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 الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 (شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة

 مع تقرير الفحص لمراجعي الحسابات المستقلين 

 م2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 (شركة مساهمة سعودية)الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة وتقرير الفحص لمراجعي الحسابات المستقلين 

 م2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  

 الصفحة الفهرس

 1 تقرير الفحص لمراجعي الحسابات المستقلين

 2 قائمة المركز المالي األولية المختصرة

 3 قائمة الدخل األولية المختصرة 

 4 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة 

 5 التغيرات في حقوق الملكية األولية المختصرةقائمة 

 7-6 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة

 45-8 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية .1

 

هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم "( الشركة)"الشركة السعودية إلعادة التأمين 

ولديها فرع في ( م2008مايو  17الموافق )هـ 1429جمادى األولى  12بتاريخ ( 7001556021: الرقم الموحد للمنشأة) 1010250125

، الطريق الدائري الشمالي، حي 4130لمسجل للشركة في مبنى يقع المكتب ا. IS2014146والية البون في ماليزيا بموجب ترخيص رقم 

 .، المملكة العربية السعودية13313 - 6684الرياض  1الوادي، وحدة رقم 

 

 . ذات الصلة داخل وخارج المملكة العربية السعوديةواألنشطة في مزاولة أعمال إعادة التأمين التعاوني  هدف الشركةيتمثل 

 

 أسس اإلعداد .2
 

 بيان االلتزام 

 

التقرير " 34م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 2022سبتمبر  30تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في 

 .ية للمراجعين والمحاسبينالمعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعود" المالي األولي

 

مع ذلك، تصنف األرصدة التالية بصفة عامة . غير متداول /ال يتم عرض قائمة المركز المالي األولية المختصرة باستخدام التصنيف إلى متداول 

النقد واألرصدة لدى البنوك، والودائع ألجل، ودخل العموالت الخاصة المستحقة من ودائع ألجل، وذمم أقساط إعادة تأمين مدينة : بأنَّها متداولة

، واالستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ودخل العمولة الخاصة المستحقة من سندات وصكوك، وذمم إعادة (صافي)

ة، وأقساط فائض الخسارة المؤجلة، والحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية، والحصة المعاد إسنادها من المطالبات اإلسناد المدين

مبلغ عنها، والمصروفات المدفوعة مقدًما، والودائع والموجودات األخرى، والذمم الدائنة، وقرض بهامش دائن، وذمم إعادة اإلسناد المتكبدة وغير 

مبلغ عنها، والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى، ومخصص الزكاة ة،  والمطالبات تحت التسوية، والمطالبات المتكبدة وغير الدائن

االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، : تصنف األرصدة التالية بصفة عامة بأنَّها غير متداولة. وضريبة الدخل، والفائض المتراكم

( صافي)ادة التأمين المستحقة، والحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة، وتكاليف االكتتاب المؤجلة، والممتلكات والمعدات وأقساط إع

دة ، والشركات المستثمر فيها والمحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية، والوديعة النظامية، والدخل المستحق من الوديعة النظامية، وأقساط إعا

د المستحقة، وأقساط التأمين غير مكتسبة، والعموالت غير المكتسبة عن عمليات معاد إسنادها، وتعويضات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، اإلسنا

 .وإيرادات العمولة مستحقة الدفع من البنك المركزي السعودي

 

التدفقات النقدية لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين تم تقديم قائمة المركز المالي األولية المختصرة وقوائم الدخل والدخل الشامل و

التنفيذية الصادرة اللوائح للقوائم المالية األولية المختصرة كمعلومات مالية إضافية وذلك التزاماً بمتطلبات وتوجيهات  18المعروضة في إيضاح 

 . من البنك المركزي السعودي

 

ختصرة على مستوى الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات إعادة عند إعداد القوائم المالية األولية الم

ويتم استبعاد األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل . التأمين مع تلك المتعلقة بعمليات المساهمين

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

 .مماثلة

 

دخل وقائمة يمثل إدراج معلومات منفصلة لعمليات إعادة التأمين مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي األولية المختصرة وقائمة ال

ة مطلوبة الدخل الشامل والتدفقات النقدية باإلضافة إلى بعض اإليضاحات ذات الصلة بالمعلومات المالية األولية المختصرة معلومات تكميلية إضافي

 .حسبما تتطلبه اللوائح التنفيذية

 

حات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة المرفقة كافة المعلومات واإلفصا

 .م2021ديسمبر  31أن تتم قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 

 

تم توزيع تم توزيع الفائض بين عمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين وفقًا للوائح التنفيذية الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي، حيث ي

أي  ويتم تحويل. المتبقية ٪10من الفائض السنوي من عمليات إعادة التأمين على مساهمي الشركة ويحصل حاملو وثائق التأمين على نسبة  90٪

 .عجز ناتج عن عمليات إعادة التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل

 

 

 

  



 (سعودية شركة مساهمة)الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 

PUBLIC 
- 9 - 

 (يتبع)أسس اإلعداد      .2
 

وتعرض  وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين

ويتم تحديد . يتم تسجيل اإليرادات والمصروفات الخاصة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط. المختصرة وفقاً لذلكالقوائم المالية األولية 

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

 

من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين الصادرة من البنك المركزي السعودي، يجب تحويل ما ال يقل عن ( ج2) 70وفقاً للمادة رقم 

إن هذا االحتياطي غير . من صافي الربح السنوي إلى االحتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا االحتياطي رأس المال المدفوع للشركة 20٪

 . متاح للتوزيع

 
 سأسس القيا

 

تفظ بها بالقيمة العادلة تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات المح

الخدمة للموظفين التي يتم بطريقة حقوق الملكية ومكافأة نهاية والمحاسب عنها من خالل قائمة الدخل واالستثمار في الشركة المستثمر فيها 

 .قياسها بالقيمة الحالية للمطلوبات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة
 

 عملة العرض والنشاط
 

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

 .المالية المعروضة إلى أقرب لاير سعودي
 

 السنة المالية
 .ديسمبر 31يناير وتنتهي في  1تتوافق السنة المالية للشركة مع السنة التقويمية، أي أنها تبدأ في 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى يتطلب اعداد المعلومات المالية األولية من االدارة استخدام 

 .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. المبالغ المبلغ عنها للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات

 

تخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، وسياسات إدارة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة، كانت األحكام الهامة التي ا

المطبقة  المخاطر، والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات، باستثناء أقساط إعادة التأمين المستحقة على النحو الوارد أدناه، هي نفس تلك

 . م2021ديسمبر  31على القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة والتعديالت على المعايير .3
 

قوائم المالية تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة مع تلك المستخدمة عند إعداد ال

استناداً إلى اعتماد التعديالت على المعيار الحالي وبعد أخذ البيئة االقتصادية الحالية باالعتبار، . م2021ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

م لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة المنصوص عليها 2022يناير  1تُطبق السياسات المحاسبية التالية اعتباراً من 

 .م2021ية لسنة في القوائم المالية السنو

 

 التعديالت على المعايير الحالية .أ

م أو 2022يناير  1على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  المفعولفيما يلي التعديالت على معايير المحاسبة والتفسيرات التي أصبحت سارية 

 .المالية للشركة قدرت اإلدارة أن التعديالت ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم. بعد ذلك التاريخ

 
تاريخ السريانالبيانالتعديالت /المعيار 

التعديل على المعيار الدولي 
عقود " 16للتقرير المالي 

امتيازات اإليجار  -" اإليجار
، تمديد 19-المتعلقة بكوفيد

 العمليةالوسيلة 
 

 

 

 

نشر مجلس . ، تم منح امتيازات اإليجار للمستأجرين(19-كوفيد)نتيجة لجائحة 
م تعديالً على المعيار الدولي للتقرير 2020معايير المحاسبة الدولية في مايو 

يقدّم وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا كان امتياز  16المالي 
وبإمكان . يعتبر تعديالً على عقد اإليجار 19-اإليجار المتعلق بكوفيد

المستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة كما لو 
وفي العديد من الحاالت، يؤدي ذلك إلى . لم تكن تعديالت على عقد اإليجار

الفترات /المحاسبة عن االمتيازات ك دفعات عقد اإليجار المتغيرة في الفترة
نشر مجلس . يقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدّى إلى الدفعات المخفضة التي

ً لتمديد تاريخ 2021مارس  31معايير المحاسبة الدولية في  م تعديالً إضافيا
 .م2022يونيو  30م إلى 2021يونيو  30الوسيلة العملية من 

الفترات السنوية التي تبدأ 
م أو 2021أبريل  1في 

 بعد ذلك التاريخ
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة والتعديالت على المعايير     .    3
 

 (يتبع)التعديالت على المعايير الحالية  .أ

تاريخ السريانبيانالالتعديالت /المعيار 

عدد من التعديالت ضيقة 

النطاق على المعايير الدولية 

 37و  16و  3للتقرير المالي 

وبعض التحسينات السنوية 

على المعايير الدولية للتقرير 

ومعيار  9و  1المالي 

والمعيار  41المحاسبة الدولي 

 .16الدولي للتقرير المالي 

 

 

 

 

 

 

تحديث  -" تجميع األعمال" 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
لتقرير المالي دون إلطار مفاهيم ا 3مرجع في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .تغيير المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال
 

" الممتلكات واآلالت والمعدات" 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
والذي يمنع الشركة من خصم المبالغ المحصلة من بيع البنود المنتجة من تكلفة 

لالستخدام  الممتلكات واآلالت والمعدات عند قيام الشركة بإعداد األصل
وبدالً من ذلك تقوم الشركة بإثبات عائدات المبيعات هذه والتكاليف . المقصود

 .المرتبطة بها في قائمة الدخل
 

المخصصات وااللتزامات " 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
تُحدد التكاليف التي تدرجها الشركة عند تقييم ما " المحتملة واألصول المحتملة

 .العقد سيحقق خسائرإذا كان 
 

 1تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي 
، والمعيار الدولي للتقرير "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة"

، وأمثلة "الزراعة" 41، ومعيار المحاسبة الدولي "األدوات المالية" 9المالي 
 ".عقود اإليجار" 16توضيحية مرفقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي 

الفترات السنوية التي تبدأ 
م أو بعد 2022يناير  1في 

 ذلك التاريخ

 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  .ب

والتفسيرات التالية الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى يلي عن المعايير  فيماباإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله، تم اإلفصاح 

. وتعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير، إذا كان ذلك ينطبق، عندما تصبح سارية المفعول. تاريخ إصدار القوائم المالية األولية المختصرة للشركة

والتغييرات التي أجريت على المعايير الدولية للتقرير المالي التي تم نشرها باإلضافة إلى ذلك، قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت 

 .ويجب االلتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من التواريخ المستقبلية

 

 تاريخ السريان البيان المعايير والتفسيرات والتعديالت
التعديالت على معيار المحاسبة 

، "عرض القوائم المالية" 1الدولي 
 تصنيف المطلوباتعلى 

عرض " 1توضح هذه التعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي 
أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة حسب " القوائم المالية

وال يتأثر هذا التصنيف بتوقعات المنشأة . الحقوق القائمة في نهاية فترة التقرير
على سبيل المثال الحصول على تنازل أو )ير أو األحداث بعد تاريخ التقر

 1كما يوضح التعديل ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي (. اإلخالل بالتعهدات
 .التزام" تسوية"عندما يشير إلى 

تؤجل للفترات المحاسبية 
يناير  1التي تبدأ بعد 

 م2024

أجريت تعديالت محدودة النطاق 
، 1على معيار المحاسبة الدولي 

وقائمة ممارسة المعيار الدولي 
للمعايير الدولية  2للتقرير المالي 

للتقرير المالي ومعيار المحاسبة 
 8الدولي 

تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي 
القوائم المالية على التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات 

 .ت المحاسبيةفي السياسا

الفترات السنوية التي تبدأ 
م أو 2023يناير  1في 

 بعد ذلك التاريخ

التعديل على معيار المحاسبة 
الضريبة المؤجلة  - 12الدولي 

المتعلقة بالموجودات والمطلوبات 
 الناتجة عن معاملة واحدة

تتطلب هذه التعديالت من الشركات إثبات الضريبة المؤجلة على المعامالت 
ي ينتج عنها، عند اإلثبات األولي، مبالغ متساوية من الفروقات المؤقتة الت

 .الخاضعة للضريبة والقابلة للخصم

الفترات السنوية التي تبدأ 
م أو 2023يناير  1في 

 بعد ذلك التاريخ

 أنظر اإليضاح أدناه األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
 أنظر اإليضاح أدناه عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 األدوات المالية – 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 :ويتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية. 39م وحل محل معيار المحاسبة الدولي 2014يوليو  24نُشر هذا المعيار في 
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 التصنيف والقياس

األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل منهجاً واحداً لتحديد قياس  9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

ً . اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  :ويتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء ما يلي معا

 

 لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ واالحتفاظ باألصل ضمن نموج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل  .1

ائدة ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة التي تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والف .2

 .على المبلغ األصلي القائم

 

وير المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تد

 :في حال تحقق الشرطين التاليين

 

 االحتفاظ باألصل ضمن نموج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و .1

 .دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائماآلجال التعاقدية للتدفقات النقدية تعد فقط  .2

 

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

خالل الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد أو  يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من

 .تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري

 

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

بينما يتم عرض توزيعات األرباح في ( بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة)ة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر الالحقة للقيمة العادل

 .الربح أو الخسارة

 

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

التغييرات في  للمطلوبات المالية المتعلق بالتغييرات في مخاطر االئتمان لتلك المطلوبات يتم إثباته في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي إثبات آثار

 .ارةمخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر إلى إنشاء أو توسيع عدم تطابق المحاسبي في الربح أو الخس

 

 االنخفاض في القيمة

 

الخسائر االئتمانية المتوقعة كما لو تم استخدامها وفقاً لمعيار المحاسبة  9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

الضروري حصول حدث ائتماني قبل إدراج الخسائر ، لم يعد من 9وفقاً لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي . كخسائر ائتمانية متكبدة 39الدولي 

ويتم تحديث مبلغ . وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. االئتمانية

 .ان منذ اإلثبات األوليالخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير يعكس التغيرات في مخاطر االئتم

 

 تاريخ السريان

 

ومع ذلك، فقد كان من أحد التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي . م2018يناير  1هو  9كان تاريخ السريان للمعيار الدولي للتقرير المالي 

التي " عقود التأمين" 4ع المعيار الدولي للتقرير المالي م" األدوات المالية" 9أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " عقود التأمين" 4

الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن  4م وإجراء التغييرات على المعيار الدولي للتقرير المالي 2016سبتمبر  12نُشرت في 

قبل أن يصبح المعيار  9ار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للتخفيف من بعض آث 4نطاق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

وتقدم . ساري المفعول"( عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقرير المالي )الجديد لعقود التأمين الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 :التعديالت خيارين بديلين وهما

 

 :حتى التاريخ األسبق مما يلي 9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  (1

 

 تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين؛ أو .أ

م 2020مارس  17قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في . م أو بعد ذلك التاريخ2023يناير  1فترات التقرير السنوية التي تبدأ في .  ب

واإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي للتقرير  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17تمديد تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي 

. إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. م2023يناير  1م إلى 2021يناير  1من  4المالي 

 سابقًا؛ أو؛ 9الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  هذا
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 (يتبع)األدوات المالية  - 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 (يتبع)تاريخ السريان 

  

، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  (2

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

 

 : أجرت الشركة تقييماً تفصيلياً أولياً شمل ما يلي

 

بما في ذلك عناصر ) 4تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ( 1

 . مع القيمة الدفترية اإلجمالية لجميع مطلوباتها( تقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمينالودائع أو المش

 

واستناداً إلى هذه . تمت مقارنة القيمة الدفترية اإلجمالية لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمين مع القيمة الدفترية اإلجمالية لجميع مطلوباتها( 2

حتى  9وتبعاً لذلك، فقد قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .  نها مؤهلة لإلعفاء المؤقتالتقييمات، فقد قررت الشركة أ

يتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية . تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين

 .للشركة األولية المختصرة

 

 تقييم التأثير

 

كما في تاريخ نشر هذه القوائم . 9وفي الوقت الحالي، تجري الشركة تقييماً للتحقق من مدى تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي 

وقع الشركة أن يتأثر تصنيف وقياس الموجودات تت. المالية األولية المختصرة، لم يتم إجراء تقييم كامل بالتأثير المالي لتطبيق المعيار من قبل الشركة

    .حيث أن الشركة لم تقم بإجراء مراجعة تفصيلية حتى اآلن 9المالية من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

: م2021ديسمبر  31)لاير سعودي  2,797,391,893م، لدى الشركة موجودات مالية إجمالية بقيمة 2022سبتمبر  30كما في 

: م2021ديسمبر  31)لاير سعودي  858,719,201وبلغت قيمة الموجودات المتعلقة بالتأمين ( لاير سعودي 2,343,530,101

ومع ذلك، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم تفصيلي لتحديد ما إذا كانت أدوات الدين تستوفي . على التوالي( لاير سعودي 435,966,183

وفي الوقت الحالي، . 9غ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي اختبار فقط دفعات المبل

وال يمكن في الوقت الحالي تقديم تقدير معقول . 9تجري الشركة تقييماً للتحقق من مدى التأثير على تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي 

 . بيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص تفصيليآلثار تط

 

 "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 نظرة عامة

م ويحدد مبادئ إثبات عقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقرير 2017مايو  18نُشر هذا المعيار في 

 ".عقود التأمين" 4المالي 

 

أن تصدر يُطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط 

 :ويتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين. نشأة أيضاً عقود تأمينالم

 المشتقات المضمنة، في حال تحقق بعض الضوابط المحددة؛( 1

 عناصر االستثمار التي يمكن تمييزها بذاتها؛ و( 2

 .أي وعد لتحويل بضائع يمكن تمييزها بذاتها أو خدمات ال تتعلق بالتأمين( 3

 

  (.15والمعيار الدولي للتقرير المالي  9المعيار الدولي للتقرير المالي )ساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقاً للمعايير ذات الصلة ويجب احت
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 ( يتبع")عقود التأمين" – 17 الدولي للتقرير الماليالمعيار 

 

 القياس

 

والتي تسمح للمؤمن عليهم باالستمرار في استخدام السياسات المحاسبية  4على النقيض من المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 :نماذج القياس المختلفة التالية 17قرير المالي م، يقدم المعيار الدولي للت2015ألغراض القياس القائمة قبل شهر يناير 

 

 :التالية" الفئات التأسيسية"ويستند النموذج العام إلى 

 :التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من  .أ

 ،التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية 

  والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية( اي الخصم)التعديل الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود. 

 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية؛ 

 

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

ال يمكن أن تظهر قيمة هامش الخدمات التعاقدية بالقيمة السالبة في بداية العقد، ويتم تسجيل أي صافي قيمة سالبة في . خدمات في المستقبل

 . في الربح أو الخسارة على الفورتسجيلها التدفقات النقدية الواجب 

 

 :تشكل كل منفي نهاية كل فترة تقرير الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين ل

 

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

 عقود التأمين في ذلك التاريخ؛ و 

 م توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخالتزام المطالبات المتكبدة الذي يقاس كتدفقات نقدية واجب تحققها يتعلق بخدمات سابقة ت. 

 

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

 . النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارةأن يكون بالقيمة السالبة، وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات 

 .سيتم تسجيل أثر التغيرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر وذلك حسب السياسة المحاسبية المستخدمة

 

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

 ً م تعديل هامش الخدمات وبالنسبة لهذه العقود، يت. التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يستوفي هذه الضوابط في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقا

 :التعاقدية إضافة إلى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل

 

 التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية؛  .1

 .التغيرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية .2

 

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

وبهذه الطريقة . جوهري عن نموذج القياس العام لمجموعة العقود أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل

ويظل النموذج العام قابالً . تبقي مع القسط المستلم عند اإلثبات األولي ناقًصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمينيتم موائمة التزام التغطية الم

 . للتطبيق من أجل قياس المطالبات المتكبدة

 

لمالية في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة ومع ذلك، ال يتعين على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر ا

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

 

 تاريخ السريان

 

لى المعيار أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت مسودة التعرض ع. م2023يناير  1تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه أي 

م وتلقى مالحظات عليها من عدد 2019خالل يونيو  17التي تقترح تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقرير المالي  17الدولي للتقرير المالي 

م، أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مناقشاته حول التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020مارس  17في . من أصحاب المصلحة

وقرر تأجيل تاريخ سريان المعيار إلى . م2019التي تم اقتراحها للحصول على االستشارة العامة بهذا الخصوص في يونيو " عقود التأمين" 17

 - 15يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كالً من المعيار الدولي للتقرير المالي . م2023يناير  1و بعد فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أ

 .األدوات المالية - 9اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

  



 (سعودية شركة مساهمة)الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة والتعديالت على المعايير .    3

 

 (يتبع)المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  .ب

 ( يتبع")عقود التأمين" – 17 المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 التحول

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

 .التعديل بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلةطريقة 

 

 العرض واإلفصاح

 االستثمار ذات ميزاتوإعادة التأمين عقود تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين و

 .احاالختيارية إذا كانت منطبقة مع التعديالت على العرض واإلفص المشاركة

 

 تقييم التأثير
كما في تاريخ نشر هذه القوائم . 17وفي الوقت الحالي، تجري الشركة تقييماً للتحقق من مدى تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي 

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

 

 ملخص التأثير مجال التأثير

والذي يتضمن  17للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  وفقا وضعت الشركة إطار عمل شامل للحوكمة إطار الحوكمة والرقابة

 القرارات وتحديدتشكيل لجنة توجيهية لتوفير اإلشراف ومراقبة التقدم في التنفيذ والموافقة على 

 .الجهات المعنيةاألدوار والمسؤوليات لمختلف 

  

تنفذ الشركة حالياً إطار عمل الرقابة الذي سيتم اعتماده عند البدء في تنفيذ المعايير الدولية للتقرير 

 .17المالي 

ً التغييرات  17أكملت الشركة نشر برمجية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  مجال العمليات  علىوتنفذ حاليا

النماذج االكتوارية والعمليات والضوابط الرقابية والبيانات واألنظمة لاللتزام بمتطلبات و المحاسبة

قرارات تصميم المرحلة الثالثة تنفيذ ويشتمل ذلك على . 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .لشاملة وقاموس البياناتاوسياسة البيانات ومخططات تصميمها الوظيفي النهائي والعمليات االنتقالية 

أكملت الشركة إعداد وثائق السياسة الفنية واستكمال اتخاذ قرارات السياسة والخيارات المطلوبة  المجال الفني والمالي

يتم اتخاذ قرارات وخيارات السياسة بعد إجراء تقييمات . 17بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

وتتم الموافقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية الجهات المعنية ف مفصلة ومناقشات مناسبة بين مختل

 .في الشركة 17لمعيار الدولي للتقرير المالي الخاصة با

  

 .17تقوم الشركة حالياً بتقييم األثر المالي المتوقع لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

النشاط العملي للمعيار الدولي للتقرير 

 17المالي 

وشملت . م2021في نوفمبر  17أجرت الشركة النشاط العملي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

باستخدام البيانات كما في  17األعمال المنفذة إعداد القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 . ل الشركةمن قب 17م وتنفيذ برمجية المعيار الدولي للتقرير المالي 2020ديسمبر  31

  

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

ديسمبر  31باستخدام البيانات كما في  17تم إجراء النشاط العملي الثاني للمعيار الدولي للتقرير المالي 

لثاني إلى البنك المركزي السعودي وتم تقديم نتائج النشاط العملي ا. م2022م في شهر مايو 2021

 .م2022يونيو  1بتاريخ 

اختبار المعيار الدولي للتقرير المالي 

17 

تتضمن خطة الشركة بشأن التنفيذ مجموعة من مراحل االختبار، بما في ذلك التنفيذ المتوازي واختبار 

 . قبول المستخدم باإلضافة إلى أنشطة عملية

  

. م2021مارس  31وأكملت مرحلة التصميم بتاريخ  17أجرت الشركة تقييماً للتحقق من مدى تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي 

نت تحسين قرارات تصميم المرحلة الثالثة، وتنفيذ التغييرات على  ليات النماذج االكتوارية والعمالمحاسبة ووتبع ذلك مرحلة التنفيذ التي تضمَّ

شركة والضوابط الرقابية والبيانات واألنظمة وإجراء اختبار قبول المستخدم واألنشطة العملية والتنفيذ المتوازي ودراسة التحول كي تمتثل ال

 . م2023يناير  1بحلول  17بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 

 

  



 (سعودية شركة مساهمة)الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 

PUBLIC 
- 15 - 

 مدينة، صافيالتأمين الإعادة  أقساط .4
 

 

 التأمينعمليات إعادة 

سبتمبر  30

 م2022

ديسمبر  31 

 م2021

 (مراجعة)  (غير مراجعة) 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

    

 244,929,293  274,064,618 حاملي وثائق التأمين

 --  -- األطراف ذات العالقة 

 (2,699,700)  (3,234,451) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: يخصم

 270,830,167  242,229,593 

 

 :فيما يلي بيان بالحركة في مخصص الدين المشكوك في تحصيله

 

 

سبتمبر  30

 م2022

 (غير مراجعة)

 لاير سعودي

ديسمبر  31 

 مم2021

 (مراجعة)

 لاير سعودي

 2,545,849  2,699,700 الرصيد االفتتاحي

 153,851  534,751 للسنة/المحمل للفترة

 2,699,700  3,234,451 الرصيد الختامي

 

 حكمه فيوما  النقد .5
 

 عمليات إعادة التأمين 

سبتمبر  30 

غير )م 2022

 (مراجعة

  لاير سعودي

ديسمبر  31

 م2021

 (مراجعة)

 لاير سعودي

 52,781  59,739 نقد في الصندوق 

 21,815,318  26,528,121 أرصدة لدى البنوك 

 21,868,099  26,587,860 (أ)إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك 

 

 عمليات المساهمين 

 

 

 

سبتمبر  30

غير )م 2022

 (مراجعة

  لاير سعودي

ديسمبر  31

 م2021

 (مراجعة)

 لاير سعودي

 5,939,195  18,476,386 (ب)أرصدة لدى البنوك 

النقد وما في حكمه لعمليات إعادة التأمين وعمليات  /إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك 

  27,807,294   45,064,246 (ب+أ)المساهمين 

 

 .وأعلى +BBBيتم إيداع النقد لدى البنوك لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني لدرجة االستثمار 

  

 النظامية  الوديعة .6
 

 لدى بنك محلي، تم تصنيفه( مليون لاير سعودي 89.1: م2021ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  89.1قامت الشركة بإيداع مبلغ قدره 

 " BBB+ " نظام مراقبة "من رأس المال المدفوع وفقًا لالئحة التنفيذية  ٪10من قبل وكالة ستاندرد آند بور للتصنيف، تمثل وديعة نظامية بنسبة

ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية إال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي . الصادر عن البنك المركزي السعودي" شركات التأمين التعاوني

يتولد من هذه الوديعة النظامية دخل عمولة خاصة والتي تستحق بشكل منتظم ويتم عرضها في بند منفصل ضمن التزامات المساهمين . عوديالس

 30بلغت العموالت المستحقة على الوديعة كما في ". دخل عموالت مستحقة إلى البنك المركزي السعودي"في قائمة المركز المالي تحت بند 

وتم اإلفصاح عنها في الموجودات ( لاير سعودي 20,962,172: م2021ديسمبر  31)لاير سعودي  22,650,314مبلغ  م2022سبتمبر 

 ".دخل مستحق على وديعة نظامية"تحت بند 

 

 



 (سعودية شركة مساهمة)الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 
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 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المحتفظ بها ستثماراتاال .7
 

 :قائمة الدخل مما يليتتكون االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  .1

 

 م2022سبتمبر  30 

 (غير مراجعة)

 م2021ديسمبر  31 

 (مراجعة)

عمليات إعادة  

 التأمين

 لاير سعودي

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 

 اإلجمالي

 لاير سعودي

عمليات إعادة  

 التأمين

 لاير سعودي

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 404,334,650 61,287,382 343,047,268  96,301,981 21,694,940 74,607,041 النقد صناديق أسواق

 145,093,747 145,093,747 --  19,518,972 19,518,972 -- صناديق استثمار

 41,318,244 41,318,244 --  43,227,109 43,227,109 -- أسهم

صننننننكوك  /سننننننندات 

 بمعدالت ثابتة
 

84,415,472 

 

79,935,973 

 

164,351,445  97,377,992 115,459,963 212,837,955 

 159,022,513 164,376,994 323,399,507  440,425,260 363,159,336 803,584,596 
 

 :تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيم العادلة   .2
 

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

 .ييم أخرىالقياس وفق ظروف السوق الحالية بغض النظر عما إذا كان هذا السعر قابل للمالحظة مباشرة أو يتم تقديره باستخدام طريقة تق
 

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

 .في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة( بدون تعديل)أسعار السوق المتداولة : 1المستوى 

 .قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة –س القيمة العادلة الهامة لقيا –طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى: 2المستوى 

 .طرق تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة: 3المستوى 
 

التي تُقاس بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل  تعرض الجداول التالية تحليالً لألدوات المالية التي تندرج تحت عمليات إعادة التأمين والمساهمين

 :الهرمي للقيمة العادلة

 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30 

 1المستوى  عمليات إعادة التأمين

 لاير سعودي

 2المستوى 

 لاير سعودي

 3المستوى 

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 74,607,041 -- 74,607,041 -- صناديق أسواق النقد

 84,415,472 -- -- 84,415,472 سندات وصكوك بمعدالت ثابتة

 84,415,472 74,607,041 -- 159,022,513 

  

 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30

 عمليات المساهمين

 
 1المستوى 

 لاير سعودي

 2المستوى 

 لاير سعودي

 3المستوى 

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 21,694,940 -- 21,694,940 -- صناديق أسواق النقد

 19,518,972 -- -- 19,518,972 صناديق استثمار

 43,227,109 -- -- 43,227,109 أسهم

 79,935,973 14,673,743 -- 65,262,230 سندات وصكوك بمعدالت ثابتة

 128,008,311 21,694,940 14,673,743 164,376,994 
 

 (مراجعة)م 2021ديسمبر  31 

 1المستوى  التأمينعمليات إعادة 

 لاير سعودي

 2المستوى 

 لاير سعودي

 3المستوى 

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 343,047,268 -- 343,047,268 -- صناديق أسواق النقد

 97,377,992 -- -- 97,377,992 سندات وصكوك بمعدالت ثابتة

 97,377,992 343,047,268 -- 440,425,260 

 (مراجعة)م 2021ديسمبر  31 

 عمليات المساهمين

 
 1المستوى 

 لاير سعودي

 2المستوى 

 لاير سعودي

 3المستوى 

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 61,287,382 -- 61,287,382 -- صناديق أسواق النقد

 145,093,747 -- 123,203,311 21,890,436 صناديق استثمار

 41,318,244 -- -- 41,318,244 أسهم

 115,459,963 40,861,497 -- 74,598,466 وصكوك بمعدالت ثابتةسندات 

 137,807,146 184,490,693 40,861,497 363,159,336 



 (سعودية شركة مساهمة)الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 
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 (يتبع)محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الستثمارات اال.       7
 

تم استخدام نموذج التدفقات . عنها في أحدث قوائم مالية متوفرة للصندوقتستند القيم العادلة لصناديق االستثمار إلى صافي قيمة الموجودات الُمفصح 

سنننندات الدين النقدية المخصنننومة لتقدير قيمة سنننندات الدين، ويأخذ النموذج باالعتبار القيمة الحالية لصنننافي التدفقات النقدية التي سنننيتم توليدها من 

يعرض الجدول التالي مطابقة . تعديل التقدير نظرا لتأثير عدم قابلية تسنننويق أدوات الدين يتم. المخصنننومة وفقاً لعوائد السنننوق ألدوات مدرجة مماثلة

 .للقيم العادلة 3الرصيد االفتتاحي مع الرصيد الختامي لقياسات المستوى 

  

 الرصيد االفتتاحي

 

 مشترياتال

 

 الربح المحقق االستحقاق

الخسارة غير 

 المحققة

 

 الرصيد الختامي

       

 14,673,743 (1,187,754) -- (25,000,000) -- 40,861,497 م2022سبتمبر  30

 40,861,497 (1,078,610) 971,790 (47,820,148) -- 88,788,465 م2021ديسمبر  31

 

 تحليل الحساسية

 

على أحد المدخالت غير القابلة للمالحظة، مع  ، فإن التغييرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير3بالنسبة للقيمة العادلة لالستثمارات في المستوى 

 .بقاء المدخالت األخرى ثابتة، سيكون لها التأثيرات التالية

 

 

سبتمبر  30

 م2022

 (غير مراجعة)

 ديسمبر 31

 م2021

 (مراجعة)

 40,861,497 14,673,743 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

   :السنة المنتهية /الخسارة غير المحققة للفترة  /التأثير على الربح 

 (18,703) (38,960) ٪ في أسعار السوق5إذا زادت بنسبة 

 18,729 39,116 ٪ في أسعار السوق5إذا انخفضت بنسبة 

 

لقياسات القيمة  3لقياسات القيمة العادلة، وال توجد أي تحويالت داخل أو خارج المستوى  2والمستوى  1لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 

 . م2021ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2022سبتمبر  30العادلة خالل الفترة المنتهية في 

 

 :فيما يلي بيان الحركات في االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .3

 

 (مراجعة)م 2021ديسمبر  31 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30 

 

عمليات إعادة 

 التأمين

 لاير سعودي

 عمليات المساهمين

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

عمليات إعادة 

 التأمين

 لاير سعودي

 عمليات المساهمين

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 512,081,378 311,078,319 201,003,059  803,584,596  363,159,336 440,425,260 الرصيد االفتتاحي

 841,962,267 364,733,096 477,229,171 164,261,347 131,963,852 32,297,495 اإلضافات

المتحصالت من 

 (562,580,837) (321,160,681) (241,420,156) (620,416,882) (317,282,194) (303,134,688) استبعاد

أرباح غير ( / خسائر)

 محققة 

 

(12,075,250) 

 

(16,960,834) 

 

(29,036,084) 1,811,515 3,101,157 4,912,672 

 7,209,116 5,407,445 1,801,671 5,006,530 3,496,834 1,509,696 أرباح محققة

 803,584,596 363,159,336 440,425,260 323,399,507 164,376,994 159,022,513 الرصيد الختامي

 

 :لمكونات االستثمارات لعمليات إعادة التأمين والمساهمينتحليل فيما يلي  .4

 

 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30 

 

 عمليات إعادة التأمين
 متداولة

 لاير سعودي

 غير متداولة

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 74,607,041 -- 74,607,041 صناديق أسواق النقد

 84,415,472 -- 84,415,472 ثابتةصكوك بمعدالت  /سندات 

 159,022,513 -- 159,022,513 

 

 

 

 

  



 (سعودية شركة مساهمة)الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 (يتبع)االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .        7
 

 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30 
 

 عمليات المساهمين
 متداولة

 لاير سعودي

 غير متداولة

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 21,694,940 -- 21,694,940 صناديق أسواق النقد

 19,518,972 -- 19,518,972 صناديق استثمار

 43,227,109 -- 43,227,109 أسهم

 79,935,973 14,673,743 65,262,230 صكوك بمعدالت ثابتة /سندات 

 149,703,251 14,673,743 164,376,994 

 

 (مراجعة)م 2021ديسمبر  31 

 

 إعادة التأمينعمليات 

 متداولة

 لاير سعودي

 غير متداولة

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 343,047,268 -- 343,047,268 صناديق أسواق النقد

 97,377,992 -- 97,377,992 صكوك بمعدالت ثابتة /سندات 

 440,425,260 -- 440,425,260 

 

 (مراجعة)م 2021ديسمبر  31 

 

 عمليات المساهمين

 متداولة

 لاير سعودي

 غير متداولة

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 61,287,382 -- 61,287,382 صناديق أسواق النقد

 145,093,747 -- 145,093,747 صناديق استثمار

 41,318,244 -- 41,318,244 أسهم

 115,459,963 40,861,497 74,598,466 صكوك بمعدالت ثابتة /سندات 

 322,297,839 40,861,497 363,159,336 

 

 BBB: تقع التصنيفات االئتمانية المتوسطة لجميع الصكوك والسندات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة ضمن درجات االستثمار، مثل .5

 .وأعلى

 

 ألجل الودائع .8
 

تحقق هذه الودائع عمولة خاصة بمتوسط معدل العمولة . يتم إيداع الودائع ألجل في بنوك ذات تصنيف ائتماني ووفقًا لسياسة الشركة بشأن االستثمار

ً  ٪2.51: م2021ديسمبر  31)سنوات  4سنوياً ويكون متوسط مدتها  ٪3.55الفعلي   (.سنويا

 

 إعادة التأمين المستحقة أقساط .9
 

وغير النسبية وعقود إعادة التأمين االختيارية تقديرات األقساط المستحقة للشركة وغير المبلغ عنها  لالتفاقيات النسبيةيشمل إجمالي األقساط المكتتبة 

هذا الجزء من إجمالي األقساط المكتتبة يعتبر أقساط مقدرة وتم المحاسبة عنها في قائمة . من قبل شركات التأمين التي أُسندت منها عمليات التأمين

تقدر هذه األقساط المستحقة في بداية عقود إعادة التأمين . بعد خصم تكاليف االكتتاب المرتبطة بها" ادة تأمين مستحقةأقساط إع"المركز المالي كـ 

الحقاً لإلثبات . الوسطاء وبناًء على تقييم اإلدارة لهذه التوقعات المستقبلية /بناًء على توقعات شركات إعادة التأمين التي أسندت إليها عمليات التأمين 

تقوم اإلدارة بمراجعة وتقييم تقديرات األقساط ومقارنة األقساط . ألولي، يتم تعديل أقساط إعادة التأمين المستحقة باستخدام األساليب االكتواريةا

يتم الحصول على نفس الفعلية مع األقساط النهاية المتوقعة بشكل ربع سنوي وأي تعديالت لهذه األقساط المقدرة يتم إدراجها في القوائم المالية عندما 

 .تُخصم األقساط المستحقة من أي تكاليف اكتتاب مرتبطة. المعلومات المحدثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (سعودية شركة مساهمة)الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق االستثمارات .10
 

 :تتكون االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مما يلي

 

 عمليات إعادة التأمين 

 م2022سبتمبر  30 

 (مراجعةغير )

 لاير سعودي

 م2021ديسمبر  31 

 (مراجعة)

 لاير سعودي

 --  25,000,000 السنة /في بداية الفترة

 25,000,000  -- المشتريات

 25,000,000  25,000,000 (أ)السنة  /الرصيد في نهاية الفترة

 

 عمليات المساهمين 

 سبتمبر 30 

2022 

 (غير مراجعة)

 لاير سعودي

 ديسمبر 31 

 م2021

 (مراجعة)

 لاير سعودي

 184,022,721  273,022,312 السنة /في بداية الفترة

 85,586,537  110,957,793 المشتريات

 --  (24,000,000) استحقاقات

 3,413,054  2,029,949 القسط، صافي  /إطفاء الخصم 

 273,022,312  362,010,054 (ب)السنة  /الرصيد في نهاية الفترة

 298,022,312  387,010,054 (ب+أ)إجمالي االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 

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

 

 اإلجمالي دولية محلية 

سبتمبر  30 

 م2022

ديسمبر  31

 م2021
سبتمبر  30

 م2022

ديسمبر  31

 م2021
سبتمبر  30

 م2022

ديسمبر  31

 م2021

سندات وصكوك ذات معدالت 

 25,000,000 25,000,000 -- -- 25,000,000 25,000,000 إعادة التأمين لعملياتثابتة 

سندات وصكوك ذات معدالت 

 273,022,312 362,010,054 139,582,322 131,408,646 133,439,990 230,601,408 المساهمين لعملياتثابتة 

محتفظ بها حتى تاريخ 

 298,022,312 387,010,054 139,582,322 131,408,646 158,439,990 255,601,408 االستحقاق

 

بلغ إجمالي الفائدة المستحقة . م على األقل2030وسوف تستحق في  ٪6.63إلى  ٪2.15يتراوح معدل العمولة الخاصة على الصكوك والسندات من 

 (.مليون لاير سعودي 3.4: م2021ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  4.2على الصكوك والسندات 

 

 :فيما يلي بيان الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30 

 

 عمليات إعادة التأمين

 متداولة

 لاير سعودي

 متداولةغير 

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 25,000,000 25,000,000 -- في بداية السنة

 -- -- -- المشتريات

 25,000,000 25,000,000 -- (أ)الرصيد في نهاية السنة 

  

 

 عمليات المساهمين

 متداولة

 لاير سعودي

 غير متداولة

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 273,022,312 15,000,000 258,022,312 السنةفي بداية 

 110,957,793 -- 110,957,793 المشتريات

 (24,000,000) -- (24,000,000) استحقاقات

 2,029,949 -- 2,029,949 إطفاء الخصم، صافي

 362,010,054 15,000,000 347,010,054 (ب)الرصيد في نهاية السنة 

 387,010,054 40,000,000 347,010,054 (ب+أ)إجمالي االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 



 (سعودية شركة مساهمة)الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 (يتبع)االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 

 (مراجعة)م 2021ديسمبر  31 

 

 عمليات إعادة التأمين

 متداولة

 لاير سعودي

 غير متداولة

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 -- -- -- في بداية السنة

 25,000,000 25,000,000 -- المشتريات

 25,000,000 25,000,000 -- (أ)الرصيد في نهاية السنة 

  

 

 عمليات المساهمين

 متداولة

 لاير سعودي

 غير متداولة

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 184,022,721 15,000,000 169,022,721 في بداية السنة

 85,586,537 -- 85,586,537 المشتريات

 3,413,054 -- 3,413,054 إطفاء الخصم، صافي

 273,022,312 15,000,000 258,022,312 (ب)الرصيد في نهاية السنة 

 298,022,312 40,000,000 258,022,312 (ب+أ)إجمالي االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 

 صافي -غير المكتسبة  األقساط .11
 

 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30 عمليات إعادة التأمين

 

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 الحصة الُمعاد إسنادها

 لاير سعودي

 الصافي

 لاير سعودي

 580,916,980 (67,952,509) 648,869,489 الرصيد االفتتاحي

 808,195,662 (389,668,012) 1,197,863,674 أقساط مكتتبة خالل الفترة

 (670,505,625)  81,451,599  (751,957,224) أقساط مكتسبة

 137,690,037 (308,216,413) 445,906,450 التغييرات في األقساط غير المكتسبة

  718,607,017 (376,168,922) 1,094,775,939 الرصيد الختامي

 

 

 

 (مراجعة)م 2021ديسمبر  31

 

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 الُمعاد إسنادهاالحصة 

 لاير سعودي

 صافي

 لاير سعودي

    

 476,679,408 (71,861,774) 548,541,182 الرصيد االفتتاحي

 958,967,668 (156,912,032) 1,115,879,700 أقساط التأمين المكتتبة خالل السنة

 (854,730,096) 160,821,297 (1,015,551,393) األقساط المكتسبة

 104,237,572 3,909,265 100,328,307 األقساط غير المكتسبةالتغييرات في 

 580,916,980 (67,952,509) 648,869,489 الرصيد الختامي

 

 المطالبات احتياطيات .12
 

 

 

 عمليات إعادة التأمين

 م2022سبتمبر  30

 (غير مراجعة)

 لاير سعودي

 

 م2021ديسمبر  31

 (مراجعة)

 لاير سعودي

    

 782,990,731  801,662,529 مطالبات تحت التسوية

 427,396,736  532,571,905 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 1,334,234,434  1,210,387,467 

    :يخصم

 149,332,878  171,589,211 تحت التسويةالحصة المعاد إسنادها من المطالبات  -

 38,033,087  29,662,857 مبلغ عنهاالحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة وغير  -

 201,252,068  187,365,965 

 1,023,021,502  1,132,982,366 التسويةصافي احتياطيات المطالبات تحت 

 

 

 



 (سعودية شركة مساهمة)الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 رأس المال  .13
 

مليون  891: م2021ديسننمبر  31)م 2022سننبتمبر  30 في لاير سننعوديمليون  891يبلغ رأس المال المصننرح به والمصنندر والمدفوع للشننركة 

 .لاير سعودي للسهم 10بقيمة ( مليون سهم 89.1: م2021ديسمبر  31)مليون سهم  89.1ويتكون من ( لاير سعودي

   

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

 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30  

 المدفوع المصرح به والُمصدر  

 لاير سعودي السهمقيمة  األسهمعدد   

 44,550,000 10 4,455,000  شركة أحمد حماد القصيبي وإخوانه 

 846,450,000 10 84,645,000  أخرى

  89,100,000 10 891,000,000 

 

 (مراجعة)م 2021ديسمبر  31  

 المدفوع والُمصدرالمصرح به   

 لاير سعودي قيمة السهم عدد األسهم  

 44,550,000 10 4,455,000  شركة أحمد حماد القصيبي وإخوانه 

 846,450,000 10 84,645,000  أخرى

  89,100,000 10 891,000,000 

 

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

 

يتم إجراء التعديالت . تقوم الشركة بإدارة رأس مالها من خالل تقييم حاالت العجز بين مستويات رأس المال المبلّغ عنها والمطلوبة على أساس منتظم

ومن أجل الحفاظ على هيكل . أنشطة الشركة على مستويات رأس المال الحالية بما يتماشى مع التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر

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

 

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

 

 891مليون لاير سننعودي إلى  810م، اقترح مجلس إدارة الشننركة في اجتماعه زيادة رأس مال األسننهم العادية للشننركة من 2021مارس  30 في

م، حصلت 2021يوليو  14بتاريخ . بمعدل سهم واحد لكل عشر محتفظ بهامنحة عن طريق إصدار أسهم  ٪10مليون لاير سعودي، بزيادة قدرها 

مليون لاير سنننعودي من أرباحها المبقاة  81اسنننتخدمت الشنننركة . موافقة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مالهاالشنننركة على 

 .لهذا الغرض

 

 مليون لاير 891م زيادة رأس مال األسهم العادية للشركة من 2022أبريل  6خالل الفترة، اقترح مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 

السبب وراء حق اإلصدار هو تعزيز قاعدة رأس مال . عن طريق حق اإلصدار ٪50مليون لاير سعودي، بزيادة قدرها  1,336.5سعودي إلى 

م، حصلت الشركة على موافقة من البنك المركزي السعودي لزيادة رأس 2022مايو  25في .  الشركة ودعم أنشطة التوسع المستقبلية في الشركة

 .إن الشركة حالياً بصدد استيفاء بالمتطلبات التنظيمية لزيادة رأس مالها. م العادية شريطة استيفاء جميع المتطلبات ذات الصلةالمال األسه

 

 الزكاة والضريبة مخصص .14
 

 :فيما يلي ملخص لرأس مال الشركة ونسب الملكية

 

 م2022سبتمبر  30 

 (غير مراجعة) 

 م2021ديسمبر  31

 (مراجعة) 

 ٪ لاير سعودي ٪ لاير سعودي 

 ٪93.63 834,243,300 ٪92.84 827,204,400 مساهمون سعوديون

 ٪1.94 17,285,400 ٪3.35 29,848,500 مساهمون خليجيون

 ٪95.57 851,528,700 ٪96.19 857,052,900 المساهمون الخليجيون وعامة الجمهور

 ٪4.43 39,471,300 ٪3.81 33,947,100 المساهمون غير الخليجيين

 ٪100 891,000,000 ٪100 891,000,000 اإلجمالي

 

  



 (سعودية شركة مساهمة)الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 (يتبع)مخصص الزكاة والضريبة  .14

لاير سعودي  10مليون سهم بقيمة  89.1م، يتكون رأس مال الشركة الُمصرح به والُمصدر والمدفوع بالكامل من 2022سبتمبر  30كما في 

إن عمليات احتساب الزكاة والضريبة للشركة وما يقابلها (. سعودي لكل سهملاير  10مليون سهم بقيمة  89.1: م2021ديسمبر  31)للسهم الواحد 

ريبة من مستحقات ومدفوعات تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل، تستند إلى نسب الملكية الواردة أعاله وفقاً لألحكام ذات الصلة من نظام الزكاة وض

 .الدخل السعودي
     

 :السنة /في نهاية الفترةفيما يلي التزامات الزكاة والضريبة كما 

 

 م2021ديسمبر  31  م2022سبتمبر  30 

 لاير سعودي 

 (غير مراجعة) 

 لاير سعودي 

 (مراجعة) 

 14,955,365  12,340,101 مخصص الزكاة 

 310,870  307,675 مخصص ضريبة

 12,647,776  15,266,235 

 

 :المنتهيةفيما يلي مصروفات الزكاة والضريبة لفترة التسعة أشهر 

 

 م2021سبتمبر  30  م2022سبتمبر  30 

 لاير سعودي 

 (غير مراجعة)

 لاير سعودي 

 (غير مراجعة)

 10,305,618  10,359,808 الزكاة المحملة للفترة

 31,512  20,311 مصروف الضريبة للفترة

 10,380,119  10,337,130 
 

الصادر من قبل هيئة ( م2017يناير  18)هـ 12746/16/1438قامت الشركة بتسجيل مخصص الزكاة وضريبة الدخل بناًء على التعميم رقم 

، حيث تقوم الشركات السعودية العامة المدرجة بعمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل وفقًا لنسب مساهمة "(الهيئة)"الزكاة والضريبة والجمارك 

على التوالي كما  ٪0.4و ٪99.6بلغت نسبة المساهمين المؤسسين الخليجيين وغير الخليجيين . المؤسسين الخليجيين وغير الخليجيينالمساهمين 

 .م2021ديسمبر  31كما في  ٪0.4و ٪99.6م و2022 سبتمبر 30في 
 

 الربوطموقف 

وحصلت "( الهيئة)"م إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2021ديسمبر  31الزكوية للسنة المنتهية في  /قدمت الشركة إقراراتها الضريبية 

 . م2021إضافية لسنة ربوط مع ذلك، يحق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك إصدار  م.2021 على شهادة الزكاة النهائية حتى

 

مليون لاير سعودي  3.1الدخل بمبلغ  م مع التزام إضافي للزكاة وضريبة2020م و2019م، أصدرت الهيئة الربوط للسنوات 2021في أكتوبر 

اللجنة االسنننتئنافية للمخالفات والمنازعات قدمت الشنننركة اعتراضننناً على مبلغ االلتزام اإلضنننافي إلى . مليون لاير سنننعودي على التوالي 4.2و

م، اختتمت لجنة الفصنننل في المخالفات والمنازعات الضنننريبية التابعة لألمانة العامة للجان 2022سنننبتمبر  8في ( . األول ى)المسنننتو الضنننريبية

 بإصنندار قرار شننفوي ألغت بموجبه مع الشننركة وهيئة الزكاة والضننريبة والجمارك  جلسننتها( المسننتوى األول)الزكوية والضننريبية والجمركية 

لقرار الخطي، سننيكون أمام هيئة الزكاة والضننريبة والجمارك ثالثين يوًما لتقديم اعتراض وبعد إصنندار ا. وحكمت لصننالح الشننركة هيئة ال قرار

هيئة الزكاة  اسننتئافيحق للشننركة ايضننا تقديم رد على  (.المسننتوى الثاني)على القرار إلى اللجنة االسننتئنافية للمخالفات والمنازعات الضننريبية 

 والضريبة والجمارك
 

 المضافةموقف ربط ضريبة القيمة 

بة تشتمل الموجودات األخرى على المبالغ المدفوعة بواسطة الشركة فيما يتعلق بربط ضريبة القيمة المضافة الذي أصدرته هيئة الزكاة والضري

على  وافقت الهيئة(. مليون لاير سعودي 35: م2021)مليون لاير سعودي  35م بمبلغ 2019م و 2018للسنتين الماليتين "( الهيئة)"والجمارك 

م ورفضت 2021مليون لاير سعودي في بداية  3.5اعتراض الشركة بخصوص المشتريات باألسعار المحلية والقياسية وقامت برد المبلغ الكامل 

قدمت الشركة اعتراضاً على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفض االعتراض على المبلغ المتبقي إلى . االعتراض على المبلغ المتبقي

قدمت الهيئة رداً مقابالً على اعتراض (. المعروفة سابقًا باسم األمانة العامة للجان الضريبية)مانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية األ

. ة المقابلة للهيئةقدمت الشركة ردًا مقابالً على المطالب. م2021الشركة المقدم إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية في أبريل 

بعد رفض لجنة تسوية . في الوقت ذاته، تم تقديم اعتراض إلى لجنة تسوية المنازعات لعرض منظور الشركة إلى لجنة تسوية المنازعات

 . المنازعات، أبقت الشركة على االعتراض المقدم لألمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية
 

أي )م، اختتمت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية التابعة لألمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية 2022في يونيو 

وحكمت لصالح  قرار الهيئةجلستها بإصدار قرار شفوي ألغت بموجبه ( المستوى األول في األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية

وبعد إصدار القرار الخطي، . م، استلمت الشركة قراًرا خطيًا من األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية2022في سبتمبر . الشركة

لجان لعامة لقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتراضاً على القرار إلى اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية التابعة لألمانة ا

وأبلغ . م2022أكتوبر  6بتاريخ ( أي المستوى الثاني في األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية)الزكوية والضريبية والجمركية 

ة م وأمهل الشرك2022أكتوبر  9المستوى الثاني من األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية الشركة بخصوص االعتراض بتاريخ 

 .وتعمل الشركة على إعداد ردها وسيتم تقديمه إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الوقت المناسب. مدة خمسة وأربعين يوًما لتقديم رد



 (سعودية شركة مساهمة)الشركة السعودية إلعادة التأمين 
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 م2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 

PUBLIC 
- 23 - 

 واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  المعامالت .15
 

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

 .تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق عليها بين الطرفين ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة. االعتيادي لألعمال
 

التوجيه، والرقابة على نشاطات الشركة، يقصد بموظفي اإلدارة العليا، األشخاص الذين لديهم الصالحية وتقع على عاتقهم مسؤولية التخطيط، و

تتعامل الشركة مع . بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتتكون من كبار الموظفين التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي ورئيس القسم المالي بالشركة

بشروط متفق عليها بين الطرفين ويتم اعتمادها  تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة. األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي لألعمال

 .من قبل اإلدارة
 

نهاية الخدمة للموظفين في قائمة المركز ومكافأة تم إدراج األرصدة مع األطراف ذات العالقة ضمن المصروفات المستحقة وااللتزامات األخرى 

 .المالي األولية المختصرة
 

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

 .المالية، يتم اإلفصاح عنها أدناه

 

 طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

مبلغ المعامالت لفترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

 

 الرصيد كما في

  

سبتمبر  30

 م2022

 (غير مراجعة)

 سبتمبر 30

 م2021

 (غير مراجعة)

 سبتمبر 30

 م2022

 (غير مراجعة)

 ديسمبر 31

 م2021

 (مراجعة)

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  

      

 -- -- 122,273 107,306 أتعاب استشارية  - مجلس اإلدارة

 2,779,999 1,878,749 3,762,255 2,388,979 مكافآت وبدل اجتماعات ومصروفات - 

      

 موظفي اإلدارة 

 العليا

 2,218,808 2,055,311 9,028,429 9,456,844 منافع قصيرة األجل -

 4,953,418 5,408,393 693,854 454,975 مكافأة نهاية الخدمة - 

 

 شركة زميلة

 237,471,914 291,983,891 192,380,888 124,630,946 إجمالي األقساط المكتتبة -

 -- -- 119,593,077 82,790,930 المكتسبةصافي األقساط  -

 94,355,113 127,541,999 47,811,670 48,214,233 صافي المطالبات المتكبدة -

 -- -- 54,358,201 15,255,038 تكاليف اكتتاب وثائق -

 

شركات ممثلة من قبل 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 

خسارة غير محققة من استثمارات  -

 -- -- 683,705 -- العادلةمحتفظ بها بالقيمة 

 

 في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية االستثمار .16
 

 

 عمليات المساهمين

سبتمبر  30

 م2022

ديسمبر  31 

 م2021

 (مراجعة)  (غير مراجعة) 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

    

 120,141,077  142,000,373 السنة /الرصيد في بداية الفترة

 18,657,921  19,353,915 السنة /حصة في أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية للفترة 

 للسنة/أثر صرف العمالت األجنبية للفترة -حصة الشركة من الخسارة الشاملة األخرى 

 حصة المساهمة الرأسمالية في االستثمارات في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
(12,504,660) 

--  

(1,429,969) 

4,631,344 

    

 142,000,373  148,849,628 السنة /الرصيد في نهاية الفترة

 

قامت الشركة بالمحاسبة . المحدودة( برمودا)من األسهم العادية لشركة بروبيتاز القابضة  ٪49.9م، استحوذت الشركة على 2017أكتوبر  6في 

المحدودة في أعمال ( برمودا)يتمثل نشاط شركة بروبيتاز القابضة (. شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية)عن هذا االستثمار كشركة زميلة 

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



 (شركة مساهمة سعودية)الشركة السعودية إلعادة التأمين 
 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 
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 المعلومات القطاعية .17
 

 .لوباتها كما هو موضح أدناهالداخلية للشركة، تمت الموافقة على قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية من قبل لجنة اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة الشركة وأصولها ومطتماشياً مع عملية إعداد التقارير 

 

 قطاعات األعمال  17.1

 

في بعض قطاعات األعمال، يؤدي ذلك إلى . الصننلة بعد اسننتالم المعلومات الفعلية من شننركات إعادة التأمين التي أسننندت إليها عمليات التأمين تقوم الشننركة بتعديل إجمالي األقسنناط المكتتبة التقديرية واألقسنناط الُمعاد إسنننادها ذات

 .لعرض إجمالي األقساط المكتتبة بالسالب واألقساط المعاد إسنادها بالموجب وصافي األقساط المكتتبة بالسالب للفترة التي تم فيها التعدي

 

 

 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 

 الحوادث العامة

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي

 

 الطبي

 لاير سعودي

 

 المتخصصة

 لاير سعودي

 

 تأمين العيوب الخفية

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30

           

    اإليرادات
 

 
   

   

  277,759,539  25,739,255  120,191,508 (9,969,846) (2,931,029)  9,779,472  8,557,104  32,208,212  13,496,512  59,545,738  21,142,613 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (127,417,225)  (192,221)  (116,380,244)     --    --    -- (4,454,395)     --   1,191 (5,038,406) (1,353,150) أقساط معاد إسنادها

 (9,853,920)  (2,602,655)     --     --    -- (68,527)     --  (2,994)  (533,174) (4,710,599) (1,935,971) مصروفات فائض الخسارة

  140,488,394   22,944,379   3,811,264  (9,969,846)  (2,931,029)   9,710,945   4,102,709   32,205,218   12,964,529   49,796,733   17,853,492  صافي األقساط المكتتبة 

  36,435,506   6,841,932 (3,811,264)  13,747,903  18,499,637 (3,336,363)  4,946,224 (2,050,207) (1,171,307)  4,015,382 (1,246,431) التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

  176,923,900   29,786,311        --   3,778,057   15,568,608   6,374,582   9,048,933   30,155,011   11,793,222   53,812,115   16,607,061  صافي األقساط المكتسبة 

  2,743,652   440,070   428,530     --    -- (10,041)   293,569        --  (244)   1,092,324   499,444  معاد إسنادهاعموالت 

  179,667,552   30,226,381   428,530   3,778,057   15,568,608   6,364,541   9,342,502   30,155,011   11,792,978   54,904,439   17,106,505  إجمالي اإليرادات

            

            تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (107,156,681) (34,899,365)     --     --  (2,021,276)  (8,349,987)  (6,976,628)  (19,469,580)  (8,965,588)  (18,370,653)  (8,103,604) إجمالي المطالبات المدفوعة

  24,914,352   22,065,463  -- -- -- --  2,763,986     --  (341)   73,605   11,639 المطالبات المسددةحصة المعيد من 

 (82,242,329) (12,833,902) -- -- (2,021,276) (8,349,987) (4,212,642) (19,469,580) (8,965,929) (18,297,048) (8,091,965) المطالبات المسددة صافي

  5,638,167  8,329,274  -- --  1,031,395   3,226,558  (1,329,170)   102,074  (3,765,208)  (1,882,845)  (73,911) تغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافيال

عنها،  غير مبلّغ تغيرات في المطالبات المتكبدة و

 (16,615,210) (4,163,979)  (5,717)   1,797,484  (12,701,806)   1,845,693  (1,457,850)  (4,348,950)   3,119,495   1,114,094  (1,813,674)  صافي

 (93,219,372) (8,668,607) (5,717)   1,797,484 (13,691,687) (3,277,736) (6,999,662) (23,716,456) (9,611,642) (19,065,799) (9,979,550) صافي المطالبات المتكبدة

 (37,362,575) (4,808,579)  (505,502)  (732,572)  (573,071)  (1,187,197)  (2,780,144)  (3,455,638)   156,502  (17,121,744)  (6,354,630)  تكاليف اكتتاب وثائق وعموالت أرباح

 (1,002,411) (171,542)   7,280  (18,890)  (77,843)  (32,208)  (73,841)  (150,790)  (61,626)  (319,455)  (103,496)  مصروفات اكتتاب أخرى

 (131,584,358) (13,648,728) (503,939)   1,046,022 (14,342,601) (4,497,141) (9,853,647) (27,322,884) (9,516,766) (36,506,998) (16,437,676) إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

  48,083,194  16,577,653 (75,409)  4,824,079  1,226,007  1,867,400 (511,145)  2,832,127  2,276,212  18,397,441  668,829 ربح اكتتاب  (/ خسارة)صافي 
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 (يتبع)المعلومات القطاعية .      17

 (يتبع)قطاعات األعمال  17.1

 

 

 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 الحوادث العامة

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي

 الطبي

 لاير سعودي

 المتخصصة

 لاير سعودي

 تأمين العيوب الخفية

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (غير مراجعة)م 2021سبتمبر  30

           

    اإليرادات
 

 
   

   

 159,201,360 26,436,667 -- 5,867,059 10,535 3,734,008 1,370,708 (172,484) 27,693,657 63,597,883 30,663,327 إجمالي األقساط المكتتبة 
 (18,819,906) (217,623) -- -- -- -- 1,138,512 -- (9,970,103) (5,238,185) (4,532,507) أقساط معاد إسنادها

 (12,409,457) (3,556,968) -- -- -- (419,365) (87,665) 43,406 (692,198)  (5,173,927) (2,522,740) فائض الخسارةمصروفات 

 127,971,997 22,662,076 -- 5,867,059 10,535 3,314,643 2,421,555 (129,078) 17,031,356 53,185,771 23,608,080 صافي األقساط المكتتبة 

 115,565,667 13,082,663 -- 33,231,469 30,610,466 11,696,720 5,259,289 22,845,151 1,854,852 1,898,654 (5,633,597) األقساط غير المكتسبة، صافيالتغييرات في 

 243,537,664 36,464,739 -- 39,098,528 30,621,001 15,011,363 7,680,844 22,716,073 18,886,208 55,084,425 17,974,483 صافي األقساط المكتسبة 

 6,503,530 978,603 -- -- -- (5,333) (158,412) -- 598,682 4,209,099 880,891 عموالت معاد إسنادها

 250,041,194 37,443,342 -- 39,098,528 30,621,001 15,006,030 7,522,432 22,716,073 19,484,890 59,293,524 18,855,374 إجمالي اإليرادات

            

            تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (85,181,358) (19,196,951) -- -- (14,216,134) (15,049,753) (1,679,596) (5,606,747) (8,503,080) (10,984,070) (9,945,027) إجمالي المطالبات المدفوعة
 7,853,155 6,289,269 -- -- -- -- (665,401) 743,208 224,185 1,042,150 219,744 حصة المعيد من المطالبات المسددة

 (77,328,203) (12,907,682) -- -- (14,216,134) (15,049,753) (2,344,997) (4,863,539) (8,278,895) (9,941,920) (9,725,283) إجمالي المطالبات المسددة

 (10,239,788) (7,213,421) -- -- 12,022,701 (5,524,270) (3,046,208) (1,705,776) (4,640,922) (926,197) 794,305 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (77,833,209) (2,016,979) -- (14,574,110) (25,586,301) 5,001,629 93,800 (7,984,367) 4,386,375 (25,002,338) (12,150,918) عنها، صافي غير مبلّغ تغيرات في المطالبات المتكبدة و

 (165,401,200) (22,138,082) -- (14,574,110) (27,779,734) (15,572,394) (5,297,405) (14,553,682) (8,533,442) (35,870,455) (21,081,896) صافي المطالبات المتكبدة

 (68,854,103) (7,996,810) -- (21,764,669) (409,953) (406,931) (2,005,072) (3,910,281) (6,298,223) (19,102,601) (6,959,563) تكاليف اكتتاب وثائق وعموالت أرباح
 (1,289,107) (112,732) -- (195,493) (160,926) (87,897) (78,365) (146,212) (173,368) (280,065) (54,049) مصروفات اكتتاب أخرى

 (235,544,410) (30,247,625) --  (36,534,271) (28,350,613) (16,067,222) (7,380,842) (18,610,175) (15,005,033) (55,253,121) (28,095,508) إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

 14,496,784 7,195,717 -- 2,564,257 2,270,388 (1,061,192) 141,590 4,105,898 4,479,857 4,040,403 (9,240,134) االكتتاب( خسارة) /صافي ربح
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 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 الحوادث العامة

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي

 الطبي

 لاير سعودي

 المتخصصة

 لاير سعودي

 تأمين العيوب الخفية

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

     (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30

 

 

   

 

 

            اإليرادات

  1,197,863,674  131,704,272  343,165,520  124,630,946  40,868,143  18,852,372  42,696,205  93,264,921  51,007,854  270,739,271 80,934,170 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (365,271,228)  (873,812)  (332,085,303)        --       --    --  (3,460,244)     --   1,304  (18,572,166)  (10,281,007  أقساط معاد إسنادها

 (24,396,784)  (7,111,326)  --     --     --  (401,955)  (229,163)  (3,964)  (1,056,123)  (11,200,867)  (4,393,386)  مصروفات فائض الخسارة

  808,195,662   123,719,134   11,080,217   124,630,946   40,868,143   18,450,417   39,006,798   93,260,957   49,953,035   240,966,238   66,259,777  صافي األقساط المكتتبة 

 (137,690,037)  (27,388,669)  (11,080,173)  (41,840,016)   43,545,075  (908,288)  (10,088,599)  (14,569,376)  (9,116,540)  (55,772,051)  (10,471,400  األقساط غير المكتسبة، صافيالتغييرات في 

  670,505,625   96,330,465   44   82,790,930   84,413,218   17,542,129   28,918,199   78,691,581   40,836,495   185,194,187   55,788,377  صافي األقساط المكتسبة 

  9,052,998   2,910,034   674,900     --     --  (13,953)   963,302     --   233,759   3,132,606   1,152,350  عموالت معاد إسنادها

  679,558,623   99,240,499   674,944   82,790,930   84,413,218   17,528,176   29,881,501   78,691,581   41,070,254   188,326,793   56,940,727  إجمالي اإليرادات

            

            تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (379,972,830)  (61,759,397)    -- (31,418,660) (25,949,861) (36,566,454) (24,980,230) (34,506,137) (63,954,465) (75,312,299) (25,525,327) إجمالي المطالبات المدفوعة

  72,268,551   23,097,589     --    --     --  20,521   10,272,826     --   37,002,784   1,145,203   729,628  حصة المعيد من المطالبات المسددة

 (307,704,279) (38,661,808)    -- (31,418,660) (25,949,861) (36,545,933) (14,707,404) (34,506,137) (26,951,681) (74,167,096) (24,795,699) المطالبات المسددةإجمالي 

  3,584,534   6,873,008    --    --  (2,927,507)  12,224,561 (2,832,641)  4,355,189  811,481 (20,245,144)  5,325,587 تغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

 غير مبلّغ تغيرات في المطالبات المتكبدة و

 عنها، صافي

 

(2,356,102) 

 

(13,317,500) 

 

(1,871,749) 

 

(26,000,955) 

 

1,056,966  

 

7,397,061  

 

(47,248,060) (16,795,574) 

 

(5,788) (14,403,698) 

 

 (113,545,399) 

 (417,665,144) (46,192,498) (5,788) (48,214,234) (76,125,428) (16,924,311) (16,483,079) (56,151,903) (28,011,949) (107,729,740) (21,826,214) صافي المطالبات المتكبدة

  تكاليف اكتتاب وثائق وعموالت أرباح

(20,099,105) 

 

(57,480,364) 

 

(9,198,241) 

 

(8,913,772) 

 

(10,098,816) 

 

(2,366,540) 

 

(2,828,236) (15,741,692) 

 

(583,526) (21,428,107) 

 

 (148,738,399) 

 (3,694,739)  (594,377)  7,280  (380,993) (422,066) (89,704) (199,671) (393,478) (248,345) (1,058,475) (314,909) مصروفات اكتتاب أخرى

 (570,098,282) (68,214,982) (582,034) (64,336,919) (79,375,730) (19,380,555) (26,781,566) (65,459,153) (37,458,536) (166,268,579) (42,240,228) ومصروفات االكتتابإجمالي تكاليف 

  109,460,341  31,025,517  92,910  18,454,011  5,037,488 (1,852,379)  3,099,935  13,232,428  3,611,718  22,058,214  14,700,499 االكتتاب( خسارة) /صافي ربح
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 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 الحوادث العامة

 لاير سعودي
 الحماية

 لاير سعودي

 الطبي

 لاير سعودي

 المتخصصة

 لاير سعودي

 تأمين العيوب الخفية

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

     (غير مراجعة)م 2021سبتمبر  30

 

 

   

 

 

            اإليرادات

 1,114,291,954 129,631,185 -- 179,690,814 182,847,427 46,098,651 41,298,845 100,033,083 110,783,760 241,524,401 82,383,788 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (91,412,235) (946,669) -- -- -- -- (14,404,711) -- (47,455,890) (16,114,397) (12,490,568) أقساط معاد إسنادها

 (26,308,676) (8,225,456) -- -- -- (807,970) (196,926) 158,351 (1,281,172) (11,439,120) (4,516,383) مصروفات فائض الخسارة

 996,571,043 120,459,060 -- 179,690,814 182,847,427 45,290,681 26,697,208 100,191,434 62,046,698 213,970,884 65,376,837 صافي األقساط المكتتبة 

 (362,836,534) (23,373,953) -- (75,928,028) (115,847,898) 7,971,737 (5,891,679) (45,303,757) (15,753,119) (70,312,171) (18,397,666) التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

 633,734,509 97,085,107 -- 103,762,786 66,999,529 53,262,418 20,805,529 54,887,677 46,293,579 143,658,713 46,979,171 صافي األقساط المكتسبة 
 14,216,748 3,538,734 -- -- -- (7,834) 1,246,522 -- 1,368,845 5,966,481 2,104,000 عموالت معاد إسنادها

 647,951,257 100,623,841 -- 103,762,786 66,999,529 53,254,584 22,052,051 54,887,677 47,662,424 149,625,194 49,083,171 إجمالي اإليرادات

            

            تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (338,183,117) (36,267,417) -- (49,351,316) (26,420,688) (57,245,809) (17,852,092) (18,505,591) (45,234,338) (64,554,527) (22,751,339) إجمالي المطالبات المدفوعة
 52,824,303 9,798,844 -- -- -- -- 8,561,911 743,187 23,227,866 10,170,491 322,004 حصة المعيد من المطالبات المسددة

 (285,358,814) (26,468,573) -- (49,351,316) (26,420,688) (57,245,809) (9,290,181) (17,762,404) (22,006,472) (54,384,036) (22,429,335) إجمالي المطالبات المسددة

 (42,550,780) (9,996,358) -- -- (766,875) (4,726,614) (3,192,325) (5,306,221) (8,142,897) (12,444,409) 2,024,919 المطالبات تحت التسوية، صافيالتغيرات في 
 (90,859,656) (11,840,412) -- 7,836,087 (36,968,089) (243,990) (1,380,632) (14,875,055) (2,637,774) (28,740,110) 2,009,681 عنها، صافي غير مبلّغ تغيرات في المطالبات المتكبدة و

 (418,769,250) (48,305,343) -- (41,515,229) (64,155,652) (62,216,413) (13,863,138) (37,943,680) (32,787,143) (95,568,555) (22,414,097) صافي المطالبات المتكبدة
 وعموالت أرباحتكاليف اكتتاب وثائق 

(18,181,209) (45,173,672) (14,596,838) (7,699,875) (6,101,422) (1,852,074) (1,216,068) (47,774,298) 

 

-- (21,895,421) (164,490,877) 

 (3,578,332) (512,291) -- (518,814) (342,819) (281,068) (182,872) (306,495) (412,893) (803,238) (217,842) مصروفات اكتتاب أخرى

 (586,838,459) (70,713,055) -- (89,808,341) (65,714,539) (64,349,555) (20,147,432) (45,950,050) (47,796,874) (141,545,465) (40,813,148) إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

 61,112,798 29,910,786 -- 13,954,445 (1,284,990) (11,094,971) 1,904,619 8,937,627 (134,450) 8,079,729 8,270,023 االكتتاب( خسارة) /صافي ربح
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 الهندسة

 لاير سعودي 

 الحريق

 لاير سعودي   

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 

 الحوادث العامة

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي     

 

 الطبي

 لاير سعودي    

 

 المتخصصة

 لاير سعودي    

تأمين العيوب 

 الخفية

 لاير سعودي 

 أخرى

 لاير سعودي      

 

 غير موزعة

 لاير سعودي  

 

 المساهمون

 لاير سعودي    

 اإلجمالي

 لاير سعودي

         (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30كما في 

 

    

              الموجودات

 45,064,246   18,476,386 26,587,860 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- نقد وما في حكمه

  721,558,489   259,777,757   461,780,732  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ودائع ألجل

 دخل عمولة خاصة مستحقة من ودائع ألجل
 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

  1,563,001 

 

  2,793,919     4,356,920   

 (54,461,922)   92,510,302     -   128,264   9,901,809   6,736,015   17,477,163   24,047,253   30,104,567   101,292,951   43,093,765  أقساط إعادة تأمين مدينة، صافي

 

 --     270,830,167  

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات 
 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

  159,022,513 

 

  164,376,994     323,399,507   

دخل عمولة خاصة مستحقة من سندات وصكوك 

 واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

  

 

190,551  

  

 

5,332,456   5,523,007  

  1,090,586,403  --    --   60,139,718   285,549,544   291,983,891   39,540,552   8,783,865   16,412,044   89,832,084   36,196,578   155,379,386   106,768,741  أقساط إعادة تأمين مستحقة

  16,484,313  -- 16,484,313   -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ذمم إعادة إسناد مدينة

  378,992   331,822,814     --    --    --  474,357     --   (6,952)   10,916,617   32,583,094  الحصة الُمعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

 

-- 

 

--  376,168,922  

  22,127,748  -- --  6,535,038     --    --    --  205,500     --     --                   1,364,583   8,722,372   5,300,255  أقساط فائض خسارة مؤجلة

  56,607,379     --    --    --    --  1,923,362   11,407   13,363,841   95,268,498   4,414,724  الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

 

-- 

 

--  171,589,211  

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة وغير 
  7,685,465   169,652     --    --    --  7,507,762   97,810   3,949,326   6,183,972   4,068,870  المبلغ عنها

 

-- 

 

--  29,662,857  

  259,170,463  -- --  8,827,466   57,448,083   75,582,687   934,573   2,016,947   7,465,443   5,425,096   11,348,847   52,955,516   37,165,805  وثائق مؤجلة تكاليف إكتتاب

  387,010,054   362,010,054   25,000,000  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات مصروفات 

 أخرى

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

  

45,799,905 

  

38,221,913     84,021,818 

  38,281,048  28,083,729   10,197,319   -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ممتلكات ومعدات، صافي

استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق 

 الملكية

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

  

148,849,628   148,849,628 

  89,100,000   89,100,000  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- وديعة نظامية

  22,650,314   22,650,314  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- دخل مستحق من الوديعة النظامية

  4,106,435,115   1,139,673,150   692,164,272   232,684,360   674,990,093   367,694,842   50,376,934   17,742,327   51,260,131   119,413,650   96,320,790   430,719,312   233,395,254  إجمالي الموجودات
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 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 

 

 الحوادث العامة

 لاير سعودي
 الحماية

 لاير سعودي

 

 

 الطبي

 لاير سعودي

 

 

 المتخصصة

 لاير سعودي

 

تأمين العيوب 

 الخفية

 لاير سعودي
 أخرى

 لاير سعودي

 

 

 غير موزعة

 لاير سعودي

 

 

 المساهمون

 لاير سعودي
 اإلجمالي

 لاير سعودي

              (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30كما في 

              المطلوبات

  29,718,861        --  32,117,687   (6,207,154)      --    --    --   2,706,049   56,597  (2,487,401)   62,922   2,930,595   539,566  ذمم دائنة

  56,797,019   56,797,019     --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    -- قرض بهامش دائن

  97,426,065     --  97,426,065        --     --    --    --    --    --    --    --    --    -- ذمم إعادة إسناد دائنة

  292,264,615     --    --  6,266,996   257,938,237     --    --    --  20,157   12,142   471,191   12,218,096   15,337,796  مستحقةمعاد إسنادها أقساط 

  1,094,775,939     --    --  55,737,430   342,946,645   200,638,327   18,081,511   8,105,243   29,816,113   59,132,439   37,407,416   193,784,186   149,126,629  األقساط غير المكتسبة

  801,662,529     --    --  165,488,194     --    --  15,073,277   21,975,820   43,595,706   60,612,667   60,121,537   358,978,768   75,816,560  مطالبات تحت التسوية

  55,091,127   175,369   127,541,999   85,607,464   23,917,123   21,746,936   87,802,057   23,709,890   73,766,516   33,213,424  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 

--    

 

--    

 

 532,571,905  

  146,034   72,327,636     --    --    --    --    --  56,747   3,205,760   11,021,445  عمولة غير مكتسبة على عمليات ُمعاد إسنادها

 

--    

 

--    

 

 86,796,672  

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

  

53,392,402 

 

  3,469,038   

 

   56,861,440    

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

 

--    

  

13,317,002 

 

 --       

 

  13,317,002   

 12,647,776  12,647,776    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    -- مخصص الزكاة والضريبة  

دخل عمولة مستحق إلى البنك المركزي 

 السعودي
--    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --     22,650,314   22,650,314  

  3,097,490,137   95,564,147   196,253,156   276,522,627   673,387,887   328,180,326   118,762,252   56,736,922   95,241,872   205,071,904   121,829,703   644,883,921   285,055,420  إجمالي المطلوبات
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 (يتبع)قطاعات األعمال  17.1

 

 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 
 الحوادث العامة

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي

 
 الطبي

 لاير سعودي

 
 المتخصصة

 سعودي لاير

تأمين العيوب 
 الخفية

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 
 غير موزعة

 لاير سعودي

 
 المساهمون

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

         م2021ديسمبر  31كما في 

 

    

              الموجودات

 27,807,294 5,939,195 21,868,099 -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- نقد وما في حكمه

 243,382,085 148,563,674 94,818,411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ودائع ألجل

 -- -- -- -- -- -- -- -- دخل عمولة خاصة مستحقة من ودائع ألجل

 

-- -- 310,793 1,999,309 2,310,102 

 242,229,593 -- (71,521,512) 89,788,485 --   (25,781) 3,876,580                         1,723,276 15,800,199 18,017,737 46,284,895 96,918,844 41,366,870 أقساط إعادة تأمين مدينة، صافي

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

 

-- -- 440,425,260 363,159,336 803,584,596 

من سندات وصكوك دخل عمولة خاصة مستحقة 

 -- -- -- -- -- -- -- -- واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 
 

-- -- 38,656 6,771,817 6,810,473 

 680,469,900 -- -- 60,455,675 -- 237,471,914 45,054,129 13,702,792 22,883,717 53,022,556 33,826,883 108,374,894 105,677,340 أقساط إعادة تأمين مستحقة

 13,063,654 -- 13,063,654 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ذمم إعادة إسناد مدينة

 67,952,509 -- -- 14,995,624 -- -- -- -- 8,008,958 -- 7,777,816 6,669,821 30,500,290 الحصة الُمعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

 12,049,562 -- -- 4,914,620 -- -- -- -- 229,443 -- 521,052 3,780,205 2,604,242 أقساط فائض خسارة مؤجلة

 149,332,878 -- -- 33,871,367 -- -- -- 115,401 1,942,217 11,407 60,865,121 47,243,124 5,284,241 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

وغير الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة 
 -- -- 589 10,648,504 73,447 9,645,614 5,009,015 4,136,972 المبلغ عنها

-- 
8,518,946 -- -- 38,033,087 

 168,598,147 -- -- 7,710,518 -- 63,795,566 848,551 1,569,470 7,011,343 6,314,641 8,721,042 37,979,355 34,647,661 وثائق مؤجلة تكاليف إكتتاب

 298,022,312 273,022,312 25,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 -- -- -- -- -- -- -- -- مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات أخرى

 

-- -- 36,197,619 38,406,725 74,604,344 
 37,155,827 28,686,369 8,469,458 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ممتلكات ومعدات، صافي

 142,000,373 142,000,373 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 89,100,000 89,100,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- وديعة نظامية

 20,962,172 20,962,172 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- دخل مستحق من الوديعة النظامية

 3,117,468,908 1,118,611,282 568,670,438 220,255,235 -- 301,241,699 49,779,260 17,111,528 66,524,381 77,439,788 167,642,423 305,975,258 224,217,616 إجمالي الموجودات
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 (يتبع)المعلومات القطاعية .      17
 

 (يتبع)قطاعات األعمال  17.1

 

 
 

 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 

 

 الحوادث العامة

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي

 

 

 الطبي

 لاير سعودي

 

 

 المتخصصة

 لاير سعودي

 

تأمين العيوب 

 الخفية

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 

 

 غير موزعة

 سعوديلاير 

 

 

 المساهمون

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

              (غير مراجعة) -م 2021ديسمبر  31كما في 

              المطلوبات

 44,041,910 -- 46,886,584 2,187,151 -- -- 3,837,700 (1,109,145) (295,287) 607,997 (189,941) (5,480,151) (2,402,998) ذمم دائنة

 56,797,019 56,797,019 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- بهامش دائنقرض 

 48,771,678 -- 48,771,678 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ذمم إعادة إسناد دائنة

 35,491,960 -- -- 5,016,486 -- -- -- -- 6,411,808 8,178 477,941 6,332,442 17,245,105 أقساط معاد إسنادها مستحقة

 648,869,489 -- -- 42,933,811 -- 158,798,311 61,626,586 7,196,955 27,054,147 44,563,063 36,068,692 134,785,593 135,842,331 األقساط غير المكتسبة

 782,990,731 -- -- 149,625,191 -- -- 12,145,770 34,315,782 40,781,920 64,967,856 108,434,299 290,708,249 82,011,664 مطالبات تحت التسوية

 427,396,736 -- -- 41,520,909 -- 110,746,426 38,359,404 31,314,773 25,944,645 61,776,738 27,534,429 59,273,989 30,925,423 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 17,149,629 -- -- 2,424,592 -- -- -- -- 1,004,740 -- 295,709 7,288,550 6,136,038 عمولة غير مكتسبة على عمليات ُمعاد إسنادها

 29,897,226 4,402,178 25,495,048 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 12,288,391 -- 12,288,391 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 15,266,235 15,266,235 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- مخصص الزكاة والضريبة  

دخل عمولة مستحق إلى البنك المركزي 

 -- -- -- -- -- -- -- -- السعودي

 

-- -- --   20,962,172 20,962,172 

 2,139,923,176 97,427,604 133,441,701 243,708,140 -- 269,544,737 115,969,460 71,718,365 100,901,973 171,923,832 172,621,129 492,908,672 269,757,563 إجمالي المطلوبات



 (شركة مساهمة سعودية)الشركة السعودية إلعادة التأمين 
 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 
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 (يتبع)المعلومات القطاعية .      17
 

 قطاعات األعمال  17.2

 

المملكة العربية 

 السعودية

 لاير سعودي

الدول األخرى في 

 الشرق األوسط

 لاير سعودي

 أفريقيا

 لاير سعودي 

 

 

 آسيا

 لاير سعودي

 

 دول أخرى

 سعوديلاير 

 اإلجمالي

 لاير سعودي

       

 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

       

       نتائج عمليات إعادة التأمين

       اإليرادات

 277,759,539 (10,085,271) 34,214,102 (701,571) 39,685,658 214,646,621 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (127,417,225)     --   407,656   1,568   19,482  (127,845,931)  معاد إسنادهاأقساط 

 (9,853,920)   548  (2,377,711)  (60,479)  (1,304,232)  (6,112,046)  مصروفات فائض الخسارة

  140,488,394  (10,084,723)   32,244,047  (760,482)   38,400,908   80,688,644  صافي األقساط المكتتبة 

التغييرات في األقساط غير المكتسبة، 

 صافي

 

 (8,555,522) 

 

 (12,162,327) 

 

 (2,731,372) 

 

 46,148,778  

 

 13,735,949  

 

 36,435,506  

  176,923,900   3,651,226   78,392,825  (3,491,854)   26,238,581   72,133,122  صافي األقساط المكتسبة 

  2,743,652     --   103,760  (14)  (488)   2,640,394  إسنادهاعموالت معاد 

  179,667,552   3,651,226   78,496,585  (3,491,868)   26,238,093   74,773,516  إجمالي اإليرادات

       

       تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (107,156,681)  (485,045)  (41,223,059)  305,858  (15,299,941)  (50,454,494)  إجمالي المطالبات المدفوعة

  24,914,352     --   2,763,987   180   4,925   22,145,260  حصة المعيد من المطالبات المسددة

 (82,242,329)  (485,045)  (38,459,072)  306,038  (15,295,016)  (28,309,234)  المطالبات المسددة صافي

في المطالبات تحت التسوية، تغيرات 

  5,638,167   654,538   7,101,398   1,086,057  (7,283,789)   4,079,963  صافي

غير تغيرات في المطالبات المتكبدة و

 (16,615,210)   1,765,625   787,692   313,955   1,357,486  (20,839,968)  عنها، صافي مبلّغ 

 (93,219,372)   1,935,118  (30,569,982)  1,706,050  (21,221,319)  (45,069,239)  المتكبدةصافي المطالبات 

 (37,362,575)  (712,804)  (17,802,899)  777,915  (5,206,961)  (14,417,826)  تكاليف اكتتاب وثائق وعموالت أرباح

 (1,002,411)  (18,282)  (412,157)   17,010  (131,894)  (457,088)  مصروفات اكتتاب أخرى

 (131,584,358)   1,204,032  (48,785,038)  2,500,975  (26,560,174)  (59,944,153)  إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

  48,083,194   4,855,258   29,711,547  (990,893)  (322,081)   14,829,363  االكتتاب( خسارة) /صافي ربح
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 (يتبع)المعلومات القطاعية .      17
 

 (يتبع)قطاعات األعمال  17.2

 

 

المملكة العربية 

 السعودية

 لاير سعودي

الدول األخرى في 

 الشرق األوسط

 لاير سعودي

 أفريقيا

 لاير سعودي 

 

 

 آسيا

 لاير سعودي

 

 دول أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

       

 (غير مراجعة)م 2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

       

       نتائج عمليات إعادة التأمين

       اإليرادات

 159,201,360 5,967,120 39,852,024 6,355,059 32,988,347 74,038,810 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (18,819,906) -- 1,127,816 -- 1,735 (19,949,457) أقساط معاد إسنادها

 (12,409,457) (44,304) (5,865,027) (501,853) (1,111,123) (4,887,150) مصروفات فائض الخسارة

 127,971,997 5,922,816 35,114,813 5,853,206 31,878,959 49,202,203 صافي األقساط المكتتبة 

 115,565,667 33,574,585 47,118,758 4,278,623 (3,793,558) 34,387,259 التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

 243,537,664 39,497,401 82,233,571 10,131,829 28,085,401 83,589,462 صافي األقساط المكتسبة 

 6,503,530 (672) (32,411) 11,344 39,974 6,485,295 عموالت معاد إسنادها

 250,041,194 39,496,729 82,201,160 10,143,173 28,125,375 90,074,757 إجمالي اإليرادات

       

       تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (85,181,358) -- (24,052,497) (8,161,485) (16,023,930) (36,943,446) إجمالي المطالبات المدفوعة

 7,853,155 -- 77,045 -- 1,077,055 6,699,055 حصة المعيد من المطالبات المسددة

 (77,328,203) -- (23,975,452) (8,161,485) (14,946,875) (30,244,391) المطالبات المسددة صافي

 (10,239,788) (9,435) (17,391,216) (1,242,053) 166,769 8,236,147 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (77,833,209) (14,902,414) (27,390,394) (872,544) (3,791,325) (30,876,532) عنها، صافي غير مبلّغ تغيرات في المطالبات المتكبدة و

 (165,401,200) (14,911,849) (68,757,062) (10,276,082) (18,571,431) 52,884,776 صافي المطالبات المتكبدة

 (68,854,103) (21,844,482) (22,389,267) (3,128,296) (8,327,215) (13,164,843) تكاليف اكتتاب وثائق وعموالت أرباح

 (1,289,107) (197,708) (458,527) (52,882) (143,613) (436,377) مصروفات اكتتاب أخرى

 (235,544,410) (36,954,039) (91,604,856) (13,457,260) (27,042,259) (66,485,996) إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

 14,496,784 2,542,690 (9,403,696) (3,314,087) 1,083,116 23,588,761 االكتتاب( خسارة) /صافي ربح
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 (يتبع)قطاعات األعمال  17.2

 

 

المملكة العربية 

 السعودية

 لاير سعودي

الدول األخرى في 

 الشرق األوسط

 لاير سعودي

 أفريقيا

 لاير سعودي 

 

 آسيا

 لاير سعودي

 

 دول أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

       

 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

       

       نتائج عمليات إعادة التأمين

       اإليرادات

 1,197,863,674 124,718,292 246,815,279 41,007,689 127,631,039 657,691,375 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (365,271,228)     --   1,397,890   1,788   23,034  (366,693,940  أقساط معاد إسنادها

 (24,396,784)  (9,837)  (7,000,945)  (1,942,671)  (3,323,173)  (12,120,158)  مصروفات فائض الخسارة

  808,195,662   124,708,455   241,212,224   39,066,806   124,330,900   278,877,277  صافي األقساط المكتتبة 

 (137,690,037)  (41,795,853)  (26,383,923)  (7,725,923)  (34,447,293)  (27,337,045)  التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

  670,505,625   82,912,602   214,828,301   31,340,883   89,883,607   251,540,232  صافي األقساط المكتسبة 

  9,052,998     --   736,682  (14)  (867)   8,317,197  عموالت معاد إسنادها

  679,558,623   82,912,602   215,564,983   31,340,869   89,882,740   259,857,429  إجمالي اإليرادات

       

       ومصروفات االكتتاب تكاليف

 (379,972,830)  (31,903,706)  (130,297,208)  (17,574,385)  (47,038,892)  (153,158,639  إجمالي المطالبات المدفوعة

  72,268,551     --   10,120,480   180   610,712   61,537,179  حصة المعيد من المطالبات المسددة

 (307,704,279)  (31,903,706)  (120,176,728)  (17,574,205)  (46,428,180)  (91,621,460)  المسددةالمطالبات  صافي

  3,584,534   917,336  (15,574,015)   3,510,043   11,301,793   3,429,377  تغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافيال

 (113,545,399)  (16,820,359)  (1,802,653)  (7,025,851)  (11,303,302)  (76,593,234)  عنها، صافي غير مبلّغ تغيرات في المطالبات المتكبدة و

 (417,665,144)  (47,806,729)  (137,553,396)  (21,090,013)  (46,429,689)  (164,785,317) صافي المطالبات المتكبدة

 (148,738,399)  (15,757,923)  (55,075,917)  (8,997,094)  (22,331,439)  (46,576,026)  تكاليف اكتتاب وثائق وعموالت أرباح

 (3,694,739)  (381,650)  (1,126,093)  (165,752)  (472,092)  (1,549,152)  مصروفات اكتتاب أخرى

 (570,098,282)  (63,946,302)  (193,755,406)  (30,252,859)  (69,233,220)  (212,910,495  إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

  109,460,341   18,966,300   21,809,577   1,088,010   20,649,520   46,946,934  االكتتاب( خسارة) /صافي ربح
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 (يتبع)قطاعات األعمال  17.2

 

 

العربية  المملكة

 السعودية

 لاير سعودي

الدول األخرى في 

 الشرق األوسط

 لاير سعودي

 أفريقيا

 لاير سعودي 

 

 آسيا

 لاير سعودي

 دول أخرى

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

       

 (غير مراجعة)م 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

       
       نتائج عمليات إعادة التأمين

       اإليرادات
 1,114,291,954 180,976,648 316,118,937 36,050,582 87,317,499 493,828,288 إجمالي األقساط المكتتبة 

 (91,412,235) -- (13,841,513) 4,387 74,080 (77,649,189) أقساط معاد إسنادها

 (26,308,676) (58,528) (9,331,210) (1,085,298) (6,404,257) (9,429,383) مصروفات فائض الخسارة

 996,571,043 180,918,120 292,946,214 34,969,671 80,987,322 406,749,716 صافي األقساط المكتتبة 

 (362,836,534) (76,206,584) (76,646,277) (8,022,494) (14,459,868) (187,501,311) التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

 633,734,509 104,711,536 216,299,937 26,947,177 66,527,454 219,248,405 صافي األقساط المكتسبة 

 12,216,748 (671) 1,364,218 16,178 108,437 12,728,586 عموالت معاد إسنادها

 647,951,257 104,710,866 217,664,154 26,963,355 66,635,891 231,976,991 إجمالي اإليرادات

       
       تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (338,183,117) (49,766,473) (107,820,729) (15,463,562) (38,354,140) (126,778,213) إجمالي المطالبات المدفوعة

 52,824,303 -- 9,304,358 -- 1,092,873 42,427,072 حصة المعيد من المطالبات المسددة

 (285,358,814) (49,766,473) (98,516,371) (15,463,562) (37,261,267) (84,351,141) إجمالي المطالبات المسددة

 (42,550,780) 91,031 (31,313,384) (3,809,721) 1,062,101 (8,580,807) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي
عنها،  غير مبلّغ تغيرات في المطالبات المتكبدة و

 (90,859,656) 7,386,430 (37,317,531) (2,977,096) (7,865,103) (50,086,356) صافي

 (418,769,250) (42,289,012) (167,147,286) (22,250,379) (44,064,269) (143,018,304) صافي المطالبات المتكبدة
 (164,490,877) (47,869,071) (56,126,539) (7,267,647) (18,198,979) (35,028,641) تكاليف اكتتاب وثائق وعموالت أرباح

 (3,578,332) (523,850) (1,180,641) (139,401) (355,476) (1,378,964) مصروفات اكتتاب أخرى

 (586,838,459) (90,681,933) (224,454,466) (29,657,427) (62,618,724) (179,425,909) إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

 61,112,798 14,028,933 (6,790,312) (2,694,072) 4,017,167 52,551,082 االكتتابصافي دخل 

       

 

 
 

 

 
 

 

 
  



 (شركة مساهمة سعودية)الشركة السعودية إلعادة التأمين 
 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 
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 (يتبع)المعلومات القطاعية .      17
 

 (يتبع)قطاعات األعمال  17.2

 

 

المملكة العربية 

 السعودية

 لاير سعودي

الدول األخرى في 

 الشرق األوسط

 لاير سعودي

 أفريقيا

 لاير سعودي 

 

 آسيا

 لاير سعودي

 دول أخرى

 لاير سعودي

 

 غير موزعة

 لاير سعودي

 المساهمون

 لاير سعودي

 

 اإلجمالي

 لاير سعودي

غير )م 2022سبتمبر  30كما في 

 (مراجعة

 

 

 

 

    

         الموجودات

 45,064,246 18,476,386 -- -- 4,495,823 -- -- 22,092,037 نقد وما في حكمه

  721,558,489   259,777,757  -- -- -- -- --  461,780,732  ودائع ألجل

دخل عمولة خاصة مستحقة من ودائع 

  4,356,920   2,793,919  -- -- -- -- --  1,563,001  ألجل

  270,830,167     -   75,767,490  (1,708,163)   37,492,218   41,885,778   47,232,455   70,160,389  أقساط إعادة تأمين مدينة، صافي

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  323,399,507   164,376,994  --  84,415,472  -- -- --  74,607,041  قائمة الدخل

دخل عمولة خاصة مستحقة من سندات 
وصكوك واستثمارات محتفظ بها حتى 

  5,523,007   5,332,456  --    -- -- -- --  190,551  تاريخ االستحقاق

  1,090,586,403  -- --  93,059,310   145,822,860   25,606,953   73,944,333   552,152,947  أقساط إعادة تأمين مستحقة

  16,484,313  --  16,484,313  -- -- -- -- -- ذمم إعادة إسناد مدينة

الحصة الُمعاد إسنادها من األقساط غير 
  376,168,922  -- -- --  379,254   1,386   2,777   375,785,505  المكتسبة

  22,127,748  -- -- --  11,703,606   1,553,465   4,280,789   4,589,888  أقساط فائض خسارة مؤجلة

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات 

  171,589,211  -- -- --  5,459,146   7,632,333   53,653,918   104,843,814  تحت التسوية

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات 
  29,662,857  -- -- --  8,056,441   146,331   413,721   21,046,364  المتكبدة وغير المبلغ عنها

  259,170,463  -- --  75,606,013   38,819,320   7,792,327   24,254,570   112,698,233  وثائق مؤجلة تكاليف إكتتاب

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

  387,010,054   362,010,054  -- -- -- -- --  25,000,000  االستحقاق

مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع 
  84,021,818   38,221,913  -- -- -- -- --  45,799,905  وموجودات أخرى

  38,281,048   28,083,729  -- --   819,541  -- --  9,377,778  ممتلكات ومعدات، صافي

استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة 
  148,849,628   148,849,628  -- -- -- -- -- -- حقوق الملكية

  89,100,000   89,100,000  -- -- -- -- -- -- وديعة نظامية

  22,650,314   22,650,314  -- -- -- -- -- -- دخل مستحق من الوديعة النظامية

  4,106,435,115   1,139,673,150  92,251,803   451,372,632  253,048,209   84,618,573   203,782,563   1,881,688,185  إجمالي الموجودات

         

         المطلوبات

  29,718,861     --  29,506,513  -- -- -- --  212,348  ذمم دائنة

  56,797,019   56,797,019     --  -- -- -- -- -- بهامش دائن قرض

  97,426,065  --  97,426,065  -- -- -- -- -- ذمم إعادة إسناد دائنة

  292,264,615  --  16,169,705   57,305   2,935,832   424,670   904,142   271,772,961  أقساط معاد إسنادها مستحقة

  163,226,498   26,302,207   91,767,496   612,728,442  المكتسبةاألقساط غير 

 

200,751,296  -- --  1,094,775,939  

  801,662,529  -- --  3,735,629   314,318,700   28,577,771   176,335,938   278,694,491  مطالبات تحت التسوية

  122,066,607   17,835,082   45,598,229   218,948,861  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 

128,123,126  -- --  532,571,905  

عمولة غير مكتسبة على عمليات ُمعاد 
  86,796,672  --  9,330,048  -- --  291   12,510   77,453,823  إسنادها

  56,861,440   3,469,038   53,392,402  -- -- -- --   --  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

  13,317,002     -- -- -- -- -- --  13,317,002  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  12,647,776   12,647,776  -- -- -- -- -- -- مخصص الزكاة والضريبة  

دخل عمولة مستحق إلى البنك 

  22,650,314   22,650,314  -- -- -- -- -- -- المركزي السعودي

  3,097,490,137   95,564,147   05,824,733   32,667,356   602,547,637   73,140,021   314,618,315   1,473,127,928  إجمالي المطلوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (شركة مساهمة سعودية)الشركة السعودية إلعادة التأمين 
 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 
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 (يتبع)المعلومات القطاعية .      17
 

 (يتبع)قطاعات األعمال  17.2

 

المملكة العربية 

 السعودية

 لاير سعودي

الدول األخرى 
الشرق في 

 األوسط

 لاير سعودي

 أفريقيا

 لاير سعودي 

 
 

 آسيا

 لاير سعودي

 

 دول أخرى

 لاير سعودي

 
 

 غير موزعة

 لاير سعودي

 المساهمون

 لاير سعودي

 
 

 اإلجمالي

 لاير سعودي

         م2021ديسمبر  31كما في 

         الموجودات

 27,807,294 5,939,195 -- -- 3,549,840 -- -- 18,318,259 نقد وما في حكمه

 243,382,085 148,563,674 -- -- -- -- -- 94,818,411 ودائع ألجل

 2,310,102 1,999,309 -- -- -- -- -- 310,793 دخل عمولة خاصة مستحقة من ودائع ألجل

 242,229,593 -- 22,252,866 (1,806,914) 53,267,409 36,879,665 51,950,442 79,686,125 أقساط إعادة تأمين مدينة، صافي
 803,584,596 363,159,336 -- 97,377,992 -- -- -- 343,047,268 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 6,810,473 6,771,817 -- -- -- -- -- 38,656 دخل عمولة خاصة مستحقة من سندات وصكوك

 680,469,900 -- -- 238,467,283 148,699,046 23,154,554 60,420,006 209,729,011 أقساط إعادة تأمين مستحقة

 13,063,654 -- 13,063,654 -- -- -- -- -- ذمم إعادة إسناد مدينة

 67,952,509 -- -- -- 8,008,958 3,629 24,341 59,915,581 الحصة الُمعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

 12,049,562 -- -- -- 5,822,546 1,091,147 1,790,893 3,344,976 خسارة مؤجلةأقساط فائض 
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 

 التسوية

 

91,779,887 

 

41,490,422 

 

4,894,581 

 

11,167,988 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

149,332,878 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة 
 وغير المبلغ عنها

 
25,944,982 

 
402,615 

 
119,681 

 
11,554,182 

 
11,627 

 
-- 

 
-- 

 
38,033,087 

 168,598,147 -- -- 63,827,946 37,610,154 5,954,437 16,332,718 44,872,892 وثائق مؤجلة تكاليف إكتتاب

 298,022,312 273,022,312 -- -- -- -- -- 25,000,000 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات 

 أخرى

 

36,197,619 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

38,406,725 

 

74,604,344 
 37,155,827 28,686,369 -- -- 819,541 -- -- 7,649,917 ممتلكات ومعدات، صافي

استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق 

 الملكية

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

142,000,373 

 

142,000,373 
 89,100,000 89,100,000 -- -- -- -- -- -- وديعة نظامية

 20,962,172 20,962,172 -- -- -- -- -- -- دخل مستحق من الوديعة النظامية

 3,117,468,908 1,118,611,282 35,316,520 397,877,934 280,499,664 72,097,694 172,411,437 1,040,654,377 إجمالي الموجودات

         

         المطلوبات

 44,041,910 -- 15,986,324 26,622 2,513,190 4,162,352 15,404,710 5,948,712 ذمم دائنة
 56,797,019 56,797,019 -- -- -- -- -- -- قرض بهامش دائن

 48,771,678 -- 48,771,678 -- -- -- -- -- ذمم إعادة إسناد دائنة 

 35,491,960 -- 10,866,450 47,473 9,594,559 261,125 720,584 14,001,769 أقساط معاد إسنادها مستحقة
 648,869,489 -- -- 158,955,442 141,722,064 18,539,789 59,802,011 269,850,183 األقساط غير المكتسبة

 782,990,731 -- -- 4,652,966 300,431,605 32,618,721 177,990,257 267,297,182 مطالبات تحت التسوية

 427,396,736 -- -- 111,314,392 122,764,783 10,736,075 35,279,347 147,302,139 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 17,149,629 -- 1,604,779 -- 1,083,444 384 1,359 14,459,663 عمولة غير مكتسبة على عمليات ُمعاد إسنادها

 29,897,226 4,402,178 25,495,048 -- -- -- -- -- مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 12,288,391 -- -- -- -- -- -- 12,288,391 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 15,266,235 15,266,235 -- -- -- -- -- -- مخصص الزكاة والضريبة  

إلى البنك المركزي  دخل عمولة مستحق

 20,962,172 20,962,172 -- -- -- -- -- -- السعودي

 2,139,923,176 97,427,604 102,724,279 274,996,895 578,109,645 66,318,446 289,198,268 731,148,039 إجمالي المطلوبات

 

 

  



 (شركة مساهمة سعودية)الشركة السعودية إلعادة التأمين 
 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 
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 اإلضافية المعلومات .18

 
 قائمة المركز المالي األولية المختصرة

 (مراجعة)م 2021ديسمبر  31 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30 

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

       الموجودات

 27,807,294 5,939,195 21,868,099  45,064,246 18,476,386    26,587,860  نقد وما في حكمه
 243,382,085 148,563,674 94,818,411 721,558,489  259,777,757   461,780,732  ودائع ألجل

 2,310,102 1,999,309 310,793 4,356,920  2,793,919   1,563,001  دخل عمولة خاصة مستحقة من ودائع ألجل

 242,229,593 -- 242,229,593 270,830,167    --   270,830,167  أقساط إعادة تأمين مدينة، صافي
 803,584,596 363,159,336 440,425,260    323,399,507  164,376,994  159,022,513   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 6,810,473  6,771,817  38,656 5,523,007  5,332,456   190,551  دخل عمولة خاصة مستحقة من سندات وصكوك 

 680,469,900 -- 680,469,900 1,090,586,403    --  1,090,586,403  مستحقة أقساط إعادة تأمين

 13,063,654 -- 13,063,654 16,484,313    --  16,484,313  ذمم إعادة إسناد مدينة

 67,952,509 -- 67,952,509 376,168,922    --  376,168,922  الحصة الُمعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

 12,049,562 -- 12,049,562 22,127,748    --  22,127,748  أقساط فائض خسارة مؤجلة

 149,332,878 -- 149,332,878 171,589,211    --  171,589,211  الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة وغير 
 38,033,087 -- 38,033,087 29,662,857    --  29,662,857  المبلغ عنها

 168,598,147 -- 168,598,147 259,170,463    --  259,170,463  وثائق مؤجلة تكاليف إكتتاب

 298,022,312 273,022,312 25,000,000 387,010,054  362,010,054   25,000,000  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 74,604,344 38,406,725 36,197,619 84,021,818   38,221,913     45,799,905   مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات أخرى

 37,155,827 28,686,369 8,469,458 38,281,048  28,083,729   10,197,319  ممتلكات ومعدات، صافي

 142,000,373 142,000,373 -- 148,849,628 148,849,628      -- بطريقة حقوق الملكيةاستثمار في شركة مستثمر فيها 

 89,100,000 89,100,000 -- 89,100,000  89,100,000     -- وديعة نظامية

 20,962,172 20,962,172 -- 22,650,314  22,650,314     -- دخل مستحق من الوديعة النظامية

 53,698,938 -- 53,698,938 49,826,422    --    49,826,422   *المساهمينمستحق من عمليات 

 3,171,167,846  1,118,611,282 2,052,556,564  4,156,261,537 1,139,673,150 3,016,588,387 إجمالي الموجودات

       

       المطلوبات

 44,041,910 -- 44,041,910 29,718,861    --   29,718,861  ذمم دائنة

 56,797,019 56,797,019 -- 56,797,019  56,797,019     --  قرض بهامش دائن

 48,771,678 -- 48,771,678 97,426,065    --  97,426,065  ذمم إعادة إسناد دائنة
 35,491,960 -- 35,491,960 292,264,615    --  292,264,615  أقساط معاد إسنادها مستحقة

 648,869,489 -- 648,869,489 1,094,775,939    --  1,094,775,939  غير المكتسبةاألقساط 

 782,990,731 -- 782,990,731 801,662,529    --  801,662,529  مطالبات تحت التسوية

 427,396,736 -- 427,396,736 532,571,905    --  532,571,905  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 17,149,629 -- 17,149,629 86,796,672    --  86,796,672  عمولة غير مكتسبة على عمليات ُمعاد إسنادها

 29,897,226 4,402,178 25,495,048 56,861,440  3,469,038  53,392,402   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 12,288,391 -- 12,288,391 13,317,002       --   13,317,002  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 15,266,235 15,266,235 -- 12,647,776 12,647,776      -- مخصص الزكاة والضريبة  

 20,962,172 20,962,172 -- 22,650,314  22,650,314     -- دخل عمولة مستحق إلى البنك المركزي السعودي

 13,549,575 -- 13,549,575 18,150,980    --  18,150,980   الفائض المتراكم

 53,698,938 53,698,938 -- 49,826,422 49,826,422      --  *مستحق إلى عمليات إعادة التأمين

 2,207,171,689 151,126,542 2,056,045,147 3,165,467,539 145,390,569 3,020,076,970 إجمالي المطلوبات
 
       

       حقوق الملكية

 891,000,000 891,000,000 -- 891,000,000  891,000,000     -- رأس المال

 34,749,555 34,749,555 -- 34,749,555  34,749,555     -- االحتياطي النظامي

 35,495,182 35,495,182 -- 74,797,683    74,797,683       -- أرباح مبقاة

 2,751,420 6,240,003 (3,488,583) (9,753,240)   (6,264,657)   (3,488,583)  االحتياطيات األخرى

 963,996,157 967,484,740 (3,488,583) 990,793,998     994,282,581     (3,488,583)  إجمالي حقوق الملكية

 3,171,167,846 1,118,611,282 2,052,556,564 4,156,261,537 1,139,673,150 3,016,588,387 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (شركة مساهمة سعودية)الشركة السعودية إلعادة التأمين 
 (يتبع( )غير مراجعة) -إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 
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 (يتبع)المعلومات اإلضافية  .18

 

 قائمة الدخل األولية المختصرة
 (غير مراجعة)م 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

عمليات إعادة  

 اإلجمالي عمليات المساهمين التأمين

عمليات إعادة 

 اإلجمالي عمليات المساهمين التأمين

      اإليرادات
 

 1,114,291,954 -- 1,114,291,954 1,197,863,674 -- 1,197,863,674 إجمالي األقساط المكتتبة 
       أقساط معاد إسنادها

 -- -- -- -- -- -- محلي -

 (91,412,235) -- (91,412,235) (365,271,228) -- (365,271,228) أجنبي -

       مصروفات فائض الخسارة

 -- -- -- -- -- -- محلي -

 (26,308,676) -- (26,308,676) (24,396,784) -- (24,396,784) أجنبي -

 996,571,043 -- 996,571,043  808,195,662 --  808,195,662 صافي األقساط المكتتبة 

 (362,836,534) -- (362,836,534) (137,690,037) -- (137,690,037) المكتسبة، صافيالتغييرات في األقساط غير 

 633,734,509 -- 633,734,509 670,505,625 --  670,505,625 صافي األقساط المكتسبة 
 14,216,748 -- 14,216,748  9,052,998 --  9,052,998 عموالت معاد إسنادها

 647,951,257 -- 647,951,257 679,558,623 --  679,558,623 إجمالي اإليرادات

       

       تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (338,183,117) -- (338,183,117) (379,972,830  -- (379,972,830) إجمالي المطالبات المدفوعة

 52,824,303 -- 52,824,303  72,268,551  --  72,268,551 حصة المعيد من المطالبات المسددة

 (285,358,814) -- (285,358,814) (307,704,279  -- (307,704,279) إجمالي المطالبات المسددة
 (42,550,780) -- (42,550,780)  3,584,534  --  3,584,534 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

(113,545,399) -- (113,545,399) عنها، صافي غير مبلّغ تغيرات في المطالبات المتكبدة و  (90,859,656) -- (90,859,656) 

 (418,769,250) -- (418,769,250) (417,665,144  -- (417,665,144) صافي المطالبات المتكبدة

 (164,490,877) -- (164,490,877) (148,738,399) -- (148,738,399) تكاليف اكتتاب وثائق وعموالت أرباح

 (3,578,332) -- (3,578,332) (3,694,739)  -- (3,694,739) مصروفات اكتتاب أخرى

 (586,838,459) -- (586,838,459) (570,098,282) -- (570,098,282) إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

 61,112,798 -- 61,112,798 109,460,341 -- 109,460,341  صافي دخل االكتتاب

       

       إيرادات تشغيلية أخرى( / مصروفات)

 4,137,970 3,660,972 476,998  10,177,490  4,707,439  5,470,051 دخل عمولة خاصة من ودائع ألجل

أرباح محققة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من 

 3,021,131 2,371,515 649,616  5,006,530  3,496,834  1,509,696 خالل قائمة الدخل

أرباح غير محققة من االستثمارات المحتفظ بها ( / خسائر)

 1,526,623 (161,353) 1,687,976 (29,036,084) (16,960,834) (12,075,250) بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    

 10,736,755 10,736,755 --   14,561,596   12,563,043   1,998,553 دخل عمولة خاصة من سندات وصكوك
 (262,480) (262,480) -- (808,296) (808,296)    -- مصروف عمولة خاصة من قرض بهامش دائن

 1,145,249 1,145,249 --  1,824,891  1,824,891    -- دخل توزيعات أرباح

 17,360,887 17,360,887 -- 19,353,915 19,353,915    -- حقوق الملكيةالحصة في أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة 

 (1,241,524) (1,027,371) (214,153) (2,976,407) (2,628,910) (347,497) مصروفات إدارة االستثمار

 36,424,611 33,824,174 2,600,437 18,103,635 21,548,082 (3,444,447) صافي إيرادات استثمار

       

 941,153 108,985 832,168  437,486  19,645  417,841 اإليرادات األخرى

 (142,864) -- (142,864) (534,751)    -- (534,751) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (40,983,989) (5,496,492) (35,487,497) (56,957,898) (10,908,775) (46,049,123) مصروفات عمومية وإدارية
 (3,762,225) (3,762,225) -- (2,388,979) (2,388,979)    -- مكافآت وبدل اجتماعات ومصروفات مجلس اإلدارة

 (3,118,074) 50,274 (3,168,348) (13,835,809)    --  (13,835,809) أرباح ترجمة عمالت أجنبية(/ خسائر)

 50,471,410 24,724,716 25,746,694 54,284,025 8,269,973   46,014,052 الفترة قبل الزكاة والضريبة( خسارة) /إجمالي ربح

 -- 23,172,025 (23,172,025)    --  41,412,647 (41,412,647) تحويل الفائض إلى عمليات المساهمين

 50,471,410 47,896,741 2,574,669 54,284,025 49,682,620   4,601,405 صافي ربح الفترة قبل الزكاة والضريبة

 (10,337,130) (10,337,130) -- (10,380,119) (10,380,119)    -- مصروفات الزكاة والضريبة للفترة

 40,134,280 37,559,611 2,574,669 43,903,906 39,302,501   4,601,405 صافي ربح الفترة بعد الزكاة والضريبة 
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 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة 

 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 (غير مراجعة)م 2021سبتمبر  30

عمليات إعادة  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 اإلجمالي

عمليات إعادة 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 اإلجمالي

 40,134,280 37,559,611 2,574,669 43,903,906 39,302,501 4,601,405 صافي ربح الفترة بعد الزكاة والضريبة

       

       الخسارة الشاملة األخرى

       

       بنود يمكن تصنيفها الحقًا إلى قائمة الدخل

       

العمالت  ترجمةاحتياطي من الحصة 

األجنبية في شركة مستثمر فيها بطريقة 

 (987,927) (987,927) -- (12,504,660) (12,504,660) -- حقوق الملكية

       

 39,146,353 36,571,684 2,574,699 31,399,246 26,797,841 4,601,405 إجمالي الدخل الشامل للفترة

 

 :المطابقة
صافي الربح العائد إلى عمليات : يخصم

 إعادة التأمين المحول إلى الفائض الدائن
  

(4,601,405)   (2,574,699) 

 36,571,684   26,797,841   إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 قائمة الدخل األولية المختصرة
 (غير مراجعة)م 2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

عمليات إعادة  

 التأمين

 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين اإلجمالي عمليات المساهمين

       اإليرادات

 159,201,360 -- 159,201,360 277,759,539 -- 277,759,539 إجمالي األقساط المكتتبة 
       أقساط معاد إسنادها

 -- -- -- -- -- -- محلي -

 (18,819,906) -- (18,819,906) (127,417,225) -- (127,417,225) أجنبي -

       مصروفات فائض الخسارة

 -- -- -- -- -- -- محلي -

 (12,409,457) -- (12,409,457) (9,853,920) -- (9,853,920) أجنبي -

 127,971,997 -- 127,971,997  140,488,394 --  140,488,394 صافي األقساط المكتتبة 

 115,565,667 -- 115,565,667 36,435,506 --  36,435,506 التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

 243,537,664 -- 243,537,664  176,923,900 --  176,923,900 صافي األقساط المكتسبة 

 6,503,530 -- 6,503,530  2,743,652 --  2,743,652 عموالت معاد إسنادها

 250,041,194 -- 250,041,194  179,667,552 --  179,667,552 إجمالي اإليرادات
       

       تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (85,181,358) -- (85,181,358) (107,156,681) -- (107,156,681) المطالبات المدفوعةإجمالي 

 7,853,155 -- 7,853,155  24,914,352 --  24,914,352 حصة المعيد من المطالبات المسددة

 (77,328,203) -- (77,328,203) (82,242,329) -- (82,242,329) إجمالي المطالبات المسددة

 (10,239,788) -- (10,239,788)  5,638,167 --  5,638,167 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي
 (77,833,209) -- (77,833,209) (16,615,210) -- (16,615,210  عنها، صافي غير مبلّغ تغيرات في المطالبات المتكبدة و

 (165,401,200) -- (165,401,200) (93,219,372) -- (93,219,372) صافي المطالبات المتكبدة
 (68,854,103) -- (68,854,103) (37,362,575) -- (37,362,575  تكاليف اكتتاب وثائق وعموالت أرباح

 (1,289,107) -- (1,289,107) (1,002,411) -- (1,002,411) مصروفات اكتتاب أخرى

 (235,544,410) -- (235,544,410) (131,584,358) -- (131,584,358) االكتتاب إجمالي تكاليف ومصروفات

 14,496,784 -- 14,496,784 48,083,194  --  48,083,194 صافي دخل االكتتاب

       

       إيرادات تشغيلية أخرى( / مصروفات)
 1,004,365 1,004,365 --  5,103,177  2,086,784  3,016,393 دخل عمولة خاصة من ودائع ألجل

أرباح محققة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 1,927,856 1,360,053 567,803  1,625,187  1,219,925  405,262 قائمة الدخل

أرباح غير محققة من االستثمارات المحتفظ بها ( / خسائر)
 650,516 140,044 510,472 (6,183,898) (3,007,246) (3,176,652) بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 3,921,776 3,921,776 --   6,681,875   5,115,101   1,566,774 دخل عمولة خاصة من سندات وصكوك
 (86,437) (86,437) -- (399,067) (399,067)    --  خاصة من قرض بهامش دائنمصروف عمولة 

 270,249 270,249 --  676,158  676,158       --  دخل توزيعات أرباح
 6,534,109 6,534,109 -- 9,696,681 9,696,681    --  الحصة في أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 (477,098) (400,074) (77,024) (1,102,607) (588,498) (514,109) إدارة االستثمارمصروفات 

 13,745,336 12,744,085 1,001,251   16,097,506   14,799,838  1,297,668 صافي إيرادات استثمار

       

 149,166 40,620 108,545  18,447  18,793 (346) اإليرادات األخرى

 (142,864) -- (142,864) (534,751)    -- (534,751) ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 
 (14,825,408) (2,061,674) (12,763,734) (19,655,399) (2,353,314) (17,302,085) مصروفات عمومية وإدارية

 (960,358) (960,358) -- (777,967) (777,967)       -- مكافآت وبدل اجتماعات ومصروفات مجلس اإلدارة

 (855,135) (1,872) (853,263) (4,871,989)    -- (4,871,989) خسائر ترجمة عمالت أجنبية

 11,607,521 9,760,802 1,846,719 38,359,041  11,687,350 26,671,691 إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة والضريبة

 -- 1,662,048 (1,662,048)       -- 24,004,522 (24,004,522) تحويل الفائض إلى عمليات المساهمين

 11,607,521 11,422,850 184,671 38,359,041 35,691,872 2,667,169 صافي ربح الفترة قبل الزكاة والضريبة

 (3,334,154) (3,334,154) -- (3,608,830) (3,608,830)    -- مصروفات الزكاة والضريبة للفترة

 8,273,367 8,088,696 184,671 34,750,211 32,083,042   2,667,169 الفترة بعد الزكاة والضريبة( خسارة) /صافي ربح
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 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (غير مراجعة)م 2021سبتمبر  30
 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين 

 8,273,367 8,008,696 184,671 34,750,211 32,083,042 2,667,169 صافي ربح الفترة بعد الزكاة والضريبة

       
       الدخل الشامل اآلخر(/ الخسارة)

       

       بنود يمكن تصنيفها الحقًا إلى قائمة الدخل

       
العمالت األجنبية في  ترجمةاحتياطي من الحصة 

 (1,287,327) (1,287,327) -- (6,167,067) (6,167,067) -- شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 6,986,040 6,801,369 184,671 28,583,144 25,915,975 2,667,169 الدخل الشامل للفترة إجمالي

 

 :المطابقة
صافي الربح العائد إلى عمليات إعادة : يخصم

 التأمين المحول إلى الفائض الدائن
  

(2,667,169)   (184,671) 

 6,801,369   25,915,975   إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة

 

عمليات إعادة 

 التأمين

عمليات 

 اإلجمالي المساهمين

عمليات إعادة 

 اإلجمالي عمليات المساهمين التأمين

 (غير مراجعة)م 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

       األنشطة التشغيلية

 50,471,410 47,896,741 2,574,669 54,284,025 49,682,620 4,601,405 إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة والضريبة
تسويات لمطابقة صافي ربح الفترة مع صافي النقد من األنشطة 

       : التشغيلية

 1,905,070 -- 1,905,070 1,311,389 -- 1,311,389 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 
 (8,157,181) (8,157,181) -- (12,531,647) (10,533,094) (1,998,553) دخل عمولة خاصة من سندات وصكوك         

 262,480 262,480 -- 808,296 808,296 -- مصروف عمولة خاصة من قرض بهامش

 (4,137,970) (3,660,972) (476,998) (10,177,490) (4,707,439) (5,470,051) ألجلدخل عمولة خاصة من ودائع 
 إطفاء خصم على استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

-- (2,029,949) (2,029,949) 
-- 

(2,579,574) (2,579,574) 

 1,945,078 1,079,563 865,515 2,219,544 722,283 1,497,261 استهالك ممتلكات ومعدات
أرباح محققة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 (5,006,530) (3,496,834) (1,509,696) الدخل

 

649,616 (2,371,515) (3,021,131) 
غير محققة من االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة ( أرباح) /خسائر 

 29,036,084 16,960,834 12,075,250 العادلة من خالل قائمة الدخل

 

(1,687,976) 161,353 (1,526,623) 

 (17,360,887) (17,360,887) -- (19,353,915) (19,353,915) -- الحصة في الربح من شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

 142,864 -- 142,864 534,751 -- 534,751 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 17,943,536 15,270,008 2,673,528 39,094,558 28,052,802 11,041,756 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية التشغيل قبل دخل

       :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 18,437,004 -- 18,437,004 (29,135,325) -- (29,135,325) أقساط إعادة تأمين مدينة، صافي

 (258,773,830) -- (258,773,830) (410,116,503) -- (410,116,503) إعادة تأمين مستحقةأقساط 

 965,051 -- 965,051 (308,216,413) -- (308,216,413) الحصة الُمعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

 361,871,483 -- 361,871,483 445,906,450 -- 445,906,450 األقساط غير المكتسبة

 8,639,228 -- 8,639,228 (22,256,333) -- (22,256,333) الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

 9,050,872 -- 9,050,872 8,370,230 -- 8,370,230 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 (83,122,033) -- (83,122,033) (90,572,316) -- (90,572,316) تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

 (5,591,634) -- (5,591,634) (10,078,186) -- (10,078,186) أقساط فائض خسارة مؤجلة

 48,487,150 3,817,421 44,669,729 (9,417,474) 184,812 (9,602,286) مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات أخرى

 5,378,636 -- 5,378,636 (14,323,049) -- (14,323,049) ذمم دائنة
 (8,044,331) -- (8,044,331) (3,420,659) -- (3,420,659) ذمم إعادة إسناد مدينة

 (7,585,863) -- (7,585,863) 48,654,387 -- 48,654,387 ذمم إعادة إسناد دائنة

 2,502,910 -- 2,502,910 256,772,655 -- 256,772,655 أقساط معاد إسنادها مستحقة
 33,911,552 -- 33,911,552 18,671,798 -- 18,671,798 مطالبات تحت التسوية

 81,808,783 -- 81,808,783 105,175,169 -- 105,175,169 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 1,656,226 -- 1,656,226 69,647,043 -- 69,647,043 دخل عمولة غير مكتسب
 (8,100,000) (8,100,000) -- -- -- -- تأمينات

 271,793 39,838 231,955 26,964,214 (933,140) 27,897,354 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 219,706,533 11,027,267 208,679,266 121,720,246 27,304,474 94,415,772 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

       

 (14,913,138) (14,913,138) -- (12,998,578) (12,998,578) -- زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 -- -- -- (282,778) -- (282,778) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 204,793,395 (3,885,871) 208,679,266 108,438,890 14,305,896 94,132,994 األنشطة التشغيلية( المستخدم في)/صافي النقد الناتج من
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 (يتبع)المعلومات اإلضافية  .18

 

 (يتبع)قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة 

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

 (غير مراجعة)م 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  (غير مراجعة)م 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

       األنشطة االستثمارية

 (1,394,584) (1,394,584) -- (508,986,404) (142,024,083) (366,962,321) إضافات في ودائع ألجل

 60,602,002 50,477,000 10,125,002 30,810,000 30,810,000 -- ودائع ألجلمتحصالت من استحقاق 

 5,505,098 4,242,614 1,262,484 8,130,672 3,912,829 4,217,843 دخل عمولة خاصة مستحقة من ودائع ألجل

 11,086,039 11,086,039 -- 13,819,113 11,972,455 1,846,658 دخل عمولة خاصة مستحقة من سندات وصكوك

 (1,798,954) (498,885) (1,300,069) (3,344,765) (119,643) (3,225,122) شراء ممتلكات ومعدات

 (85,868,961) (85,868,961) -- (110,957,793) (110,957,793) -- إضافات في استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
متحصالت من تاريخ استحقاق استثمارات محتفظ بها حتى 

 -- -- -- 24,000,000 24,000,000 -- تاريخ االستحقاق

إضافات في استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 (189,104,301) (306,689,668) (164,261,347) (131,963,852) (32,297,495) قائمة الدخل

 

(495,793,969) 

متحصالت من استبعاد استثمارات محتفظ بها بالقيمة 
 308,561,610 208,821,723 99,739,887 620,416,882 317,282,194 303,134,688 العادلة من خالل قائمة الدخل

الناتج من األنشطة (/ المستخدم في)صافي النقد 

 (199,101,719) (2,239,355) (196,862,364) (90,373,642) 2,912,107 (93,285,749) االستثمارية

       

       األنشطة التمويلية

 -- (21,816,606) 21,816,606 -- (3,872,516) 3,872,516 *مساهمينعمليات /من عمليات إعادة تأمين /مستحق إلى

 33,680,203 33,680,203 -- -- -- -- متحصالت من قرض بهامش
مصروفات عمولة خاصة مدفوعة مقابل قرض بهامش 

 -- -- -- (808,296) (808,296) -- دائن

 33,680,203 11,863,597 21,816,606 (808,296) (4,680,812) 3,872,516 األنشطة التمويلية( المستخدم في)/صافي النقد الناتج من

       

 39,371,879 5,738,371 33,633,507 17,256,952 12,537,191 4,719,761 الزيادة في النقد وما في حكمه

 13,156,722 5,122,375 8,034,347 27,807,294 5,939,195 21,868,099 نقد وما في حكمه في بداية الفترة

 52,528,601 10,860,746 41,667,85 45,064,246 18,476,386 26,587,860 نقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 

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

 

 وااللتزامات المحتملة االرتباطات .19
 واألنظمة النظامية اإلجراءات  (أ

 

رغم أنَّه من غير الممكن توقع أو تحديد النتائج . الشركة في قطاع إعادة التأمين وتخضع لإلجراءات النظامية خالل السياق االعتيادي لألعمالتعمل 

أثر جوهري على سيكون لها ( بما في إجراءات التقاضي)النهائية لجميع اإلجراءات النظامية العالقة أو المحتملة، ال ترى اإلدارة بأنَّ هذه اإلجراءات 

 .نتائجها ومركزها المالي

 

 التأمينات المستردة وتأمينات خطابات الضمان  (ب

 

( لاير سعودي 171,812,128: م2021ديسمبر  31)لاير سعودي  149,677,703لدى الشركة استثمارات في أوراق مالية ذات دخل ثابت بمبلغ 

تم إيداع هذه االستثمارات لدى شركة لويدز للتأمين في لندن . ة من خالل قائمة الدخلتم تصنيفها ضمن بند استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادل

 .م2022م و2021م و2020كصناديق لدى لويدز لالستمرار في المشاركة في ائتالفات لويدز لسنوات االكتتاب 
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 ربحية السهم األساسية والمخفضة  .20
 

مليون  89.10صننافي ربح الفترة بواقع  م بقسننمة2021 م و2022 سننبتمبر 30يتم احتسنناب ربحية السننهم األسنناسننية والمخفضننة للفترة المنتهية في 

 .سهم

 

 القيمة العادلة .21
 

منتظمة تتم بين المشاركين في السوق القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة 

 :يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما. بتاريخ القياس

 

 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 

 في حالة عدم وجود سوق رئيسية، في أكثر األسواق مالءمة للموجودات أو المطلوبات 

 

، قريبة من قيمها العادلة في القوائم المالية 7رة بأنَّ القيمة الدفترية لجميع الموجودات وااللتزامات المالية، بخالف تلك المبينة في إيضاح ترى اإلدا

 . األولية المختصرة

 

 التصنيفإعادة  .22
 

مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات أخرى إلى  خالل الفترة، قامت الشركة بإعادة تصنيف الودائع لدى شركة لويدز للتأمين في لندن من مصروفات

تمت إعادة تصنيف بعض األرصدة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية ولم يكن التأثير . استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ً  .على العرض العام للقوائم المالية جوهريا

 

 :م المالية للشركة المتأثر بإعادة التصنيفيعرض الجدول أدناه األثر على كل عنوان للقوائ

 

 م2021ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 (بعد إعادة التصنيف) إعادة تصنيف (قبل إعادة التصنيف) عنوان القوائم المالية

 74,604,344 (171,976,458) 246,580,802 مصروفات مدفوعة مقدماً وودائع وموجودات أخرى

 803,584,596 171,976,458 631,608,138 العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات بالقيمة 

 

 اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة .23
 

 (.م2022أكتوبر  31الموافق )هـ 1444ربيع اآلخر  6تم اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 


