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 التكوٌن واألنشطة الرئٌسٌة  - 1

شأأركة مسأأاهمة سأأعودٌة مسأأجلة فأأً المملكأأة العربٌأأة السأأعودٌة  -التعاونٌأأة ) "الشأأركة" (  ( إعأأادة) التأأؤمٌن  عأأادةالشأأركة السأأعودٌة إل

ولأدٌها فأرف فأً وتٌأة  (2118مأاٌو  17هأـ )الموافأق 1429جمأاد األول  12بتأارٌخ  1111251125بموجب السأجل التجأاري رقأم 

 حً 11372، الرٌاض  311259هو ص . ب . إن عنوان المكتب المسجل للشركة 2114146مالٌزٌا بموجب ترخٌص رقم  ,تبوان

 الرٌاض ، المملكة العربٌة السعودٌة.  , 4131مبنى  ،7مخرج ،  الطرٌق الدائري الشمالً الغربً،  الوادي
 

 .لمملكة العربٌة السعودٌة وخارجهاالتعاونً والنشاطات ذات العالقة فً ا التؤمٌنإعادةإن الغرض من إنشا  الشركة هو مزاولة أعمال 
 

 أسس اإلاعداد   - 2

 أسس القٌدس

 مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخلالٌتم إعداد القوائم المالٌة األولٌة الموجزة وفقا  لمبدأ التكلفة التارٌخٌة، بإستثنا  اتستثمارات 

 حٌث ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة.

 بٌدن األلتزام

وفقأا لمعٌأار  2115 دٌسأمبر31فأً المنتهٌتأٌن شأهر واتثنأً عشأر تأً الثالثأة لفترغٌر مراجعأة الالمأوجزة األولٌةأعدت القوائم المالٌة 

 . األولٌةالمالٌة  القوائم - 34رقم  المحاسبة الدولً
 

جمٌع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة فأً القأوائم المالٌأة السأنوٌة ، وٌجأب ان غٌر المراجعة الموجزة  األولٌةت تشمل القوائم المالٌة 

 . 2115دٌسمبر  31إلى جنب مع القوائم المالٌة للشركة كما فً  جنبا  تقرأ 
 

تم توزٌع الفائض بٌن عملٌات إعادة التؤمٌن وعملٌات المساهمٌن وفقا للوائح التنفٌذٌة الصادرة من قبل مإسسة النقأد العربأً السأعودي، 

: الباقٌأة. ٌأتم نقأل 11ة التؤمٌن وحملة الوثائق علأى مساهمً الشركة من الفائض السنوي من عملٌات إعاد% على 91ٌتم توزٌع حٌث 

 .عن عملٌات إعادة التؤمٌن لعملٌة المساهمٌن بالكامل الناتجأي عجز 
 

تظهر كافة التسوٌـات ) بما فً ذلك التسوٌات اتعتٌادٌة المكررة ( غٌر المراجعة الموجزة  األولٌةتعتقد اإلدارة بؤن القوائم المالٌة 

 المعروضة . األولٌةر بعدل نتائج العملٌات عن الفترات الضرورٌة لكً تظه
 

وفقا  لمتطلبات أنظمة التؤمٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة ، على الشركة أن تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عملٌات التؤمٌن وعملٌات 

الخاصأة بكأل نشأاط فأً الحسأابات الخاصأة بأذلك النشأاط ٌتم تسجٌل اإلٌرادت والمصأارٌف . المساهمٌن وعرض القوائم المالٌة بنا ا  على ذلك

 وٌتم  توزٌع اإلٌرادات والمصارٌف األخرى المتعلقة بالعملٌات المشتركة من قبل إدارة الشركة ومجل  اإلدارة.

 

 العملة الرئٌسٌة واعملة العرض

العملة الرئٌسٌة للشأركة. تأم تقرٌأب جمٌأع المبأالغ  تم عرض القوائم المالٌة األولٌة الموجزة غٌر مراجعة باللاير السعودي و الذي ٌعتبر

 إلى أقرب 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  غٌر مراجعة  تتفق السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد هذا القوائم المالٌة األولٌة الموجزة

م، باستثنا  تطبٌق المعاٌٌر الجدٌدة التالٌة والتعدٌالت األخرى على المعاٌٌر 2115دٌسمبر  31السنوٌة للشركة للسنة المنتهٌة فً 

للشركة للفترة الحالٌة غٌر المراجعة القائمة المذكورة أدناا التً لم ٌكن لها تؤثٌر مالً جوهري على القوائم المالٌة األولٌة الموجزة 

لسنة السابقة ابعض أرقام  تبوٌبتم إعادة . ي فً الفترات المستقبلٌةأو للفترة السابقة ومن المتوقع أن ت ٌكون لها تؤثٌر جوهر

 .فً السنة الحالٌةلتتوافق مع العرض 
 

 المعدٌٌر الجدٌد  الصددر  والمعدلة والمطبقة 

وتنطبق م 2114ٌولٌو  1التً تنطبق على الفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد  19التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  -

على البرامج المحددة المزاٌا التً تشمل اشتراكات الموظفٌن و/أو األطراف األخرى. توفر هذا التعدٌالت اعفا  من المتطلبات 

م )شرٌطة استٌفا  معاٌٌر معٌنة( تشتراكات الموظفٌن/األطراف األخرى المعنٌة لفترات 2111المقترحة فً تعدٌالت عام 

مزاٌا أو بطرٌقة القسط الثابت. تمنح التعدٌالت الحالٌة خٌارا  )حسب الظروف( للحد من تكلفة الخدمة ضمن نموذج برنامج ال

 الخدمة فً الفترة التً ٌتم فٌها تقدٌم الخدمة المعنٌة.
 

م التً تنطبق على 2113 –م 2111م ومن 2112-م2111دورة التحسٌنات السنوٌة لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة لألعوام من 

 م. وفٌما ٌلً ملخصا  بهذا التعدٌالت:2114ٌولٌو  1ترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد الف
 
 

لٌوضح تعرٌف "شروط المنح" لٌعرف بصورة منفصلة "شروط األدا " و "شروط  2تم تعدٌل معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

 الخدمة".

األعمال": توضح هذا التعدٌالت التصنٌف والقٌا  للمقابل المادي المحتمل "عملٌات إندماج  3معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

لٌوضح أن المعٌار ت ٌطبق على  3فً عملٌات اندماج األعمال. باإلضافة إلى ذلك تم تعدٌل معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

 .11رٌر المالٌة الدولً رقم المحاسبة عن إنشا  كافة أنواف الترتٌبات المشتركة الواردة فً معٌار التقا
 

"قطاعات التشغٌل" تم تعدٌله بحٌث ٌتطلب صراحة اإلفصاح عن األحكام المطبقة بواسطة  8معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

 اإلدارة عند اتباف أس  التجمٌع.
 

قصٌرة األجل وغٌر المحملة بفوائد بقٌمتها لتوضٌح قٌا  الذمم المدٌنة والدائنة  13تم تعدٌل معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم 

المفوترة دون خصم إذا كان أثر الخصم غٌر جوهرٌا . كما تم تعدٌله لتوضٌح أن اتستثنا  المتعلق بالمحفظة ٌطبق فعلٌا  على العقود 

انت تلبً تعرٌف بغض النظر عما إذا ك 9ومعٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  39ضمن نطاق معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 .32الموجودات المالٌة أو المطلوبات المالٌة بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم 
 

"الموجودات  38: "الممتلكات واآلتت والمعدات" ومعٌار المحاسبة الدولً رقم 16التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم 

لتقٌٌم، كما توضح أن تعدٌل اتهالك المتراكم )اإلطفا ( لٌ  مالئما  فً غٌر الملموسة": توضح التعدٌالت متطلبات نموذج إعادة ا

 كل األحوال للتغٌر فً إجمالً القٌمة الدفترٌة للموجودات.
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 )تتمة(المعدٌٌر الجدٌد  ، والتعدٌالت اعلى المعدٌٌر والتفسٌرات  - 3

العالقة": تعرٌف الطرف ذو العالقة ٌمتد لٌشمل منشؤة "اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذوي  24معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 اإلدارة التً تقوم بتقدٌم خدمات اإلدارة الرئٌسٌة العلٌا للمنشؤة التً ٌتم التقرٌر عنها سوا   بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة من خالل

 إحدى شركات المجموعة.
 

"اتستثمارات العقارٌة": لٌوضح أنه ٌتعٌن على المنشؤة: أن تقوم بتحدٌد ما إذا كانت العقارات التً  41معٌار المحاسبة الدولً رقم 

وإجرا  تقٌٌم مستقل بموجب معٌار التقارٌر المالٌة  41تم شراإها هً استثمارات عقارٌة بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم 

   ما إذا كان شرا  اتستثمار ٌشكل إندماج أعمال. لتحدٌد 3الدولٌة رقم 
 

 معاٌٌر صادرة ولكنها غٌر سارٌة المفعول بعد
 

باإلضافة إلى المعاٌٌر المذكورة أعالا، نورد أدناا المعاٌٌر التالٌة والتفسٌرات الصادرة ولكنها غٌر سارٌة المفعول بعد حتى تارٌخ 

ة اعتماد هذا المعاٌٌر )إذا كانت تنطبق على أنشطتها( عندما تصبح سارٌة المفعول. اصدار القوائم المالٌة للشركة. تنوي الشرك

إضافة لذلك، قررت الشركة عدم التطبٌق المبكر للتعدٌالت والتنقٌحات لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة والتً نشرت وتعتبر الزامٌة 

 للشركة اعتبارا  من توارٌخ مستقبلٌة.
 

 األدوات المالٌة 9لٌة الدولٌة رقم معٌار التقارٌر الما
 

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

ٌا  الصادرة مإخرا  وٌنطبق على تصنٌف وق 39تارٌخ اتعتماد ٌخضع لمسودة مشروف استبدال معٌار لمحاسبة الدولً رقم 

. كان المعٌار فً البداٌة ساري المفعول للفترات 39الموجودات والمطلوبات المالٌة كما هو محدد فً معٌار المحاسبة الدولً رقم 

وتارٌخ السرٌان اتلزامً  9، إت أن التعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 2113ٌناٌر  1السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 

 1، قد انتقلت إلى التارٌخ اتلزامً الفعلً فً 2111وافصاحات اتنتقال الصادرة فً دٌسمبر  9قارٌر المالٌة الدولٌة رقم لمعٌار الت

 .2115ٌناٌر 
 

األدوات المالٌأة  9، أصدر مجل  معاٌٌر المحاسبة الدولٌة معٌار التقأارٌر المالٌأة الدولٌأة رقأم 2113نوفمبر  19ومع ذلك، بتارٌخ 
( بحٌث ٌتم التعدٌل على معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة لٌشمل 9حوط والتعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم )محاسبة الت

أن  2114النموذج الجدٌد العام لمحاسبة التحوط. وقرر مجل  معاٌٌر المحاسبة الدولٌة مبدئٌا  فً اجتماعه المنعقد فً شأهر فبراٌأر 
 .2118دٌسمبر  31سٌكون ساري المفعول بشكل الزامً للسنوات التً ستنتهً فً أو بعد  9ة الدولٌة رقم معٌار التقارٌر المالٌ

 
 2114-2112التحسٌنات السنوٌة على معاٌٌر التقارٌر الدولٌة 

 
التً تنطبق على الفتأرات السأنوٌة التأً تبأدأ فأً أو  2114 -2112دورة التحسٌنات السنوٌة لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة لألعوام 

 م.2116 ٌناٌر 1بعد 
 

 (1اإلفصاح األولً )التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً 
 

عرض البٌانات المالٌة لمعالجة ٌنظر معوقات معدي ممارسة أحكامها فً تقدٌم التقأارٌر المالٌأة.  1ٌعدل معٌار المحاسبة الدولً رقم 
 .2116ٌناٌر  1فترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد وهو فعال لل
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 ، صدفًأقسدط التأمٌن المدٌنة -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الودائع ألجل   -5

ولهأا فتأرة اسأتحقاق  والتأً تتماشأى مأع سٌاسأة اسأتثمار الشأركة تمثل الودائع ألجل الودائع لدى البنوك التً لدٌها تصنٌفات ائتمانٌة جٌدة

دٌسأمبر  31% سأنوٌا  )1.74خاصأة بمعأدل متوسأط بنسأبة  فعلٌأة دخأل عمأوتتاٌداعها. وٌتحقأق عنهأا أكثر من ثالثة أشهر من تارٌخ 

 % سنوٌا (.1.39: 2114

 الودٌعة النظدمٌة -6

لدى بنك محلً وٌمثأل ودٌعأة  ملٌون لاير سعودي( 111: 2114دٌسمبر  31) ملٌون لاير سعودي 111قدرا قامت الشركة بإٌداف مبلغ 

ة مأأن % مأأن رأ  المأأال المأأدفوف وفقأأا لمتطلبأأات الالئحأأة التنفٌذٌأأة لنظأأام مراقبأأة شأأركات التأأؤمٌن التعأأاونً الصأأادر11نظامٌأأة قأأدرها 

, عأالوة علأى ذلأك  .موافقة مإسسة النقد العربً السعودي بدون. إن هذا الودٌعة النظامٌة ت ٌمكن سحبها مإسسة النقد العربً السعودي

 لاير سعودي محققة على الودٌعة النظامٌة. 7,592,394دخل عموتت خاصة مبلغ  هذا الحساب  ٌتضمن
 

 ستثمدرات المدرجة قٌمتهد العددلة فً قدئمة الدخلاإل -7

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

 السعودي بدللاير  

  2015 دٌسمبر31  
 ) غٌر مراجعة ( 

  2114دٌسمبر  31 
 ) مراجعة ( 

 فً: اتستثمارات
 اعملٌدت 

 اعملٌدت المسدهمٌن إاعدد  التأمٌن
 عملٌات 

 عملٌات المساهمٌن  إعادة التؤمٌن

 61159185589  8454755496  68658965195 8454955741  سندات  -

 44859945517  -  49855685745 -  أسهم -

 41954815177  9659915897  9455415445 5454775196  صنادٌق -

 7151695191  -  1958115111 -  صكوك -

 96559945897  45751445969  94958415599 9659195696  إجمدلً اإلستثمدرات 

 حدٌد القٌمة العادلة والتسلسل الهرمً للقٌمة العادلةت ( ب
 

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

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

أسالٌب التقٌٌم والتأً تعتبأر مأدخالت المسأتوى األدنأى لهأا هامةبالنسأبة لأإلدوات المالٌأة التأً ٌأتم قٌاسأها بالقٌمأة  المستوى الثانً :

 قابلة للمالحظة بصورا مباشرة أو غٌر مباشرة. –العادلة 

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

 

 بدلرٌدالت السعودٌة    

 2015 دٌسمبر31  

 ) غٌر مراجعة (

 2114 دٌسمبر 31 

 )مراجعة (

 116,296,386     41959975576  أقساط تؤمٌن مدٌنة 

 (3,557,288)    (559555669)  مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 

  195,141,917    112,739,198 



 اعدد  ( التعدونٌةإالشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن ) 

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة ( األ القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 2015دٌسمبر  31للفتر  المنتهٌة فً 
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 )تتمة( ستثمدرات المدرجة قٌمتهد العددلة فً قدئمة الدخلاإل -7

بالقٌمة العادلة  المسجلةعملٌات اعادة التؤمٌن  ع األدوات المالٌة التً تندرج ضمنجمٌإن  2114دٌسمبر  31 و 2115 دٌسمبر31كما فً
ضأمن عملٌأات  التأً تنأدرج دوات المالٌة المسجلة بالقٌمة العادلةتحلٌل لأل.ٌعرض الجدول التالً مستوى األولتندرج ضمن ال هً أدوات
 وفقا للتسلسل الهرمً للقٌمة العادلة: المساهمٌن

 

 

الصأنادٌق العقارٌأة  .مدخالت ٌمكن مالحظتهأا فأً السأوقتم تحدٌد القٌمة العادلة  محفظة الصكوك باستخدام أسالٌب التقٌٌم التً تتطلب 

لاير سأعودي( تبقأى بالتكلفأة فأً غٌأاب سأوق نشأط او وسأائل  25,111,111: 2114لاير سأعودي) 25,111,111غٌر مدرجة مبلغ 

 اخرى لقٌا  موثوق لقٌمتها العادلة.
 

الثالث من طرق قٌا  إلمستوى  إلى أو من من طرق قٌا  القٌمة العادلة وكذلك األول والثانًم تكن هناك تحوٌالت بٌن المستوى ل ( ج

 .2114دٌسمبر 31 و  2115دٌسمبر31فً  ةالمنتهٌ الفترة خاللالعادلة  القٌمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بدللاير السعودي  

  )غٌر مراجعة( 2015 دٌسمبر31  

  المجموع المستوى الثدلث   المستوى الثدنً المستوى األول  فً: اتستثمارات

  353,563,972 -  - 353,563,972  سندات  -

  175,235,412 -  - 175,235,412  أسهم -

  36,280,882 -  - 36,280,882  صنادٌق -

  97,500,000 -  97,500,000 -  صكوك -

  565,080,266 97,500,000  - 662,580,266  

  بدللاير السعودي  
  )مراجعة( 2014دٌسمبر  31  

  المجموع المستوى الثدلث   المستوى الثدنً المستوى األول  فً: اتستثمارات

  319,715,257 -  - 319,715,257  سندات  -
  185,778,294 -  - 185,778,294  أسهم -
  172,151,944 -  - 172,151,944  صنادٌق -
  41,137,169 -  41,137,169 -  صكوك -

  667,634,495 41,137,169  - 717,671,564  



 اعدد  ( التعدونٌةإالشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن ) 

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة ( األ القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 2015دٌسمبر  31للفتر  المنتهٌة فً 
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 )تتمة( ستثمدرات المدرجة قٌمتهد العددلة فً قدئمة الدخلاإل -7
 
 

 ستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل هً كالتالً : إن حركات اإل ( د
 

 ديالسعو بدللاير  

 شهر المنتهٌة فًاالثنً اعشر لفتر    
  2015 دٌسمبر31

 ) غٌر مراجعة ( 

 لفترة اتثنً عشر شهر المنتهٌة فً 
  2114دٌسمبر  31

 ) مراجعة ( 

 اعملٌدت  
 اعملٌدت المسدهمٌن إاعدد  التأمٌن

 عملٌات 
 عملٌات المساهمٌن  إعادة التؤمٌن

 595,179,554  95,329,159  732,671,564 124,911,737  الرصٌد اإلفتتاحً 

 259,845,123  83,847,393  231,789,897 55,437,973  خالل الفترة إضافات 

 (153,261,111)  (56,921,311)  (273,667,637) (107,894,039)  خالل الفترة إستبعادات 

 29,626,814  2,431,636  (6,961,324) 1,324,820  غٌر محققة / )خسائر( أرباح 

 1,281,183  225,851  3,747,766 (73,118)  أرباح محققة )خسائر( / 

 732,671,564  124,911,737  687,580,266 73,707,373  الرصٌد الختدمً

 
 ،ملُاى  لاير ساؼىد4955ٌو  ملُاى  لاير ساؼىد754ٌ قادرماالمسااممُن ػاادة الخايمُن وإسخثماراث المدرجت ضمن ػملُااث حخضمن اإل

 .(ػلااً الخااىالٍ ،ملُااى  لاير سااؼىدٌ 51و ملُااى  لاير سااؼىدٌ 959: 5147دَساامبز  64)  5148 دَساامبز 64كمااا فااٍ  ػلااً الخااىالٍ

وَخم إدارحهاا بشا ل مساخقل مان قابلهم.  مىجىداثمدَزٌ  لديمن قبل الشزكت لدي بنىك جُدة حم إَداع مذه األمىال  والىدائغ النقدَت الخٍ

 . خالل الفخزاث الالحقتسخثمار مذه األمىال ن المخىقغ إوم

 

 اإلستثمدرات المقتنده حتى تدرٌخ اإلستحقدق    – 8

ملُاى  لاير ساؼىد5ٌ   9قامج الشزكت ببُغ جمُغ االسخثماراث المقخناه حخً حاارَ  االساخحقام مماا ادي الاً ححقُاب  اربااة محققات بمبلا  

خاضاؼت الشازكت  فلاذل ن ثماراث اػااله  قبال فخازة اساخحقاقها بُاغ االساخ .وأل 5151مذه االسخثماراث المباػات  فاٍ ػاا  بُنما اسخحقام 

َحظااز ػلااً الشاازكت ماان اسااخ دا  حااانُم اسااخثماراث مقخناااه حخااً حااارَ  والااذٌ  61مؼُااار المحاساابت الاادولٍ رقاام  وفاابػقىَاات لنظااا  

 .5149و 5149االسخحقام لمدة سنخُن مالُخُن مخخالُخُن 

 
 

 صدفً المطدلبدت المسدد    - 9

 السعودٌةبدلرٌدالت  

 أشهر المنتهٌة فً  االثنً اعشرلفتر   شهر المنتهٌة فًالثالث ألفتر   

 
 2015دٌسمبر31

 )غٌر مراجعة(
 2114دٌسمبر31

 )غٌر مراجعة(
  2015دٌسمبر31

 )غٌر مراجعة(
 2114دٌسمبر31

 )مراجعة(

 242,981,551 282,426,047 57,112,463 71,032,601 إجمالً المطالبات المسددة 

الحصة المعاد إسنادها من لمطالبات 
 (27,284,732) (51,863,546) (1,781,127) (30,205,648) المسددة 

 215,695,818 230,562,501 55,222,336 40,826,953 صدفً المطدلبدت المسدد  

 



 اعدد  ( التعدونٌةإالشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن ) 

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

 ولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة ( األ القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 
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 المعدمالت مع الجهدت ذات العالقة وأرصدتهد  - 10

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

 بدللاير السعودي  

 لفتر  االثنً اعشر أشهر المنتهٌة فً  لفتر  الثالث أشهر المنتهٌة فً  

 طبٌعة المعدمالت الجهة ذات العالقة
 2015دٌسمبر  31

 )غٌر مراجعة(
 2114دٌسمبر  31

 )غٌر مراجعة(
 2015دٌسمبر  31

 )غٌر مراجعة(
 2114دٌسمبر  31

 )مراجعة(
      

 - - 6465699 5560,15 أحؼاب اسخشارَت أػضاء مجلس

أحؼاب وماارَم  االداره

 5175111 ,,,6410 458845644 90,4101,6 إجخماػاث   

 9115111 ,,1,902 957855457 ,10494011 مزاَا قاُزة األجل كبار مىظفٍ اإلدارة

 9745451 10945,,90 6895114 5,60149 م افية نهاَت ال دمت  

شزكاث ممثلت من 

قبل أػضاء مجلس 

 اإلدارة

إجمالً اقساط الخيمُن 

 759775858 1110,54 954955591 10,120,45 الم خخبت

 854155611 05110424, 1675971 602550951 مطالباث مخ بدة 

 - - 458945119 901290,11 ػمىالث 

 

 

الظأاهرة فٌقائمأة المركأز  األخأرىٌتم إظهار األرصدة لدى الجهأات ذات العالقأة ضأمن بنأد المصأارٌف المسأتحقة الأدفع والمطلوبأات 

 .األولٌةالمالً 

 

 

 

 المعلومدت القطداعٌة  - 11

والقطاعأات الجغرافٌأة بالنسأبة لنشأاطات  األعمأالقطاعأات  اإلدارةلجنأة عتمأدتاد التقأارٌر الداخلٌأة بالشأركة ، إتمشٌا  مع طرٌقة إعأد

 .أدنااالشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبٌن 

 

، اإلٌرادات األخأرى ،ة فً قائمة الدخلمحققة من اإلستثمارات المدرجة قٌمتها العادلالت تشمل نتائج القطاعات األرباح المحققة وغٌر 

 .  واإلستهالكات العمومٌة واإلدارٌةمصارٌف إدارة اإلستثمارات،وكافة المصارٌف و
 

قٌمتهأا العادلأة فأً قائمأة  لعملٌأات إعأادة التأؤمٌن، اإلسأتثمارات المدرجأة رصأدة لأدى البنأوكات القطاعات النقدٌة واإلت تشمل موجود

 والمعدات، صافً. والمصارٌف المدفوعة مقدما  والموجودات األخرى، والمبالغ المستحقة من عملٌات المساهمٌن، والممتلكات، الدخل
\ 

نهاٌأة الخدمأة  ومكافأآةت تشمل مطلوبات القطاعات توزٌعأات الفأائض المسأتحقة، والمصأارٌف المسأتحقة الأدفع والمطلوبأات األخرى،

 للموظفٌن.

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن ) إاعدد  ( التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

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

 2015دٌسمبر  31للفتر  المنتهٌة فً 
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 ) تتمة ( المعلومدت القطداعٌة  -11

 قطداعدت األاعمدل 11-1

ً األقساط إجمال 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  للفترةالمكتتبةبالسالب و األقساط 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 ( 2015 دٌسمبر31

          نتدئج اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 

 90,6406,9 6,,690,650 106610999 إجمالً األقساط المكتتبة 

 

5606150,41 101,,01,2 ,0,,90249 - (910441016,) ,9091105,5 

 (5,,601660) (,1) - ,1 (4290114) - (1,,6110) (,,11104) (1,,909160) أقساط معاد إسنادها

 (01,10191,) 91604,1 - (45,0,95) (5,,5410) ,9051 (91,06,1) (,40511091) (902950916) مصارٌف فائض الخسارة 

 290,220115 (9106110411) - 202190,94 101,1,,10 5606120,61 909610511 9,05610,56 202460599 صدفً األقسدط المكتتبة

 ,,,99,0,590 6404910921 5015101,1 202,10919 5014102,2 6901,201,1 99025101,1 ,620629065 ,940511095 مكتسبة الالتغٌر فً صافً األقساط غٌر 

 9,6061,0111 1094,0,21 5015101,1 9909510112 9901910495 ,011,,2406 10524,,960 49021106,1 9101490441 صدفً األقسدط المكتسبة

 (4,016,0125) (40,190921) - (10,2,0111) (9061106,2) (502140516) (404990542) (9901610,95) (0129,,201) صافً المطالبات المسددة

 (56051,01,1) 40,9401,2 (6096,01,1) (506160,11) (5026,0,55) (5401150926) 1,60,91 (902260,11) 1069,0411 التغٌر فً صافً المطالبات  تحت التسوٌة 

 (1506,50166) (2,0615) (6096,01,1) (96015102,1) (401110651) (5104210244) (50,410161) (,950411099) 605,50261 صدفً المطدلبدت المتكبد 

 - - - - - - - - - األقساط التغٌر فً إحتٌاطً عجز

 (5206950216) (1,10226) (,,9011105) (59,0,45) (,40,29026) (10252,,20) (40,210619) (9901,20115) (055601,6,) إجمالً تكالٌف اتكتتاب 

 (5,20146) 110641 - (1,,5,0) (440552) (9,904,1) (10969) (9,50195) (,42044) أتعاب إشراف ورقابة 

 904590421 9,0612 - (99) 6950161 -- 5510,42 5910411 22,0566 عموتت على عملٌات معاد إسنادها

 (1,,540,110) (990,61,) (,,9011105) (6,,54,0) (501160961) (5,,201,10) (405620141) (99022606,1) (,20161016) االكتتدبصدفً تكدلٌف 

 ,,,2401120 04150551, (09,1,,9) (6094,0442) 5095,0,41 9,0,540541 ,40,16011 ,9,0241012 9,04910,41 صدفً نتدئج االكتتدب 

 
 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن ) إاعدد  ( التعدونٌة

 ) شركة مساهمة سعودٌة (
 

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

 األاعمدل ) تتمة (قطداعدت  11-1

 

 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 ( 2014 دٌسمبر 31

    

 

          نتائج عملٌات إعادة التؤمٌن 

 6651995947 4154595466 - 854155459 458895878 457615641 (451745841) 4656995884   6.7485846 إجمالً األقساط المكتتبة 

 (4485114) (665878) - - (4855566) - 4495961 1975596 (454945555) أقساط معاد إسنادها

 (4454495489) (7175194) - (9895417) - - (5695511) (454965978) (458765674) مصارٌف فائض الخسارة 

 5455985681 159445951 - 756775565 457175645 457615641 (451115481) 857945199 415181 صدفً األقسدط المكتتبة

 1954565814 954515811 - 4159195541 859975157 455695971 4454415954 6159415461 4651195649 التغٌر فً صافً األقساط غٌر المكتسبة 

 44956445189 4854115451 - 5651815845 951945669 159995194 4159115794 4895519 ,69 4651495669 صدفً األقسدط المكتسبة

 (8855555669) (958115495) - (4655645141) (456195549) (854875617) (654115798) (5551195497) (554455919) صافً المطالبات المسددة

 (5959115565) (4554195161) - 9445114 (659455416) (856975671) (957995741) 458915994 (459945744) التغٌر فً صافً المطالبات تحت التسوٌة 

 (4651545894) (5157195144) - (4558515454) (751115141) (4158445986) (158495447) (4657595119) (4457445499) صدفً المطدلبدت المتكبد 

 859645591 6685469 - (555455574) (451485911) 554195661 (195184) 757195519 (554475748) التغٌر فً إحتٌاطً عجز األقساط

 (5957445175) (9865469) - (8195665) (556975644) (459195641) (659715877) (4757845641) (651975646) إجمالً تكالٌف اتكتتاب

 (4915466) (815968) - (585844) (95946) (95419) 85514 (995464) (495194) أتعاب إشراف وفحص

 (8795949) 45579 - - (55147) - (6985775) (8645958) 6955441 عموتت على عملٌات معاد إسنادها 

 (5455175814) (9165558) - (9545476) (556485148) (454175819) (751415994) (4851715445) (659515595) صدفً تكدلٌف اإلكتتدب

 4454145199 (851885491) - 458585911 (456455784) (8615485) (554175575) 4551495858 1145696 صدفً نتدئج االكتتدب 
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 ) تتمة ( المعلومدت القطداعٌة  11
 

 األاعمدل ) تتمة (قطداعدت  11-1

 

 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

 شهر المنتهٌة فًاالثنً اعشر لفتر  

          ) غٌر مراجعة ( 2015 دٌسمبر31
          نخائج عملٍاث إعادة الخأمٍن 

 1,401620111 2,06510665 4401110,99 ,460,19061 ,51016,012 55,01,10225 2409120116 ,9210,9,016 1505140241 إجمالً األقساط المكخخبت 

 (9609110911)  (5910911)  -- (5,209,2) (901410199) (40452) (,91012,) (6012109,2) (06,20,25,) أقساط معاد إسنادها

 (,51012,0,9)  (901160,21)  -- (9016,0,26) (110255,) (90114) (909,101,5) (,6405,1064) (109410951) مصارٌف فائض الخسارة 

 صافً األقساط المكخخبت

,101190121 95604290469 26041,0951 55,01,90664 5,04160196 4,021,0965 4401110,99 410,410111  

        

12401190114  

 (621062,0,94)  (,20155069)  (,610191014) ,,026909, (,50619011) (692061202,6) (9,90,11) (09,60441,) (205,50492) الخغٍر فً صافً األقساط غٍر المكخسبت 

 صافً األقساط المكخسبت

,50,,10546 96,06110115 2605,104,, 9920,620166 55091,016, 4109910611 9401210119 4605920111 

        

412025205,, 

 (65,02,602,9)  (,,,9401,10) -- (6054406,1,) (102610491) (9609920111) (40,62,,910) (1,02650652) (9,026,09,6) صافً المطالباث المسذدة

 (9,1016,0626) (404,90451) (,10261096) (9104190516) (,101,6064) (1902460491) 9094604,5 91092109,1 (9106510669) الخغٍر فً صافً المطالباث ححج الخسىٌت 

 (55104160125) (9105610,45) (,10261096) (1101520,41) (9,04110,21) (150,2106,4) (9102690,66) (1,,1105,40) (5501210515) صافً المطالباث المخكبذة

 -- -- - - - - - - - الخغٍر فً إحخٍاطً عجز األقساط

 (99402560119) (5049,0924) (1099104,9) ,021,,5 (99014,0124) (,091,,9,04) (9104560514) (,510955012) (6502260416) إجمالً حكالٍف االكخخاب

 (40,640961) (,629091) (6640511) (,,69504) (2,,9140) (90,240251) (61,0111) (1110,14) (49,0165) أحعاب إشراف وفحص

  601150161  ,,1101 -- ,4,0,1 5940544 445 2,10116 6110115 904140654 عمىالث على عملٍاث معاد إسنادها 

 (99201150,16) (502110514) (105490121) ,,91106 (9901610692) (960,240619) (91095404,9) (510,2901,9) (6604120919) صافً حكالٍف اإلكخخاب

 4,06,10292 ,9104,1052 (1,10994) (,,56029109) 401140,26 9101950661 9401960511 106160142 104920111 صافً نخائج االكخخاب 
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 األولٌة الموجز  ) غٌر مراجعة ( ) تتمة (  القوائم المدلٌةإٌضدحدت حول 

 2015دٌسمبر  31للفتر  المنتهٌة فً 

 

21 

 

 ) تتمة ( المعلومدت القطداعٌة  11

 

 األاعمدل ) تتمة (قطداعدت  11-1

 

 الهندسة 

 لاير سعودي

 الحرٌق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبدت

 لاير سعودي

  الحوادث العدمه

 لاير سعودي

 الحٌد  

 لاير سعودي

 متخصصة

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمدلً

 لاير سعودي

 أشهر المنتهٌة فً االثنًلفتر  

 مراجعة ( ) 2014 دٌسمبر31
         

          نتائج عملٌات إعادة التؤمٌن 

 ,22,061,094 4901,10,46 - 110,910911 5104520111 64011,0,15 2206610,91 69605990444 ,,05,,1104 إجمالً األقساط المكتتبة 

 (09,90916,) 1,0161 - (,,2) 620141 -- 5920142 92401,1 (0,140914,) أقساط معاد إسنادها

 (5202140214) (1110164) - (901610414) (,499011) (51,0,95) (9091605,1) (6502160219) (1069,0411) مصارٌف فائض الخسارة 

 29402140514 4909,10,41 - 120,1106,1 ,510,41012 ,64021,0,1 ,24052,022 ,9110115016 1502690195 صدفً األقسدط المكتتبة

 (650,110615) (409260,16) - (9,,9099,0) (405410121) 101,9,,910 (5044,0,11) (65011401,9) (4052,0,24) التغٌر فً صافً األقساط غٌر المكتسبة 

 41,01110,19 5,01220112 - 1501160241 5601,90115 4609110519 2,01,50111 9,401110121 109,20,21, صدفً األقسدط المكتسبة

 (6920,120191) (9101,10291) - (4109160211) (60,450,15) (,,,6604110) (9601460116) (12024201,5) (9501690152) صافً المطالبات المسددة

 (,9120594,19) (,5906160,2) - (9101250411) (9,064,0611) (91019201,6) (910269,6,2) (5101110116) (2,041,0415) التغٌر فً صافً المطالبات تحت التسوٌة 

 (4,90,9,0254) (60914,,290) - (,1,96,0,1,) (9606110116) (49059205,6) (5,04,50111) (9540244,112) (406,106,1,) صدفً المطدلبدت المتكبد 

 ,,,,9,1,,6 (29,,90119)  (,,,109550) (,,,901540) ,,,202510 (906910541) ,,,51,9160 (,,,50,120) التغٌر فً إحتٌاطً عجز األقساط

 (,,9,50199,4) (602140151) - (504240166) (,,1091101) (042,0211,) (9401150,42) (9,,4101,10) (,9102,6069) إجمالً تكالٌف اتكتتاب

 ,90141091 (,1052) - 940225 9110191 -- (9140512) 9990219 9014,01,4 أتعاب إشراف وفحص

 (601190429) (6,10241) - (,4120,1) (9110911) (96401,5) (61,0952) (90221,,90) (4510,56) عموتت على عملٌات معاد إسنادها 

 (9,40,440,19) (601,60,51) - (5016205,2) (106,1,9,6) (,0212041,) (9206,4,912) (41,19102,1) (91,9260614) صدفً تكدلٌف اإلكتتدب

 ,9904,1011 (0411,,9101) - ,9401110,1 9,041,0141 (92404,9) ,5012,051 9101610511 (9,01110155) صدفً نتدئج االكتتدب 
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 ) تتمة ( المعلومدت القطداعٌة  -11

 
 األاعمدل ) تتمة (قطداعدت  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 

 2015 دٌسمبر31كمد فً 

          )غٌر مراجعة( 

 19205,50142 ,5104420,5  0211,,5104  2902140554  ,,,5405290  59104120564  2,05,10,56  91,01450146 014,0,11,,9 موجودات القطاف

 906,405,10114 1605,10495  ,510911011  ,1011,042,  4102410,45  54201540,12  209140115,  ,55,0121094  691042,0414 لوبات القطافمط

          

 2114دٌسمبر  31كما فً 

          ) مراجعة ( 

 85151915466 5854695579 - 9158995879 5951795556 4657955151 8455615984 54159145995 44654475598 موجودات القطاف

 49951915944 9856115449 - 9451495668 6951165481 7159645171 9654765641 61655575869 51957945747 مطلوبات القطاف

 
 

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن ) إاعدد  ( التعدونٌة

 سعودٌة () شركة مساهمة 
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 ) تتمة ( المعلومدت القطداعٌة  -11
 

 القطداعدت الجغرافٌة  11-2

 
 المملكة 

 العربٌة السعودٌة

 بلدان أخرى فً
 منطقة

 إجمدلً بلدان أخرى آسٌد إفرٌقٌد األوسطالشرق 

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

 لفتر  الثالثة أشهر المنتهٌة فً
     ) غٌر مراجعة ( 2015 دٌسمبر31 

 

 
       نتدئج اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 
 إجمالً األقساط المكتتبة

5206910,21  9,01460,15  (9110911) 920692066, --  ,9091105,5  

 (5,,601660)  -- (96) (4,0161) (46,0111) (0152,,605) أقساط معاد إسنادها

 (01,10191,)  -- (6120499) (61206,2) (,90419012) (10419,,40) مصارٌف فائض الخسارة 

  290,220115  --  9401510111 (2950511)  10,4,0,54  6109110559 صدفً األقسدط المكتتبة 

  ,,,99,0,590  ,,5015101  9105260,11  102640599  9504450466  2021906,1, التغٌر فً صافً األقساط غٌر المكتسبة 

  9,6061,0111  ,,5015101  5406190112  10,9,0156  ,660415042  ,024,,1501 صدفً األقسدط المكتسبة

 (4,016,0125)  -- (505,10541) (40649,,0,) (9,05210215) (6,04520116) المسددة صافً المطالبات

 (56051,01,1) (6096,01,1) (9101,50129)  404110914  906690511 (9106,20155) التغٌر فً صافً المطالبات تحت التسوٌة 

 (1506,50166) (6096,01,1) (690,150,11) (0,21,,609) (1095,0914) (5101,90,62) صدفً المطدلبدت المتكبد 

  --  --  --  --  --  -- التغٌر فً إحتٌاطً عجز األقساط

 (5206950216) (9011105,1) (01140,92,) (60,450,26) (01110,44,) (91069101,4) إجمالً تكالٌف اتكتتاب 

 (5,20146)  -- (1,0,11)  ,15 (240195) (91,0,11) أتعاب إشراف ورقابة 

  904590421  -- (60142)  ,,101  ,941062  ,90612091 عموتت على عملٌات معاد إسنادها 

 (1,,540,110) (9011105,1) (01250451,) (,60,56052) (01,409,9,) (,,9,099101) االكتتدبصدفً تكدلٌف 

  ,,,2401120 (09,1,,9) ,,05,205,  506960291  0,450919,  51014,09,1 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 ( 2114 دٌسمبر31

 
 

          نتائج عملٌات إعادة التؤمٌن 

 0,94,,5501 - 5,,990,110  205110912  10255,,90  92011,05,5 إجمالً األقساط المكتتبة

 (1120,11) - --  (490916)  (4620655)  (4910,15) أقساط معاد إسنادها

 (99019,0921) - (1560162)  6401,9  (901,10421)  (106510,14) مصارٌف فائض الخسارة 

 6906,20521 - 9,05,20111  205190114  (140921,)  ,0699012, صدفً األقسدط المكتتبة 

 1,09650211 - 69051,0516  ,9,0626091  10996,,950  2,019,0111 التغٌر فً صافً األقساط غٌر المكتسبة 

 99105110121 - ,590126091  ,920,65011  9601150125  210,610124 صدفً األقسدط المكتسبة

 (,220666055) - (10,410112)  (105240,64)  (10,160464)  (6101620595) صافً المطالبات المسددة

 (6101110656) - (91,0215 ,64)  (60,1909,1)  1,,604120  (40,510941) التغٌر فً صافً المطالبات تحت التسوٌة 

 (150,6902,1) - (55065,0221)  (9904620115)  (4021,0121)  (,,5501,604) المتكبد صدفً المطدلبدت 

 20,5106,1 - ,,901,905  (,1160,5)  5110124  406190219 التغٌر فً إحتٌاطً عجز األقساط

 (6104110,46) - (401510921)  (604210465)  (09110296,)  (,940995012) إجمالً تكالٌف اتكتتاب 

 (9,10155) - (220415)  (6,0149)  (10,41)  (110529) أتعاب إشراف وفحص 

 عموتت على عملٌات معاد إسنادها 
(,,109,,)  99,0151  990,96  

 

-- 
- 

(24,019,) 

 (6106,40219) - (,1140,2 ,4)  (604160126)  (0,140166,)  (9401,604,1) صدفً تكدلٌف االكتتدب 

 1,,9901,90 - (405910,11)  1560111  0461,,601  960,120291 صدفً نتدئج االكتتدب 
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 سعودٌة () شركة مساهمة 
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 ) تتمة ( المعلومدت القطداعٌة  -11
 

 القطداعدت الجغرافٌة  11-2

 
 المملكة 

 العربٌة السعودٌة

 بلدان أخرى فً
 منطقة

 إجمدلً بلدان أخرى آسٌد  إفرٌقٌد  الشرق األوسط

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي سعوديلاير  

 المنتهٌة فً أشهرلفتر  االثنً اعشر 
       ) غٌر مراجعة ( 2015 دٌسمبر31

 

 
         نتدئج اعملٌدت إاعدد  التأمٌن 
 إجمالً األقساط المكتتبة

29105440,,9  110115011,   61042,02,2   96609,,01,9  4401110,99  1,401620111  

 (9609110911)  -- (9,0,15)   5910116  (9140161) (9605,40641) أقساط معاد إسنادها

 (,51012,0,9)  -- (4014,02,4)  (5041102,4)  (401540,69) (640,1201,1) مصارٌف فائض الخسارة 

  12401190114  4401110,99  99106,405,4   6206110115   120,140249  41605440242 صدفً األقسدط المكتتبة 

 (621062,0,94) (6101910151)  4210164   5640,49  (106,10191) (666012,0964) التغٌر فً صافً األقساط غٌر المكتسبة 

 ,,412025205  9401210115  60661,,9910   620,950,94   1101,20164  62104140469 صدفً األقسدط المكتسبة

 (65,02,602,9) -- (5,05190616)  (1,,6,05410)  (4,091,09,2) (,9610,22042) المطالبات المسددةصافً 

 (9,1016,0626) (102610966) (610,610645)  (,9,01,9045)   ,011,092, (1,,106150,) التغٌر فً صافً المطالبات تحت التسوٌة 

 (55104160125) (102610966) (204,10292,)  (51059909,4)  (5506120141) (5,,91401410) صدفً المطدلبدت المتكبد 

 -- -- --  --  -- -- التغٌر فً إحتٌاطً عجز األقساط

 (99402560119) (1099104,6) (6101260,41)  (012,0214,)  (66011,0469) (,41019,051) إجمالً تكالٌف اتكتتاب 

 (40,640961) (6640511) (9,0152,)  (9460625)  (,441016) (6021,0165) أتعاب إشراف ورقابة 

  601150161 -- (114)  (4105,6)   640,49  601110115 عموتت على عملٌات معاد إسنادها 

 (99201150,16) (,,1054901) (6102,50,11)  (10,4,0961)  (,,65066605) (,1096,,410) االكتتدبصدفً تكدلٌف 

 4,06,10292 (1,109,1) ,650,110,5  (9101440691)   6906110212  94015,0656 صدفً نتدئج االكتتدب 
 
 
 

 
 المملكة 

 العربٌة السعودٌة

بلدان أخرى فً  
 منطقة

 إجمالً بلدان أخرى آسٌا  إفرٌقٌا  الشرق األوسط

 سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 شهر المنتهٌة فًاالثنً اعشر لفتر  
        مراجعة ()  2014 دٌسمبر31 

 
 

          نتائج عملٌات إعادة التؤمٌن 

 ,22,061,094 - 9910,550,12  5011409,1,  ,140124049  611019101,9 إجمالً األقساط المكتتبة

 (09,90916,) - --  (,14011)  (1690961)  (20,120,12) أقساط معاد إسنادها

 (5202140214) - (5015,0245)  (506,90991)  (06910165,)  (6604450,11) مصارٌف فائض الخسارة 

 29402140514 - 99401,50926  02110,11,,  ,,11019504  62906110,11 صدفً األقسدط المكتتبة 

 (650,110615) - (,9102640,1)  405140111  (,,049102,)  (509510119) التغٌر فً صافً األقساط غٌر المكتسبة 

 41,01110,19 - 1,05110416  4011601,1,  ,,19051201  ,64109410,1 صدفً األقسدط المكتسبة
 (6920,120191) - (91019,0621)  (5,06210141)  (6,01150615)  (,9540,45054) صافً المطالبات المسددة

 (,9120594019) - (,01,40,1,,)  (5,,6201160)  (5,01420125)  (4,,901690,) التغٌر فً صافً المطالبات تحت التسوٌة 

 (4,90,9,0254) - (1401140125)  (229, 60949,)  (,2101610,6)  (4,,91,05,20) صدفً المطدلبدت المتكبد 

 ,,,6,09,10 - 50,550161  404610554  50655,,10  9909,901,2 التغٌر فً إحتٌاطً عجز األقساط

 (,,9,5019904) - (,910414091)  (20111,,950)  (,910,91052)  (260,450,41) إجمالً تكالٌف اتكتتاب 

 (601190429) - (21509,1)  (5910469)  (4140116)  (905140,11) أتعاب إشراف وفحص 

 ,90141091 - -  101,1  41,0,11  904210515 عموتت على عملٌات معاد إسنادها 

 (9,40,440,19) - (6,0,1105,2)  (95011,0299)  (,910,950,4)  (2901110122) صدفً تكدلٌف االكتتدب 

 ,9904,1011 - (4014,0991)  (019,01,9,)  960,210955  9,01,10,56 صدفً نتدئج االكتتدب 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 الشركة السعودٌة إلاعدد  التأمٌن ) إاعدد  ( التعدونٌة

 سعودٌة () شركة مساهمة 
 

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

 2015دٌسمبر  31للفتر  المنتهٌة فً 
 

  24   

 ) تتمة ( المعلومدت القطداعٌة  -11
 

 القطداعدت الجغرافٌة )تتمة(  11-2

 

 المملكة 

 العربٌة السعودٌة

بلدان أخرى فً 

 منطقة

 اإلجمدلً بلدان أخرى آسٌد إفرٌقٌد الشرق األوسط

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

 2015 دٌسمبر31كمد فً 

    ) غٌر مراجعة (

  

 

       

       اعملٌدت إاعدد  التأمٌن

  5101150194          99205460,19  ,,51014501       9,60,460511    2690,490,29 موجودات القطاف

       

19205,50142  

  906,405,10114     5109590546          69104210,51  ,210121062       9160,6,0421     19,01540619     مطلوبات القطاف

       

 2114دٌسمبر  31كما فً

    ) مراجعة (

  

 

       

       عملٌات إعادة التؤمٌن

 85151915466 - 4654475449 7758595416 4456615114 61751415946 موجودات القطاف

 49951915944 - 47958975811 9754175657 47755115548 85551445975 مطلوبات القطاف

 

 التعهدات وااللتزامدت  -12

للحصول : تشً( 2114لاير سعودي ) 47,251,111مع بنك محلً بمبلغ  والحجزقامت الشركة باتٌداف  2115دٌسمبر  31كما فً 

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

مع لوٌدز  لاير سعودي ( كودٌعة قابلة لالسترداد  27,111,211: 2114ي )لاير سعود 42,134,793اٌضا قامت الشركة باٌداف مبلغ 

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

 

 األسدسً والمخفض  السهمخسدر ( /ربح ) -13

 2114و  2115دٌسأمبر31فأً  المنتهٌتأٌنشهر واتثنً عشرالثالثة  تًلفتر اإلساسً والمخفض السهم)خسارة( ربح  /  حتسابتم إ

 .الفترة فً نهاٌةالعادٌة المصدرة والقائمة عدد األسهم ل المرجح متوسطال الفترةعلى)خسارة( دخل /  وذلك بتقسٌم صافً
 

 القٌمة العددلة -14

فً  متعاملٌنبٌن  تمت ةٌمامعاملة نظبموجب  ما مطلوباتأو سدادا لتحوٌل ما القٌمة العادلة هً المبلغ الذي سٌتم إستالمه لبٌع أصل 

 ٌحدث إما:لتحوٌلمطلوبات ٌستند قٌا  القٌمة العادلة على افتراض أن الصفقة لبٌع أصل أو السوق فً تارٌخ القٌا . 

 ، أو المطلوباتلألصل أو  ةفً السوق الرئٌسٌ• 

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

أعأالا، ( 7)ٌضأاح رقأم اإل بإسأتثنا  تلأك المبٌنأة فأً،لمطلوبأات المالٌةالموجأودات وا لجمٌأعالدفترٌأة إن القٌمأة بأالشأركة  تعتقد إدارة

 فً القوائم المالٌة األولٌة الموجزة. المفصح عنها تقارب قٌمتها العادلة

 

 الموجز  األولٌةاعتمدد القوائم المدلٌة إ -15

 .2116 ٌناٌر 21 الموافق فً هـ1437 ربٌع الثانً 11 بتارٌخ الموجزة األولٌةهذا القوائم المالٌة  اإلدارةمجل   عتمدإ 
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