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الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 - 1التكوين واألنشطة الرئيسية
س جلة في المملكة العربية السـعودية بموجب السـجل
الشـركة السـعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية ( "الشـركة" )  -شـركة مسـاهمة سـعودية م ـ
التجـاري رقم  1010250125بتـاريخ  12جمـادى األول 1429هـــــــــ (المواف  17مـايو  )2008ولـديهـا فرف في واليـة لبوان بمـاليزيـا بموجـب
ترخيص رقم  .IS2014146إن عنوان المكتب المســـجل للشـــركة هو مبنى  ، 4130الطري الدائري الشـــمالي حي الوادي وحدة رقم  1الرياض
 - 13313- 6684المملكة العربية السعودية.
إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة أعمال إعادة التأمين التعاوني والنشاطات ذات العالقة في المملكة العربية السعودية وخارجها.
 - 2أسس اإلعداد
أ -أسس العرض
تم إعداد القوائم المالية للسـنة المنتهية في  31ديسـمبر  2019للشـركة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السـعودية والمعايير
واألصـدارات األخرى الصـادرة من الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين (والتي تشـار اليها مجتمعة بالمعايير االدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية).
القوائم المالية السـنوية للسـنة المنتهية في  31ديسـمبر 2018والمعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة بواسـطة مؤسـسـة النقد العربي السـعودي
بخصـوص المحاسـبة عن الزكاة وضـريبة الدخل والتي تتطلب تطبي جميع المعايير الدولية للتقرير المالي والصـادرة عن مجلس معايير المحاسـبة الدولية
فيما عدا تطبي معيار المحاســـبة الدولي رقم " – 12ضـــريبة الدخل وتفســـيرات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  21والمتعلقة بالمحاســـبة عن الزكاة
وضريبة الدخل و الشركات في المملكة العربية السعودية.
ص درت مؤسـسـة النقد العربي السـعودي تعليمات لشـركات التأمين في المملكة العربية السـعودية بحسـاب الزكاة والضـرائب
في تاريخ  23يوليو  2019أ ـ
في قائمة الدخل .وهذا يتواف مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفســيراتها التي أصــدرها مجلس معايير المحاســبة الدولية والتي تم اعتمادها في المملكة
العربية الســعودية والمعايير االصــدارات األخرى والتي تم اصــدارها من قبل الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونين (والتي يشــار إليها مجتمعة بالمعايير
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية).
وفقًا لذلك  ،غيرت الشــركة معاملتها المحاســبية للزكاة وضــريبة الدخل عن طري تعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشــى مع المعيار المحاســبي الدولي 8
"السـياسـات المحاسـبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسـبية" (كما هو موضـف في إيضـاح  )3وتأثيرات هذا التغيير تم اإلفصـاح عنها في االيضـاح
 21في القوائم المالية.
ال يتم عرض قائمة المركز المالي للشـــركة باســـتخدام تصـــنيف متداول  /غير متداول .ومع ذلك  ،تصـــنف األرصـــدة التالية بصـــفة عامة متداولة  :النقد
وأرصـدة لدى البنوك  ،ودائع ألجل  ،دخل عموالت خاصـة مسـتحقة من ودائع ألجل ،أقسـاط تامين مدينة  ،صـافي  ،إسـتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في
قائمة الدخل أقسـاط فائض الخسـارة المؤجلة  ،الحصـة المعاد إسـنادها من المطالبات تحت التسـوية  ،مصـاريف مدفوعة مقدما ً  ،ودائع وموجودات أخرى،
دخل عموالت خاصـة مسـتحقة من سـندات وصـكوك  ،ذمم دائنة  ،ذمم إعادة إسـناد دائنة ،المطالبات تحت التسـوية  ،مصـاريف مسـتحقة ومطلوبات أخرى ،
مخصـص الزكاة وضـريبة الدخل  ،والفائض المتراكم .تصـنف األرصـدة التالية بصـفة عامة غير متداولة :أقساط التأمين المسـتحقة  ،الحصة المعاد اسـنادها
في األقساط غير المﮐتسبة  ،الحصة المعـاد اســــنـادهـا من المطالبات المتﮐبدة غير المبلغ عنها  ،تﮐاليف اكتتـاب مؤجلة  ،الممتلﮐات والمعدات  ،صافي ،
اســتثمار في شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  ،الوديعة النظامية  ،دخل مســتح من الوديعة النظامية  ،أقســاط إعادة إســناد مســتحقة  ،أقســاط
التامين غير المﮐتسبة  ،المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها ،والعموالت غير مكتســــبة على عمليات معاد اســــنادها ،وتعويضــــ ات مكافاة نهاية الخدمة
وإيرادات العموالت المستحقة الدفع لمؤسسة النقد العربي السعودي.
تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي وفقا ً للسيولة .طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية ،تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية لكل من حسابات
عمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين ويتم عرض هذه القوائم المالية وفقا ً لذلك (انظر إيضاح  .)32يتم تسجيل األصول وااللتزامات واإليرادات
والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط .يتم تحديد واعتماد أساس توزيع اإليرادات والمصاريف من العمليات المشتركة
من قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة .
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 -2أسس اإلعداد (تتمة)
أ-

أسس العرض (تتمة)
قائمة المركز المالي ،قائمة الدخل ،قائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين التي يتم عرضها في ايضاح 32
في القوائم المالية والتي تم تقديمها كمعلومات مالية إضافية و االمتثال لمتطلبات اللوائف التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي وليس وفقا
لمعيار التقارير المالية الدولية .تتطلب اللوائف التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضف بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين .وبنا ًء على ذلك  ،فإن قائمة المركز المالي  ،وقائمة الدخل  ،والدخل الشامل والتدفقات النقدية
المعدة لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله  ،تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر
الشاملة للعمليات المعنية.

عند إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي  ،يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات إعادة التأمين مع تلك الخاصة بعمليات
المساهمين .يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة  ،إن وجدت  ،بالكامل أثناء الدمج .إن السياسات المحاسبية
المعتمدة لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.
إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات إعادة التأمين مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات
النقدية وكذلك بعض اإليضاحات ذات العالقة على المعلومات المالية تمثل معلومات تكميلية اضافية مطلوبة كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية.
تم توزيع الفائض بين عمليات إعادة التأمين وعمليات المسااهمين وفقا للوائح التنفيذية الصاادرة من قبل مؤساساة النقد العربي الساعودي ،حيم يتم توزيع %90
على مسااااهمي الشاااركة من الفائض السااانوي من عمليات إعادة التأمين وحملة الوثائق على  %10الباقية .يتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات إعادة التأمين
لعمليات المساهمين بالكامل.
وفقا ً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السـعودية  ،على الشـركة أن تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وعرض
القوائم المالية بناءا ً على ذلك .يتم تسـجيل اإليرادت والمصـاريف الخاصـة بكل نشـاط في الحسـابات الخاصـة بذلك النشـاط ويتم توزيع اإليرادات والمصـاريف
األخرى المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.
وفقا ً للمادة  2( 70ج) من الالئحة التنفيذية لشركات التامين من مؤسسة النقد العربي السعودي ،يتم تحويل  %20من صافي دخل السنة إلى االحتياطي
النظامي .ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يتساوى االحتياطي مع رأس المال .إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.

ب -اسس القياس
تم اعداد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ما عدا االسااتثمارات التي يتم قياسا ها بالقيمة العادلة من خالل قائمة  -الدخل  ،والشااركات المســتثمر

فيها بطريقة حقوق الملكية والتي تتم المحاسبة عنه وفقا لطريقة حقوق الملكية ومكافأة نهاية الخدمة بالقيمة الحالية.
ت -العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة.
ث -السنة المالية
تتبع الشركة السنة المنتهية أي انها تبدأ في  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر.

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
ان السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنهية في  31ديسمبر
 ،2018باستثناء التالي:
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة(تتمة)
أ  -التغير في السياسة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل
تم تعديل أسس األعداد كنتيجة للتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  23يوليو  .2019سابقا تم عرض الزكاة وضريبة الدخل
بقائمة التغيرات في حقوق الملكية طبقا لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  381000074519بتاريخ  11ابريل  .2017مع التعليمات الصادرة
مؤخرا من من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  23يوليو ،2019فإنه يجب عرض الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل .قامت الشركة بالمحاسبة
عن هذا التغير في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي (انظر ايضاح رقم  )2واآلثار المترتبة على التعديل أعاله والتي تم اإلفصاح عنها
باإليضاح رقم  20بالقوائم المالية .وكنتيجة لهذا التغير ،انخفضت ربحية الشركة للدخل المبلغ عنه للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018بقيمة
 12,902,802اير سعودي .إن التغير الذي حصل ليس له أثر على قائمة التدفقات للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
 -1ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل او المعفي هي ضريبة الدخل المستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة في الفترة الحالية وفقا لنسب ضريبة الدخل لكل نطاق
قضائي بعد تعديله بتغيرات في الموجودات وااللتزامات الضريبية والتي تستند الى الفروقات المؤقتة و الخسائر ألغراض الضريبة غير المستخدمة.
يتم احتساب رسوم ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في نهاية فترة التقرير في المملكة العربية
السعودية حيم تعمل الشركة وتولد دخل خاضع للضريبة .تقو م اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في مجال اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق
بالحاالت التي تخضع فيها اللوائح الضريبية المطبقة للتفسير .وتوضع أحكاما ،حسب اإلقتضاء ،على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى السلطات الضريبية.
وتوجد ال تعديالت عند تسجيل التقدير النهائي لضريبة الدخل في الفترة التي تم اجراء التعديالت فيها.
تستقطع الشركة الضرائب في معامالت محددة لألطراف غير المقيمين في المملكة العربية السعودية كما هو مقرر في نظام ضريبة الدخل للمملكة العربية
السعودية .استقطاع الضرائب المدفوعة بالنيابة عن األطراف الغير مقيمين ،والتي ال يمكن استردادها من هذه األطراف ،تم تحويلها.
 -2التفسير الدولي  – 23عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل
يتناول التفسير معالجة ضرائب الدخل عندما تتضمن معالجات الضرائب عدم تأكد محيط يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي  – 12ضرائب الدخل
ال ينطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي .12وال يشمل بالتحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطةبالمعالجات الضريبية غير المؤكدة .يتناول التفسير تحديدا َ ما يلي:
• ما إذا كانت الشركة تأخذ في حسبانها كل معالجة من المعالجات الضريبية غير المؤكده على حدة.
• اإلفتراضات التي تضعها الشركة بخصوص فحص السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية.
• الكيفية التي تحدد بها الشركة الربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض ضريبية) واألسس الضريبية .والخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة.
واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريبة.
• الكيفية التي تأخذ بها المنشأة في حساباتها التغيرات في الحقائق والظروف.
يتعين على المنشأة تحديد ما إذا كان يجب النظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع واحدة أو أكثر من المعالجات الضريبية غير
المؤكدة .يجب اتباع النهج الذي يتنبأ بشكل أفضل بحل عدم اليقين.
تطبق الشركة حكما ً هاما َ في تحديد أوجه عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل .نظرا ألن الشركة تعمل في بيئة معقدة متعددة  ،فقد قامت بتقييم ما إذا
كان للتفسير تأثير على قوائمها المالية.
عند اعتماد التفسيرات  ،ن ظرت الشركة فيما إذا كانت لديها أي أوضاع ضريبية غير مؤكدة  ،خاصة تلك المتعلقة بتسعير التحويل .تتضمن ملفات
الضريبة الخاصة بالشركة في سلطات قضائية مختلفة على الخصومات المتعلقة بتسعير التحويل  ،وقد تتحدى سلطات الضرائب تلك المعالجات الضريبية.
قررت الشركة بنا ًء على امتثالها الضريبي ودراسة تسعير التحويل  ،أنه من المحتمل أن يتم قبول معامالتها الضريبية من قبل السلطات الضريبية .لم
يكن للتفسير تأثير على القوائم المالية للشركة.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة(تتمة)
 -3التغير في السياسات المحاسبية للزكاة والضربية الدخل (تتمة)
 -3الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وفقا للوائح الهيئة لعامة للزكاة والدخل .يتم احتساب مصروفات الزكاة على قائمة الدخل .ال يتم حساب الزكاة كضريبة دخل وبالتالي
ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.
ب) تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي - 16التأجير
اعتبارا من  1يناير  ، 2019اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – ، 16عقود اإليجار ،وسيتم توضيح تأثير هذا المعيار أدناه :
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16محل التوجيهات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم  17عقود اإليجار ،والتفسير
الدولي  4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم  15عقود اإليجار التشغيلي الحوافز ،وتفسير لجنة
التفسيرات الدولية رقم  27تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار
تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في يناير  2016وهو ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019في 1
يناير  ، 2019أي من تاريخ السريان  ،لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي  16أي تأثير مالي جوهري على القوائم المالية للشركة .ينص المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم  16على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها ينبغي االعتراف بها عموما في قائمة المركز
المالي للشركة ،ما لم تكن المدة  12شهرا أو أقل أو يكون عقد اإليجار لألصول منخفضة القيمة.
وبالتالي ،فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي  "17عقود اإليجار" في عقود اإليجار التشغيلي أو التمويلي يتم حذفه للمستأجرين.
لكل عقد إيجار ،يقوم المستأجر باثبات االلتزام بالتزامات اإليجار المتكبدة في المستقبل .في المقابل ،يتم رسملة الح في استخدام األصل المؤجر ،وهو
ما يعادل عموما القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية مضافا إليها التكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم اطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.
اختارت الشركة طريقة تطبي النهج المعدّل بأثر رجعي التي يسمف بها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .16نتيجة لذلك  ،من التطبي األولي للمعيار
الدولي للتقرير المالي  16على عقود اإليجار التشغيلي ،تم قياس الح في استخدام األصول المؤجرة عموما بمبلغ التزام اإليجار ،باستخدام معدل
االقتراض اإلضافي الذي يعد أفضل تقدير للشركة في وقت إعداد التقرير األولي( 1ابريل  )2019والذي كان حوالي  .% 5يصنف ح استخدام
األصول ضمن الممتلكات والمعدات .من ناحية أخرى  ،يتم تصنيف التزام اإليجار ضمن المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى.
أ -اصل حق االستخدام  /التزامات اإليجار
عند االثبات األولي ،عند بدء العقد ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد ،أو يحتوي على عقد إيجار .والعقد ،أو يحتوي على عقد إيجار ،إذا كان العقد
ينص على ح السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل العوض .يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تعود إلى الشركة ويمكن
للشركة توجيه استخدام هذه األصول
• ح استخدام األصول
تطب الشركة نموذج التكلفة  ،وتقيس ح استخدام األصول بسعر التكلفة:
أ)

ناقصا أي مجمع استهالك وأي خسائر انخفاض القيمة المتراكمة ؛ و

ب) معدلة إلعادة قياس التزامات اإليجار نتيجة لتعديل عقد اإليجار.
بشكل عام ،فإن أصل حق االستخدام سيكون مساويا اللتزامات اإليجار .ومع ذلك ،إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل إعداد المواقع ،والتأمينات غير
المستردة ،وتكاليف الطلب ،والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعامالت ،وما إلى ذلك فيجب إضافتها إلى قيمة حق استخدام األصول.
• التزامات عقود ايجار
عند اإلثبات األولي ،فإن التزام عقود اإليجار هو القيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية للمؤجرين .عند تاريخ البدء ،تقيس الشركة التزامات اإليجار
عن طري :
أ)

زيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل التمويل اإلضافي على التزام عقود اإليجار؛

ب) تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار ،و
ت) إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي اعادة تقييم أو تعديل عقد إيجار.
يتم تصنيف أصول ح االستخدام ضمن الممتلكات والمعدات ،بينما يتم تصنيف التزامات التأجير ضمن المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى في
قوائم المركز المالي.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
باإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله ،نورد أدناه المعايير التالية والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد حتى تاريخ اصدار القوائم المالية
للشركة موضحة أدناه .تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير (إذا كانت تنطبق على أنشطتها) عندما تصبح سارية المفعول .إضافة لذلك ،قررت الشركة عدم
التطبيق المبكر للتعديالت والمراجعات لمعايير التقارير المالية الدولية والتي نشرت وتعتبر الزامية للشركة اعتبارا ً من تواريخ مستقبلية.

معيار الدولي للتقرير المالي رقم  9األدوات المالية
نُشر هذا المعيار في  24يوليو  2014وحل محل المعيار المحاسبي الدولي  .39يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:
التصنيف والقياس
يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نهجا ً واحدا ً لتحديد ما إذا كان األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة ،وفقا للقيمة العادلة من خالل إيرادات دخل
شامل أخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطين:

أ) يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و
ب) تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي ال تمثل سوى مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ
األصلي المستحق.
يتم قياس األصاال المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشااامل اآلخر ويتم إعادة تدوير المكاسااب أو الخسااائر المحققة من خالل الربح أو
الخسارة عند البيع ،إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
أ)

يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع و

ب) الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد المستحقة عليه حصراً.
باإلضافة إلى ذلك ،عند االعتراف األولي ،يمكن الشركة استخدام خيار تعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك
يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي.
بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها للتداول ،يمكن للجهة أيضًا إجراء عملية اختيار غير قابلة لإللغاء لعرض التغييرات الالحقة في القيمة
العادلة لألدوات (بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة) في الدخل الشامل اآلخر مع أرباح معترف بها في الربح أو الخسارة.

باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يتم االعتراف بمبلغ التغير في القيمة
العادلة للمطلوبات المالية الذي يعزى إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات في الدخل الشامل االخر ،ما لم يكن االعتراف بآثار
التغيرات في المخاطر االئتمانية المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق أو يوسع عدم التطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة.
اإلنخفاض في القيمة
يعكس نموذج انخفاض القيمة في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الخسااااائر االئتمانية المتوقعة ،مقارنة بالخسااااائر االئتمانية المتكبدة بموجب
المعيار المحاسبي الدولي .39
في إطار نهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9لم يعد من الضااروري أن يحدث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسااائر االئتمان .وبدالً من ذلك ،تقوم
الجهة دائما ً باحتسااااب الخساااائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخساااائر االئتمانية المتوقعة .يتم تحديم مبلغ الخساااائر االئتمانية المتوقعة في كل
تاريخ رفع التقارير ليعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

المحاسبة عن التحوط
يُقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9متطلبات جديدة للمحاسبة التحوطية التي تتماشى مع المحاسبة التحوطية بشكل أوثق مع إدارة المخاطر .وتضع
المتطلبات نهجا ً أكثر اعتمادا ً على المبادئ إزاء ال نموذج العام للمحاسبة التحوطية .تنطبق التعديالت على جميع المحاسبة التحوطية باستثناء تحوطات القيمة
العادلة لمخاطر أسعار الفائدة (يُشار إليها عادة باسم "تحوط كلي للقيمة العادلة") .وبالنسبة لهذه  ،قد تواصل الجهة تطبيق متطلبات المحاسبة التحوطية
السارية حاليا ً في معيار المحاسبة الدولي رقم  .39وقد ُمنح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولية يتناول محاسبة التحوط الكلي
كمشروع منفصل.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة(تتمة)
التاريخ الفعلي
كان تاريخ بدء الفعلي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المنشور في  1يناير  .2018ومع ذلك ،التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 4عقود التأمين :وتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم – 9األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4عقود التأمين ،المنشورة في
 12سبتمبر  ،2016تغير المعيار الدولي الحالي رقم  4للسماح للشركات التي تصدر عقود تأمين ضمن نطاق المعيار الدولي رقم  4بتخفيف بعض
التأثيرات المترتبة على تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9قبل أن يصبح المعيار الجديد لعقد التأمين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم –  17عقود
التأمين ساري المفعول .وتطرح التعديالت خيارين بديلين:
 )1تطبيق اعفاء مؤقت من تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9حتى وقت سابق من
أ) التاريخ الفعلي للمعيار الجديد لعقد التأمين القياسي؛
ب) فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2021قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  17مارس  2020تمديد إضافي للتاريخ الفعلي
للمعيار الدولي للتقرير المالي  17والمعيار الدولي للتقرير المالي  9واإلعفاء االختياري للمعيار الدولي للتقرير المالي  4الى  1يناير  .2023إن
اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التاجيل .هذا الخيار متاح فقط للمنشأت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم
تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  9سابقا؛أو؛
 )2اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9ولكن بالنسبة للموجودات المالية ،يتم حذفها من الربح أو الخسارة وكذلك أثار بعض حاالت عدم التطابق
المحاسبي التي قد تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد .خالل الفترة المؤقتة ،هناك إفصاحات إضافية مطلوبة
قامت الشركة بإجراء تقييما مبدئي شمل أدناه:
) (1تمت مقارنة القيمة الدفترية لإللتزامات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في نطاق المعايير الدولية للتقارير المالية ( 4بما في ذلك مكونات األيداع
أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين) بالقيمة الدفترية اإلجمالية لجميع التزاماتها؛ و
( )2تمت مقارنة القيمة الدفترية التي تحمل التزامات الشركة المرتبطة بالتأمين بالقيمة الدفترية اإلجمالية لجميع التزاماتها .بنا ًء على هذة التقييمات،
قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت .بالتالي ،قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للقرارات المالية  9إلى التاريخ الفعلي للمعيار عقود التأمين
الجديدة .يتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية للشركة.

تقييم األثر
تقوم الشركة حاليا ً بتقييم تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية  .9وحتى تاريخ نشر هذه القوائم المالية ،لم تقم الشركة بعد بتقييم األثر المالي
العتماد المعيار بشكل كامل.
بتاريخ  31ديسمبر  ،2019تمتلك الشركة إجمالي الموجودات المالية الموجودات المتعلقة بالتأمين  1,573,480,519اير سعودي و 486,390,296

اير سعودي على التوالي .ومع ذلك ،فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت اوراق الدين تستوفي اختبار فقط مدفوعات رأس
المال و الفائدة على المبلغ األصلي المستحق كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9إن التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر
االئتمان لهذة الموجودات المالية مذكورة في االيضاح رقم .30
تقوم الشركة حاليا ً بتقييم التأثير على تطبيق وتنفيذ المعايير الدولية للتقارير المالية  .9ومع ذلك الشركة تتوقع أن يتأثر تصنيف وقياس الموجودات المالية
من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  .9لم تقم الشركة بعد بإجراء مراجعة تفصيلية.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة(تتمة)
معيار التقرير المالي الدولي  – 17عقود التأمين
نظرة عامة
نُشر هذا المعيار في  18مايو  .2017وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين والتي تحل محل المعيار الدولي للتقارير
المالية  – 4عقود التأمين .هذا المعيار الجديد ينطبق على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعلى عقود االستثمار التي تتمتع
بخصائص المشاركة التقديرية شريطة أن تصدر الجهة هي األخرى عقود التأمين .ويتطلب هذا فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:
)1

المشتقات المرفقة إذا كانت تقابل معايير محددة معينة و

)2

مكونات االستثمار المتميزة و

)3

أي تعهد بنقل سلع متميزة أو خدمات غير تأمينية.

يتعين أن يتم حساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا ً للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
.)15
القياس
على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4والتي تسمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام سياسات المحاسبة ألغراض
القياس القائمة قبل يناير  ،2015فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17يقدم نماذج القياس المختلفة التالية:
يعتمد نموذج القياس العام على مجموعات البناء التالية:
أ) التدفقات النقدية المحققة والتي تشمل :
•

تقديرات مرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية و

•

تعديالت عاكسة للقيم الزمنية للنقود (على سبيل المثال الخصومات) والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية.

•

تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية.

ب) يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف به باعتباره كيانا ً يقدم الخدمات في المستقبل .ال يمكن
أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبيا ً عند البداية فأي مبلغ صافي سلبي للتدفقات النقدية المستوفاة عند البداية سيتم تسجيلها على الفور في الربح أو
الخسارة.
في نهاية كل فترة تقارير الحقة ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع:
•

التزامات التغطية المتبقية والتي تشمل التدفقات النقدية المحققة ذات الصلة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك
التاريخ و

•

االلتزامات عن المطالبات المتكبدة والتي تقاس باعتبارها التدفقات النقدية المحققة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في هذا
التاريخ.

ويتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقا ً ألي تغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المسااااتقبلية .ونظرا ً ألن هامش الخدمة التعاقدية ال يمكن أن
يكون سلبياً ،فإن التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقي يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
سيتم اإلبالغ عن تأثير التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر ويتم تحديده من خالل إختيار السياسة المحاسبية.
بعد منهج الرسوم المتغير نموذ ًجا إلزاميًا لقياس العقود التي تتسم المشاركة المباشرة (يشار إليه أيضًا باسم"عقود المشاركة المباشرة") .يتم إجراء هذا
التقييم حول إذا ما كان العقد يفي بهذه المعايير يتم إجراؤه عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمه الحقا ً ولهذه العقود فإنه وباإلضافة إلى التعديالت بموجب
نموذج القياس العام ،فإن هامش الخدمة التعاقدية يتم تعديله أيضا ً ألجل:
 )1حصة المنشأة في التغييرات في القيمة العادلة للبنود األساسية؛
)2

أثر التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسية.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة(تتمة)
معيار التقرير المالي الدولي  – 17عقود التأمين (تتمة)
باإلضافة إلى ذلك ،يُسمح بنهج تخصيص قسط التأمين مبسط لقياس اإللتزام المالي عن التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياسا ً ال يختلف جوهريا عن نموذج
القياس العام لمجموعة العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة واحدة أو أقل ومن خالل نهج تخصيص قسط التأمين ،فإن االلتزام
بالتغطية المتبقية بتوافق مع أقساط التأمين المستلمة عند االعتراف المبدئي مخصوما منها التدفقات النقدية لحيازة التأمين .يظل نموذج القياس العام
ساريا ً في قياس االلتزام المالي عن المطالبات المتكبدة .ومع ذلك ،اليطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية حسب القيمة الزمنية للنقود وتأثير
المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع هذه التدفقات النقدية/إستالمها في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبّد المطالبات.

التاريخ الفعلي
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت مسودة التعرض على المعيار للتقرير المالي  17التي تقترح تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقرير
المالي  17خالل يونيو  2019وتلقى مالحظات عليها من عدد من ذو العالقة .في  17مارس  ،2020أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مناقشاتة
حول التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي " 17عقود التأمين" التي تم اقتراحها للحصول على االستشارة العامة بهذا الخصوص في يونيو
 .2019وقد قرر تأجيل التاريخ الفعلي للمعيار الدولي للتقرير المالي  17في الربع الثاني من  .2020يسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كالً من المعاير
في تاريخة الفعلي أي  1يناير  .2023يسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كالً من المعيار الدولي للتقرير المالي  -15اإليرادات من العقود مع العمالء
والمعيار الدولي للتقرير المالي  – 9األدوات المالية .تنوي الشركة تطبيق المعيار في التاريخ الفعلي أي  1يناير .2023
مرحلة االنتقال
مطلوب التطبيق باألثر الرجعي .ومع ذلك ،إذا كان الطلب الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي ،فإنه على الشركة عندئذ أن تختار
إما نهجا معدال بأثر رجعي أو نهجا ذا قيمة عادلة.
العرض واإلفصاحات
وتتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في سياسات المحاسبة المتعلقة بعقود التأمين وإعادة التأمين وعقود االستثمار ذات الميزات االختيارية
المشاركة ،إذا كانت منطبقة مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة(تتمة)
معيار التقرير المالي الدولي  – 17عقود التأمين (تتمة)
تقييم األثر:
تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17من تاريخ إصدار هذه القوائم المالية ،لم يتم تقيم األثر المالي إلعتماد المعيار
بالكامل من قبل الشركة .قامت الشركة بتحليل الثغرات والفجوات الرئيسية وتأثيرها على النحو التالي:
الجهة المتأثرة
األثر المالي

الملخص عن األثر
وتقوم الشركة حاليا ً بتقييم أثر تطبيق وتنفيذ المعايير الدولي للتقرير المالي  .17اعتبارا ً من تاريخ نشر هذه
القوائم المالية لم يتم تقيم األثر المالي لألعتماد المعيار الكامل من قبل الشركة

األثرعلى البيانات

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 17على بيانات إضافية وأن غالبية البيانات متاحه لدى الشركة وهي
حاليا بصدد تجهيز وتجميع البيانات ألستيعاب أي متطلبات اضافية ودمج البيانات في مكان واحد من نظم
تكنلوجيا المعلومات المختلفة التي لديها

األثر على نظم تكنلوجيا المعلومات

تعمل الشركة حاليا على تحسين قدرة انضمتها الحالية .وايضا ً تقوم الشركة حاليا ُ بتقييم عوامل األحتساب
المعيارالدولي للتقارير 17المتوفره في السوق والتي تتناسب مع متطلبات الشركة بموجب معيار الدولي
لتقارير 17

األثر على التقدم

سيغير المعيار الدولي للتقارير المالية  17بشكل جوهري عرض قائمة المركز المالي وقائمة الدخل
وسيؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسات واإلجراءات وتقييم المنتجات والتقييم االكتواري ومتطلبات
اإلفصاح .وبالتالي  ،تجري الشركة حاليًا تقيي ًما لمواءمة جميع هذه المتطلبات وفقًا للمعيار الدولي للتقارير
المالية  17من خالل استخدام محرك احتساب المعيار الدولي للتقارير المالية  ، 17وتعزيز أنظمتها
االكتوارية والمحاسبية واالستثمارية  ،والتي ستفي بمتطلبات اإلفصاح أيضًا.

التأثير على ترتيبات إعادة التأمين
األثر على السياسات و أطر التحكم

شهرا ويتوافق مع أعمال إعادة التأمين الداخلية التي تكتبها الشركة.
إن التعرض لهذه التغطية يتجاوز 12
ً
تقوم الشركة حاليًا بتقييم جدارة األعتراف بعقود إعادة التأمين المبرمة
اعتبارا من تاريخ نشر هذه
تقوم الشركة حاليًا بتقييم أثر تطبيق وتأثير المعيار الدولي للتقارير المالية .17
ً
البيانات المالية  ،لم يتم تقييم التأثير المالي العتماد المعيار بالكامل من قبل الشركة ،وبالتالي فإن الشركة
في عملية تعزيز سياساتها وإجراءاتها وإطار الرقابة لموائمتها مع أثرالتطبيق وتأثير المعيار الدولي للتقارير
المالية 17

بدأت الشركة عملية التنفيذ وشكلت فريق المشروع  ،تحت إشراف لجنة اإلدارة التنفيذية لمعيار الدولي للتقرير المالي .

18

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 - 3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
نورد أدناه بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية كما هو أدناه:
إعادة االسناد
تستخدم الشركة اتفاقيات إعادة اسناد عمليات التأمين لزيادة قدرات التأمين الخاصة بها وللتقليل من مخاطر تعرضها للخسائر .إن إعادة إسناد عمليات
إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها المباشرة تجاه شركات التأمين التي أسندت إليها عمليات التأمين.
يتم إجراء مراجعـة لالنخفـاض في القيمـة للمبـالغ القـابلـة لدســــترداد بموجـب عقود إعـادة االســــنـاد بتـاريخ كـل تقرير أو على نحو متكرر عنـد وجود
مؤشـرانخفاض في القيمة خالل السـنة المالية .يحدث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضـوعي يشـير إلى عدم إمكانية الشـركة اسـترداد المبالغ
القائمة بموجب شــروط العقد ،وإمكا نية قياس اثر المبالغ التي ســتســتلمها الشــركة من معيدي التأمين بشــكل موثوق به .يتم إثبات الخســائر في قائمة
الدخل.
تعرض األقساط على أساس إجمالي والمطالبات على اساس صافي لكل من إعادة التأمين وعمليات إعادة اإلسناد.
تمثل مطلوبات عمليات اعادة االسـناد األرصـدة المسـتحقة لمعيدي التأمين .تقدر المبالغ المسـتحقة بطريقة تتف مع عقد إعادة إسنااد التأمين المرتبطة
ـدي ة أو إنهـائهـا أو عنـد تحويـل العقـد إلى طرف
بهـا.يتم التوقف عن إثبـات موجودات ومطلوبـات عمليـات إعـادة التـأمين عنـد إســــتنفـاذ كـافـة الحقوق التعـاق ـ
آخر.
االستثمارات في الشركات الزميلة
الشاركات الزميلة هي تلك الشاركات التي يكون للشاركة تأثير جوهري عليها ،وليس السايطرة أو السايطرة المشاتركة على الساياساات المالية والتشاغيلية.
يتم المحاساابة عن االسااتثمار في الشااركات الزميلة باسااتخدام طريقة حقوق الملكية .يتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة ،والتي تتضاامن تكاليف المعاملة.
الحقا ً لإلعتراف المبدئي تتضامن القوائم المالية حصاة الشاركة من األرباح أو الخساائر والدخل الشاامل االخر في الشاركات الزميلة حتى تاريخ انقضااء
التأثير الهام.
النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد لدى الصندوق والبنوك وودائع ألجل والتي تستح خالل اقل من ثالثة اشهر من تاريخ اقتنائها.
توزيعات االرباح
يتم اثبات توزيعات االرباح عندما يكون لديه الح في الحصول على الدفعات ،وذلك بشكل عام عندما يواف المساهمون على توزيع ارباح.
تكاليف اإلكتتاب المؤجلة
يتم تأجيل التكاليف المباشــرة وغير المباشــرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصــدار أو إعادة تجديد عقود إعادة التأمين بالقدر الذي تكون فيه هذه
التكاليف قابلة لدسـترداد من األقسـاط المسـتقبلية .يتم إثبات كافة تكاليف األكتتاب األخرى المتضـمنة الشـاملة تكاليف اشـراف ورقابة كمصـروف عند
تكبدها .وبعد اإلثبات األولي لها ،يتم إطفاء التكاليف المؤجلة بإتباف نفس األسـاس المسـتخدم في األقسـاط غير المكتسـبة .يقيد اإلطفاء في قائمة الدخل.
يتم إحتسـاب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة إلسـتنفاذ المنافع االقتصـادية المسـتقبلية التي تضـمنها ذلك األصـل وذلك بتعديل
فترة اإلطفاء ،ويتم إعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.
يتم إ جراء مراجعـة للتـأكـد من وقوف إنخفـاض في القيمـة ،وذلـك بتـاريخ إعـداد كـل قوائم مـاليـة أو أكثر وذلـك عنـد وجود دليـل على وقوف هـذا اإلنخفـاض.
وفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالســــترداد عن القيمة الدفترية ،يتم إثبات خســــارة اإلنخفاض في قائمة الدخل .كما تؤخذ تكاليف االكتتاب
المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية.
اليتم اثبات تكاليف االكتتاب المؤجلة عند االنتهاء من هذه العقود او تسويتها.
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 - 3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
المصاريف المدفوعة مقدما
تمثل المصـاريف المدفوعة مقدما مصـاريف غير متكبدة بعد ولكن تم دفعها نقدا .وسـجلت مدفوعات مقدما في البداية كموجودات وتقاس على المبلغ
النقدي المدفوف .وفي وقت الح تحمل هذه إلى قائمة الدخل حيث يتم استهالكها أو تنتهي مع مرور الوقت.
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكـات والمعـدات ،بالتكلفـة ناقصــــا ً االســــتهالك المتراكم وأي إنخفـاض في القيمـة .عنـدما يطلـب إســــتبـدال أجزاء جوهرية من الممتلكـات
والمعدات على فترات ،تقوم الشـركة بإثبات هذه األجزاء كموجودات مسـتقلة وفقا ً ألعمار إنتاجية محددة ويتم إسـتهالكها وفقا لذلك .يتم إدراج جميع
تكاليف األصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها .األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.
يتم استهالك وإطفاء تكلفة كافة الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:
المبنى
أجهزة الحاسب اآللي والمعدات
األثاث والمفروشات
السيارات
تحسينات المباني المستأجرة

 33سنة
 5 – 3سنوات
 5سنوات
 4سنوات
 10سنوات

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية ،ومن ثم تعديلها إذا اقتضـــى األمر ،في تاريخ إعداد كل قوائم مالية .كما يتم مراجعة القيمة
الـدفتريـة لهـذه الموجودات للتـأكـد من وجود إنخفـاض في قيمتهـا ع نـد وجود أحـداث أو تغيرات في الظروف تشــــير إلى أن القيمـة الـدفتريـة قـد ال تكون
قابلة لالسترداد .في حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة المتوقعة القابلة لالسترداد ،يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة
لالسترداد لها.
يتم التوقف عن اثبات أى بند من بنود الممتلكات والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصـــادية مســـتقبلية إضـــافية من اســـتخدامه أو
اسـتبعاده .يتم إثبات أي ربف أو خسـارة ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات (التي يتم إحتسـابها بالفرق بين صـافي متحصـالت اإلسـتبعاد والقيمة
الدفترية لألصل) في قائمة الدخل أو ترحل إلى الدخل في السنة التي يتم التوقف عن االثبات فيها.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضــوعي على انخفاض قيمة أي أصــل مالي أو مجموعة من الموجودات
المالية  .يحدث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم إمكانية الشركة استرداد المبالغ القائمة بموجب شروط العقد ،وإمكانية
قياس اثر المبالغ التي سـتسـتلمها الشـركة بشـكل موثوق به .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل  ،يتم إثبات خسـارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل.
يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي :
▪ بالنسـبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة ،يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة  ،ناقصـا خسـارة االنخفاض المثبتة سـابقا
في قائمة الدخل.
▪ بالنســبة للموجودات المثبتة بالتكلفة ،يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المســتقبلية المخصــومة
على أساس معدل العائد السائد في السوق حاليا ً ألصل مالي مماثل .و
ـدية المســــتقبليـة
▪ بـالنســــبـة للموجودات المثبتـة بـالتكلفـة المطفـأة ،يمثـل االنخفـاض في القيمـة الفرق بين القيمـة الـدفتريـة والقيمـة الحـاليـة للتـدفقـات النق ـ
المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي.
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 - 3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
إجمالي األقساط المكتتبة
تتكون إجمالي األقســاط المكتتبة من مجموف األقســاط المتعلقة بالعقود التي تبدأ خالل الســنة المالية بصــرف النظر إذا كانت تتعل بشــكل كامل أو
جزئي بفترات محاســبية الحقة .وتشــتمل كذلك على تقدير األقســاط المتعاقد عليها والتي لم يتم إبالا الشــركة عنها حتى تاريخ قائمة المركز المالي.
يتم إظهار األقساط كأقساط تأمين مستحقة في قائمة المركز المالي.
حيث تتطلب شروط العقد إعادة التغطية بعد خسارة الشركة المسندة ،حيث تحتسب أقساط إعادة إلزامية وفقا لشروط العقد.
األقساط المكتسبة ودخل العموالت
ترحل األقسـاط ودخل العموالت إلى الدخل على مدى فترات تغطية أخطار إعادة التأمين التي تخصـها .تمثل األقسـاط غير المكتسـبة ودخل العموالت
الحصة في األقساط المكتتبة ودخل العموالت المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول ،ويتم تأجيلها باستعمال الطرق التالية :
▪ طريقة عدد األيام الفعلية بالنســـبة لعقود إعادة التأمين االختياري واتفاقيات إعادة التأمين التعاقدي غير النســـبي والمحافظ المحولة من شـــركات
التأمين.
▪ لعقود إعادة التأمين التعاقدي النسبي  ،يتم احتسابها على أساس قطاف األعمال المتعلقة بها كما يلي :
القطاع
الهندسي
أخرى
عقود خاصة

السنوات
4
2
بنا ًء على طبيعتها والشروط األساسية

ترحل التغيرات في مخصــص األقســاط غير المكتســبة ودخل العموالت إلى قائمة الدخل كي يتم إثبات اإليرادات على مدى فترات تغطية مخاطر
إعادة التأمين.
المطالبات
تتكون المطالبات من المطالبات المبلغ عنها من قبل شـــركات التأمين طبقا ً التفاقيات إعادة التأمين و مصـــاريف تســـوية الخســـائر ذات العالقة ،بعد
خصم االستردادات ،وتحمل على قائمة الدخل.
يشــمل ذلك على تكلفة المطالبات ومصــاريف ادارة المطالبات المدفوعة خالل الفترة ،باالضــافة الى حركة مخصــص المطالبات تحت التســوية،
المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها و مخصص ادارة المطالبات .قد تكون االلتزامات النهائية أكثر او اقل من المبلغ المقدم.
يتم إدراج أي فرق بين المخصــصــات في تاريخ التقرير والتســويات والمخصــصــات في الســنة التالية في قائمة الدخل لتلك الســنة ..ال تقوم الشــركة
بتخفيض المطلوبات ا لمتعلقة بالمطالبات غير المسددة ألنه يتوقع بشكل كبير أن يتم سداد كافة المطالبات خالل سنة من تاريخ قائمة المركز المالي.
تجنب الشــركة مخصــص مطالبات بناء على الخبرة الســابقة للشــركة .ويقوم خبراء تســوية خسـ ائر المســتقلين بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات.
اضـــافة الى ذلك تجنب مخصـــصـــات وفقا لتقديرات االدارة وخبرتها الســـابقة لقاء المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها باالضـــافة الى تكلفة ســـداد
المطـالبـات القـائمـة في تاريخ قائمـة المركز المـالي .ان مبلغ المطاالباات المتكبادة وغير المبلغ عنهاا تسااااتناد على تقديرات محسااااوبة باسااااتخادام تقنيات
االكتوارية المقبولة على نطاق واسااع مثل طريقة شاااين ليدر و بورنهيتر فيرغسااون ونسااب الخسااارة التي يتم مراجعتها على فترات منتظمة من قبل
خبير االكتواري المساتقل .تساتخدم االسااليب التقنية بشاكل عام في تقديرات بناء على الخبرة الساابقة في تطور المطالبات خالل الزمن لتشاكل نظرة
على حدوث المطالبات المرجح ان تحصاال.يتم اخذ بعين االعتبار التغيرات في محفظة االعمال المكتتبة و الشااروط والبنود .إن االفتراضااات الهامة
المساااتخدمة عند تقدير المخصاااصاااات تبنى على الخبرة الساااابقة التي تكون معقولة التنبؤ باحتمالية المطالبات المساااتقبلية وتطورها وللتصااانيف
ولالحتماالت ولمحفظة االعمال انعكاس عادل للمطالبات النهائية المحتملة للسنوات االخيرة.
يتم عرض المطالبات تحت التسوية باالجمالي و حصص االعادة بها بشكل منفصل.
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اختبار كفاية المطلوبات
يتم ،بتـاريخ كل قائمـة مركز مالي ،إجراء اختبـارات للتـأكد من مدى كفـاية مطلوبات عقود إعادة التـأمين  ،بعـد خصــــم تكـاليف االكتتـاب المؤجلة ذات
العالقة .وإلجراء هذه االختبارات ،تســتخدم اإلدارة أفضــل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المســ تقبلية المتعاقد عليها ،ومصــاريف إدارة ومعالجة
المطالبات .يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشــرة ً على قائمة الدخل وذلك بشــطب تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة مباشــرةً ،وبعد ذلك يتم
تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلوبات.
أقساط التأمين المدينة
يتم إثبات أقسـاط التأمين المدي نة عند اسـتحقاقها ،ويتم قياسـها ،عند اإلثبات األولي لها ،بالقيمة العادلة للمبلغ المسـتلم أو المسـتح القبض .يتم مراجعة
القيمة الدفترية ألقســــاط التأمين المدينة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشــــير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية
اســــترداد قيمتها الدفترية ،ويتم إثبات خســــارة االنخفاض في قائمة الدخل  .يتم التوقف عن إثبات أقســــاط التأمين المدينة عند انتفاء أســــباب إثبات
الموجودات المالية.
الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة ،سوا ًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.
دخل العموالت الخاصة
يتم إثبات دخل العموالت الخاصة على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة الخاصة .
االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
االسـتثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل هي اسـتثمارات تم تخصـيصـها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل عند نشـأتها .بالنسـبة لالسـتثمارات
المخصصة بالقيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل  ،فإنه يجب الوفاء بالشروط التالية :
▪

إن هذا التخصيص يلغي او يقلل بش كل جوهري المعالجة غير المتناسقة التي تنشأ عن قياس الموجودات وااللتزامات او اثبات االرباح او
الخسائر وف أسس مختلفة  ،او

▪

إن الموجودات والمطلوبات هي جزء من مجموعة الموجودات المالية ،المطلوبات المالية او كالهما معاً ،ويتم ادارتها وتقييم أدائها على اساس
القيمة العادلة ،طبقا الدارة المخاطر الموثقة او استراتيجية االستثمار.

تقيد هذه االسـتثمارات مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،وبعد ذلك يتم قياسـها بالقيمة العادلة .تدرج تسـويات القيمة العادلة واألرباح والخسـائر المحققة في قائمة
الدخل.
المصاريف العمومية واإلدارية
يتم تصايف جم يع الافقات المتكبدة خالل الساة المالية ،وال تتصل مباشرة باالكتتاب كمصاريف عمومية وإدارية.
العمالت األجنبية
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السـعودي بأسـعار الصـرف السـائدة وقت إجراء المعامالت .ويتم تحويل أرصـدة الموجودات
والمطلوبات المالية المســجلة بالعمالت األجنبية بأســعار الصــرف الســائدة في تاريخ قائمة المركز المالي .تدرج كافة فروقات التحويل ضــمن قائمة
الدخل.
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المخصصات
يتم إثبات المخصـصـات عند وجود التزامات ( قانونية أو متوقعة ) على الشـركة ناتجة عن أحداث سـابقة وإن تكاليف سـداد هذه االلتزامات محتملة
يمكن قياسها بشكل موثوق به.
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
تتم مقاصـة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صـافيها في قائمة المركز المالي عند وجود ح نظامي ملزم وعندما يكون هناك نية لدى الشـركة
لتسـوية الموجودات والمطلوبات على أسـاس الصـافي ،أو بيع الموجودات وتسـديد المطلوبات في آن واحد .ال يتم مقاصـة اإليرادات والمصـاريف في
قائمة الدخل ما لم يكن ذلك مطلوبا ً أو مسموحا ً به من قبل المعايير المحاسبية أو تفسيراتها.
محاسبة تاريخ التداول
يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشــراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشــركة
بشـــراء أو بيع الموجودات) .تتطلب العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشـــراء وبيع الموجودات المالية أن يتم ســـداد الموجودات خالل فترة زمنية تنص
عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
المعلومات القطاعية
يعتبر القطاف التشـغيلي احد مكونات الشـركة يقوم بتقديم أعمال والتي يتحق منها ايرادات وتتحمل مصـروفات وتخضـع للمخاطر والمميزات والتي
تختلف عن القطاعات األخرى .يتم االفصـــاح عن المعلومات القطاعية بطريقة تتماشـــى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صـــانع القرار التشـــغيلي
الرئيسـي .صـانع القرار التشـغيلي هو المسـؤول عن تخصـيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشـغيلية  ،كمدير تنفيذي يتخذ القرارات االسـتراتيجية.
تنقسم الشركة إلى وحدات أعمال تعتمد على منتجاتها وخدماتها ولها سبع قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها وكما يلي:
▪

الهندسـة ،ويمثل تغطية تأمينية شـاملة للمؤمنين في حاالت الطوارئ التي تحدث في مواقع االنشـاء أو البناء .يوفر هذا النوف من التأمين تغطية
كـافـة مخـاطر األعمـال وااللتزامـات تجـاه األطراف الثـالثـة ل قـاء أيـة أضــــرار مـاديـة أو اصـــــابـات تحـدث نتيجـة العمـل الـذي يتم القيـام بـه .إن هـذه
التغطية متاحة ايضا ً لالالت والمكائن.

▪

الحري  ،ويقوم بتغطية خســائر محددة وذلك عند حدوث ضــرر في الممتلكات ناتج عن الحري أو الفيضــانات أو الزالزل والكوارث األخرى.
كما يوفر التغطية لقاء مقدار األرباح بالنسبة للنشاطات الصناعية والتجارية.

▪

البحري ،ويغطي الخسـائر أو األضـرار المتعلقة بالشـحن أو السـفن أو وسـائل الشـحن األخرى والتي يتم بموجبها نقل الممتلكات من نقطة المنشـأ
إلى ميناء الوصول النهائي.
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 - 3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
المعلومات القطاعية (تتمة)
▪

السـيارات ،ويغطي الخسـائر أو األضـرار التي تحدث على السـيارات نتيجة الحوادث .كما يغطي الخسـائر الناتجة عن إستخدام الممتلكات العامة.
لألطراف الثالثة واإلصابات الجسدية.

▪

تشـــمل الحماية التأمين على الحياة ألجل واالئتمان .يســـتخدم التأمين على الحياة ألجل توفير المســـاعدات المالية للمرافقين في حالة الوفاة وفي
ـاعة مع تحـديـد المـدة على التغطيـة مع خيـار تجـديـدهـا أو ال.
معينة من المرض أو العجز .يمكن أن تكون على شــــكـل تغطيـة لفرد أو جم ـ
حـاالت ـ
يستخدم التأمين على االئتمان لسداد دين المقترض إذا مات ذلك المقترض  ،مع تحديد مدة التغطية على أساس خيار تجديدها أم ال.

▪

حوادث عامة ،ويغطي مختلف الحوادث  /الممتلكات مثل النقود اإللتزامات والحوادث الشخصية لألفراد والجماعات.

▪

المتخصــصــة تشــمل مشــاركة الشــركة في ســوق لويدز الذي يتخصــص في االكتتابات التأمينات العالمية على الممتلكات والبحري والطاقة
والتخصصات والتأمين ضد المسؤلية غير األمريكية.

▪

االخرى تتضمن قطاعات االعمل التالية:
تغطي الحسـابات الشـاملة حصـة الشـركة من االحتفاظ (بشـكل رئيسـي في الممتلكات  ،والهندسـة  ،والسـفن  ،والشـحن البحري  ،وفي بعض
األحيان تشمل الحوادث العامة و  /أو المحركات) على أساس فائض الخسارة
الطيران (يغطي هياكل الطيران  ،مسؤوليات الطيران وقطع الغيار)
الطاقة (تغطي أضرار الممتلكات والخصوم وانقطاف األعمال)
الزراعة (تغطي المحاصيل الدائمة)
الخطر السياسي (يغطي العنف السياسي والتخريب واإلرهاب)
يتم تقويم أداء القطاف على أســاس الربف أو الخســارة والتي يتم قياســها ،في بعض النواحي ،بصــورة مختلفة عن الربف أو الخســارة في القوائم
المالية.
لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل الســـنة .وفي حالة توقع حدوث أية معاملة ،فإنها تتم وفقا ً ألســـعار التحويل بين قطاعات األعمال،
وتتم بنفس شـروط التعامل مع األطراف األخرى .تشـتمل إيرادات ومصـاريف ونتائج القطاف على التحويالت بين قطاعات األعمال والتي سـيتم
حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.
أقساط فائض الخسارة المؤجلة
تسـتخدم الشـركة اتفاقيات اعادة اسـناد المؤجلة اقسـاط فائض الخسـارة غير النسـبية على اسـاس تكبد الخسـارة لتخفيض تعرضـها الناتج لكل
خطر او خطر الخســـائر الكوارثية المقدرة وادارة القدرة على االكتتاب .ان التكاليف ذات الصـــلة بهذه االتفاقيات يتم اطفاءها خالل فترة عقد
االكتتاب ويتم تحميلها على قائمة الدخل.

-4

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلـب إعـداد القوائم المـاليـة من اإل دارة إجراء التقـديرات واالفتراضـــــات التي قـد تؤثر على مبـالغ اإليرادات والمصـــــاريف والموجودات
والمطلوبات المســــجلة واإلفصــــاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية .إن عدم التأكد من هذه التقديرات يمكن أن يؤدي إلى
إجراء تعديل جوهري في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات.
فيما يلي االفتراضـات األسـاسـية المتعلقة بالمصـادر األسـاسـية المسـتقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي والتي
يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.
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الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات إعادة التأمين
يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود إعادة التأمين من أهم التقديرات المحاســبية التي تقوم بها الشــركة .هناك
العديد من مصــــادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشــــركة دفعها بموجب هذه المطالبات .يعتبر
مخصـص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديرا ً للمطالبات التي يتوقع اإلبالا عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشـأن الحادث المؤمن عليه
الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي.
عنه ا وكـذلـك المطـالبـات المتكبـدة غير المبلغ عنهـا تتمثـل في إتبـاف نفس
إن الطرق الفنيـة المتبعـة من قبـل اإلدارة في تقـدير تكلفـة المطـالبـات المبلغ ـ
طرق ســداد المطالبات الســابقة عند التنبؤ بطرق ســداد المطالبات المســتقبلية .تقدر المطالبات التي تتطلب قرارا ً من المحكمة أو عن طري التحكيم
على أســاس كل حالة على حده .تقوم شــركات تســويات مخاطر مســتقلة بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات .تقوم اإلدارة بمراجعة المخصــصــات
المتعلقـة بالمطـالبـات المتكبـدة ،والمطـالبـات المتكبـدة غير المبلغ عنهـا ،على أســــاس ربع ســــنوي  .تقوم لجنة المخاطر واالكتتاب ،بالتعاون مع خبير
التأمين الخارجي للشركة ،بمقارنة التغيرات في االحتياطيات الفنية ،لتحديد ما إذا كان التغيير معقول.
تكاليف االكتتاب المؤجلة
تقيـد بعض تكـاليف االكتتـاب المتعلقـة بعقود إعـادة التـأمين الواردة كتكـاليف اكتتـاب مؤجلـة ،وتطفـأ في قـائمـة الـدخـل على مـدى فترة العقود ذات العالقـة.
وفي حالة عدم تحق االفتراضــات المتعلقة بالربحية المســتقبلية لعقود التامين هذه فانه يمكن االســراف في اطفاء هذه التكاليف ويمكن ان يتطلب ذلك
اجراء شطب اضافي.
القيم العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السـعر الذي سـيتم إسـتالمه عند بيع أصـل ما أو دفعة عند تحويل مطلوبات ما بموجب معادلة نظامية تمت بين أطراف متعاملة في
السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
•

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو

•

في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.

الســوق الرئيســي أو األكثر فائدة يجب ان يكون قابالً الوصــول إليه من قبل الشــركة .يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باســتخدام
االفتراضــات التي ســيســتخدمها المشــاركون في الســوق عند تســعير الموجودات أو المطلوبات  ،بافتراض أن المشــاركين في الســوق يعملون وفقًا
ألفضل مصالحهم االقتصادية.
قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المتعاملين في الســوق على تحقي منافع اقتصــادية باســتخدام الموجودات بالطاقة
القصوى واألمثل أو بيعها إلى متعاملين آخرين في السوق يستخدمونها بطاقتها القصوى واألفضل.
تســــتخدم الشــــركة طرق التقويم المالئمة والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة مما يزيد من اســــتخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات
العالقة ،وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
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 - 4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ( تتمة )
القيم العادلة لألدوات المالية ( تتمة )
تم تصـنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تم قياسـها بالقيمة العادلة أو االفصـاح عنها في القوائم المالية ضـمن التسـلسـل الهرمي للقيمة العادلة،
طبقا ً لما هو مبين أدناه ،على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل -:
المستوى األول
المستوى الثااي

-

األسعار المتداولة (بدون تعديل) في سوق اشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.

 طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األداى الهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غيرمباشرة.

المستوى الثالث  -طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األداى الهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.
بالنســـبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية على نحو متكرر ،تقوم الشـــركة بالتأكد فيما إذا تمت التحويالت بين مســـتويات
التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
أن الغرض من اإلفصاح عن القيمة العادلة ،حيث قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر
الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
تقوم لجنة االسـتثمار ،بالتعاون مع خبراء خارجيين للشـركة ،وتقويم اداء للموجودات االسـتثمارية لتحديد ما إذا كان التغيير نفسـه هو معقول بالمقارنة
مع السوق.
تقوم إدارة الشركة ،لتقويم التغيرات في القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات األخرى ،للتأكد فيما إذا كانت هذه الطرق المتبعة مقبولة.
أقساط تأمين مستحقة
يجب أن يتم التقديرات للقســـط المســـتقبلي المتوقع من العقود مكتتبة بالفعل ولكن لم يبلغ عنها حتى تاريخ التقرير وذلك نظرا لطبيعة عمليات إعادة
التأمين ،فإنه يأخذ فترة طويلة من الزمن قبل أن يتم اإلبالا عن كل األقســــاط لمدة االكتتاب المحددة .لذلك مطلوب من قبل اإلدارة الحكمة  ،الخبرة
والمعرفة في األعمال في تقدير األقسـاط المسـتحقة من حاملي تلك العقود .قد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي أو سـلبي في
تقدير دخل القسط المستح .
تتم مراجعة تقديرات القســط المســتحقة بإنتظام من قبل اإلدارة باســتخدام طرق مختلفة .أوالَ باسـ تخدام فحوى التقارير التاريخية كأســاس لتقييم مبالغ
األقساط المستقبلية .ويتم تحليل تطورات األقساط التاريخية أساسا عن طري سنة االكتتاب  ،حسب النوف ونوف النشاط.
اإلستمرارية
تم اعداد القوائم المالية على مبدأ االستمرارية  .قامت إدارة الشركة بتقييم قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية ولديها القااعة
بأن الشركة لديها الموارد لالستمرار في اشاطها للمستقبل الماظور .عالوة على ذلك ،إن اإلدارة ليست على علم بإي حاالت عدم تأكد هامة قد تلقي
شكا ً جوهريا ً حول قدرة الشركة على االستمرار على مبدأ االستمرارية.
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5

 النقدية وشبه النقديةعمليات إعادة التأمين
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2018
اير سعودي
لاير سعودي
النقدية (ا)

40,000

40,000

أرصدة لدى البنك (أ)

6,021,323

22,303,716

ودائع تاريخ استحقاقها  3أشهر من تاريخ االستحواذ (ب)

21,586,875
27,648,198

49,749,430
72,093,146

عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2018
اير سعودي
لاير سعودي
أرصدة لدى البنوك (ج)

7,107,736

9,542,390

ودائع تاريخ استحقاقها  3أشهر من تاريخ االستحواذ (د)

13,078,000

--

20,185,736

9,542,390

إجمالي ارصدة لدى البنك والنقد (أ+ج)

13,169,059

31,886,106

إجمالي ودائع تاريخ استحقاقها  3أشهر من تاريخ االستحواذ (ب+د) *

34,664,875

49,749,430

اإلجمالي

47,833,934

81,635,536

• المتضمنة في الودائع الجل
يتم إيداع الودائع ألجل والنقد المعادل في البنوك التي لديها تصنيفات ائتمانية استثمارية جيدة ولها فترة استحقاق أقل من ثالثة أشهر من تاريخ
اإليداع األصلي .بلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي لهذه الودائع .)% 2.74 :2018( % 1,70
إن النقد لدى البنوك مودف لدى أطراف ذات تصنيف إئتماني استثماري.
- 6أقساط التأمين المدينة  ،صافي
2019
لاير سعودي

عمليات إعادة التأمين

235,474,039
1,112,046
)(3,193,709
233,392,376

حاملي الوثائ
اطراف ذات عالقة (إيضاح )25
يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

2018
لاير سعودي
203,156,463
578,688
)(3,711,638
200,023,513

كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كاألتي:
2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

الرصيد األفتتاحي

3,711,638

5,286,406

(عكس)  /خالل السنة

)(517,929

)(1,574,768

الرصيد الختامي

3,193,709

3,711,638
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- 6أقساط التأمين المدينة  ،صافي (تتمة)
فيما يلي بيانا ً بأعمار إجمالي أقساط التأمين المدينة كما في  31ديسمبر :
بـــالريـــاالت الـسـعـوديـــة
مستحقة السداد ولم تنخفض قيمتها
2019

أقل من

180 – 91

أكثر من

مستحقة السداد

 90يوم

يوم

 180يوم

ومنخفضة القيمة

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

ليست مستحقة السداد
ولم تنخفض قيمتها

المجموع
لاير سعودي

حاملي الوثائ ،
صافي المستح

148,202,617

3,270,308

40,395,732 22,152,836 21,452,546

235,474,039

أطراف ذات عالقة
صافي المستح

1,067,976

)(146,391

اإلجمالي

149,270,593

39,854,645 22,960,983 21,306,155

808,147

)(541,087

)(76,599

1,112,046

3,193,709

236,586,085

مستحقة السداد ولم تنخفض قيمتها
2018

أقل من

180 – 91

ليست مستحقة السداد

مستحقة السداد ولم

 90يوم

يوم

ولم تنخفض قيمتها

تنخفض قيمتها

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

ليست مستحقة السداد
ولم تنخفض قيمتها

المجموف

حاملي
الوثائ ،صافي
المستح

109,521,071

21,192,660

33,547,933

35,177,797

3,717,002

203,156,463

أطراف ذات عالقة
صافي المستح

635,274

--

12,194

)(63,416

)(5,364

578,688

اإلجمالي

110,156,345

21,192,660

35,189,991

33,484,517

3,711,638

203,735,151

ال تدخل الشركة في عقود التأمين وإعادة التأمين إال مع أطراف ثالثة معترف بها وجديرة باالئتمان .تنص سياسة الشركة على أن جميع العمالء الذين
يرغبون في التعامل بشروط ائتمان يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان .باإلضافة إلى ذلك  ،تتم مراقبة الذمم المدينة بشكل مستمر من أجل الحد
من تعرض الشركة للديون المعدومة.
يمثل أكبر خمسة عمالء  31( %37ديسمبر  )%34 :2018من األقساط المدينة في  31ديسمبر .2019
تتضــمن أقســاط التأمين المدينة أقســاط تأمين مودعة بمبلغ  35,256,794لاير ســعودي ( 25,911,773 :2018لاير ســعودي) ومطالبات مودعة
بمبلغ 17.441,105لاير ســعودي ( 18,234,234 2018لاير ســعودي) .هذه الودائع محتجزة لدى شــركات التأمين وفقا لشننروط اتفاقيات إعادة
التأمين وذات طبيعة متجددة .يتم التخلي عن هذه الودائع في خالل  12شهر من تاريخ بدء اتفاقية االعادة.
- 7اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
أ)

تتكون اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل من اآلتي كما في:
2019
عمليات
إعادة التأمين
لاير سعودي

صنادي مرابحة
صنادي إستثمار
اسهم
سندات وصكوك ذات عائد ثابت
سندات وصكوك ذات عائد متغير

عمليات المساهمين
لاير سعودي

2018
اإلجمالي

عمليات
إعادة التأمين
لاير سعودي

عمليات المساهمين
لاير سعودي

اإلجمالي

238,793,289 197,916,148 40,877,141
71,081,131 71,081,131
-17,460,885
17,460,885
-50,512,516
50,512,516
-40,000,000
40,000,000
--

2,088,717
--51,726,932
2,284,697

33,977,155 31,888,438
26,323,351 26,323,351
138,269,676 138,269,676
299,220,073 247,493,141
54,783,852
52,499,155

417,847,821

56,100,346

552,574,107 496,473,761

376,970,680 40,877,141

28

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -7اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل (تتمة)
ب) تحليل لمكونات استثمارات عمليات المساهمين كالتالي:
2019
غير متداولة
لاير سعودي

متداولة
لاير سعودي

عمليات المساهمين
صناديق مرابحة
صناديق إستثمار
اسهم
سندات وصكوك ذات عائد ثابت
سندات وصكوك ذات عائد متغير

197,916,148
-17,460,885
--215,377,033

-71,081,131
-50,512,516
40,000,000
161,593,647

2018
غير متداولة
اير سعودي

متداولة
اير سعودي

عمليات المساهمين
صناديق مرابحة
صناديق إستثمار
اسهم
سندات وصكوك ذات عائد ثابت
سندات وصكوك ذات عائد متغير

31,888,438
-138,269,676

اإلجمالي
لاير سعودي
197,916,148
71,081,131
17,460,885
50,512,516
40,000,000
376,970,680

اإلجمالي
اير سعودي
31,888,438

-26,323,351

26,323,351
138,269,676

-50,064,514

247,493,141

12,499,155

40,000,000

52,499,155

380,085,896

116,387,865

496,473,761

197,428,627

كما في  31ديسااامبر  2019و  31ديسااامبر  2018جميع االساااتثمارات المدرجة تحت عمليات اعادة التأمين والتي يتم قياساااها بالقيمة العادلة هي
مدرجة .بلغ االساتثمار في الساندات والصاكوك اير ساعودي  :اليوجد ( 31ديسامبر 54,01 :2018مليون اير ساعودي ) يتم تصانيفها باالساتثمارات
في المسااتوى  1في حين االسااتثمار في صااناديق المرابحة بلغت  40,88مليون اير سااعودي ( 31ديساامبر  2,09 :2018مليون اير سااعودي ) يتم
تصنيفها كاستثمار في المستوى .2
يعرض الجدول التالي تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة التي تندرج ضمن عمليات المساهمين وفقا للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
2019
المستوى األول
لاير سعودي
صنادي مرابحة
صنادي إستثمار
اسهم
سندات وصكوك ذات عائد ثابت
سندات وصكوك ذات عائد متغير

--17,460,885
--17,460,885

المستوى الثاني
لاير سعودي
197,916,148
----197,916,148

المستوى الثالث
لاير سعودي
-71,081,131
-50,512,516
40,000,000
161,593,647

اإلجمالي
لاير سعودي
197,916,148
71,081,131
17,460,885
50,512,516
40,000,000
376,970,680

2018
المستوى األول
لاير سعودي
صنادي مرابحة
صنادي إستثمار
اسهم
سندات وصكوك ذات عائد ثابت
سندات وصكوك ذات عائد متغير

--138,269,676
197,428,627
12,499,155
348,197,458

المستوى الثاني
لاير سعودي
31,888,438
----31,888,438

29

المستوى الثالث
لاير سعودي
-26,323,351
-50,064,514
40,000,000
116,387,865

اإلجمالي
لاير سعودي
31,888,438
26,323,351
138,269,676
247,493,141
52,499,155
496,473,761

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل (تتمة)تسـتند القيم العادلة لصـنادي االسـتثمار على صـافي قيمة األصـول المحتسـبة على أسـاس القيمة العادلة للعقار األسـاسـي كما هو موضف في أحدث بيانات
مالية متاحة للصــندوق .وقد اســتخدم نموذج التدف النقدي المخصــوم لتقييم قيمة ســندات الدين  ،حيث يأخذ هذا النموذج بعين االعتبار القيمة الحالية
لصافي التدفقات النقدية التي يتم توليدها من ادوات الديون مخصومة بعائد السوق الدوات دين متداولة متشابه .يتم تعديل تاثير ادوات الدين في اسواق
غير متوفرة .يوضااح الجدول التالي تسااوية من بداية الرصاايد إلى الرصاايد النهائي لقياس القيمة العادلة في المسااتوى  3من التساالساال الهرمي للقيمة
العادلة.
الرصيد االفتتاحي
2019
2018

المشتريات

المبيعات

(1,047,575) 46,081,132 116,387,865
)(23,676,649
-- 140,064,514

خسارة محققة

الرصيد الختامي

مكسب غير محق
512,515
--

)(340,290
--

161,593,647
116,387,865

تحليل الحساسية
بالنساابة للقيمة العادلة لالسااتثمارات في المسااتوى  ،3فإن التغيرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير إلى أحد المدخالت غير القابلة للمالحظة ،والتي
تحتفظ بمدخالت أخرى ثابتة ،سيكون لها التأثيرات التالية.
2019

اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
التاثير على االرباح غير المحققة السنة المنتهية
الزيادة في %5
النقص في %5

2018

50,512,516

50,064,514

)(134,430

()312,689

134,430

312,689

لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والثاني من طرق قياس القيمة العادلة وكذلك إلى أو من المستوى الثالث من طرق قياس القيمة العادلة
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019و السنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
كما في  31ديسااامبر  2019تتضااامن االساااتثمارات في عمليات اعادة التامين مبلغ اليوجد اير ساااعودي ( 31ديسااامبر  54,01 :2018مليون اير
سعودي) والتي تتم من خالل محافظ مدارة مختصة.
كما في  31ديسامبر  2019تتضامن االساتثمارات في عمليات المسااهمين مبلغ اليوجد اير ساعودي ( 31ديسامبر  318,5 :2018مليون اير ساعودي)
والتي تتم من خالل محافظ مدارة مختصة.
اإلساتثمارات المدرجة ضامن عمليات إعادة التأمين والمسااهمين تتضامن نقدية قدرها اليوجد اير ساعودي و ال يوجد اير ساعودي ،على التوالي كما في
 31ديسااامبر  31 ( 2019ديسااامبر  0.77 :2018مليون اير ساااعودي و  10,04مليون اير ساااعودي ،على التوالي) متوفرة مع مديري صاااندوق
خارجين ضمن تعليمات االستثمار المتفق عليها.
ت) إن حركات اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل هي كالتالي :
2019
عمليات
عمليات
االجمالي
المساهمين
إعادة التأمين
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
الرصيد اإلفتتاحي
552,574,107 496,473,761
56,100,346
إضافات
354,245,449 315,673,142
38,572,307
إستبعادات
)(506,667,595) (452,462,698) (54,204,897
أرباح غير محققة
3,792,706
3,576,588
216,118
أرباح محققة
13,903,154 13,709,887
193,267
الرصيد الختامي
417,847,821 376,970,680
40,877,141

30

2018
عمليات
إعادة التأمين
لاير سعودي
106,316,032
21,000,000
)(72,416,163
)(367,808
1,568,285
56,100,346

عمليات المساهمين
لاير سعودي
758,751,497
36,078,728
)(301,294,002
3,828,225
)(890,687
496,473,761

اإلجمالي
لاير سعودي
865,067,529
57,078,728
)(373,710,165
3,460,417
677,598
552,574,107

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل (تتمة)
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التوزيع الجغرافي لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كالتالي:
محلي
2019
لاير سعودي

عمليات اعادة التامين
صنادي مرابحة
سندات وصكوك ذات عائد ثابت
سندات وصكوك ذات عائد متغير

دولي
2018
لاير سعودي

2,088,717 40,877,141
----2,088,717 40,877,141

2019
لاير سعودي

عمليات المساهمين
صنادي مرابحة

197,916,148
71,081,131
17,460,885
40,480,100
40,000,000
366,938,264
407,815,405

صنادي إستثمار
اسهم
سندات وصكوك ذات عائد ثابت
سندات وصكوك ذات عائد متغير
االجمالي

2018
لاير سعودي

--

---دولي

2018
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

2,088,717 40,877,141
-51,726,932
-- 51,726,932
2,284,697
-- 2,284,697
56,100,346 40,877,141 54,011,629

محلي
2019
لاير سعودي

االجمالي

2019
لاير سعودي

-- 31,888,438
-- 26,323,351
-- 70,186,682
10,032,416 40,000,000
-- 40,000,000
10,032,416 208,398,471
10,032,416 210,487,188

االجمالي
2018
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

197,916,148
--71,081,131
17,460,885 68,082,994
50,512,516 207,493,141
40,000,000 12,499,155
376,970,680 288,075,290
417,847,821 342,086,919

31,888,438
26,323,351
138,269,676
247,493,141
52,499,155
496,473,761
552,574,107

ج) فيما يلي تحليالً باالستثمارات حسب االطراف:
2019
لاير سعودي
عمليات إعادة التامين عمليات المساهمين
أطراف ذات عائد ثابت
حكومية سعودية
حكومية غير سعودية
شركات ومؤسسات مالية
أخرى
صنادي مرابحة
صنادي إستثمار
اسهم
الرصيد

اإلجمالي

2018
لاير سعودي
عمليات إعادة التامين عمليات المساهمين

اإلجمالي

-----

40,480,100
10,032,416
40,000,000
90,512,516

11,353,243 40,480,100
31,342,945 10,032,416
11,315,441 40,000,000
54,011,629 90,512,516

101,925,326 90,572,083
155,634,785 124,291,840
96,443,776 85,128,335
354,003,887 299,992,258

40,877,141
--40,877,141
40,877,141

197,916,148
71,081,131
17,460,885
286,458,164
376,970,680

2,088,717 238,793,289
-- 71,081,131
-- 17,460,885
2,088,717 327,335,305
56,100,346 417,847,821

33,977,193 31,888,476
26,323,351 26,323,351
138,269,676 138,269,676
198,570,220 196,481,503
552,574,107 496,473,761

 -8المطالبات
2019
لاير سعودي
المطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
يخصم :
 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاصافي مخصص المطالبات تحت التسوية

31

2018
اير سعودي

737,229,272
355,254,946

662,467,372
330,480,733

1,092,484,218

992,948,105

282,718,771
34,812,075

198,432,518
59,937,179

317,530,846

258,369,697

774,953,372

734,578,408

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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المصاريف المدفوعة مقدما ً  ،الودائع والموجودات األخرى
2019
عمليات إعادة التأمين عمليات المساهمين
لاير سعودي
لاير سعودي

ودائع مستردة
ودائع تغطية مستردة
(إيضاح  31ب&21د)
خطابات ضمان
(األيضاح  30ب)
سلف للموظفين
دفعات مقدمة
تامين مدفوف مقدما
ضريبة القيمة المضافة
أخرى

اإلجمالي
لاير سعودي

2018
عمليات إعادة التأمين عمليات المساهمين
لاير سعودي
لاير سعودي
103,222

اإلجمالي
لاير سعودي

--

103,222

103,722

--

103,722

30,810,000

150,169,875

119,359,875

71,752,470

119,359,875 191,112,345
47,250,000

--

47,250,000

37,330,434

--

37,330,434

--

1,384,613

1,168,996

--

1,168,996

1,384,613

292,200

293,024

--

293,024

292,200

--

391,737

--

391,737

344,141

228,471

572,612

12,915,098

--

12,915,098

8,835,167

--

8,835,167

341,448

983,094

1,324,542

302,427

171,904,334

72,735,564

177,871,645 244,639,898

351,543

49,116
31,087,587

208,959,232

 -10أقساط التامين غير المكتسبة
2019
الحصة المعاد إسنادها
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي
الرصيد اإلفتتاحي
أقساط مكتتبة خالل السنة
صافي أقساط مكتسبة
التغير في صافي األقساط غير المكتسبة
الرصيد الختامي

380,171,285
792,847,561
)(771,021,254
21,826,307
401,997,592

)(33,080,894
)(146,242,284
128,486,392
)(17,755,892
)(50,836,786
2018
الحصة المعاد إسنادها
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي
الرصيد اإلفتتاحي
أقساط مكتتبة خالل السنة
صافي أقساط مكتسبة
التغير في صافي األقساط غير المكتسبة
الرصيد الختامي

-11

461,488,892
721,604,828
)(802,922,435
)(81,317,607
380,171,285

)(117,679,188
)(104,708,727
189,307,020
84,598,293
)(33,080,894

الصافي
لاير سعودي
347,090,391
646,605,277
)(642,534,862
4,070,415
351,160,806

الصافي
لاير سعودي
343,809,704
616,896,101
)(613,615,415
3,280,686
347,090,391

تكاليف االكتتاب المؤجلة
2019
لاير سعودي
الرصيد اإلفتتاحي
متكبدة خالل السنة
مطفأة خالل السنة
الرصيد الختامي

32

2018
لاير سعودي

99,895,591
179,164,044
)(172,780,534

100,345,144
172,022,204
)(172,471,757

106,279,101

99,895,591

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -12الممتلكات والمعدات ،صافي
عمليات إعادة التأمين:
أجهزة الحاسب
اآللي والمعدات
لاير سعودي
التكلفة:
كما في  1يناير 13,401,508 2019
إضافات خالل السنة
1,692,847
-المحول خالل السنة
كمــا في  31ديســـــمبر
15,094,355
2019
االستهالك المتراكم:
كما في  1يناير 12,027,862 2019
المحمل للسنة
751,581
كمــا في  31ديســـــمبر
12,779,443
2019
صافي القيمة الدفترية
كمــا في  31ديســـــمبر
2,314,912
2019

األثاث
والمفروشات
لاير سعودي

السيارات
لاير سعودي

أعمال
تحسينات المباني
تحت التنفيذ *
المستأجرة
لاير سعودي
لاير سعودي

حق اإلستخدام

لاير سعودي

366,669
---

723,661
---

380,334
601,680
--

536,786
23,512
)(261,814

-660,129
--

15,408,958
2,978,168
)(261,814

366,669

723,661

982,014

298,484

660,129

18,125,312

329,002
26,658

693,519
20,738

145,727
37,990

---

-150,913

13,196,110
987,880

355,660

714,257

183,717

--

150,913

14,183,990

11,009

9,404

798,297

298,484

509,216

3,941,322

* تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الدفعات المقدمة المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية المعلومات.
أجهزة الحاسب
اآللي والمعدات
لاير سعودي
التكلفة:
كما في  1يناير 2018
إضافات خالل السنة
المحول خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2018
االستهالك المتراكم:
كما في  1يناير 2018
المحمل للسنة
كما في  31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2018

اإلجمالي

األثاث
والمفروشات
لاير سعودي

السيارات
لاير سعودي

أعمال
تحسينات المباني
تحت التنفيذ *
المستأجرة
لاير سعودي لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

366,669 12,517,245
-884,263
--366,669 13,401,508

723,661
--723,661

368,834
11,500
-380,334

217,863
320,653
()1,730
536,786

14,194,272
1,216,416
()1,730
15,408,958

10,956,764
1,071,098
12,027,862

280,089
48,913
329,002

561,389
132,130
693,519

109,641
36,086
145,727

----

11,907,883
1,288,227
13,196,110

1,373,646

37,667

30,142

234,607

536,786

2,212,848
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الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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الممتلكات والمعدات ،صافي (تتمة)عمليات المساهمين:

التكلفة:
كما في  1يناير 2019
إضافات خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2019
االستهالك المتراكم:
كما في  1يناير 2019
المحمل للسنة
كما في  31ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2019
اجمالي صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2019

األراضي

المبنى

األثاث والمفروشات

اإلجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

18,329,960
-18,329,960

11,454,040
-11,454,040

4,706,907
-4,706,907

34,490,907
-34,490,907

----

1,708,402
318,168
2,026,570

2,406,455
423,676
2,830,131

4,114,857
741,844
4,856,701

18,329,960

9,427,470

1,876,776

29,634,206
33,575,528

عمليات المساهمين:

التكلفة:
كما في  1يناير 2018
إضافات خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2018
االستهالك المتراكم:
كما في  1يناير 2018
المحمل للسنة
كما في  31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2018
اجمالي صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2018

-13

األراضي

المبنى

األثاث والمفروشات

اإلجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

18,329,960
-18,329,960

11,454,040
-11,454,040

--

----

1,361,310
347,092
1,708,402

1,880,017
526,438
2,406,455

3,241,327
873,530
4,114,857

18,329,960

9,745,638

2,300,452

30,376,050
32,588,898

4,706,907
4,706,907

34,490,907
-34,490,907

الودائع ألجل
إن الودائع ألجل مودعة لدى بنوك ذات تصـنيف ائتماني جيد والتي تتماشـى مع سـياسـة الشـركة االسـتثمارية والتي تزيد عن ثالثة اشـهر من تاريخ اقتنائها
االصلي  ،ويتحق عنها دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط بنسبة  % 3,14سنويا(  31ديسمبر  %2,33 :2018سنويا).
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أقساط إعادة تأمين مستحقة
تشمل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من عقود اإلعادة النسبية واالختيارية على تقدير األقساط المستحقة والتي لم يتم إبالا الشركة عنها من قبل شركات
التامين التي اسندت منها عمليات التأمين .هذا الجزء من اجمالي االقساط المكتتبة يعتبر اقساط مقدرة وتم تسجيلها في قائمة المركز المالي كأقساط تامين
مستحقة بالصافي بعد خصم تكاليف اإلكتتاب المرتبطة بها.تقدر هذه االقساط في بداية عقود أعادة التامين على التوقعات شركات التامين التي اسندت منها
عمليات التأمين والوسطاء وعلى تقييم االدارة لهذه التوقعات .تقوم االدارة بمراجعة واعادة تقييم االقساط المتوقعة و مقارنة االقساط الفعلية مع االقساط
النهائية المتوقعة بشكل ربع سنوي واي تعديالت لهذه االقساط المقدرة يتم اثباتها في القوائم المالية عندما يتم الحصول على نفس المعلومات المحدثة.
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الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 - 15عموالت غير مكتسبة على عمليات معاد اسنادها

2019
لاير سعودي

الرصيد اإلفتتاحي
عموالت مستلمة على العمليات المعاد إسنادها خالل السنة
عموالت مكتسبة على العمليات المعاد إسنادها خالل السنة
الرصيد الختامي

6,410,240
20,161,830
)(18,175,998
8,396,072

 -16إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

2019
لاير سعودي

الرصيد اإلفتتاحي
الحصة من ارباح الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
الحصة من ترجمة العمالت األجنبية المعدلة
 31ديسمبر

97,293,816
5,114,506
)(962,691
101,445,631

2018
لاير سعودي
7,542,299
15,335,999
)(16,468,058
6,410,240

2018
لاير سعودي
91,954,382
2,303,238
3,036,196
97,293,816

في  6أكتوبر  ،2017اسـتحوذت الشـركة على  %49,9من االسـهم العادية لشـركة بروبيتاز القابضـة (برمودا) المحدودة كما قامت الشـركة بالمحاسـبة
عن هذا االسـتثمار في شـركات زميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية ،ان نشـاط شـركة بروبيتاز )القابضـة) برمودا المحدودة في أعمال التأمين وإعادة
التأمين في سوق لويدز بلندن بالمملكة المتحدة.
كما في  31ديســمبر  2019بلغ اجمالي االصــول وإجمالي االلتزامات لشــركة بروبيتاز القابضــة برمودا المحدودة مبلغ  916مليون لاير ســعودي
و 743مليون لاير ســعودي على التوالي ( 766,7 :2018مليون لاير ســعودي و  602,1مليون لاير ســعودي على التوالي) .بلغت االرباح للســنة
المنتهية في  31ديسمبر  2019مبلغ 10,1مليون لاير سعودي ( 4,5 :2018مليون لاير سعودي).
 -17إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
يمثل هذا اسـتثمارا في صـكوك صـادرة محليا ً بمبلغ  37.5مليون لاير سـعودي ( :2018ال يوجد) .يبلغ معدل الفائدة على الصـكوك  %3.89وسـوف
تستح في عام  .2029إن التصنيف األئتماني للمصدر هو ( )A1من قبل وكالة التصنيف موديز و ( )A-من قبل ستاندرد آند بورز.
 -18مكافاة نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للسنوات المنتهية في  31ديسمبر:
2019
لاير سعودي
الرصيد في بداية السنة
6,593,975
المحمل خالل السنة
1,052,226
تكلفة الفائدة
132,192
الدخل
قائمة
في
بها
المعترف
المبلغ
1,184,418
خسارة إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر
2,058,517
المنافع المدفوعة خالل السنة
)(1,008,205
الرصيد في نهاية السنة
8,828,705
صافي المنافع المحددة في نهاية السنة هو كما يلي:

2019
لاير سعودي

القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة

8,828,705
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2018
لاير سعودي
5,729,277
1,405,697
161,341
1,567,038
-)(702,340
6,593,975

2018
لاير سعودي
6,593,975

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -18مكافاة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
تحليل الحساسية
تغييرات محتملة معقولة فيما يتعل بإحدى االفتراضات اإلكتوارية ذات الصلة  ،مع االحتفاظ باالفتراضات األخرى ثابتة  ،كان مقدار التزامات المنافع
المحددة:
2019
الزيادة المستقبلية في الرواتب (حركة )%5

2018

زيادة

نقصان

زيادة

نقصان

441,435

( )441,435

329,699

)(329,699

المخاطر المرتبطة بخطط المنافع المحددة
مخاطر زيادة المرتبات :
منافع التقاعد للشــــركة هو واحد حيث ترتبط الفائدة مع الراتب النهائي .تنشــــأ المخاطر عندما تكون الزيادات الفعلية في الرواتب أعلى من التوقعات
وتؤثر على االلتزامات وفقًا لذلك.

أسس االفتراضات االكتوارية
يبلغ معدل الخصم المستخدم  )%3 :2018( %2.25بينما أن المعدل المتوقع لزيادة الرواتب المستخدمة )%2.47 :2018( %2.47
 -19المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى
2019
عمليات
المساهمين
لاير سعودي

عمليات
إعادة التأمين
لاير سعودي

2018
عمليات
المساهمين
لاير سعودي

عمليات
إعادة التأمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

أتعاب استشارية

1,442,500

--

1,442,500

--

95,039

95,039

مكافأت الموظفين

4,326,846

--

4,326,846

2,372,314

810,639

3,182,953

ضريبة إستقطاف مستحقة
أتعاب مهنية مستحقة
مكافات المديرين
أتعاب اجتماعات ومصاريف
ضريبة القيمة المضافة
المستحقة
أخرى

2,548,093

15,694

2,563,787

517,812

--

517,812

1,158,003

1,327,323

2,485,326

1,081,055

2,096,133

3,177,188

--

1,140,000

1,140,000

--

1,100,000

1,100,000

--

1,066,384

1,066,384

--

885,008

885,008

3,217,525

--

3,217,525

2,168,976

--

2,168,976

2,816,905

361,515

3,178,420

1,419,976

--

1,419,976

15,509,872

3,910,916

19,420,788

7,560,133

4,986,819

12,546,952
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الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -20جدول تطوير المطالبات
يبين الجدول أدناه المطالبات المتكبدة المتراكمة والتي تشـــمل كالً من المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبلغ عنها والمطالبات غير المبلغ عنها كل ســـنة تأمينية متعاقبة بتاريخ اعداد كل قوائم مالية ،باإلضـــافة إلى كل المدفوعات
المتراكمة حتى تاريخه .إن تطور مطالبات إعادة التأمين يوفر قياســــا لقدرة الشــــركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات .تهدف الشــــركة إلى اإلحتفاظ بإحتياطيات مناســــبة فيما يتعل بأعمال إعادة التأمين تحســــبا ً للمطالبات
وللتطورات المســتقبلية العكســية  .كلما تطرت المطالبات لتصــبف التكلفة النهائية مؤكدة ،يتم إطفاء تلك اإلحتياطيات المتعلقة بها .ومن أجل الحفاظ على إحتياطات كافية ،تقوم الشــركة بنقل اإلحتياطيات المطفأة إلى اإلحتياطيات
والمتعلقة بسنة الحادث ا لحالية عندما يكون تطور المطالبات غير مكتمل ويشتمل على شكوك جوهرية متعلقة بالتكلفة النهائية لتلك المطالبات.
إجمالي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام :2019
2013
وماقبلها
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

184,231,909
360,219,868
350,425,942
370,528,846
363,998,517
365,260,904

242,728,277
1,074,743,558
1,095,518,847
1,068,163,227
1,064,368,673
-

166,267,303
324,048,753
352,196,791
360,111,616
-

323,560,488
576,963,497
607,942,353
-

282,831,889
539,563,402
-

248,740,712
-

التكلفة الحالية للمطالبات
المتراكمة االمتكبدة

365,260,904

1,064,368,673

360,111,616

607,942,353

539,563,402

248,740,712

المدفوعات المتراكمة حتى
تاريخه

)(331,369,534

)(1,014,461,172

)(274,433,911

)(319,407,624

)(208,918,221

)(5,724,068

سنة اإلكتتاب
في نهاية سنة اإلكتتاب
بعد سنة
بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
بعد خمس سنوات

االلتزام المعترف به لعام
 2013وما قبلها
إجمالي مخصص
المطالبات تحت التسوية
والمطالبات المتكبدة
وغير المبلغ عنها طبقا ً
لقائمة المركز المالي

2014
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

2017
لاير سعودي

20160000
لاير سعودي

60,811,088

60,811,088

المجموع
لاير سعودي

3,185,987,660

)(2,154,314,530
60,811,088

33,891,370

49,907,501

288,534,729

85,677,705
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330,645,181

243,016,644

1,092,484,218

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -20جدول تطوير المطالبات (تتمة)
إجمالي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام :2018

سنة اإلكتتاب
في نهاية سنة اإلكتتاب
بعد سنة

2012
وماقبلها
لاير سعودي

2013
لاير سعودي

149,402,912
344,228,030
290,112,923
289,836,213
295,560,915
295,920,333

بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
بعد خمس سنوات
التكلفة الحالية للمطالبات
المتراكمة االمتكبدة

295,920,333

المدفوعات المتراكمة حتى
تاريخه

)(254,075,137

االلتزام المعترف به لعام
 2012وما قبلها
إجمالي مخصص
المطالبات تحت التسوية
والمطالبات المتكبدة
وغير المبلغ عنها طبقا ً
لقائمة المركز المالي

2014
لاير سعودي

184,231,909
360,219,868
350,425,942
370,528,846
363,998,517
-363,998,517

)(314,287,979

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

242,728,277
1,074,743,558
1,095,518,847
1,068,163,227
--1,068,163,227

)(998,642,132

166,267,303
324,048,753
352,196,791
---352,196,791

)(201,790,297

2017
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

323,560,488
576,963,497
-----

282,793,419
------

576,963,497

)(184,870,874

282,793,419

)(30,687,020

37,265,760

37,265,760

المجموف
لاير سعودي

2,940,035,784

)(1,984,353,439
37,265,760

41,845,196

49,710,538

150,406,494

69,521,095
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392,092,623

252,106,399

992,948,105

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -20جدول تطوير المطالبات (تتمة)
صافي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام :2019

سنة اإلكتتاب
في نهاية سنة اإلكتتاب
بعد سنة

2013
وماقبلها
لاير سعودي

بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
بعد خمس سنوات

2015
لاير سعودي

2016
لاير سعودي

2017
لاير سعودي

2014
لاير سعودي

156,137,999
316,800,613
311,680,480
342,110,021
339,134,581
341,005,938

231,126,743
994,226,860
1,008,411,285
985,848,692
987,174,580
--

165,314,261
325,244,631
341,080,047
355,423,583

219,104,644
410,535,835
455,321,351

---

----

2018
لاير سعودي

218,615,217
427,567,472

-----

2019
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

151,400,260

------

التكلفة الحالية للمطالبات
المتراكمة االمتكبدة

341,005,938

987,174,580

355,423,583

455,321,351

427,567,472

151,400,260

2,717,893,184

المدفوعات المتراكمة حتى
تاريخه

)(308,391,824

)(945,204,111

)(270,475,428

)(280,468,456

)(180,649,633

)(3,257,882

)(1,988,447,334

االلتزام المعترف به لعام
 2013وما قبلها
إجمالي صافي مخصص
المطالبات تحت التسوية
والمطالبات المتكبدة
وغير المبلغ عنها طبقا ً
لقائمة المركز المالي

45,507,522

45,507,522

45,507,522

32,614,114

41,970,469

174,852,895

84,948,155
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246,917,839

148,142,378

774,953,372
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 -20جدول تطوير المطالبات (تتمة)
صافي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام :2018
2012
وماقبلها
لاير سعودي

2013
لاير سعودي

2014
لاير سعودي

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

2017
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

المجموف
لاير سعودي

سنة اإلكتتاب
في نهاية سنة اإلكتتاب
بعد سنة
بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
بعد خمس سنوات

149,622,902
332,081,892
282,327,873
282,125,164
283,425,994
283,610,964

156,137,999
316,800,613
311,680,480
342,110,021
339,134,581
--

231,126,743
994,226,860
1,008,411,285
985,848,692
---

165,314,261
325,244,631
341,080,047
----

219,104,644
410,535,835
-----

218,702,036
------

التكلفة الحالية للمطالبات
المتراكمة المتكبدة

283,610,964

339,134,581

985,848,692

341,080,047

410,535,835

218,702,036

2,578,912,155

)(251,407,910

)(292,256,203

)(929,563,271

)(197,962,185

)(176,849,658

)(26,783,629

)(1,874,822,856

المدفوعات المتراكمة حتى
تاريخه
االلتزام المعترف به لعام
 2012وما قبلها
إجمالي صافي مخصص
المطالبات تحت التسوية
والمطالبات المتكبدة وغير
المبلغ عنها طبقا ً لقائمة
المركز المالي

30,489,109

30,489,109

30,489,109

32,203,054

46,878,378

143,117,862

56,285,421
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233,686,177
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734,578,408
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أ)

الزكاة

الزكاة المحملة للسنة قدرها  13,719,362لاير سعودي ( 12,863,666 :2018لاير سعودي ) وتتكون مما يلي :
2019
لاير سعودي
رأس المال

810,000,000

إحتياطي نظامي – بداية السنة

2018
لاير سعودي
810,000,000

8,815,260

6,070,924

12,757,997

14,693,063

صافي دخل المعدل للسنة

58,975,983

13,984,454

مخصصات

19,724,516

36,375,597

910,273,756

881,124,038

أرباح مبقاة

– بداية السنة

يطرح :
وديعة نظامية

)(121,500,000

)(121,500,000

موجودات غير متداولة أخرى

)(254,990,414

)(241,104,198

وعاء الزكاة
وعاء الزكاة للمساهمين السعوديين بنسبة :2018( %99.10
)%99,10
مخصص الزكاة للسنة

533,783,342

518,519,840

528,979,292

513,853,161

13,719,362

12,863,666

ب ) ضريبة الدخل
تبلغ ضريبة الدخل المحملة للسنة  154,063لاير سعودي ( 39,136 :2018لاير سعودي ) تتضمن ما يلي:
2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

ث صافي دخل السنة

14,694,523

14,694,523

ا الربف المعدل
حصة المساهمين غير السعوديين من صافي الربف الخاضع للضريبة للسنة
)%0,90 :2018( %0.90
حصة المساهمين غير الخليجيين في خسائر مرحلة تصل  %25من حصتها من
جزء من الدخل الخاضع للضريبة
عمليات المملكة العربية السعودية من وعاء ضريبة الدخل
فرف عمليات لبوان من وعاء ضريبة الدخل
مخصص ضريبة الدخل للسنة

58,975,983

13,984,454

530,784

125,860

()132,696

)(31,465

398,088

94,395

2,481,480
154,063

6,693,446
39,136

ت) كانت حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما يلي :
2018
لاير سعودي

2019
لاير سعودي
الرصيد اإلفتتاحي

38,244,253

37,431,370

مخصص ضريبة الدخل للسنة
مخصص الزكاة للسنة
المدفوف خالل السنة

154,063

39,136

13,719,362

12,863,666

)(28,375,616

)(12,089,919

الرصيد الختامي

23,742,062

38,244,253
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الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)

قامت الشاركة بإثبات مخصاص الزكاة وضاريبة الدخل بنا ًء على التعميم رقم 1438/16/12746هاااا ا ( 18يناير )2017الصاادر من قبل هيئة الزكاة
والدخل .حيم تقوم الشااركات السااعودية المدرجة بتقديم الزكاة وضااريبة الدخل وفقا ً لنسااب الملكية الخليجيين وغير الخليجيين المؤسااسااين .بلغت نساابة
المساهمين الخليجيين وغير الخليجيين المؤسسين  99,1%و  0,90%على التوالي كما في  31ديسمبر  2019و  31ديسمبر .2018
د) الوضع الزكوي
قامت الشــركة بتقديم إقرارتها الزكوي والضــريبي للســنوات المنتهية في  31ديســمبر  2014ولغاية  2018للهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")
واسـتلمت الشـركة الربوط النهائية للسـنوات المنتهية في  31ديسـمبر  2008ولغاية  2013والتي تضـهر زكاة ،ضـريبة و غارامات التأخير إضـافية
بمبلغ وقدرة  32.55مليون لاير سـعودي ،بشـكل رئيسـي بسـبب عدم السـماح باحتسـاب االسـتثمارات طويلة األجل والودائع القانونية من قاعدة الزكاة.
الربوط الزكوية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2014الى  2018مازالت تحت الدراسة.
قدمت الشــركة االعتراض على الربط الوارد من الهيئة العامة للزكاة و الدخل و الذي نتجت عنه الغرامات اإلضــافية للزكاة والضــريبة والتاخير عن
االعوام  2008الى .2013أصـدرت لجنة االسـتئناف األولي حكمها بشـأن االعتراضـات المقدمة .أيد الحكم قرار اعتراض الشـركة بشـأن بعض بنود
االعتراض ورفض االعتراض على البنود األخرى .قدمت الشــركة اعتراضــها على حكم لجنة االســتئناف األولى امام لجنة االســتئناف العليا .الحقا ً
تواصـل ت الشـركة مع لجنة تسـوية نزاعات الزكاة والضـرائب وخالل الفترة توصـلت الشـركة الى اتفاق مع لجنة تسـوية النزاعات الزكوية والضـريبية
للربوط من عام  2008الى .2013
في  7أكتوبر  2019اسـتلمت الشـركة خطابا من الهيئة العامة للزكاة والدخل تطلب منهم دفع التسـوية النهائية بمبلغ  16,05مليون لاير سـعودي من
الزكاة والضــريبة اإلضــافية والغرامات المقبولة للســنوات من  2008الى  .2013وقد قامت الشــركة بســداد المبلغ وطلبت الشــركة من الهيئة العامة
للزكاة والدخل لتســـييل وديعة الضـــمان ،للبنود المســـتأنفة ،مقابل مبلغ  29.39مليون لاير ،والتي هي ضـــمن بند المصـــاريف المدفوعة الودائع و
الموجودات األخرى قامة هيئة الزكاة وضريبة الدخل بتسيل وديع الضمان في الفترة االحقة لنهاية السنة.
هـ) أثر التغيير في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل
هذا التغيير في المعالجة المحاســبية للزكاة وضــريبة الدخل كما هو موضــف في االيضــاح  3له األثر التالي على بنود قائمة الدخل وقائمة المركز
المالي والتغيرات في حقوق المساهمين.
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر :2018

اثر القوائم المالية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
قائمة الدخل
قائمة الدخل

قبل التعديل للسنة المنتهية
 31ديسمبر 2018
لاير سعودي

اثر التعديل
لاير سعودي

بعد التعديل للسنة
المنتهية  31ديسمبر
2018
لاير سعودي

الحساب
مخصص الزكاة والضريبة (-
األرباح المبقاة)

)(12,902,802

12,902,802

--

مصاريف زكاة وضريبة الدخل
ربحية السهم *

-0.17

)(12,902,802
)(0.16

)(12,902,802
0.01
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رأس المال
يبلغ رأس مال الشـركة المصـرح به ،والمصـدر ،والمدفوف  810مليون لاير سـعودي ( 31ديسـمبر  810 :2018مليون) مقسـم الى  81مليون سـهم
(  31ديسمبر  81 : 2018مليون سهم ) بقيمة قدرها  10لاير سعودي للسهم.
فيما يلي مساهمي الشركة .يخضع مساهمي الشركة للزكاة وضريبة الدخل.

شركة احمد حمد القصيبي واخوانه
أخرون

شركة احمد حمد القصيبي واخوانه
أخرون

2019
المصرح به والمصدر
قيمة السهم
عدد االسهم
10
4,050,000
10
76,950,000
10
81,000,000

المدفوع
لاير سعودي
40,500,000
769,500,000
810,000,000

2018
المصرح به والمصدر
قيمة السهم
عدد االسهم
10
4,050,000
10
76,950,000
10
81,000,000

المدفوع
اير سعودي
40,500,000
769,500,000
810,000,000

يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.
تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم .يتم إجراء
تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة .من أجل الحفاظ على هيكل
رأس المال أو تعديله  ،يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم.
ويرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل السنة المالية المذكورة.
-23

االحتياطي النظامي
وفقا ً لمادة  2( 70ج) من الالئحة التنفيذية لشـــركات التامين من مؤســـســـة النقد العربي الســـعودي ،يتم تحويل  %20من صـــافي دخل الســـنة إلى
االحتياطي النظامي .ويجوز للشـــركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يتســـاوى االحتياطي مع رأس المال .إن االحتياطي النظامي غير
قابل للتوزيع.
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 -24المصاريف العمومية واإلدارية
2019
عمليات
إعادة التأمين
لاير سعودي

عمليات
المساهمين
لاير سعودي

2018
اإلجمالي
لاير سعودي

33,756,174 3,157,188

عمليات
إعادة التأمين
لاير سعودي

عمليات المساهمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

29,354,748

3,016,611

32,371,359

رواتب ومزايا متعلقة بها

30,598,986

406,863

869,259

5,688

874,947

تدريب

406,863

--

780,248

--

780,248

مصاريف كمبيوتر

1,505,535

--

1,505,535

166,175

1,523,476

مصاريف سفر

1,469,084

143,082

1,612,166

1,357,301

2,161,757

إستهالك *

1,729,724

--

1,729,724

2,161,757

--

مصاريف إيجار ومباني

1,049,520

--

1,049,520

954,155

--

954,155

إعالنات

1,159,901

22,136

1,182,037

1,018,362

1,493

1,019,855

أتعاب مهنية

1,972,751

4,580,911 2,608,160

2,496,626

2,371,671

4,868,297

ضريبة إستقطاف

78,573

28,262

106,835

109,347

45,170

154,517

أتعاب إستشارية

2,129,018

595,423

2,724,441

304,164

--

304,164

رسوم التراخيص

37,978

541,768

579,746

93,658

525,943

619,601

أخرى

1,422,264

374,242

1,796,506

1,077,190

862,557

1,939,747

43,560,197

51,030,458 7,470,261

40,576,815

6,995,308

47,572,123

*يتم احتساب رسوم االستهالك للسنة ألصول عمليات المساهمين على عمليات إعادة التأمين كإيجار الستخدام األصول.
 -25مكافأت ،أتعاب إجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة
2019
لاير سعودي
مكافأت مجلس اإلدارة
أتعاب إجتماعات ومصاريف
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2018
لاير سعودي

1,140,000

1,100,000

1,116,420

1,080,757

2,256,420

2,180,757
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 -26المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وكبار موظفي اإلدارة العليا للشركة .كبار موظفي اإلدارة هم األشخاص الذين لهم السلطة
والمسؤولية للتخطيط واإلدارة والتحكم في أنشطة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر وتتكون من اإلدارة التنفيذية العليا متضمنة الرئيس التنفيذي و
المدير المالي بالشركة .تتعامل الشركة مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل المعتاد .وتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا ً

للشروط المتفق عليها والتي تمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة.
فيما يلي تفاصايل المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل السانة وأرصادتها الموضاح ادناه ،بخالف هؤالء الذين تم االفصااح عنهم في مكان اخر في
القوائم المالية .
الجهة ذات العالقة

طبيعة المعامالت

مبلغ المعامالت للسنة المنتهية في
2019
لاير سعودي

الرصيد كما في
 31ديسمبر 2019
لاير سعودي

 31ديسمبر 2018
لاير سعودي

268,355

--

--

2,256,420

2,180,757

1,875,000

1,740,000

10,072,375

9,231,752

2,854,771

2,249,464

523,830

3,164,802

2,978,976

24,535,331
1,794,500
10,979,561
--

1,112,046
2,829,748
-88,246,912

578,688
3,131,773
---

أعضاء مجلس
اإلدارة

أتعاب استشارية
مكافات وأتعاب ومصاريف
إجتماعات

كبار موظفي اإلدارة

مزايا قصيرة األجل
منافع نهاية الخدمة
للموظفين

464,525

شركات ممثلة من قبل
أعضاء مجلس اإلدارة

إجمالى األقساط المكتتبة
مطالبات متكبدة
عموالت
االستثمارات

80,481,597
1,692,143
30,071,691
88,246,912

150,322

2018
لاير سعودي

يتم إظهار األرصادة لدى الجهات ذات العالقة ضامن بند أقسااط التأمين مدينة ،المصااريف المساتحقة والمطلوبات األخرى الظاهرة في قائمة المركز
المالي.
-27

ربح السهم األساسي والمخفض
تاام إحتساااب ربااح السااهم األساسااي والمخفااض للساانتين المنتهيتااين فااي  31ديساامبر  2019و  31ديساامبر  2018وذلااك بتقساايم صااافي دخاال
السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة في نهاية السنة.
تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لجميع الفترات السابقة ليعكس عنصر التخفيض في رأس المال كما يلي:
2019
لاير سعودي
الرصيد االفتتاحي لألسهم العادية المصدرة كما في  1يناير
اثر تخفيض راس المال
المتوسط المرجح لعد األسهم العادية القائمة  -معدلة
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2018
لاير سعودي

81,000,000

100,000,000

--

()19,000,000

81,000,000

81,000,000

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -28الوديعة النظامية
قامت الشـركة بإيداف مبلغ قدره  121,5مليون لاير سـعودي ( 31ديسـمبر  121,5 :2018مليون لاير سـعودي) لدى بنك محلي ذات تصـنيف ”“A
من قبل وكالة ســـتاندرد اند بورز لخدمات التصـــنيف ويمثل وديعة نظامية قدرها  %15من رأس المال المدفوف وفقا ً لمتطلبات نظام مراقبة شـــركات

التأمين التعاوني الصـادرة من مؤسـسـة النقد العربي السـعودي .إن هذه الوديعة ال يمكن سـحبها بدون موافقة مؤسـسـة النقد العربي السـعودي .يتولد من
هذه الوديعة النظامية دخل عموالت خاصــــة والتي هي مســــتحقة ويتم اظهارها في بند مســــتقل في التزامات المســــاهمين في قائمة المركز المالي
كـــــــ(العموالت المســتحقة على الوديعة النظامية لمؤســســة النقد الســعودي) .بلغت العموالت المســتحقة على الوديعة كما في  31ديســمبر 2019
 17,992,463لاير سعودي ( 31ديسمبر 15,549,401 :2018لاير سعودي) وتم االفصاح عنها في األصول كعوائد استثمار الوديعة النظامية.
 -29المعلومات القطاعية
يتطلب المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (  ) 8بأن يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تخص مكونات الشركة
التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهات العليا المختصة بإتخاذ القرار في الشركة بهدف تخصيص الموارد الالزمة لهذه القطاعات ولتقييم أدائها.
تماشيا ً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة ،إعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها
ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.
ال تشــمل نتائج القطاعات األرباح المحققة وغير ال محققة من اإلســتثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل ،واإليرادات األخرى ،ومصــاريف
إدارة اإلستثمارات ،وكافة المصاريف العمومية واإلدارية.
ال تشــــمل موجودات القطاعات النقدية وشــــبه النقدية لعمليات إعادة التأمين ،والودائع ألجل ،واإلســــتثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل،
والمصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى ،والمبالغ المستحقة من عمليات المساهمين ،والممتلكات والمعدات.
ال تشمل مطلوبات القطاعات توزيعات الفائض المستحقة ،والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى ،ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين.
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الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -29المعلومات القطاعية ( تتمة )
 1 – 29قطاعات األعمال
تقوم الشركة بتعديل إجمالي األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادها المرتبطة بها بشكل دوري عند إستالم المعلومات الفعلية من شركات التأمين .يؤدي هذا التعديل إلى إظهار إجمالي األقساط المكتتبة بالسالب و األقساط
المعاد إسنادها بالموجب و صافي األقساط المكتتبة بالسالب في بعض قطاعات األعمال للسنة التي تم فيها التعديل.
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

الهندسة

الحريق

البحري

المركبات

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

الحماية

الحوادث العامة
لاير سعودي

متخصصة

الطبي
لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

أخرى
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

االيرادات
إجمالي األقساط المكتتبة

79,118,645

204,274,173

89,856,783

59,853,709

56,172,931

49,872,049

22,764,719

96,761,205

134,173,347

792,847,561

أقساط معاد إسنادها

)(7,549,472

)(17,708,898

)(32,700,422

--

)(18,962,016

--

--

--

)(50,922,817

)(127,843,625

مصاريف فائض الخسارة

)(3,639,429

)(6,062,322

)(1,176,522

247,210

)(117,734

)(814,910

--

--

)(6,834,952

)(18,398,659

صافي األقساط المكتتبة

67,929,744

180,502,953

55,979,839

60,100,919

37,093,181

49,057,139

22,764,719

96,761,205

76,415,578

646,605,277

2,170,170

)(3,171,260

9,568,465

9,087,784

)(245,569

2,545,590

)(13,344,396

)(11,017,694

)(4,070,415

صافي األقساط المكتسبة

68,266,239

182,673,123

52,808,579

69,669,384

46,180,965

48,811,570

25,310,309

83,416,809

65,397,884

642,534,862

عموالت على عمليات معاد إسنادها

1,923,535

4,080,434

1,114,827

--

3,867,982

)(6,841

--

--

7,196,061

18,175,998

اجمالي االيرادات

70,189,774

186,753,557

53,923,406

69,669,384

50,048,947

48,804,729

25,310,309

83,416,809

72,593,945

660,710,860

)(40,031,691

)(31,933,497

)(39,791,403

)(23,803,130

)(42,741,441

)(46,988,058

)(436,701,322

--

6,983,819

--

--

--

18,772,369

60,006,499

)(40,031,691

)(24,949,678

)(39,791,403

)(23,803,130

)(42,741,441

)(28,215,689

)(376,694,823

12,666,387

3,096,442

)(10,244,212

)(188,745

)(1,012,823

)(532,840

--

3,273,640

9,524,357

)(8,559,903

)(3,427,085

)(1,097,234

)(4,205,687

1,252,469

)(9,349,726

)(7,684,248

)(6,923,344

)(49,899,318

)(51,373,137

)(29,344,110

)(39,551,757

)(33,685,696

)(50,425,689

)(31,865,393

)(417,069,784

التغير في األقساط غير المكتسبة  ،صافي 336,495

مصاريف وتكاليف اكتتاب
إجمالي المطالبات المسددة

)(35,416,397) (131,502,720) (44,492,985

حصة المعيد من المطالبات المسددة

678,153

صافي المطالبات المسددة

)(25,809,860) (107,537,099) (43,814,832

التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي 2,466,508
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ
عنها ،صافي
)(9,904,560
صافي المطالبات المتكبدة

23,965,621

9,606,537

)(26,140,503) (103,430,615) (51,252,884

تكاليف االكتتاب وعموالت أرباح

)(55,914,841) (23,300,016

مصاريف اكتتاب اخرى
إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

)(404,982
)(1,021,761
)(332,500
)(44,019,777) (160,367,217) (74,885,400

صافي (خسارة) /دخل االكتتاب

)(4,695,626

26,386,340

)(17,474,292

9,903,629

)(8,834,551

)(15,828,792

)(3,794,127

)(1,345,368

)(32,110,638

)(14,177,909

)(172,780,534

)(347,019
)(60,554,707

)(305,126
)(45,478,028

)(242,371
)(43,588,255

)(126,551
)(35,157,615

)(319,212
)(82,855,539

)(516,942
)(46,560,244

)(3,616,464
)(593,466,782

9,114,677

4,570,919

5,216,474

)(9,847,306

561,270

26,033,701

67,244,078
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الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -29المعلومات القطاعية ( تتمة )
 1-29قطاعات األعمال ( تتمة )
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2018

الهندسة

الحري

البحري

المركبات

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

الحوادث العامة
لاير سعودي

الحماية

الطبي

لاير سعودي

لاير سعودي

متخصصة
لاير سعودي

أخرى
لاير سعودي

االجمالي
لاير سعودي

االيرادات
إجمالي األقساط المكتتبة
أقساط معاد إسنادها
مصاريف فائض الخسارة
صافي األقساط المكتتبة
التغير في األقساط غير المكتسبة  ،صافي
صافي األقساط المكتسبة
عموالت على عمليات معاد إسنادها
اجمالي االيرادات

721,604,828 81,700,840 67,248,588 33,341,122 45,562,837 69,532,375 94,277,047 46,665,498 207,424,615 75,851,906
)(72,996,501) (18,210,699
--)79,131 (12,654,209
)-- (10,810,555) (22,020,000) (9,380,169
)(31,712,226) (11,709,568
-)-- (1,295,859
)(224,203
-)(553,863) (11,908,323) (6,020,410
616,896,101 51,780,573 67,248,588 33,341,122 44,346,109 56,653,963 94,277,047 35,301,080 173,496,292 60,451,327
)(3,280,686
)2,838,107 (8,115,918) (4,424,603
3,740,475
)1,948,742 (9,358,263
)(470,565
2,706,497
7,854,842
613,615,415 54,618,680 59,132,670 28,916,519 48,086,584 58,602,705 84,918,784 34,830,515 176,202,789 68,306,169
16,468,058
5,502,453
--)(58,276
3,339,741
-810,925
5,042,900
1,830,315
630,083,473 60,121,133 59,132,670 28,916,519 48,028,308 61,942,446 84,918,784 35,641,440 181,245,689 70,136,484

مصاريف وتكاليف اكتتاب
إجمالي المطالبات المسددة
حصة المعيد من المطالبات المسددة

)-- (16,938,058) (58,895,022) (36,958,670) (62,781,731) (22,167,560) (90,024,043) (42,043,294
--715,001
7,674,367
-925,610
5,254,999
1,562,392
)-- (16,938,058) (58,180,021) (29,284,303) (62,781,731) (21,241,950) (84,769,044) (40,480,902
)-- (3,502,964
)1,123,237 (3,700,659) (5,688,930) (3,190,388) (25,796,814) (12,136,505

صافي المطالبات المسددة
التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها،
صافي
10,265,988
صافي المطالبات المتكبدة
تكاليف االكتتاب وعموالت أرباح
مصاريف اكتتاب اخرى
إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب
صافي دخل (/الخسارة) االكتتاب

)(389,327,810) (59,519,432
24,638,382
8,506,013
)(364,689,428) (51,013,419
)(77,969,866) (25,076,843

38,604,939 30,780,213 (40,847,080) (6,731,220) 10,366,370
2,333,544 20,216,276
6,103,946
6,116,902
)(404,054,355) (45,310,049) (40,847,080) (27,172,242) (46,690,414) (30,651,418) (48,254,385) (18,328,392) (104,448,956) (42,351,419
)(172,471,757) (10,555,854) (21,482,014
)(719,037) (2,576,682) (18,552,569) (25,372,945) (12,243,309) (57,540,816) (23,428,531
)(1,997,613
)(324,264
)(93,637
)(113,521
)(129,081
)(184,775
)(332,198
)(132,980
)(549,929
)(137,228
)(578,523,725) (56,190,167) (62,422,731) (28,004,800) (49,396,177) (49,388,762) (73,959,528) (30,704,681) (162,539,701) (65,917,178
51,559,748
)3,930,966 (3,290,061
911,719 (1,367,869) 12,553,684 10,959,256
4,936,759 18,705,988
4,219,306
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الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -29المعلومات القطاعية ( تتمة )
 1- 29قطاعات األعمال ( تتمة )
الهندسة

الحريق

البحري

المركبات

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

الحوادث العامة
لاير سعودي

الحماية

الطبي

لاير سعودي

لاير سعودي

أخرى

متخصصة
لاير سعودي

غير موزعة
لاير سعودي

لاير سعودي

مساهمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

كما في  31ديسمبر 2019
الموجودات
النقدية وأرصدة لدى البنوك
ودائع ألجل
دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل
أقساط تامين مدينة  ,صافي
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق
أقساط إعادة تأمين مستحقة
الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة
أقساط فائض الخسارة المؤجلة
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
تكاليف إكتتاب مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وودائع وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات ،صافي
دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك
إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
وديعة نظامية
دخل مستحق من الوديعة النظامية

----

----

----

----

41,176,448

93,225,725

16,348,014

9,079,607 19,080,882 25,012,608

---

---

---

45,237,422
7,061,901
3,015,897
6,785,245
3,755,287
20,867,565

92,142,828
5,456,335
3,794,146
46,220,224
4,727,577
27,478,912

49,810,124 133,976,736 16,671,462 38,383,493 31,708,390 28,103,983 31,036,428
---- 9,593,658
-22,127,752
6,597,140
----4,430,491
99,749
403,280
--- 1,626,261 3,542,132 (995,031) 116,859,302
108,680,638
--14,138,184
-- 8,726,492
32,904
3,431,631
7,234,977 31,879,345
129,394 1,313,273 7,274,190 3,257,350
6,844,095

-------

-------

إجمالي الموجودات

280,978,795 165,547,389 22,878,425 50,402,634 80,025,493 55,411,814 181,519,890 273,045,747 127,899,765

-------

---

-------

----

----

---

---

-------

-------
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----

----

----

6,077,569

)(308,692

74,556,629

---

---

---

-------

-------

-------

6,061,323
138,195,362
1,728,030
)(50,856,414
40,877,141
--

7,107,736
239,835,817
6,246,374
-376,970,680
37,500,000

-------

-------

171,904,335
3,941,322

72,735,563
29,634,206
2,793,154
101,445,631
121,500,000
17,992,463
1,013,761,624

----311,851,099

13,169,059
378,031,179
7,974,404
233,392,376
417,847,821
37,500,000
467,070,866
50,836,786
11,743,563
282,718,771
34,812,075
106,279,101
244,639,898
33,575,528
2,793,154
101,445,631
121,500,000
17,992,463
2,563,322,675

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -29المعلومات القطاعية ( تتمة )
1-29

قطاعات األعمال ( تتمة )
الهندسة
لاير سعودي
كما في  31ديسمبر 2019
المطلوبات
ذمم دائنة
ذمم إعادة إسناد دائنة
أقساط إعادة إسناد مستحقة
األقساط غير المكتسبة
المطالبات تحت التسوية

البحري
لاير سعودي

الحوادث العامة
لاير سعودي

متخصصة
لاير سعودي

()4,835,815
--

7,007,543
--

()16,377,915
--

5,093,599
--

()1,891,045
--

(1,147,290 )1,585,379
---

1,176,668

2,625,156

787,215

--

6,995,292

73,543

71,388,608

97,227,443

28,929,678

18,293,464

27,725,120

8,091,261 21,263,471

81,440,011

144,953,939

52,744,829

27,148,368

7,426,620 26,341,460

--

49,242,742

15,544,440

49,680,204

32,306,225

88,661,520 25,454,102 25,366,145

1,283,599

1,972,899

91,998

--

1,966,475

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

173,929,355

94,250,435 125,812,096

216,947,133 101,508,874

المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 33,946,957

عموالت غير مكتسبة على عمليات
معاد اسنادها
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مكافآة نهاية الخدمة
مخصص الزكاة والضريبة
دخل عموالت مستحقة الى مؤسسة
النقد العربي السعودي
إجمالي المطلوبات

الحريق
لاير سعودي

المركبات
لاير سعودي

الحماية
لاير سعودي

الطبي
لاير سعودي

أخرى
لاير سعودي

375,022,916 204,468,891
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مساهمين
لاير سعودي

غير موزعة
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

---

(72,116,481 )20,746,114
46,173,239
--

--

10,083,938

--

47,638,536

--

--

-- 160,158,049

--

35,052,611

--

--

355,254,946

--

--

3,081,101

--

--

8,396,072

--

--

15,509,872

3,910,916

19,420,788

--

8,828,705

--

8,828,705

--

23,742,062

23,742,062

--

17,992,463

17,992,463

45,645,441

1,680,705,596

--

142,628,297 235,268,121 170,101,531 42,119,273 71,459,240

---

39,928,645
46,173,239

--

21,741,812
401,997,592
737,229,272

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -29المعلومات القطاعية ( تتمة )
 1-29قطاعات األعمال ( تتمة )
الهندسة

الحريق

البحري

المركبات

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

الحوادث العامة
لاير سعودي

الحماية

الطبي

لاير سعودي

لاير سعودي

أخرى

متخصصة
لاير سعودي

غير موزعة
لاير سعودي

لاير سعودي

مساهمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

كما في  31ديسمبر 2018
الموجودات
النقدية وأرصدة لدى البنوك
ودائع ألجل
دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل
أقساط تامين مدينة  ,صافي
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
أقساط إعادة تأمين مستحقة
الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة
أقساط فائض الخسارة المؤجلة
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ
عنها
تكاليف إكتتاب مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما ً  ،ودائع وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات ،صافي
دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك
إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
وديعة نظامية
دخل مستحق من الوديعة النظامية
إجمالي الموجودات

9,542,390
196,235,246
1,671,257
-496,473,761

-- 25,896,689 109,680,062 19,382,544 36,594,299
----9,054,526
----4,453,071
-- 111,479,333
--114,798

-----

31,886,106
270,131,677
2,079,624
200,023,513
552,574,107
409,778,137
33,080,894
11,431,609
198,432,518

5,721,604
8,610,364

651
1,220,723

--

--

300,936

27,153,981

38,890,866
3,764,588

---

---

-------

-------

-------

-------

177,871,645
2,212,848

31,087,587
30,376,050
2,663,892
97,293,816
121,500,000

59,937,179
99,895,591
208,959,232
32,588,898
2,663,892
97,293,816
121,500,000

25,341,322 46,244,745

----

----

----

----

----

----

----

----

33,063,188

78,621,615

26,912,590

18,256,587

16,991,024

8,314,274

5,657,842

--

39,134,882

--

--

--

--

--

--

--

--

--

45,037,704
8,010,935
2,837,663
8,807,058

95,556,383
7,175,832
3,638,816
48,821,297

24,345,102
2,619,072
403,276
26,882,345

28,688,727 24,596,627
-6,220,529
-98,783
3,321,553
()993,866

8,097,132
21,099,778

5,620,750
26,959,964

1,605,731
6,258,256

445
4,527,001

-------

-------

-------

-------

-------

126,953,458

89,026,372 266,394,657

46,386,794

69,652,584

51

----

22,343,716
73,896,431
408,367
()26,928,489
56,100,346

-----

305,904,864 232,673,955 136,834,043

15,549,401
15,549,401
2,347,806,194 1,002,393,400

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -29المعلومات القطاعية ( تتمة )
 1-29قطاعات األعمال ( تتمة )
الحري

الهندسة

لاير سعودي

لاير سعودي

البحري

المركبات

لاير سعودي

لاير سعودي

الحوادث العامة
لاير سعودي

الحماية

الطبي

لاير سعودي

لاير سعودي

أخرى

متخصصة
لاير سعودي

غير موزعة
لاير سعودي

لاير سعودي

مساهمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

كما في  31ديسمبر 2018
المطلوبات
ذمم دائنة
ذمم إعادة إسناد دائنة
أقساط إعادة إسناد مستحقة
األقساط غير المكتسبة
المطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
عموالت غير مكتسبة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مكافآة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص الزكاة والضريبة
دخل عموالت مستحقة الى مؤسسة النقد
العربي السعودي

-----

----

--

--

--

--

--

--

إجمالي المطلوبات

212,346,888

388,535,287

90,687,589

119,364,011

90,418,422

73,037,013

243,793

8,841,262

391,426

--

--

--

2,021,819
72,778,665
105,894,071
28,403,847
3,004,693

4,615,122
101,381,181
232,426,687
41,575,068
)(304,033

28,978
21,780,349
58,047,786
10,291,455
147,595

----

----

----

490,530

1,008,131

---

--

27,861,928
42,461,041
48,550,512

2,945,797
33,086,082
26,739,043
25,095,650
1,543,719

52

1,624,317

----

----

21,017,901
23,774,585
26,620,210

10,636,850
6,893,779
16,104,376

68,080,710
80,977,273

-----

-----

-----

----

--

--

--

--

--

15,549,401

33,635,005

149,057,983

255,025,276

40,242,160

58,780,492

---

--

4,138,668

3,189,512
22,898,559

6,228,001
23,547,619
166,230,380
52,862,342
2,018,266

------

--------

7,560,114
6,593,975

4,986,838

-38,244,253

15,549,401
1,511,130,126

--

19,927,639
22,898,559
15,839,717
380,171,285
662,467,372
330,480,733
6,410,240
12,546,952
6,593,975
38,244,253

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -29المعلومات القطاعية ( تتمة )
 2-29القطاعات الجغرافية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
نتائج عمليات إعادة التأمين
اإليرادات
إجمالي األقساط المكتتبة
أقساط معاد إسنادها
مصاريف فائض الخسارة
صافي األقساط المكتتبة
التغير في األقساط غير المكتسبة  ،صافي
صافي األقساط المكتسبة
عموالت على عمليات معاد إسنادها
اجمالي اإليرادات

المملكة
العربية السعودية

بلدان أخرى في منطقة
الشرق األوسط

إفريقيا

آسيا

بلدان أخرى

إجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

91,840,094 322,049,827
)(448,149) (108,450,359
)(4,586,370
)(7,988,262
86,805,575 205,611,206
6,123,956
)(2,361,747
92,929,531 203,249,459
88,581
14,630,123
93,018,112 217,879,582

48,339,005
)(6,205
)(1,212,537
47,120,263
)(3,681,182
43,439,081
3,998
43,443,079

230,148,735
)(18,938,912
)(4,484,972
206,724,851
8,927,677
215,652,528
3,453,296
219,105,824

792,847,561 100,469,900
)(127,843,625
-)(18,398,659
)(126,518
646,605,277 100,343,382
)(4,070,415) (13,079,119
642,534,862 87,264,263
18,175,998
-660,710,860 87,264,263

)(20,095,037
29,529
)(20,065,508
)(832,965
)(5,186,038
)(26,084,511

)(133,923,519
7,453,347
)(126,470,172
)(1,187,145
)(10,539,367
)(138,196,684

)(436,701,322) (42,794,810
60,006,499
-)(376,694,823) (42,794,810
)9,524,357 (1,968,084
)(49,899,318) (8,635,920
)(417,069,784) (53,398,814

)(51,893,944
)(1,153,102
))(191,243,730
27,862,094

)(172,780,534) (32,577,302
)(3,616,464
)(338,994
)(593,466,782) (86,315,110
67,244,078
949,153

مصاريف وتكاليف االكتتاب
إجمالي المطالبات المسددة
)(66,437,660) (173,450,296
حصة المعيد من المطالبات المسددة
88,486
52,435,137
صافي المطالبات المسددة
)(66,349,174) (121,015,159
التغير في المطالبات تحت التسوية  ،صافي
2,782,790
10,729,761
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها ،صافي )(13,075,139) (12,462,854
)(76,641,523) (122,748,252
صافي المطالبات المتكبدة
تكاليف االكتتاب وعموالت أرباح
مصاريف اكتتاب اخرى
إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب
صافي دخل ( /خسارة) االكتتاب

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
نتائج عمليات إعادة التأمين
اإليرادات
إجمالي األقساط المكتتبة
أقساط معاد إسنادها
مصاريف فائض الخسارة
صافي األقساط المكتتبة
التغير في األقساط غير المكتسبة ،صافي
صافي األقساط المكتسبة
عموالت على عمليات معاد إسنادها
اجمالي اإليرادات

)(11,578,637) (27,287,641) (49,443,010
)(214,489
)(465,290
)(1,444,589
)(37,877,637) (104,394,454) (173,635,851
)5,565,442 (11,376,342
44,243,731
المملكة
العربية السعودية

بلدان أخرى في منطقة
الشرق األوسط

إفريقيا

آسيا

بلدان أخرى

إجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

288,453,053
)(61,024,706
)(11,091,879
216,336,468
2,956,764
219,293,232
13,490,955
232,784,187

100,629,833
)(34,515
)(7,544,926
93,050,392
8,865,861
101,916,253
)(1,448
101,914,805

721,604,828
)(72,996,501
)(31,712,226
616,896,101
)(3,280,686
613,615,415
16,468,058
630,083,473

35,100,939
)(31,977
)(1,323,152
33,745,810
)(2,265,190
31,480,620
9,326
31,489,946

224,526,281
)(11,905,303
)(11,018,237
201,602,741
)(4,736,880
196,865,861
2,969,225
199,835,086

72,894,722
-)(734,032
72,160,690
)(8,101,241
64,059,449
-64,059,449

)(22,513,125
4,890
)(22,508,235
)(2,909,213
2,204,747

)(116,118,526
17,506,083
)(98,612,443
)(34,169,130
)(2,499,462

)(389,327,810) (27,716,778
24,638,382
-)(364,689,428) (27,716,778
)(77,969,866) (1,398,019
)38,604,939 (14,654,279

صافي المطالبات المتكبدة
تكاليف االكتتاب وعموالت أرباح
مصاريف اكتتاب اخرى
إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

)(23,212,701) (84,190,482) (117,601,061
)(8,622,910) (28,697,157
)(63,020,310
)(111,382
)(278,003
)(853,719
)(31,946,993) (113,165,642) (181,475,090

)(135,281,035
)(49,980,611
)(633,977
)(185,895,623

)(404,054,355) (43,769,076
)(172,471,757) (22,150,769
)(1,997,613
)(120,532
)(578,523,725) (66,040,377

صافي دخل ( /خسارة) االكتتاب

51,309,097

مصاريف وتكاليف االكتتاب
إجمالي المطالبات المسددة
)(66,100,268) (156,879,113
حصة المعيد من المطالبات المسددة
491,407
6,636,002
صافي المطالبات المسددة
)(65,608,861) (150,243,111
التغير في المطالبات تحت التسوية  ،صافي
)(28,887,431
)(10,606,073
10,305,810
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها ،صافي 43,248,123

)(11,250,837

53

)(457,047

13,939,463

)(1,980,928

51,559,748

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -29المعلومات القطاعية ( تتمة )
 2-29القطاعات الجغرافية (تتمة)
المملكة
العربية السعودية

بلدان أخرى في
منطقة
الشرق األوسط

إفريقيا

آسيا

بلدان أخرى

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

مساهمين

غير موزعة

لاير سعودي

لاير سعودي

إجمالي
لاير سعودي

كما في  31ديسمبر 2019
الموجودات
النقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع ألجل
دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع
ألجل
أقساط تامين مدينة  ,صافي
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في
قائمة الدخل

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ
األستحقاق
أقساط إعادة تأمين مستحقة
الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير
المكتسبة
أقساط فائض الخسارة المؤجلة
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات
تحت التسوية
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات
المتكبدة وغير المبلغ عنها
تكاليف إكتتاب مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما ً  ،ودائع
وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات ،صافي
دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات
وصكوك
إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية
وديعة نظامية

دخل مستحق من الوديعة النظامية
إجمالي الموجودات

5,300,551
78,881,124

---

-863,471
45,533,263 112,557,458

---

---

---

7,107,736
239,835,817

13,169,059
378,031,179

760,772
59,314,238

-)(3,313,544

-976,153

6,246,374
--

7,974,404
233,392,376

--

40,877,141

376,970,680

417,847,821

37,500,000
--

37,500,000
467,070,866

9,593,658
--

---

---

---

50,836,786
11,743,563

--

--

--

282,718,771

---

---

34,812,075
106,279,101

72,735,564 156,690,309
29,634,206
--

864,559
-53,855,741 23,783,305
--

--

--

--

-136,607,255

-52,954,230

------ 134,891,884 113,640,819 28,976,678

41,115,249
10,684,229

126,581
1,059,334

1,298
--

244,360,997

20,333,649

1,582,715

16,441,410

23,801,093
30,013,241

916,722
13,651,794

204,631
5,381,604

9,842,863
25,344,262

46,766
31,888,200

15,058,631
2,472,186

---

---

155,394
1,469,136

---

244,639,898
33,575,528

--

--

--

--

--

--

2,793,154

2,793,154

----

----

----

----

----

----

101,445,631
121,500,000
17,992,463

101,445,631
121,500,000
17,992,463

701,715,485

2,563,322,675 1,013,761,625 198,543,603 163,513,306 291,282,852 59,930,231 134,575,573

المطلوبات
ذمم دائنة

12,420,446

11,542,237

2,519,498

8,790,765

2,087,962

2,567,737

--

39,928,645

ذمم إعادة إسناد دائنة

--

--

--

--

--

46,173,239

--

46,173,239

أقساط إعادة إسناد مستحقة

533,382

)(1,124,041

)(311,533

7,243,582

--

15,400,422

--

21,741,812

األقساط غير المكتسبة

157,880,145

46,341,278

97,806,899 18,504,245

81,465,025

--

--

401,997,592

المطالبات تحت التسوية

402,401,571

3,165,537 173,189,167 22,019,223 136,453,774

--

--

737,229,272

المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

121,578,164

44,964,529

عموالت غير مكتسبة

6,404,367

24,928

80,004,135 18,261,640
302

1,966,475

90,446,478

--

--

355,254,946

--

--

--

8,396,072

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

--

--

--

--

--

15,509,872

3,910,916

19,420,788

مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

8,828,705

--

--

--

--

--

--

8,828,705

مخصص الزكاة والضريبة
دخل عموالت مستحقة الى مؤسسة النقد
العربي السعودي

--

--

--

--

--

--

23,742,062

23,742,062

--

--

--

--

--

--

17,992,463

17,992,463

710,046,780

79,651,270 177,165,002 369,001,023 60,993,375 238,202,705

45,645,441

1,680,705,596

إجمالي المطلوبات
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المعلومات القطاعية ( تتمة )

 2-29القطاعات الجغرافية (تتمة)
المملكة
العربية السعودية
لاير سعودي

بلدان أخرى في
منطقة
الشرق األوسط

إفريقيا

آسيا

بلدان أخرى

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

مساهمين

غير موزعة

لاير سعودي

لاير سعودي

إجمالي
لاير سعودي

كما في  31ديسمبر 2018
الموجودات

16,237,729
النقد وأرصدة لدى البنوك
19,397,000
ودائع ألجل
دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل 168,615
47,592,759
أقساط تامين مدينة  ,صافي
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل --
129,433,278
أقساط إعادة تأمين مستحقة
الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة 27,317,750
7,162,684
أقساط فائض الخسارة المؤجلة

---35,285,959
-50,023,519
8,739
1,068,000

167,245,423

13,694,224

47,208,681

3,523,570

513,471

26,401,087

15,853,687

4,177,417

11,146,007

--

--

1,908,364

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

---

---

---

---

---

501,219,377

1,002,393,400 121,434,523 304,851,768 260,075,221 38,374,207 119,457,698

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت
التسوية
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة
وغير المبلغ عنها
تكاليف إكتتاب مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما ً  ،ودائع وموجودات
أخرى
ممتلكات ومعدات ،صافي
دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات
وصكوك
إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية
وديعة نظامية

دخل مستحق من الوديعة النظامية
إجمالي الموجودات

--6,105,987
---- 54,499,431
---239,752
-65,334,177
-- 39,081,228 12,729,390
56,100,346
----- 110,624,684 103,366,647 16,330,009
--5,746,379
8,026
--3,200,925
-4,615,894

9,542,390
196,235,246
1,671,257
-496,473,761
----

31,886,106
270,131,677
2,079,624
200,023,513
552,574,107
409,778,137
33,080,894
11,431,609

--

--

198,432,518

8,635,652

55,805

--

--

59,937,179

26,206,480

27,256,920

--

--

99,895,591

115,763

-- 166,609,875

31,087,587

208,959,232

304,484

--

30,376,050

32,588,898

--

--

2,663,892

2,663,892

--

97,293,816

97,293,816

---

121,500,000
15,549,401

121,500,000
15,549,401

12,876,977

--

2,347,806,194

المطلوبات
ذمم دائنة
ذمم إعادة إسناد دائنة
أقساط إعادة إسناد مستحقة
األقساط غير المكتسبة
المطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
عموالت غير مكتسبة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مكافآة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص الزكاة والضريبة
دخل عموالت مستحقة الى مؤسسة النقد العربي
السعودي
إجمالي المطلوبات

3,281,697
-53,735
142,114,411
336,536,294
132,522,900
3,184,955
-6,593,975
--

-9,694,103 4,632,891
1,865,259
-----(2,927,586 )311,533( )1,098,698
68,371,000 101,613,323 13,867,561 54,204,990
2,784,687 168,733,151 21,361,851 133,051,389
81,819,597 68,257,556 13,384,441 34,496,239
-1,178,198
2,051
1,748
--------------

--

--

624,287,967

47,224,277 152,975,284 352,403,917 52,937,262 222,520,927
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--

--

453,689
22,898,559
14,268,627
---2,043,288
7,560,114
----

-------4,986,838
-38,244,253

19,927,639
22,898,559
15,839,717
380,171,285
662,467,372
330,480,733
6,410,240
12,546,952
6,593,975
38,244,253

15,549,401

15,549,401

58,780,492

1,511,130,126
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 -30إدارة المخاطر
حوكمة المخاطر
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية الموضوعة التي
تستخدم الهيك ل التنظيمي الحالي لتحقي األهداف اإلستراتيجية .تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها
والمعروفة والتي تتواف مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة .تتعرض
الشركة لمخاطر التأمين ،وإعادة اإلسناد ،وأسعار العموالت الخاصة ،واالئتمان ،والسيولة ،ومخاطر العمالت.
هيكل إدارة المخاطر
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة وتقويم ومراقبة المخاطر.
مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه واعتماد اإلستراتيجيات
والسياسات لتحقي األهداف المحددة للشركة.
اإلدارة العليا
اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقي األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقا ً من قبل
الشركة بشأن قبول المخاطر.
فيما يلي المخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها :
1-30

مخاطر إعادة التأمين

تمثل المخاطر الناتجة من عمليات إعادة التأمين المكتتبة المخاطر بوقوف حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن
المطالبة الناتجة عن ذلك الحادث .تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود إعادة التأمين هذه في المطالبات
والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين .ويتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية
المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصالً والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل.
تتحسن تغيرات المخاطر وذلك بتنويع األخطار المكتتبة وبناء محفظة كبرى من عقود إعادة التأمين (العمليات الواردة) حيث أن
المحافظ األكثر تنوعا ً ستكون أقل تأثرا ً بالتغيير بأي جزء من المحفظة .كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طري االختيار
والتطبي الحذر إلستراتيجية التأمين والتعليمات المتعلقة بها وباستخدام ترتيبات إعادة التأمين .تشمل إستراتيجية التأمين الخاصة
بالشركة ،وال تقتصر ،على ما يلي :
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 -30إدارة المخاطر (تتمة)
 1-30مخاطر إعادة التامين تتمة)
• تنويع فئات المخاطر المقبولة ،ضمن كل فئة ،وذلك بشمول التغطية لعدد جيد من المخاطر من أجل تقليل التغيرات في النتائج
والمحصالت النهائية.
• تنويع مخاطر األعمال من حيث نوف وحجم المخاطر ،والصناعة ،والمنطقة الجغرافية.
لتقليل تعرضها للمخاطر المالية الناتجة عن المطالبات الكبرى ،تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية ،بإبرام اتفاقيات إعادة
إسناد لدى أطراف أخرى حيث تؤمن هذه العمليات ستؤدي الى ارتفاف المقدرة في االكتتاب ،وتسمف لددارة بإحتواء المخاطر .يتم
جزء من عمليات إعادة التأمين المسندة بموجب اتفاقيات ،على أساس نسبي من الحصة في األقساط والفائض ،وبموجب اتفاقيات
تقوم على أساس غير نسبي مثل تأمين فائض الخسارة للمخاطر والكوارث للتأكد من أن صافي التحمل يتواف مع قدرة الشركة
على تحمل المخاطر.
وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة إسناد لدى الشركة ،فإنها غير معفاة من التزاماتها المباشرة تجاه الشركات المسندة إليها عمليات
إعادة التأمين ،وبالتالي فإنها تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من الشركات
المسندة إليها عمليات التأمين من الوفاء بالتزاماتها بموجب ترتيبات إعادة اإلسناد.
التركيز الجغرافي للمخاطر
تقوم الشركة بقبول أعمال إعادة التأمين من شركات التأمين في المملكة العربية السعودية ،والشرق األوسط وإفريقيا وآسيا .فيما
يلي التوزيع الجغرافي ألقساط التأمين المكتتبة :
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
المبلغ
النسبة
بالرياالت السعودية
المملكة العربية السعودية
اسيا
بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط
أفريقيا
أخرى

322,049,827
230,148,735
91,840,094
48,339,005
100,469,900
792,847,561

41%
29%
12%
6%
13%
100%

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
المبلغ
النسبة
بالرياالت السعودية
المملكة العربية السعودية
اسيا
بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط
أفريقيا
أخرى

288,453,053
224,526,281
100,629,833
35,100,939
72,894,722
721,604,828
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40%
31%
14%
5%
10%
100%
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 -30إدارة المخاطر (تتمة)
 1-30مخاطر إعادة التامين تتمة)
تراقب الشركة تركيز المخاطر من خالل تقييم مخاطر متعددة يشملها في نفس الموقع الجغرافي أو من قبل نفس الطرف.
لمخاطر الفيضانات والزالزل ،لمدينة متكاملة تصنف كموقع واحد .لمخاطر الحري والممتلكات لمبنى معين والمباني
المجاورة  ،والتي يمكن أن تتأثر لحادث مطالبة واحدة تعتبر مكان واحد .وبالمثل ،لخطر البحري ،المخاطر متعددة المشتملة
في رحلة سفينة واحدة تعتبر خطرا واحد مع تقييم تركيز المخاطر .تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التأمين
الفردية والتراكمية وتضع سياسة إعادة التأمين للحد من هذا التعرض إلى مستويات مقبولة لدى الشركة.
االفتراضات األساسية
تتمثل االفتراضات األساسية المتعلقة بتقدير االلتزامات نسبة الخسائر النهائية المقدرة للشركة .نسب الخسائر النهائية
المقدرة تم تقديرها باستخدام أساليب إكتوارية.
الحساسيات
إن التحليل أدناه يوضف الحركات المحتملة المعقولة في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسائر النهائية مع إبقاء جميع االفتراضات
األخرى ثابتة والتي يظهر آثرها على صافي المطلوبات وصافي الدخل كالتالي:
 31ديسمبر 2019
صافي األثر على

التغير في االفتراضات
نسبة الخسارة النهائية

صافي المطلوبات

األثر على صافي الدخل

%10 +

41,706,979

41,706,979

%10 -

)(41,706,979

)(41,706,979

 31ديسمبر 2018
صافي األثر على

التغير في االفتراضات
نسبة الخسارة النهائية

صافي المطلوبات

األثر على صافي الدخل

%10 +

40,405,436

40,405,436

%10 -

)(40,405,436

)(40,405,436
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مخاطر إعادة اإلسناد

2-30

لتقليل تعرضها للمخاطر المالية الناتجة عن المطالبات الكبرى ،تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية ،بإبرام اتفاقيات إعادة أسناد لدى أطراف
أخرى .يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين المسند اليهم واإلعتراف بها على نحو يتماشى مع المبالغ المرتبطة بالمنافع الخاصة
بالوثائ وفقا لشروط إتفاقيات إعادة اإلسناد ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي كموجودات إعادة التأمين.
لتقليل تعرضها للخسائر الكبرى الناتجة عن إفالس شركات إعادة التأمين المسند إليها ،تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي لهذه الشركات ،ومراقبة
تركز مخاطر االئتمان في مناط جغرافية والنشاطات والظروف االقتصادية لشركات إعادة التأمين المسند إليها العمليات.
يتم اختيار الشركات المسند إليها وف المعايير والتعليمات التالية المحددة من مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر واإلكتتاب .تتلخص هذه المعايير في
اآلتي :
أ)

الحد األدنى لتصنيف االئتمان المقبول من قبل وكاالت التصنيف العالمية المعترف بها ( مثل وكالة ستاندرد آند بورز) والذي يجب أال يقل عن
(ب ب ب) (ستاندرد أند بورز) أو ما يوازيها.

ت) سمعة شركات إعادة تأمين المعينة.
ث) خبرة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين.
إضافة لذلك ،تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية ،والخبرات اإلدارية والفنية واألداء الساب  ،حيثما ينطب  ،ومطابقة ذلك مع قائمة
المتطلبات المحددة سلفا ً من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر واإلكتتاب قبل الموافقة عليها كشركات معاد اإلسناد إليها.
إن اتفاقيات إعادة اإلسناد ال تعفى الشركة من التزاماتها تجاه شركات التأمين المسند إليهم وبالتالي تبقى الشركة مسؤولة عن جزء من المطالبات
تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم يوف به معيدي التأمين المسند إليهم بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات إعادة اإلسناد .أن صافي مخاطر
االئتمان ذات الصلة  233,9مليون لاير سعودي مستحقة من ذمم المسند اليهم ( 219,6 :2018مليون لاير سعودي).
 3-30المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية
تخضـع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية .إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات ومراقبة
النشــاطات فحســب ،بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شــركات معيدي التامين ولتمكينها من
سداد التزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها
 4-30إدارة مخاطر المطالبات
تنشأ مخاطر المطالبات في الشركة عند حدوث حاالت غير دقيقة او غير مكتملة لالحتياطيات او تسويات المطالبات او ضعف في جودة الخدمة
او االفراط في تكاليف ادارة المطالبات .هذه المخاطر قد تضر بالشركة وتضعف قدرتها على النجاح واالحتفاظ باعمالها او تتكبد تعويضات
تأديبية .هذه المخاطر قد تنشأ خالل اي مرحلة من مراحل دورة المطالبات.
يركز قسـم المطالبات في الشـركة على الجودة والدقة والسـرعة في ايصـال الخدمات التي قد تجعل الشـركة تخسـر عقود اعادة التأمين .وهدفهم هو
تعديل اجراءات المطالبات لتصــبف عادلة وفعالة وفي وقت مناســب وذلك وفقا لســياســة الشــروط واالحكام والبيئة التنظيمية ومصــالف الشــركة.
االحتياطيات السـريعة والدقيقة اعدت لكل التزامات المطالبات متضـمنة لمخصـصـات المصـروفات حالما يكون هنالك توقعات موثوق بها لتكون
التزامات مطالبات
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 5-30االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية
تنشاء مخاطر االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية في الشركة عندما تكون مطالبات التأمين الناشئة غير كافية وذلك من خالل التنبؤات الغير
دقيقة او من خالل تكوين مخصصات غير كافية للمصاريف والديون المشكوك في تحصيلها العادة التأمين.
إلدارة االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية ،يقوم الفري االكتوراي بالشركة بإستعمال نطاق تقنيات معتمدة لتقدير المطالبات النهائية ومراقبة
تطور المطالبات وقيام بإختبار الضغظ ألرصدة المطلوبات التأمين النهائية.
إن هدف سياسة احتياطيات الشركة هو لخل توقعات دقيقة وثابته يمكن االعتماد عليها عبر الزمن ولجميع فئات األعمال.
 6-30مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالية المحتفظ بها لدى الشركة ،يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة القيمة الدفترية
المفصف عنها في قائمة المركز المالي .إن  %37من الذمم المدينة الخاصة بالشركة مستحقة السداد من شركتين تأمين و 3شركات وسطاء كما في
 31ديسمبر  31( 2019ديسمبر .) %34. : 2018التقدم الشركة االقساط المدينة من شركات التامين المسندة المحلية فيما يلي بيانا ً بالسياسات
واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:
• لتقليل تعرضـها للخسـائر الكبرى الناجمة عن إفالس شـركات إعادة اإلسـناد  ،تقوم الشـركة بتقويم الوضـع المالي لهذه الشـركات  .وكشـرط مسـب ،
يجب أن يكون األطراف التي يتم إعادة اإلسناد لديها مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول ،من حيث الضمان ،يؤكد متانة وضعها المالي.
• تقوم الشــــركـة فيمـا يتعل بمخـاطر االئتمـان النـاتجـة عن الموجودات المـاليـة األخرى  ،تتعـامـل الشــــركـة فقط مع بنوك تجـاريـة ذات مركز مـالي
وتصنيف ائتماني جيد .
• تقوم الشـركة بإبرام اتفاقيات تأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سـمعة جيدة  .إضـافة إلى ذلك ،يتم مراقبة المبالغ المسـتحقة من شـركات التأمين
بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر الديون المعدومة.
• تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بشركات التأمين وذلك من خالل مراقبة الذمم المدينة القائمة
يعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها بنود الموجودات في قائمة المركز المالي :
 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر2018

لاير سعودي

لاير سعودي

عمليات المساهمين

عمليات إعادة التأمين

عمليات المساهمين

عمليات إعادة التأمين

النقدية واألرصدة لدى النبك

6,021,323

7,107,736

22,303,716

9,542,390

ودائع ألجل

138,195,362

239,835,817

73,896,431

196,235,246

اجمالي االقساط المدينة

235,474,039

--

203,156,463

--

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

282,718,771

--

198,432,518

--

--

59,937,179

--

6,246,374

408,367

1,671,257

409,778,137

--

--

2,663,892
358,204,085

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 34,812,075
دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع الجل

1,728,030

قسط التأمين المستحقة

467,070,866

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك

--

2,793,154

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

40,877,141

359,509,795

56,100,346

موجودات أخرى

15,214,031

--

11,261,770

--

1,222,111,638

615,492,876

1,035,274,927

568,316,870
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مخاطر االئتمان (تتمة)

6-30

يتم إستخدام درجات التنصيف المتبعة من قبل وكالة " ستاندرد آند بورز ".
إن جودة االئتمان لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كما يلي:
وكالة تصنيف االئتمان

جودة االئتمان

االدوات المالية

عمليات المساهمين

عمليات إعادة التأمين
2019

2018

2019

2018

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

أأأ  /أأأ

ستنادر اند بوردز  /موديز /فيتشز

سندات  /صكوك

--

772,366

--

6,457,124

أأ  /أأ

ستنادر اند بوردز  /موديز /فيتشز

سندات  /صكوك

--

17,251,313

--

49,252,979

أ

ستنادر اند بوردز  /موديز /فيتشز

سندات  /صكوك

--

36,049,615

86,561,232

147,779,380

ب ب ب  /ب أأ

ستنادر اند بوردز  /موديز /فيتشز

سندات  /صكوك

--

--

20,000,000

54,314,576

ب ب /ب أ واقل

ستنادر اند بوردز  /موديز /فيتشز

سندات  /صكوك

--

--

10,032,416

20,438,131

سندات  /صكوك

--

--

20,000,000

21,750,106

غير مصنفة
غير مصنفة

صنادي مرابحة /

صنادي استثمار  /اسهم 2,027,052 40,877,141
56,100,346 40,877,141

7-30

240,377,033

196,481,465

376,970,681

496,473,761

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية.
يتم مراقبة متطلبات السيولة شهرياً ،وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال نشوئها.
إن لكافة الودائع ألجل المملوكة للشركة كما في تاريخ قائمة المركز المالي فترة إستحقاق أصلية أقل من خمس سنوات.

محفظة االستحقاقات
يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقية المتوقعة .يتم
تحديد تواريخ اإلستحقاقات إستنادا إلى التوقيت المقدر لصافي التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التأمين المعترف بها .تم إستبعاد األقساط غير

المكتسبة من التحليل ألنها ال تمثل إلتزامات تعاقدية.
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إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)

محفظة االستحقاقات (تتمة)
 31ديسمبر 2019
عمليات إعادة التأمين
حتى
سنة واحدة
لاير سعودي
المطلوبات
ذمم دائنة
ذمم إعادة إسناد دائنة
أقساط إعادة إسناد مستحقة
المطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى

أكثر من سنة
لاير سعودي

-39,928,645
-46,173,239
-21,741,812
-737,229,272
-355,254,946
-9,744,334
-- 1,210,072,248

عمليات المساهمين
المجموع
لاير سعودي

حتى
سنة واحدة
لاير سعودي

-39,928,645
-46,173,239
-21,741,812
-737,229,272
-355,254,946
3,895,222
9,744,334
3,895,222 1,210,072,248

أكثر من سنة
لاير سعودي
--------

المجموع
لاير سعودي
-----3,895,222
3,895,222

 31ديسمبر 2018
عمليات إعادة التأمين
حتى
سنة واحدة
لاير سعودي
المطلوبات
ذمم دائنة
ذمم إعادة إسناد دائنة
أقساط إعادة إسناد مستحقة
المطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى

19,927,639
22,898,559
15,839,717
662,467,372
330,480,733
4,873,326
1,056,487,346

أكثر من سنة
لاير سعودي
--------

عمليات المساهمين
المجموف
لاير سعودي

19,927,639
22,898,559
15,839,717
662,467,372
330,480,733
4,873,326
1,056,487,346
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حتى
سنة واحدة
لاير سعودي
-----4,986,838
4,986,838

أكثر من سنة
لاير سعودي
--------

المجموف
لاير سعودي
-----4,986,838
4,986,838
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مخاطر السيولة (تتمة)

محفظة السيولة
تحليل اإلستحقاق على أساس تاريخ االستحقاق المتوقع
 31ديسمبر 2019
عمليات إعادة التأمين
غير متداولة
لاير سعودي

متداولة
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

عمليات المساهمين
غير متداولة
لاير سعودي

متداولة
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

الموجودات
النقدية واألرصدة لدى البنوك
6,061,323
ودائع ألجل
138,195,362
صافي
مدينة،
تامين
أقساط
233,392,376
التسوية
تحت
المطالبات
من
إسنادها
المعاد
صة
الح
282,718,771
الحصـــــة المعـاد إســــنـادها من المطـالبـات المتكبدة
وغير المبلغ عنها
دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل
أقساط إعادة تامين مستحقة
دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات
وصكوك
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
موجودات أخرى

-----

6,061,323
138,195,362
233,392,376
282,718,771

--

34,812,075
1,728,030
--

--467,070,866

34,812,075
1,728,030
467,070,866

-6,246,374
--

---

-40,877,141
14,207,283
751,992,361

---

--

40,877,141
14,207,283
1,219,063,227

2,663,892
376,970,680
-632,824,499

-----

467,070,866

7,107,736
239,835,817

7,107,736
239,835,817
--

-----

---

--

--

6,246,374
--

2,663,892
376,970,680
-632,824,499

المطلوبات
ذمم دائنة
ذمم إعادة إسناد دائنة
أقساط إعادة إسناد مستحقة
المطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى
الفرق

39,928,645
46,173,239
-737,229,272
355,254,946
9,744,334
1,188,330,436
)(436,338,075

--21,741,812
---21,741,812
445,329,054

39,928,645
46,173,239
21,741,812
737,229,272
355,254,946
9,744,334
1,210,072,248
8,990,979
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-----3,910,916
3,910,916
628,913,583

---------

-----3,910,916
3,910,916
628,913,583
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مخاطر السيولة (تتمة)

محفظة السيولة (تتمة)
تحليل تاريخ اإلستحقاق بناءا ً على تواريخ اإلستحقاق المتوقعة
 31ديسمبر 2018
عمليات إعادة التأمين
غير متداولة
لاير سعودي

متداولة
لاير سعودي
الموجودات
أرصدة لدى البنوك
ودائع ألجل
أقساط تامين مدينة  ،صافي

22,303,716
73,896,431

203,156,463
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية 198,432,518
الحصـة المعاد إسـنادها من المطالبات المتكبدة وغير
59,937,179
المبلغ عنها
408,367
دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل
-أقساط إعادة تامين مستحقة
دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك --
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل 56,100,346
11,261,770
موجودات أخرى
625,496,790
المطلوبات

ذمم دائنة
ذمم إعادة إسناد دائنة
أقساط إعادة إسناد مستحقة
المطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى
الفرق

19,927,639
22,898,559
-662,467,372
330,480,733
4,873,326
1,040,647,629
()415,150,839

اإلجمالي
لاير سعودي

عمليات المساهمين
غير متداولة
لاير سعودي

متداولة
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

---

22,303,716
73,896,431

9,542,390
196,235,246

---

9,542,390
196,235,246

---

203,156,463
198,432,518

---

---

---

---

59,937,179
408,367
409,778,137
-56,100,346
11,261,770
1,035,274,927

-1,671,257
-2,663,892
496,473,761
-706,586,546

--------

-1,671,257
-2,663,892
496,473,761
-706,586,546

19,927,639
22,898,559
15,839,717
662,467,372
330,480,733
4,873,326
1,056,487,346
()21,212,419

-----4,986,838
4,986,838
701,599,708

---------

-----4,986,838
4,986,838
701,599,708

409,778,137
---409,778,137
--15,839,717
---15,839,717
393,938,420
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 8- 30مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي .تتم معامالت الشركة بعمالت محلية وأجنبية .تعتقد اإلدارة بعدم وجود مخاطر معامالت هامة
الن معظم معامالت الشركة تتم بعمالت أجنبية مثبتة مقابل اللاير السعودي.
يوضف الجدول أدناه موجودات ومطلوبات الشركة المسجلة بالعمالت الرئيسية وكما يلي :
 31ديسمبر 2019
دوالر أمريكي

لاير قطري

درهم إماراتي

يورو

دينار كويتي

روبية هندية

أخرى

المجموع

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

الموجودات
النقد وارصدة لدى البنوك
2,053,455
59,314,238
ودائع ألجل
862,939
دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل
42,373,924
أقساط تامين مدينة ،صافي
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل 10,230,505
37,500,000
االستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
30,562,022
أقساط إعادة التأمين مستحقة
الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة --
-أقساط فائض الخسارة مؤجلة
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية --
الحصــة المعاد إســنادها من المطالبات التكبدة وغير --

---2,252,664
--1,961,858
-----

97,285
--22,027,486
--18,183,425
-----

11,480,514
تكاليف اكتتاب مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما ،ودائع وموجودات أخرى 207,552,345
-ممتلكات ومعدات  ،صافي
دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك 656,866

166,255
----

6,818,988
----

598,885
----

101,445,631
---

----

----

----

504,032,439

4,380,777

47,127,184

1,012,616,986 374,897,409 59,402,593 10,423,605 12,352,979

-382,227
----6,811,185 5,453,426
----2,541,804 5,918,441
---------

4,891,826
2,358,859
-59,314,238
--862,939
--173,158,064 62,893,678 31,345,701
20,262,920 10,032,415
-37,500,000
--328,761,891 243,225,477 26,368,864
-------------

1,070,616
----

78,210,266
207,552,345
-656,866

----

المبلغ عنها

إســـتثمار في شـــركات مســـتثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية
وديعة نظامية
دخل مستحق من الوديعة النظامية
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56,386,980 1,688,028
----------

----

101,445,631
---
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -30دارة المخاطر (تتمة)
 8- 30مخاطر العمالت (تتمة)
 31ديسمبر 2018

الموجودات
النقد وارصدة لدى البنوك
ودائع ألجل
دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل
أقساط تامين مدينة ،صافي
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
أقساط إعادة التأمين مستحقة
الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة
أقساط فائض الخسارة مؤجلة
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية
الحصــة المعاد إســنادها من المطالبات التكبدة وغير
المبلغ عنها
تكاليف اكتتاب مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما ،ودائع وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات  ،صافي
دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك
إســـتثمار في شـــركات مســـتثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية
وديعة نظامية
دخل مستحق من الوديعة النظامية

دوالر أمريكي

لاير قطري

درهم إماراتي

يورو

دينار كويتي

روبية هندية

أخرى

المجموف

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

5,540,407
56,499,431
122,919
48,304,826
332,022,403
31,489,520
----

---5,432,830
-3,500,421
----

31,471
--13,175,842
-14,449,245
----

43,666
--2,270,600
-6,331,556
----

---7,500,406
-2,840,923
----

---23,470,133
-38,113,918
----

6,570,461
--42,087,887
10,064,518
204,577,279
----

12,186,005
56,499,431
122,919
142,242,524
342,086,921
301,302,862
----

-12,849,702
166,609,875
-656,866

-962,404

-5,007,965

-1,033,372

-1,234,588

-3,087,505

-50,126,809

---

---

---

---

---

---

-74,302,345
166,609,875
-656,866

97,293,816
--751,389,765

---9,895,655

---32,664,523

---9,679,194

---11,575,917

---64,671,556

---313,426,954

97,293,816
--1,193,303,564
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 -30إدارة المخاطر (تتمة)
 8- 30مخاطر العمالت (تتمة)
 31ديسمبر 2019
دوالر أمريكي

لاير قطري

درهم إماراتي

يورو

دينار كويتي

روبية هندية

أخرى

المجموع

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

المطلوبات
ذمم دائنة
ذمم إعادة إسناد دائنة
أقساط إعادة اإلسناد المستحقة
األقساط غير المكتسبة
المطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

37,089,526

1,466,982

)(239,208

289,651

95,698

)(472,575

8,095,170

46,325,244

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

62,686,527

545,024

21,916,100

1,969,325

3,856,951

12,227,162

274,703,272 171,502,183

¤
2,831,139

¤
22,728,783

¤
74,722,846

¤
544,998,957 105,298,463

9,319,140

4,386,706

17,883,480

249,384,097 168,889,286

294,076,626
29,931,565

¤
19,703,863

2,192,164

25,637,237
16,781,756

دخل عموالت غير مكتسبة على عمليات
معاد اسنادها

--

--

--

--

--

--

--

--

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات
أخرى
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص الزكاة وضريبة الدخل

1,044,279

--

--

--

--

--

986,643

2,012,922

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

دخل عموالت مستحقة الى مؤسسة النقد
العربي السعودي

--

--

--

--

--

--

--

424,828,523

23,908,033

64,095,885

14,409,255

31,068,138

104,360,913

1,117,424,492 454,753,745
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 -30إدارة المخاطر (تتمة)
 8- 30مخاطر العمالت (تتمة)
 31ديسمبر 2018
دوالر أمريكي

لاير قطري

درهم إماراتي

يورو

دينار كويتي

روبية هندية

أخرى

المجموف

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

المطلوبات
ذمم دائنة
ذمم إعادة إسناد دائنة
أقساط إعادة اإلسناد المستحقة
األقساط غير المكتسبة
المطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

6,086,684

1,676,918

136,426

288,328

5,863

173,654

8,957,678

17,325,551

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

207,933,871

3,842,957
¤
24,734,440

50,275,716

24,478,482

47,173,920

3,828,358

11,102,370

252,190,238

16,230,912

3,405,943
¤
1,453,605

4,571,205
¤
22,369,025

23,375,539
¤
85,571,105

150,487,966
¤
97,535,994

464,076,522

4,637,614

4,766,397

17,982,300

144,850,376

234,341,335

دخل عموالت غير مكتسبة على عمليات
معاد اسنادها

--

--

--

--

--

--

--

--

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات
أخرى
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص الزكاة وضريبة الدخل

1,044,279

--

--

--

--

--

968,722

2,013,001

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

دخل عموالت مستحقة الى مؤسسة النقد
العربي السعودي

--

--

312,514,470

34,082,673

--

--

9,633,588

52,100,092
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-31,712,490

-127,102,598

--

--

402,800,736

969,946,647
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 -30إدارة المخاطر (تتمة)
9-30

مخاطر أسعار العموالت الخاصة

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة على السادات واالستثمارات في الصكوك .تاشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة على
السادات والصكوك التي تتعرض لتقلبات في أسعار العموالت الخاصة.
تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة من خالل االستثمار في مختلف األصول المالية طويلة وقصيرة المدة ،جابا إلى جاب
مع الاقد وما في حكمه .تراقب لجاة االستثمار مدة هذه األصول على أساس ماتظم .مدة االستثمار في محفظة الصكوك والسادات لعمليات
إعادة التأمين وعمليات المساهمين كما في  31ديسمبر  2019حوالي 4,76ساوات ( 31ديسمبر  5.39: 2018ساوات)
االفتراض زيادة  /اقصان بواقع  10اقطة أساس في ماحاى العائد سيتطلب اقصان  /زيادة قيمة محفظة االستثمارات في السادات  /الصكوك
من عمليات إعادة التأمين و عمليات المسن ن اهمين باسنننبة  0,62مليون لاير  31ديسنننمبر  31( 2019ديسنننمبر  1,60 :2018مليون لاير
سعودي).
أ -مخاطر أسعار السوق
مخاطر أسعار السوق هي المخاطر عن تذبذب القيمة العادلة لألداة المالية نتيجة للعوامل ( .ماعدا تلك المخاطر التي قد تنشا عن مخاطر
أسعار العموالت أو مخاطرالعمالت) ،التي تؤثر على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق.
ا إلدارة الفعالة لمخاطر أسـعار السـوق هي مفتاح اسـتثمار أصـول الشـركة .يتم تحديد المسـتويات المناسـبة لمخاطر االسـتثمار من خالل تحديد
المخاطر  /العائد لألصـول .لدى الشـركة محفظة متنوعة من االسـتثمارات  ،بما في ذلك االسـتثمار في األوراق المالية المدرجة .تدير الشـركة
مخاطر أســعار ســوق األســهم من خالل التنويع ووضــع قيود على أدوات حقوق الملكية الفردية واإلجمالية .إن التغير بنســبة  %5في القيمة
العادلة لهذه االسـتثمارات  ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة  ،سـيؤثر على بيان الدخل بزيادة  /نقصـان قدره  873,044لاير سـعودي
( 6,913,481 :2018لاير سعودي).
 10-30مخاطر إدارة رأس المال
تحدد متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك بهدف توفر هامش المالءة الكافية في حالة إفالس الشركة .كما توضع
أهداف أخرى من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين.
تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بانتظام .يتم إجراء التسويات
على مستويات رأس المال الحالية وذلك حسب التغيرات في الظروف السائدة في السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة .وللحفاظ على
أو تعديل هيكل رأس المال ،قد تقوم الشركة بتعديل توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو تقوم بإصدار أسهم.
يعكس الجدول أدناه الحد األدنى لرأس المال النظامي للشركة وإجمالي رأس المال المملوك :

إجمالي رأس المال المملوك

2019

2018

لاير سعودي

لاير سعودي

875,070,939

الحد األدنى لرأس المال النظامي

200,000,000

832,647,873
200,000,000

تعتقد األدارة ،بإن الشركة قد التزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جهات خارجية خالل السنة المالية المصرح عنها.
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 -30إدارة المخاطر (تتمة)
ب -القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية .القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف
راغبة مطلعة في معاملة تجارية .يستند تحديد القيمة العادلة بإفتراض إستمرار المنشأة في اعمالها دون أي نية أو حاجة للتصفية أو تقليص حجم عملياتها
ماديا أو إجراء معاملة بشروط عكسية .تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية ،والذمم المدينة ،واإلستثمارات واإليرادات
المستحقة ،بينما تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة ،والمصاريف المستحقة والمطالبات تحت التسوية .ان القيمة العادلة للموجوات والمطلوبات
المالية ال تختلف كثيرا ً عن قيمتها الدفترية الظاهرة في قائمة المركز المالي.
 -31التعهدات واإللتزامات المحتملة
أ)

الدعاوى القضائية واألاظمة

تعمل الش ركة في مجال التأمين ،وهي عرضة لدعاوى قضائية عليها خالل دورة أعمالها العادية .في حين أاه من غير العملي التابؤ أو معرفة المحصلة
الاهائية لكافة الدعاوى القضائية ،تعتقد اإلدارة بأاه لن يكون لهذه الدعاوى (بما في ذلك القضايا) أي أثر جوهري على اتائج الشركة أو مركزها المالي.
ب) ودائع ضمان
كما في  31ديسمبر  2019قامت الشركة بأيداف وحجز مبلغ قدرة  37,330,434لاير سعودي ( 47,250,000 :2018لاير سعودي ) مع بنك محلي
للحصول على خطاب اعتماد جهوزي من أجل المشاركة في أكتتابات صندوق لويدز لألعوام  2017و .2018باالضافة لذالك قامت الشركة بايداف مبلغ
 109,440,309لاير سعودي ( 31ديسمبر  )119,359,875 :2018مع لويدز بلندن لالستمرار في مشاركة أكتتابات صندوق لويدز لألعوام 2018
و  .2019عند اصدار خطاب االعتماد فان الوديعة لدى لويدز سوف يتم سحبها.
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 -32المعلومات اإلضافية
قائمة المركز المالي
عمليات إعادة التأمين
الموجودات
النقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع ألجل
دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع
ألجل
أقساط تامين مدينة  ,صافي
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة
الدخل
اإلستثمارات محتفظ بها تاريخ اإلستحقاق
أقساط إعادة تأمين مستحقة
الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير
المكتسبة
أقساط فائض الخسارة المؤجلة
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت
التسوية
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات
المتكبدة وغير المبلغ عنها
تكاليف إكتتاب مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما ً  ،ودائع
وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات ،صافي
دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات
وصكوك
إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية
وديعة نظامية
دخل مستحق من الوديعة النظامية
مستحق من عمليات المساهمين *
مجموع الموجودات

كما في  31ديسمبر 2019
عمليات المساهمين

إجمالي

عمليات إعادة التأمين

كما في  31ديسمبر 2018
عمليات المساهمين

إجمالي

6,061,323
138,195,362

7,107,736
239,835,817

13,169,059
378,031,179

22,343,716
73,896,431

9,542,390
196,235,246

31,886,106
270,131,677

1,728,030
233,392,376

6,246,374
--

7,974,404
233,392,376

408,367
200,023,513

1,671,257
--

2,079,624
200,023,513

40,877,141
-467,070,866

376,970,680
37,500,000
---

417,847,821
37,500,000
467,070,866

56,100,346
-409,778,137

50,836,786
11,743,563

33,080,894
11,431,609

496,473,761
----

552,574,107

282,718,771

198,432,518

50,836,786
11,743,563
282,718,771

----

----

409,778,137
33,080,894
11,431,609
198,432,518

34,812,075
106,279,101

59,937,179
99,895,591

--

34,812,075
106,279,101

--

177,871,645
2,212,848

31,087,587
30,376,050

208,959,232
32,588,898

171,904,334
3,941,322

72,735,564
29,634,206

244,639,898
33,575,528

2,663,892

2,663,892

--

2,793,154

2,793,154

--

97,293,816
121,500,000
15,549,401
110,965,035
2,458,771,229

---90,986,728
1,640,547,778

101,445,631
121,500,000
17,992,463
-1,013,761,625

101,445,631
121,500,000
17,992,463
90,986,728
2,654,309,403

---110,965,035
1,456,377,829

97,293,816
121,500,000
15,549,401
-1,002,393,400

19,927,639
22,898,559
15,839,717
380,171,285
662,467,372
330,480,733

39,928,645
46,173,239
21,741,812
401,997,592
737,229,272
355,254,946

--------

39,928,645
46,173,239
21,741,812
401,997,592
737,229,272
355,254,946

19,927,639
22,898,559
15,839,717
380,171,285
662,467,372
330,480,733

8,396,072

6,410,240

3,910,916
--23,742,062

19,420,788
8,828,705
7,546,140
23,742,062

6,410,240
7,560,114
6,593,975
4,028,195
--

-------4,986,838
--38,244,253

12,546,952
6,593,975
4,028,195
38,244,253

15,549,401

15,549,401
110,965,035
1,626,123,356
810,000,000
8,815,260
1,074,616
12,757,997
832,647,873
2,458,771,229

المطلوبات
ذمم دائنة
ذمم إعادة إسناد دائنة
أقساط إعادة إسناد مستحقة
األقساط غير المكتسبة
المطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
عموالت غير مكتسبة على عمليات معاد
اسنادها
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مكافآة نهاية الخدمة للموظفين
توزيعات الفئض المستحق
مخصص الزكاة والضريبة
دخل عموالت مستحقة الى مؤسسة النقد
العربي السعودي
مستحق الى عمليات اعادة التامين *
أجمالي المطلوبات التامين

--1,642,606,295

17,992,463

17,992,463

90,986,728
136,632,169

90,986,728
1,779,238,464

--1,456,377,829

110,965,035
169,745,527

حقوق الملكية
رأس المال
إحتياطي نظامي
إحتياطيات اخرى
ارباح مبقاة
مجموع حقوق الملكية
مجموع مطلوبات و حقوق الملكية

--)(2,058,517
-)(2,058,517
1,640,547,778

810,000,000
17,904,115
111,925
49,113,416
877,129,456
1,013,761,625

810,000,000
17,904,115
)(1,946,592
49,113,416
875,070,939
2,654,309,403

-----1,456,377,829

810,000,000
8,815,260
1,074,616
12,757,997
832,647,873
1,002,393,400

8,396,072
15,509,872
8,828,705
7,546,140
--
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59,937,179
99,895,591
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 -32المعلومات اإلضافية (تتمة)
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
عمليات
إجمالي
المساهمين
عمليات إعادة التأمين
االيرادات
إجمالي األقساط المكتتبة
أقساط معاد إسنادها
محلي
خارجي
مصاريف فائض الخسارة
محلي
خارجي
صافي األقساط المكتتبة
التغير في األقساط غير المكتسبة ،صافي
صافي األقساط المكتسبة
عموالت على عمليات معاد إسنادها
إجمالي اإليرادات
مصاريف وتكاليف االكتتاب
إجمالي المطالبات المسددة
حصة المعيد من المطالبات المسددة
صافي المطالبات المسددة
التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ
عنها ،صافي
صافى المطالبات المتكبدة
تكاليف االكتتاب وعموالت أرباح
مصاريف اكتتاب اخرى
إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب
صافي دخل االكتتاب
ايرادات تشغيل ( /مصاريف) أخرى
دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل
أرباح ( /خسارة) محققة من استثمارات
مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
(خسائر)  /أرباح غير محققة من استثمارات
مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
دخل عموالت خاصة من سندات وصكوك
توزيعات أرباح
الدخل من شركة زميلة
مصاريف إدارة اإلستثمارات
صافي دخل االستثمار
إيرادات أخرى
عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس
اإلدارة
أرباح ( /خسائر) تحويل عمالت أجنبية
إجمالي دخل السنة قبل الزكاة والضريبة
الفائض المحول إلى عمليات المساهمين
صافي دخل السنة قبل الزكاة والضريبة
الزكاة وضريبة الدخل المحمل للسنة
صافي دخل السنة المسند إلى المساهمين بعد
الزكاة والضريبة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
عمليات إعادة التأمين

إجمالي

عمليات المساهمين

792,847,561

--

792,847,561

721,604,828

--

721,604,828

-)(127,843,625

---

-)(127,843,625

-)(72,996,501

---

-)(72,996,501

--

--------

--

--

)(18,398,659
646,605,277
)(4,070,415
642,534,862
18,175,998
660,710,860

)(31,712,226
616,896,101
)(3,280,686
613,615,415
16,468,058
630,083,473

--------

--

)(18,398,659
646,605,277
)(4,070,415
642,534,862
18,175,998
660,710,860

)(436,701,322
60,006,499
)(376,694,823
9,524,357

------

)(436,701,322
60,006,499
)(376,694,823
9,524,357

)(389,327,810
24,638,382
)(364,689,428
)(77,969,866

------

)(31,712,226
616,896,101
)(3,280,686
613,615,415
16,468,058
630,083,473

)(389,327,810
24,638,382
)(364,689,428
)(77,969,866

)(49,899,318
)(417,069,784
)(172,780,534
)(3,616,464
)(593,466,782
67,244,078

------

)(49,899,318
)(417,069,784
)(172,780,534
)(3,616,464
)(593,466,782
67,244,078

38,604,939
)(404,054,355
)(172,471,757
)(1,997,613
)(578,523,725
51,559,748

------

38,604,939
)(404,054,355
)(172,471,757
)(1,997,613
)(578,523,725
51,559,748

8,889,740

9,435,660

18,325,400

4,139,943

1,684,512

5,824,455

193,267

13,709,887

13,903,154

1,568,285

)(890,687

677,598

216,118
---)(160,361
9,138,764
-517,929
)(43,560,197

3,576,588
4,156,498
1,862,222
5,114,506
)(1,514,756
36,340,605
999,616
-)(7,470,261

3,792,706
4,156,498
1,862,222
5,114,506
)(1,675,117
45,479,369
999,616
517,929
)(51,030,458

)(367,808
---)(403,940
4,936,480
-1,574,768
)(40,576,815

3,828,225
2,873,709
3,419,095
2,303,238
)(3,516,499
9,701,593
904,851
-)(6,995,308

3,460,417
2,873,709
3,419,095
2,303,238
)(3,920,439
14,638,073
904,851
1,574,768
)(47,572,123

-1,838,879
35,179,453
()31,661,508
3,517,945
--

)(2,256,420
42,651
27,656,191
31,661,508
59,317,699
)(13,873,425

)(2,256,420
1,881,530
62,835,644
-62,835,644
)(13,873,425

-)(3,783,835
13,710,346
()12,339,311
1,371,035
--

)(2,180,757
)(48,009
1,382,370
12,339,311
13,721,681
()12,902,802

)(2,180,757
)(3,831,844
15,092,716
-15,092,716
()12,902,802

3,517,945

45,444,274

48,962,219

1,371,035

818,879

2,189,914
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قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(معدلة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

عمليات إعادة
التأمين

صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة

3,517,945

عمليات
المساهمين

إجمالي

عمليات إعادة
التأمين

عمليات
المساهمين

إجمالي

45,444,274

48,962,219

1,371,035

818,879

2,189,914

خسائر شاملة أخرى
بنود لن يتم اعادة تصنيفها الحقا في
قائمة الدخل
خسارة إعادة قياس االلتزامات
االكتوارية لمكافأة نهاية الخدمة
للموظفين
المتعلقة بعمليات إعادة التأمين
المتعلقة بعمليات المساهمين

)(2,058,517

)(2,058,517

--

--

--

--

بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا في قائمة الدخل

الحصة في إحتياطي تحويل العمالت
األجنبية في الشركات المستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية
إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

)(962,691

)(962,691

--

3,036,196

3,036,196

1,459,428

44,481,583

45,941,011

1,371,035

3,855,075

5,226,110

التسوية
يخصم :صافي الدخل المسند لعمليات إعادة التأمين والمحول إلى توزيعات الفائض
المستحقة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
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()3,517,945

()1,371,035

42,423,066

3,855,075

الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -32المعلومات اإلضافية (تتمة)
قائمة التدفقات النقدية
عمليات
عمليات إعادة
المساهمين
التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
األنشطة التشغيلية
إجمالي دخل السنة قبل الزكاة وضرية الدخل

إجمالي

عمليات إعادة التأمين

إجمالي

عمليات المساهمين

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

3,517,945

59,317,699

62,835,644

1,371,035

13,721,681

15,092,716

مكافآة نهاية الخدمة للموظفين
إستهالك ممتلكات ومعدات
أرباح (خسائر) محققة من إستثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
أرباح (خسائر) غير محققة من إستثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
الحصة في ارباح الشركة االمستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات
والمطلوبات التشغيلية
التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية :
أقساط تأمين مدينة ،إجمالي
أقساط تأمين مستحقة
الحصة المعاد إسنادها من األقساط الغير المكتسبة
أقساط غير مكتسبة
الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية
الحصة المعاد اسنادها من المطالبات المتكبدة
وغير المبلغ عنها
تكاليف إكتتاب مؤجلة
أقساط فائض الخسارة مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما وودائع وموجودات أخرى
ذمم دائنة
ذمم إعادة إسناد دائنة
أقساط إعادة إسناد مستحقة
المطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
دخل عموالت غير مكتسبة
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

1,184,418
987,880

-741,844

1,184,418
1,729,724

1,567,038
1,288,227

-873,530

1,567,038
2,161,757

)(193,267

)(13,709,887

)(13,903,154

)(1,568,285

890,687

)(677,598

)(216,118

)(3,576,588

)(3,792,706

367,808

)(3,828,225

)(3,460,417

-)(517,929

)(5,114,506
--

)(5,114,506
)(517,929

-)(1,574,768

)(2,303,238
--

)(2,303,238
)(1,574,768

4,762,929

37,658,562

42,421,491

1,451,055

9,354,435

10,805,490

)(32,850,934
)(57,292,729
)(17,755,892
21,826,307
)(84,286,253

------

)(32,850,934
)(57,292,729
)(17,755,892
21,826,307
)(84,286,253

160,422,319
)(37,690,443
84,598,294
)(81,317,607
)(138,543,510

------

160,422,319
)(37,690,443
84,598,294
)(81,317,607
)(138,543,510

25,125,104
)(6,383,510
)(311,954
5,967,311
20,001,006
23,274,680
5,902,095
74,761,900
24,774,213
1,985,832
7,949,758

---)(41,647,977
------)(1,075,922

25,125,104
)(6,383,510
)(311,954
)(35,680,666
20,001,006
23,274,680
5,902,095
74,761,900
24,774,213
1,985,832
6,873,836

46,013,296
449,553
2,868,169
)(73,907,605
3,279,446
)(206,865,265
7,948,442
216,513,371
)(84,618,233
)(1,132,059
1,817,463

---)(30,859,116
------)(2,083,054

46,013,296
449,553
2,868,169
)(104,766,721
3,279,446
)(206,865,265
7,948,442
216,513,371
)(84,618,233
)(1,132,059
)(265,591

النقد من (المستخدم في) العمليات التشغيلية

17,449,863

)(5,065,337

12,384,526

)(98,713,314

)(23,587,735

)(122,301,049

الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
مكافآة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
صافي النقد من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية
ودائع ألجل
دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل
دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات و صكوك
اضافات لدستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
شراء ممتلكات ومعدات ،صافي

-)(1,008,205
16,441,658

)(28,375,616
-)(33,440,953

)(28,375,616
)(1,008,205
)(16,999,295

-)(702,340
)(99,415,654

)(12,089,919
-)(35,677,654

)(12,089,919
)(702,340
)(135,093,308

)(92,461,486
)(1,319,663
--)(2,716,354

)(30,522,571
)(4,575,117
)(129,262
)(37,500,000
--

)(122,984,057
)(5,894,780
)(129,262
)(37,500,000
)(2,716,354

33,856,124
460,361
--)(1,214,686

)(196,235,246
)(1,668,007
1,167,091
---

)(162,379,122
)(1,207,646
1,167,091
-)(1,214,686

إضافات لإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في
قائمة الدخل

)(38,572,307

(315,673,14
(2

)(354,245,449

)(21,000,000

)(36,078,728

)(57,078,728

متحصالت من إستبعاد إستثمارات مدرجة بالقيمة
العادلة في قائمة الدخل
وديعة نظامية

54,204,897
--

452,462,698
--

506,667,595
--

72,416,163
--

301,294,002
)(21,500,000

)(162,379,122
)(1,207,646

صافي النقد من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

)(80,864,913

64,062,606

)(16,802,307

84,517,962

46,979,112

131,497,074

األنشطة التمويلية
مستح الى  /من عمليات اعادة التامين  /عمليات
المساهمين *
(النقص)  /الزيادة في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

19,978,307
)(44,444,948
72,093,146
27,648,198

التعديالت لـتسوية صافي دخل الفترة الى صافي
النقد المستخدم في االنشطة التشغيلبية :

)(19,978,307
10,643,346
9,542,390
20,185,736

*هذه البنود غير متضمنة في قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية .

74

-)(33,801,602
81,635,536
47,833,934

33,496,647

)(33,496,647

--

18,598,955
53,494,191
72,093,146

)(22,195,189
31,737,579
9,542,390

)(3,596,234
85,231,770
81,635,536
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احداث الحقة
تم تأكيد وجود فيروس كرونا المسـتجد ( )covid-19في أوائل عام  2020وقد أنتشـر على مسـتوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السـعودية،
مما أثر على صـحة األفراد وتسـبب في تعطيل األعمال والنشـاط االقتصـادي ،األمرالذي قد يؤثر في نهاية المطاف على مطالبات التأمين المبلغ
عنها وبالتالي تم تسـويتها من قبل الشـركة .عالوة على ذلك  ،أعلنت حكومة المملكة العربية السـعودية من خالل مؤسـسـة النقد العربي السـعودي
عن عدة مبادرات لتوفير اإلغاثة الالزمة لقطاف الخدمات المالية بما في ذلك المسـتهلكين األسـاسـيين .تعتبر الشـركة أن تفشـي هذه الفيروس يعد
حدثا ً الحقا ً لتاريخ قائمة المركز المالي وال يسـتدعي التعديل .نظرا ً ألن الوضـع غير مسـتقر وسـريع التطور ،فإننا ال نعتبر أنه من الممكن تقديم
تقدير كمي للتأثير المحتمل لتفشــي هذا الفيروس على الشــركة .ســتواصــل اإلدارة والمكلفون بالحوكمة مراقبة تأثير تفشــي هذا الفيروس على
القوائم المالية للشـركة بما في ذلك التكلفة النهائية للمطالبات سـتم إطالف أصـحاب المصلحة على أخر المستجدات بهذا الخصوص وفقا ً للمتطلبات
التنظيمية .قد تتطلب التغيرات في الظروف إجراء تحسـينات على اإلفصـاحات أو إثبات التعديالت في القوائم المالية األولية للشـركة في الفترات
االحقة خالل السنة المالية .2020
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أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام السـنة السـابقة كي تتماشـى مع عرض الحسـابات للسـنة الحالية  .ومع ذلك لم يكن هناك اي تاثير من إعادة التصـنيف
هذه على العرض الشامل للقوائم المالية.
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اعتماد القوائم المالية
اعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  28رجب  1441هـ المواف  23مارس .2020
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