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 التكوين واألنشطة الرئيسية  - 1

شررركة مسرراهمة سررعودية مسررجلة في المملكة العربية السررعودية بموجب السرجل  -التعاونية ) "الشررركة" (  ) إعادة (الشررركة السررعودية إلعادة التأمين 

ماليزيا بموجب ترخيص  ,( ولديها فرع في والية البوان2008مايو  17هـ )الموافق 1429جماد األول  12بتاريخ  1010250125التجاري رقم 

 الطريق الدائري الشمالي الغربي،  الوادي حي 11372، الرياض  300259. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص . ب 2014146ISرقم 

 الرياض ، المملكة العربية السعودية.  , 4130، مبنى 7مخرج ، 
 

 .لمملكة العربية السعودية وخارجهاالتعاوني والنشاطات ذات العالقة في ا التأمينهو مزاولة أعمال إعادةإن الغرض من إنشاء الشركة 
 

 أسس اإلعداد   - 2

 أسس القياس

 ي قائمة الدخلف مدرجة قيمتها العادلةالوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، بإستثناء االستثمارات  غير المراجعة يتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة

 حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

 بيان األلتزام

والتعديالت الالحقة من خالل  2017ابريل  11بتاريخ  381000074519أصددددرت مؤسدددسدددة النقد العربي السدددعودي تعميم رقم  2017خالل عام 

سبة عن الزكاة والضريبة، كنتيجة لهذه التعديالت،  ساس رببعض التوضيحات المتعلقة بالمحا ستحقاق الزكاة والضريبة على ا شركة في ا ستمر ال ع ت

 سنوي وسوف يتم االعتراف بها في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين في المقابل االعتراف بااللتزام في قائمة المركز المالي.

قد تم  2017 سدددبتمبر 30في  ةالمنتهيأشدددهر  والتسدددعةفترة الثالثة تطبيق االطار المذكور اعاله، فان القوائم المالية األولية الموجزة للشدددركة كما في 

ديسدددمبر  31حتى  و تعليمات مؤسدددسدددة النقد العربي السدددعودي للمحاسدددبة عن الزكاة والضدددريبة. 34اعدادها باسدددتخدام معيار المحاسدددبة الدولي رقم 

 مالية ، هذا يعتبر تغير في االطار، ومع ذلك فانه اليوجد اي تغير في سياسات، تم اعداد القوائم المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقارير ال2016

 الشركة عن الزكاة وضريبة الدخل.

ً جالمعلومات واإلفصددداحات المطلوبة في القوائم المالية السدددنوية ، ويجق ان تقرأ  جميعالمراجعة  غيرتشدددمل القوائم المالية األولية الموجزة  ال إلى  نبا

 . 2016ديسمبر  31م المالية السنوية للشركة كما في جنق مع القوائ

ث يتم يتم توزيع الفائض بين عمليات إعادة التأمين وعمليات المسددداهمين وفقا للوائل التنفيذية الصدددادرة من قبل مؤسدددسدددة النقد العربي السدددعودي، ح

أي عجز الناتج عن  تحويلالباقية. يتم  ٪10الوثائق على على مسددداهمي الشدددركة من الفائض السدددنوي من عمليات إعادة التأمين وحملة  %90توزيع 

 المساهمين بالكامل. اتعمليات إعادة التأمين لعملي

مساهمين لوفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية ، على الشركة أن تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات ا

يتم تسرررجيل اإليرادت والمصررراريف الخاصرررة بكل نشررراط في الحسرررابات الخاصرررة بذلك النشررراط ويتم  توزيع اإليرادات ناءاً على ذلك. وعرض القوائم المالية ب

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

 %20مراقبة شررركات التامين من مؤسررسررة النقد العربي السررعودي يتطلب تحويل ما ال يقل عن  ( من الالئحة التنفيذية لنظام2)ج 70وفقاً لنظام الشررركات والمادة 

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

لاير  1,000,000,000بتخفيض رأس مال الشددركة من العادية الجمعية العامة غير  2017مايو  24أوصددى مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد في 

 يخضع تخفيض راس مال الشركة الى الموافقة من الجهات ذات العالقة و الجمعية العامه غير العادية. .مليون لاير 804,000,000سعودي الى 

 العملة الرئيسية وعملة العرض

اللاير السررررعودي و الذي يعتبر العملة الرئيسررررية للشررررركة. تم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة غير مراجعة ب

 لاير. 

 السنة المالية 

 ديسمبر. 31تتبع الشركة السنة المنتهية في 
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 المعايير الجديدة ، والتعديالت على المعايير والتفسيرات  - 3

القوائم المالية األولية الموجزة غير مراجعة  مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السددنوية للشددركة تتفق السددياسددات المحاسددبية المتبعة في إعداد هذه 

، باسددتثناء تطبيق المعايير الجديدة التالية والتعديالت األخرى على المعايير القائمة المذكورة أدناه التي لم يكن لها 2016ديسددمبر  31للسددنة المنتهية في 

المراجعة للشددددددركة للفترة الحالية أو للفترة السددددددابقة ومن المتوقع أن ال يكون لها تأثير  غيرهري على القوائم المالية األولية الموجزة تأثير مالي جو

 إعادة تبويق بعض أرقام الفترة السابقة كي تتماشى مع عرض الفترة الحالية .  تمجوهري في الفترات المستقبلية. 

 المعدلة والمطبقة المعايير الجديدة الصادرة و
 

  2017يناير  1يتم تطبيقه من  األولي اإلفصاح -ة الدولي المحاسبة اييرمع علىالتعديالت. 

  تتطلب هذه التعديالت  .2017يناير عام  1للفترات التي تبدأ في أو بعد  يطبققائمة التدفقات النقدية  – 7التعديالت على معيار المحاسددددددبة الدولي

لتغيرات ااإلفصررراح لكي يتمكن مسرررتخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في اإللتزامات الناشرررئة من اإلنشرررطة التمويلية بما في ذلك الناشرررئة من 

 النقدية وغير النقدية.

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

 

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

طبيق المبكر تللشركة. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير )إذا كانت تنطبق على أنشطتها( عندما تصبل سارية المفعول. إضافة لذلك، قررت الشركة عدم ال

 لمعايير التقارير المالية الدولية والتي نشرت وتعتبر الزامية للشركة اعتباراً من تواريخ مستقبلية.  والمراجعاتت للتعديال
 

 األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

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

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

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

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

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

 

 عقود التأمين  – 17المعيار التقرير المالي الدولي 

ً )بما في ذلك عقود إعادة التأمين( التي تصدرها المنشأة وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها ال شاة وعقود منينطبق على جميع عقود التأمين تقريبا

ر يذات ميزات االكتتاب االختيارية التي تصدرها، بشرط ان تقوم المنشأة ايضا باصدار عقود تأمين. تم اصدار المعيار الدولي العداد التقاراالستثمارات 

 .2021يناير  1وينطبق على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد  2017في مايو  17المالية 

  

 والمتوقع ان اليكون لها تاثير جوهري على القوائم المالية.  المعايير الجديدة او المعدلة التالية

 

 15المالي الدولي  التقريرالمعيار  –اإليرادات من العقود مع العمالء  
 
  16المعيار التقرير المالي الدولي  - اإليجار التمويلي  
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  أقساط التأمين المدينة -4

 
 

 الودائع ألجل   -5

وأعلى  ب ب بتصنيفات ائتمانية جيدة والتي تتماشى مع سياسة استثمار الشركة التي لديها   ذاتتمثل الودائع ألجل الودائع لدى البنوك 

للتصنيف االئتماني  ولها فترة استحقاق أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ ايداعها. ويتحقق  بورز آند ستاندردفيتش و  ،موديز وكاالت حسق

لهذه  الدفترية القيمة إن(. سنوياً  %2.93: 2016 ديسمبر 31) سنوياً  %2,57فعلية خاصة بمعدل متوسط بنسبة  عموالت دخلعنها 

 .   المالي المركز قائمة بتاريخ العادلة القيمة تقاربالودائع 

 

 

 الوديعة النظامية -6

تصنيف  ذو( لدى بنك محلي سعودي لاير مليون 100: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 100 قدرهالشركة بإيداع مبلغ  قامت

من رأس المال المدفوع وفقا لمتطلبات  %10ائتماني " أ "  من قبل ستاندرد اند بورز للتصنيف االئتماني  ويمثل وديعة نظامية قدرها 

سعودي العربي النقد مؤسسة من ةالالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر مكن . إن هذه الوديعة النظامية ال يال

على   خاصددة عموالت دخل يتم اسددتحقاق ،ويتولد عنها دخل عموالت خاصددة موافقة مؤسددسددة النقد العربي السددعودي.  بدونبها سددح

. اإليرادات المستحقة على الوديعة كما في  مطلوبات المساهمين في قائمة المركز الماليويتم اظهارها في بند مستقل في  اساس منتظم

عنها  فصاحتم اإلوايضاً لاير سعودي(  10.242.145: 2016 ديسمبر 31) سعودي لاير 12,683,462 بلغت  2017 سبتمبر 30

 في األصول كعوائد استثمار الوديعة النظامية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 سبتمبر 30  

 ( مراجعة غير) 

 سعودي لاير

 2016 ديسمبر 31 

 )مراجعة (

 سعودي لاير

 186,910,560  216,756,700  ، إجماليتأمين مدينة  أقساط

 (4,952,966)  (6,211,410)  الديون المشكوك في تحصيلها  مخصصناقصا: 

  210,545,290  181,957,594 
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 ستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخلاإل -7

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

  2017 سبتمبر 30  
 ) غير مراجعة ( 

  2016ديسمبر  31 
 ) مراجعة ( 

 

 عمليات 
 إعادة التأمين
 لاير سعودي

 عمليات المساهمين
 لاير سعودي

 عمليات 
 إعادة التأمين
  لاير سعودي

  عمليات المساهمين
 لاير سعودي

 85,410,773  39,245,084  195,505,921 67,715,316  مرابحة  صناديق

 50,000,000  -  50,000,000 -  صناديق إستثمار

 142,975,208  -  165,607,851 -  اسهم 

 378,817,260  52,685,763  377,116,808 57,797,245  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

 67,375,776  1,516,490  78,087,008 6,642,383  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  132,154,944 866,317,588  93,447,337  724,579,017 
 

 حديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلةت (ب

سي )أو االقيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق األس

درة قالسددددوق األكثر فائدة( في تاريخ القياس في ظل ظروف السددددوق الحالية بغض النظر عن ما إذا كانت هذه القيمة قابلة للمالحظة مباشددددرة أو م

 باستخدام طريقة تقييم أخرى. 

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

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

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

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

 .مباشرة غير أو مباشرة بصوره للمالحظة

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

بالقيمة العادلة هي  المسددجلةجميع األدوات المالية التي تندرج ضددمن عمليات اعادة التأمين  إن 2016ديسددمبر  31و  2017 سددبتمبر 30 في كما

التي تندرج ضددمن عمليات المسدداهمين  العادلة بالقيمة المسددجلة المالية لألدوات تحليل التالي الجدول يعرضأدوات تندرج ضددمن المسددتوى األول. 

 :وفقا للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
  )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30  

 
 المستوى األول 

 لاير سعودي
 الثانيالمستوى 

 لاير سعودي
 المستوى الثالث  

 لاير سعودي
 المجموع

  لاير سعودي

  195,505,921 -  - 195,505,921  صناديق مرابحة 

  50,000,000 -  50,000,000 -  صناديق إستثمار

  165,607,851 -  - 165,607,851  اسهم 

  377,116,808 -  50,064,515 327,052,293  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

  78,087,008 -  40,000,000 38,087,008  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  726,253,073 140,064,515  - 866,317,588  

 

  )مراجعة( 2016ديسمبر  31  

 
 المستوى األول 

 لاير سعودي
 المستوى الثاني
 لاير سعودي

 المستوى الثالث  
 لاير سعودي

  المجموع
  لاير سعودي

  85,410,773 -  - 85,410,773  صناديق مرابحة 

  50,000,000   50,000,000 -  صناديق إستثمار
  142,975,208 -  - 142,975,208  اسهم 

  378,817,260 -  57,564,514 321,252,746  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

  67,375,776 -  40,000,000 27,375,776  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  577,014,503 147,564,514  - 724,579,017  



 التعاونية )اعاده( عادة التأمينالالشركة السعودية 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
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 اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة( -7

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

 .2016ديسمبر  31السنة المنتهية في  و  2017 سبتمبر 30الفترة المنتهية في  خالل

 

 ستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل هي كالتالي : إن حركات اإل (ث
  2017 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(
  2016ديسمبر  31 

 ) مراجعة ( 

 عمليات  
 إعادة التأمين
 لاير سعودي

 عمليات المساهمين
 لاير سعودي

 عمليات 
 إعادة التأمين

  لاير سعودي 
  عمليات المساهمين

 لاير سعودي

 687,580,266   73,707,373  724,579,017 93,447,337  الرصيد اإلفتتاحي 

 149,522,772  39,232,824  153,787,093 51,000,000  إضافات خالل الفترة 

 (125,777,170)  (21,943,821)  (51,339,476) (16,000,000)  إستبعادات خالل الفترة 

 12,819,617  2,352,103  39,106,138 3,695,258  أرباح  غير محققة 

 433,532  98,858  184,816 12,349  أرباح  محققة 

 724,579,017  93,447,337  866,317,588 132,154,944  الرصيد الختامي

 
مليون لاير  54,2: 2016ديسدمبر  31مليون لاير سدعودي ) 64,4تتضدمن االسدتثمارات في عمليات اعادة التامين مبلغ  2017 سدبتمبر 30كما في 

 سعودي( والتي تتم من خالل محافظ مدارة مختصة.

مليون لاير  454,1: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 511,2تتضمن االستثمارات في عمليات المساهمين  مبلغ  2017 سبتمبر 30كما في 

 سعودي( والتي تتم من خالل محافظ مدارة مختصة.

على  ،مليون لاير سددعودي 19,1و  مليون لاير سددعودي 5,9 قدرها تتضددمن نقدية  المسدداهمينعادة التأمين وإالمدرجة ضددمن عمليات سددتثمارات اإل

متوفرة مع مديري  (على التوالي ،مليون لاير سدددعودي 17,2و مليون لاير سدددعودي 1,5: 2016ديسدددمبر  31)  2017 سدددبتمبر 30كما في  التوالي

 .االستثمار المتفق عليهاتعليمات صندوق الخارجي ضمن 

 فيما يلي تحليل لمكونات األستثمارات:  (ج

 

  )غير مراجعة(  2017 سبتمبر 30  

 متداولة  عمليات المساهمين
 لاير سعودي

  غير متداولة
 لاير سعودي

 المجموع  
  لاير سعودي 

  195,505,921   - 195,505,921  صناديق مرابحة 

  50,000,000   50,000,000 -  صناديق إستثمار

  165,607,851   - 165,607,851  اسهم 

  377,116,808   50,064,515 327,052,293  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

  78,087,008   40,000,000 38,087,008  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  726,253,073 140,064,515   866,317,588  

  )مراجعة(  2016ديسمبر  31  

  متداولة  عمليات المساهمين
 لاير سعودي

  غير متداولة
 لاير سعودي

 المجموع  
  لاير سعودي

  85,410,773   - 85,410,773  صناديق مرابحة 

  50,000,000   50,000,000 -  صناديق إستثمار

  142,975,208   - 142,975,208  اسهم 

  378,817,260   57,564,514 321,252,746  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

  67,375,776   40,000,000 27,375,776  سندات وصكوك ذات عائد متغير

  577,014,503 147,564,514   724,579,017  



 التعاونية )اعاده( عادة التأمينالالشركة السعودية 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
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 الدخل )تتمة(اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة  -7

سمبر  31و  2017 سبتمبر 30كما في  سها بالقيمة العادلة  2016دي ان جميع االدوات المالية التي تندرج ضمن عمليات اعادة التامين والتي يتم قيا

 هي متداولة.

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

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

   
 االجمالي  دولي   محلي    

 سبتمبر 30  
2017 

) غير مراجعة(   
  لاير سعودي

ديسمبر  31
2016 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي

 سبتمبر 30 
2017 

) غير مراجعة(   
  لاير سعودي

ديسمبر  31
2016 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي

 سبتمبر 30
2017 

) غير مراجعة(   
  لاير سعودي

ديسمبر  31
2016 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي

         عمليات اعادة التامين

 39,245,084 67,715,316 - -  39,245,084 67,715,316  صناديق مرابحة 

 52,685,763 57,797,245 52,685,763 57,797,245  - -  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

 1,516,490 6,642,383 1,516,490 6,642,383  - -  سندات وصكوك ذات عائد متغير

 93,447,337 132,154,944 54,202,253 64,439,628  39,245,084 67,715,316   االجمالي 

   
 االجمالي  دولي   محلي    

سبتمبر  30  
2017 

) غير مراجعة(   
  لاير سعودي

ديسمبر  31
2016 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي

سبتمبر  30 
2017 

) غير مراجعة(   
  لاير سعودي

ديسمبر  31
2016 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي

سبتمبر  30
2017 

) غير مراجعة(   
  لاير سعودي

ديسمبر  31
2016 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي

         عمليات المساهمين

 85,410,773 195,505,921 - -  85,410,773 195,505,921  صناديق مرابحة 

 50,000,000 50,000,000 - -  50,000,000 50,000,000  صناديق إستثمار

 142,975,208 165,607,851 92,218,938 110,211,330  50,756,270 55,396,521  اسهم 

 378,817,260 377,116,808 338,817,260 337,116,808  40,000,000 40,000,000  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

 67,375,776 78,087,008 27,375,776 38,087,008  40,000,000 40,000,000  سندات وصكوك ذات عائد متغير

 724,579,017 866,317,588 458,411,974 485,415,146  266,167,043 380,902,442   االجمالي 
 

 

 غير المكتسبة التامين األقساط   -8

 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30 

 اإلجمالي 

  لاير سعودي

 الحصة المعاد إسنادها 

  لاير سعودي

 الصافي 

 لاير سعودي

 302,721,279  (3,758,101)  306,479,380 الرصيد اإلفتتاحي

  608,716,252     (271,128,201)  879,844,453 الفترةأقساط مكتتبة خالل 

 (438,829,496)     117,145,171  (555,974,667)   أقساط مكتسبة 

  169,886,756     (153,983,030)   323,869,786    التغير في األقساط غير المكتسبة

  472,608,035     (157,741,131)   630,349,166    الرصيد الختامي

  

 )مراجعة( 2016ديسمبر  31 

  اإلجمالي 

  لاير سعودي

 الحصة المعاد إسنادها 

  سعوديلاير 

  الصافي

  لاير سعودي

  495,634,813   (7,363,459)    502,998,272  الرصيد اإلفتتاحي

 938,184,306  (47,326,048)  985,510,354 أقساط مكتتبة خالل السنة 

 (1,131,097,840)  50,931,406  (1,182,029,246) أقساط مكتسبة 

 (192,913,534)  3,605,358  (196,518,892) التغير في األقساط غير المكتسبة

 302,721,279  (3,758,101)  306,479,380 الرصيد الختامي



 التعاونية )اعاده( عادة التأمينالالشركة السعودية 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
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 صافي المطالبات المسددة  - 9

 أشهر المنتهية في  لفترة التسعة  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 2017 سبتمبر 30  
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2016 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2017 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 2016 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 (867,800,409)  (264,617,978)  (51,197,100) (58,362,514)  إجمالي المطالبات المسددة 
الحصة المعاد إسنادها من لمطالبات 

 9,862,606  61,718,237  3,463,982 1,186,989  المسددة 

 (857,937,803)  202,899,741  (47,733,118) (57,175,525)  صافي المطالبات المسددة 
 

 ضريبة المخصص الزكاة و  – 10

 فيما يلي ملخص لرأس مال الشركة ونسق الملكية :

 2017 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(

 2016ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 2016 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 % لاير سعودي  % لاير سعودي  % سعوديلاير   

 ٪94,89 948,890,000  ٪94,72 947,225,190  %95,62 956,170,000  ينمساهمين سعودي

 ٪2,25 22,480,000  ٪2,37 23,665,210  %2,12 21,260,000  مساهمين خليجيين

 ٪2,86 28,630,000  ٪2,91 29,109,600  %2.26 22,570,000  مساهمين اجانق 

 ٪100 1,000,000,000  ٪100 1,000,000,000  %100 1,000,000,000    االجمالي
 

مليون  100رأسددمال الشددركة المصددرح به، والمصدددر، والمدفوع  ويتكون من  2016 سددبتمبر 30و  2016ديسددمبر  31، 2017 سددبتمبر 30كما في 

لاير سعودي للسهم.تحتسق الزكاة وضريبة الدخل للشركة المستحقة والمدفوعة على اساس نسق الملكية المذكورة اعاله  10سهم بقيمة إسمية قدرها 

 ملكة العربية السعودية.ووفقاَ لالحكام ذات الصلة  من أنظمة الزكاة  والدخل في الم

 الزكاة وضريبة الدخل للفترة / السنة كما هي:مخصص أن 

 2017 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2016 ديسمبر 31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 2016 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 34,256,098   39,443,148   35,141,614  مخصص الزكاة 

 214,666   285,222   300,303  مخصص ضريبة الدخل 

  35,441,917   39,728,370   34,470,764  
 

 كما يلي:  أشهر التسعةلفترة الزكاة وضريبة الدخل المحملة 

 2017سبتمبر  30  

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
  

 2016سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

  الزكاة المحملة خالل الفترة
10,946,189  

  
10,041,973 

  ضريبة الدخل المحملة خالل الفترة
34,260  

  
- 

  
10,980,449  

  
10,041,973 

 

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

ت نسددبة غوالدخل. حيث تقوم الشددركات السددعودية المدرجة بتقديم الزكاة وضددريبة الدخل وفقاً لنسددق الملكية الخليجيين وغير الخليجيين المؤسددسددين. بل

على 2016 سدددبتمبر 30و  2016ديسدددمبر  31،  2017 سدددبتمبر 30كما في  ٪0,90و  ٪99,1المسددداهمين الخليجيين وغير الخليجيين المؤسدددسدددين 

 التوالي.



 التعاونية )اعاده( عادة التأمينالالشركة السعودية 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
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 مخصص الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  – 10

وان االقرارات  "(الهيئةوالدخل )"لزكاة الهيئة العامة ل 2016ولغاية  2009ديسررررررمبر  31قدمت الشررررررركة إقرارها الزكوي للسررررررنوات المنتهية في 

 ولم تستلم الربط النهائي بعد.الزكوية لهذه السنوات مازالت تحت الدراسة 

 نقدمت الشررررركة االعتراض على الربط الوارد من الهيئة العامة للزكاة و الدخل و الذي نتجت عنو فروق ضررررريبة اسررررتقطاع باإلضررررافة لغراماتها ع

قدمت الشركة اعتراض آخر على ربط الزكاة و ضريبة الدخل و غراماتها عن تحت االجراء.  2013 ، االعتراض عن 2012الى  2009 االعوام 

 .لم  تحدد اللجنة التي تنظر االعتراض جلسة لمناقشتو حتى تاريخو .2011المذكورة أعاله ما عدا االعوام 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 11

ذات العالقة المسدددداهمين الرئيسدددديين وكبار موظفي اإلدارة العليا للشددددركة. تتعامل الشددددركة مع األطراف ذات العالقة في سددددياق العمل تمثل األطراف 

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

وأرصدتها الموضل ادناه،  بخالف هؤالء الذين  تم االفصاح عنهم في مكان اخر في  الفترةالجهات ذات العالقة خالل  مع تالمعامال تفاصيل يلي فيما

 القوائم المالية .

  
أشهر  التسعةلفترة مبلغ المعامالت 

 الرصيد كما في  المنتهية في

 طبيعة المعامالت الجهة ذات العالقة

 2017 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2016 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2017 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2016ديسمبر  31
 )مراجعة(

 لاير سعودي
      

 - - 246,317 245,143 أتعاب استشارية أعضاء مجلس

أتعاب ومصاريف مكافات و االداره

 2,452,978 إجتماعات   

 

1,373,027 1,010,834 

 

250,500 

 1,096,000 970,500 6,645,958 6,786,740 مزايا قصيرة األجل كبار موظفي اإلدارة

 1,434,572 2,340,422 315,981 905,850 مكافأة نهاية الخدمة  

شركات ممثلة من قبل 

 أعضاء مجلس اإلدارة
إجمالى اقساط التأمين 

 المكتتبة

 

 

2,458,714 

 

 

(277,296) 

 

 

2,112,469 2,018,548 

 2,285,317 2,745,825 2,736,791 1,843,185 مطالبات متكبدة 

 - - 1,670,226 715,976 عموالت 

 HSBC 139,000 153,000 42,868 21,821أتعاب حفظ  
 

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

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

 التأمين اإلسالمي.
 

 .ةاألوليالمركز المالي  قائمةالظاهرة في  األخرىإظهار األرصدة لدى الجهات ذات العالقة ضمن بند المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات  يتم

 المعلومات القطاعية  - 12

والقطاعات الجغرافية بالنسررررربة لنشررررراطات الشرررررركة  األعمالقطاعات  اإلدارة لجنة عتمدتاد التقارير الداخلية بالشرررررركة ، إتمشرررررياً مع طريقة إعد

 .أدناهوموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين 
 

شمل نتائج القطاعات األرباح المحققة وغير  يف ، ومصاراإليرادات األخرى ،محققة من اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخلالال ت

 . واإلستهالكات مية واإلداريةإدارة اإلستثمارات،وكافة المصاريف العمو
 

، قيمتها العادلة في قائمة الدخل رصررررررردة لدى البنوك لعمليات إعادة التأمين، اإلسرررررررتثمارات المدرجةات القطاعات النقدية واإلال تشرررررررمل موجود

 .عداتوالمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، والمبالغ المستحقة من عمليات المساهمين، والممتلكات والم
 

 نهاية الخدمة للموظفين. ومكافآةال تشمل مطلوبات القطاعات توزيعات الفائض المستحقة، والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى،



 التعاونية )اعاده( عادة التأمينالالشركة السعودية 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 ) تتمة ( المعلومات القطاعية  -12

 قطاعات األعمال 12-1

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

 

 

 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 الحوادث العامة

 لاير سعودي

 الحياة

 لاير سعودي

 متخصصة

 لاير سعودي

 * أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

          ) غير مراجعة ( 2017 سبتمبر 30

          نتائج عمليات إعادة التأمين 

  302,584,661  203,754,575  9,216,950  3,524,880  7,983,437  10,213,926  5,639,181  43,384,170  18,867,542 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (207,115,660) (188,525,902)  - (113,736) (11,809,534)  - (18,183) (5,434,709) (1,213,596) أقساط معاد إسنادها

 (6,142,427) (2,784,442) (16,300) (410,282) (41,938) (22,364) (95,004) (1,572,600) (1,199,497) مصاريف فائض الخسارة 

  89,326,574  12,444,231  9,200,650  3,000,862 (3,868,035)  10,191,562  5,525,994  36,376,861  16,454,449 صافي األقساط المكتتبة

  60,623,602  3,288,298  8,352,297  10,813,002  19,800,470  19,554,185 (794,134)  2,137,903 (2,528,419) ة مكتسبالالتغير في صافي األقساط غير 

  149,950,176  15,732,529  17,552,947  13,813,864  15,932,435  29,745,747  4,731,860  38,514,764  13,926,030 صافي األقساط المكتسبة

 (57,175,525) (6,968,684)  - (7,959,217) (6,593,274) (12,778,109) (3,129,652) (15,322,353) (4,424,236) صافي المطالبات المسددة

 (56,970,722)  4,791,955 (17,022,924) (6,091,227) (4,249,441) (15,202,446) (6,223,941) (1,681,857) (11,290,841) التغير في صافي المطالبات  تحت التسوية 

 (114,146,247) (2,176,729) (17,022,924) (14,050,444) (10,842,715) (27,980,555) (9,353,593) (17,004,210) (15,715,077) صافي المطالبات المتكبدة

 (39,368,188) (2,087,213) (7,160,428) (2,056,885) (4,777,648) (3,356,320) (1,594,911) (13,646,563) (4,688,220) وعموالت ارباحإجمالي تكاليف االكتتاب 

  3,125,021  712,865  -  25,631  884,852  -  268,652  951,316  281,705 عمليات معاد إسنادها علىمكتسبة عموالت 

 (1,512,923) (1,023,858) (46,085) (17,213) (38,588) (51,073) (28,224) (214,759) (93,123) أتعاب إشراف ورقابة

 (37,756,090) (2,398,206) (7,206,513) (2,048,467) (3,931,384) (3,407,393) (1,354,483) (12,910,006) (4,499,638) االكتتابصافي تكاليف 

 (1,952,161)  11,157,594 (6,676,490) (2,285,047)  1,158,336 (1,642,201) (5,976,216)  8,600,548 (6,288,685)  )عجز( / فائض من عمليات إعادة التامين

 
  .مليون لاير سعودي مكتتبة داخل المملكة العربية السعودية 187,8لطاقة باجمالي اقساط مبلغ ل* تتضمن االخرى عقد اختياري كبير 

 
 
 



 التعاونية )اعاده( عادة التأمينالالشركة السعودية 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  - 12

 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 12-1

 

 الهندسة 

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 سعوديلاير 

 الحوادث العامة

 لاير سعودي

 الحياة 

 لاير سعودي

 متخصصة

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

     ) غير مراجعة ( 2016 سبتمبر 30

    

 

          نتائج عمليات إعادة التأمين 

  82,454,802  3,027,195 (11,793,240)  10,242,935  3,367,466  10,671,909  8,714,683  38,709,743  19,514,111 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (895,317) (147,652)  -  - (261,632) - (296,325)  421,291 (610,999) أقساط معاد إسنادها

 (6,456,336) (186,740)  - (515,150) (396,832) - (176,641) (3,957,850) (1,223,123) مصاريف فائض الخسارة 

  75,103,149  2,692,803 (11,793,240)  9,727,785  2,709,002  10,671,909  8,241,717  35,173,184  17,679,989 صافي األقساط المكتتبة

  43,883,175  9,985,778  15,485,214  3,033,855  5,135,526  12,758,107 (1,630,975)  603,512 (1,487,842) التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

  118,986,324  12,678,581  3,691,974  12,761,640  7,844,528  23,430,016  6,610,742  35,776,696  16,192,147 صافي األقساط المكتسبة

 (47,733,118) (3,889,441)  - (7,305,050) (1,528,371) (3,123,811) (3,396,830) (15,805,831) (12,683,784) صافي المطالبات المسددة

 (29,019,764) (5,394,834) (2,351,910) (6,276,783) (4,497,582) (15,440,967)  1,526,091 (7,829,462)  11,245,683 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

 (76,752,882) (9,284,275) (2,351,910) (13,581,833) (6,025,953) (18,564,778) (1,870,739) (23,635,293) (1,438,101) صافي المطالبات المتكبدة

 (27,637,763) (1,247,259) (1,480,659) (766,687) (2,169,030) (4,291,162) (2,150,108) (10,534,122) (4,998,736) وعموالت ارباحإجمالي تكاليف االكتتاب 

  663,486  79,101  -  656  149,777  -  151,591 (24,329)  306,690 على عمليات معاد إسنادها مكتسبة عموالت 

 (412,274) (15,136)  58,966 (51,215) (16,837) (53,359) (43,573) (193,549) (97,571) أتعاب إشراف ورقابة

 (27,386,551) (1,183,294) (1,421,693) (817,246) (2,036,090) (4,344,521) (2,042,090) (10,752,000) (4,789,617) صافي تكاليف اإلكتتاب

  14,846,891  2,211,012 (81,629) (1,637,439) (217,515)  520,717  2,697,913  1,389,403  9,964,429  فائض / )عجز( من عمليات إعادة التامين

 

 

 

 

 



 التعاونية )اعاده( عادة التأمينالالشركة السعودية 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  12
 

 األعمال ) تتمة (قطاعات  12-1

 

 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 الحوادث العامة

 لاير سعودي

 الحياة

 لاير سعودي

 متخصصة

 لاير سعودي

 * أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

          ) غير مراجعة ( 2017 سبتمبر 30

          نتائج عمليات إعادة التأمين 

  879,844,453  267,543,755  70,404,598  44,238,404  76,548,381  110,280,023  47,040,751  190,846,413  72,942,128 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (245,760,407) (195,530,955)  - (135,883) (14,121,737)  - (13,530,953) (17,311,995) (5,128,884) أقساط معاد إسنادها

 (25,367,794) (4,113,105) (18,899) (1,282,072) (1,071,606) (106,083) (624,704) (12,191,600) (5,959,725) مصاريف فائض الخسارة 

  608,716,252  67,899,695  70,385,699  42,820,449  61,355,038  110,173,940  32,885,094  161,342,818  61,853,519 صافي األقساط المكتتبة

 (169,886,756) (20,427,473) (27,295,092)  430,034 (16,300,159) (36,825,322) (8,698,615) (47,172,817) (13,597,312) ة مكتسبالالتغير في صافي األقساط غير 

  438,829,496  47,472,222  43,090,607  43,250,483  45,054,879  73,348,618  24,186,479  114,170,001  48,256,207 صافي األقساط المكتسبة

 (202,899,741) (18,089,524)  - (29,644,477) (16,208,126) (37,700,698) (10,329,277) (70,339,889) (20,587,750) صافي المطالبات المسددة

 (109,843,601)  2,209,626 (33,162,267) (11,676,249) (5,918,482) (20,282,912) (6,035,419) (12,979,835) (21,998,063) التغير في صافي المطالبات  تحت التسوية 

 (312,743,342) (15,879,898) (33,162,267) (41,320,726) (22,126,608) (57,983,610) (16,364,696) (83,319,724) (42,585,813) صافي المطالبات المتكبدة

 (111,889,331) (4,977,627) (17,492,982) (4,520,926) (12,853,541) (7,784,081) (9,699,867) (37,756,004) (16,804,303) وعموالت ارباحإجمالي تكاليف االكتتاب 

  6,804,532 841,679  -  23,352  1,300,824  -  1,164,865  2,526,279  947,533 على عمليات معاد إسنادهامكتسبة عموالت 

 (4,399,222) (1,337,719) (352,023) (221,192) (382,741) (551,400) (235,204) (954,232) (364,711) أتعاب إشراف ورقابة

 (109,484,021) (5,473,667) (17,845,005) (4,718,766) (11,935,458) (8,335,481) (8,770,206) (36,183,957) (16,221,481) االكتتابصافي تكاليف 

  16,602,133  26,118,657 (7,916,665) (2,789,009)  10,992,813  7,029,527 (948,423) (5,333,680) (10,551,087)  )عجز( / فائض من عمليات إعادة التامين

 

 مليون لاير سعودي مكتتبة داخل المملكة العربية السعودية.  187,8* تتضمن االخرى عقد اختياري كبير للطاقة باجمالي اقساط مبلغ 
 

 

 

 



 التعاونية )اعاده( عادة التأمينالالشركة السعودية 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  12
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 12-1

 

 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 الحوادث العامة

 لاير سعودي

 الحياة

 لاير سعودي

 متخصصة

 سعودي لاير

 أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

          ) غير مراجعة ( 2016 سبتمبر 30

          نتائج عمليات إعادة التأمين 

  978,011,937  58,511,154  46,771,382  44,064,078  41,093,064  530,235,090  35,095,056  143,029,573  79,212,540 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (4,574,056) (152,542)  -  - (355,271)  - (471,585) (236,463) (3,358,195) أقساط معاد إسنادها

 (34,905,404) (663,952)  - (1,709,980) (1,368,816)  - (1,090,282) (24,001,825) (6,070,549) مصاريف فائض الخسارة 

  938,532,477  57,694,660  46,771,382  42,354,098  39,368,977  530,235,090  33,533,189  118,791,285  69,783,796 المكتتبةصافي األقساط 

  61,941,962 (15,322,756) (25,838,702) (9,681,808) (15,584,792)  191,662,317 (9,217,456) (37,145,527) (16,929,314) ة مكتسبالالتغير في صافي األقساط غير 

  1,000,474,439  42,371,904  20,932,680  32,672,290  23,784,185  721,897,407  24,315,733  81,645,758  52,854,482 صافي األقساط المكتسبة

 (857,937,803) (14,606,660)  - (46,882,780) (7,457,921) (665,324,134) (12,152,938) (86,995,838) (24,517,532) صافي المطالبات المسددة

 (1,696,395) (8,132,035) (11,899,697) (7,700,892) (6,616,127)  19,866,073  3,022,183  7,096,306  2,667,794 التغير في صافي المطالبات  تحت التسوية 

 (859,634,198) (22,738,695) (11,899,697) (54,583,672) (14,074,048) (645,458,061) (9,130,755) (79,899,532) (21,849,738) صافي المطالبات المتكبدة

 (135,301,880) (4,240,965) (7,319,170) (1,891,611) (7,135,799) (65,222,514) (7,643,589) (24,688,637) (17,159,595) وعموالت ارباحإجمالي تكاليف االكتتاب 

  2,053,389  100,127 -  -  276,926  -  367,051  433,967  875,318 معاد إسنادها على عملياتمكتسبة عموالت 

 (4,890,060) (292,557) (233,857) (220,321) (205,465) (2,651,175) (175,475) (715,148) (396,062) أتعاب إشراف ورقابة

 (138,138,551) (4,433,395) (7,553,027) (2,111,932) (7,064,338) (67,873,689) (7,452,013) (24,969,818) (16,680,339) االكتتابصافي تكاليف 

  2,701,690  15,199,814  1,479,956 (24,023,314)  2,645,799  8,565,657  7,732,965 (23,223,592)  14,324,405  فائض / )عجز( من عمليات إعادة التامين

 

 

 

 

 

 



 التعاونية )اعاده( عادة التأمينالالشركة السعودية 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  12
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 12-1

 

 اإلجمالي أخرى متخصصة الحياة الحوادث العامة مركباتال البحري الحريق الهندسة 

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

 2017 سبتمبر 30كما في 

          )غير مراجعة( 

  1,271,973,205  483,568,525  135,050,010  46,566,076  84,242,820  92,361,184  69,830,223  241,057,278  119,297,089 موجودات القطاع

  1,685,920,502  492,045,522  143,249,249  89,898,189  105,489,098  152,615,054  82,609,787  390,095,708  229,917,895 لوبات القطاعمط

          

 2016ديسمبر  31كما في 

          ) مراجعة ( 

 657,927,250 46,318,632 72,758,483 41,682,958 30,386,493 117,899,804 44,825,423 206,539,934 97,515,523 موجودات القطاع

 1,057,553,691 99,654,015 71,948,354 78,946,082 59,915,278 128,029,379 58,172,724 368,517,655 192,370,204 مطلوبات القطاع

 
 

 



 
 

 التعاونية )اعاده( عادة التأمينالالشركة السعودية 

 () شركة مساهمة سعودية 
 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

  23   

 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -12
 

 القطاعات الجغرافية  12-2

 
 المملكة 

 العربية السعودية

 بلدان أخرى في
 منطقة

 إجمالي بلدان أخرى آسيا إفريقيا الشرق األوسط

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

 أشهر المنتهية فيلفترة الثالثة 
 ) غير مراجعة ( 2017 سبتمبر 30 

    

 

 
       نتائج عمليات إعادة التأمين 

  302,584,661  9,216,950  22,619,508  3,167,499  29,928,096  237,652,608 إجمالي األقساط المكتتبة

 (207,115,660)  - (11,808,583) (7,887)  103,609 (195,402,799) أقساط معاد إسنادها

 (6,142,427) (16,300) (2,556,514) (455,164) (1,073,873) (2,040,576) مصاريف فائض الخسارة 

  89,326,574  9,200,650  8,254,411  2,704,448  28,957,832  40,209,233 صافي األقساط المكتتبة 

  60,623,602  8,352,297  37,219,734  4,201,630 (7,987,892)  18,837,833 التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

  149,950,176  17,552,947  45,474,145  6,906,078  20,969,940  59,047,066 صافي األقساط المكتسبة

 (57,175,525)  - (19,154,927) (4,193,887) (10,935,089) (22,891,622) صافي المطالبات المسددة

 (56,970,722) (17,022,923)  6,941,096 (4,411,565) (18,170,294) (24,307,036) التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

 (114,146,247) (17,022,923) (12,213,831) (8,605,452) (29,105,383) (47,198,658) صافي المطالبات المتكبدة

 (39,368,188) (7,160,428) (12,425,546) (2,118,367) (5,934,357) (11,729,490) وعموالت ارباحإجمالي تكاليف االكتتاب 

  3,125,021  -  805,639  2,965 (25,535)  2,341,952 على عمليات معاد إسنادها مكتسبة عموالت 

 (1,512,923) (46,085) (113,098) (15,837) (149,640) (1,188,263)  ورقابةأتعاب إشراف 

 (37,756,090) (7,206,513) (11,733,005) (2,131,239) 6,109,532)) (10,575,801) االكتتابصافي تكاليف 

 (1,952,161) (6,676,489)  21,527,309 (3,830,613) (14,244,975)  1,272,607  فائض / )عجز( من عمليات إعادة التامين
 
 

 

 
 المملكة 

 العربية السعودية
 منطقةبلدان أخرى في 

 إجمالي بلدان أخرى آسيا إفريقيا الشرق األوسط

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

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
     ) غير مراجعة ( 2016 سبتمبر 30

 
 

       نتائج عمليات إعادة التأمين 

  82,454,802 (11,793,239)  6,961,984  5,103,338  32,001,893  50,180,826 إجمالي األقساط المكتتبة

 (895,317)  - (726) (12,740) (420,681) (461,170) أقساط معاد إسنادها

 (6,456,336)  - (1,036,939) (418,330) (1,851,247) (3,149,820) مصاريف فائض الخسارة 

  75,103,149 (11,793,239)  5,924,319  4,672,268  29,729,965  46,569,836 صافي األقساط المكتتبة 

  43,883,175  15,485,214  23,326,637  2,463,168 (9,915,454)  12,523,610 التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

  118,986,324  3,691,975  29,250,956  7,135,436  19,814,511  59,093,446 صافي األقساط المكتسبة

 (47,733,118)  - (1,277,720) (1,105,286) (22,570,344) (22,779,768) صافي المطالبات المسددة

 (29,019,764) (2,351,911) (19,770,529) (3,657,104)  11,896,690 (15,136,910) التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

 (76,752,882) (2,351,911) (21,048,249) (4,762,390) (10,673,654) (37,916,678) صافي المطالبات المتكبدة

 (27,637,763) (1,480,660) (6,462,057) (3,279,580) (4,337,410) (12,078,056) وعموالت ارباحإجمالي تكاليف االكتتاب 

  663,486  -  89 (2,839)  84,246  581,990 على عمليات معاد إسنادها مكتسبة عموالت 

 (412,274)  58,966 (34,811) (25,517) (160,009) (250,903)  ورقابةأتعاب إشراف 

 (27,386,551) (1,421,694) (6,496,779) (3,307,936) (4,413,173) (11,746,969) االكتتابصافي تكاليف 

  14,846,891 (81,630)  1,705,928 (934,890)  4,727,684  9,429,799  فائض / )عجز( من عمليات إعادة التامين
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 التعاونية )اعاده( عادة التأمينالالشركة السعودية 

 () شركة مساهمة سعودية 
 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

  24   

 

 
 
 

 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -12
 

 

 القطاعات الجغرافية )تتمة(  12-2

 

 
 المملكة 

 العربية السعودية

 بلدان أخرى في
 منطقة

 إجمالي بلدان أخرى آسيا إفريقيا الشرق األوسط

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

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 
 ) غير مراجعة ( 2017 سبتمبر 30 

    

 

 
       نتائج عمليات إعادة التأمين 

  879,844,453  70,404,598  210,571,636  29,264,657  101,262,795  468,340,767 إجمالي األقساط المكتتبة

 (245,760,407)  - (11,808,583) (31,177) (115,828) (233,804,819) أقساط معاد إسنادها

 (25,367,794) (18,899) (6,698,867) (1,396,205) (5,616,601) (11,637,222) مصاريف فائض الخسارة 

  608,716,252  70,385,699  192,064,186  27,837,275  95,530,366  222,898,726 صافي األقساط المكتتبة 

 (169,886,756) (27,295,092) (61,984,266) (5,686,850) (24,605,324) (50,315,224) التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

  438,829,496  43,090,607  130,079,920  22,150,425  70,925,042  172,583,502 صافي األقساط المكتسبة

 (202,899,741)  - (58,048,831) (17,480,977) (34,137,864) (93,232,069) صافي المطالبات المسددة

 (109,843,601) (33,162,267) (11,365,134) (6,164,702) (29,538,593) (29,612,905) التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

 (312,743,342) (33,162,267) (69,413,965) (23,645,679) (63,676,457) (122,844,974) صافي المطالبات المتكبدة

 (111,889,331) (17,492,982) (32,617,650) (5,152,300) (19,897,308) (36,729,091) وعموالت ارباحإجمالي تكاليف االكتتاب 

  6,804,532  -  805,640  8,931  50,673  5,939,288 على عمليات معاد إسنادها مكتسبة عموالت 

 (4,399,222) (352,023) (1,052,858) (146,323) (506,314) (2,341,704)  ورقابةأتعاب إشراف 

 (109,484,021) (17,845,005) (32,864,869) (5,289,692) (20,352,949) (33,131,506) االكتتابصافي تكاليف 

  16,602,133 (7,916,665)  27,801,086 (6,784,946) (13,104,364)  16,607,022  فائض / )عجز( من عمليات إعادة التامين
 
 

 

 
 المملكة 

 العربية السعودية
 بلدان أخرى في منطقة

 إجمالي بلدان أخرى آسيا إفريقيا الشرق األوسط

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

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 
     ) غير مراجعة ( 2016 سبتمبر 30

 
 

       نتائج عمليات إعادة التأمين 

  978,011,937  46,771,383  131,372,971  24,600,261  79,567,232 695,700,090 إجمالي األقساط المكتتبة

 (4,574,056)  - (727) (268,608) (676,313) (3,628,408) أقساط معاد إسنادها

 (34,905,404)  - (3,702,221) (2,131,172) (15,572,884) (13,499,127) مصاريف فائض الخسارة 

  938,532,477  46,771,383  127,670,023  22,200,481  63,318,035 678,572,555 صافي األقساط المكتتبة 

  61,941,962 (25,838,702) (51,720,186) (4,694,319) (17,148,914) 161,344,083 التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

 1,000,474,439  20,932,681  75,949,837  17,506,162  46,169,121 839,916,638 األقساط المكتسبة صافي

 (857,937,803)  - (32,981,008) (13,006,397) (53,963,826) (757,986,572) صافي المطالبات المسددة

 (1,696,395) (11,899,701) (14,898,430) (1,412,949) (4,825,317) 31,340,002 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

 (859,634,198) (11,899,701) (47,879,438) (14,419,346) (58,789,143) (726,646,570) صافي المطالبات المتكبدة

 (135,301,880) (7,319,170) (14,192,463) (5,737,665) (13,561,981) (94,490,601) وعموالت ارباحإجمالي تكاليف االكتتاب 

  2,053,389  -  89  44,728  146,178 1,862,394 على عمليات معاد إسنادها مكتسبة عموالت 

 (4,890,060) (233,857) (656,867) (123,001) (397,836) (3,478,499)  ورقابةأتعاب إشراف 

 (138,138,551) (7,553,027) (14,849,241) (5,815,938) (13,813,639) (96,106,706) االكتتابصافي تكاليف 

  2,701,690  1,479,953  13,221,158 (2,729,122) (26,433,661) 17,163,362  فائض / )عجز( من عمليات إعادة التامين

 

 

 



 
 

 التعاونية )اعاده( عادة التأمينالالشركة السعودية 

 () شركة مساهمة سعودية 
 

 األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

  25   

 

 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -12
 

 

 القطاعات الجغرافية )تتمة( 12-2

 المملكة  

 العربية السعودية

 بلدان أخرى في منطقة

 اإلجمالي بلدان أخرى آسيا إفريقيا األوسطالشرق 

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

 2017 سبتمبر 30كما في 

    ) غير مراجعة (

  

 

       عمليات إعادة التأمين

 1,271,973,205 127,566,051 243,914,873 29,518,614 113,207,048 757,766,619 موجودات القطاع

 1,685,920,502 132,492,342 350,123,601 53,451,420 226,566,091 923,287,048 مطلوبات القطاع
 

   

  

 

 2016ديسمبر  31كما في

    ) مراجعة (

  

 

       عمليات إعادة التأمين

 657,927,250 72,427,560 123,353,877 25,800,492 132,456,294 303,889,027 موجودات القطاع

 1,057,553,691 71,513,916 246,044,546 42,737,516 225,540,076 471,717,637 مطلوبات القطاع
 

 التعهدات وااللتزامات  -13

       لاير  47,250,000: 2016لاير سعودي ) 47,250,000مع بنك محلي بمبلغ  والحجزقامت الشركة بااليداع  2017 سبتمبر 30كما في 

 .2017و  2016و 2015لمشاركة في نقابة لويدز لالكتتاب في عامي ل للحصول على خطاب اعتماد جهوزي( سعودي 

 لاير سعودي(. 103,233: 2016ديسمبر  31لاير سعودي ) 102,774للتامينات المستردة مبلغ  المكاتب ذات الصلة  مبانيوعالوة على ذلك 

 

 األساسي والمخفض  السهم ربح /  (خسارة)   -14

وذلك  2016 سبتمبر 30و  2017 سبتمبر 30في  تينيالمنته أشهر والتسعة الثالثة تيلفتر اإلساسي والمخفض السهم ربح( / خسارة) حتسابتم إ

 .الفترة في نهايةالعادية المصدرة والقائمة عدد األسهم ل المرجح متوسطال على الفترةربح )خسارة( /  بتقسيم صافي
 

 القيمة العادلة -15

وق في في السرر متعاملينبين  تمت ةيمامعاملة نظبموجب  ما مطلوباتأو سررداده لتحويل ما القيمة العادلة هي المبلغ الذي سرريتم إسررتالمو لبيع أصررل 

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

 ، أو المطلوبات لألصل أو ةفي السوق الرئيسي• 

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

 أعاله، تقارب قيمتها العادلة( 7)يضاح رقم اإل بإستثناء تلك المبينة في،لمطلوبات الماليةالموجودات وا لجميعالدفترية بإن القيمة الشركة  تعتقد إدارة

 في القوائم المالية األولية الموجزة. المفصح عنها
 

 األحداث الالحقة -16

 مليون دوالر. 25بقيمة  القابضة( برمودا المحدودة(بروبيتاس من االسهم العادية لشركة  %49,9استحوذت الشركة على ، 2017 أكتوبر 6في 

 . بالمملكة المتحدة التأمين في سوق لويدزفي أعمال التأمين وإعادة القابضة( برمودا المحدودة (شركة بروبيتاس  تستثمر 
 

 الموجزة األوليةعتماد القوائم المالية إ -17

 .2017 أكنوبر 29 الموافق في هـ1439صفر  9 بتاريخ الموجزة األوليةهذه القوائم المالية  اإلدارةمجلس  عتمدإ 


