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 التكوين واألنشطة الرئيسية  - 1

شـركة مسـاهمة سـعودية مسـجلة في المملكة العربية السـعودية بموجب السـجل    -التعاونية ) "الشـركة" (    )إعاده( الشـركة السـعودية إلعادة التأمين

اد  12بـتاريخ    7001556021التـجاري رقم   ا فرف في والـية ل( و2008ـمايو    17هــــــــــ )الموافق  1429األول   ىجـم ديـه ـماليزـيا بموـجب  ب وان  ب ـل

الرياض   1وحدة رقم    حي الواديالطريق الدائري الشـــمالي  ،    4130مبنى ة هو  . إن عنوان المكتب المســـجل للشـــرك2014146ISترخيص رقم  

 المملكة العربية السعودية.  - 13313-  6684

 

 .لمملكة العربية السعودية وخارجهاعاوني والنشاطات ذات العالقة في الت ا التأمين إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة أعمال إعادة
 

 أسس اإلعداد   - 2

 العرض أسس - أ

نة المنتهية في    تم إعداد القوائم المالية مبر    31للـس  معايير الوفي المملكة العربية الـسعودية      للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدةوفقاً   للـشركة 2020ديـس

عودية  الى الصـادرة من خرت األواألصـدارا بين القانوني للمراجعين واهيئة الـس ار اليها  والتي )  ني لمحاـس المعتمدة  الدولية للتقرير المالي  لمعايير ابا  معةمجت تـش

 .(المملكة العربية السعودية في

النقد   :متداولة   ألرصـــدة التالية بصـــفة عامة/ غير متداول. ومع ذلك ، تصـــنف ا متداولباســـتخدام تصـــنيف  للشـــركةالمركز المالي   قائمة  عرضال يتم  

تحقة من ودائع ألجل، دخل    دائع ألجلو،   وأرـصدة لدى البنوك تثمارات مدرجة  ، أقـساط تامين مدينة ، ـصافي  ذمم    ،عموالت خاـصة مـس العادلة  بالقيمةإـس

ــارة المؤجلة  ، قائمة الدخل    من خالل ــاط فائض الخس ــنادها من   ،أقس ــنادها من المطالبات  ،  ت التســويةبات تحالمطالالحصــة المعاد إس الحصــة المعاد اس

ومن اسةتثمارات محتفظ    وصةكوك  سةندات  من  مسةتحقة  خاصةة  عموالت  دخل ،مـصاريف مدفوعة مقدماً ودائع وموجودات أخرى المتكبدة وغير المبلغ عنها،

ــناد دائنة بها حتى تاريخ االسةةةتحقاق ــويةالمطالبات تحت ال ،، ذمم دائنة ، ذمم إعادة إسـ ــتحقة  المتكبدة وغير المبلغ عنها، المطالبات ، تسـ ــاريف مسـ مصـ

تثمارات محتفظ بها حتى : غير متداولة  تصـنف األرصـدة التالية بصـفة عامةوالفائض المتراكم. ، ومطلوبات أخرى ، مخصـص الزكاة وضـريبة الدخل  اـس

،  صافي،   داتلمعوا  تلممتلکا، ا  جلةؤم اكتتاب  فتکالي ،  لمکتسبةا رغي   طساألقا من  اســنادها  دلمعاا لحصة، ا  المســتحقة  نلتأمي ا  طقساأتاريخ االســتحقاق،  

أقســاط ،   أقســاط إعادة إســناد مســتحقة،  الوديعة النظامية مندخل مســتحق  ،   اميةظالن  يعةودل، ا اســتثمار في شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

ــبة على عملي ،  ةب لمکتسا رغي التامين   ــنادهاات والعموالت غير مكتس ــتحقة  للموظفين، مكافاة نهاية الخدمة   وتعويضــات  ،معاد اس وإيرادات العموالت المس

 .للبنك المركزي السعوديالدفع 

 

طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية لكل من حسابات تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي وفقاً للسيولة.  

اإليرادات  و  والمطلوبات  الموجودات  . يتم تسجيل(32)انظر إيضاح    وفقاً لذلك  المالية  القوائم  عرض هذه    ويتم  التأمين وعمليات المساهمينإعادة  عمليات  

  لعمليات المشتركة ا  نمتوزيع اإليرادات والمصاريف  أساس  واعتماد    يتم تحديدوالمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط.  

 .من قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة 

 

  32في ايضاح التأمين وعمليات المساهمين التي يتم عرضها إعادة دية لعمليات التدفقات النق قائمة الدخل الشامل و ، قائمةالدخل قائمة المركز المالي، قائمة

وليس وفقا لمعيار   البنك المركزي السعودي  الصادرة منمتطلبات اللوائح التنفيذية  ل  لالمتثالة  كمعلومات مالية إضافي والتي تم تقديمها    القوائم الماليةفي  

الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات  البنك المركزي السعودي    منتتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة  .  التقارير المالية الدولية

إعادة والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات    الدخل،  وقائمة،  قائمة المركز الماليمين. وبناًء على ذلك، فإن  ليات المساهالتأمين وعمإعادة  لعمليات  

إليها أعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشامل  ياتعملللة  التأمين وعمليات المساهمين المشار 

 المعنية.

 

التأمين مع تلك الخاصة    إعادة  ، يتم دمج أرصدة ومعامالت عملياتللتقرير الماليوفقًا للمعايير الدولية    على مستوى الشركةالمالية    القوائمعند إعداد  

ل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية  بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكام

ظروف مماثلة. التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في  إعادة المعتمدة لعمليات 

Public



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة( القوائم المالية إيضاحات حول 

 2020ديسمبر    31 للسنة المنتهية في 
 

8 

 )تتمة( أسس اإلعداد  - 2

 )تتمة( أسس العرض    - أ

الدخل الشامل والتدفقات    وقائمةالدخل    وقائمةالمركز المالي    قائمةشركة في المالية لل  المعلوماتالتأمين مع  إعادة  إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات  

ً النقدية   كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية. معلومات تكميلية اضافية مطلوبة تمثل  المالية المعلوماتعلى  العالقةذات  اإليضاحاتبعض  وايضا

على  %90، حيث يتم توزيع  البنك المركزي السةعودي  المسةاهمين وفقا للوائح التنفيذية الصةادرة من قبل  تم توزيع الفائض بين عمليات إعادة التأمين وعملياتي 

  اتأي عجز ناتج عن عمليات إعادة التأمين لعملي   تحويل% الباقية. يتم 10مسةاهمي الشةركة من الفائض السةنوي من عمليات إعادة التأمين وحملة الوثائق على  

 المساهمين بالكامل.

 اس القياسس  - ب

تثمر فيها  ، والشةركات  الدخل   قائمة  لعادلة من خاللابالقيمة   هااالسةتثمارات التي يتم قياسةتم اعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ما عدا  المـس

  .بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة الحاليةومكافأة نهاية الخدمة بالقيمة  والتي تتم المحاسبة عنه وفقا لطريقة حقوق الملكية بطريقة حقوق الملكية
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  - ت

 تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة.

 السنة المالية  - ث

 ديسمبر. 31في وتنتهي يناير  1أي انها تبدأ في   تتبع الشركة السنة المنتهية

 سبية الهامةت المحاالسياسا. ملخص 3

مع تلك تتماشى  السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية    ان السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في اعداد القوائم المالية مبينة أدناه.  

وبالنظر إلى البيئة    المعايير الحالية تعديالت على  على تطبيق ال  . بناءً 2019ديسمبر    31السنوية للسنة المنهية في    المتبعة في إعداد القوائم المالية

التالية قابلة للتطبيق اعتباًرا من   السياسات  لتتوافق مع  الستبدال أو تعديل أو إضافة    2020يناير    1االقتصادية الحالية ، فإن السياسات المحاسبية 

   .2019المالية السنوية لعام  القوائم في  المبينةالمحاسبية 
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 المحاسبية الهامة)تتمة(سات  السيا . ملخص3
 

 

 التعديالت على المعايير الحالية  -أ 

  رأت . وقد  2020يناير    1قابلة للتطبيق لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد    والتي اصبحت على المعايير المحاسبية والتفسيرات    أدناه  التعديالت

 المالية للشركة.  القوائم على جوهرياإلدارة أن التعديالت ليس لها تأثير 

 

 األهمية : تعريف 8ومعيار المحاسبة الدولي   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر حذفها أو تحريفها أو   تكون ذات اهمية  تنص على أن "المعلومات    لألهمية النسبية  توفر التعديالت تعريفًا جديدًا

ال  حجبها المستخدمون  قرارات  على  يتخذها  العامة    المعدة  المالية  للقوائم  الرئيسيونالتي  تلك  وذلك  لألغراض  أساس  توفر    المالية،   القوائمعلى  والتي 

أو مع    على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي  تعتمد". توضح التعديالت أن األهمية النسبية    معلومات مالية حول الكيان المعد للقوائم المالية

يؤثر على القرارات التي يتخذها  التحريف في المعلومات جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن    يعدالمالية.    القوائممعلومات أخرى، في سياق  

 لى الشركة. المالية، وال يتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي ع القوائم. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على الرئيسيونالمستخدمون 

 

  معايير الدولية إلعداد التقارير المالية في  المفاهيم  إطار تعديالت على مراجع  

هو مساعدة مجلس معايير    المفاهيم  إطارالواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. الغرض من    المفاهيمليس معياًرا، وال تتجاوز    المفاهيم  إطار

ميع ة في حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق ، ومساعدة جعايير، ومساعدة المعدين على تطوير سياسات محاسبية متسق المحاسبة الدولية في تطوير الم

المفاهيم. المعدل   إطار. يتضمن  المفاهيم  إطارالتي طورت سياساتها المحاسبية بناًء على    المنشئاتاألطراف على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على  

ة التعديالت أي تأثير على القوائم المالي لهذه    المحدثة ومعايير إثبات الموجودات والمطلوبات ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن  م الجديدةبعض المفاهي 

 للشركة. 

 

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد  - ب

  د حتى تاريخ اصدار القوائم المالية للشركةولكنها غير سارية المفعول بع المعايير والتفسيرات الصادرة  فيما يليباإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله،  

ة اعتماد هذه المعايير )إذا كانت تنطبق على أنشطتها( عندما تصبح سارية المفعول. إضافة لذلك، قررت الشركة عدم التطبيق . تنوي الشركأدناه  ةموضح 

 اعتباراً من تواريخ مستقبلية.لالمتثال تبر الزامية للشركة ة الدولية والتي نشرت وتعلمعايير التقارير المالي  والتنقيحاتالمبكر للتعديالت 
 

 األدوات المالية  9رقم    الدولي للتقرير الماليمعيار 
 

 ات المالية:يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدو .39وحل محل المعيار المحاسبي الدولي   2014يوليو  24نُشر هذا المعيار في 

 

 التصنيف والقياس  

صةةةةل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل  األطريقة واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس   9يسةةةةتخدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 لفة المطفأة إذا:الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتك

   صل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ويحتفظ باأل ( أ

 مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ األصلي المستحق.   هي فقطتؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي   ب( 

 

إعادة تدوير المكاسب أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند   وسيتمم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ت ي 

 البيع، إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:

 دية التعاقدية وللبيع وقن يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات ال (أ

 . على المبلغ األصلي المستحقوالفوائد  مدفوعات راس المالالشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي  (ب 
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 حاسبية الهامة )تتمة(. ملخص السياسات الم3

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد  - ب

 ( )تتمة  األدوات المالية 9رقم   معيار الدولي للتقرير المالي 

 )تتمة( التصنيف والقياس 

يمكن   المبةدئي،عنةد االعتراف    ذلةك،التي ال تفي بةأي من هةذه الفئةات بةالقيمةة العةادلةة من خالل الربح أو الخسةةةةارة. بةاإلضةةةةافةة إلى   الموجوداتيتم قيةاس 

 أو يتعارض بشكل كبير مع عدم تطابق المحاسبة.   استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي  للشركة

 

ا إجراء    للشةركةيمكن   للمتاجرة،بالنسةبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها  التغييرات الالحقة في الدخل الشةامل    الظهارال رجعة فيها  اختيارأيضةً

 الخسارة.ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو  (،األخرى في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة

 

فإن مقدار التغير في القيمة العادلة لاللتزام   الخسةةارة،المالية التي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو    للمطلوباتبالنسةةبة  و ذلك،باإلضةةافة إلى 

التغييرات  رآث بة يكن اإلعترافخر ، ما لم يتم االعتراف به في الدخل الشةةةةامل اآل  مطلوباتلاإلى التغييرات في مخةاطر االئتمةان لتلةك   يرتبطالمةالي الذي  

 ة.عدم تطابق المحاسبة في الربح أو الخساريزيدأو  يحدثفي مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن 

 

 اإلنخفاض في القيمة 

القيمة في إطار   المالية ريعكس نموذج انخفاض  للتقارير  المتكبدة بموجب    9قم  المعيار الدولي  بالخسائر االئتمانية  المتوقعة، مقارنة  الخسائر االئتمانية 

، لم يعد من الضروري أن يحدث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر  9في إطار نهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    .39المعيار المحاسبي الدولي  

ساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ الخسائر  دائماً باحت   الشركةوبدالً من ذلك، تقوم  االئتمان.  

 ليعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.  تقريراالئتمانية المتوقعة في كل تاريخ 

 

 المحاسبة عن التحوط 

متطلبات جديدة للمحاسبة التحوطية التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر. تحدد المتطلبات   9  رقم ار الدولي للتقارير المالية المعي يقدم  

قيمة العادلة للمحفظة  نهًجا أكثر اعتمادًا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات ال

في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط    الشركةقد تستمر    لهذه،الفائدة )يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة"(. بالنسبة    لمعد لمخاطر  

تحوط الكلي كمشروع  محاسبة ال  يعالجولي  المحاسبة الدمجلس معايير  . تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن  39حاليًا في المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 منفصل. 

 

 تاريخ السريان 

عقود التأمين:  - 4. ومع ذلك ، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية م2018يناير  1هو  9المعيار الدولي للتقارير المالية  سريانكان تاريخ 

سبتمبر    12  والصادرة بتاريخعقود التأمين ،    -   4ار الدولي للتقارير المالية رقم  األدوات المالية مع المعي   -   9قم  تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ر

التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق معيار إعداد التقارير المالية الدولية   للمنشآت 4معيار الدولي للتقارير المالية رقم للالحالي يسمح التغيير   ،  م2016

)المعيار لمجلس معايير المحاسبة الدولية  التأمين الجديد    عقودقبل أن يصبح معيار    9  رقم  الدولي للتقارير الماليةللتخفيف من آثار تطبيق المعيار    4رقم  

 عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: -  17الدولي للتقارير المالية 
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 ة )تتمة(الهام حاسبية. ملخص السياسات الم3

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد  - ب

 

 )تتمة(   األدوات المالية 9رقم   معيار الدولي للتقرير المالي 

 )تتمة( تاريخ السريان  

 : حتى وقت سابق من  9 ة رقمالمالي  للتقاريرالدولي  المعيار تطبيق اعفاء مؤقت من تنفيذ  (1

 ، أوين د لعقد التأملمعيار الجدي لسريان ا أ( التاريخ الفعلي

م تمديد إضافي لتاريخ  2020مارس    17قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  .  م2023يناير    1فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد    ( ب

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  المالي    17سريان  للتقرير  الدولي  الدول  9والمعيار  المعيار  في  االختياري  المالي  واإلعفاء  للتقرير   1إلى    4ي 

هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها  إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. .م2023يناير

 ابقًا؛ أو؛س 9في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

آثار بعض حاالت عدم    رة وكذلكأو الخسا  الربحمن    يتم حذفها  ،المحددةولكن بالنسبة للموجودات المالية    ،9للتقارير المالية    اعتماد المعيار الدولي(  2

 ية مطلوبة. هناك إفصاحات إضاف المؤقتة،التطابق المحاسبية التي قد تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد. خالل الفترة 

 

 شمل أدناه:  مبدئيم قامت الشركة بإجراء تقيي 

 

)بما في ذلك مكونات اإليداع  4تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  (1

 و التزاماتها؛أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين( بالقيمة الدفترية اإلجمالية لجميع 

 

قررت    التقييمات،ى هذه  تمت مقارنة القيمة الدفترية اإلجمالية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين بالقيمة الدفترية اإلجمالية لجميع التزاماتها. بناًء عل (2

معيار عقود التأمين   سريانيخ  ارإلى ت   9قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية    وبالتالي،الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت.  

 المالية للشركة. القوائم المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في  بالموجوداتالجديدة. يتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة 

 تقييم األثر 

المالية، لم تقم الشركة بعد بتقييم األثر المالي  ائمالقو. وحتى تاريخ نشر هذه 9 ةالمالي للتقارير الدولي المعيار وتنفيذتقوم الشركة حالياً بتقييم تأثير تطبيق 

 العتماد المعيار بشكل كامل.

في   لللشركة  ،  2020ديسمبر    31  كما  المالية  إجمالي األصول  سعودي   1,756,231,815:  2019)   سعودي  اير  2,062,810,785يبلغ    ( اير 

لم تقم بعد   الشركة  فإنومع ذلك،    لى التوالي.اير سعودي( ع  486,390,296:  2019)رسال سعودي    434,519,347موجودات متعلقة بالتأمين تبلغ  

كما هو مطلوب   على المبلغ األصلي المستحق الفائدة المال و  مدفوعات رأس  فقط  اختبارتستوفي الدين  اوراقإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت ب 

 .30في االيضاح رقم  االئتمان لهذة الموجودات المالية مذكورة مخاطرئتمان وتركيز مخاطر االالتعرض ل . إن9في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

الشركة تتوقع أن يتأثر تصنيف وقياس الموجودات المالية   ومع ذلك.  9تطبيق وتنفيذ المعايير الدولية للتقارير المالية   على تأثيرال تقوم الشركة حالياً بتقييم  

 مراجعة تفصيلية. بإجراء بعد  الشركةلم تقم . 9رير المالي ي للتقالدول المعيارتطبيق من 
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 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة)تتمة(3

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد  - ب
 

 عقود التأمين    –  17معيار التقرير المالي الدولي  

 نظرة عامة 

ح عن عقود التأمين والتي تحل محل المعيار الدولي للتقارير عتراف والقياس والعرض واإلفصا . وهو يحدد مبادئ اال2017مايو    18  نُشر هذا المعيار في

تتمتع   –  4المالية   التي  التأمين وعلى عقود االستثمار  إعادة  الصادرة وعلى جميع عقود  التأمين  ينطبق على عقود  الجديد  المعيار  التأمين. هذا  عقود 

 أمين. ويتطلب هذا فصل المكونات التالية عن عقود التأمين: تصدر الجهة هي األخرى عقود الت المشاركة التقديرية شريطة أن  بخصائص

 معايير محددة معينة و  تفيإذا كانت  المضمنةالمشتقات  (1

 مكونات االستثمار المتميزة و (2

 أي تعهد بنقل سلع متميزة أو خدمات غير تأمينية. (3

والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    9ر الدولي للتقارير المالية رقم  اً للمعايير ذات الصلة )المعياب هذه المكونات بشكل منفصل وفقيتعين أن يتم حسا

15 .) 

 القياس 

والتي تسمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام سياسات المحاسبة ألغراض   4على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 يقدم نماذج القياس المختلفة التالية:   17، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2015ة قبل يناير القياس القائم

 التالية:   العناصر االساسيةالقياس العام على  يعتمد نموذج  

 :  التدفقات النقدية والتي تشملالوفاء ب  ( أ 

 قديرات مرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية و ت احتمالية  •

 .الزمنية للنقود )على سبيل المثال الخصومات( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية القيمة لتعكست يالتعد •

 تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية.  •

تباره كياناً يقدم الخدمات  م االعتراف به باعيمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيت هامش الخدمة التعاقدية:  (  ب 

ية سيتم تسجيلها على في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبياً عند البداية فأي مبلغ صافي سلبي للتدفقات النقدية المستوفاة عند البدا

 . الفور في الربح أو الخسارة

 رية لمجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع: قياس القيمة الدفت في نهاية كل فترة تقارير الحقة، يتم إعادة 

التدفقات النقدية ذات الصلة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة  ب   تضم الوفاء التغطية المتبقية والتي  االلتزام المالي عن   •

 في ذلك التاريخ و  

المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في    المحققة التدفقات النقدية  ي تقاس باعتبارها  عن المطالبات المتكبدة والت المالي  االلتزامات   •

 هذا التاريخ.

لتعاقدية ال يمكن أن ويتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقاً ألي تغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المسةةةةتقبلية. ونظراً ألن هامش الخدمة ا

 ً  في الربح أو الخسارة.  االتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقي يتم االعتراف به، فإن يكون سلبيا

 ياسة المحاسبية. لسا إختيارسيتم اإلبالغ عن تأثير التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر ويتم تحديده من خالل 
 

هذا جراء إيتم (. باسم"عقود المشاركة المباشرة")يشار إليه أيًضا ذات ميزات المشاركة المباشرة نموذًجا إلزاميًا لقياس العقود المتغير   منهج الرسوم يعد

ً   التقييم حول إذا ما كان العقد يفي بهذه المعايير يتم إجراؤه عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمه لهذه العقود فإنه وباإلضافة إلى التعديالت بموجب    الحقا

 : تم تعديله أيضاً ألجل نموذج القياس العام، فإن هامش الخدمة التعاقدية ي 

 التغييرات في القيمة العادلة للبنود األساسية؛  المنشأة فيحصة  (1

. ةي لعناصر األساسالتي ال تتعلق با والمخاطر المالية  للنقودأثر التغيرات في القيمة الزمنية   (2
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 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة)تتمة(3

 ولكنها غير سارية المفعول بعد معايير صادرة   - ب

 عقود التأمين )تتمة(  –   17معيار التقرير المالي الدولي   

عن نموذج    جوهرياوفر قياساً ال يختلف  عن التغطية المتبقية إذا كان ي اإللتزام المالي  لقياس    مبسط  تخصيص قسط التأمينباإلضافة إلى ذلك، يُسمح بنهج  

االلتزام فإن    ،تخصيص قسط التأميننهج  ومن خالل     أو أقل واحدة القياس العام لمجموعة العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة  

يظل نموذج القياس العام   .لتأمينا  التدفقات النقدية لحيازة  تراف المبدئي مخصوما منهاع المستلمة عند االأقساط التأمين    بتوافق مع  التغطية المتبقية  ب 

 ً وتأثير    للنقودحسب القيمة الزمنية    يةعديل التدفقات النقدية المستقبلت   اليطلب من المنشأة  عن المطالبات المتكبدة. ومع ذلك،  االلتزام المالي قياس    في  ساريا

 تكبّد المطالبات.  في سنة واحدة أو أقل من تاريخ إستالمها/النقدية  هذه التدفقاتدفع المخاطر المالية إذا كان من المتوقع 

 

 تاريخ السريان 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت مسودة التعرض على المعيار للتقرير   2023يناير     1تنوي الشركة تطبيق المعيار في التاريخ الفعلي أي  

. في  من ذو العالقةوتلقى مالحظات عليها من عدد    2019  يونيوخالل    17معيار الدولي للتقرير المالي  التي تقترح تعديالت معينة على ال  17المالي  

الدولية  2020مارس    17 المالي  ، أكمل مجلس معايير المحاسبة  للتقرير  الدولي  التعديالت على المعيار  تم    17مناقشاتة حول  التي  التأمين"  "عقود 

السنوية التي تبدأ في أو    التقاريرإلى فترات  . وقد قرر تأجيل التاريخ الفعلي  2019امة بهذا الخصوص في يونيو  اقتراحها للحصول على االستشارة الع

. 2020في الربع الثاني من عام    17معايير المحاسبة الدولية إصدار تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  يتوقع مجلس  .  2023يناير    1بعدد  

ارير اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتق  -   15مبكر إذا تم أيًضا تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  يُسمح بالتطبيق ال

 األدوات المالية.  -  9ية المال

 التحول 

ختار ت عندئذ أن    الشركةعلى  ه  غير عملي، فإن   رجعي. ومع ذلك، إذا كان الطلب الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمينالثر  األتطبيق ب المطلوب  

 . بالقيمة العادلةإما نهجا معدال بأثر رجعي أو نهجا 

 

 العرض واإلفصاحات 

إعادة التأمين وعقود االستثمار ذات الميزات االختيارية والمحاسبة المتعلقة بعقود التأمين    سياسات وتتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في  

 . مع تعديالت على العرض واإلفصاحات  ت منطبقة شاركة، إذا كان الم
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 السياسات المحاسبية الهامة)تتمة(. ملخص 3

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد  - ب

 عقود التأمين )تتمة(  –   17معيار التقرير المالي الدولي   

 تقييم األثر: 

يتم تقيم األثر المالي إلعتماد المعيار  المالية، لم    القوائمهذه    من تاريخ إصدار17رقم  المالي    للتقريرر الدولي  االمعي   وتنفيذ تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق  

 بالكامل من قبل الشركة. قامت الشركة بتحليل الثغرات والفجوات الرئيسية وتأثيرها على النحو التالي: 

 الملخص عن األثر نطاق االثر 

والذي يتضمن إنشاء لجنة    17وضعت الشركة إطار عمل حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   واألثر المالي والرقابة  إطار الحوكمة

توجيهية لتوفير اإلشراف ومراقبة التقدم في التنفيذ والموافقة على قرارات مرحلة التصميم وتعيين األدوار 

. اعتباًرا 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ق وتنفيذ  بي تط  .المنشأةوالمسؤوليات إلى مختلف أصحاب  

قبل   بشكل كامل من  المعيار  المالي العتماد  األثر  تقييم  بعد  يتم  لم   ، المالية  البيانات  نشر هذه  تاريخ  من 

 الشركة 

أيًضا بتقييم و،    ينالموردتيار  أكملت الشركة تقييم متطلبات أعمالها وهي حاليًا في المراحل النهائية من اخ منطقة العمليات 

العمليات المختلفة الالزمة لالنتقال واحتياجاتها من الموارد. تعمل الشركة على تصميم الجوانب التشغيلية  

 البيانات ، والتصميم الوظيفي النهائي. وتعريفلمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة بيانات شاملة  

المعايير الدولية للتقارير سة الفنية التي توثق قرارات السياسة المطلوبة بموجب  السيا  بوضع  أكملت الشركة المجال الفني والمالي 

. يتم اتخاذ قرارات السياسة بعد إجراء تقييمات مفصلة ومداوالت مناسبة بين مختلف أصحاب  17 المالية

التوجيهية  المنشأة اللجنة  قبل  من  السياسة  غالبية  على  الموافقة  تمت  الدولي   روعلمشللشركة    .  المعيار 

 التابعة للشركة   .17للتقارير المالية رقم 

اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان للفترات االنتقالية   المصلحةتعمل الشركة مع أصحاب   خطة الضمان 

 وما بعد التنفيذ. 

 

ركة بحلول   تكمل الـش وف يتبع مرحلة  2021مارس   31ـس ين قرارات المرحلة  رحلة التن التصـميم مم مرحلة التصـميم. وـس مل تحـس وف يـش فيذ، والذي ـس

ــتخدم، اختبار اح3 ــبة، النمذجة األكتوارية، العمليات والرقابة، البيانات واألنظمة و اداء اختبار قبول المســ ــل،  ، تنفيذ التغيرات في المحاســ تمالية الفشــ

 م.2023يناير  1بحلول  17ير المالي رقم ولي للتقرمعيار الداالختبار الموازي وحسابية التحول لجعل الشركة متوافقة مع ال

 

السنوية التي تبدأ بعد    للفتراتلم تطبق الشركة في وقت مبكر المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة التالية والتعديالت على المعايير الدولية السارية  

 .لمعاييروال تزال الشركة في طور تقييم تأثير هذه ا. 2020يناير  1

 ( 16امتيازات اإليجار ذات الصلة )تعديالت على المعيار الدولي إلعدادالتقارير المالية رقم  -  19- كوفيد  •

يناير   1غير متداولة" ، تنطبق على الفترة التي تبدأ في أو بعد    ولة أو "تصنيف المطلوبات على أنها متدا -  1• التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

2022 

 ( 37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -  ذات الخسائرقود • الع

، 7، معيار الدولي للتقرير المالي  39  ، معيار المحاسبة الدولي9)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي    2المرحلة    - سعر الفائدة    مؤشر• إصالح  

 (16لدولي للتقرير المالي و المعيار ا 4معيار الدولي للتقرير المالي 
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 )تتمة(ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة - 3

 السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية - ج

ــات   ــياس ــنة االلان الس ــتخدمة في اعداد القوائم المالية للس ــى مع تلك المس ــتخدمة في اعدا القوائم المالية تتماش ــبية الهامة المس  31ية المنتهية في  المحاس

 م.2019ديسمبر 

 

 النقدية وشبه النقدية

 ثالثة اشهر من تاريخ اقتنائها. من اقل تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد لدى الصندوق والبنوك وودائع ألجل والتي تستحق خالل

 

 إجمالي األقساط المكتتبة

نت تتعلق بشـكل كامل أو جزئي بالعقود التي تبدأ خالل السـنة المالية بصـرف النظر إذا كا تتكون إجمالي األقسـاط المكتتبة من مجموف األقسـاط المتعلقة

ها والتي لم يتم إبالغ الشــركة عنها حتى تاريخ قائمة المركز المالي. يتم إظهار  بفترات محاســبية الحقة. وتشــتمل كذلك على تقدير األقســاط المتعاقد علي 

 ة المركز المالي.األقساط كأقساط تأمين مستحقة في قائم
 

 سب أقساط إعادة إلزامية وفقا لشروط العقد. ت تححيث حيث تتطلب شروط العقد إعادة التغطية بعد خسارة الشركة المسندة، 

 

 أقساط التأمين المدينة  

ــها، عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للم ــتحقاقها، ويتم قياس ــاط التأمين المدينة عند اس ــتحق القبض. يتم مراجعة  يتم إثبات أقس ــتلم أو المس بلغ المس

ظروف إلى عدم إمكانية استرداد ي قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الالقيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود انخفاض ف

 ن المدينة عند انتفاء أسباب إثبات الموجودات المالية. ثبات أقساط التأمي . يتم التوقف عن إالدخلقيمتها الدفترية، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة 

 إعادة االسناد 

ناد عمليات التأمين لزيادة قدرات التأم تخدم الـشركة اتفاقيات إعادة اـس ناد عمليات تـس ائر. إن إعادة إـس ين الخاصـة بها وللتقليل من مخاطر تعرضـها للخـس

 لتزاماتها المباشرة تجاه شركات التأمين التي أسندت إليها عمليات التأمين.إعادة التأمين ال تعفي الشركة من ا
 

ة لدســــترداد بموـجب عقود إـعادة اال ابـل الغ الـق ة للمـب ة لالنخـفاض في القيـم اريتم إجراء مراجـع اد بـت د وجود    على نحو متكررأو    يخ ـكل تقريرســـــن عـن

ود دليل موضــوعي يشــير إلى عدم إمكانية الشــركة اســترداد المبالغ في القيمة عند وج. يحدث االنخفاض  المالية  انخفاض في القيمة خالل الســنةمؤشــر

 الدخل. يدي التأمين بشكل موثوق به. يتم إثبات الخسائر في قائمة نية قياس اثر المبالغ التي ستستلمها الشركة من معكاالقائمة بموجب شروط العقد، وإم
 

 .المفترضة إعادة التأمين وعمليات إعادة اإلسنادأعمال لكل من   على أساس إجماليوالمطالبات  تعرض األقساط 

ــتحقة بطريقة تتفق  ــتحقة لمعيدي التأمين. تقدر المبالغ المس ــناد األرصــدة المس ــناد  تمثل مطلوبات عمليات اعادة االس التأمين المرتبطة  مع عقد إعادة إس

 العقد إلى طرف آخر. د تحويلمين عند إستنفاذ كافة الحقوق التعاقدية أو إنهائها أو عن يتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات عمليات إعادة التأبها.

 

  تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

ي تكون فيه هذه يتم تأجيل التكاليف المباشــــرة وغير المباشــــرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصــــدار أو إعادة تجديد عقود إعادة التأمين بالقدر الذ

كمصــروف عند   المتضــمنة الشــاملة تكاليف اشــراف ورقابة  األكتتاب األخرىقابلة لدســترداد من األقســاط المســتقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف التكاليف 

بة. يقيد اإلطفاء في قائم.تكبدها اط غير المكتـس تخدم في األقـس يتم   .الدخلة  وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء التكاليف المؤجلة بإتباف نفس األـساس المـس

يقة المتوقعة إلســتنفاذ المنافع االقتصــادية المســتقبلية التي تضــمنها ذلك األصــل وذلك بتعديل فترة إحتســاب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطر

 اإلطفاء، ويتم إعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية. 
 

ل على وقوف ـهذا اإلنخـفاض.  ك عـند وجود دلـية، وذـلك بـتاريخ إـعداد ـكل قوائم ـمالـية أو أكثر وذـليتم إجراء مراجـعة للـتأـكد من وقوف إنخـفاض في القيـم

. كـما تؤـخذ تـكاليف االكتـتاب اـلدـخلوفي الـحاالت التي تـقل فيـها المـبالغ الـقابـلة لالســــترداد عن القيـمة اـلدفترـية، يتم إثـبات خســـــارة اإلنخـفاض في ـقائـمة  

 لية.مااختبار كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم الالمؤجلة بعين االعتبار عند إجراء 

 اليتم اثبات تكاليف االكتتاب المؤجلة عند االنتهاء من هذه العقود او تسويتها.
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 3

 المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةاالستثمارات في الشركات 

لشةركات التي يكون للشةركة تأثير جوهري عليها، وليس السةيطرة أو السةيطرة المشةتركة على السةياسةات المالية والتشةغيلية. يلة هي تلك االشةركات الزم

ضةمن ف المبدئي تت عتراالحقاً لإلعتراف بها مبدئيا بالتكلفة،. االفي الشةركات الزميلة باسةتخدام طريقة حقوق الملكية. يتم  االسةتثماريتم المحاسةبة عن 

 التأثير الهام. انقضاءشركات الزميلة حتى تاريخ في ال االخر الشاملالدخل رباح أو الخسائر وألالمالية حصة الشركة من ا القوائم
 

 االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

تثمارات تم تخـص تثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل هي اـس تثمارات العادلة في    يـصها بالقيمةاالـس قائمة الدخل عند نـشأتها. بالنـسبة لالـس

 قائمة الدخل ، فإنه يجب الوفاء بالشروط التالية : من خاللبالقيمة العادلة  المدرجة

و  إن هذا التخصيص يلغي او يقلل بشكل جوهري المعالجة غير المتناسقة التي تنشأ عن قياس الموجودات وااللتزامات او اثبات االرباح ا  ▪

 الخسائر وفق أسس مختلفة ، او  

ا وتقييم أدائها على اساس  إن الموجودات والمطلوبات هي جزء من مجموعة الموجودات المالية، المطلوبات المالية او كالهما معاً، ويتم ادارته ▪

 القيمة العادلة، طبقا الدارة المخاطر الموثقة او استراتيجية االستثمار.

ً مبدئي   تقيد هذه االـستثمارات بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم قياـسها بالقيمة العادلة. تدر  تـسويات القيمة العادلة واألرباح والخـسائر المحققة في قائمة   ا

 الدخل.

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

على االحتفاظ بها حتى تاريخ االســتحقاق   القدرة  و والشــركة لدية النيةاالســتثمارات التي لها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ اســتحقاق ثابت 

ــنيفها   ــتحقاق بالقيمة العادلة  يتم تصـ ــتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االسـ ــتحقاق. يتم االعتراف مبدئيًا باالسـ على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االسـ

ا مخصـص االنخفاض في القيمة. يتم احتسـاب التكلفة ة ذلك التكاليف المباشـرة واإلضـافية للمعاملة ويتم قياسـها الحقًا بالتكلفمتضـمنة ب  المطفأة ناقصـً

العائد الفعلي. يتم االعتراف بأي مكســــب أو خســــارة من هذه   معدلالمطفأة باألخذ في االعتبار أي خصــــم أو عالوة عند االســــتحواذ باســــتخدام 

 الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قيمته. قائمةاالستثمارات في 

 لموجودات والمطلوبات المالية ا مقاصة

ـشركة  تتم مقاـصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدر  ـصافيها في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك نية لدى ال

مقاـصة اإليرادات والمـصاريف في  تملتـسوية الموجودات والمطلوبات على أـساس الـصافي، أو بيع الموجودات وتـسديد المطلوبات في آن واحد. ال ي 

 ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل المعايير المحاسبية أو تفسيراتها. الدخلقائمة 

     محاسبة تاريخ التداول

الشــركة    فيهتاريخ الذي تلتزم اليتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشــراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي  

ــداد الموجودات خالل فترة زمني  ــراء وبيع الموجودات المالية أن يتم سـ ــراء أو بيع الموجودات(. تتطلب العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشـ ة تنص بشـ

 عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
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 (بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمةملخص  - 3

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضــوعي على انخفاض قيمة أي أصــل مالي أو مجموعة من الموجودات  

نية كاوإممبالغ القائمة بموجب شروط العقد،  لى عدم إمكانية الشركة استرداد اليحدث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إ  المالية .

تلمها الـشركة بـشكل موثوق به. تـس الدخل.  وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم إثبات خـسارة االنخفاض في القيمة في قائمة    قياس اثر المبالغ التي ـس

 يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي :

فرق بين التكلفة والقيمة العادلة ، ناقصـا خسـارة االنخفاض المثبتة سـابقا ادلة، يمثل االنخفاض في القيمة البة للموجودات المثبتة بالقيمة العبالنسـ ▪

 .الدخلفي قائمة 

ــبة للموجودات المثبتة بالتكلفة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدف ▪ ــتقبلية المخصــومة  بالنس قات النقدية المس

 ولسوق حالياً ألصل مالي مماثل. على أساس معدل العائد السائد في ا

ة المســــتقبلـية  ـبالنســـــبة للموجودات المثبـتة ـبالتكلـفة المطـفأة، يمـثل االنخـفاض في القيـمة الفرق بين القيـمة اـلدفترـية والقيـمة الـحالـية للـتدفـقات النـقدـي ▪

 العمولة الفعلي األصلي. المخصومة على أساس معدل 

 

 وعة مقدماف المدفالمصاري

بعد ولكن تم دفعها نقدا. وسـجلت مدفوعات مقدما في البداية كموجودات وتقاس على المبلغ  متكبدةغير   مصـاريفمدفوعة مقدما  المصـاريف  المثل ت 

 أو تنتهي مع مرور الوقت. هاحيث يتم استهالكالدخل هذه إلى قائمة  تحمل النقدي المدفوف. وفي وقت الحق

 داتالممتلكات والمع

من الممتلـكات   جوهريةأجزاء  إســــتـبدال . عـندما يطـلب  وأي إنخـفاض في القيـمة ، بالتكلـفة ناقصـــــاً االســــتهالك المتراكمالممتلـكات والمـعدات  تظهر

درا  جميع وفقا لذلك. يتم إ ويتم إسـتهالكهاإنتاجية محددة   وفقاً ألعمار  مسـتقلةهذه األجزاء كموجودات  تقوم الشـركة بإثبات والمعدات على فترات،  

 األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك. دها.عند تكب الدخل  قائمةاألخرى في  األصالح والصيانةتكاليف 

 طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:ب  األخرى الممتلكات والمعدات كافة تكلفة وإطفاء يتم استهالك 

 سنة  33 المبنى

 سنوات   5 – 3 أجهزة الحاسب اآللي والمعدات

 سنوات  5 األثاث والمفروشات 

 سنوات   4 السيارات 

 سنوات  10 تحسينات المباني المستأجرة  

يتم مراجعة القيمة   يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية، ومن ثم تعديلها إذا اقتضـــى األمر، في تاريخ إعداد كل قوائم مالية. كما

ـند وجود أـحداث أو تغيرات في الظروف تشــــير إلى أن القيـمة اـلدفترـية ـقد ال تكون الموجودات للـتأـكد من وجود إنخـفاض في قيمتـها عاـلدفترـية لـهذه 

ابلة القى القيمة  تم تخفيض الموجودات إلالقابلة لالسترداد، ي   المتوقعةالقيمة    عنالقيمة الدفترية    مثل هذا الدليل وزيادةقابلة لالسترداد. في حالة وجود  

 لالسترداد لها.
 

من اســـتخدامه أو   يتوقع أي منافع اقتصـــادية مســـتقبلية إضـــافيةال الممتلكات والمعدات عند البيع أو عندما  التوقف عن اثبات أى بند من بنوديتم 

تبعاده ارة ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات  . اـس ابها بالفرق بين صـافيتم إثبات أي ربح أو خـس تبعاد والقيمة )التي يتم إحتـس ي متحصـالت اإلـس

 أو ترحل إلى الدخل في السنة التي يتم التوقف عن االثبات فيها.الدخل الدفترية لألصل( في قائمة 
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 االيجار 

مـعدل الـفائدة ، مخصــــومة باســــتـخدام   غير الـمدفوعة في تاريخ بداية االيـجارلـية لـمدفوعات اإليـجار يتم قـياس التزام عـقد اإليـجار مـبدئيـًا بالقيـمة الـحا

 بسهولة ، فإن الشركة تستخدم معدل االقتراض اإلضافي. المعدل. إذا لم يكن باإلمكان تحديد هذا الضمني في عقد االيجار 

 

 مدفوعات اإليجار في قياس التزام اإليجار على:• تشتمل 

 ت اإليجار الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية( ، ناقًصا أي حوافز إيجار ؛فوعا• مد

 • مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ، يتم قياسها مبدئيًا باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البدء ؛

 مة المتبقية.المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القي • 

 • سعر ممارسة خيارات الشراء ، إذا كان المستأجر متأكًدا بشكل معقول من ممارسة الخيارات ؛ و

 • مدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار ، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار.

 

الـفائدة الفعلـية( وعن طريق    مـعدلترية لتعكس الـفائدة على التزام اإليـجار )باســــتـخدام  لتزام عـقد اإليـجار الحقـًا عن طريق زيادة القيـمة الدفيتم قـياس ا

ــتخدا ذي م  تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة. تعيد الشــركة قياس التزام اإليجار )وتقوم بتعديل مماثل على أصــل حق االس

 الصلة( عندما:

 

ــة خيار ا• تغيرت مدة عقد اإليجار أو كان ه ــم مدفوعات  ناك تغيير في تقييم ممارسـ ــراء ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار بخصـ لشـ

 اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

الحاالت يتم  الســـداد المتوقع بموجب قيمة متبقية مضـــمونة ، وفي هذه  • تغير مدفوعات اإليجار بســـبب التغيرات في مؤشـــر أو معدل أو تغيير في

ت اإليجار المعدلة باسـتخدام معدل الخصـم األولي )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار ناتع عن تغيير في سـعر  إعادة قياس التزام اإليجار بخصـم مدفوعا

 (.مرجعيالفائدة المتغير ، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل خصم 

إـعادة قـياس التزام اإليـجار بخصــــم ـقد اإليـجار كعـقد إيـجار منفصـــــل ، وفي ـهذه الـحاـلة يتم يتم تـعدـيل عـقد اإليـجار وال يتم المـحاســـــبة عن تـعدـيل ع

 مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل. لم تقم الشركة بإجراء أي تعديالت من هذا القبيل خالل الفترات المعروضة.

 

ــتم ــتخدام على القياس األولي اللتزام اإلي تش ا أي حوافز  جار المقابل ، ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تال أصــول حق االس ــً ريخ البدء ، ناقص

 إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة أولية. يتم الحقاً قياسها بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.

 

. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األـصل  ايهما اقـصر  اجي لألـصل األـساـسيول حق االـستخدام على مدى فترة اإليجار اوالعمر اإلنت يتم اـستهالك أـص

األسـاسـي أو تعكس تكلفة حق اسـتخدام األصـل أن الشـركة تتوقع ممارسـة خيار الشـراء ، يتم اسـتهالك أصـل حق االسـتخدام ذي الصـلة على مدار 

 يجار.اإلنتاجي لألصل األساسي . يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإلالعمر 
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  االنخفاض في قيمة الموجودات الغير المالية

لالسـتهالك ويتم اختبارها سـنويا للتاكد من وجود إنخفاض في   -على سـبيل المثال، أرض    -ال تخضـع الموجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد  

ــبة للموجودات التي ت  ــير األحداث أو التغيرات فيقيمتها. بالنس ــتهالك يتم اختبارها للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تش  خضــع لالس

 الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية. 

 

اد هي القيمة العادلة لألصــل بعد يتم إثبات خســائر االنخفاض بقدر زيادة القيمة الدفترية لألصــل عن قيمته القابلة لالســترداد. القيمة القابلة لالســترد

ض في القيمة، يتم تجميع الموجودات ألدنى مســتويات التي يمكن معها تحديد خصــم تكاليف البيع أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. لغرض تقييم االنخفا

 تدفقات نقدية قابلة للتمييز بصورة مستقلة )وحدة توايد للنقدية(.
 

 لدفع الدائنون والمبالغ المستحقة ا

 ن قبل الموردين. يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير م

 المطالبات 

وية الخســـائر ذات العالقة، بعد تســـريف  مصـــا  وشـــركات التأمين طبقاً التفاقيات إعادة التأمين  المطالبات المبلغ عنها من قبل  تتكون المطالبات من 

 قائمة الدخل.، وتحمل على تخصم االستردادا
 

 

ــمل ذلك ــوية،  لمطالبات  اعلى تكلفة  يش ومصــاريف ادارة المطالبات  المدفوعة خالل الفترة، باالضــافة الى حركة مخصــص المطالبات تحت التس

  قد تكون االلتزامات النهائية أكثر او اقل من المبلغ المقدم. ات. لمطالب ادارة ا مصاريف مبلغ عنها و مخصص غيرالالمتكبدة المطالبات 
 

ال تقوم الشــركة   الدخل لتلك الســنة.  قائمةيتم إدرا  أي فرق بين المخصــصــات في تاريخ التقرير والتســويات والمخصــصــات في الســنة التالية في  

 بشكل كبير أن يتم سداد كافة المطالبات خالل سنة من تاريخ قائمة المركز المالي. بتخفيض المطلوبات المتعلقة بالمطالبات غير المسددة ألنه يتوقع

 

ات. تجنب الشــركة مخصــص مطالبات بناء على الخبرة الســابقة للشــركة. ويقوم خبراء تســوية خســائر المســتقلين بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلك

ــافة الى ذلك تجنب مخصـــصـــات وفقا لتقديرات االدارة و ــداد  خاضـ ــافة الى تكلفة سـ ــابقة لقاء المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها باالضـ برتها السـ

ان مبلغ المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  تســــتند على تقديرات محســــوبة باســــتخدام تقنيات  .المطالبات القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي

ليدر و بورنهيتر فيرغسـون ونسـب الخسـارة التي يتم مراجعتها على فترات منتظمة من قبل    شـاين  طريقةاالكتوارية المقبولة على نطاق واسـع مثل  

ابقة في تطور المطالبات خالل الزمن لتـش اليب التقنية بـشكل عام في تقديرات  بناء على الخبرة الـس تخدم االـس تقل. تـس كل نظرة  خبير االكتواري المـس

روط والبنود.  إن االفتراضـات الهامة  اخذ ب .يتم  على حدوث المطالبات المرجح ان تحصـل عين االعتبار التغيرات في محفظة االعمال المكتتبة و الـش

ف  المســـتخدمة  عند تقدير المخصـــصـــات تبنى على الخبرة الســـابقة التي تكون معقولة التنبؤ باحتمالية المطالبات المســـتقبلية وتطورها  وللتصـــني 

 للمطالبات النهائية المحتملة للسنوات االخيرة.عادل عكاس ولالحتماالت ولمحفظة االعمال ان 

يتم عرض  المطالبات تحت التسوية باالجمالي و حصص االعادة بها بشكل منفصل.
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 اختبار كفاية المطلوبات

خصــــم تـكاليف االكتـتاب المؤجـلة ذات  لوبات عقود إعادة الـتأمين ، بـعد اختـبارات للـتأكد من مدى كـفاية مطيتم، بـتاريخ كل قائـمة مركز مالي، إجراء  

ــتقبلية المتعاقد عليها، ومصــاريف إد ــتخدم اإلدارة أفضــل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المس ارة ومعالجة  العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، تس

وذلك بشــطب تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة مباشــرةً، وبعد ذلك يتم   الدخلئمة  القيمة الدفترية مباشــرةً على قا  المطالبات. يحمل أي نقص في

 تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلوبات.

 مكافأة نهاية الخدمة

ستقبلية ت بالقيمة الحالية للمدفوعات المعودية السائدة. يتم عمل المستحقاتطبق الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناًء على قوانين العمل الس

المتوقعـة فيمـا يتعلق بـالخـدمـات المقـدمـة من قبـل الموظفين حتى نهـايـة فترة التقرير بـاســــتخـدام طريقـة وحـدة االئتمـان المتوقعـة. يؤخـذ في 

 معدل عوائدمسـتقبلية المتوقعة باسـتخدام وفترات الخدمة. يتم خصـم المدفوعات الودوران الموظفين المسـتقبلية الرواتب  األجور   مسـتويات االعتبار

لســندات الشــركات عالية الجودة ذات الشــروط والعمالت التي تتطابق ، قدر اإلمكان ، مع التدفقات النقدية المســتقبلية  فترة التقرير الســوق في نهاية

برة اس )المكاســـب / الخســـائر االكتوارية( نتيجة تعديالت الخعات المزايا عند اســـتحقاقها. يتم االعتراف بإعادة القي المقدرة. يتم الوفاء بالتزام مدفو

 الدخل الشامل. قائمةوالتغيرات في االفتراضات االكتوارية في 

 الزكاة 

الزكاة كضريبة دخل    يتم حساب  ال.  قائمة الدخل  على الدخل. يتم احتساب مصروفات الزكاة  ولعامة للزكاة  تخضع الشركة للزكاة وفقا للوائح الهيئة  

 .يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة التالي وبال

 

 ضريبة الدخل 

ضريبة الدخل لكل   بمصروف ضريبة الدخل او المعفي هي ضريبة الدخل المستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة في الفترة الحالية وفقا لنس

واال الموجودات  في  بتغيرات  تعديله  بعد  قضائي  والنطاق  الضريبية  الفروقا لتزامات  الى  تستند  الخسائر  تي  و  المؤقتة  غير   ألغراضت  الضريبة 

 .المستخدمة

نهاية فترة التقرير في المملكة العربية يتم احتساب رسوم ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في  

رارات الضريبية فيما يتعلق  قإل ارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في مجال ادإلقو م االسعودية حيث تعمل الشركة وتولد دخل خاضع للضريبة. ت 

اللوائ   بالحاالت فيها  تخضع  حس  حالتي  أحكاما،  وتوضع  للتفسير.  المطبقة  السلطات  اإلقتضاء  ب الضريبية  إلى  دفعها  المتوقع  المبالغ  أساس  على   ،

 .الضريبية

 لتي تم اجراء التعديالت فيها. النهائي لضريبة الدخل في الفترة ا وتوجد التعديالت عند تسجيل التقدير 

م ضريبة الدخل للمملكة تستقطع الشركة الضرائب في معامالت محددة لألطراف غير المقيمين في المملكة العربية السعودية كما هو مقرر في نظا

 ير مقيمين، والتي ال يمكن استردادها من هذه األطراف، تم تحويلها. العربية السعودية. استقطاع الضرائب المدفوعة بالنيابة عن األطراف الغ

 

 المخصصات

تكاليف سداد هذه االلتزامات محتملة  يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات ) قانونية أو متوقعة ( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وإن  

 يمكن قياسها بشكل موثوق به.  
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 األقساط المكتسبة ودخل العموالت

تخصها. تمثل األقساط غير المكتسبة ودخل العموالت  ترحل األقساط ودخل العموالت إلى الدخل على مدى فترات تغطية أخطار إعادة التأمين التي  

 ول، ويتم تأجيلها باستعمال الطرق التالية : الحصة في األقساط المكتتبة ودخل العموالت المتعلقة بفترة التغطية سارية المفع

ــبة لعقود إعادة التأمين االختياري واتفاقيات إعادة التأمين التعاق ▪ ــركات  طريقة عدد األيام الفعلية بالنسـ ــبي والمحافظ المحولة من شـ دي غير النسـ

 التأمين.

 المتعلقة بها كما يلي :عقود إعادة التأمين التعاقدي النسبي ، يتم احتسابها على أساس قطاف األعمال  ▪

 السنوات   القطاع 

 4  الهندسي

 2  أخرى

 بناًء على طبيعتها والشروط األساسية  عقود خاصة 
 

 

كي يتم إثبات اإليرادات على مدى فترات تغطية مخاطر   الدخل  ترحل التغيرات في مخصــص األقســاط غير المكتســبة ودخل العموالت إلى قائمة  

 إعادة التأمين.

 

 المؤجلةالخسارة فائض قساط أ

بي    ناد  المؤجلة  اقـساط فائض الخـسارة غير النـس لكل خطر  على اـساس تكبد الخـسارة لتخفيض تعرـضها  الناتع   ةتـستخدم الـشركة اتفاقيات اعادة اـس

فاءها خالل فترة عقد االكتتاب ويتم االكتتاب. ان التكاليف ذات الصـلة بهذه االتفاقيات يتم اطعلى وادارة القدرة  المقدرة  خطر الخسـائر الكوارثية  او  

 الدخل.تحميلها على قائمة 

 دخل العموالت الخاصة 

 العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة الخاصة. معدل يتم إثبات دخل العموالت الخاصة على أساس

 توزيعات االرباح

 يوافق المساهمون على توزيع ارباح.بشكل عام عندما وذلك ديه الحق في الحصول على الدفعات، يتم اثبات توزيعات االرباح عندما يكون ل

 

 المصاريف العمومية واإلدارية

 يتم تصنيف جميع النفقات المتكبدة خالل السنة المالية، وال تتصل مباشرة باالكتتاب كمصاريف عمومية وإدارية.
 

 العمالت األجنبية

السـائدة وقت إجراء المعامالت. ويتم تحويل أرصـدة الموجودات  ى اللاير السـعودي بأسـعار الصـرف  م بالعمالت األجنبية إلتحول المعامالت التي تت 

ــائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تدر  كافة فروقات التحويل ضــمن  ــعار الصــرف الس ــجلة بالعمالت األجنبية بأس قائمة  والمطلوبات المالية المس

 .الدخل
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  المحاسبية الهامة )تتمة(ات  بالسياس ملخص - 3

 المعلومات القطاعية 

التي و  والتي يتحقق منها ايرادات وتتحمل مـصروفات وتخـضع للمخاطر والمميزات   الـشركة يقوم بتقديم أعمال  التـشغيلي احد مكوناتيعتبر القطاف  

ــاحيتم القطاعات األخرى.  عن تختلف   ــىتتمبطريقة    المعلومات القطاعيةعن   االفصـ ــغيلي  اشـ ــانع القرار التشـ مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صـ

تراتيجية.   هو صـانع القرار التـشغيليالرئيـسي.   المـسؤول عن تخصـيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التـشغيلية ، كمدير تنفيذي يتخذ القرارات االـس

 يتم رفع التقارير بشأنها وكما يلي: عات تشغيلية قطاتنقسم الشركة إلى وحدات أعمال تعتمد على منتجاتها وخدماتها ولها سبع 

تغطية الهندسـة، ويمثل تغطية تأمينية شـاملة للمؤمنين في حاالت الطوارا التي تحدث في مواقع االنشـاء أو البناء. يوفر هذا النوف من التأمين  ▪

اـبات تـحدث نتيـجة العـمل اـلذي يتم القـيام ـبه. إن ـهذه اصـــــ ـكاـفة مـخاطر األعـمال وااللتزاـمات تـجاه األطراف الـثالـثة لـقاء أـية أضــــرار ـمادـية أو

 التغطية متاحة ايضاً لالالت والمكائن.

الحريق، ويقوم بتغطية خســائر محددة وذلك عند حدوث ضــرر في الممتلكات ناتع عن الحريق أو الفيضــانات أو الزالزل والكوارث األخرى.   ▪

 ات الصناعية والتجارية.شاطكما يوفر التغطية لقاء مقدار األرباح بالنسبة للن 
 

أ البحري، ويغطي الخـسائر أو األـضرار المتعلقة بالـشحن أو الـسفن أو وـسائل الـشحن األخرى والتي يتم بموجبها نقل الممتلكات من نقطة المنـش ▪

 إلى ميناء الوصول النهائي. 

 
 

يغطي الخـسائر الناتجة عن إستخدام الممتلكات العامة.  كماالـسيارات، ويغطي الخـسائر أو األـضرار التي تحدث على الـسيارات نتيجة الحوادث.   ▪

 لألطراف الثالثة واإلصابات الجسدية.
 

في حالة الوفاة وفي   للمرافقينشـــمل الحماية التأمين على الحياة ألجل واالئتمان. يســـتخدم التأمين على الحياة ألجل توفير المســـاعدات المالية  ت  ▪

أو ال.   ـهامع تـحدـيد الـمدة على التغطـية مع خـيار تـجدـيدة فرد أو جـماـععلى شـــــكل تغطـية لن تكون ن أـحاالت معيـنة من المرض أو العجز. يمك

 أم ال. هالسداد دين المقترض إذا مات ذلك المقترض ، مع تحديد مدة التغطية على أساس خيار تجديد االئتمانيستخدم التأمين على 

 
 والحوادث الشخصية لألفراد والجماعات.اإللتزامات  ودنقلاحوادث عامة، ويغطي مختلف الحوادث / الممتلكات مثل  ▪

والطاقة    ريالتأمينات العالمية على الممتلكات والبح االكتتاباتشــمل مشــاركة الشــركة في ســوق لويدز الذي يتخصــص في  المتخصــصــة ت  ▪

 غير األمريكية.التأمين ضد المسؤلية والتخصصات و

 االخرى تتضمن قطاعات االعمل التالية: ▪

، والشـحن البحري ، وفي    والسـفن)بشـكل رئيسـي في الممتلكات ، والهندسـة ،  حصـة الشـركة من االحتفاظ    الشـاملةحسـابات  لاتغطي   -

 بعض األحيان تشمل الحوادث العامة و / أو المحركات( على أساس فائض الخسارة

 )يغطي هياكل الطيران ، مسؤوليات الطيران وقطع الغيار( الطيران -

 لكات والخصوم وانقطاف األعمال(الممت  أضرار )تغطي الطاقة -

 )تغطي المحاصيل الدائمة( الزراعة -

 )يغطي العنف السياسي والتخريب واإلرهاب( الخطر السياسي -

  يتم تقويم أداء القطاف على أســاس الربح أو الخســارة والتي يتم قياســها، في بعض النواحي، بصــورة مختلفة عن الربح أو الخســارة في القوائم

 الية. الم

ــعار التحويل بين قطاعات األعمال  ــنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقاً ألسـ ،  لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل السـ

وتتم بنفس ـشروط التعامل مع األطراف األخرى. تـشتمل إيرادات ومـصاريف ونتائع القطاف على التحويالت بين قطاعات األعمال والتي ـسيتم 

 توى القوائم المالية للشركة.على مسحذفها 
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

المسجلة  بات  يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلو

إن عدم التأكد من هذه التقديرات يمكن أن يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري ومع ذلك لقوائم المالية. واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد ا

 . التي تأثرت في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات
 

 الوة على ذلك ، فقد أخذت الشركة في االعتبار ما يلي:ع

"( باعتباره وباًء تقديراً النتشاره السريع 19-كوفيد"( تفشي فيروس كورونا )"WHO)"   ، أعلنت منظمة الصحة العالمية  2020مارس    11في    •

  مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في   دولأيًضا على    الجائحةفي جميع أنحاء العالم. وقد أثرت هذه  

الفير انتشار  العالم خطوات الحتواء  نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخ جميع أنحاء  صوص إغالق الحدود ، وأصدرت إرشادات  وس. 

 للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات إغالق وحظر تجول في جميع أنحاء البالد.

 

رى التي تعمل فيها الشركة  الخليجي وخارج دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخفي دول مجلس التعاون    19-كوفيد  • استجابة النتشار فيروس  

ألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق ، قامت إدارة الشركة بتقييم آثاره بشكل استباقي على العمليات  وما يترتب على ذلك من تعطيل ل

 واالستباقية لضمان: واتخذت سلسلة من اإلجراءات واإلجراءات الوقائية  

 

 وسع الذي تعمل فيهصحة وسالمة موظفيها والمجتمع األ -

 الحفاظ على استمرارية أعمالها في جميع أنحاء العالم والحفاظ عليها سليمة. -

 

ة المركز المالي والتي يمكن أن فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر األساسية المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائم

 نة المالية القادمة. هري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الستؤدي إلى إجراء تعديل جو

 

 أقساط تأمين مستحقة

نظرا لطبيعة عمليات إعادة التأمين،  وذلك    تاريخ التقرير  حتىبة بالفعل ولكن لم يبلغ عنها  تمكت   العقودللقسط المستقبلي المتوقع من    يتم التقديرجب أن  ي 

الحكمة ، الخبرة والمعرفة  قساط لمدة االكتتاب المحددة. لذلك مطلوب من قبل اإلدارة  األمن الزمن قبل أن يتم اإلبالغ عن كل  فإنه يأخذ فترة طويلة  

دخل  ي تقدير  حقة من حاملي تلك العقود. قد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي أو سلبي ففي تقدير األقساط المست في األعمال  

 . ط المستحقسقال

، أعادت الشركة النظر في منهجية تقدير أقساط إعادة التأمين وعدلت طريقة التقدير لتحقيق مزيد من الدقة واالتساق في   2020يناير    1اعتباًرا من  

الت   يتموبناء على ذلك،    .المستحقة  عتراف بقسط إعادة التأميناال باستخدام  التأمين المستحقة اآلن  على عكس  قنيات االكتوارية  تحديد أقساط إعادة 

الموجوزة    تعديل جوهري في قائمة الدخل األولية   عن التغيير  ينتجاألساس السابق إليرادات األقساط المقدرة الموصى بها من قبل شركات التأمين. لم  

ال يؤثر التغيير في تقدير   سعودي.  اير  مليون  4.76بمبلغ    2020  ديسمبر  31زيادة في رصيد أقساط إعادة التأمين المستحقة كما في    ولكنة أدى الى  

أقساط إعادة إسناد مستحقة، التغير في األقساط  بل يؤثر أيًضا على عناصر المختلفة    للتفرةبة  ت أقساط إعادة التأمين المستحقة على إجمالي األقساط المكت 

تكاليف االكتتاب وعموالت    صافي،  مبلغ عنها،دة الغير  تكب الم  المطالباتعموالت على عمليات معاد إسنادها، التغيرات في  الغير مكتسبة، صافي،  

 واألرصدة ذات الصلة في قائمة المركز المالي. أرباح، مصروفات االكتتاب األخرى واألرصدة 

تكلفة    ألنها تتطلب  المالية الفردية  القائمةتعتقد اإلدارة أنه ليس من الممكن للشركة أن تحدد وتكشف عن أثر التغيير في منهجية التقدير على تسميات  

 وجهد ال داعي له إلعادة حساب التأثير على العناصر الفردية. 

 

التقارير التاريخية   مؤشراتتتم مراجعة تقديرات األقساط المستحقة بانتظام من قبل اإلدارة باستخدام طرق مختلفة، ولكن بشكل أساسي باستخدام  

العمل.  وطبيعةط التاريخية بشكل أساسي حسب سنة االكتتاب، حسب النوع  تطورات األقسا لية. يتم تحليلكأساس لتقييم مبالغ األقساط المستقب 
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 تحديد ما إذا كانت السيطرة موجودة على الشريك

المالية. عادة ما يركز   القوائمة غير موحدة في هذه  لدى الشركة استثمار في شركة زميلة ال "تسيطر عليها" الشركة ، وبالتالي ، فإن الشركة الزميل

اركتها مع تحديد ما إذا كانت الشركة تسيطر على الشركة الزميلة على تقييم ما إذا كانت الشركة معرضة أو لديها الحق في عوائد متغيرة من مش

لشركة المستثمر فيها. تعيد الشركة تقييم ما إذا كانت لديها السيطرة الشركة الزميلة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على ا

 في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة. إذا كانت هناك تغييرات 

 بموجب اتفاقيات إعادة التأمين  االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة

التي تقوم بها الشركة. هناك    قدمة بموجب عقود إعادة التأمين من أهم التقديرات المحاسبيةيعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات الم

ين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتع

مؤمن عليه تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث ال  مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي.

تمثل في إتباع نفس طرق  اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ت إن الطرق الفنية المتبعة من قبل  

تقدر المطالبات التي تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس    سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.

رة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات لى حده. تقوم شركات تسويات مخاطر مستقلة بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلداكل حالة ع

للشركة، التأمين الخارجي    يرجنة المخاطر واالكتتاب، بالتعاون مع خب على أساس ربع سنوي . تقوم لالمتكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها،  

 . التغيرات في االحتياطيات الفنية، لتحديد ما إذا كان التغيير معقول ةقارن بم

 تاب المؤجلةاالكت تكاليف

على مدى فترة العقود ذات العالقة.    قائمة الدخلتقيد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة بعقود إعادة التأمين الواردة كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطفأ في  

اء هذه التكاليف ويمكن ان يتطلب ذلك تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لعقود التامين هذه فانه يمكن االسراع في اطف وفي حالة عدم  

 اجراء شطب اضافي.   
 

 القيم العادلة لألدوات المالية

ا بموجب معادلة نظامية تمت بين أطراف متعاملة في  ويل مطلوبات محالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعة عند ت 

 عادلة بإفتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما: السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة ال

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو •

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

 

الرئيسي   ي السوق  ان  يجب  فائدة  األكثر  إليه كون  أو  الوصول  قبل   قابالً  أو    . الشركة  من  للموجودات  العادلة  القيمة  قياس  باستخدام   مطلوباتاليتم 

اركين في السوق يعملون وفقًا ألفضل  االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات ، بافتراض أن المش

 . مصالحهم االقتصادية

بالطاقة    الموجودات منافع اقتصادية باستخدام    تحقيقفي السوق على    المتعاملينتأخذ في االعتبار قدرة  قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية  

 . قتها القصوى واألفضلمتعاملين آخرين في السوق يستخدمونها بطابيعها إلى أو  القصوى واألمثل
 

القابلة للمالحظة ذات العالقة،    تاستخدام المدخال  مما يزيد من مة العادلة  كافية لقياس القي   بيانات  لهاتتوفر  والتي  تستخدم الشركة طرق التقويم المالئمة  

 وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ) تتمة ( - 4

 القيم العادلة لألدوات المالية ) تتمة (

لمالية ضـمن التسـلسـل الهرمي للقيمة العادلة، ها بالقيمة العادلة أو االفصـاح عنها في القوائم اتم تصـنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تم قياسـ

 -مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل : طبقاً لما هو مبين أدناه، على أساس

 مماثلة. األسعار المتداولة )بدون تعديل( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات   - المستوى األول 

 المستوى الثاني 
مباشرة أو غير  طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة  -

 مباشرة. 

 طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.  - المستوى الثالث 

 

تقوم الشـــركة بالتأكد فيما إذا تمت التحويالت بين مســـتويات  ،دات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية على نحو متكررللموجو بالنســـبة

 ة.التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة  لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالي 

الغرض من اإلفصاح   العادلة،  أن  القيمة  بتحديدحعن  الشركة  قامت  الموج  يث  ودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  فئات 

 الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. 
 

معقول بالمقارنة لتحديد ما إذا كان التغيير نفـسه هو  االـستثمارية   للموجودات  اداء  يموتقو  خارجيين للـشركة،خبراء  لجنة االـستثمار، بالتعاون مع  تقوم 

 مع السوق.

 .ةمقبول الطرق المتبعةه هذ تما إذا كان في  للتأكدوالمطلوبات األخرى،  من الموجوداتالتغيرات في القيمة العادلة لكل  لتقويم إدارة الشركة، تقوم

 

 اإلستمرارية

ركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية ولديها القناعة قامت إدارة الشركة بتقييم قدرة الش االستمرارية .  المالية على مبدأ  تم اعداد القوائم  

ي مرار في نشاطها للمستقبل المنظور. عالوة على ذلك، إن اإلدارة ليست على علم بإي حاالت عدم تأكد هامة  قد تلقت بأن الشركة لديها الموارد لالس

 ة.  شكاً جوهرياً حول قدرة الشركة على االستمرار على مبدأ االستمراري 
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 وأرصدة لدى البنوكالنقدية  - 5

 

 

 ع الجل ائ الود فيالمتضمنة  •

ولها فترة استحقاق أقل من ثالثة أشهر من تاريخ   ومافوقها  +ب ب ب   والنقد المعادل في البنوك التي لديها تصنيفات ائتمانيةع ألجل  يتم إيداع الودائ 

 .%( 1,70: 2019) اليوجداإليداع األصلي. بلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي لهذه الودائع 
 

 .وأعلى  ب ب ب ديها تصنيفات ائتمانية بدرجة استثمارية  يتم إيداف النقد في البنوك لدى األطراف المقابلة التي ل

 

 أقساط تأمين مدينة، صافيذمم   - 6

 

 كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كاألتي:

 

 

 عمليات إعادة التأمين    

 
 

2020 

  لاير سعودي 
2019 

 اير سعودي 

  40,000   48,999   النقدية )ا(

 6,021,323   7,985,348   أرصدة لدى البنك )أ( 

  21,586,875     --   خ االستحواذ )ب( أشهر من تاري   3قها ودائع تاريخ استحقا

  8,034,347  27,648,198 

 عمليات المساهمين     

 
 

2020 

  لاير سعودي 
2019 

 اير سعودي 

  7,107,736   5,122,375   أرصدة لدى البنوك ) ( 

  13,078,000     --   أشهر من تاريخ االستحواذ )د(  3ودائع تاريخ استحقاقها 

  5,122,375  20,185,736 

  13,169,059   13,156,722   إجمالي ارصدة لدى البنك والنقد )أ+ج(

  34,664,875     --   أشهر من تاريخ االستحواذ )ب+د( *  3إجمالي ودائع تاريخ استحقاقها 

 47,833,934  13,156,722  اإلجمالي  

 2020  عمليات إعادة التأمين 

 لاير سعودي  

 2019 

 لاير سعودي 

  235,474,039   295,385,275   حاملي الوثائق  

  1,112,046  915,722  ( 26عالقة )إيضاح اطراف ذات 

 (3,193,709)  (2,545,849)   في تحصيلها    يخصم: مخصص ديون مشكوك

  293,755,148  233,392,376 

  2020 

 لاير سعودي  

 2019 

 لاير سعودي 

  3,711,638   3,193,709   الرصيد األفتتاحي 

 (517,929)  (647,860)   خالل السنة عكس 

 3,193,709  2,545,849  الرصيد الختامي
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 أقساط تأمين مدينة، صافي )تتمة(ذمم  – 6

 ديسمبر : 31فيما يلي بياناً بأعمار إجمالي أقساط التأمين المدينة كما في 

 بـــالريـــاالت الـسـعـوديـــة  

 مستحقة السداد ولم تنخفض قيمتها     

2020 
ليست مستحقة السداد  

 ولم تنخفض قيمتها 

 أقل من 

 يوم 90

  سعوديلاير

91 – 180 

 يوم

 لاير سعودي  

 أكثر من 

 يوم 180

 لاير سعودي  

مستحقة السداد  

 ومنخفضة القيمة 

 لاير سعودي  

 المجموع 

 لاير سعودي  

حاملي الوثائق،  

 295,385,275 2,572,469 49,745,336 27,320,652 61,958,864  153,787,954 صافي المستحق 

أطراف ذات عالقة  

 915,722 (26,621) 7,496  234,375  700,472 -- صافي المستحق  

 296,300,997 2,545,848 49,752,832 27,555,027 62,659,336 153,787,954 اإلجمالي  

 مستحقة السداد ولم تنخفض قيمتها  

2019 
ليست مستحقة السداد  

 ولم تنخفض قيمتها 

 أقل من 

 يوم 90

 لاير سعودي 

91 – 180 

 يوم 

 لاير سعودي  

لسداد  ليست مستحقة ا

 فض قيمتها ولم تنخ

 لاير سعودي 

مستحقة السداد ولم  

 تنخفض قيمتها 

 لاير سعودي 

 المجموف 

حاملي  

الوثائق،صافي  

  235,474,039 3,270,308  40,395,732  22,152,836  21,452,546  148,202,617 المستحق 

أطراف ذات عالقة  

  1,112,046  (76,599)  (541,087)  808,147 (146,391)  1,067,976 صافي المستحق  

  236,586,085 3,193,709  39,854,645  22,960,983  21,306,155  149,270,593 اإلجمالي  

 

مالء الذين ال تدخل الشركة في عقود التأمين وإعادة التأمين إال مع أطراف ثالثة معترف بها وجديرة باالئتمان. تنص سياسة الشركة على أن جميع الع

ة الذمم المدينة بشكل مستمر من أجل الحد  بشروط ائتمان يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان. باإلضافة إلى ذلك ، تتم مراقب  املالتعيرغبون في 

 من تعرض الشركة للديون المعدومة.

 . 2020ديسمبر  31%( من األقساط المدينة في 37: 2019ديسمبر  31% )38عمالء يمثل أكبر خمسة 

ومطالبات    (  35,256,794:  2019)  اير سعودي   49,796,634:  2020ن مودعة بمبلغ  اير سعودي  المدينة أقساط تأمي   تتضمن أقساط التأمين

هذه الودائع محتجزة لدى شركات التأمين وفقا لشروط اتفاقيات   (.اير سعودي   17,441,105:  2019)  13,734,834سعودي  اير   مودعة بمبلغ  

 .اتفاقية االعادةشهر من تاريخ بدء  12ة. يتم التخلي عن  هذه الودائع في خالل إعادة التأمين وذات طبيعة متجدد
 

 العادلة في قائمة الدخلبالقيمة ستثمارات مدرجة إ- 7

 من اآلتي كما في: قائمة الدخلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في  اإل تتكون (أ

 2020  2019 

 

 عمليات 
 إعادة التأمين 
 لاير سعودي

 همينعمليات المسا
 اإلجمالي  لاير سعودي

 عمليات  
 إعادة التأمين 
 لاير سعودي 

 عمليات المساهمين  
 اإلجمالي  لاير سعودي 

 201,003,059 صناديق مرابحة  

 
148,338,596 

 
349,341,655  40,877,141  197,916,148  238,793,289  

 71,081,131  71,081,131 --  101,474,960 101,474,960 -- صناديق إستثمار  

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

 50,512,516 50,512,516 --  41,264,763 41,264,763 -- سندات وصكوك ذات عائد ثابت 

 40,000,000 40,000,000 --  20,000,000 20,000,000 -- متغير سندات وصكوك ذات عائد 

 201,003,059 311,078,319 512,081,378  40,877,141  376,970,680 417,847,821 
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 العادلة في قائمة الدخل )تتمة( بالقيمةمدرجة  ستثماراتإ -7

 

 المساهمين كالتالي:تحليل لمكونات استثمارات عمليات  (أ

 
  2020 

  عمليات المساهمين 
 متداولة 

 لاير سعودي 

 غير متداولة  

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

  148,338,596     --   148,338,596   صناديق مرابحة  

  101,474,960  27,523,702 73,951,258  صناديق إستثمار  

 -- --    --   اسهم  

  41,264,763  41,264,763    --   عائد ثابت سندات وصكوك ذات 

  20,000,000  20,000,000    --   سندات وصكوك ذات عائد متغير 

  222,289,854   88,788,465  311,078,319  

     

  2019 

  عمليات المساهمين 
 متداولة  

 اير سعودي 

 غير متداولة 

 اير سعودي 

 اإلجمالي 

 اير سعودي 

  197,916,148     --   197,916,148   صناديق مرابحة  

  71,081,131  25,000,000 46,081,131  صناديق إستثمار 

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

  50,512,516  50,512,516    --   ت عائد ثابتسندات وصكوك ذا

  40,000,000  40,000,000    --   سندات وصكوك ذات عائد متغير 

  261,458,164 161,593,647  376,970,680  

 

لقيمة العادلة هي جميع االسةةةتثمارات المدرجة تحت عمليات اعادة التأمين  والتي يتم قياسةةةها با  2019ديسةةةمبر  31و    2020 ديسةةةمبر 31 في كما

مليون اير  40,877,141 :2019ديسةةةمبر  31مليون اير سةةةعودي ) 201,003,059 مدرجة. في حين االسةةةتثمار في صةةةناديق المرابحة بلغت

 .2سعودي ( يتم تصنيفها كاستثمار في المستوى 

 :ين وفقا للتسلسل الهرمي للقيمة العادلةعمليات المساهم التي تندرج ضمن العادلة بالقيمة المسجلة المالية لألدوات تحليل التالي دولالج يعرض 

  2020 

 
 المستوى األول  

 لاير سعودي
 المستوى الثاني
 لاير سعودي

 المستوى الثالث   
 لاير سعودي

 جمالي اإل
 لاير سعودي

  148,338,596   --    148,338,596  --  صناديق مرابحة  

  101,474,960   27,523,702   73,951,258 --    صناديق إستثمار

  41,264,763   41,264,763   -- --  سندات وصكوك ذات عائد ثابت 

  20,000,000   20,000,000   -- --  سندات وصكوك ذات عائد متغير 

  -- 222,289,854  88,788,465  311,078,319  
 

 

  2019 

 
 المستوى األول  

 لاير سعودي 
 المستوى الثاني 
 لاير سعودي 

 وى الثالث مستال  
 لاير سعودي 

 جمالي اإل
 لاير سعودي 

  197,916,148  --   197,916,148 --  صناديق مرابحة  

  71,081,131  25,000,000  46,081,131 --    صناديق إستثمار

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

  50,512,516  50,512,516  -- --  سندات وصكوك ذات عائد ثابت 

  40,000,000  40,000,000  -- --  كوك ذات عائد متغير ت وصسندا

  17,460,885 243,997,279  115,512,516  376,970,680  
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 )تتمة( العادلة في قائمة الدخلبالقيمة ستثمارات مدرجة إ- 7

للعقار األـساـسي كما هو موضح في أحدث بيانات   تـستند القيم العادلة لـصناديق االـستثمار على ـصافي قيمة األـصول المحتـسبة على أـساس القيمة العادلة

يمة ســندات الدين ، حيث يأخذ هذا النموذ  بعين االعتبار القيمة الحالية  قدي المخصــوم  لتقييم قمالية متاحة للصــندوق. وقد اســتخدم نموذ  التدفق الن 

اولة متشابه. يتم تعديل تاثير ادوات الدين في اسواق  دوات دين متدبعائد السوق الالديون مخصومة    ادوات  لصافي التدفقات النقدية التي يتم توليدها من

من التسةةلسةةل الهرمي للقيمة  3لقياس القيمة العادلة في المسةةتوى  الرصةةيد النهائي  إلى   صةةيدبداية الريوضةةح الجدول التالي تسةةوية من .  غير متوفرة

 العادلة.

 الرصيد الختامي  مكسب غير محقق  خسارة محققة  المبيعات    المشتريات   الرصيد االفتتاحي  

2020 115,512,516 -- (30,000,000) -- 3,275,949 88,788,465 

2019 116,387,866 -- (1,047,575)  (340,290) 512,515 115,512,516 

 

 تحليل الحساسية 

، والتي  للمالحظةغير القابلة الت  خ التقرير إلى أحد المدخ، فإن التغيرات المحتملة المعقولة في تاري 3المسةةتوى    فيسةةتثمارات لالبالنسةةبة للقيمة العادلة  

 أخرى ثابتة، سيكون لها التأثيرات التالية. بمدخالتتحتفظ 

  2020  2019 

  50,512,516   41,264,763  العادلة في قائمة الدخل  بالقيمة اإلستثمارات المدرجة 

     التاثير على االرباح غير المحققة السنة المنتهية  

 (134,430)  (39,233)  %5كانت الزيادة في  نإ

 134,430  39,233  % 5إن كانت النقص في 
 

مستوى الثالث من طرق قياس القيمة العادلة  الاألول والثاني من طرق قياس القيمة العادلة وكذلك إلى أو من  لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  

 .2019ديسمبر  31ة المنتهية في سن ال و   2020 ديسمبر 31المنتهية في  السنة  خالل

 ستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل هي كالتالي : إن حركات اإل (ت 
 2020  2019 

 

 عمليات 
 إعادة التأمين 
 لاير سعودي 

عمليات  
 المساهمين 
 لاير سعودي 

 االجمالي 
 لاير سعودي 

 
 عمليات

 إعادة التأمين 
 لاير سعودي 

 عمليات المساهمين
 ودي لاير سع

 اإلجمالي 
 لاير سعودي 

 552,574,107 496,473,761 56,100,346   417,847,821   376,970,680   40,877,141  الرصيد اإلفتتاحي  

 354,245,449 315,673,142 38,572,307  500,020,456   325,592,566   174,427,890  إضافات  

  (506,667,595)  (452,462,698)  (54,204,897)  (406,587,175) (392,390,475) (14,196,700) إستبعادات  

 3,792,706  3,576,588  216,118  1,685,649 1,949,670 (264,021) أرباح غير محققة  

 13,903,154  13,709,887 193,267  (885,373) (1,044,122) 158,749 أرباح محققة  

 417,847,821 376,970,680 40,877,141   512,081,378   311,078,319   201,003,059  الرصيد الختامي 
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 العادلة في قائمة الدخل )تتمة( بالقيمةستثمارات مدرجة إ -7

 التوزيع الجغرافي لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كالتالي: (ث 
 االجمالي   دولي   محلي     

  2020 
   سعودي لاير 

2019 
 لاير سعودي 

2020 
   لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي 

        عمليات اعادة التامين 

  40,877,141  201,003,059 -- --  40,877,141  201,003,059  صناديق مرابحة  

 -- -- -- -- -- --  سندات وصكوك ذات عائد ثابت 

 -- -- -- -- -- --  عائد متغير سندات وصكوك ذات 

  
 

201,003,059  40,877,141 -- -- 

 

201,003,059  40,877,141  

   
 االجمالي   دولي   محلي     

  2020 
   لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

2020 
   لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي 

        عمليات المساهمين

  197,916,148  148,338,596  -- --  197,916,148  148,338,596   صناديق مرابحة  

  71,081,131  101,474,960  -- --  71,081,131  101,474,960   صناديق إستثمار  

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

 50,512,516  41,264,763  10,032,416 --  40,480,100  41,264,763   سندات وصكوك ذات عائد ثابت 

  40,000,000  20,000,000  -- -- 40,000,000  20,000,000   ت عائد متغير سندات وصكوك ذا

   311,078,319  366,938,264  -- 10,032,416  311,078,319  376,970,680  

        

  417,847,821   512,081,378   10,032,416  --   407,815,405 512,081,378  االجمالي  
 

 ثمارات حسب االطراف:فيما يلي تحليالً باالست  (  

 

 المطالبات  -8

 
2020 

 لاير سعودي 

 2019 

 اير سعودي 

  737,229,272   716,946,866  المطالبات تحت التسوية 

  355,254,946   350,741,781  مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها 

  1,067,688,647   1,092,484,218  

    يخصم : 

  282,718,771   154,674,308  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  -

  34,812,075   45,796,293  المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها حصة معيدي التأمين من  -

  200,470,601   317,530,846  

  774,953,372  867,218,046 المطالبات تحت التسوية  مخصص صافي 
 

 

 

  2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي 

 اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات إعادة التامين  اإلجمالي  عمليات المساهمين عمليات إعادة التامين   

         أطراف ذات عائد ثابت  

  40,480,100  40,480,100 -- 41,264,763 41,264,763 --  حكومية سعودية 

 10,032,416 10,032,416 -- - - --  عودية غير س حكومية

 40,000,000 40,000,000 -- 20,000,000 20,000,000 --  شركات ومؤسسات مالية  

  -- 61,264,763 61,264,763 -- 90,512,516  90,512,516  

        أخرى  

  238,793,289  197,916,148  40,877,141  349,341,655  148,338,596   201,003,059  صناديق مرابحة  

  71,081,131  71,081,131 --  101,474,960  101,474,960  --    صناديق إستثمار

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

  201,003,059   249,813,556  450,816,615  40,877,141  286,458,164  327,335,305  

  417,847,821  376,970,680   40,877,141   512,081,378  311,078,319   201,003,059  الرصيد 

Public
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 المصاريف المدفوعة مقدماً، الودائع والموجودات األخرى  -9

 2020 2019 

 
 التأمين  إعادة  عمليات

 لاير سعودي 
 عمليات المساهمين 

 لاير سعودي 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي 
 إعادة التأمين عمليات

 لاير سعودي 
 عمليات المساهمين
 لاير سعودي 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي 

 103,722 -- 103,722  103,722  --  103,722  ودائع مستردة 

ودائع تغطية مستردة  
 113,204,718  107,039,225  د( 21ب& 31)إيضاح 

 

220,243,943  

 

119,359,875 

 

71,752,470  191,112,345 

  خطابات ضمان
 37,330,434 -- 37,330,434  37,330,434  --  37,330,434  ب(  31)األيضاح 

 1,168,996 -- 1,168,996  643,559  --  643,559  سلف للموظفين 

 293,024 -- 293,024  486,548  --  486,548  دفعات مقدمة  

 391,737 -- 391,737  1,038,355  593,758  444,597  تامين مدفوف مقدما  

 12,915,098 -- 12,915,098  27,877,280  --  27,877,280  ضريبة القيمة المضافة  

 1,324,542 983,094 341,448  1,375,043  750,001  625,042  أخرى  

 174,550,407 114,548,477 289,098,884 171,904,334 72,735,564 244,639,898 

 

 المكتسبة تامين إعادة   قساطأ  -10

 2020 

 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي

 الحصة المعاد إسنادها  

 لاير سعودي

 الصافي  

 لاير سعودي

  351,160,806  (50,836,786)   401,997,592  الرصيد اإلفتتاحي 

  772,639,182  (162,475,035)  935,114,217  أقساط مكتتبة خالل السنة 

 (647,120,580)   141,450,047  (788,570,627)   صافي أقساط مكتسبة  

  125,518,602  (21,024,988)  146,543,590   التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

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

    

 2019 

 اإلجمالي   

 لاير سعودي 

 الحصة المعاد إسنادها  

 لاير سعودي 

 الصافي  

 لاير سعودي  

  347,090,391 (33,080,894)  380,171,285 اإلفتتاحي الرصيد  

  646,605,277  (146,242,284)  792,847,561 أقساط مكتتبة خالل السنة  

  (642,534,862)  128,486,392  (771,021,254) صافي أقساط مكتسبة  

  4,070,415 (17,755,892)  21,826,307 التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

  351,160,806  (50,836,786)  401,997,592 الرصيد الختامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public
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 أقساط إعادة تامين المكتسبة )تتمة(  -10

 2020 

 
 المملكة العربية السعودية 

 لاير سعودي

 خارج المملكة العربية السعودية 

 لاير سعودي

 إجمالي  

 لاير سعودي  

  732,459,504  425,629,467 306,830,037 أقساط مسجلة 

  202,654,713  162,603,464 40,051,249 *  متوقعة مستقبالً   أقساط

  935,114,217  588,232,931 346,881,286 إجمالي األقساط 

التغيير في األقساط غير المكتسبة على األقساط  

 (8,077,345) (12,117,004) 4,039,659 المسجلة 

  أقساط التغيير في األقساط غير المكتسبة على 

 (138,466,245) (88,887,217) (49,579,028) متوقعة مستقبالً ال

 (146,543,590) (101,004,221) (45,539,369) التغيير الكلي في األقساط غير المكتسبة 

    

  724,382,159  413,512,463 310,869,696 المسجلة  االقساطالجزء المكتسب على 

  64,188,468  73,716,247 (9,527,779) متوقعة مستقبالً ال ط اقسأ الجزء المكتسب من 

  788,570,627  487,228,710  301,341,917 مجموع األقساط المكتسبة 

 

 2019 

 
 بية السعودية ة العرالمملك

 لاير سعودي 

 خار  المملكة العربية السعودية 

 لاير سعودي 

 إجمالي  

 لاير سعودي  

 707,403,099 398,672,958 308,730,141 أقساط مسجلة 

 85,444,462 72,124,776 13,319,686 *   متوقعة مستقبالً  أقساط 

 792,847,561 470,797,734 322,049,827 إجمالي األقساط 

األقساط غير المكتسبة على األقساط   ير فيالتغي

 (5,100,469) 10,800,540 (15,901,009) المسجلة 

  قساطاألالتغيير في األقساط غير المكتسبة على  

 (16,725,838) (13,340,215) (3,385,623) المتوقعة مستقبالً 

 (21,826,307) (2,539,675) (19,286,632) األقساط غير المكتسبة التغيير الكلي في 

    

 702,302,630 409,473,498 292,829,132 المسجلة  أقساطالجزء المكتسب على 

 68,718,624 58,784,561 9,934,063 األقساط المتوقعة مستقبالً الجزء المكتسب من 

 771,021,254 468,258,059 302,763,195 مجموف األقساط المكتسبة 

المركز   قائمةولكن لم يتم اإلبالغ عنها )المتوقع اإلبالغ عنها في المسةةتقبل( للشةةركة في تاريخ   المسةةجلة  هي تلك األقسةةاط  المتوقعة مسةةتقبالً * أقسةةاط  

 المركز المالي قائمةكأقساط إعادة تأمين مستحقة في  المتوقعة مستقبالً  األقساطالمالي. يتم تسجيل 

 مؤجلة  إكتتابتكاليف  -11

   

 
 2020 

 لاير سعودي 
 2019 

 لاير سعودي 

  99,895,591   106,279,101   إلفتتاحييد االرص

 179,164,044    237,806,566  متكبدة خالل السنة  

 (172,780,534)  (194,682,388)   مطفأة خالل السنة  

 106,279,101  149,403,279  الرصيد الختامي 
 

Public
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  ، صافيممتلكات ومعدات  -12

 عمليات إعادة التأمين:
 

 
أجهزة الحاسب  

 ات اآللي والمعد 
األثاث  

 السيارات  والمفروشات 
تحسينات المباني  

 المستأجرة 
 أعمال 

 اإلجمالي  حق اإلستخدام  تحت التنفيذ * 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

        التكلفة:

 18,125,312 660,129 298,484 982,014 723,661 366,669 15,094,355 2020يناير   1كما في 

  2,391,660  --  1,159,070  -- -- --  1,232,590  إضافات خالل السنة  

ديســـــمبر    31كمــا في  
2020 16,326,945 366,669 723,661 982,014 1,457,554 660,129 20,516,972 

        االستهالك المتراكم:

 14,183,990 150,913 -- 183,717 714,257 355,660 12,779,443 2020يناير   1كما في 

  1,566,273  220,300 -- 86,737  9,404  4,307  1,245,525 المحمل للسنة

ديســـــمبر    31كمــا في  
2020 14,024,968 359,967 723,661 270,454 -- 371,213 15,750,263 

        

        صافي القيمة الدفترية

ديســـــمبر    31كمــا في  
2020 2,301,977 6,702 -- 711,560 1,457,554 288,916 4,766,709 

 

 

 
أجهزة الحاسب  
 السيارات  األثاث والمفروشات  اآللي والمعدات 

تحسينات المباني 
 المستأجرة 

 أعمال
 اإلجمالي  حق اإلستخدام  تحت التنفيذ * 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
        التكلفة:

 15,408,958 -- 536,786 380,334  723,661  366,669  13,401,508 2019يناير   1كما في 

 2,978,168 660,129 23,512 601,680 -- --  1,692,847 إضافات خالل السنة  

 (261,814) -- (261,814) -- -- -- -- المحول خالل السنة

في   ــا  ديســـــمبر    31كم
2019 15,094,355  366,669  723,661  982,014  298,484  660,129 18,125,312  

        االستهالك المتراكم:

  13,196,110 -- --  145,727  693,519  329,002 12,027,862 2019يناير   1كما في 

 987,880 150,913 --  37,990  20,738  26,658  751,581 المحمل للسنة

في   ــا  ديســـــمبر    31كم
2019 12,779,443  355,660  714,257  183,717  -- 150,913  14,183,990  

        

        صافي القيمة الدفترية

في   ــا  ديســـــمبر    31كم
2019 2,314,912 11,009 9,404 798,297 298,484 509,216 3,941,322 

 

 

 لومات.الدفعات المقدمة المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية المعتحت التنفيذ  الرأسمالية األعمال تمثل *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public
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 )تتمة( ، صافيممتلكات ومعدات- 12

 

 :المساهمينعمليات 

 اإلجمالي  األثاث والمفروشات  المبنى  األراضي  

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

     التكلفة:

  34,490,907  4,706,907  11,454,040  18,329,960 2020يناير  1كما في 

  34,490,907  4,706,907  11,454,040  18,329,960 2020ديسمبر  31كما في 

     االستهالك المتراكم: 

 4,856,701  2,830,131  2,026,570 -- 2020يناير  1كما في 

 775,583 428,491 347,092 -- المحمل للسنة 

 5,632,284 3,258,622 2,373,662 -- 2020ديسمبر  31كما في 

     القيمة الدفترية صافي 

 28,858,623 1,448,285 9,080,378 18,329,960 2020ديسمبر  31كما في 

 233,625,33     2020ديسمبر  31اجمالي صافي القيمة الدفترية كما في  
 

 عمليات المساهمين: 

 اإلجمالي  األثاث والمفروشات  المبنى  األراضي  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     التكلفة:

  34,490,907 4,706,907  11,454,040  18,329,960 2019يناير   1ا في مك

  34,490,907 4,706,907  11,454,040  18,329,960 2019ديسمبر   31كما في  

     االستهالك المتراكم: 

 4,114,857  2,406,455  1,708,402 -- 2019يناير   1كما في 
 741,844 423,676 318,168 -- للسنةالمحمل  

  4,856,701 2,830,131 2,026,570 -- 2019ديسمبر   31كما في  

     صافي القيمة الدفترية 

 29,634,206 1,876,776 9,427,470 18,329,960 2019ديسمبر   31كما في  

 33,575,528     2019ديسمبر   31اجمالي صافي القيمة الدفترية كما في 
 

 

 ودائع ألجل       -13
 

والتي تتماـشى مع ـسياـسة الـشركة االـستثمارية والتي تزيد عن ثالثة اـشهر من   وأعلى  +ب ب ب  ذات تـصنيف ائتماني  بنوكلدى    إن الودائع ألجل مودعة

  % سنويا(.3.14: 2019ديسمبر  31سنويا)  %3.25 تاريخ اقتنائها االصلي ، ويتحقق عنها دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط بنسبة 
 

 تأمين مستحقة  إعادة قساطأ 14

على تقدير األقساط المستحقة والتي لم يتم إبالغ الشركة عنها من قبل شركات    النسبية واالختياريةإجمالي أقساط التأمين المكتتبة من عقود اإلعادة  ل  تشم

أعادة  ركز المالي كأقساط  لمالتامين التي اسندت منها عمليات التأمين. هذا الجزء من اجمالي االقساط المكتتبة يعتبر اقساط مقدرة وتم تسجيلها في قائمة ا

شركات التامين التي  من  تامين مستحقة بالصافي بعد خصم تكاليف اإلكتتاب المرتبطة بها.تقدر هذه االقساط في بداية عقود أعادة التامين على التوقعات  

دة تقييم االقساط المتوقعة و مقارنة االقساط الفعلية مع  عااسندت منها عمليات التأمين والوسطاء وعلى تقييم االدارة لهذه التوقعات. تقوم االدارة بمراجعة وا

 نفس المعلومات   االقساط  النهائية المتوقعة بشكل ربع سنوي واي تعديالت لهذه االقساط المقدرة يتم اثباتها في القوائم المالية عندما يتم الحصول على 

   المحدثة. 
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 ا عمليات معاد اسنادهعلى عموالت غير مكتسبة -   15
  2020 

 لاير سعودي 
  2019  

 لاير سعودي 

  6,410,240  8,396,072  الرصيد اإلفتتاحي

  20,161,830  20,102,501  عموالت مستلمة على العمليات المعاد إسنادها خالل السنة 

  (18,175,998)  (12,693,388)  السنةعموالت مكتسبة على العمليات المعاد إسنادها خالل 

  8,396,072  15,805,185  امي الرصيد الخت 
 

  إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية   -16

 
  2020 

 لاير سعودي 
  2019  

 لاير سعودي 

 97,293,816  101,445,631  الرصيد اإلفتتاحي

 5,114,506  12,071,843  حقوق الملكيةحصة من ربح الشركة المستثمر فيها بطريقة 

 (962,691)  2,926,703  ت األجنبيةمالالعتحويل حصة في 

 --  3,696,900  اإلضافة خالل العام

 101,445,631  120,141,077  رديسمب  31

 

 
   

تحوذت الـشركة على ،  2017  أكتوبر 6في   هم العادية لـشركة   %49,9اـس بة    المحدودة  (برمودا)القابضـة   زبروبيتامن االـس كما قامت الـشركة بالمحاـس
القابضــة( برمودا المحدودة في أعمال التأمين وإعادة  ( زشــركة بروبيتاة،  ان نشــاط  ار في شــركات زميلة وفقا لطريقة حقوق الملكي عن هذا االســتثم
 .بلندن بالمملكة المتحدة لويدزالتأمين في سوق 
دارة  إللتمويل من وكالة لويلدز  توفير الغرض الالمحدودة  الشـركة في حقوق الملكية لشـركة بروبيتاز القابضـة )برمودا(   تأكتتب   2020خالل سـبتمبر

ســهًما عاديًا تم تخصــيصــها من   141،644% من خالل االكتتاب الكامل في  49.9حتفظت الشــركة بنســبة مســاهمتها العادية البالغة  إ.  1492النقابة 
 لاير سعودي. 3،696،900خالل إصدار حقوق أولوية عند سداد 

 

ا   لبروبيتاز القابضـة )برمودا( المحدودةيلخص الجدول التالي المعلومات المالية   كما هي مدرجة في البيانات المالية الخاصـة بها. يطابق الجدول أيضـً
 .بروبيتاز القابضة )برمودا( المحدودةالمعلومات المالية الملخصة مع القيمة الدفترية لمصلحة الشركة في 

 2020 
 لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

 %49.90 %49.90 نسبة فائدة الملكية

 1,112,253,750 1,157,999,910  إجمالي الموجودات 

 938,291,250 946,571,586 إجمالي المطلوبات 

 173,962,500 211,428,324 ٪(100) الموجوداتصافي 

 86,807,288 105,502,734 ٪(49.99) الموجوداتحصة الشركة في صافي 

 14,638,344 14,638,344 الشهرة

 101,445,632 120,141,078 شركة زميلةلحصة في القيمة الدفترية 

 261,431,447 221,867,277 اإليرادات

 10,249,510 24,192,070 التشغليةمن العمليات  االيرادات

 (1,929,239) 5,865,136 العمالت األجنبيةتحويل تأثير  - الدخل الشامل اآلخر

 8,320,273 30,057,206 %(100إجمالي الدخل الشامل )

 4,151,815 14,998,546 %(49.99الشركة من إجمالي الدخل الشامل )ة صح

 
 
 

Public



 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة( القوائم المالية إيضاحات حول 

 2020ديسمبر    31 للسنة المنتهية في 
 

36 

 ستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقإ    -17

 
 عمليات المساهمين  

 2020 
 لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

 -- 37,500,000 في بداية السنة

 37,500,000 146,522,721 المشتريات

 -- -- قاالستبعادات / آجال االستحقا

 37,500,000 184,022,721 ةالرصيد في نهاية السن 

 
 االجمالي   دولي   محلي    

 2020 
   لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

2020 
   لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي 

 37,500,000 184,022,721 -- 107,414,348 37,500,000 76,608,373 الثابت السندات والصكوك ذات العائد 

 37,500,000 184,022,721 -- 107,414,348 37,500,000 76,608,373 االستحقاق تاريخ محتفظ به حتى 

 
، األحدث. بلغ إجمالي الفوائد المـستحقة على هذه  2049% وتـستحق في عام 5.25% إلى 2.15يتراوح ـسعر الفائدة على هذه الـصكوك والـسندات من 

 مليون لاير سعودي(.0.21: 2019مليون لاير سعودي ) 4.25الصكوك والسندات 
ليون لاير ســـعودي وتم ضـــمانه بالكامل من خالل الصـــكوك  م  23,116,816، حصـــلت الشـــركة على قرض هامشـــي بمبلغ  2020في ديســـمبر 
 ليس للقرض تاريخ استحقاق محدد ويحمل فائدة متغيرة مستحقة الدفع كل ثالثة أشهر.األساسية. 

 
 تثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:حركة االسفيما يلي 

 2020 

 االجمالي   دولي   محلي    عمليات المساهمين  

 37,500,000 -- 37,500,000 بداية السنة في 

 146,522,721 15,000,000 131,522,721 المشتريات

 -- -- -- االستبعادات / آجال االستحقاق 

 184,022,721 15,000,000 169,022,721 ة الرصيد في نهاية السن 

 
 2019 

 االجمالي   دولي   محلي    عمليات المساهمين  

 -- -- -- في بداية السنة 

 37,500,000 -- 37,500,000 المشتريات

 -- -- -- االستبعادات / آجال االستحقاق 

 37,500,000 -- 37,500,000 ة الرصيد في نهاية السن 

 
 

 مكافاة نهاية الخدمة للموظفين  -18

 ديسمبر:  31فيما يلي الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للسنوات المنتهية في 

 
2020 

 سعودي لاير 
2019 

 لاير سعودي 

  6,593,975  8,828,705  الرصيد في بداية السنة 

 1,052,226 935,741   تكلفة الخدمة الحالية 

 -- -- التكلفة / الخدمة السابقة )المكاسب( 

  132,192    187,433  فائدةتكلفة ال

 1,184,418  1,123,174 في قائمة الدخل المعترف بها المبلغ 

 2,058,517 735,982 إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر خسارة 

 (1,008,205) (14,670) المدفوعة خالل السنة  المنافع

 8,828,705 10,673,191 الرصيد في نهاية السنة 
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 مكافاة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة( - 18

 

 المحددة في نهاية السنة هو كما يلي: صافي المنافع 
 2020 

 لاير سعودي 
 2019 

 لاير سعودي 

      القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة

10,673,191  
 

8,828,705  

 
 أسس االفتراضات االكتوارية 

 
 ا يلي: أسس االفتراضات االكتوارية المستخدمة كم

 2020 2019 

 %2.47 %2.90 الراتبزيادة معدل 

 %10 %10 معدل الوفيات

 %2.25 %3.10 معدل الخصم

 
 افتراض معدالت السحب هي كما يلي: 

 2019 2020 عمر الموظف

20-35 30% 30% 

35-40 20% 20% 

40-45 20% 20% 

45-100 -- -- 

 
 تحليل الحساسية 

 المنافعة ذات الصلة ، مع االحتفاظ باالفتراضات األخرى ثابتة ، كان مقدار التزامات  تغييرات محتملة معقولة فيما يتعلق بإحدى االفتراضات اإلكتواري  
 :المحددة

 
 2020 2019 

 نقصان زيادة نقصان  زيادة 

 (405,658) 449,581 (502,476) 502,476 (%0.50زيادة الرواتب )حركة 

 15,108 (2,099) 5,500 (5,471) %( 10ت الوفيات )حركة معدال

 435,010 (388,843) 482,873 (451,664) % حركة( 0.50معدل الخصم )

 521,982 (496,342) 491,856 (526,590) ( %50معدل السحب )حركة 

 
 المخاطر المرتبطة بخطط المنافع المحددة 

 

 :مخاطر زيادة المرتبات
هو واحد حيث ترتبط الفائدة مع الراتب النهائي. تنشأ المخاطر عندما تكون الزيادات الفعلية في الرواتب أعلى من التوقعات  التقاعد للشركة    منافع

 . وفقًا لذلك  االلتزاماتوتؤثر على 
 

 مخاطر طول العمر
 الخطة على مجموف السكان المتقاعدين. ر عندما يكون العمر الفعلي للمتقاعدين أطول من المتوقع. يتم قياس هذا الخطر على مستوى ينشأ الخط
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 مصاريف مستحقة ومطلوبات األخرى   -19

 2020 2019 

 عمليات  
 إعادة التأمين 
 لاير سعودي 

عمليات  
 المساهمين 
 لاير سعودي 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي 

 عمليات
 إعادة التأمين 
 لاير سعودي 

عمليات 
 المساهمين 
 لاير سعودي 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي 

  1,442,500 --  1,442,500  573,750  --  573,750  تعاب استشارية  أ

  4,326,846 --  4,326,846  5,644,307  --  5,644,307  مكافأت الموظفين 

  2,563,787  15,694  2,548,093  872,234   15,694   856,540   ضريبة إستقطاف مستحقة  

  2,485,326  1,327,323  1,158,003  1,629,385   703,381   926,004  أتعاب مهنية مستحقة  

  1,140,000  1,140,000 --  1,096,274   1,096,274  -- أعضاء مجلس األدارة مكافات 

  1,066,384  1,066,384 --  1,029,953   1,029,953  -- أتعاب اجتماعات ومصاريف 

ضريبة القيمة المضافة  
 3,217,525 -- 3,217,525  7,625,861  --  7,625,861  المستحقة  

  3,178,420  361,515 2,816,905  5,389,000   344,233   5,044,767  أخرى 

 20,671,229 3,189,535 23,860,764 15,509,872 3,910,916 19,420,788 
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 المطالبات تطويرجدول  -20

اإلبالغ عنها لكل سنة اكتتاب متتالية في تاريخ كل تقرير مالي ، باإلضافة إلى المدفوعات  لمطالبات المبلغ عنها والتي تم تكبدها ولكن لم يتم  يوضح الجدول التالي تقديرات المطالبات المتكبدة المتراكمة ، بما في ذلك ا
للمطالبات  ة إلى اإلحتفاظ بإحتياطيات مناسبة فيما يتعلق بأعماإن تطور مطالبات إعادة التأمين يوفر قياسا لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات. تهدف الشرك   المتراكمة حتى تاريخه.  ل إعادة التأمين تحسباً 
من أجل  ت من سنوات اإلكتتاب السابقة.  إاالحتياطيا ؤه مما يأدي إلى تحريريتم إطفااألثر السلبي لتاريخ للمطالبات العكسية ، مع تطور المطالبات وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تأكيًدا. السلبيةوللتطورات المستقبلية 

المطالبات غير مكتمل ويشتمل على شكوك جوهرية متعلقة بالتكلفة النهائية لتلك    الحفاظ على إحتياطات كافية، تقوم الشركة بنقل اإلحتياطيات المطفأة إلى اإلحتياطيات والمتعلقة بسنة الحادث الحالية عندما يكون تطور 
 المطالبات. 

 :2020ص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام  إجمالي مخص

 سنة اإلكتتاب

 وما قبله  2010

 ي لاير سعود 

2011 

 لاير سعودي 

2012 

 لاير سعودي 

2013 

 لاير سعودي 

2014 

 لاير سعودي 

2015 

 لاير سعودي 

2016 

 لاير سعودي 

2017 

 لاير سعودي 

2018 

 لاير سعودي 

2019 

 لاير سعودي 

2020 

 لاير سعودي 

 المجموع 

 لاير سعودي 

في نهاية سنة  
  280,866,482 248,740,712 282,831,889 323,560,488 166,267,303 242,728,277 184,231,909 149,402,912 69,410,207 62,719,335 45,436,023 اإلكتتاب 

   422,832,375 539,563,402 576,963,497 324,048,753 1,074,743,558 360,219,868 344,228,030 240,834,917 85,867,098 137,056,469 بعد سنة 

    532,756,041 607,942,353 352,196,791 1,095,518,847 350,425,942 290,112,923 271,444,182 128,605,983 144,689,032 بعد سنتين
     635,391,519 360,149,086 1,068,163,227 370,528,846 289,836,213 261,564,093 136,476,034 146,216,560 بعد ثالث سنوات 
      351,483,662 1,064,368,673 363,998,517 295,560,915 261,209,436 138,517,330 156,615,746 بعد أربع سنوات  
       1,057,430,481 365,260,904 295,920,333 261,873,236 127,663,267 148,215,690 بعد خمس سنوات  
        364,410,626 297,286,661 265,897,642 129,672,755 46,834,4191 بعد ستة سنوات 

         295,341,654 261,346,006 129,042,503 146,128,986 بعد سبعة سنوات  
          259,079,848 127,052,656 146,217,044 بعد ثمانية سنوات 
           128,309,512 144,621,297 بعد تسعة سنوات 

            145,394,202 عشرة سنوات  بعد

التكلفة الحالية 

للمطالبات المتراكمة 

 4,473,296,402 280,866,482 422,832,375 532,756,041 635,391,519 351,483,662 1,057,430,481 364,410,626 295,341,654 259,079,848 128,309,512 145,394,202 االمتكبدة 

المدفوعات المتراكمة 

 (3,405,607,755) 1,726,592 (122,475,778) (310,445,674) (533,870,998) (300,043,886) (1,020,058,098) (340,652,001) (264,207,892) (250,322,279) (122,717,116) (142,540,625) اريخه حتى ت

إجمالي مخصص  

المطالبات تحت  

التسوية  

والمطالبات المتكبدة  

وغير المبلغ عنها  

ئمة المركز طبقاً لقا

 1,067,688,647 282,593,074 300,356,597 222,310,367 101,520,521 51,439,776 37,372,383 23,758,625 31,133,762 8,757,569 5,592,396 2,853,577 المالي 
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 )تتمة( المطالبات تطويرجدول  -20

 :2020صافي مخصص المطالبات المستحقة في عقود إعادة التأمين لعام 

 تتابسنة اإلك

 وما قبله  2010

 ي لاير سعود 

2011 

 لاير سعودي 

2012 

 لاير سعودي 

2013 

 لاير سعودي 

2014 

 لاير سعودي 

2015 

 لاير سعودي 

2016 

 لاير سعودي 

2017 

 لاير سعودي 

2018 

 لاير سعودي 

2019 

 لاير سعودي 

2020 

 لاير سعودي 

 المجموع 

 لاير سعودي 

في نهاية سنة  
  232,050,421 151,400,260 218,615,217 219,104,644 165,314,261 231,126,743 156,137,999 149,622,902 69,410,207 41,503,831 15,890,034 اإلكتتاب 

   316,464,005 427,567,472 410,535,835 325,244,631 994,226,860 316,800,613 332,081,892 196,421,434 29,674,134 43,739,911 بعد سنة 

    451,638,168 455,321,351 341,080,047 1,008,411,285 311,680,480 282,327,873 231,459,340 80,294,387 42,746,922 بعد سنتين
     444,474,595  355,423,583   985,848,692   342,110,021   282,125,164  225,861,892 92,050,933 47,304,068 بعد ثالث سنوات 
       346,698,613   987,086,976   339,134,581   283,425,994  225,767,683 96,436,030 48,689,905 بعد أربع سنوات  
        984,113,721   341,005,938   283,610,964  223,532,392 88,628,999 48,759,613 بعد خمس سنوات  
         328,684,468   284,953,720  227,510,566 90,663,222 47,782,505 بعد ستة سنوات 

         287,834,744 222,942,030 90,165,877 47,581,670 بعد سبعة سنوات  
          224,047,129 88,008,591 47,566,601 بعد ثمانية سنوات 
           89,418,463 47,158,057 بعد تسعة سنوات 
            47,648,813 بعد عشرة سنوات 

التكلفة الحالية 

اكمة للمطالبات المتر

 3,753,073,140 232,050,421 316,464,005 451,638,168 444,474,595 346,698,613 984,113,721 328,684,468 287,834,744 224,047,129 89,418,463 47,648,813 االمتكبدة 

المدفوعات المتراكمة 

 (2,885,855,094) 3,133,406 (88,581,504) (271,038,801) (362,746,454) (296,571,701) (949,738,339) (315,982,297) (256,969,609) (215,304,221) (85,337,949) (46,717,625) حتى تاريخه 

إجمالي مخصص  

المطالبات تحت  

التسوية  

والمطالبات المتكبدة  

وغير المبلغ عنها  

طبقاً لقائمة المركز 

 867,218,046 235,183,827 227,882,501 180,599,367 81,728,141 50,126,912 34,375,382 12,702,171 30,865,135 8,742,908 4,080,514 931,188 المالي 
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 الزكاة وضريبة الدخلمخصص   -21

 الزكاة   (   أ

 : لاير سعودي ( وتتكون مما يلي 13,719,362: 2019سعودي )اير  14,697,932 الزكاة المحملة للسنة قدرها 

 
 2020 

 لاير سعودي 

 2019 
 لاير سعودي 

 810,000,000  810,000,000  س المال  رأ

 8,815,260  17,904,115  بداية السنة   –إحتياطي نظامي 

  12,757,997   49,113,416   بداية السنة  –مبقاة  أرباح 

 58,975,983  57,071,615  صافي دخل المعدل للسنة 

 --  7,546,140  الفائض المتراكم 

 19,724,516  17,446,280  مخصصات 

  959,081,566  910,273,756 

     : يخصم

 (121,500,000)  (81,000,000)   وديعة نظامية 

 (254,990,414)  (313,651,260)   متداولة أخرى موجودات غير 

 533,783,342  564,430,306  وعاء الزكاة 

: 2019) ٪99.10وعاء الزكاة للمساهمين السعوديين بنسبة 
99,10)% 

 
559,350,433  528,979,292 

  13,719,362   14,697,932  مخصص الزكاة للسنة  

 ( ضريبة الدخل  ب

 ( تتضمن ما يلي:لاير سعودي  154,063: 2019)لاير سعودي  75,898 المحملة للسنةتبلغ ضريبة الدخل 

 2020 
 لاير سعودي 

 
2019 

 لاير سعودي 

 59,317,699  60,691,641 ث صافي دخل السنة 

 58,975,983  56,220,614 المعدل  الربح ا   

للضريبة للسنة   الربح الخاضعمن صافي  نحصة المساهمين غير السعوديي      
0.90% (2019 :0,90%) 505,986  530,784 

% من حصتها من 25في خسائر مرحلة تصل  ينالخليجي المساهمين غير حصة 
  (126,496) جزء من الدخل الخاضع للضريبة 

 

(132,696) 

 398,088  379,489 كة العربية السعودية من وعاء ضريبة الدخل  عمليات الممل

 2,481,480  -- فرف عمليات لبوان من وعاء ضريبة الدخل 

 154,063   75,898 مخصص ضريبة الدخل للسنة 

 كانت حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما يلي : (ت

  
2020 

 لاير سعودي 

 2019 
 لاير سعودي 

 38,244,253  23,742,062  الرصيد اإلفتتاحي

  154,063   75,898  مخصص ضريبة الدخل للسنة

 13,719,362  14,697,932  مخصص الزكاة للسنة

 --  (5,567,920)  عكس مخصص الزكاة

  (28,375,616)  (17,774,142)  المدفوف خالل السنة

 23,742,062  15,173,830  الرصيد الختامي
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( -21

( الصادر من قبل هيئة الزكاة  2017يناير  18هـ )12746/16/1438قامت الشركة بإثبات مخصص الزكاة وضريبة الدخل بناًء على التعميم رقم  
غت نسبة  والدخل. حيث تقوم الشركات السعودية المدرجة بتقديم الزكاة وضريبة الدخل وفقاً لنسب الملكية الخليجيين وغير الخليجيين المؤسسين. بل

 .  2019ديسمبر  31و  2020ديسمبر  31على التوالي كما في  %0,90و  %99,1المساهمين الخليجيين وغير الخليجيين المؤسسين 
 

 الوضع الزكوي( د

أنهت ،    2020. خالل عام  2013إلى    2008، أنهت الشركة وضعها الضريبي / الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام من  2019في عام  
من  ال لألعوام  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  مع  الزكوي   / الضريبي  وضعها  وقدره    2018إلى    2014شركة  اإلضافي  المبلغ  سداد  طريق  عن 

. تمت تغطية  2018و    2017و    2016و    2015و    2014لاير سعودي لكل تقييم صادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام    3.770.476.76
مخصص الزكاة والضرائب الذي احتفظت به الشركة لهذه السنوات دون أي تأثير إضافي على ذلك. قدمت الشركة اإلقرار الضريبي اله من المبلغ أع

  . ومع ذلك ، فإنه وفقًا لتقدير الهيئة العامة 2019وحصلت على شهادة الزكاة النهائية حتى عام    2019ديسمبر    31اإلقرار الزكوي للسنة المنتهية في    /
 . 2019والدخل إلصدار مزيد من الربط لعام  للزكاة

 
 هـ( حالة تقييم ضريبة القيمة المضافة

سنتين الماليتين  تشمل األصول األخرى المبالغ التي سددتها الشركة فيما يتعلق بربط ضريبة القيمة المضافة التي رفعتها الهيئة العامة للزكاة والدخل لل 
للزكاة والدخل، "مدفوعة بموجب االحتجا  لتجنب  مليون لاير سعود   38.5بمبلغ    2019و    2018 العامة  الهيئة  إلى  المدفوعات  تم سداد  ي. وقد 

، قدمت الشركة اعتراضات على تقييم الهيئة العامة للزكاة والدخل. قبلت الهيئة اعتراض الشركة    2020سبتمبر    30الغرامات وبعد الفترة المنتهية في  
مليون لاير سعودي بعد نهاية العام ورفضت االستئناف على البنود المتبقية   3.4ي المحلي واستردت كامل مبلغ  التصنيف القياس  بشأن المشتريات ذات
مليون لاير سعودي. وقد قامت الشركة الحقًا بتقديم استئناف ضد قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل في األمانة العامة للجان    35التي يبلغ مجموعها  

لعامة للجان الضريبية( وانتظار موعد الجلسة. تعتقد إدارة الشركة أن هناك أساس قوي بأن التقييم الذي رفعته الهيئة العامة للزكاة  يبية )األمانة االضر
 والدخل سيتم إلغاؤه وسيتم إعادة المبلغ بالكامل في الوقت المناسب. 

 

 رأس المال  -22

)  مليون سهم    81  مقسم الى مليون(    810:  2019ديسمبر    31)  لاير سعودي  نمليو  810لمدفوف  مال الشركة المصرح به، والمصدر، وا  يبلغ رأس
 لاير سعودي للسهم.  10بقيمة قدرها مليون سهم (  81:  2019ديسمبر  31
 

 مساهمي الشركة. يخضع مساهمي الشركة للزكاة وضريبة الدخل. فيما يلي

 2020 

 المدفوع   المصرح به والمصدر  

 لاير سعودي قيمة السهم   عدد االسهم   

  40,500,000   10  4,050,000  شركة احمد حمد القصيبي واخوانه 

 769,500,000 10 76,950,000 أخرون

  81,000,000  10  810,000,000  
 

 2019 

 المدفوع   المصرح به والمصدر  

 اير سعودي  قيمة السهم   عدد االسهم   

  40,500,000   10  4,050,000  القصيبي واخوانه  دشركة احمد حم

 769,500,000 10 76,950,000 أخرون

  81,000,000  10  810,000,000  

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

ويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء  تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مست 

رات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغي 

 . أسهم مين أو إصدار المدفوعة للمساه األرباح رأس المال أو تعديله ، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات 

 

 المالية المذكورة.  نةالسويرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخار  خالل 
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 حتياطي النظاميإ  -23

دخل الســنة إلى االحتياطي  من صــافي   %20، يتم تحويل  البنك المركزي الســعودي ( من الالئحة التنفيذية لشــركات التامين من   2) 70لمادة  وفقاً  

  رأس المال. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.مع االحتياطي  يتساوىالنظامي. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما 

 المصاريف العمومية واإلدارية -24

 2020 2019 

 

 عمليات 
 إعادة التأمين 
 لاير سعودي

 عمليات المساهمين
 لاير سعودي

 اإلجمالي 
 لاير سعودي

 عمليات 
 إعادة التأمين 
 لاير سعودي 

 عمليات المساهمين 
 لاير سعودي 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي 

  33,756,174  3,157,188  30,598,986   35,471,071  4,136,091  31,334,980 رواتب ومزايا متعلقة بها 

 406,863 -- 406,863  119,200     -   119,200  تدريب 

 1,505,535 -- 1,505,535  1,098,359     -   1,098,359  كمبيوتر مصاريف 

  1,612,166  143,082  1,469,084  328,792  (9,937)   338,729  مصاريف سفر

  1,729,724 --  1,729,724 2,341,856     -  2,341,856  * إستهالك 

  1,049,520 --  1,049,520  952,517     -   952,517  مصاريف إيجار ومباني  

  1,182,037  22,136  1,159,901  758,413     -   758,413  إعالنات 

  4,580,911  2,608,160  1,972,751  4,296,585   1,902,374   2,394,211  أتعاب مهنية 

  106,835  28,262  78,573  138,860   2,669   136,191  ضريبة إستقطاف 

  2,724,441  595,423  2,129,018  1,026,234   130,000   896,234  أتعاب إستشارية 

  579,746  541,768  37,978  733,432   531,293   202,139  رسوم التراخيص 

 1,482,629  60,365 1,422,264 2,306,358   1,093,612  1,212,746 أخرى

 41,785,575  7,786,102 49,571,677 43,560,197 7,156,384  50,716,581 
 

 يتم احتساب رسوم االستهالك للسنة ألصول عمليات المساهمين على عمليات إعادة التأمين كإيجار الستخدام األصول.*

 

 كافأت، أتعاب إجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارةم -25

  2020 
  لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

  1,140,000   1,096,274   مكافأت مجلس اإلدارة

  1,430,297   1,174,963   يفأتعاب إجتماعات ومصار

  2,271,237  2,570,297  
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -26

كبار موظفي اإلدارة هم األشخاص الذين لهم السلطة    العليا للشركة.تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وكبار موظفي اإلدارة  

والتحكم في أنشطة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر وتتكون من اإلدارة التنفيذية العليا متضمنة الرئيس التنفيذي و  والمسؤولية للتخطيط واإلدارة  

تتعامل الشركة مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل المعتاد. وتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً     المدير المالي بالشركة.

وأرصدتها    السنةالجهات ذات العالقة خالل    مع  المعامالت  تفاصيل  يلي  فيما  والتي تمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة.للشروط المتفق عليها  

 ؤالء الذين  تم االفصاح عنهم في مكان اخر في القوائم المالية . الموضح ادناه،  بخالف ه
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 )تتمة(المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -26

 الرصيد كما في  في  للسنة المنتهيةمبلغ المعامالت  طبيعة المعامالت  العالقة الجهة ذات 

  
2020 

 سعودي لاير 
2019 

 لاير سعودي 
 2020 ديسمبر 31

 لاير سعودي 
 2019 ديسمبر 31

 لاير سعودي 

      

 أعضاء مجلس 

 اإلدارة 

 -- -- 150,322 164,773 أتعاب استشارية 

أتعاب ومصاريف  مكافات و

 1,875,000       2,108,726 2,570,297 2,271,237   إجتماعات  

 كبار موظفي اإلدارة 

 2,854,771 1,792,027 10,072,375 9,823,210 األجل مزايا قصيرة 

 3,164,802 4,118,674 464,525 953,872 للموظفين نهاية الخدمة  منافع

شركات ممثلة من قبل  

 مكتتبةإجمالي أقساط التأمين ال أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 

 

1,083,546 1,327,703 773,778 395,564 

 882,174 2,425,485 555,090 4,912,010 المطالبات المتكبدة  - 

 -- -- 295,341 153,686 مصروف العموالت  - 

 

بالقيمة   المدرجة االستثمارات  -
  88,246,912  40,197,220 -- -- الدخل  قائمة العادلة من خالل 

 

ستثمارات  خسارة محققة من ا -
من خالل   بالقيمة العادلة  مدرجة 

 -- -- -- 1,777,501   قائمة الدخل 

 

خسارة غير محققة على   -
بالقيمة   مدرجة استثمارات 

 -- -- 896,350 2,622,189 الدخل  قائمة العادلة من خالل 

 -- -- 147,000 181,602 رسوم إدارة استثمارات  - 

  56,867,169   156,171,863   76,491,201   161,168,533  بةإجمالي أقساط التأمين المكتت  - * زميلة

 -- --  34,853,761   97,770,424 أقساط المكتسبةصافي  - 

  18,790,931   50,826,793  16,167,586 43,005,629 صافي المطالبات المتكبدة - 

 -- -- 13,677,518 35,876,109 االكتتاب   تكاليف - 
 

 

 للشريك أو اإلبالغ عنها حتى اآلن.مطالبات * لم يتم دفع أي 

الظةةاهرة فةةي   األخةةرىالمصةةاريف المسةةتحقة والمطلوبةةات أقسةةاط التةةأمين مدينةةة، إظهةةار األرصةةدة لةةدى الجهةةات ذات العالقةةة ضةةمن بنةةد  يةةتم

 المركز المالي. قائمة

 ربح السهم األساسي والمخفض  -27

وذلةةك بتقسةةيم صةةافي  دخةةل  2019ديسةةمبر  31و  2020ديسةةمبر  31هيتةةين فةةي تةةم إحتسةةاب ربةةح السةةهم األساسةةي والمخفةةض للسةةنتين المنت 

 السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة في نهاية السنة.
 

 الوديعة النظامية  -28

ك محلةةةي ذات مليةةةون اير سةةةعودي( لةةةدى بنةةة 121,5: 2019ديسةةةمبر  31ي )مليةةةون اير سةةةعود 81قامةةةت الشةةةركة بإيةةةداع مبلةةةغ قةةةدره 

مةةن رأس المةةال المةةدفوع وفقةةاً  %15لخةةدمات التصةةنيف ويمثةةل وديعةةة نظاميةةة قةةدرها  زبةةورد انةةد مةةن قبةةل وكالةةة سةةتاندر ”A“تصةةنيف 

. إن هةةذه الوديعةةة ال يمكةةن سةةحبها بةةدون موافقةةة البنةةك المركةةزي السةةعوديلمتطلبةةات نظةةام مراقبةةة شةةركات التةةأمين التعةةاوني الصةةادرة مةةن 

فةةي قل ويةةتم اظهارهةةا فةةي بنةةد مسةةت والتةةي هةةي مسةةتحقة ه الوديعةةة النظاميةةة دخةةل عمةةوالت خاصةةة . يتولةةد مةةن هةةذلسةةعوديالبنةةك المركةةزي ا

(. بلغةةت العمةةوالت المسةةتحقة علةةى السةةعودي المركةةزيدخل عمةةوالت مسةةتحقة إلةةى بنةةك كةةة)فةةي قائمةةة المركةةز المةةالي  التزامةةات المسةةاهمين 

اير سةةةةعودي( وتةةةةم االفصةةةةاح 17,992,463: 2019ديسةةةةمبر  31اير سةةةةعودي )  20,185,653 :2020كمةةةةا فةةةةي ديسةةةةمبر الوديعةةةةة  

  .من الوديعة النظامية كدخل مستحقعنها في األصول 
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 )تتمة(  الوديعة النظامية  -28

 31% )10مليةةون( إلةةى  121.5: 2019ديسةةمبر  31% )15تخفةةيض الوديعةةة النظاميةةة مةةن  البنةةك المركةةزي السةةعودي طلبةةت الشةةركة مةةن 

مةةن الالئحةةة التنفيذيةةة لشةةركات التةةأمين. . وافقةةت مؤسسةةة النقةةد  85مليةةون( علةةى رأس مالهةةا المةةدفوع بنةةاًء علةةى المةةادة  81: 2020ديسةةمبر 

 .06/09/2020العربي السعودي على طلب الشركة من خالل كتابها بتاريخ 
 

 المعلومات القطاعية   -29

أن يةةتم تحديةةد القطاعةةات التشةةغيلية علةةى أسةةاس التقةةارير الداخليةةة التةةي تخةةص ( بةة 8يتطلةةب المعيةةار الةةدولي الخةةاص بالتقةةارير الماليةةة رقةةم ) 

المةةوارد مكونةةات الشةةركة التةةي تةةتم مراجعتهةةا بشةةكل منةةتظم مةةن قبةةل الجهةةات العليةةا المختصةةة بإتخةةاذ القةةرار فةةي الشةةركة بهةةدف تخصةةيص 

اخليةةة بالشةةركة، إعتمةةدت اإلدارة قطاعةةات األعمةةال والقطاعةةات الالزمةةة لهةةذه القطاعةةات ولتقيةةيم أدائهةةا. تماشةةياً مةةع طريقةةة إعةةداد التقةةارير الد

 الجغرافية بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.
 

لمحققةةة مةةن اإلسةةتثمارات المدرجةةة قيمتهةةا العادلةةة فةةي قائمةةة الةةدخل، واإليةةرادات األخةةرى، ال تشةةمل نتةةائج القطاعةةات األربةةاح المحققةةة وغيةةر ا

 مصاريف إدارة اإلستثمارات، وكافة المصاريف العمومية واإلدارية. و
 

العادلةةة فةةي ال تشةةمل موجةةودات القطاعةةات النقديةةة وشةةبه النقديةةة لعمليةةات إعةةادة التةةأمين، والودائةةع ألجةةل، واإلسةةتثمارات المدرجةةة قيمتهةةا 

 ستحقة من عمليات المساهمين، والممتلكات والمعدات.قائمة الدخل، والمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، والمبالغ الم
 

ومكافةةأة نهايةةة الخدمةةة  ال تشةةمل مطلوبةةات القطاعةةات توزيعةةات الفةةائض المسةةتحقة، والمصةةاريف المسةةتحقة الةةدفع والمطلوبةةات األخةةرى،

 للموظفين.
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 ) تتمة ( المعلومات القطاعية   -29

 قطاعات األعمال 1 – 29

بالسالب و األقساط   إجمالي األقساط المكتتبة  إظهار إلى  يؤدي هذا التعديل لي األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادها المرتبطة بها بشكل دوري عند إستالم المعلومات الفعلية من شركات التأمين. إجما بتعديلتقوم الشركة 
   .تم فيها التعديلالتي  للسنة عات األعمال ض قطاالمعاد إسنادها بالموجب و صافي األقساط المكتتبة بالسالب في بع

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الهندسة

 لاير سعودي

 الحريق 

 لاير سعودي

 البحري 

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي

 الحماية

 لاير سعودي

 الطبي 

 لاير سعودي

 متخصصة 

 لاير سعودي

 أخرى 

 لاير سعودي

 اإلجمالي 

  سعوديلاير

           

           االيرادات

 935,114,217 130,461,054 161,088,063 27,212,414 50,764,124 43,956,896 67,370,923 94,144,255 192,844,900 167,271,588 إجمالي األقساط المكتتبة  

 (132,993,489) (27,652,759) -- -- -- (21,032,257) -- (32,443,624) (19,469,819) (32,395,030) أقساط معاد إسنادها

 (29,481,546) (9,382,425) -- -- (959,402) (690,858) 97,560 (638,167) (12,064,507) (5,843,747) مصاريف فائض الخسارة  

 772,639,182 93,425,870 161,088,063 27,212,414 49,804,722 22,233,781 67,468,483 61,062,464 161,310,574 129,032,811 صافي األقساط المكتتبة 

 (125,518,602) (3,613,949) (41,867,739) 1,534,132 (4,572,081) (1,837,478) (6,783,091) (6,651,329) (19,245,262) (42,481,805) ة األقساط غير المكتسب صافي التغير في

 647,120,580 89,811,921 119,220,324 28,746,546 45,232,641 20,396,303 60,685,392 54,411,135 142,065,312 86,551,006 األقساط المكتسبةصافي 

 12,693,388 4,391,898 -- -- (6,117) 3,933,189 -- 102,008 1,628,297 2,644,113 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

 659,813,968 94,203,819 119,220,324 28,746,546 45,226,524 24,329,492 60,685,392 54,513,143 143,693,609 89,195,119 االيراداتاجمالي 

           مصاريف وتكاليف اكتتاب 

 (481,191,479) (145,833,534) (48,398,597) (24,649,880) (31,956,598) (32,100,515) (30,558,094) (41,032,525) (91,861,092) (34,800,644) إجمالي المطالبات المسددة

 181,476,339 126,623,155 -- -- 1,511,163 15,934,350 -- 22,614,361 12,906,683 1,886,627 المعيد من المطالبات المسددة حصة 

 (299,715,140) (19,210,379) (48,398,597) (24,649,880) (30,445,435) (16,166,165) (30,558,094) (18,418,164) (78,954,409) (32,914,017) صافي المطالبات المسددة 

 (107,762,057) (40,476,502) -- (4,124,208) (16,083,266) (3,379,807) (3,532,982) (9,850,731) (45,986,109) 15,671,548 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي  

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  

 15,497,385 (2,484,658) (17,573,025) 7,267,307 4,738,013 10,388,547 (2,870,036) (3,320,742) 14,539,456 4,812,523 عنها، صافي  

 (391,979,812) (62,171,539) (65,971,622) (21,506,781) (41,790,688) (9,157,425) (36,961,112) (31,589,637) (110,401,062) (12,429,946) صافي المطالبات المتكبدة 

 (194,682,388) (20,899,690) (44,996,529) (1,579,645) (5,875,227) (10,890,894) (12,330,128) (21,559,802) (44,959,664) (31,590,809) الت أرباحوعمو االكتتاب تكاليف

 (4,002,629) (660,475) (596,102) (143,733) (230,915) (211,009) (302,934) (434,839) (853,065) (569,557) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (590,664,829) (83,731,704) (111,564,253) (23,230,159) (47,896,830) (20,259,328) (49,594,174) (53,584,278) (156,213,791) (44,590,312) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

 69,149,139 10,472,115 7,656,071 5,516,387 (2,670,306) 4,070,164 11,091,218 928,865 (12,520,182) 44,604,807 االكتتاب  دخل/ )خسارة(صافي 
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 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 تمة (  ) ت القوائم المالية إيضاحات حول 

 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 

47 

 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -29

 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 29-1

 2019ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 الهندسة 

 لاير سعودي 

 الحريق 

 لاير سعودي 

 البحري 

 لاير سعودي 

 المركبات 

 لاير سعودي 

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي 

 ةالحماي

 لاير سعودي 

 الطبي 

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي 

 أخرى  

 لاير سعودي 

 االجمالي  

 لاير سعودي 

           

           االيرادات 

  792,847,561  134,173,347  96,761,205  22,764,719  49,872,049  56,172,931  59,853,709  89,856,783  204,274,173  79,118,645 إجمالي األقساط المكتتبة  

 (127,843,625) (50,922,817) -- --  -- (18,962,016)  -- (32,700,422) (17,708,898) (7,549,472) أقساط معاد إسنادها

 (18,398,659) (6,834,952) --  -- (814,910) (117,734)  247,210 (1,176,522) (6,062,322) (3,639,429) مصاريف فائض الخسارة  

  646,605,277  76,415,578  96,761,205  22,764,719  49,057,139  37,093,181  60,100,919  55,979,839  180,502,953  67,929,744 المكتتبة صافي األقساط

 (4,070,415) (11,017,694) (13,344,396)  2,545,590 (245,569)  9,087,784  9,568,465 (3,171,260)  2,170,170  336,495 األقساط غير المكتسبة صافي التغير في 

  642,534,862 65,397,884  83,416,809  25,310,309  48,811,570  46,180,965  69,669,384  52,808,579  182,673,123  68,266,239 صافي األقساط المكتسبة 

  18,175,998  7,196,061 --  -- (6,841)  3,867,982 --  1,114,827  4,080,434  1,923,535 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  660,710,860  72,593,945  83,416,809  25,310,309  48,804,729  50,048,947  69,669,384  53,923,406  186,753,557  70,189,774 اجمالي االيرادات 

           

           مصاريف وتكاليف اكتتاب 

 (436,701,322) (46,988,058) (42,741,441) (23,803,130) (39,791,403) (31,933,497) (40,031,691) (35,416,397) (131,502,720) (44,492,985) إجمالي المطالبات المسددة

  60,006,499  18,772,369 -- -- --  6,983,819 --  9,606,537  23,965,621  678,153 حصة المعيد من المطالبات المسددة 

 (376,694,823) (28,215,689) (42,741,441) (23,803,130) (39,791,403) (24,949,678) (40,031,691) (25,809,860) (107,537,099) (43,814,832) صافي المطالبات المسددة

  9,524,357  3,273,640 -- (532,840) (1,012,823) (188,745) (10,244,212)  3,096,442  12,666,387  2,466,508 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي  

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 

 (49,899,318) (6,923,344) (7,684,248) (9,349,726)  1,252,469 (4,205,687) (1,097,234) (3,427,085) (8,559,903) (9,904,560) صافي  

 (417,069,784) (31,865,393) (50,425,689) (33,685,696) (39,551,757) (29,344,110) (51,373,137) (26,140,503) (103,430,615) (51,252,884) صافي المطالبات المتكبدة
 (172,780,534) (14,177,909) (32,110,638) (1,345,368) (3,794,127) (15,828,792) (8,834,551) (17,474,292) (55,914,841) (23,300,016) وعموالت أرباح االكتتاب تكاليف

 (3,616,464) (516,942) (319,212) (126,551) (242,371) (305,126) (347,019) (404,982) (1,021,761) (332,500) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (593,466,782) (46,560,244) (82,855,539) (35,157,615) (43,588,255) (45,478,028) (60,554,707) (44,019,777) (160,367,217) (74,885,400) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب 

  67,244,078  26,033,701  561,270 (9,847,306)  5,216,474  4,570,919  9,114,677  9,903,629  26,386,340 (4,695,626) االكتتاب    دخل / )الخسارة( صافي
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 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 تمة (  ) ت القوائم المالية إيضاحات حول 
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48 

 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -29
 

 قطاعات األعمال ) تتمة (  1- 29

 

 الهندسة 

 لاير سعودي 

 الحريق 

 لاير سعودي 

 البحري 

 لاير سعودي 

 المركبات 

 لاير سعودي 

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي 

 الحماية 

 لاير سعودي 

 الطبي  

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي 

 أخرى 

 لاير سعودي 

 غير موزعة 

 لاير سعودي 

 مساهمين 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

             2020ديسمبر   31  كما في 

             الموجودات 

 13,156,722 5,122,375 8,034,347 -- -- -- -- -- -- -- -- -- النقد وأرصدة لدى البنوك

 193,459,502 183,334,500 10,125,002 -- -- -- -- -- -- -- -- -- ألجل  ودائع

 3,211,493 2,426,007 785,486 -- -- -- -- -- -- -- -- -- عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل   دخل

 293,755,148 -- (83,442,531) 102,738,906 3,116 8,635,513 22,754,972 21,398,666 24,184,836 40,612,344 109,528,609 47,340,717 صافي ،تامين مدينة أقساطذمم 

 512,081,378 311,078,319 201,003,059 -- -- -- -- -- -- -- -- -- العادلة في قائمة الدخل   بالقيمةمدرجة  إستثمارات

 184,022,721 184,022,721 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- تاريخ األستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى 

 594,263,077 -- -- 47,917,157 195,380,503 15,987,984 42,698,160 25,150,068 37,310,280 34,407,829 88,251,533 107,159,563 مستحقة تأمين إعادة أقساط

 71,861,774 -- -- 17,021,406 -- -- -- 9,839,862 -- 7,562,806 7,744,945 29,692,755 المكتسبة  غير األقساط من إسنادها  المعاد الحصة

 12,783,693 -- -- 4,865,123 -- -- -- 106,770 -- 600,626 4,025,456 3,185,718 مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط

 154,674,308 -- -- 40,310,955 -- -- 114,641 3,214,333 (1,263,117) 76,460,097 31,104,786 4,732,613 التسوية تحت المطالبات من إسنادها  ادالمع الحصة

 45,796,293 -- -- 13,259,910 1,670 15 66,616 8,458,850 110,993 7,383,480 14,262,296 2,252,463 لمتكبدة وغير المبلغ عنها  ا المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

 149,403,279 -- -- 7,792,127 48,755,031 142,542 2,104,503 8,362,752 4,610,786 9,237,969 33,788,933 34,608,636 مؤجلة  إكتتاب تكاليف

ً  مصاريف  289,098,884 114,548,477 174,550,407 -- -- -- -- -- -- -- -- -- وموجودات أخرى  وودائع   مدفوعة مقدما

 33,625,332 28,858,622 4,766,710 -- -- -- -- -- -- -- -- -- صافي   ،ومعدات ممتلكات

 6,180,645 6,180,645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  وصكوك سندات   من مستحقة خاصة عموالت دخل

 120,141,077 120,141,077 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

 81,000,000 81,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- نظامية  وديعة

 20,185,653 20,185,653 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- دخل مستحق من الوديعة النظامية

 2,778,700,979 1,056,898,396 315,822,480 233,905,584 244,140,320 24,766,054 67,738,892 76,531,301 64,953,778 176,265,151 288,706,558 228,972,465 إجمالي الموجودات 
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 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 تمة (  ) ت القوائم المالية إيضاحات حول 
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49 

 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -29

 قطاعات األعمال ) تتمة (  29-1

 

 

 الهندسة 

 لاير سعودي 

 الحريق 

 لاير سعودي 

 البحري 

 لاير سعودي 

 المركبات 

 لاير سعودي 

 العامة الحوادث 

 سعودي لاير  

 الحماية 

 لاير سعودي 

 الطبي  

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي 

 أخرى 

 لاير سعودي 

 غير موزعة 

 لاير سعودي 

 مساهمين 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

               2019ديسمبر   31كما في 

             الموجودات 

 13,169,059 7,107,736 6,061,323 -- -- -- -- -- -- -- -- -- النقد وأرصدة لدى البنوك

 378,031,179 239,835,817 138,195,362 -- -- -- -- -- -- -- -- -- ألجل  ودائع

 7,974,404 6,246,374 1,728,030 -- -- -- -- -- -- -- -- -- عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل   دخل

 233,392,376 -- (50,856,414) 74,556,629 (308,692) 6,077,569 9,079,607 19,080,882 25,012,608 16,348,014 93,225,725 41,176,448 صافي، تامين مدينة أقساطذمم 

 417,847,821 376,970,680 40,877,141 -- -- -- -- -- -- -- -- -- العادلة في قائمة الدخل   بالقيمةمدرجة  إستثمارات

 37,500,000 37,500,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات محتفظ 

 467,070,866 -- -- 49,810,124 133,976,736 16,671,462 38,383,493 31,708,390 28,103,983 31,036,428 92,142,828 45,237,422 مستحقة تأمين إعادة أقساط

 50,836,786 -- -- 22,127,752 -- -- -- 9,593,658 -- 6,597,140 5,456,335 7,061,901 المكتسبة  غير األقساط من إسنادها  المعاد الحصة

 11,743,563 -- -- 4,430,491 -- -- -- 99,749 -- 403,280 3,794,146 3,015,897 مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط

 282,718,771 -- -- 108,680,638 -- -- 1,626,261 3,542,132 (995,031) 116,859,302 46,220,224 6,785,245 التسوية تحت المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

لمتكبدة وغير المبلغ  ا المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

 34,812,075 -- -- 14,138,184 -- -- -- 8,726,492 32,904 3,431,631 4,727,577 3,755,287 عنها  

 106,279,101 -- -- 7,234,977 31,879,345 129,394 1,313,273 7,274,190 3,257,350 6,844,095 27,478,912 20,867,565 مؤجلة  إكتتاب تكاليف

ً  مصاريف  244,639,898 72,735,563 171,904,335 -- -- -- -- -- -- -- -- -- وموجودات أخرى  ، ودائع مدفوعة مقدما

 33,575,528 29,634,206 3,941,322 -- -- -- -- -- -- -- -- -- صافي   ،ومعدات ممتلكات

 2,793,154 2,793,154 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  وصكوك سندات   من مستحقة خاصة عموالت خلد

 101,445,631 101,445,631 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

 121,500,000 121,500,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- نظامية  وديعة

 17,992,463 17,992,463 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- دخل مستحق من الوديعة النظامية

 2,563,322,675 1,013,761,624 311,851,099 280,978,795 165,547,389 22,878,425 50,402,634 80,025,493 55,411,814 181,519,890 273,045,747 127,899,765 إجمالي الموجودات 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -29
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 29-1

 

 

 الهندسة 

 لاير سعودي

 الحريق 

 لاير سعودي

 البحري

 لاير سعودي

 المركبات 

 لاير سعودي

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي

 الحماية 

 لاير سعودي

 الطبي 

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي

 أخرى

 لاير سعودي

 غير موزعة 

 لاير سعودي

 مساهمين 

 لاير سعودي

 اإلجمالي 

 لاير سعودي

             2020ديسمبر  31كما في 

             المطلوبات 

 31,974,787 -- 35,619,012 (4,182,856) -- 1,255,282 1,255,282 270,766 999,292 387,124 (1,080,115) (2,549,000) دائنة   ذمم

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- هامش تمويل دائن 
23,116,816 23,116,816 

 47,710,736 -- 47,710,736 -- -- -- -- -- -- -- -- -- دائنة  دإسنا إعادة ذمم

 39,812,365 -- -- 5,004,278 -- -- -- 8,166,525 169,274 125,199 7,936,299 18,410,790 مستحقة  إسناد إعادة أقساط

 548,541,182 -- -- 46,134,827 123,307,711 6,557,129 25,835,552 29,480,215 25,076,555 36,106,061 119,627,640 136,415,492 المكتسبة  غير األقساط

 716,946,866 -- -- 132,275,307    - 11,550,827 40,913,107 30,096,724 56,054,603 114,405,935 247,896,233 83,754,130 التسوية  تحت المطالبات

 350,741,781 -- -- 36,740,076 106,234,545 18,186,795 20,614,974 21,650,021 52,628,339 22,817,036 44,238,385 27,631,610 وغير المبلغ عنها المطالبات المتكبدة 

على عمليات    مكتسبة غير عموالت

 15,805,185 -- -- 2,635,547 -- -- 32,687 2,430,236 -- 135,147 3,534,780 7,036,788 معاد اسنادها 

 23,860,764 3,189,535 20,671,229 -- -- -- -- -- -- -- -- -- أخرى  ومطلوبات مستحقة مصاريف

 10,673,191 -- 10,673,191 -- -- -- -- -- -- -- -- -- للموظفين  الخدمة  نهاية مكافآة

 15,173,830 15,173,830 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ضريبة  الالزكاة و مخصص

البنك  موالت مستحقة الى دخل ع

 20,185,653 20,185,653 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- المركزي السعودي 

  1,844,543,156 61,665,834 114,674,168 218,607,179 229,542,256 37,550,033 88,651,602 92,094,487 134,928,063 173,976,502 422,153,222 270,699,810 إجمالي المطلوبات 
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 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلالشركة السعودية  
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -29
 

 قطاعات األعمال ) تتمة ( 29-1

 

 الهندسة 

 لاير سعودي 

 الحريق

 لاير سعودي 

 البحري 

 لاير سعودي 

 المركبات 

 لاير سعودي 

 الحوادث العامة 

 لاير سعودي 

 الحماية 

 لاير سعودي 

 الطبي  

 لاير سعودي 

 متخصصة 

 لاير سعودي 

 أخرى 

 لاير سعودي 

 غير موزعة 

 لاير سعودي 

 مساهمين

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

               2019ديسمبر  31كما في 

             المطلوبات 

 39,928,645 -- 72,116,481 (20,746,114) -- 1,147,290 (1,585,379) (1,891,045) 5,093,599 (16,377,915) 7,007,543 (4,835,815) دائنة   ذمم

 46,173,239 -- 46,173,239 -- -- -- -- -- -- -- -- -- دائنة  دإسنا إعادة ذمم

 21,741,812 -- -- 10,083,938 -- -- 73,543 6,995,292 -- 787,215 2,625,156 1,176,668 مستحقة  إسناد إعادة أقساط

 401,997,592 -- -- 47,638,536 81,440,011 8,091,261 21,263,471 27,725,120 18,293,464 28,929,678 97,227,443 71,388,608 المكتسبة   غير األقساط

 737,229,272 -- -- 160,158,049 -- 7,426,620 26,341,460 27,148,368 52,744,829 144,953,939 216,947,133 101,508,874 التسوية  تحت  المطالبات

 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  

 

 33,946,957  

 

 49,242,742  

 

 15,544,440  

 

 49,680,204  

 

 32,306,225  

 

 25,366,145  

 

 25,454,102  

 

 88,661,520  

 

 35,052,611  -- -- 355,254,946 

على عمليات معاد   مكتسبة غير  عموالت

 اسنادها 

 

 1,283,599  

 

 1,972,899  

 

 91,998  

 

--  

 

 1,966,475  

 

--  

 

--  

 

--  

 

 3,081,101  -- -- 8,396,072 

 19,420,788 3,910,916 15,509,872 -- -- -- -- -- -- -- -- -- أخرى  ومطلوبات  ةمستحق  مصاريف

 8,828,705 -- 8,828,705 -- -- -- -- -- -- -- -- -- للموظفين  الخدمة نهاية مكافآة

 23,742,062 23,742,062 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ضريبة  الالزكاة و مخصص

نك المركزي  البدخل عموالت مستحقة الى  

 17,992,463 17,992,463 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- السعودي  

 1,680,705,596 45,645,441 142,628,297  235,268,121   170,101,531   42,119,273   71,459,240   94,250,435   125,812,096   173,929,355  375,022,916  204,468,891  إجمالي المطلوبات 
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  التعاونية)إعاده( الشركة السعودية إلعادة التأمين 
 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 ) تتمة (   القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 علومات القطاعية ) تتمة ( الم -29
 

 القطاعات الجغرافية  29-2

 
 المملكة 

 العربية السعودية 
 منطقة بلدان أخرى في  

 الشرق األوسط 
 إجمالي  بلدان أخرى  آسيا  إفريقيا 

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

       2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
       عمليات إعادة التأمين   نتائج

       اإليرادات 

  935,114,217   162,329,739   279,437,127  37,869,697   108,596,368   346,881,286  إجمالي األقساط المكتتبة
 (132,993,489) -- (20,454,771) (146,394)  (374,234)  (112,018,090) أقساط معاد إسنادها 

 (29,481,546) (231,209)  (8,669,040)  (1,844,585)  (5,068,644)  (13,668,068) ارة  مصاريف فائض الخس
  772,639,182   162,098,530   250,313,316  35,878,718   103,153,490   221,195,128  صافي األقساط المكتتبة  

 (125,518,602) (42,059,777) (38,185,950) (548,738)  (20,127,056)  (24,597,081)  األقساط غير المكتسبة صافي  التغير في
  647,120,580   120,038,753   212,127,366  35,329,980   83,026,434   196,598,047  صافي األقساط المكتسبة 

  12,693,388  --   3,946,521   64,428  (4,397)   8,686,836  عموالت على عمليات معاد إسنادها  
  659,813,968   120,038,753   216,073,887  35,394,408   83,022,037   205,284,883  ادات اجمالي اإلير

       
       مصاريف وتكاليف االكتتاب 
 (481,191,479)   (49,527,535)  (110,390,833)  (24,454,267)  (60,672,765)  (236,146,079)  إجمالي المطالبات المسددة 

  181,476,339   391,550   18,488,001  --   5,636,693   156,960,095  مطالبات المسددة  حصة المعيد من ال
 (299,715,140) (49,135,985) (91,902,832)  (24,454,267)  (55,036,072) (79,185,984)  صافي المطالبات المسددة  

 (107,762,057) (1,834,126)  (67,172,846) (6,181,048)  (12,868,568)  (19,705,469)  التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي  
  15,497,385  (16,320,313) (3,146,093)   7,949,551   12,722,366  14,291,874 التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي  

 (391,979,812) (67,290,424) (162,221,771) (22,685,764)  (55,182,274)  (84,599,579)  صافي المطالبات المتكبدة 
 (194,682,388) (44,993,938) (64,319,323) (10,459,691)  (23,537,876)  (51,371,560)  وعموالت أرباح  االكتتاب تكاليف

 (4,002,629)  (601,328)  (1,206,974)  (188,820) (463,530)  (1,541,977)  مصاريف اكتتاب اخرى  

 ف وتكاليف اإلكتتاب إجمالي مصاري 
                  

(137,513,116) 
                  

(79,183,680) 
           

(33,334,275) 
            

(227,748,068) 
           

(112,885,690) 
             

(590,664,829) 
  69,149,139   7,153,063  (11,674,181)  2,060,133   3,838,357   67,771,767  صافي دخل / )خسارة( االكتتاب  

 
 
 

 
 المملكة

 العربية السعودية 
 بلدان أخرى في منطقة 

 الشرق األوسط 
 إجمالي  بلدان أخرى  آسيا إفريقيا

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

       2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
       لتأمين نتائع عمليات إعادة ا

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

 (127,843,625) -- (18,938,912) (6,205) (448,149) (108,450,359) أقساط معاد إسنادها 
 (18,398,659) (126,518) (4,484,972) (1,212,537) (4,586,370) (7,988,262) مصاريف فائض الخسارة  
  646,605,277  100,343,382  206,724,851  47,120,263  86,805,575  205,611,206 صافي األقساط المكتتبة 

 (4,070,415) (13,079,119)  8,927,677 (3,681,182)  6,123,956 (2,361,747) األقساط غير المكتسبةصافي التغير في 
  642,534,862  87,264,263  215,652,528  43,439,081  92,929,531  203,249,459 صافي األقساط المكتسبة 

  18,175,998  --  3,453,296  3,998  88,581  14,630,123 عموالت على عمليات معاد إسنادها  

  660,710,860  87,264,263  219,105,824  43,443,079  93,018,112  217,879,582 اجمالي اإليرادات 

       
       مصاريف وتكاليف االكتتاب

 (436,701,322) (42,794,810) (133,923,519) (20,095,037) (66,437,660) (173,450,296) إجمالي المطالبات المسددة 

  60,006,499  --  7,453,347  29,529  88,486  52,435,137 حصة المعيد من المطالبات المسددة  

 (376,694,823) (42,794,810) (126,470,172) (20,065,508) (66,349,174) (121,015,159) صافي المطالبات المسددة  

  9,524,357 (1,968,084) (1,187,145) (832,965)  2,782,790  10,729,761 التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 (49,899,318) (8,635,920) (10,539,367) (5,186,038) (13,075,139) (12,462,854) بلغ عنها، صافي   التغير في المطالبات المتكبدة وغير الم

 (417,069,784) (53,398,814) (138,196,684) (26,084,511) (76,641,523) (122,748,252) صافي المطالبات المتكبدة

 (172,780,534) (32,577,302) (51,893,944) (11,578,637) (27,287,641) (49,443,010) وعموالت أرباح  االكتتاب تكاليف

 (3,616,464) (338,994) (1,153,102) (214,489) (465,290) (1,444,589) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (593,466,782) (86,315,110) (191,243,730) (37,877,637) (104,394,454) (173,635,851) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

  67,244,078  949,153  27,862,094  5,565,442 (11,376,342)  44,243,731 افي دخل / )خسارة( االكتتاب  ص
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -29
 

 

 القطاعات الجغرافية )تتمة(  29-2
 
 
 

 
 المملكة 

 العربية السعودية 

بلدان أخرى في  
 منطقة

 الشرق األوسط 
 إجمالي  مساهمين  غير موزعة  بلدان أخرى  آسيا إفريقيا 

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

         2020ديسمبر   31كما في 

         الموجودات 

 13,156,722 5,122,375 -- -- 642,190 -- -- 7,392,157 النقد وأرصدة لدى البنوك

 193,459,502 183,334,500 -- -- 10,125,002 -- -- -- ألجل ئعودا
عموالت خاصة مستحقة من ودائع   دخل

 3,211,493 2,426,007 -- -- 188,215 -- -- 597,271 ألجل  

 293,755,148 -- 3,512,704 ( 2,939,483) 67,682,082 36,230,546 54,656,040 134,613,259 صافي ، تامين مدينة أقساطذمم 
العادلة في   بالقيمةمدرجة  إستثمارات

 512,081,378 311,078,319 -- -- -- -- -- 201,003,059 قائمة الدخل  
تاريخ استثمارات محتفظ بها حتى 

 184,022,721 184,022,721 -- -- -- -- -- -- األستحقاق

 594,263,077 -- -- 196,179,733 144,179,702 25,608,632 61,159,156 167,135,854 مستحقة   تأمين إعادة أقساط
  غير األقساط  من إسنادها المعاد الحصة

 71,861,774 -- -- -- 9,839,862 9,358 322,907 61,689,647 المكتسبة 

 12,783,693 -- -- -- -- -- 33,114 12,750,579 مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط
  المطالبات من إسنادها المعاد الحصة

 154,674,308 -- -- -- 12,375,558 2,348,061 16,611,952 123,338,737 التسوية تحت
  المطالبات من إسنادها المعاد الحصة

 45,796,293 -- -- 142,851 8,501,194 371,366 11,432,250 25,634,334 لمتكبدة وغير المبلغ عنها  ا
 149,403,279 -- -- 48,801,238 36,218,491 5,896,154 18,419,904 40,067,492 مؤجلة  إكتتاب تكاليف

ً   مصاريف ، ودائع   مدفوعة مقدما

 289,098,884 114,548,477 -- 97,119,659 180,079 -- -- 77,250,669 وموجودات أخرى  

 33,625,332 28,858,623 -- -- 1,147,440 -- -- 3,619,269 صافي   ،ومعدات  ممتلكات
  سندات من  مستحقة   خاصة عموالت  دخل

 6,180,645 6,180,645 -- -- -- -- -- -- وصكوك 
إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة  

 120,141,077 120,141,077 -- -- -- -- -- -- حقوق الملكية 

 81,000,000 81,000,000 -- -- -- -- -- -- نظامية   وديعة
 20,185,653 20,185,653 -- -- -- -- -- -- مستحق من الوديعة النظاميةدخل 

 2,778,700,979 1,056,898,397 3,512,704 339,018,296 291,079,815 70,464,117 162,635,323 855,092,327 لموجودات إجمالي ا 

         

         المطلوبات 

 31,974,787 -- 8,723,050 -- 1,537,314 3,790,237 11,039,248 6,884,938 دائنة   ذمم

 23,116,816 23,116,816 -- -- -- -- -- -- هامش تمويل دائن 

 47,710,736 -- 47,710,736 -- -- -- -- -- دائنة  دإسنا إعادة ذمم

 39,812,365 -- -- 27,135 9,966,659 172,481 948,529 28,697,561 مستحقة  إسناد إعادة أقساط

 548,541,182 -- -- 123,524,764 135,869,006 19,068,716 66,579,800 203,498,896 المكتسبة  غير  األقساط

 716,946,866 -- -- 4,680,223 236,616,246 29,288,206 147,181,369 299,180,822 التسوية  تحت المطالبات

 350,741,781 -- -- 106,575,507 81,622,772 10,261,611 42,362,795 109,919,096 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  
على عمليات معاد   مكتسبة غير عموالت

 15,805,185 -- -- -- 2,090,900 1,789 58,230 13,654,266 نادها  إس

 أخرى  ومطلوبات مستحقة   مصاريف
-- -- -- -- -- 

 

20,671,229 

 

3,189,535 23,860,764 

 10,673,191 -- -- -- -- -- -- 10,673,191 للموظفين  الخدمة  نهاية  مكافآة

 15,173,830 15,173,830 -- -- -- -- -- -- ضريبة  الالزكاة و مخصص
البنك  دخل عموالت مستحقة الى 

 20,185,653 20,185,653 -- -- -- -- -- -- المركزي السعودي 

  1,844,543,156 61,665,834 77,105,015 234,807,629 467,702,897 62,583,040 268,169,971 672,508,770 إجمالي المطلوبات 
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 المعلومات القطاعية ) تتمة (  -29
 

 

 القطاعات الجغرافية )تتمة(  29-2

 
 المملكة 

 العربية السعودية 

بلدان أخرى في  
 منطقة 

 إجمالي مساهمين غير موزعة  بلدان أخرى  آسيا  إفريقيا  الشرق األوسط 

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

           2019ديسمبر  31كما في 

         الموجودات 

 13,169,059 7,107,736 -- -- 760,772 -- --  5,300,551  النقد وأرصدة لدى البنوك
 378,031,179 239,835,817 -- -- 59,314,238 -- --  78,881,124  ألجل ودائع

 7,974,404 6,246,374 -- -- 864,559 -- --  863,471  عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل   دخل

 233,392,376 -- 976,153 (3,313,544) 53,855,741 23,783,305 45,533,263  112,557,458  ، صافي تامين مدينة أقساطذمم 
 417,847,821 376,970,680 40,877,141 -- -- -- -- -- العادلة في قائمة الدخل   بالقيمةمدرجة  إستثمارات

 37,500,000 37,500,000 -- -- -- -- -- -- استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 467,070,866 -- -- 134,891,884 113,640,819 28,976,678 52,954,230 136,607,255 مستحقة  تأمينإعادة   أقساط
 50,836,786 -- -- -- 9,593,658 1,298 126,581 41,115,249 المكتسبة  غير األقساط  من إسنادها المعاد الحصة

 11,743,563 -- -- -- -- -- 1,059,334 10,684,229 مؤجلة  الالخسارة فائض  أقساط
  تحت المطالبات من إسنادها المعاد الحصة

 282,718,771 -- -- -- 16,441,410 1,582,715 20,333,649 244,360,997 التسوية
لمتكبدة  ا المطالبات من إسنادها المعاد الحصة

 34,812,075 -- -- 46,766 9,842,863 204,631 916,722 23,801,093 وغير المبلغ عنها  
 106,279,101 -- -- 31,888,200 25,344,262 5,381,604 13,651,794 30,013,241 مؤجلة  إكتتاب تكاليف

ً   مصاريف وموجودات  ، ودائع  مدفوعة مقدما

 244,639,898 72,735,564 156,690,309 -- 155,394 -- -- 15,058,631 أخرى  

 33,575,528 29,634,206 -- -- 1,469,136 -- -- 2,472,186 صافي   ،دات ومع ممتلكات
  سندات من  مستحقة   خاصة عموالت  دخل

 2,793,154 2,793,154 -- -- -- -- -- --   وصكوك
إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق  

 101,445,631 101,445,631 -- -- -- -- -- -- الملكية 

 121,500,000 121,500,000 -- -- -- -- -- -- نظامية   وديعة
 17,992,463 17,992,463 -- -- -- -- -- -- دخل مستحق من الوديعة النظامية

 2,563,322,675 1,013,761,625 198,543,603 163,513,306 291,282,852 59,930,231 134,575,573 701,715,485 إجمالي الموجودات 

         

         المطلوبات 
 39,928,645 -- 2,567,737 2,087,962 8,790,765 2,519,498 11,542,237 12,420,446 دائنة   مذم

 46,173,239 -- 46,173,239 -- -- -- -- -- دائنة  إسناد إعادة ذمم
 21,741,812 -- -- -- 7,243,582 (311,533) (1,124,041) 15,933,804 مستحقة  إسناد إعادة أقساط

 401,997,592 -- -- 81,465,025 97,806,899 18,504,245 46,341,278 157,880,145 بة المكتس غير  األقساط

 التسوية  تحت المطالبات
402,401,571 136,453,774  

 

22,019,223  173,189,167   3,165,537  -- -- 737,229,272 
 355,254,946 -- -- 90,446,478 80,004,135 18,261,640 44,964,529 121,578,164 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  

 8,396,072 -- -- -- 1,966,475 302 24,928 6,404,367 مكتسبة  غير عموالت
 19,420,788 3,910,916 15,509,872 -- -- -- -- -- أخرى  ومطلوبات مستحقة   مصاريف

 8,828,705 -- -- -- -- -- -- 8,828,705 لموظفين ل الخدمة  نهاية  مكافآة
 23,742,062 23,742,062 -- -- -- -- -- -- ضريبة  الالزكاة و مخصص

البنك المركزي  دخل عموالت مستحقة الى 

 17,992,463 17,992,463 -- -- -- -- -- -- السعودي  

 1,680,705,596  45,645,441 64,250,848  177,165,002  369,001,023  60,993,375  238,202,705 725,447,202 إجمالي المطلوبات 
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 إدارة المخاطر -30

 حوكمة المخاطر

السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية الموضوعة التي تستخدم الهيكل  تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من  

والمعروفة والتي تتوافق مع  التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها  

رة. تتعرض الشركة لمخاطر التأمين، وإعادة اإلسناد، الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدا

 وأسعار العموالت الخاصة، واالئتمان، والسيولة، ومخاطر العمالت. 

 هيكل إدارة المخاطر 

 ل الشركة لتحديد ومتابعة وتقويم ومراقبة المخاطر. تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخ 

 مجلس اإلدارة 

ؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه واعتماد اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق  إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المس

 األهداف المحددة للشركة. 

 اإلدارة العليا 

اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل الشركة بشأن  اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات  

 قبول المخاطر. 

 فيما يلي المخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها : 

 مخاطر إعادة التأمين  30-1

لمخاطر بوقوف حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة  تمثل المخاطر الناتجة من عمليات إعادة التأمين المكتتبة ا

تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود إعادة التأمين هذه في المطالبات والمزايا الفعلية  الناتجة عن ذلك الحادث.  

ك بتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أكثر من تلك  المدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين. ويتأثر ذل

 حقة للمطالبات طويلة األجل. المقدرة أصالً والتطورات الال 

 

أن   الواردة( حيث  )العمليات  التأمين  إعادة  وبناء محفظة كبرى من عقود  المكتتبة  األخطار  بتنويع  المخاطر وذلك  تغيرات  تتحسن 

التطبيق  تكون أقل تأثراً بالتغيير بأي جزء من المحفظة. كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق االختيار والمحافظ األكثر تنوعاً س

  الحذر إلستراتيجية التأمين والتعليمات المتعلقة بها وباستخدام ترتيبات إعادة التأمين. تشمل إستراتيجية التأمين الخاصة بالشركة، وال 

 تقتصر، على ما يلي : 

في النتائع   لمخاطر المقبولة، ضمن كل فئة، وذلك بشمول التغطية لعدد جيد من المخاطر من أجل تقليل التغيرات تنويع فئات ا •

 والمحصالت النهائية. 

 

 تنويع مخاطر األعمال من حيث نوف وحجم المخاطر، والصناعة، والمنطقة الجغرافية.  •

 

خالل دورة أعمالها العادية، بإبرام اتفاقيات إعادة    تقوم الشركة   لتقليل تعرضها للمخاطر المالية الناتجة عن المطالبات الكبرى،

، وتسمح لددارة بإحتواء المخاطر. يتم  ستؤدي الى ارتفاف المقدرة في االكتتابمن هذه العمليات  إسناد لدى أطراف أخرى حيث تؤ

األقساط والفائض، وبموجب اتفاقيات  جزء من عمليات إعادة التأمين المسندة بموجب اتفاقيات، على أساس نسبي من الحصة في  

لكوارث للتأكد من أن صافي التحمل يتوافق مع قدرة الشركة  تقوم على أساس غير نسبي مثل تأمين فائض الخسارة للمخاطر وا

 على تحمل المخاطر. 
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 )تتمة(  إدارة المخاطر -30

 مخاطر إعادة التامين تتمة(  30-1

لشركة، فإنها غير معفاة من التزاماتها المباشرة تجاه الشركات المسندة إليها عمليات  وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة إسناد لدى ا

إعادة التأمين، وبالتالي فإنها تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من الشركات  

 ترتيبات إعادة اإلسناد.  ليات التأمين من الوفاء بالتزاماتها بموجب المسندة إليها عم

 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 : 

 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 غ المبل 
 النسبة   بالرياالت السعودية  

 ٪37 346,881,286 المملكة العربية السعودية

 ٪30 279,437,127 اسيا

 ٪12 108,596,368 بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط

 ٪4 37,869,697 أفريقيا

 ٪17 162,329,739 أخرى

 935,114,217 100٪ 

  
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 المبلغ  
 النسبة   بالرياالت السعودية  

 %41  322,049,827  المملكة العربية السعودية

 %29  230,148,735  اسيا

 %12  91,840,094  بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط

 %6  48,339,005  أفريقيا

 %13  100,469,900  أخرى

  792,847,561  100% 

 
. الطرفييم مخاطر متعددة يشملها في نفس الموقع الجغرافي أو من قبل نفس  تراقب الشركة تركيز المخاطر من خالل تق

متكاملة  ل الزالزل،  و  الفيضانات  مخاطرل واحد.  تصنف  مدينة  وكموقع  معين  لمبنى  والممتلكات  الحريق  المباني لمخاطر 

 المشتملةمخاطر متعددة  ال حري،  تعتبر مكان واحد. وبالمثل، لخطر الب  ةحادث مطالبة واحدل المجاورة ، والتي يمكن أن تتأثر  

خطرا واحد مع تقييم تركيز المخاطر. تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التأمين   تعتبرفي رحلة سفينة واحدة  

 ة إعادة التأمين للحد من هذا التعرض إلى مستويات مقبولة لدى الشركة.الفردية والتراكمية وتضع سياس

 

 

 االفتراضات األساسية  

الخسائر النهائية نسب  .ثل االفتراضات األساسية المتعلقة بتقدير االلتزامات نسبة الخسائر النهائية المقدرة للشركةتتم 
 .المقدرة تم تقديرها باستخدام أساليب إكتوارية
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 إدارة المخاطر )تتمة(  -30

 مخاطر إعادة التامين تتمة(  30-1

 الحساسيات 

تملة المعقولة في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسائر النهائية مع إبقاء جميع االفتراضات  إن التحليل أدناه يوضح الحركات المح

 صافي الدخل كالتالي: األخرى ثابتة والتي يظهر آثرها على صافي المطلوبات و 

    2020ديسمبر   31

 التغير في االفتراضات   
 صافي األثر على 

 صافي المطلوبات 
 األثر على صافي الدخل 

 39,197,981 39,197,981 %10+  الخسارة النهائية  نسبة

  -10% (39,197,981) (39,197,981) 

 

    2019ديسمبر  31

 التغير في االفتراضات   
 األثر على صافي 

 صافي المطلوبات 
 األثر على صافي الدخل 

 41,706,979 41,706,979 %10+  نسبة الخسارة النهائية 

  -10% (41,706,979) (41,706,979) 

 
 

Public



 
 

 التعاونية  )إعاده( عادة التأمين إلسعودية  الشركة ال 

 ) شركة مساهمة سعودية ( 

 ) تتمة (   القوائم المالية إيضاحات حول 

 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 

58 

 إدارة المخاطر )تتمة(  -30

 مخاطر إعادة اإلسناد  30-2

المالية الناتجة عن المطالبات الكبرى، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية، بإبرام اتفاقيات إعادة أسناد لدى أطراف  لتقليل تعرضها للمخاطر 

بالمنافع الخاصة    مع المبالغ المرتبطة يتماشىبها على نحو  يهم واإلعتراف  معيدي التأمين المسند ال  المبالغ القابلة لالسترداد من  أخرى. يتم تقدير

 . إعادة التأمينكموجودات المركز المالي  قائمة في ويتم إدراجها    لشروط إتفاقيات إعادة اإلسنادوفقا  ائقبالوث 
 

م الشركة بتقويم الوضع المالي لهذه الشركات، ومراقبة  لتقليل تعرضها للخسائر الكبرى الناتجة عن إفالس شركات إعادة التأمين المسند إليها، تقو

 مناطق جغرافية والنشاطات والظروف االقتصادية لشركات إعادة التأمين المسند إليها العمليات. تركز مخاطر االئتمان في 

 

المخاطر واإلكتتاب. تتلخص هذه المعايير في  يتم اختيار الشركات المسند إليها وفق المعايير والتعليمات التالية المحددة من مجلس اإلدارة ولجنة  
 اآلتي : 

 
) مثل وكالة ستاندرد آند بورز( والذي يجب أال يقل عن   مان المقبول من قبل وكاالت التصنيف العالمية المعترف بهاالحد األدنى لتصنيف االئت  (أ

 )ب ب ب( )ستاندرد أند بورز( أو ما يوازيها. 

 
 سمعة شركات إعادة تأمين المعينة.  (ب 

 
 ة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين.  رخب  (ت 

 
الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية، والخبرات اإلدارية والفنية واألداء السابق، حيثما ينطبق، ومطابقة ذلك مع قائمة  إضافة لذلك، تقوم 

 ل الموافقة عليها كشركات معاد اإلسناد إليها. المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر واإلكتتاب قب 

ناد ال تعفى الشركة من التزاماتها تجاه شركات التأمين المسند إليهم وبالتالي تبقى الشركة مسؤولة عن جزء من المطالبات  إن اتفاقيات إعادة اإلس

أن صافي مخاطر    ليهم بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات إعادة اإلسناد. تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم يوف به معيدي التأمين المسند إ

 مليون لاير سعودي(.  249.6 :2019)   من ذمم المسند اليهممليون لاير سعودي مستحقة  112.9مان ذات الصلة االئت 

 المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية  30-3

الموافقات ومراقبة  العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة 

النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات معيدي التامين ولتمكينها من  

للتحكم في    إطار عمل إلدارة المخاطر حيث يتم تحديد السياسات واإلجراءات وضعت الشركة سياسة    سداد التزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها

 المخاطر وتخفيفها

 

 إدارة مخاطر المطالبات  30-4

تنشأ مخاطر المطالبات في الشركة عند حدوث حاالت غير دقيقة او غير مكتملة لالحتياطيات او تسويات المطالبات او ضعف في جودة الخدمة  

لى النجاح واالحتفاظ باعمالها او تتكبد تعويضات  ع  قدرتهاارة المطالبات.  هذه المخاطر قد تضر بالشركة وتضعف  او االفراط في تكاليف اد

 المطالبات. تأديبية. هذه المخاطر قد تنشأ خالل اي مرحلة من مراحل دورة 

عقود اعادة التأمين. وهدفهم هو   تخـسرالـشركة  يركز قـسم المطالبات في الـشركة على الجودة والدقة والـسرعة في ايـصال الخدمات التي قد تجعل  

وفعالة وفي وقت مناســب وذلك وفقا لســياســة الشــروط واالحكام والبيئة التنظيمية ومصــالح الشــركة.    لمطالبات لتصــبح عادلةتعديل اجراءات ا

ون هنالك توقعات موثوق بها لتكون االحتياطيات السـريعة والدقيقة اعدت لكل التزامات المطالبات متضـمنة لمخصـصـات المصـروفات  حالما يك

 التزامات مطالبات
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30

 االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية 30-5

يقة او  ؤات الغير دقتنشـاء مخاطر االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية في الشـركة عندما تكون مطالبات التأمين الناشـئة غير كافية وذلك من خالل التنب

 من خالل تكوين مخصصات غير كافية للمصاريف والديون المشكوك في تحصيلها العادة التأمين.  

ــركةاالحتياطيات ومخاطر اال  إلدارة ــتعمال نطاق تقنيات معتمدة لتقدير المطالبات النهائية ومراقبة تطور   حتياطيات النهائية، يقوم الفريق االكتوراي بالشـ بإسـ

 بار الضغظ ألرصدة المطلوبات التأمين النهائية.  المطالبات وقيام بإخت

   .( 4ل )أنظر أيضاح األعماعليها عبر الزمن ولجميع فئات هدف سياسة احتياطيات الشركة هو لخلق توقعات دقيقة  وثابته يمكن االعتماد إن 

 مخاطر االئتمان  30-6

 مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.    تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة

الشـركة، يمثل الحد األقصـى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشـركة القيمة الدفترية المفصـح عنها  بالنسـبة لكافة فئات الموجودات المالية المحتفظ بها لدى  

 31)  2020ديـسمبر   31ـشركات وـسطاء كما في  3الـشركة مـستحقة الـسداد من ـشركتين تأمين ومن الذمم المدينة الخاـصة ب  %38في قائمة المركز المالي. إن  

كة االقسـاط المدينة من شـركات التامين المسـندة المحلية فيما يلي بياناً بالسـياسـات واإلجراءات المتبعة من قبل الشـركة  (.التقدم الشـر  %37.: 2019ديسـمبر  

 الشركة:   لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها

المالي لهذه الشـركات . وكشـرط مسـبق، لتقليل تعرضـها للخسـائر الكبرى الناجمة عن إفالس شـركات إعادة اإلسـناد ، تقوم الشـركة تقويم الوضـع   •

 يجب أن يكون األطراف التي يتم إعادة اإلسناد لديها مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول، من حيث الضمان، يؤكد متانة وضعها المالي.

الـية األخرى ، تتـعاـمل الشــــرـكة فقط مع بنوتقوم الشــــرـكة   • ك تـجارـية ذات مركز ـمالي فيـما يتعلق بمـخاطر االئتـمان الـناتـجة عن الموجودات الـم

 وتصنيف ائتماني جيد .

ـستحقة من ـشركات التأمين تقوم الـشركة بإبرام اتفاقيات تأمين فقط مع جهات معترف بها وذات ـسمعة جيدة . إـضافة إلى ذلك، يتم مراقبة المبالغ الم •

 بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر الديون المعدومة. 

 االئتمان المتعلقة بشركات التأمين وذلك من خالل مراقبة الذمم المدينة القائمةتقوم الشركة بالحد من مخاطر  •

 .أأإلى    ب+ وتتراوح التصنيفات االئتمانية ألصحاب المشاريع المعاد تدويرها من 

 الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها بنود الموجودات في قائمة المركز المالي :يعكس  

 2020 ديسمبر 31 

 لاير سعودي 

 

 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي 

 عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين  عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين 

 7,107,736 6,021,323   5,122,375  7,985,348 رصدة لدى النبكأو النقد

 239,835,817 138,195,362   183,334,500   10,125,002  ودائع ألجل 

 -- 235,474,039     --   296,300,997  اجمالي االقساط المدينة ذمم 

 -- 282,718,771     --  154,674,308  الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية 

     --  45,796,293  المتكبدة وغير المبلغ عنها لحصة المعاد إسنادها من المطالبات ا
        

34,812,075   -- 

  2,426,007    785,486  ودائع الجلدخل عموالت خاصة مستحقة من 

              

1,728,030 

           

6,246,374 

 -- 467,070,866     --   594,263,077  أقساط تأمين مستحقة  

 37,500,000 --  184,022,721 -- االستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 --  6,180,645  -- دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك 

           

2,793,154 

 342,048,910 40,877,141  311,078,319  201,003,059   إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل  

 72,735,564 158,597,499  113,954,719  146,228,530  أخرى  موجودات

  1,457,162,101  806,119,286  1,365,495,106 708,267,555 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30

 مخاطر االئتمان )تتمة( 30-6

 يتم إستخدام درجات التنصيف المتبعة من قبل وكالة " ستاندرد آند بورز ". 

 مان لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كما يلي:االئت إن جودة 

 عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين  االدوات  المالية وكالة تصنيف االئتمان جودة االئتمان

   
2020 

 لاير سعودي

2019 

 لاير سعودي 

2020 

 لاير سعودي

2019 

 لاير سعودي 

 -- -- -- -- سندات / صكوك   فيتشز /زبوردز / موديستنادر اند  أأأ / أأأ  

 -- -- -- -- سندات / صكوك   فيتشز /ستنادر اند بوردز / موديز أأ / أأ  

  40,480,100 41,264,763 -- -- سندات / صكوك   فيتشز /ستنادر اند بوردز / موديز أ  

  20,000,000  20,000,000 -- -- سندات / صكوك   فيتشز /ستنادر اند بوردز / موديز أأ ب ب ب / ب 

  10,032,416 -- -- -- سندات / صكوك   فيتشز /ستنادر اند بوردز / موديز واقل  أب ب /ب  

 غير مصنفة
  20,000,000 -- -- -- سندات / صكوك   

  غير مصنفة

صناديق مرابحة /  

/   استثمار صناديق

 اسهم 
201,003,059 40,877,141 249,813,556 

 

 

286,458,164  

   201,003,059 40,877,141 311,078,319 376,970,681  
 

 فيما يلي جودة االئتمان لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:

 عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين  االدوات  المالية وكالة تصنيف االئتمان جودة االئتمان

   
2020 

 سعوديلاير 

2019 

 لاير سعودي 

2020 

 لاير سعودي

2019 

 لاير سعودي 

 37,500,000 41,608,373 -- -- سندات / صكوك   فيتشز /ستنادر اند بوردز / موديز أ-

 -- 45,934,730 -- -- سندات / صكوك   فيتشز /ستنادر اند بوردز / موديز ب ب ب + 

 -- 89,462,310 -- -- سندات / صكوك   فيتشز /ستنادر اند بوردز / موديز - ب ب 

 -- 7,017,308 -- -- سندات / صكوك   فيتشز /ردز / موديزستنادر اند بو ب+ 

   -- -- 184,022,721 37,500,000 

 

 مخاطر السيولة 30-7

 المتعلقة بالتزاماتها المالية.تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات 

 وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال نشوئها.  يتم مراقبة متطلبات السيولة شهرياً، 

 خمس سنوات.أقل من إستحقاق أصلية  ةكافة الودائع ألجل المملوكة للشركة كما في تاريخ قائمة المركز المالي فترلإن 

 

 محفظة االستحقاقات 

الخاصة بالشركة وذلك على أساس االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقية المتوقعة. يتم  يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية  

التأمين الصادرة من مطلوبات  النقدية  التدفقات  المقدر لصافي  التوقيت  إلى  إستنادا  اإلستحقاقات  تواريخ  األقساط غير    تحديد  إستبعاد  تم  بها.  المعترف 

 .  ل إلتزامات تعاقديةالمكتسبة من التحليل ألنها ال تمث 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30

 مخاطر السيولة )تتمة( 30-7

 )تتمة( محفظة االستحقاقات

 2020ديسمبر  31 

 عمليات المساهمين    عمليات إعادة التأمين  

 

 حتى
 سنة واحدة 
 لاير سعودي

 أكثر من سنة 
 لاير سعودي

 المجموع 
 لاير سعودي

 حتى
 سنة واحدة 
 لاير سعودي

 أكثر من سنة 
  سعوديلاير

 المجموع 
 لاير سعودي

       المطلوبات  

 -- -- --  31,974,787  --  31,974,787  ذمم دائنة  
 -- -- --  47,710,736  --  47,710,736  دائنة ذمم إعادة إسناد

 -- -- --  39,812,365  --  39,812,365  أقساط إعادة إسناد مستحقة
 -- -- --  716,946,866  --  716,946,866  المطالبات تحت التسوية  

 -- -- --  350,741,781  --  350,741,781  المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 
 3,173,841   -- 3,173,841   12,188,828 -- 12,188,828 اخرىومطلوبات  مصاريف مستحقة  
 23,176,628 -- 23,176,628 -- -- -- هامش تمويل دائن

 1,199,375,363 -- 1,199,375,363 26,350,469 -- 26,350,469 
 

 2019ديسمبر  31 

 عمليات المساهمين    عمليات إعادة التأمين  

 

 حتى 
 سنة واحدة 
 لاير سعودي 

 أكثر من سنة 
 لاير سعودي 

 المجموف 
 لاير سعودي 

 حتى 
 سنة واحدة 
 لاير سعودي 

 أكثر من سنة 
 لاير سعودي 

 المجموف 
 لاير سعودي 

       المطلوبات  

 -- -- --  39,928,645  --  39,928,645  ذمم دائنة  

 -- -- --  46,173,239  --  46,173,239  دائنة ذمم إعادة إسناد

 -- -- --  21,741,812  --  21,741,812  أقساط إعادة إسناد مستحقة

 -- -- --  737,229,272  --  737,229,272  المطالبات تحت التسوية  

 -- -- --  355,254,946  --  355,254,946  ة وغير المبلغ عنها المطالبات المتكبد

 اخرى  ومطلوباتمصاريف مستحقة  
  

9,744,334  -- 

  

9,744,334  

 

 3,895,222  -- 

 

 3,895,222  

 1,210,072,248 -- 1,210,072,248  3,895,222  --  3,895,222  
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30

 مخاطر السيولة )تتمة( 30-7

 السيولة فظة مح

 على أساس تاريخ االستحقاق المتوقعتحليل اإلستحقاق  

 2020ديسمبر   31 

   المساهمين عمليات    عمليات إعادة التأمين  

 اإلجمالي  ة غير متداول ة متداول  اإلجمالي  ة غير متداول ة متداول  

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

       داتالموجو

 5,122,375    -- 5,122,375  8,034,347     --  8,034,347  النقد واألرصدة لدى البنوك

 183,334,500    -- 183,334,500  10,125,002     --  10,125,002  ودائع ألجل 

 -    --    -- 293,755,148     -- 293,755,148   صافيتامين مدينة،  أقساطذمم 

 311,078,319    -- 311,078,319  201,003,059     --  201,003,059  العادلة في قائمة الدخل  بالقيمةدرجة ستثمارات مإ

    --    --    --  594,263,077   594,263,077        -- أقساط إعادة تامين مستحقة  

    --    --    --  154,674,308     --  154,674,308  التسوية تحت  المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

لمتكبدة  ا  المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة
    --    --    -- 45,796,293     --  45,796,293  وغير المبلغ عنها  

 2,426,007    -- 2,426,007  785,486     --  785,486  دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

 6,180,645    -- 6,180,645 --      --       --   وصكوك  داتسن  من  مستحقة  خاصة  عموالت  دخل
 184,022,721  184,022,721    استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 113,954,719    -- 113,954,719 146,228,530     -- 146,228,530 موجودات أخرى 

  860,402,173  594,263,077  1,454,665,250 806,119,286 --    806,119,286 

 المطلوبات 
      

    --    --    --  31,974,787     --  31,974,787  ذمم دائنة

    --    --    --  47,710,736     --  47,710,736  دائنة ذمم إعادة إسناد

    --    --    --  39,812,365   39,812,365        -- مستحقةأقساط إعادة إسناد 

    --    --    --  716,946,866     --  716,946,866  بات تحت التسوية المطال

    --    --    --  350,741,781     --  350,741,781  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

  3,173,841     --  3,173,841  12,188,828     -- 12,188,828  أخرى ومطلوبات مصاريف مستحقة 

 23,176,628  23,176,628 -- -- -- ائنهامش تمويل د

  1,159,562,998  39,812,365   1,199,375,363 26,350,469 --    26,350,469 

 779,768,817     -- 779,768,817 255,289,888  554,450,712  (299,160,824)  الفرق
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 إدارة المخاطر )تتمة( - 30

 مخاطر السيولة )تتمة( 30-7

 السيولة )تتمة(محفظة 

 تحليل تاريخ اإلستحقاق بناءاً على تواريخ اإلستحقاق المتوقعة

 2019ديسمبر  31 

   عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين  

 اإلجمالي  غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة  

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

       الموجودات

  7,107,736 --  7,107,736  6,061,323 --  6,061,323 النقد واألرصدة لدى البنوك

 239,835,817 --  239,835,817  138,195,362 --  138,195,362 ودائع ألجل 

 -- -- --  233,392,376 --  233,392,376  صافيأقساط تامين مدينة ، ذمم 

 -- -- -- 282,718,771 -- 282,718,771 ت تحت التسوية الحصة المعاد إسنادها من المطالبا

الحـصة المعاد إـسنادها من المطالبات المتكبدة وغير  
 -- -- -- 34,812,075 -- 34,812,075 المبلغ عنها  

 6,246,374 -- 6,246,374 1,728,030 -- 1,728,030 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

 -- -- --  467,070,866  467,070,866 -- قة  تامين مستح  إعادة   أقساط

  2,663,892 --  2,663,892 -- -- --  وصكوك سندات من مستحقة خاصة عموالت دخل

 376,970,680 -- 376,970,680  40,877,141 --  40,877,141 العادلة في قائمة الدخل  بالقيمةإستثمارات مدرجة 

 72,735,564 -- 72,735,564 158,597,499 -- 158,597,499 موجودات أخرى 

 896,382,577 467,070,866 1,363,453,443 705,560,063 -- 705,560,063 

 المطلوبات 
      

 -- -- --  39,928,645 --  39,928,645 ذمم دائنة

 -- -- -- 46,173,239 -- 46,173,239 ذمم إعادة إسناد دائنة

 -- -- -- 21,741,812 21,741,812 -- أقساط إعادة إسناد مستحقة

 -- -- -- 737,229,272 -- 737,229,272 المطالبات تحت التسوية 

 -- -- -- 355,254,946 -- 355,254,946 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 3,895,222 -- 3,895,222 9,744,254 -- 9,744,254 أخرى ومطلوبات مصاريف مستحقة 
 1,188,330,356 21,741,812 1,210,072,168 3,895,222 -- 3,895,222 

 628,929,277   628,929,277 1,449,762 445,329,054 (443,879,292) الفرق
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 المخاطر )تتمة(إدارة  -30

 مخاطر العمالت  8- 30

تعتقد اإلدارة أنه ال توجد مخاطر كبيرة للعمالت ت الشركة بعمالت محلية وأجنبية. تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم معامال
 . ير المقومة باللاير السعودي تمت بعمالت أجنبية مربوطة بالدوالر األمريكي. عالوة على ذلك ، اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكياألجنبية حيث أن معظم معامالت الشركة غ

 

 كما يلي :وناه موجودات ومطلوبات الشركة المسجلة بالعمالت الرئيسية يوضح الجدول أد

  2020ديسمبر   31

 المجموع  أخرى  روبية هندية  دينار كويتي  يورو إماراتي درهم  لاير قطري  دوالر أمريكي  

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

         جوداتالمو

 5,049,384 74,128 -- --  231,856   906,056  --  3,837,344  النقد وارصدة لدى البنوك 

 10,125,002 -- -- -- -- -- --  10,125,002  ألجلودائع 

 181,718,775 95,942,402  30,819,157   10,801,754   4,763,791   22,833,745   6,596,846   9,961,080  مدينة، صافيأقساط تامين ذمم 

 1,246,289 -- -- -- -- -- --  1,246,289  العادلة في قائمة الدخل بالقيمةاستثمارات مدرجة 

 184,022,721 -- -- -- -- -- --  184,022,721  االستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 22,317,465 8,216,918  10,998,944   167,643   303,413   57,093   110,059   2,463,395  مستحقةالتأمين  إعادة أقساط

 31,293,259 5,150,526 -- (5,944)  --  225  (80)   26,148,532  المكتسبةالحصة المعاد إسنادها من األقساط غير 

 93,094,074 923,130 --  958,731   1,435,757   814,461   37,332   88,924,663  الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية 

 22,239,995 10,679,216  1,182,850   1,160,035   26,894   1,780,774   22,645   7,387,581  تكاليف اكتتاب مؤجلة 

 241,302,422 -- -- -- -- -- --  241,302,422  وموجودات أخرى ، ودائع مصاريف مدفوعة مقدما

 4,007,768 -- -- -- -- -- --  4,007,768   وصكوك داتسن من مستحقة خاصة عموالت دخل

مســـتثمر فيها بطريقة حقوق إســـتثمار في شـــركات  

 120,141,077 -- -- -- -- -- --  120,141,077  الملكية

 699,567,874 6,766,802 26,392,354 6,761,711 13,082,219 43,000,951 120,986,320 916,558,231 
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 تمة(دارة المخاطر )ت -30

 )تتمة(مخاطر العمالت  8- 30

  2019ديسمبر  31

 المجموف  أخرى  روبية هندية  دينار كويتي  يورو  درهم إماراتي لاير قطري  دوالر أمريكي   

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

          الموجودات

 4,891,824 2,358,858 -- --  382,227   97,285     --  2,053,454  لبنوك النقد وارصدة لدى ا

 59,314,238 -- -- -- -- -- -- 59,314,238  ودائع ألجل

 508,101 -- -- -- -- -- -- 508,101  دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

 173,158,064 62,893,678  31,345,701   6,811,185   5,453,426   22,027,486   2,252,664  42,373,924  مدينة، صافيأقساط تامين ذمم 

الـعادـلة في ـقائـمة   ـبالقيـمةاســـــتثـمارات ـمدرـجة 

 20,262,921 10,032,415 -- -- -- -- -- 10,230,506  الدخل

 37,500,000 -- -- -- -- -- -- 37,500,000  االستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 328,761,891 243,225,477  26,368,864   2,541,804   5,918,441   18,183,425   1,961,858  30,562,022  ادة التأمين المستحقةأقساط إع

 78,210,266 56,386,980  1,688,028   1,070,616   598,885   6,818,988   166,255  11,480,514  تكاليف اكتتاب مؤجلة 

وموجودات  ئع ، ودامصــــاريف مدفوعة مقدما

 207,552,345 -- -- -- -- -- -- 207,552,345  أخرى 

ــة  عموالت دخل ــتحقة  خاصـ ــندات  من  مسـ  سـ

 656,867 -- -- -- -- -- -- 656,867    وصكوك

ــتثمر فيها بطريقة  ــركات مسـ ــتثمار في شـ إسـ

 104,297,936 -- -- -- -- -- -- 104,297,936  حقوق الملكية

  506,529,907 4,380,777  47,127,184  12,352,979  10,423,605  59,402,593  374,897,408 1,015,114,453 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30
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  2020ديسمبر  31

 لاير قطري دوالر أمريكي  

 

 المجموع  أخرى روبية هندية  دينار كويتي  يورو  درهم إماراتي 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي ديلاير سعو لاير سعودي  

 المطلوبات  
  

 
 

    
 

  ذمم دائنة 
 12,232,162   2,402,188   226,483   167,488   1,772,844   184,713  8,866,705 25,852,583 

  غير المكتسبة   األقساط
 48,848,911   73,757   8,072,106   103,598   4,529,571   11,949,654  39,508,201 113,085,798 

  المطالبات تحت التسوية  
 202,285,183   14,510,134   29,329,042   3,191,670   16,552,009   84,860,306  171,414,773 522,143,117 

  المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  
        

  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
 1,044,279  -- -- -- -- -- -- 1,044,279 

  
264,410,535 16,986,079 37,627,631 3,462,756 22,854,424 96,994,673 219,789,679 662,125,777 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30

 )تتمة(مخاطر العمالت  8- 30

 

 

 

  2019ديسمبر  31

 المجموف  أخرى روبية هندية  دينار كويتي  يورو م إماراتي دره لاير قطري  دوالر أمريكي  

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

 المطلوبات  
  

 
 

    
 

  ذمم دائنة 
37,089,526  1,466,982   (239,208) 289,651  95,698  (472,575) 8,095,170 46,325,244 

  غير المكتسبة   األقساط
62,686,527  545,024  21,916,100  1,969,325  3,856,951  12,227,162  171,502,183 274,703,272 

  المطالبات تحت التسوية  
294,076,626  19,703,863  25,637,237 2,831,139  22,728,783  74,722,846  105,298,463 544,998,957 

  وغير المبلغ عنها   المطالبات المتكبدة
29,931,565  2,192,164  16,781,756  9,319,140  4,386,706  17,883,480  168,889,287 249,384,098 

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات  

  أخرى
1,044,279  -- -- -- -- -- 968,722 2,013,001 

  
424,828,523  23,908,033  64,095,885  14,409,255  31,068,138  104,360,913  454,753,825 1,117,424,572 
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 )تتمة(إدارة المخاطر   -30

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة 30-9

الصكوك. تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة على    في  تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة على السندات واالستثمارات

 موالت الخاصة. السندات والصكوك التي تتعرض لتقلبات في أسعار الع

من خالل االستثمار في مختلف األصول المالية طويلة وقصيرة المدة، جنبا إلى جنب  ة  أسعار العموالت الخاص قوم الشركة بإدارة مخاطر  ت 

  عمليات االستثمار في محفظة الصكوك والسندات لمع النقد وما في حكمه. تراقب لجنة االستثمار مدة هذه األصول على أساس منتظم. مدة  

 سنوات(  4,76: 2019ديسمبر   31)سنوات 5.37ي حوال 2020ديسمبر  31وعمليات المساهمين كما في  إعادة التأمين

السندات / الصكوك   االستثمارات في  محفظة  ةنقصان / زيادة قيم  سيتطلبساس في منحنى العائد  أنقطة    10  بواقع  زيادة / نقصان    فتراضاال

 مليون لاير 0,62: 2019ديسااامبر  31) 2020ديسااامبر  31لاير   مليون  1.30المسااااهمين بنسااابة من عمليات إعادة التأمين و عمليات  

 (.سعودي

 

 مخاطر أسعار السوق -أ

. ) ماعدا تلك المخاطر التي قد تنشا عن مخاطر  للعوامل مخاطر أسعار السوق هي المخاطر عن تذبذب القيمة العادلة لألداة المالية نتيجة  

 تؤثر على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق.   التي العمالت(، مخاطرأسعار العموالت أو 
 

وق هي مفا عار الـس تثمار من خالل  إلدارة الفعالة لمخاطر أـس بة لمخاطر االـس تويات المناـس ركة. يتم تحديد المـس تثمار أصـول الـش  تحديد تاح اـس

، بما في ذلك االـستثمار في األوراق المالية المدرجة. تدير الـشركة   المخاطر / العائد لألـصول. لدى الـشركة محفظة متنوعة من االـستثمارات

ــهم من خالل التنويع ووضــع   ــوق األس ــعار س ــبة  مخاطر أس % في القيمة 5قيود على أدوات حقوق الملكية الفردية واإلجمالية. إن التغير بنس

: 2019)  اليوـجد على بـيان اـلدـخل بزـيادة / نقصـــــان ـقدره  الـعادـلة لـهذه االســــتثـمارات ، مع بـقاء جميع المتغيرات األخرى ـثابـتة ، ســــيؤثر 

 لاير سعودي(.  873,044

 

 مخاطر إدارة رأس المال 10- 30

وذلك بهدف توفر هامش المالءة الكافية في حالة إفالس الشركة. كما توضع  البنك المركزي السعودي  تحدد متطلبات رأس المال من قبل  

 سب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين.  أهداف أخرى من قبل الشركة للحفاظ على توازن ن 

المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بانتظام. يتم إجراء التسويات  تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس  

في السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة. وللحفاظ على  على مستويات رأس المال الحالية وذلك حسب التغيرات في الظروف السائدة  

 ل توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو تقوم بإصدار أسهم.  تقوم الشركة بتعدي قد أو تعديل هيكل رأس المال، 

 

 يعكس الجدول أدناه الحد األدنى لرأس المال النظامي للشركة وإجمالي رأس المال المملوك : 

 

2020 

 لاير سعودي 
 

2019 

 لاير سعودي 

 875,070,939  923,179,471 إجمالي رأس المال المملوك  

  200,000,000   200,000,000 الحد األدنى لرأس المال النظامي  

 

 تعتقد األدارة، بإن الشركة قد التزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جهات خارجية خالل السنة المالية المصرح عنها. 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30

 القيمة العادلة لألدوات المالية -ب

وبات ما بين أطراف  تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية. القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطل

تصفية أو تقليص حجم عملياتها  دون أي نية أو حاجة للتراض إستمرار المنشأة في اعمالها  بإفالقيمة العادلة تحديد  يستند مطلعة في معاملة تجارية. راغبة 

عكسية. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية، والذمم المدينة، واإلستثمارات واإليرادات  بشروط    ةأو إجراء معاملماديا  

بينما تتكون المطلوبات الما حت التسوية. ان القيمة العادلة للموجوات والمطلوبات  المطالبات ت ولية من الذمم الدائنة، والمصاريف المستحقة  المستحقة، 

 المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية الظاهرة في قائمة المركز المالي. 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة  -31

 واألنظمة  الدعاوى القضائية (أ

تأمين، وهي عرضة لدعاوى قضائية عليها خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه من غير العملي التنبؤ أو معرفة المحصلة  تعمل الشركة في مجال ال

 ة أو مركزها المالي.  النهائية لكافة الدعاوى القضائية، تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لهذه الدعاوى )بما في ذلك القضايا( أي أثر جوهري على نتائج الشرك 

 دائع ضمان  و (ب 

لاير  سعودي     37,330,434 :  2019ديسمبر    31لاير سعودي ) 47,250,000   قدرة   يداف وحجز مبلغأقامت الشركة ب   2020ديسمبر    31كما في  

  قامت  لذالك. باالضافة  2018و    2017عوام  لأل  لويدز من أجل المشاركة في أكتتابات صندوق  للحصول على خطاب اعتماد جهوزي  مع بنك محلي   (  

أكتتابات    مشاركةفي  لويدز بلندن لالستمرار    مع  (لاير سعودي  109,440,309:  2019ديسمبر    31لاير سعودي )  171,812,128  مبلغ  بايداف  الشركة

 اصدار خطاب االعتماد فان الوديعة لدى لويدز سوف يتم سحبها. . عند 2020و  2019,2018 اموعألللويدز صندوق 
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 المعلومات اإلضافية  -32

 قائمة المركز المالي 

 2019ديسمبر  31كما في  2020 ديسمبر   31في كما  

 إجمالي  عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين إجمالي  عمليات المساهمين  عمليات إعادة التأمين  

       

       الموجودات  

 13,169,059 7,107,736 6,061,323 13,156,722 5,122,375 8,034,347 النقد وأرصدة لدى البنوك

 378,031,179 239,835,817 138,195,362 193,459,502 183,334,500 10,125,002 ألجل  ودائع
عموالت خاصة مستحقة من ودائع   دخل

 7,974,404 6,246,374 1,728,030 3,211,493 2,426,007 785,486 ألجل 

 233,392,376 -- 233,392,376 293,755,148 -- 293,755,148 صافي، تامين مدينة أقساطذمم 
العادلة في قائمة  بالقيمةمدرجة  إستثمارات

 417,847,821 376,970,680 40,877,141 512,081,378 311,078,319 201,003,059 الدخل  

 37,500,000 37,500,000 -- 184,022,721 184,022,721 -- اإلستثمارات محتفظ بها تاريخ اإلستحقاق 

 467,070,866 -- 467,070,866 594,263,077 -- 594,263,077 مستحقة  تأمينإعادة    أقساط
  غير األقساط من إسنادها  المعاد الحصة

 50,836,786 -- 50,836,786 71,861,774 -- 71,861,774 المكتسبة

 11,743,563 -- 11,743,563 12,783,693 -- 12,783,693 مؤجلة  الفائض الخسارة  أقساط
  تحت المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة
 282,718,771 -- 282,718,771 154,674,308 -- 154,674,308 التسوية 
  المطالبات من إسنادها  المعاد الحصة

 34,812,075 -- 34,812,075 45,796,293 -- 45,796,293 لمتكبدة وغير المبلغ عنها  ا

 106,279,101 -- 106,279,101 149,403,279 -- 149,403,279 مؤجلة  إكتتاب تكاليف

ً  مصاريف ، ودائع   مدفوعة مقدما
 171,904,334 289,098,884 114,548,477 174,550,407 وموجودات أخرى  

 

72,735,564 244,639,898 

 33,575,528 29,634,206 3,941,322 33,625,332 28,858,623 4,766,709 صافي   ،ومعدات ممتلكات

  سندات   من تحقةمس خاصة عموالت دخل

 6,180,645 6,180,645 --   وصكوك

 

-- 

 

2,793,154 2,793,154 
إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة  

 101,445,631      101,445,631 -- 120,141,077 120,141,077 -- حقوق الملكية 

 121,500,000 121,500,000 -- 81,000,000 81,000,000 -- نظامية  وديعة

 17,992,463 17,992,463 -- 20,185,653 20,185,653 -- من الوديعة النظاميةدخل مستحق 
 90,986,728 -- 90,986,728 69,258,595 -- 69,258,595 *مستحق من عمليات المساهمين 

 2,654,309,403 1,013,761,625 1,640,547,778 2,847,959,574 1,056,898,397 1,791,061,177 موجودات  ال مجموع
       

       المطلوبات  

 39,928,645 -- 39,928,645 31,974,787 -- 31,974,787 دائنة    ذمم

 -- -- -- 23,116,816 23,116,816 -- هامش تمويل دائن

 46,173,239 -- 46,173,239 47,710,736 -- 47,710,736 دائنة دإسنا إعادة ذمم

 21,741,812 -- 21,741,812 39,812,365 -- 39,812,365 مستحقة  إسناد إعادة أقساط

 401,997,592 -- 401,997,592 548,541,182 -- 548,541,182 المكتسبة  غير األقساط

 737,229,272 -- 737,229,272 716,946,866 -- 716,946,866 التسوية تحت المطالبات

 355,254,946 -- 355,254,946 350,741,781 -- 350,741,781 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 
على عمليات معاد   مكتسبة غير عموالت

 8,396,072 -- 8,396,072 15,805,185 -- 15,805,185 اسنادها  

 19,420,788 3,910,916 15,509,872 23,860,764 3,189,535 20,671,229 أخرى  ومطلوبات  مستحقة مصاريف

 8,828,705 -- 8,828,705 10,673,191 -- 10,673,191 للموظفين  الخدمة نهاية مكافآة

 7,546,140 -- 7,546,140 10,978,352 -- 10,978,352 توزيعات فائض المستحق  

 23,742,062 23,742,062 -- 15,173,830 15,173,830 -- ضريبة  ال الزكاة و مخصص
البنك المركزي  دخل عموالت مستحقة الى 

 17,992,463 17,992,463 -- 20,185,653 20,185,653 -- السعودي  

 90,986,728 90,986,728 -- 69,258,595 69,258,595 -- مستحق الى عمليات اعادة التامين *

 1,779,238,464 136,632,169 1,642,606,295 1,924,780,103 130,924,429 1,793,855,674 أجمالي المطلوبات التامين  

       

       الملكية  حقوق

 810,000,000 810,000,000 -- 810,000,000 810,000,000 -- المال رأس

 17,904,115 17,904,115 -- 27,087,676 27,087,676 -- نظامي   إحتياطي

 49,113,416 49,113,416 -- 85,847,666  85,847,666 -- ارباح مبقاة 

 (1,946,592) 111,925 (2,058,517) 244,129 3,038,628 (2,794,499) إحتياطيات اخرى  

 875,070,939 877,129,456 (2,058,517) 923,179,471 925,973,970 (2,794,499) الملكية  حقوق مجموع

 2,654,309,403 1,013,761,625 1,640,547,778  2,847,959,574 1,056,898,399  1,791,061,175 الملكية   حقوق و  مطلوبات   مجموع
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 )تتمة(المعلومات اإلضافية  -32

  الدخلقائمة 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  2020ديسمبر  31ية في للسنة المنته 

 إجمالي  عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين إجمالي عمليات المساهمين  التأمين عمليات إعادة  

       

       االيرادات 

 792,847,561 -- 792,847,561 935,114,217 -- 935,114,217 إجمالي األقساط المكتتبة

       ط معاد إسنادهاأقسا

 -- -- -- -- -- -- محلي 

 (127,843,625) -- (127,843,625) (132,993,489) -- (132,993,489) خارجي  

       مصاريف فائض الخسارة 

 -- -- -- -- -- -- محلي 

 (18,398,659) -- (18,398,659) (29,481,546) -- (29,481,546) خارجي  

 646,605,277 -- 646,605,277  772,639,182  --  772,639,182  صافي األقساط المكتتبة 

 (4,070,415) -- (4,070,415) (125,518,602) -- (125,518,602) األقساط غير المكتسبة  صافي التغير في 

 642,534,862 -- 642,534,862  647,120,580  --  647,120,580  صافي األقساط المكتسبة 

 18,175,998 -- 18,175,998  12,693,388  --  12,693,388  إسنادها  عموالت على عمليات معاد

 660,710,860 -- 660,710,860  659,813,968  --  659,813,968  إجمالي اإليرادات 

       مصاريف وتكاليف االكتتاب  

 (436,701,322) -- (436,701,322) (481,191,479) -- (481,191,479) إجمالي المطالبات المسددة 

 60,006,499 -- 60,006,499  181,476,339  --  181,476,339  حصة المعيد من المطالبات المسددة  

 (376,694,823) -- (376,694,823) (299,715,140) -- (299,715,140) صافي المطالبات المسددة 

 9,524,357 -- 9,524,357 (107,762,057) -- (107,762,057) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي  

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  

 (49,899,318) -- (49,899,318) 15,497,385 -- 15,497,385 عنها، صافي 

 (417,069,784) -- (417,069,784) (391,979,812) -- (391,979,812) صافى المطالبات المتكبدة

 (172,780,534) -- (172,780,534) (194,682,388) -- (194,682,388) وعموالت أرباح  االكتتاب تكاليف

 (3,616,464) -- (3,616,464) (4,002,629) -- (4,002,629) مصاريف اكتتاب اخرى  

 (593,466,782) -- (593,466,782) (590,664,829) -- (590,664,829) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب 

 67,244,078 -- 67,244,078  69,149,139  --  69,149,139  صافي دخل االكتتاب  

       

       ايرادات تشغيل / )مصاريف( أخرى  

 18,325,400 9,435,660 8,889,740  10,729,027   6,828,481   3,900,546  دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل  

)خسارة( محققة من استثمارات مدرجة    / أرباح

 13,903,154 13,709,887 193,267 (885,373) (1,044,123)  158,750  قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

)خسائر( / أرباح غير محققة من استثمارات  

 3,792,706 3,576,588 216,118  1,685,649   1,949,670  (264,021) مدرجة  قيمتها العادلة في قائمة الدخل  

 4,156,498 4,156,498 -- 11,427,008  11,427,008 -- دخل عموالت خاصة من سندات وصكوك 

    (9,969) (9,969) -- هامش تمويل دائن مصروف عمولة 

 1,862,222 1,862,222 --  3,310,492   3,310,492  --   أرباحتوزيعات 

بطريقة الحصة في أرباح شركات مستثمر فيها 

 5,114,506 5,114,506 --  12,071,843   12,071,843  --  حقوق الملكية 

 (1,675,117) (1,514,756) (160,361) (889,558) (768,727) ( 120,831) يف إدارة اإلستثمارات مصار

 45,479,369 36,340,605 9,138,764 37,439,119 33,764,675 3,674,444 صافي دخل االستثمار  

 999,616 999,616 -- 1,144,526  916,716 227,810 إيرادات أخرى 

 -- -- -- 5,567,920 5,567,920 -- عكس مخصص الزكاة 

 517,929 -- 517,929  647,861  --  647,861  عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 (50,716,581) (7,156,384) (43,560,197) (49,571,677) (7,786,102) (41,785,575) مصاريف عمومية وإدارية 

مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس  

 (2,570,297) (2,570,297) -- (2,271,237) (2,271,237) -- اإلدارة 

 1,881,530 42,651 1,838,879  2,018,202  (390,129) 2,408,444 تحويل عمالت أجنبية  ( خسائرأرباح/ ) 

 62,835,644 27,656,191 35,179,453 64,123,854 29,801,731 34,322,123 الزكاة والضريبة إجمالي دخل السنة قبل 

 (3,517,945) -- (3,517,945) (3,432,212) -- (3,432,212) لعمليات إعادة التأمين  المحول إجمالي الدخل

 59,317,699 27,656,191 31,661,508 60,691,641 29,801,843 30,889,798 الدخل الصافي للسنة قبل الزكاة والضريبة 

 (13,873,425) (13,873,425) -- (14,773,830) (14,773,830) -- الزكاة وضريبة الدخل المحمل للسنة 

صافي دخل السنة  المسند إلى المساهمين بعد 

 45,444,274 13,782,766 31,661,508 45,917,811 15,028,013 30,889,798 الزكاة والضريبة   
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 )تتمة(الشامل  الدخلقائمة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )معدلة( 

 
عمليات إعادة  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 
 إجمالي 

عمليات إعادة 

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 
 إجمالي 

 السنة بعد الزكاة والضريبة  صافي دخل
3,432,212 45,917,811 49,350,023 

 

3,517,945 

 

45,444,274 

 

48,962,219 

       خسائر  شاملة أخرى 

ادة تصنيفها الحقا في  اعلن يتم بنود 

       قائمة الدخل 

خسارة إعادة قياس االلتزامات  

االكتوارية لمكافأة نهاية الخدمة  

 (2,058,517) -- (2,058,517) (735,982) -- (735,982) للموظفين  

       بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا في قائمة الدخل 

       

العمالت  حويل  الحصة في إحتياطي  ت 

مستثمر فيها  ال الشركاتجنبية في األ

 بطريقة حقوق الملكية 

 

 

-- 2,926,703 2,926,703 -- 

 

(962,691) 

 

(962,691) 

   الشامل للسنة الدخل  إجمالي
2,696,230 48,844,514 51,540,744 

 

1,459,428 

 

44,481,583 

 

45,941,011 
 

 

 

 

 

    التسوية

توزيعات الفائض المحول إلى وتأمين عمليات إعادة اليخصم: صافي الدخل المسند  ل

 (3,432,212) المستحقة 

 

(3,517,945) 

 إجمالي الدخل الشامل للسنة
48,108,532 

 
42,423,066 
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 التدفقات النقدية قائمة 

 
عمليات إعادة  

 التأمين
 إجمالي  عمليات المساهمين أمينعمليات إعادة الت إجمالي  عمليات المساهمين 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في   
       األنشطة التشغيلية 

 62,835,644 59,317,699 3,517,945 64,123,853 60,691,641 3,432,212 إجمالي دخل السنة قبل الزكاة وضرية الدخل 

 لفترة الى صافي التعديالت لـتسوية صافي دخل ا
       النقد المستخدم في االنشطة التشغيلبية :  

 (4,156,498) (4,156,498) -- (11,427,008) (11,427,008) -- دخل العموالت الخاصة 

 -- -- -- 9,969 9,969 -- العمولة الخاصة  مصروفات 

 1,184,418 -- 1,184,418 1,123,174 -- 1,123,174 مكافآة نهاية الخدمة للموظفين  

 -- -- -- (5,567,920) (5,567,920) -- عكس مخصص الزكاة  

 1,729,724 741,844  987,880 2,341,856 775,583 1,566,273 إستهالك ممتلكات ومعدات  

 خسائر محققة من إستثمارات مدرجة   (/أرباح )
 (13,903,154)  (13,709,887) (193,267) 885,373  1,044,123 (158,750) بالقيمة العادلة في قائمة الدخل  

 غير محققة من إستثمارات مدرجة   )خسائر(/ أرباح 
 (3,792,706) (3,576,588) (216,118) (1,685,649) (1,949,670) 264,021 بالقيمة  العادلة في قائمة الدخل  

 الحصة في ارباح الشركة االمستثمر فيها بطريقة 
 (5,114,506) (5,114,506) -- (12,071,843) (12,071,843) -- حقوق الملكية  

 (517,929) -- (517,929) (647,860) -- (647,860) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 األرباح  التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات   
 38,264,993 33,502,064 4,762,929 37,083,945  31,504,875 5,579,070 والمطلوبات التشغيلية 

       ودات و المطلوبات التشغيلية :  التغيرات في الموج

 (32,850,934) -- (32,850,934) (59,714,912) -- (59,714,912) ذمم أقساط تأمين مدينة، إجمالي  

  (57,292,729) -- (57,292,729) (127,192,211) -- (127,192,211) أقساط تأمين مستحقة 

 (17,755,892) -- (17,755,892) (21,024,988) -- (21,024,988) الحصة المعاد إسنادها من األقساط الغير المكتسبة  

 21,826,307 -- 21,826,307 146,543,590 -- 146,543,590 أقساط غير مكتسبة  

 (84,286,253) -- (84,286,253) 128,044,463 -- 128,044,463 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية 

 المطالبات المتكبدة   الحصة المعاد اسنادها من 
 25,125,104 -- 25,125,104 (10,984,218) -- (10,984,218) وغير المبلغ عنها  

 (6,383,510) -- (6,383,510) (43,124,178) -- (43,124,178) تكاليف إكتتاب مؤجلة  

 (311,954) -- (311,954) (1,040,130) -- (1,040,130) أقساط فائض الخسارة مؤجلة  

 (35,680,666) (41,647,977) 5,967,311 (44,458,986) (41,812,913) (2,646,073) مدفوعة مقدما وودائع وموجودات  أخرى مصاريف 

 20,001,006 -- 20,001,006 (7,953,857) -- (7,953,857) ذمم دائنة 

 23,274,680 -- 23,274,680 1,537,497 -- 1,537,497 ذمم إعادة إسناد دائنة

 5,902,095 -- 5,902,095 18,070,553 -- 18,070,553 إسناد مستحقة أقساط إعادة 

 74,761,900 -- 74,761,900 (20,282,406) -- (20,282,406) المطالبات تحت التسوية  

 24,774,213 -- 24,774,213 (4,513,165) -- (4,513,165) مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  

 1,985,832 -- 1,985,832 7,409,113 -- 7,409,113 دخل عموالت غير مكتسبة 

 6,873,836 (1,075,922) 7,949,758 4,439,976 (721,381) 5,161,357 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 8,228,028 (9,221,835)          17,449,863 2,840,086 (11,029,419) 13,869,505 النقد النتاج من /)المستخدم في( العمليات التشغيلية 

  (28,375,616) (28,375,616) -- (17,774,142) (17,774,142) -- الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

  (1,008,205) -- (1,008,205) (14,670) -- (14,670) مكافآة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 

 (21,155,793) (37,597,451) 16,441,658 (14,948,726) (28,803,562) 13,854,836 صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

       األنشطة اإلستثمارية 

 (122,984,057) (30,522,571) (92,461,486) 149,906,802 43,423,317 106,483,485 ألجل   ودائع

 (5,894,780) (4,575,117) (1,319,663) 4,762,911 3,820,367 942,544 دخل العموالت الخاصة المستحقة على الودائع ألجل 

 4,027,236 4,027,236 -- 8,039,516 8,039,516 -- دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات و صكوك 

 -- -- -- (9,969) (9,969) -- دائن  هامشيمصاريف عمولة خاصة مدفوعة مقابل قرض 

 (37,500,000) (37,500,000) -- (146,522,721) (146,522,721) -- اإلضافات في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 (2,716,354) -- (2,716,354) (2,391,660) -- (2,391,660) ، صافي ممتلكات ومعدات شراء

 في   العادلة بالقيمة المدرجة لإلستثمارات  إضافات

 (354,245,449) (315,673,142) (38,572,307) (500,020,456) (325,592,566) (174,427,890) الدخل  قائمة 

 -- -- -- 40,500,000 40,500,000 -- وديعة نظامية  

 متحصالت من إستبعاد إستثمارات مدرجة بالقيمة  
 506,667,595 452,462,698 54,204,897 406,587,175 392,390,475 14,196,700 العادلة في قائمة الدخل 

الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق   في   اإلضافات في االستثمار
 -- -- -- (3,696,900) (3,696,900) -- لملكية ا

 (12,645,809) 68,219,104 (80,864,913) (42,845,302) 12,351,519 (55,196,821) النقد )المستخدم في( األنشطة  االستثمارية صافي 

       األنشطة التمويلية  

 مستحق الى / من عمليات اعادة التامين / عمليات 
 -- (19,978,307) 19,978,307 -- (21,728,134) 21,728,134 المساهمين *  

 -- -- -- 23,116,816 23,116,816 -- هامش تمويل دائن 

 -- (19,978,307) 19,978,307 23,116,816 1,388,682 21,728,134 من أنشطة التمويل الناتح صافي النقد 

 (33,801,602) 10,643,346 (44,444,948) (34,677,212) (15,063,361) (19,613,851) )النقص( / الزيادة في النقدية وشبه النقدية  

 81,635,536 9,542,390 72,093,146 47,833,934 20,185,736 27,648,198 النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

 47,833,934 20,185,736 27,648,198 13,156,722 5,122,375 8,034,347 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة  

 البنود غير متضمنة في قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية .*هذه 
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 (19-)كوفيدأثر انتشار   -33

واالقتصــادية في تلك  في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى وما نجم عن ذلك من اضــطرابات لألنشــطة االجتماعية   19-كوفيداســتجابة النتشــار  

واق، قامت اإلدار اء فرق وعمليات إدارة األزمات  األـس لة من اإلجراءات الوقائية، بما في ذلك إنـش لـس تباقي واتخذت ـس كل اـس ة بتقييم تأثيراتها على عملياتها بـش

ياسات  الحياة والحماية وس  لبواليص 19-كوفيد ات  قد تتأثر عمليات الشركة بسبب مطالب  الجارية، لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع األوسع.

حيث يتم تسـهيل صـناعة التأمين من قبل الحكومة من خالل  الى حد كبير في قطاف الطبي  ، تظل عمليات الشـركة غير متأثرة حاليًا  باإلضـافة .انقطاف األعمال

 المتضررين. 19-كوفيدالعالجات المجانية لمرضى  

 

،  إال أنها ليســـــت جوهرية  األعمال  الحياة و انقطاف  ببواليصالشـــــركة فيما يتعلق  إلى    مـطالـبات مادية في هذه المرحلة  بعضعالوة على ذلك، تم اإلبالغ عن 

ركة بمراقبة تعرضـها عن كثب،   غيلي على أعمالها، )1ذلك ) و معوتقوم الـش ي أو التباطؤ في تدفق  ( عواقب التدهور في ظروف االقتصـاد الكل2( التأثير التـش

يما فيما يتعلق ب لع والخدمات، ال ـس خاص والـس ( 4( مدى تغطية إعادة التأمين المتأثرة، بما في ذلك تغطية إعادة التأمين، و )3أحجام األعمال الجديدة، و )األـش

 التغير في أسعار األصول والظروف المالية.

 المقارنةأرقام  -34

ــنة الحالية .  ــابات للس ــى مع عرض الحس ــابقة كي تتماش ــنة الس على  هذه  إعادة التصــنيف  اي تاثير من   لم يكن هناكومع ذلك تم إعادة تبويب بعض أرقام الس

 .المالية  للقوائمالعرض الشامل  

 
 اعتماد القوائم المالية  -35

 .م2021 مارس 21الموافق    ـ ه1442 شعبان 8اعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ   
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