة فةً 25,111,111: 2115لاير سةعودي) 51,111,111الصنادٌق العقارٌة غٌر مدرجة مبلةغ 

 وسائل اخرى لقٌاس موثوق لقٌمتها العادلة.

 ستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل هً كالتالً : إن حركات اإل  ( ت
 
 ديالسعو بدللاير  

  6112مدرس  31  
 )غٌر مراجعة(

  2115دٌسمبر  31 
 ) مراجعة ( 

 اعملٌدت  
 اعملٌدت المسدهمٌن إاعدد  التأمٌن

 عملٌات 
 عملٌات المساهمٌن  إعادة التؤمٌن

 732,671,564  124,911,737  286,081,622 63,616,363  الرصٌد اإلفتتاحً 

 219,579,979  55,437,973  66,162,110 -  إضافات خالل الفترة 

 (256,879,577)  (117,894,139)  (68,361,000) (2,111,111)  إستبعادات خالل الفترة 

 (7,851,967)  1,324,821  (0,002,016) 1,106,011  أرباح / )خسائر( غٌر محققة 

 61,267  (73,118)  0,660 261  أرباح / )خسائر(  محققة 

 687,581,266  73,717,373  281,630,166 28,620,012  الرصٌد الختدمً

 
علا   ،ملياى  لاير صاعىدي9,04و  ملياى  لاير صاعىدي 504 لاذرما تتضامن قمذيات  المضااممينعاادة التايمين وإصتثماراث المذرجت ضمن عملياث اإل

متاىفرة مام ماذيري  (علا  التاىالي ،ملياى  لاير صاعىدي 9906و ملياى  لاير صاعىدي 409: 6,92ديضامبر  59)  ,6,9 مارس 59كما في  التىالي

 .االصتثمار المتفك عليهاتعليماث صنذوق الخارجي ضمن 

 لمكونات األستثمارات:فٌما ٌلً تحلٌل   ( ث

 

 

  بدللاير السعودي   

  )غٌر مراجعة(  6112مدرس  31  

  المجموع   غٌر متداولة متداولة  اعملٌدت المسدهمٌن

  32,210,608   - 32,210,608  صنادٌق مرابحة 

  01,111,111   01,111,111 -  صنادٌق إستثمار

  130,036,211   - 130,036,211  اسهم 

  212,221,683   60,111,111 311,221,683  وصكوك ذات عائد ثابتسندات 

  06,136,688   61,111,111 36,136,688  سندات وصكوك ذات عائد متغٌر

  010,630,166 120,111,111   281,630,166  

  باللاير السعودي   

  )مراجعة(  2115دٌسمبر  31  

  المجموع   غٌر متداولة متداولة  عملٌات المساهمٌن

  36,281,976   - 36,281,976  صنادٌق مرابحة 

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

  175,235,361   - 175,235,361  اسهم 

  396,373,681   41,137,169 356,336,611  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

  54,691,251   - 54,691,251  سندات وصكوك ذات عائد متغٌر

  622,543,197 65,137,169   687,581,266  



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 األولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 6112مدرس  31للفتر  المنتهٌة فً 
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 اإلستثمدرات المدرجة قٌمتهد العددلة فً قدئمة الدخل )تتمة( -6

ا  جميم االدواث الماليت التي تنذرج ضمن عملياث اعادة التامين والتاي ياتق لياصاها قالميمات العادلات  6,92ديضمبر  59و  ,6,9مارس  59كما في 

 مي متذاولت.

 الجغرافً لالستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل كالتالً:التوزٌع  ( ج

 بدللاير السعودي   

 االجمدلً  دولً   محلً    

مدرس  31  
6112 

  ) غٌر مراجعة( 

دٌسمبر  31
2115 

 )مراجعة( 

مدرس  31 
6112 

  ) غٌر مراجعة( 

دٌسمبر  31
2115 

 )مراجعة( 

مدرس  31
6112 

  ) غٌر مراجعة( 

دٌسمبر  31
2115 

 )مراجعة( 

         اعملٌدت ااعدد  التدمٌن

 21,844,963 10,612,023 - -  21,844,963 10,612,023  صنادٌق مرابحة 

 49,381,881 01,366,610 45,467,454 01,366,610  3,913,426 -  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

 2,481,531 6,283,132 2,481,531 6,283,132  - -  سندات وصكوك ذات عائد متغٌر

 73,717,373 28,620,012 47,948,984 06,821,621  25,758,389 10,612,023   االجمدلً 
 

 بدللاير السعودي   

 االجمدلً  دولً   محلً    

مدرس  31  
6112 

  ) غٌر مراجعة( 

دٌسمبر  31
2115 

 )مراجعة( 

مدرس  31 
6112 

  ) غٌر مراجعة( 

دٌسمبر  31
2115 

 )مراجعة( 

مدرس  31
6112 

  ) غٌر مراجعة( 

دٌسمبر  31
2115 

 )مراجعة( 

         اعملٌدت المسدهمٌن

 36,281,976 32,210,608 - -  36,281,976 32,210,608  صنادٌق مرابحة 

 25,111,111 01,111,111 - -  25,111,111 01,111,111  صنادٌق إستثمار
 175,235,361 130,036,211 96,493,314 82,626,082  78,742,156 26,686,812  اسهم 

 396,373,681 212,221,683 347,263,123 322,221,683  49,111,657 21,111,111  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

 54,691,251 06,136,688 34,691,251 36,136,688  21,111,111 61,111,111  سندات وصكوك ذات عائد متغٌر

 687,581,266 281,630,166 478,446,577 280,166,000  219,133,689 160,610,062   االجمدلً 

 
 

 صدفً المطدلبدت المسدد    - 8

 بدلرٌدالت السعودٌة 

 لفتر  الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 6112مدرس  31

 )غٌر مراجعة(
 2115مارس  31

 )غٌر مراجعة(

 82,551,435 110,261,168 إجمالً المطالبات المسددة 

 (1,421,613) (3,662,132) الحصة المعاد إسنادها من لمطالبات المسددة 

 81,129,822 111,623,666 صدفً المطدلبدت المسدد  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 األولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 6112مدرس  31للفتر  المنتهٌة فً 
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 االقسدط غٌر المكتسبة – 6

 بدلرٌدالت السعودٌة 

 )غٌر مراجعة( 6112مدرس  31 

 
 االجمدلً 
 لاير سعودي

 حصة المعٌد
 لاير سعودي

 الصدفً
 لاير سعودي

 260,232,813 (6,323,206) 016,668,666 الرصٌد االفتتاحً 

 268,611,161 (18,228,208) 222,228,028 االقساط المكتتبة خالل الفترة 

 (601,838,382) 16,122,611 (626,683,166) االقساط المكتسبة 

 166,321,612 262,603 162,280,201 التغٌر فً االقساط غٌر المكتسبة 

 266,662,016 (2,286,612) 266,283,663 الرصٌد الختدمً 

 

 بالرٌاالت السعودٌة 

 )مراجعة( 2115دٌسمبر  31 

 
 االجمالً 

 لاير سعودي
 حصة المعٌد
 لاير سعودي

 الصافً
 لاير سعودي

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

 754,791,974 (51,133,814) 814,825,788 االقساط المكتتبة خالل السنة 

 (495,535,361) 44,751,795 (541,286,155) االقساط المكتسبة 

 259,256,614 (5,283,119) 264,539,633 التغٌر فً االقساط غٌر المكتسبة 

 495,634,813 (7,363,459) 512,998,272 الرصٌد الختدمً 

 
 المعدمالت مع الجهدت ذات العالقة وأرصدتهد  - 11

 :/ السنة وأرصدتها فً نهاٌة الفترة الفترةمع الجهات ذات العالقة خالل  الرئٌسٌة فٌما ٌلً تفاصٌل المعامالت

 بدللاير السعودي  

  
لفتر  الثالث أشهر مبلغ المعدمالت 

 الرصٌد كمد فً  المنتهٌة فً

 المعدمالتطبٌعة  الجهة ذات العالقة
 6112 مدرس 31

 )غٌر مراجعة(
 2115 مارس 31

 )غٌر مراجعة(
 6112 مدرس 31

 )غٌر مراجعة(
 2115دٌسمبر  31

 )مراجعة(

      
 - - ,19015 183999 أتعاب اصتشاريت أعضاء مجلش

أتعاب ومصاريف  االداره

 ,,,6410 9883851 9940162 8993981 إجتماعاث   

 ,,1,902 5193289 ,60191054 531,13925 لصيرة األجل مزايا كبار مىظفي اإلدارة

 90945,,90 8388939,9 92,0615 3958,, مكافية قهايت الخذمت  

شركاث ممثلت من 

لبل أعضاء مجلش 

 اإلدارة

إجمال  الضاط التيمين 

 601190,25 83999,,53 609990,14 939,93281 المكتتبت

 05910424, ,392,391, 660421, 539,53599 مطالباث متكبذة 

 - - 25404,9 12,3291 عمىالث 

 

 .األولٌةقائمة المركز المالً  الظاهرة فً األخرىٌتم إظهار األرصدة لدى الجهات ذات العالقة ضمن بند المصارٌف المستحقة الدفع والمطلوبات 

 

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 األولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 6112مدرس  31للفتر  المنتهٌة فً 
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 المعلومدت القطداعٌة  - 11

والقطاعةةات الجغرافٌةةة بالنسةةبة لنشةةاطات الشةةركة  األعمةةالقطاعةةات  اإلدارة لجنةةة عتمةةدتإاد التقةةارٌر الداخلٌةةة بالشةةركة ، تمشةةٌاً مةةع طرٌقةةة إعةةد

 .أدناهوموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبٌن 

 
، ومصةارٌف اإلٌرادات األخرى ،محققة من اإلستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخلالال تشمل نتائج القطاعات األرباح المحققة وغٌر 

 . واإلستهالكات إدارة اإلستثمارات،وكافة المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة

 
، قٌمتهةةا العادلةةة فةةً قائمةةة الةةدخل رصةةدة لةةدى البنةةوك لعملٌةةات إعةةادة التةةؤمٌن، اإلسةةتثمارات المدرجةةةات القطاعةةات النقدٌةةة واإلال تشةةمل موجةةود

 ة من عملٌات المساهمٌن، والممتلكات والمعدات، صافً.والمصارٌف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، والمبالغ المستحق

 نهاٌة الخدمة للموظفٌن. ومكافآةال تشمل مطلوبات القطاعات توزٌعات الفائض المستحقة، والمصارٌف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى،

 



 التأمٌن  التعدونٌةالشركة السعودٌة إلاعدد  

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 األولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 6112مدرس  31للفتر  المنتهٌة فً 
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 ) تتمة ( المعلومدت القطداعٌة  -11

 قطداعدت األاعمدل 11-1

بالسالب و  إجمالً األقساط المكتتبة إظهارإلى  ٌإدي هذا التعدٌل إجمالً األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادها المرتبطة بها بشكل دوري عند إستالم المعلومات الفعلٌة من شركات التؤمٌن. بتعدٌلتقوم الشركة 
 . تم فٌها التعدٌلالتً  للفترةاألقساط المعاد إسنادها بالموجب و صافً األقساط المكتتبة بالسالب فً بعض قطاعات األعمال 

 

 

 الهندسة 

 لاير سعودي

 الحرٌق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبدت

 لاير سعودي

 الحوادث العدمة

 لاير سعودي

 الحٌد  

 لاير سعودي  

 متخصصة

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمدلً

 لاير سعودي

 لفتر  الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

          ) غٌر مراجعة ( 6112 مدرس 31

          نتدئج اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 

 222,228,028 36,231,008 08,022,266 13,203,281 31,008,103 121,316,263 66,621,632 ,,123,2832 2831923288 إجمالً األقساط المكتتبة 

 (1,261,213) (2,823) - - (3,630) - (603,600) (8993999) (835,23892) أقساط معاد إسنادها

 (12,662,820) (603,111) - (010,101) (282,166) - (216,323) (,853925329) (532,832,2) مصارٌف فائض الخسارة 

 268,611,161 36,166,610 08,022,266 16,638,031 31,128,161 121,316,263 62,888,112 63,620,262 26,686,626 األقسدط المكتتبةصدفً 

 (166,321,612) (62,160,666) (26,622,626) (1,662,286) (62,331,131) 16,626,620 (16,181,332) (01,201,626) (68,231,310) مكتسبة الالتغٌر فً صافً األقساط غٌر 

 601,838,382 13,162,632 8,261,303 11,226,123 2,632,661 121,126,328 6,612,681 61,212,206 16,308,222 صدفً األقسدط المكتسبة

 (111,623,666) (0,626,831) - (61,660,606) (6,682,811) (60,661,221) (2,686,668) (32,206,020) (6,108,216) صافً المطالبات المسددة

 (116,161,261) 1,122,620 (2,686,613) (1,286,160) (1,182,211) (161,066,682) 6,136,081 8,816,163 3,623,662 التغٌر فً صافً المطالبات  تحت التسوٌة 

 (613,620,286) (2,186,882) (2,686,613) (63,216,332) (3,661,261) (120,818,260) (6,226,268) (60,833,366) (3,110,333) صدفً المطدلبدت المتكبد 

 (38,266,616) (1,206,612) (3,611,162) (366,801) (1,862,226) (10,606,660) (6,812,318) (2,612,611) (2,168,023) إجمالً تكالٌف االكتتاب 

 (6,633,323) (186,102) (666,863) (26,628) (106,661) (611,023) (138,812) (268,608) (606,183) أتعاب إشراف ورقابة 

 611,011 11,806 - - 32,112 - 136,316 163,668 321,662 عموالت على عملٌات معاد إسنادها

 (36,606,126) (1,232,612) (2,113,826) (226,116) (1,668,332) (12,221,008) (6,813,663) (2,266,221) (2,110,601) االكتتدبصدفً تكدلٌف 

 (6,882,320) 6,606,822 (166,616) (16,616,211) 626,633 (6,616,210) 2,621,686 (11,261,321) 11,166,381 صدفً نتدئج االكتتدب 

 
 
 
 



 التأمٌن  التعدونٌةالشركة السعودٌة إلاعدد  

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 األولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 6112مدرس  31للفتر  المنتهٌة فً 
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 المعلومدت القطداعٌة ) تتمة (  - 11

 

 قطداعدت األاعمدل ) تتمة ( 11-1

 

 الهندسة 

 لاير سعودي

 الحرٌق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبدت

 سعودي لاير

 الحوادث العدمة

 لاير سعودي

 الحٌد  

 لاير سعودي

 متخصصة

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمدلً

 لاير سعودي

 لفتر  الثالثة أشهر المنتهٌة فً

     ) غٌر مراجعة ( 6110 مدرس 31

    

 

          نتدئج اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 

 243,754,111 19,195,594 44,879,611 8,859,343 25,575,474 11,227,119 32,524,591 68,381,577 34,211,913 إجمالً األقساط المكتتبة 

 (2,981,495) (64,144) --- (365,191) 336,473 (4,435) 6,613 (1,117,543) (1,883,368) أقساط معاد إسنادها

 (15,795,576) (1,122,291) - (431,113) (2,714) - (354,315) (11,569,213) (2,317,141) مصارٌف فائض الخسارة 

 224,977,141 17,919,259 44,879,611 8,164,139 25,919,243 11,222,584 32,176,888 55,813,821 31,111,495 صدفً األقسدط المكتتبة

 (158,316,794) (9,868,945) (41,139,643) (4,641,159) (17,694,161) (7,877,318) (16,875,441) (37,954,661) (22,256,569) التغٌر فً صافً األقساط غٌر المكتسبة 

 66,671,246 8,141,314 3,739,968 3,424,181 8,215,183 2,345,266 15,311,448 17,849,161 7,754,926 صدفً األقسدط المكتسبة

 (81,129,822) (4,423,914) - (26,182,471) (1,843,363) (2,421,123) (9,393,335) (34,339,233) (2,626,494) صافً المطالبات المسددة

 13,147,369 (2,535,435) (2,126,821) (5,756,826) (1,599,987) 2,191,271 1,115,517 14,812,993 7,157,666 التغٌر فً صافً المطالبات تحت التسوٌة 

 (67,982,453) (6,959,339) (2,126,821) (31,839,296) (3,443,351) (231,752) (8,377,828) (19,536,241) 4,531,172 صدفً المطدلبدت المتكبد 

 (13,395,511) (763,651) (1,782,125) 2,529,297 (2,346,216) 2,962,885 (4,528,221) (6,262,278) (3,215,212) إجمالً تكالٌف االكتتاب

 (1,218,773) (95,481) (224,398) (44,297) (127,877) (51,135) (162,623) (341,913) (171,161) أتعاب إشراف وفحص

 525,274 7,276 - 45,998 77,428 443 132,766 142,173 119,291 عموالت على عملٌات معاد إسنادها 

 (14,188,999) (851,855) (2,116,523) 2,531,998 (2,396,655) 2,912,193 (4,558,177) (6,462,118) (3,256,972) صدفً تكدلٌف اإلكتتدب

 (15,411,216) 229,121 (393,375) (25,884,218) 2,375,178 5,126,717 2,365,543 (8,149,187) 9,129,126 صدفً نتدئج االكتتدب 

 

 

 

 

 



 التأمٌن  التعدونٌةالشركة السعودٌة إلاعدد  

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 األولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 6112مدرس  31للفتر  المنتهٌة فً 
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 المعلومدت القطداعٌة ) تتمة (  11
 

 قطداعدت األاعمدل ) تتمة ( 11-1

 اإلجمدلً أخرى متخصصة الحٌد  الحوادث العدمة مركبدتال البحري الحرٌق الهندسة 

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

 6112 مدرس 31كمد فً 

          )غٌر مراجعة( 

 5,8,,83892359  ,,123891,1  935253159,  2,39123981  ,539153,8,  98,388,3829  ,1831,8399  5,2388839,8  3528,,,8283 موجودات القطاع

 ,8325,32,9,19  ,8,,9,,8813  93,883191,  8382539,2,  9322,3598,  ,9993995388  39883982,,  ,9893998398  59931293,95  لوبات القطاعمط

          

 2115دٌسمبر  31كما فً 

          ) مراجعة ( 

 19205,50142 ,5904420,5  0211,,5104  2902140554  ,,,5405290  59104920564  2,05,90,56  99,01450146 014,0,91,,9 موجودات القطاع

 906,405,90114 1605,10495  ,510991019  ,9011,042,  4102410,45  54201540,12  209940115,  ,55,0121094  691042,0414 مطلوبات القطاع

 
 

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 األولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 6112مدرس  31للفتر  المنتهٌة فً 
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 المعلومدت القطداعٌة ) تتمة (  -11
 

 القطداعدت الجغرافٌة  11-6

 
 المملكة 

 العربٌة السعودٌة

 بلدان أخرى فً
 منطقة

 إجمدلً بلدان أخرى آسٌد إفرٌقٌد الشرق األوسط

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

 لفتر  الثالثة أشهر المنتهٌة فً
 ) غٌر مراجعة ( 6112 مدرس 31 

    

 

 
       نتدئج اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 

 99232213291 2132293259 38,8,,1931 8,35883,28 ,983,88322 59938123592 إجمالً األقساط المكتتبة

 (832,83289) - - (53188,) (8893888) (839123185) أقساط معاد إسنادها

 (23192,,823) - (8351,32,8) (838813122) (139,13192) (23,8832,9) مصارٌف فائض الخسارة 

 951358838,8 2132293259 15328,3288 81385,3512 9535,13,55 3128,,59232 صدفً األقسدط المكتتبة 

 (39283,89,,8) (9,3,9935,5) (2,39513,95) (89391531,5) (8,39223859) (9,,92359,3) التغٌر فً صافً األقساط غٌر المكتسبة 

 52831913912 132583928 ,593518312 9329239,9 853,9532,1 58839913812 صدفً األقسدط المكتسبة

 (5,,8883,993) - (82399839,9) (239883,98) (31283829,) (838283189,) صافً المطالبات المسددة

 (885385832,8) (93,1,3589) ,23212399 ,83229398 (5839,23581) (,238,23,8,) التغٌر فً صافً المطالبات تحت التسوٌة 

 (5893,223215) (93,1,3589) (13,223899) (932913995) (98359235,5) (82239523,58) المطدلبدت المتكبد صدفً 

 (,91395,358) (93,883859) (5325839,2) (,29312,) (939213,92) (5232,83882) إجمالً تكالٌف االكتتاب 

 (535993999) (5,53159) (98,3912) (23822,) (,589322) (835583959) أتعاب إشراف ورقابة 

 883288, - - 823988 993,81 2253985 عموالت على عملٌات معاد إسنادها 

 (,9,3,2,389) (,93889319) (938983,28) (838923288) (9325,32,2) (5,359,3892) االكتتدبصدفً تكدلٌف 

 (531123992) (,8,53,8) 8839193129 (89,3228) (,583,95382) ,3115355, صدفً نتدئج االكتتدب 
 
 

 

 
 المملكة 

 العربٌة السعودٌة
 بلدان أخرى فً منطقة

 إجمالً بلدان أخرى آسٌا إفرٌقٌا الشرق األوسط

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

 لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً
     ) غٌر مراجعة ( 2115مارس  31

 
 

       نتائج عملٌات إعادة التؤمٌن 

 64509240999 4401910924 4904620629 9,05,90229 59094,0561 1901490669 إجمالً األقساط المكتتبة

 (601190412) - - 60591 (4990511) (602960462) أقساط معاد إسنادها

 (,920912029) - (909960691) (1,,609990) (95409,9) (9909990215) مصارٌف فائض الخسارة 

 ,66401990,4 4401910924 420,250,55 94091,01,9 5201140995 1406,50695 صدفً األقسدط المكتتبة 

 (0914,,92105) (4909510996) (6401,10114) (9904120214) (6906140991) (,250219016) التغٌر فً صافً األقساط غٌر المكتسبة 

 ,0,9,064,, 5094,0,46 6,01440951 (506110999) 9409,10512 5,0,920519 المكتسبةصدفً األقسدط 

 (1909610166) - (9,,0,,9205) (,40211015) (9904520925) (,,41095109) صافً المطالبات المسددة

 95094905,1 (,6096,019) 201110252 (906990464) 96095102,9 501,40295 التغٌر فً صافً المطالبات تحت التسوٌة 

 (901160425,) (,6096,019) (104990256) (,,06,,9901) 905,50541 (4201920915) صدفً المطدلبدت المتكبد 

 (,,95051202) (909160952) (,40966064) 60,150,14 (,401,4051) (2069,0455) إجمالً تكالٌف االكتتاب 

 (906910995) (,,66404) (6590969) (1901,1) (91209,6) (,411095) أتعاب إشراف وفحص 

 2620694 - - 529 ,14065 45,0,19 عموالت على عملٌات معاد إسنادها 

  (940,110111)  (0252,,,60)  (405210595)  60659,,60  (,20,22014) (206,10416) صدفً تكدلٌف االكتتدب 

 (,,9204,906)  (51505,1) 90654,,90 (,9602,6094) 9,012,0119 (6,04,10611) صدفً نتدئج االكتتدب 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 األولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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 المعلومدت القطداعٌة ) تتمة (  -11
 

 

 القطداعدت الجغرافٌة )تتمة(  11-6

 المملكة  

 العربٌة السعودٌة

 بلدان أخرى فً منطقة

 اإلجمدلً بلدان أخرى آسٌد إفرٌقٌد الشرق األوسط

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي 

 6112 مدرس 31كمد فً 

    ) غٌر مراجعة (

  

 

       اعملٌدت إاعدد  التأمٌن

 83892359,35,8 ,21,,53,5, 55,325135,2 3289,,,2,3  89,32,83895  28232583128  موجودات القطاع

 ,8325,32,9319 531983282, 5153,283998 5391,3229, ,,59,39,539 ,19935893,9 مطلوبات القطاع

       

 2115دٌسمبر  31كما فً

    ) مراجعة (

  

 

       عملٌات إعادة التؤمٌن

 19205,50142 5909150194 99205460,19 ,,59014501 9,60,460511 2690,490,29 موجودات القطاع

 906,405,90114 5109590546 69104210,51 ,290929062 9960,6,0429 99,01540619 مطلوبات القطاع
 

 التعهدات وااللتزامدت  -16

لاير سعودي  47,251,111: 2115لاير سعودي ) 47,251,111مع بنك محلً بمبلغ  والحجزقامت الشركة باالٌداع  2116 مارس 31كما فً 

 .2116و 2115عامً لمشاركة فً نقابة لوٌدز لالكتتاب فً ل للحصول على خطاب اعتماد جهوزي( 

مع لاير سعودي ( كودٌعة قابلة لالسترداد  42,134,793:  2115دٌسمبر  31لاير سعودي ) 41,218,157اٌضا قامت الشركة باٌداع مبلغ 

وعالوة على  سٌتم سحب الودٌعة من لوٌدز. الجهوزي اصدار خطاب االعتماد عند. 2116و 2115لوٌدز  للمشاركة فً نقابتها لالكتتاب فً عامً 

 لاير سعودي(. 113,751: 2115دٌسمبر  31لاير سعودي ) 113,751للتامٌنات المستردة مبلغ  المكاتب ذات الصلة  مبانًذلك 

 

 األسدسً والمخفض  السهمخسدر    -13

 علةى الفتةرة خسةارة وذلك بتقسٌم صةافً 2115و  2116مارس  31فً  ٌةالمنته أشهرالثالثة  ةلفتر اإلساسً والمخفض السهمخسارة  حتسابتم إ

 .الفترة فً نهاٌةالعادٌة المصدرة والقائمة عدد األسهم ل المرجح متوسطال
 

 القٌمة العددلة -12

فةً السةوق فةً  متعةاملٌنبةٌن  تمةت ةٌةمامعاملة نظبموجب  ما مطلوباتأو سداده لتحوٌل ما القٌمة العادلة هً المبلغ الذي سٌتم إستالمه لبٌع أصل 

 ٌحدث إما:لتحوٌلمطلوبات ٌستند قٌاس القٌمة العادلة على افتراض أن الصفقة لبٌع أصل أو تارٌخ القٌاس. 

 ، أو المطلوباتلألصل أو  ةفً السوق الرئٌسٌ• 

 تفً حالة عدم وجود السوق الرئٌسٌة، فً السوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبا• 

 أعاله، تقارب قٌمتها العادلة( 7)ٌضاح رقم اإل بإستثناء تلك المبٌنة فً،لمطلوبات المالٌةالموجودات وا لجمٌعالدفترٌة لقٌمة بإن االشركة  تعتقد إدارة

 فً القوائم المالٌة األولٌة الموجزة. المفصح عنها
 

 أرقدم المقدرنة  -10

هةذه إعةادة التصةنٌف علةى لةم ٌكةن هنةاك اي تةاثٌر مةن ومةع ذلةك الحالٌة .  الفترةالسابقة كً تتماشى مع عرض  الفترةتم إعادة تبوٌب بعض أرقام 

 االولٌة الموجزة. العرض الشامل للبٌانات المالٌة
 

 الموجز  األولٌةاعتمدد القوائم المدلٌة إ -12

 .2116ابرٌل 19 الموافق فً هـ1437 رجب 12 بتارٌخ الموجزة األولٌةهذه القوائم المالٌة  اإلدارةمجلس  عتمدإ 


