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الشركة السعودیة إلعادة التأمین ( اعادة ) التعاونیة
( شركة مساھمة سعودیة )

یر مراجعة ) ولیة الموجزة ( غاألالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

١٠

التكوین واألنشطة الرئیسیة -١
ة -التعاونیة ( "الشركة" ) )إعادة( التأمین عادةالشركة السعودیة إل ي المملك ة السعودیة بموجب شركة مساھمة سعودیة مسجلة ف العربی

ق ١٤٢٩جماد األول ١٢بتاریخ ١٠١٠٢٥٠١٢٥السجل التجاري رقم  ایو ١٧ھـ (المواف وان)٢٠٠٨م ة الب ي والی رع ف دیھا ف ا ,ول مالیزی

م  رخیص رق ب المسجل للشركة ھو ص . ب ٢٠١٤١٤٦ISبموجب ت وان المكت اض ٣٠٠٢٥. إن عن وادى، ١١٣٧٢، الری ق ، ال الطری

الریاض ، المملكة العربیة السعودیة. ,٤١٣٠مبنى ،٧مخرج ، الي الغربيالدائري الشم

التأمین التعاوني والنشاطات ذات العالقة في المملكة العربیة السعودیة وخارجھا .إعادةإن الغرض من إنشاء الشركة ھو مزاولة أعمال 

أسس اإلعداد -٢
ي والسنةالثالثة ةلفترالموجزة األولیةأعدت القوائم المالیة  دولي٢٠١٤دیسمبر٣١أشھر المنتھیتین ف بة ال ار المحاس ا لمعی م وفق -٣٤رق

.األولیةالتقاریر المالیة 

ب األولیةال تشمل القوائم المالیة  ى جن ا إل رأ جنب نویة ، ویجب ان تق الموجزة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة الس

.٢٠١٣دیسمبر ٣١المالیة للشركة كما في مع القوائم 

الموجزة تظھر كافة التسویـات ( بما في ذلك التسویات االعتیادیة المكررة ) الضروریة لكي تظھر األولیةتعتقد اإلدارة بأن القوائم المالیة 

دقیقاً على النتائج السنویة للشركة .ال تعتبر مؤشراً األولیةالمعروضة . إن النتائج األولیةبعدل نتائج العملیات عن الفترات 

المعاییر الجدیدة ، والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات -٣

م علىإن السیاسات المحاسبیة المتبعة تتماشى مع تلك المستخدمة في السنة المالیة السابقة، باستثناء التعدیالت  ي ت دیلھاالمعاییر التالیة الت تع

٢٠١٤ینایر ١دیدة اعتبارا من ومعاییر ج٢٠١٤خالل عام 

٣٢تعدیل على معیار المحاسبة الدولي –مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة 

ى "توضح  دیالت معن ا حق ھذه التع دیھا حالی زم لونظاميل دیالت أیضا توضح".مقاصةلمل قالتع اییر تطبی ر أسس ومع التسویات غی

ثر على الشركة.أء المقاصة, وتطبق بأثر رجعي. الیوجد لھذه التعدیالت المتزامنة لبیوت المقاصة المؤھلھ إلجرا



ادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( اع
( شركة مساھمة سعودیة )

ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

١١

(تتمة)المعاییر الجدیدة ، والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات -٣
)٣٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (–تبدیل المشتقات واالستمرار في محاسبة تغطیة المخاطر 

ة تنص ھذه التعدیالت ع لى االستمرار في محاسبة تغطیة المخاطر وذلك عندما یفي تبدیل المشتقات المخصصة كأداه تغطیة مخاطر بشروط معین

لعدم قیامھا بتبدیل المشتقات الخاصة بھا خالل الفترة الحالیة أو السابقة.الشركةوأنھ یجب تطبیقھا بأثر رجعي. ال یوجد لھذه التعدیالت أثر على 

لدولیة الخاصة بالتقاریر المالیة) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر ا٢١التفسیر رقم (
األنظمة یوضح ھذا التفسیر بأن تقوم المنشأة بإثبات االلتزامات لقاء الرسوم المفروضة عند حدوث النشاط الذي یتطلب السداد طبقاً لما تنص علیھ

رر. یجب المعنیة. بالنسبة للرسوم المفروضة عند بلوغ الحد األدنى، ی ى المق وغ الحد األدن ل بل ات قب ة إلتزام وضح التفسیر بأنھ ال یتوقع إثبات ای

ار المحاسبة على الشركة لعدم قیامھاتطبیق ھذا التفسیر بأثر رجعي. ال یوجد لھذه التفسیر أثر  ي معی ا ف ات المنصوص علیھ ادئ االثب بتطبیق مب

الموجودات المحتملة بما یتمشى مع متطلبات ھذا التفسیر في السنوات السابقة.ملة وتااللتزامات المحوالمخصصات)، ٣٧الدولي رقم (

الصادرة وغیر الساریة المفعول بعدالمعاییر الجدیدة 
ة للشركةعن المعاییر والتفسیرات ذات ادناهتم اإلفصاح وائم المالی اریخ إصدار الق ى ت د حت زم الشركة الصادرة وغیر الساریة المفعول بع . وتعت

احاع م اإلفص ول. ت اریة المفع بح س دما تص ا، عن ك ممكن ان ذل اییر، إذا ك ذه المع اد ھ اهتم یرات ادن اییر والتفس ن المع اییر ع ن المع ادرة وع الص

.سریانھامعاییر، إذا كان ذلك ممكنا، عندھذه الإتباع،. تعتزم الشركة والتفسیرات الصادرة وغیر الساریة المفعول بعد

األدوات المالیة ٩بالتقاریرالمالیة الدولي الخاصمعیار ال
م (٢٠١٤خالل شھر یولیو  ة رق اریر المالی ): األدوات ٩، صدر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة اإلصدار النھائي للمعیار الدولي الخاص بالتق

م ( دولي رق بة ال ار المحاس ة، وحل محل معی ة مراحل مشروع األدوات المالی ذي یعكس كاف اس –) ٣٩المالیة وال ات والقی ة. االثب األدوات المالی

م ( ة رق اریر المالی اص بالتق دولي الخ ار ال ابقة للمعی ة االصدارات الس اس، ٩وكاف نیف والقی أن التص دة بش ات جدی ار متطلب تحدث المعی د اس ). لق

م ( ي أو ٩واالنخفاض في القیمة ومحاسبة تغطیة المخاطر. یسري المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رق دأ ف ي تب نویة الت رات الس ى الفت ) عل

، ویسمح باالتباع المبكر لھ. یجب تطبیقھ بأثر رجعي ولكن معلومات المقارنة غیر إلزامیة. یسمح باالتباع المبكر لإلصدارات ٢٠١٨ینایر ١بعد 

م ( ة رق اریر المالی ل ) إذ٢٠١٣و ٢٠١٠و ٢٠٠٩) (لألعوام ٩السابقة للمعیار الدولي الخاص بالتق ا قب ي لھ اع األول اریخ االتب ان ت ر ١ا ك فبرای

، ولن یكون بالشركة) أثر على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة الخاصة ٩. سیكون التباع المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (٢٠١٥

.للشركةلھ أثر على تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة 



ادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( اع
( شركة مساھمة سعودیة )

ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

١٢

(تتمة)عدیالت على المعاییر والتفسیرات المعاییر الجدیدة ، والت-٣
البرامج المحددة المزایا: اشتراكات الموظفین–) ١٩التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

تراكات الموظفین١٩یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم ( ي اش أة النظر ف ن المنش رامج المحددة أو األطراف األخرى) م بة عن الب د المحاس عن

تالم غ االش ان مبل ھ إذا ك دیالت بأن راكات زایا. وإذا كانت المزایا مرتبطة بخدمة ما، فإنھا یجب أن تنسب لفترات الخدمة كمزایا سلبیة. توضح التع

دالً من ا ب ع یتوقف على عدد سنوات الخدمة، فإنھ یسمح للمنشأة إثبات ھذه االشتراكات كتخفیض من تكلفة الخدمة خالل الفترة التي تقدم فیھ توزی

دیل ٢٠١٤یولیو ١االشتراكات على فترات الخدمة. یسري ھذا التعدیل على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  ذا التع ق ھ أن یتعل ع ب ، وال یتوق

.بالشركة

) القطاعات التشغیلیة٨المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (
تم تطبیق ھذه التعدیالت بأثر رجعي، وتوضح:

رة (ب ي الفق ا ف ع المنصوص علیھ اع أسس التجمی د اتب ا اإلدارة عن ي قامت بھ ام الت ى االحك ) من ١٢أنھ یجب على المنشأة االفصاح عل

ة ( اریر المالی اص بالتق دولي الخ ار ال ل ٨المعی ائص االقتصادیة (مث ا والخص م تجمیعھ ي ت غیلیة الت ات التش وجز للقطاع ع وصف م ) م

ستخدمة للتأكد فیما إذا كانت القطاعات "متشابھھ".المبیعات وھامش الربح) الم

 ات یس العملی بأنھ یجب فقط االفصاح عن تسویة موجودات القطاعات إلى إجمالي الموجودات وذلك في حالة االبالغ عن التسویة إلى رئ

كصانع القرار، تماماً مثل االفصاحات المطلوبة بالنسبة لمطلوبات القطاعات.

الموجودات غیر الملموسة–) ٣٨الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعیار المحاسبة الدولي رقم (–) ١٦لي رقم (معیار المحاسبة الدو
ویم األصل ٣٨)، ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٦تم تطبیق التعدیل بأثر رجعي، ویوضح بأنھ في معیار المحاسبة الدولي رقم ( ) یجوز إعادة تق

ة ات القابل ى البیان ل االستھالك أو بالرجوع إل ك، یمث ى ذل ة. إضافة إل ة الدفتری ى اساس صافي القیم الي أو عل ى اساس إجم ك عل للمالحظة وذل

االطفاء المتراكم الفرق بین االجمالي والقیمة الدفتریة لألصل.

االفصاحات المتعلقة بالجھات ذات العالقة–) ٢٤معیار المحاسبة الدولي رقم (
ة تخضع تم تطبیق التعدیل بأثر رجعي ة ذات عالق ارة جھ ار موظفي اإلدارة) ھي عب دم خدمات كب ي تق أة الت أن شركة االدارة (المنش ویوضح ب

د ي تستخدم شركة االدارة االفصاح عن المصاریف المتكب أة الت ى المنش ین عل ك، یتع ى ذل ة لالفصاحات المتعلقة بالجھات ذات العالقة. إضافة إل

بشأن خدمات االدارة.

قیاس القیمة العادلة–) ١٣لي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (المعیار الدو
) ال ١٣االستثناء المتعلق بالمحفظة المنصوص علیھ في المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (یق التعدیل بأثر رجعي، ویوضح بأنتم تطب

م (یطبق على الموجودات والمطلوبات المالیة فحسب بل على العقود األخرى ال ) ٩تي تقع ضمن نطاق المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رق

)، إذ ینطبق ذلك).٣٩(أو معیار المحاسبة الدولي رقم (



ادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( اع
( شركة مساھمة سعودیة )

ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

١٣

(تتمة)المعاییر الجدیدة ، والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات -٣

ح الطرق المقبولة في إحتساب االستھالك واالطفاءی): توض٣٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (
) وذلك بأن االیرادات تعكس ٣٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٦توضح التعدیالت المبادئ المنصوص علیھا في معیار المحاسبة الدولي رقم (

ھ) ر األصل جزءاً من ذي یعتب ا (ال افع االقتصادیة شكل المنافع االقتصادیة الناتجة عن تشغیل عمل م ن المن دالً م تنفذةب تخدام المس ق اس عن طری

ي حاالت محدودة  ھ ف دات وأن ات واآلالت والمع ي إستھالك الممتلك داً األصل. ونتیجة لذلك، ال یمكن استخدام الطریقة المبنیة على اإلیرادات ف ج

د  ي أو بع دأ ف ي تب نویة الت رات الس ایر ١یمكن فقط استخدامھا في إطفاء الموجودات غیر الملموسة. تسري التعدیالت مستقبالً على الفت . ٢٠١٦ین

راداتالشركةویسمح باالتباع المبكر لھا. ال یتوقع بأن یكون لھذه التعدیالت أي أثر على  ي إحتساب لعدم قیامھا بإتباع الطریقة المبنیة على االی ف

الموجودات غیر المتداولة.

، صافيأقساط التأمین المدینة-٤

الودائع ألجل  -٥
ع  ل الودائ وك ذات تصنیف إئتمث دى بن داعھا ل م إی ع ت د،ألجل ودائ اني جی ة تم د عن ثالث رة تزی ا أشھروتستحق خالل فت اریخ اقتنائھ ن ت م

% سنویاً ).٢٫٥: ٢٠١٣دیسمبر ٣١( سنویاً %٠٫٣٩عمولة خاصة بنسبة متوسط األصلي ، ویتحقق عنھا 

الودیعة النظامیة-٦
غ  داع مبل دره قامت الشركة بإی ون لایر سعودي١٠٠ق ون لایر سعودي)١٠٠: ٢٠١٣دیسمبر ٣١(ملی ة ملی ل ودیع ي ویمث ك محل دى بن ل

اوني الصادر١٠نظامیة قدرھا  أمین التع ة شركات الت ة لنظام مراقب ات الالئحة التنفیذی ة من مؤسسة % من رأس المال المدفوع وفقا لمتطلب

.موافقة مؤسسة النقد العربي السعوديبدون. إن ھذه الودیعة النظامیة ال یمكن سحبھا نقد العربي السعوديال

بالریاالت السعودیة
٢٠١٤دیسمبر٣١

( غیر مراجعة ) 
٢٠١٣دیسمبر ٣١

( مراجعة )

١١٦٫٢٩٦٫٣٨٦٧٢,٨١٥,٧٨٠أقساط تأمین مدینة 

(٢,٣٢٣,١٥٧))٣٫٥٥٧٫٢٨٨(مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 

١١٢٫٧٣٩٫٠٩٨٧٠,٤٩٢,٦٢٣



ادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( اع
( شركة مساھمة سعودیة )

ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

١٤

ستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخلاإل-٧
من اآلتي كما في:ستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في  قائمة الدخلاإلتتكون)أ

السعوديباللایر
٢٠١٤مبردیس٣١

( غیر مراجعة ) 
٢٠١٣دیسمبر ٣١

( مراجعة ) 
عملیات

عملیات المساھمینإعادة التأمین
عملیات

عملیات المساھمینإعادة التأمین
١٥٦,٧٩٦,٨٥٨-٥١٫١٤٢٫١٦٣٣٠٩٫٧٠٥٫٢٥٧محفظة سندات 

١٦٤,١٠٩,٠٠١-١٨٥٫٧٧٨٫٢٩٤-محافظ أسھم
٧٣٫٧٦٩٫٥٧٤١٩٧٫١٥٠٫٩٤٤٩٥,٣٢٩,١٥٩٢٣٤,٢٣٦,٦٢٥صنادیق
٤٠,٠٣٧,٠٧٠-٤٠٫٠٣٧٫٠٦٩-صكوك

١٢٤٫٩١١٫٧٣٧٧٣٢٫٦٧١٫٥٦٤٩٥,٣٢٩,١٥٩٥٩٥٫١٧٩٫٥٥٤إجمالي اإلستثمارات

تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة)ب

لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا :تستخدم الشركة المستویات الھرمیة التالیة لتحدید القیمة العادلة 

( أي بدون تعدیل أو إعادة تسعیر ).لموجودات أو مطلوبات مماثلھاألسعار المتداولة في سوق نشط المستوى األول :

ةالمستوى الثاني : ا ھام ى لھ دخالت المستوى األدن ر م تم قیاسھا–أسالیب التقییم والتي تعتب ي ی ة الت إلدوات المالی بة ل ة بالنس بالقیم

قابلة للمالحظة بصوره مباشرة أو غیر مباشرة.–العادلة 

. غیر قابلة للمالحظة–ھامة لقیاس القیمة العادلة –والتي تعتبر مدخالت المستوى اإلدنى لھا أسالیب التقییم وى الثالث :المست

درج ضمنجمیإن  ي تن ة الت ي ع األدوات المالی أمین والت ادة الت ات اع ة تسجل بعملی ة العادل يالقیم ا ف دیسمبر ٣١و٢٠١٤دیسمبر٣١كم

درج ضمن الھي أدوات٢٠١٣ توى األولتن أل.مس ل ل الي تحلی ةیعرض الجدول الت ة العادل ة المسجلة بالقیم درجدوات المالی ي تن ضمن الت

وفقا للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة:عملیات المساھمین

باللایر السعودي
(غیر مراجعة)٢٠١٤دیسمبر٣١

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
٣٠٩٫٧٠٥٫٢٥٧--٣٠٩٫٧٠٥٫٢٥٧محافظ سندات 

١٨٥٫٧٧٨٫٢٩٤--١٨٥٫٧٧٨٫٢٩٤محافظ أسھم
٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٩٧٫١٥٠٫٩٤٤-١٧٢٫١٥٠٫٩٤٤صنادیق
٤٠٫٠٣٧٫٠٦٩٤٠٫٠٣٧٫٠٦٩--صكوك

٦٥٫٠٣٧٫٠٦٩٧٣٢٫٦٧١٫٥٦٤-٦٦٧٫٦٣٤٫٤٩٥



ادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( اع
( شركة مساھمة سعودیة )

ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

١٥

)تتمة(االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل-٧

ویمطرق باستخدام المدرجة ضمن المستوى الثالث لصنادیق العقاریة ومحفظة الصكوك لتم تحدید القیمة العادلة  ب تق ام تتطل من اإلدارة القی

أسعار العموالت والتدفقات النقدیة المقدرة. شاملةلتحدید االفتراضات المناسبة أحكام  جوھریةاءدبإب

انيم تكن ھناك تحویالت بین المستوى ل)ج ذلكاألول والث ة وك ة العادل اس القیم ى أو منمن طرق قی اس إل ث من طرق قی توى الثال إلمس

ة العاد ة  القیم اللل نةخ ي ةالمنتھیالس مبر٣١ف مبر٣١و٢٠١٤دیس دیس

٢٠١٣.

إن حركات االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل ھي كالتالي : )د

ديالسعوباللایر
المنتھیة فيللسنة 

٢٠١٤دیسمبر٣١
( غیر مراجعة ) 

للسنة المنتھیة في 
٢٠١٣دیسمبر ٣١

( مراجعة ) 
عملیات

عملیات المساھمینإعادة التأمین
عملیات

عملیات المساھمینإعادة التأمین
٩٥٫٣٢٩٫١٥٩٥٩٥٫١٧٩٫٥٥٤٨٣,٢٤٤,١٣٠٤٤٥,٧٤٣,٠١٤الرصید اإلفتتاحي 

٨٣٫٨٤٧٫٣٩٣٢٥٩٫٨٤٥٫٠٢٣٦٠,٢٦٨,١٣٠٢٤٢,١٢٩,٠٣٤إضافات 
(١٣٦,٠٦٩,٢٥٠)(٤٨,٨٧٩,٧٢٠))١٥٣٫٢٦١٫٠١٠()٥٦٫٩٢١٫٣٠١(إستبعادات 

٢٫٤٣٠٫٦٣٦٢٩٫٦٢٦٫٨١٤٦٥٧,٩٦٠٤١,٧٠٠,٢٣٣أرباح غیر محققة 
٢٢٥٫٨٥٠١٫٢٨١٫١٨٣٣٨,٦٥٩١,٦٧٦,٥٢٣أرباح محققة 

١٢٤٫٩١١٫٧٣٧٧٣٢٫٦٧١٫٥٦٤٩٥,٣٢٩,١٥٩٥٩٥,١٧٩,٥٥٤الرصید الختامي

ات تتضمن اإل تثمارات المدرجة ضمن عملی أمین وإس ادة الت ة الع ع نقدی اھمین ودائ دىمس وك الل درھابن ون لایر سعودي٦٫٧ق ٢٠وملی

عودي ون لایر س والي،ملی ى الت ي عل ا ف مبر٣١كم مبر ٣١( ٢٠١٤دیس عودي١٢٫٣: ٢٠١٣دیس ون لایر س ون لایر ٤٫٢وملی ملی

دیري لدى. تم إیداع ھذه األموال من قبل الشركة )على التوالي،سعودي تم إدارتھموجوداتم بلھم. وموی تقل من ق ع ا بشكل مس ن المتوق

. ستثمار ھذه األموال خالل الفترات الالحقةإ

باللایر السعودي
(مراجعة)٢٠١٣دیسمبر ٣١

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
١٥٦,٧٩٦,٨٥٨--١٥٦,٧٩٦,٨٥٨محافظ سندات 

١٦٤,١٠٩,٠٠١--١٦٤,١٠٩,٠٠١محافظ أسھم
٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٣٤,٢٣٦,٦٢٥-٢٠٩,٢٣٦,٦٢٥صنادیق
٤٠,٠٣٧,٠٧٠٤٠,٠٣٧,٠٧٠--صكوك

٦٥,٠٣٧,٠٧٠٥٩٥,١٧٩,٥٥٤-٥٣٠,١٤٢,٤٨٤



ادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( اع
( شركة مساھمة سعودیة )

ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

١٦

مقتناة حتى تاریخ االستحقاقالستثمارات اإل-٨
ین  راوح ب رات تت ن لفت ندات دی اریخ االستحقاق س ة خاصة سنوات١٠و٤تمثل االستثمارات المقتناة حتى ت ا متوسط عمول ق عنھ ، ویتحق

م بالنسبة لمستویات القیمة العادلة% سنویاً ).٤٫٣٥: ٢٠١٣دیسمبر ٣١(سنویاً %٤٫٥٣بنسبة  ة, ت وائم المالی والغراض األفصاح فى الق

اریخ االستحقاق .٣تصنیف األستثمارات المقتناه حتى تاریخ االستحقاق ضمن المستوي  ى ت اة حت تثمارات المقتن ة لالس ة العادل بلغت القیم

لایر سعودي).١٨٣٫٨٧٨٫٥٤٤: ٢٠١٣دیسمبر ٣١(لایر سعودي١٥٢٫٢٦٠٫٩١٣

صافي المطالبات المسددة -٩

السعوديباللایر
المنتھیة في للسنةلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٤دیسمبر٣١
( غیر مراجعة )

٢٠١٣دیسمبر٣١
( غیر مراجعة )

٢٠١٤دیسمبر٣١
( غیر مراجعة )

٢٠١٣دیسمبر٣١
)(مراجعة

٥٧٫٠٠٢٫٤٦٣٣٨,٠٨٦,٣٢٢٢٤٢٫٩٨٠٫٥٥٠١٠٨,٣٢١,٩٩٦إجمالي المطالبات المسددة 
(١٠,١٦٢,٨٠١))٢٧٫٢٨٤٫٧٣٢((٢,٧٤٦,٩٨٨))١٫٧٨٠٫١٢٧(الحصة المعاد إسنادھا من المطالبات المسددة 

٥٥٫٢٢٢٫٣٣٦٣٥,٣٣٩,٣٣٤٢١٥٫٦٩٥٫٨١٨٩٨,١٥٩,١٩٥صافي المطالبات المسددة 

ع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا المعامالت م-١٠
:/ السنةوأرصدتھا في نھایة الفترةالفترةمع الجھات ذات العالقة خالل الرئیسیةفیما یلي تفاصیل المعامالت

باللایر السعودي

الرصید كما فيالمنتھیة فيللسنةالمعامالت مبالغ

طبیعة المعامالتالجھة ذات العالقة
٢٠١٤دیسمبر٣١
غیر مراجعة )( 

٢٠١٣دیسمبر٣١
(مراجعة )

٢٠١٤دیسمبر٣١
( غیر مراجعة )

٢٠١٣دیسمبر ٣١
( مراجعة )

--٣٨٣٫٣٧٦٣٢٦,٨٢٩أتعاب استشاریةأعضاء مجلس اإلدارة
٢٤٨,١٢٩--١٫٠٢٠٫٠٠٠مكافآت  

ومصاریفأتعاب
-٥٣٨٫٣٨٨٣٣٥٫٤٦٥٢٠٤٫٠٠٠إجتماعات   

٧٫٤٥٢٫٨٢٤٧٫٦٤٤٫٥٢١٧٠٠٫٠٠٠٢,١٧٣,٠٠٠مزایا قصیرة األجلكبار موظفي اإلدارة
٣٥٧٫٠٩١٢٠٥,٤٨٩٧٤١٫٨٢٠٤٤٦,٦٥٠مكافأة نھایة الخدمة 

الي الظاھرة فياألخرىیتم إظھار األرصدة لدى الجھات ذات العالقة ضمن بند المصاریف المستحقة الدفع والمطلوبات  ة المركز الم قائم

.األولیة



ادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( اع
( شركة مساھمة سعودیة )

ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

١٧

المعلومات القطاعیة -١١
والقطاعات الجغرافیة بالنسبة لنشاطات الشركة األعمالقطاعات اإلدارةلجنةعتمدتاد التقاریر الداخلیة بالشركة ، إتمشیاً مع طریقة إعد

.أدناهوموجوداتھا ومطلوباتھا كما ھو مبین 

ر  ة وغی اح المحقق ا العادلمحقالال تشمل نتائج القطاعات األرب تثمارات المدرجة قیمتھ ة من اإلس دخلق ة ال ي قائم رادات األخرى،ة ف ، اإلی

وكافة المصاریف العمومیة واإلداریة. مصاریف إدارة اإلستثمارات،و

دخلقیمتھا العادلة في قالعملیات إعادة التأمین، واإلستثمارات المدرجةرصدة لدى البنوكات القطاعات النقدیة واإلال تشمل موجود ة ال ، ئم

والمصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، والمبالغ المستحقة من عملیات المساھمین، والممتلكات والمعدات، صافي.

رى، ات األخ دفع والمطلوب تحقة ال اریف المس تحقة، والمص ائض المس ات الف ات توزیع ات القطاع مل مطلوب آةال تش ة ومكاف ة الخدم نھای

للموظفین.



الشركة السعودیة إلعادة التأمین ( إعادة ) التعاونیة
( شركة مساھمة سعودیة )

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

١٨

( تتمة ) لومات القطاعیة المع-١١
قطاعات األعمال١-١١

إظھارإلى یؤدي ھذا التعدیلإجمالي األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادھا المرتبطة بھا بشكل دوري عند إستالم المعلومات الفعلیة من شركات التأمین.بتعدیلتقوم الشركة 
المراجعة. فیھاالتي تمت للفترةساط المعاد إسنادھا بالموجب و صافي األقساط المكتتبة بالسالب في بعض قطاعات األعمال بالسالب و األقإجمالي األقساط المكتتبة

الھندسة 
لایر سعودي

الحریق
لایر سعودي

البحري
لایر سعودي

المركبات
لایر سعودي

الحیاة 
لایر سعودي

عامةالحوادث ال
لایر سعودي

أخرى
لایر سعودي

إلجماليا
لایر سعودي

المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر
( غیر مراجعة )٢٠١٤دیسمبر ٣١

نتائج عملیات إعادة التأمین 
١٫٤٣٩٫٣١٩٥٫١٠٢٫١٢٦١٫٥٥٦٫٥٤٥١٠٫١٢٧٫١٣٣٣٣٫٩٦٦٫٦١٤)١٫٠٤١٫٥٨٠(٣٫٤١٥٫٥١٣١٣٫٣٦٧٫٥٥٨إجمالي األقساط المكتتبة 

)٨٨٥٫٠٩٨()٣٣٫٥٤٥()١٥٢٫٢٣٣(--٩٧٤٫٢٦٣١٨٧٫٦٣٩)١٫٨٦١٫٢٢٢(ھاأقساط معاد إسناد
)١١٫٨١٦٫١٥٧()٤٠٤٫٩٦٨(-)٧٥٧٫٨٩٤(-)٢٣٦٫٢٠٩()٨٫٨٧٣٫٧٤٥()١٫٥٤٣٫٣٤١(فائض الخسارة مصاریف 

١٫٤٣٩٫٣١٩٤٫٣٤٤٫٢٣٢١٫٤٠٤٫٣١٢٩٫٦٨٨٫٦٢٠٢١٫٢٦٥٫٣٥٩)١٫٠٩٠٫١٥٠(١٠٫٩٥٠٥٫٤٦٨٫٠٧٦صافي األقساط المكتتبة
١٣٫٩٠٦٫٣٨٧٣٠٫٦٨٩٫١٣٠١١٫٨٨٩٫٦٢٨٨٫٢٣٧٫٦٤٩١٩٫٦٠٦٫٢٨٠٥٫٦٧٤٫٠٢٤٦٫١٢٠٫٥٠٠٩٦٫١٢٣٫٥٩٨التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

١٣٫٩١٧٫٣٣٧٣٦٫١٥٧٫٢٠٦١٠٫٧٩٩٫٤٧٨٩٫٦٧٦٫٩٦٨٢٣٫٩٥٠٫٥١٢٧٫٠٧٨٫٣٣٦١٥٫٨٠٩٫١٢٠١١٧٫٣٨٨٫٩٥٧صافي األقساط المكتسبة
)٥٥٫٢٢٢٫٣٣٦()٧٫٥٩٩٫٨٧٢()١٫٣٠٧٫٢١٦()١٣٫٢٣١٫٩١٩()٥٫١٥٤٫٣٠٤()٣٫١٠٩٫٤٦٥()٢٢٫٠٠٦٫٨٦٤()٢٫٨١٢٫٦٩٦(سددةصافي المطالبات الم

)٢٧٫٧٩٩٫٢٣٢()١٢٫٨٩٧٫٠٣٩()٣٫٦٨٢٫٨٠٣(٧١١٫٠٩١)٥٫٣٦٤٫٣٤٩()٦٫٤٧٧٫٤١٩(٨٫٥٧٩٫٧٦٨)٨٫٦٦٨٫٤٨١(التغیر في صافي المطالبات  تحت التسویة 
)٨٣٫٠٢١٫٥٦٨()٢٠٫٤٩٦٫٩١١()٤٫٩٩٠٫٠١٩()١٢٫٥٢٠٫٨٢٨()١٠٫٥١٨٫٦٥٣()٩٫٥٨٦٫٨٨٤()١٣٫٤٢٧٫٠٩٦()١١٫٤٨١٫١٧٧(كبدةصافي المطالبات المت

)٢٧٫٤٨٨٫٠٤٢()٦٥٣٫٨٣٦()٢٫٣٧٤٫٣٨٨()٥٩٦٫٣٣٢()١٫٧٩٧٫٣١٠()٣٫٦٤٠٫٥٤٤()١٤٫٤٥١٫٣١٩()٣٫٩٧٤٫٣١٣(إجمالي تكالیف االكتتاب 
)١٦٩٫٨٣٣()٥٠٫٦٣٥()٧٫٧٨٣()٢٥٫٥١١()٧٫١٩٦(٥٫٢٠٨)٦٦٫٨٣٨()١٧٫٠٧٨(إشراف ورقابة أتعاب

)٥٤٦٫٧١٦(١٫٢٤٦)٢٫٩١٤(--)٣٧٥٫٤٤٢()٥٣١٫٧٢٥(٣٦٢٫١١٩عموالت على عملیات معاد إسنادھا
)٢٨٫٢٠٤٫٥٩١()٧٠٣٫٢٢٥()٢٫٣٨٥٫٠٨٥()٦٢١٫٨٤٣()١٫٨٠٤٫٥٠٦()٤٫٠١٠٫٧٧٨()١٥٫٠٤٩٫٨٨٢()٣٫٦٢٩٫٢٧٢(االكتتابصافي تكالیف 

٣٣٥٫١٣٧٥٫٦٣٨٫٢٦٩)١٫٠١٥٫٦٩٠()٢٫٢٨٢٫٢٤١(٢٫١٠٦٫٣٣٩)٩٦٫٠٥٨(٢٫١٨٤٫٤٨٥٤٫٤٠٦٫٢٩٧إحتیاطي عجز األقساطالتغیر فى 
١١٫٨٠١٫٠٦٧)٥٫٠٥٥٫٨٧٩()١٫٣١٢٫٤٥٨(٨٫٥٢٥٫٦٠٠)٥٣٩٫٨٥٢()٢٫٨٩٤٫٢٤٢(٩٩١٫٣٧٣١٢٫٠٨٦٫٥٢٥صافي نتائج االكتتاب 



الشركة السعودیة إلعادة التأمین ( إعادة ) التعاونیة
( شركة مساھمة سعودیة )

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

١٩

مة ) ( تتالمعلومات القطاعیة -١١

األعمال ( تتمة )قطاعات ١-١١

الھندسة 
لایر سعودي

الحریق
لایر سعودي

البحري
لایر سعودي

المركبات
لایر سعودي

الحیاة 
لایر سعودي

عامةالحوادث ال
لایر سعودي

أخرى
لایر سعودي

اإلجمالي
لایر سعودي

المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر
)( غیر مراجعة٢٠١٣دیسمبر ٣١

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٤٨٫١٧٠٫٢٩١)٣٨٣٫٩٩١()١٥٦٫٥٢١(١,٠٠٦,٢٠٦٢٢,٦٩٣,٢٢٧(٢٣٢,٢٩٣)٥,٥٠١,٤٣٢١٩,٧٤٢,٢٣١إجمالي األقساط المكتتبة 

(٣٥٠,٥٠٣))١٫٢١١()١٫٠٠٤(٦٤٤,٢٩٧-(٣,٦٧٨)(١٦٠,٥١٨)(٨٢٨,٣٨٩)أقساط معاد إسنادھا
)٤٫٩١٨٫٨٦٤()١٢٥٫٧٣٨()١٣٨٫٢٧٤(١٦٤,٥٤٦(١٣٠,١٩٤)(٢٣٩,٩٦١)(٣,٠٧٥,٦٧٨)(١,٣٧٣,٥٦٥)خسارة فائض المصاریف 

٤٢,٩٠٠,٩٢٤)٥١٠٫٩٤٠()٢٩٥٫٧٩٩(٨٧٦,٠١٢٢٣,٥٠٢,٠٧٠(٤٧٥,٩٣٢)٣,٢٩٩,٤٧٨١٦,٥٠٦,٠٣٥صافي األقساط المكتتبة
١٫٨٢٤٫٥٢٧٤٫٤٤٧٫٣١٨٣٤,٥٤٣,٣٦٤(٩,٦٩٤,٤٠٢)٢٩,٢١٨,٥٩٦٧,٠٤٤,٣٨٥٣,٦٤٥,١٦٣(١,٩٤٢,٢٢٣)التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

١,٣٥٧,٢٥٥٤٥,٧٢٤,٦٣١٦,٥٦٨,٤٥٣٤,٥٢١,١٧٥١٣,٨٠٧,٦٦٨١٫٥٢٨٫٧٢٨٣٫٩٣٦٫٣٧٨٧٧,٤٤٤,٢٨٨صافي األقساط المكتسبة
(٣٥,٣٣٩,٣٣٤))١٫٨٧٢٫٧٤٩()٥٦٨٫٨٤٩((٤,١١٦,٦٠٣)(١,٣٠١,٩٣٠)(١,٨٤٩,٢١٤)(٢٣,٩٧٢,٣٦٠)(١,٦٥٧,٦٢٩)صافي المطالبات المسددة

ت  ات  تح افي المطالب ي ص ر ف التغی
(٨٦,٠٤٣,٦٤٩))١٣٫٢٥٠٫٧٩٢()٢٫٧١٥٫١٩٠((٦,٦٦٥,٦٠٣)(٨٤,٨٥١)(٥,٦٤٣,٩٥٨)(٣٦,٣٦١,٤١٣)(٢١,٣٢١,٨٤٢)التسویة 

(١٢١,٣٨٢,٩٨٣))١٥٫١٢٣٫٥٤١()٣٫٢٨٤٫٠٣٩((١٠,٧٨٢,٢٠٦)(١,٣٨٦,٧٨١)(٧,٤٩٣,١٧٢)(٦٠,٣٣٣,٧٧٣)(٢٢,٩٧٩,٤٧١)صافي المطالبات المتكبدة
(٢٧,٣٣٦,٩٠٤))٣٤٣٫١٥٥()١٫١٩٣٫١٣٩((٧٣٠,٢٧٧)(٢,٨٩٧,٥٣١)(٣,٠٠٣,٦٢٦)(١٣,٧٧٤,٤٠٥)(٥,٣٩٤,٧٧١)إجمالي تكالیف االكتتاب

(٢٤٠,٨٥١)٧٨٤١٫٩٢٠(١١٣,٤٦٧)(٥,٠٣١)١,١٦٢(٩٨,٧١٢)(٢٧,٥٠٧)إشراف ورقابة أتعاب
٧١٫٢٧٢٥٥٩٧٦٣,٨٧٨(٢٢,٤٥٨)-٥٩٠,٣٧٩٤٢,٩٣٥٨١,١٩١ملیات معاد إسنادھا عموالت على ع
)٢٦٫٨١٣٫٨٧٧()٣٤٠٫٦٧٦()١٫١٢١٫٠٨٣()٨٦٦٫٢٠٢()٢٫٩٠٢٫٥٦٢()٢٫٩٢١٫٢٧٣()١٣٫٨٣٠٫١٨٢()٤٫٨٣١٫٨٩٩(االكتتابصافي تكالیف 

(٢٦،١٦٧،٠٠٠)---(٣،٣٩١،٣٦٠)-(٢٢،٧٧٥،٦٤٠)-التغیر فى إحتیاطي عجز األقساط
(٩٦,٩١٩,٥٧٢))١١٫٥٢٧٫٨٣٩()٢٫٨٧٦٫٣٩٤(٢,١٥٩,٢٦٠(٣,١٥٩,٥٢٨)(٣,٨٤٥,٩٩٢)(٥١,٢١٤,٩٦٤)(٢٦,٤٥٤,١١٥)صافي نتائج االكتتاب 



الشركة السعودیة إلعادة التأمین ( إعادة ) التعاونیة
( شركة مساھمة سعودیة )

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

٢٠

( تتمة ) المعلومات القطاعیة -١١

األعمال ( تتمة )قطاعات ١-١١
الھندسة 

لایر سعودي
الحریق

لایر سعودي
البحري

لایر سعودي
لمركباتا

لایر سعودي
الحیاة 

لایر سعودي
عامةالحوادث ال

لایر سعودي
أخرى

لایر سعودي
اإلجمالي

لایر سعودي
المنتھیة في للسنة
( غیر مراجعة )٢٠١٤دیسمبر ٣١

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٨٧٫٤٠٦٫٣٦٦٢١٢٫٣١١٫٤٤٤٥٥٫٢٢٧٫٠١٨٢٤٫٩٨٠٫٦٩٣٩٧٫٠١٩٫١٨٨٣٧٫٤٣٥٫٧٨٩٤١٫٩٠٩٫٦٤٣٥٥٦٫٢٩٠٫١٤١إجمالي األقساط المكتتبة 

)٦٫١٠١٫١٩٢(٢٥٫٩٤٧٧٦٫٨٢٩)٥٠٦(-١٥٤٫٨٦٧٣١٥٫٨٤٥)٦٫٦٧٤٫١٧٤(أقساط معاد إسنادھا
)٣٥٫٥٩٤٫٥٧٤()٨٧٧٫٨٢٤()٤١١٫٨٨٦()١٫٩٢٩٫٤٧٤()٣٩٠٫٠١٣()١٫١٩٢٫٣٠٧()٢٣٫٥٨٢٫٥٩١()٧٫٢١٠٫٤٧٩(فائض الخسارة مصاریف 

٧٣٫٥٢١٫٧١٣١٨٨٫٨٨٣٫٧٢٠٥٤٫٣٥٠٫٥٥٦٢٤٫٥٩٠٫٦٨٠٩٥٫٠٨٩٫٢٠٨٣٧٫٠٤٩٫٨٥٠٤١٫١٠٨٫٦٤٨٥١٤٫٥٩٤٫٣٧٥ي األقساط المكتتبةصاف
)٢٣٫٦٩٧٫٢٧٨()٤٫١٥٢٫٦٦٧()٤٫٣٤٧٫٩٥٧()١٫١١٦٫٦٦١(١٧٫٦٠٧٫٧٠١)٣٫٤٤٦٫٦٧٩()٢٣٫٨٨٤٫٩٦١()٤٫٣٥٦٫٠٥٤(التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

٦٩٫١٦٥٫٦٥٩١٦٤٫٩٩٨٫٧٥٩٥٠٫٩٠٣٫٨٧٧٤٢٫١٩٨٫٣٨١٩٣٫٩٧٢٫٥٤٧٣٢٫٧٠١٫٨٩٣٣٦٫٩٥٥٫٩٨١٤٩٠٫٨٩٧٫٠٩٧ط المكتسبةصافي األقسا
)٢١٥٫٦٩٥٫٨١٨()١٩٫٧٦٩٫٥١٨()٢٫٠٤٣٫٦٩٣()٤٩٫١٧٢٫٥٩٧()٢٢٫٤٩٩٫٦٠٠()١٢٫٩٤٢٫٧٧٢()٩٥٫٥٤٥٫٩٠٣()١٣٫٧٢١٫٧٣٥(صافي المطالبات المسددة

)١٨٥٫٣١٤٫٧١٥()٣١٫٢٩٢٫٦٥٥()١٠٫٢٤٦٫٢٨٩()١٧٫٩٥٣٫٤٩٩()١٨٫٨١٥٫٧٠٢()١٧٫٥٢١٫٢٠٥()٣٨٫٩٩٨٫٨٩٢()٥٠٫٤٨٦٫٤٧٣(تحت التسویة التغیر في صافي المطالبات  
)٤٠١٫٠١٠٫٥٣٣()٥١٫٠٦٢٫١٧٣()١٢٫٢٨٩٫٩٨٢()٦٧٫١٢٦٫٠٩٦()٤١٫٣١٥٫٣٠٢()٣٠٫٤٦٣٫٩٧٧()١٣٤٫٥٤٤٫٧٩٥()٦٤٫٢٠٨٫٢٠٨(صافي المطالبات المتكبدة

)١٠٣٫٨١١٫٣٩٥()٢٫٥٨٤٫٧٣٤()٨٫١٩٧٫٨٠٠()٣٫٤٥٤٫٨٢٢()٦٫٤٥٠٫٥٧٧()١٤٫٧٩٣٫٦٤٥()٤٨٫٧٦٧٫٦٠١()١٩٫٥٦٢٫٢١٦(تكالیف االكتتاب إجمالي
)٢٫٧٨١٫٤٥١()٢٠٩٫٥٤٩()١٨٧٫١٧٩()٤٨٥٫٠٩٦()١٢٤٫٩٠٣()٢٧٦٫١٣٥()١٫٠٦١٫٥٥٧()٤٣٧٫٠٣٢(أتعاب إشراف ورقابة

١٫٩٤٨٫١٨١)٨٫٣٤٩(١٤٫٥٥٣١٧٧٫٨١٧-)١٩٤٫٣٩٥(١٫٨٤٦٫٩٦٤١١١٫٥٩١عموالت على عملیات معاد إسنادھا 
)١٠٤٫٦٤٤٫٦٦٥()٢٫٨٠٢٫٦٣٢()٨٫٢٠٧٫١٦٢()٣٫٩٢٥٫٣٦٥()٦٫٥٧٥٫٤٨٠()١٥٫٢٦٤٫١٧٥()٤٩٫٧١٧٫٥٦٧()١٨٫١٥٢٫٢٨٤(االكتتابصافي تكالیف 

٢٦٫١٦٧٫٠٠٠)١٫٧٩١٫٦٥١()١٫٧٣٤٫٠٠٠()٨٫١٣٣٫٠٠٠(٥٫٥٣٨٫٠٠٠)١٫٢١٩٫٣٤٩(٣٧٫١٩٢٫٠٠٠)٣٫٦٨٥٫٠٠٠(التغیر فى إحتیاطي عجز األقساط
صافي نتائج االكتتاب 

)١١٫٤٠٨٫٨٩٩)١٨٫٧٠٠٫٤٧٥(١٤٫٧٨٨٫٠٨٦١٠٫٤٧٠٫٧٤٩)١٥٤٫٤٠١(١٧٫٩٢٨٫٣٩٧٣٫٩٥٦٫٣٧٦)١٦٫٨٧٩٫٨٣٣



الشركة السعودیة إلعادة التأمین ( إعادة ) التعاونیة
( شركة مساھمة سعودیة )

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

٢١

( تتمة ) المعلومات القطاعیة 

األعمال ( تتمة )قطاعات ١-١١

الھندسة 
لایر سعودي

الحریق
لایر سعودي

البحري
لایر سعودي

المركبات
لایر سعودي

الحیاة 
لایر سعودي

عامةالحوادث ال
لایر سعودي

أخرى
لایر سعودي

اإلجمالي
لایر سعودي

المنتھیة في للسنة
(مراجعة )٢٠١٣دیسمبر ٣١

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٧٦,٦٣٨,٣٢٥١٥٩,٩٥٨,٦١٢٤٥,٦٣٨,٠٤٨٥٠,٦٢٥,٨٧٢٥١,٣١٤,٠٩٠١٦٫٨٨٨٫٠٠٥١٩٫٠٢٣٫٣٨٤٤٢٠,٠٨٦,٣٣٦إجمالي األقساط المكتتبة 

(٦,٤٤٩,١٩٩))٥٥٫٩١٥()٧٢٫١٢٦((٢٧٧,٥٢٦)-(٦٠٧,١٢٣)(٣٦٠,٠٨٣)(٥,٠٧٦,٤٢٦)أقساط معاد إسنادھا
(٢٧,٨١٦,٧٦٢))٥٢٥٫٦١٢()٧٧٥٫٥٨٠((٦٣٧,٩٢٣)(٣٥٢,١٢٨)(٢,٤٥٤,٠٤٨)(١٨,٧٠٩,٩٣٦)(٤,٣٦١,٥٣٥)فائض الخسارة مصاریف 

٦٧,٢٠٠,٣٦٤١٤٠,٨٨٨,٥٩٣٤٢,٥٧٦,٨٧٧٥٠,٢٧٣,٧٤٤٥٠,٣٩٨,٦٤١١٦٫٠٤٠٫٢٩٩١٨٫٤٤١٫٨٥٧٣٨٥,٨٢٠,٣٧٥صافي األقساط المكتتبة
(٩٦,٠٥٧,٨٠٨))٦٩٢٫٢٢٧()٤٫٤٥٤٫٥٠٢((١٧,٢٨٦,١٣٥)(١٩,٦٩٠,٧٢٦)(٧,٢٥٤,٩١٥)(١٨,٨٩٢,٨٧١)(٢٧,٧٨٦,٤٣٢)التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

٣٩,٤١٣,٩٣٢١٢١,٩٩٥,٧٢٢٣٥,٣٢١,٩٦٢٣٠,٥٨٣,٠١٨٣٣,١١٢,٥٠٦١١٫٥٨٥٫٧٩٧١٧٫٧٤٩٫٦٣٠٢٨٩,٧٦٢,٥٦٧صافي األقساط المكتسبة
(٩٨,١٥٩,١٩٥))٢١٫١٧٥٫٧٨٧()٣٦٢٫٣٥٢((١٠,٩٦٩,١٥٦)(٦,٤٤٠,٧٥٦)(٨,٤٥١,٦٥٥)(٤٥,٤٩٣,٧٢٨)(٥,٢٦٥,٧٦١)صافي المطالبات المسددة

(٢٠٢,٠٩٧,٦٢٦))٤٫١٠٥٫٩٩٨()٥٫٠١٦٫١٢٣((٩,١٦١,٤٦٣)(١٤,٤٣٦,٣٤٥)(١١,٥٤١,١١٦)(١٢٥,٤٩٢,٧٤٦)(٣٢,٣٤٣,٨٣٥)التغیر في صافي المطالبات  تحت التسویة 
(٣٠٠,٢٥٦,٨٢١))٢٥٫٢٨١٫٧٨٥()٥٫٣٧٨٫٤٧٥((٢٠,١٣٠,٦١٩)(٢٠,٨٧٧,١٠١)(١٩,٩٩٢,٧٧١)(١٧٠,٩٨٦,٤٧٤)(٣٧,٦٠٩,٥٩٦)صافي المطالبات المتكبدة
(٨٣,٣٣٠,١٨١))١٫٦٧٢٫١٣٤()٤٫٦١١٫٩٧٢((١,٦٨٠,٨٠١)(٧,٢٧٠,٨٤٥)(١١,٦٠١,٣٦٦)(٣٧,٧٦٦,٥٧٦)(١٨,٧٢٦,٤٨٧)إجمالي تكالیف االكتتاب 

(٢,١٠٠,٤٣٢))٩٥٫١١٨()٨٤٫٤٣٩((٢٥٦,٥٧١)(٢٥٣,١٢٩)(٢٢٨,١٩٠)(٧٩٩,٧٩٤)(٣٨٣,١٩١)إشراف ورقابة أتعاب
١٦٫١٦٠٣,٤٣٧,٤٢٥)٤٥٫٥٩٩(٧,٩١٩-٢,٨٣١,٧٥٢٣٩٩,٦٩٩٢٢٧,٤٩٤على عملیات معاد إسنادھا عموالت 

)٨١٫٩٩٣٫١٨٨()١٫٧٥١٫٠٩٢()٤٫٧٤٢٫٠١٠()١٫٩٢٩٫٤٥٣()٧٫٥٢٣٫٩٧٤()١١٫٦٠٢٫٠٦٢()٣٨٫١٦٦٫٦٧١()١٦٫٢٧٧٫٩٢٦(االكتتابصافي تكالیف 
(٢٦,١٦٧,٠٠٠)---(٣,٣٩١,٣٦٠)-(٢٢,٧٧٥,٦٤٠)-التغیر فى إحتیاطي عجز األقساط

(١١٨,٦٥٤,٤٤٢))٩٫٢٨٣٫٢٤٧(١١,٠٥٢,٤٣٤١٫٤٦٥٫٣١٢(١,٢٠٩,٤١٧)٣,٧٢٧,١٢٩(١٠٩,٩٣٣,٠٦٣)(١٤,٤٧٣,٥٩٠)صافي نتائج االكتتاب 



الشركة السعودیة إلعادة التأمین ( إعادة ) التعاونیة
( شركة مساھمة سعودیة )

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

٢٢

( تتمة ) المعلومات القطاعیة - ١١

األعمال ( تتمة )قطاعات ١-١١

اإلجماليأخرىعامةالوادث حالالحیاة مركباتالالبحريالحریقالھندسة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

)غیر مراجعة(٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

١١٣٫١١٤٫٢٧٥٢١٩٫٧٩١٫٧٧٢٥١٫٢٣٠٫٧٥١١٣٫٤٧٢٫٠٢٠٧٠٫٥٧٧٫٥٤٦٢٦٫٩٤٧٫٢٢٣٢٥٫٨٣٦٫٢٤٦٥٢٠٫٩٦٩٫٨٣٣موجودات القطاع

٢٠٧٫٤٦١٫٤١٤٣٩٣٫٢٢٤٫٥٣٧٦٣٫١٤٣٫٣١٠٤٩٫٧٣١٫٠٤٠٦١٫٠١٧٫٣٣٥٣٦٫٩٩٣٫١٥٩٦٥٫٣٩٩٫٨٨٦٨٧٦٫٩٧٠٫٦٨١لوبات القطاعمط

( مراجعة )٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

١٠٣,٥٢٧,١٦٠١٦٦,٨٣٦,٦٦٤٤١,٦٦٨,٤٨٨٣٦,١٩٩,٣٧٩٤٥,٣١٦,٩٣٤١٣٫٢٨١٫٠٢١٥٫٩٢٧٫٧٦٠٤١٢,٧٥٧,٤٠٦موجودات القطاع

١٥٧,٢٦٨,٥٩٦٣٥٥,٩١٢,٨٣٢٤١,٣٢٧,٣٧٥٥٥,٤٢٣,٧٩٥٣١,٠٥٧,٣٤٨١٩٫١٢٠٫٧٧٨٢٦٫٤٣١٫٢٥٦٦٨٦,٥٤١,٩٨٠مطلوبات القطاع



التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( إعادة ) 
( شركة مساھمة سعودیة )

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

٢٣

( تتمة ) المعلومات القطاعیة - ١١

القطاعات الجغرافیة ٢-١١

المملكة 
العربیة السعودیة

بلدان أخرى في
منطقة

إجماليآسیاإفریقیاالشرق األوسط
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر
( غیر مراجعة )٢٠١٤دیسمبر ٣١

نتائج عملیات إعادة التأمین 
١٥٫٨٧٠٫٣٠٣١٫٦٠٩٫٥٣٣٥٫٣٨٨٫١٧٥١١٫٠٩٨٫٦٠٣٣٣٫٩٦٦٫٦١٤إجمالي األقساط المكتتبة

)٨٨٥٫٠٩٨(-)٤١٫١٩٢()٤٢٥٫٢٣٣()٤١٨٫٦٧٣(أقساط معاد إسنادھا
)١١٫٨١٦٫١٥٧()٧٣٢٫٨٢٥(٢٤٫٨٠١)١٫٨٦٨٫٤٥٩()٩٫٢٣٩٫٦٧٤(فائض الخسارة مصاریف

٥٫٣٧١٫٧٨٤١٠٫٣٦٥٫٧٧٨٢١٫٢٦٥٫٣٥٩)٦٨٤٫١٥٩(٦٫٢١١٫٩٥٦صافي األقساط المكتتبة 
٥٠٫٨١٦٫٨٩٨١٣٫٦٦٨٫١١٢١٠٫٢٥٢٫١٩٦٢١٫٣٨٦٫٣٩٢٩٦٫١٢٣٫٥٩٨ساط غیر المكتسبة التغیر في صافي األق

٥٧٫٠٢٨٫٨٥٤١٢٫٩٨٣٫٩٥٣١٥٫٦٢٣٫٩٨٠٣١٫٧٥٢٫١٧٠١١٧٫٣٨٨٫٩٥٧صافي األقساط المكتسبة
)٥٥٫٢٢٢٫٣٣٦()٩٫٠٤٩٫٩٧٥()٩٫٣٥٤٫٦٢٤()٧٫٠٩٢٫٤٢٤()٢٩٫٧٢٥٫٣١٣(صافي المطالبات المسددة

)٢٧٫٧٩٩٫٢٣٢()٢٤٫١٨٦٫٥٨٣()٢٫٠٧١٫١٦٩(٢٫٤٩٥٫٦٦٧)٤٫٠٣٧٫١٤٧(ي صافي المطالبات تحت التسویة التغیر ف
)٨٣٫٠٢١٫٥٦٨()٣٣٫٢٣٦٫٥٥٨()١١٫٤٢٥٫٧٩٣()٤٫٥٩٦٫٧٥٧()٣٣٫٧٦٢٫٤٦٠(صافي المطالبات المتكبدة

)٢٧٫٤٨٨٫٠٤٢()٤٫٧٣٩٫١٥٧()٢٫٤٥٧٫٤٢٣()٦٫١٧٧٫٥١٢()١٤٫١١٣٫٩٥٠(إجمالي تكالیف االكتتاب 
)١٦٩٫٨٣٣()٥٥٫٤٩٣()٢٦٫٩٤١()٨٫٠٤٨()٧٩٫٣٥١(إشراف ورقابة أتعاب 

)٥٤٦٫٧١٦(-١١٠٫٨٣٨١١٫٦١٢)٦٦٩٫١٦٦(عموالت على عملیات معاد إسنادھا 
)٢٨٫٢٠٤٫٥٩١()٤٫٧٩٤٫٦٥٠()٢٫٤٧٢٫٧٥٢()٦٫٠٧٤٫٧٢٢()١٤٫٨٦٢٫٤٦٧(االكتتابصافي تكالیف 

١٫٩٦١٫٣٦٠٥٫٦٣٨٫٢٦٩)٩٩٢٫٦٣٦(٤٫٢٨١٫٥٩١٣٨٧٫٩٥٤في إحتیاطي عجز األقساطالتغیر 
١١٫٨٠١٫٠٦٧)٤٫٣١٧٫٦٧٨(١٢٫٦٨٥٫٥١٨٢٫٧٠٠٫٤٢٨٧٣٢٫٧٩٩صافي نتائج االكتتاب 

المملكة 
العربیة السعودیة

بلدان أخرى في
منطقة

إجماليآسیاإفریقیاالشرق األوسط
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديسعوديلایرلایر سعودي

المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر
( غیر مراجعة )٢٠١٣دیسمبر ٣١

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٩,٣٣٩,٩١٨٦,٧٣٨,٦٧٣٢٥,٩١٣,٤٢٠٦,١٧٨,٢٨٠٤٨,١٧٠,٢٩١إجمالي األقساط المكتتبة

(٣٥٠,٥٠٣)-(٤٦,٠٦٧)(٦٥٧,٨٠٨)٣٥٣,٣٧٢أقساط معاد إسنادھا
(٤,٩١٨,٨٦٤)(١٨٠,٠٣١)(٢٠٨,١٨٢)(١,٢٤١,٦٠١)(٣,٢٨٩,٠٥٠)فائض الخسارة مصاریف

٦,٤٠٤,٢٤٠٤,٨٣٩,٢٦٤٢٥,٦٥٩,١٧١٥,٩٩٨,٢٤٩٤٢,٩٠٠,٩٢٤صافي األقساط المكتتبة 
٢٠,٥٠٥,١١٣١٠,٨٠٢,٧٠٥٤٤١,٠٥٩٢,٧٩٤,٤٨٧٣٤,٥٤٣,٣٦٤التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

٢٦,٩٠٩,٣٥٣١٥,٦٤١,٩٦٩٢٦,١٠٠,٢٣٠٨,٧٩٢,٧٣٦٧٧,٤٤٤,٢٨٨صافي األقساط المكتسبة
(٣٥,٣٣٩,٣٣٤)(١,٧٧٥,٦٠٠)(٣,٦٠٠,٢٨٧)(٢,٢٥٨,٢٩٧)(٢٧,٧٠٥,١٥٠)صافي المطالبات المسددة

(٨٦,٠٤٣,٦٤٩)(١٤,٥٠٤,٨٤١)(٢٠,٦٥٦,١٥٥)(١٢,٨٣٧,٥٢٧)(٣٨,٠٤٥,١٢٦)التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة 

(١٢١,٣٨٢,٩٨٣)(١٦,٢٨٠,٤٤١)(٢٤,٢٥٦,٤٤٢)(١٥,٠٩٥,٨٢٤)(٦٥,٧٥٠,٢٧٦)صافي المطالبات المتكبدة
(٢٧,٣٣٦,٩٠٤)(٢,٨٩٦,٢٠٠)(٨,٢١٩,٢٢٣)(٤,٠٩٦,١٩٥)(١٢,١٢٥,٢٨٦)إجمالي تكالیف االكتتاب 

(٢٤٠,٨٥١)(٣٠,٨٩١)(١٢٩,٥٦٧)(٣٣,٦٩٣)(٤٦,٧٠٠)إشراف ورقابة أتعاب 
٧٦٣,٨٧٨-٥٧٨,٨١٩١٦٩,٢٩٥١٥,٧٦٤عموالت على عملیات معاد إسنادھا 

)٢٦٫٨١٣٫٨٧٧()٢٫٩٢٧٫٠٩١()٨٫٣٣٣٫٠٢٦()٣٫٩٦٠٫٥٩٣()١١٫٥٩٣٫١٦٧(االكتتابصافي تكالیف 
(٢٦,١٦٧,٠٠٠)(٣,٣٩٢,٩٧٨)(٣,٦٨٧,٤٩٧)(١,٢١٥,٢٣٣)(١٧,٨٧١,٢٩٢)التغیر في إحتیاطي عجز األقساط

(٩٦,٩١٩,٥٧٢)(١٣,٨٠٧,٧٧٤)(١٠,١٧٦,٧٣٥)(٤,٦٢٩,٦٨١)(٦٨,٣٠٥,٣٨٢)صافي نتائج االكتتاب 



التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( إعادة ) 
( شركة مساھمة سعودیة )

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

٢٤

( تتمة ) المعلومات القطاعیة - ١١

) تتمةالقطاعات الجغرافیة (٢-١١

المملكة 
العربیة السعودیة

بلدان أخرى في
منطقة

إجماليآسیاإفریقیااألوسطالشرق 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

المنتھیة فيللسنة
( غیر مراجعة )٢٠١٤دیسمبر ٣١

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٢٧٨٫٨١٧٫٨٦١٩٤٫٩٥٤٫٤١٦٦٣٫٨٨٤٫١٦٨١١٨٫٦٣٣٫٦٩٦٥٥٦٫٢٩٠٫١٤١إجمالي األقساط المكتتبة

)٦٫١٠١٫١٩٢(-)٩٤٫٩٧٠()٩٢١٫١٢٧()٥٫٠٨٥٫٠٩٥(أقساط معاد إسنادھا
)٣٥٫٥٩٤٫٥٧٤()٣٫٧٣٠٫٥٤٣()٣٫٢٠١٫١١٩()٦٫٢١٩٫٨٢٣()٢٢٫٤٤٣٫٠٨٩(فائض الخسارة مصاریف

٢٥١٫٢٨٩٫٦٧٧٨٧٫٨١٣٫٤٦٦٦٠٫٥٨٨٫٠٧٩١١٤٫٩٠٣٫١٥٣٥١٤٫٥٩٤٫٣٧٥صافي األقساط المكتتبة 
)٢٣٫٦٩٧٫٢٧٨()١٨٫٥٢٤٫٦٧٥(٤٫٣٨٤٫٨٨٨)٦٫٤١٧٫٥٠٠()٣٫١٣٩٫٩٩١(لتغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة ا

٢٤٨٫١٤٩٫٦٨٦٨١٫٣٩٥٫٩٦٦٦٤٫٩٧٢٫٩٦٧٩٦٫٣٧٨٫٤٧٨٤٩٠٫٨٩٧٫٠٩٧صافي األقساط المكتسبة
)٢١٥٫٦٩٥٫٨١٨()١٧٫٨١٠٫٢٥٧()٣٦٫٢٥٨٫٩٤٨()٢٦٫٩٨٣٫٢٧٣()١٣٤٫٦٤٣٫٣٤٠(صافي المطالبات المسددة

)١٨٥٫٣١٤٫٧١٥()٦٦٫٩٦٤٫٦٩٥()٢٥٫٨٨٢٫٦٠٣()٣٠٫٧٤٥٫٧٥٣()٦١٫٧٢١٫٦٦٤(التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة 
)٤٠١٫٠١٠٫٥٣٣()٨٤٫٧٧٤٫٩٥٢()٦٢٫١٤١٫٥٥١()٥٧٫٧٢٩٫٠٢٦()١٩٦٫٣٦٥٫٠٠٤(صافي المطالبات المتكبدة

)١٠٣٫٨١١٫٣٩٥()١٩٫٤٨٤٫١٩١()١٣٫٦٦٥٫٧٩٩()١٨٫٦١٨٫٣٥٦()٥٢٫٠٤٣٫٠٤٩(إجمالي تكالیف االكتتاب 
)٢٫٧٨١٫٤٥١()٥٩٣٫١٦٩()٣١٩٫٤٢١()٤٧٤٫٧٧٢()١٫٣٩٤٫٠٨٩(إشراف ورقابة أتعاب

١٫٩٤٨٫١٨١-١٫٤٥٩٫٣٨٣٤٨٠٫٠٨٨٨٫٧١٠عموالت على عملیات معاد إسنادھا 
)١٠٤٫٦٤٤٫٦٦٥()٢٠٫٠٧٧٫٣٦٠()١٣٫٩٧٦٫٥١٠()١٨٫٦١٣٫٠٤٠()٥١٫٩٧٧٫٧٥٥(االكتتابصافي تكالیف 

١١٫١٠١٫٧٠٥٧٫٠٠٣٫٢٣٣٤٫٤٢٨٫٣٣٤٣٫٦٣٣٫٧٢٨٢٦٫١٦٧٫٠٠٠التغیر في إحتیاطي عجز األقساط
١١٫٤٠٨٫٨٩٩)٤٫٨٤٠٫١٠٦()٦٫٧١٦٫٧٦٠(١٠٫٩٠٨٫٦٣٢١٢٫٠٥٧٫١٣٣صافي نتائج االكتتاب 

المملكة 
العربیة السعودیة

فيبلدان أخرى
منطقة

إجماليآسیاإفریقیاالشرق األوسط
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

المنتھیة فيللسنة
(مراجعة )٢٠١٣دیسمبر ٣١

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٢٢١,٢٧٢,٤٦١٧٥,٨٤٩,٥٠٣٦٣,٥٦٥,١٥٥٥٩,٣٩٩,٢١٧٤٢٠,٠٨٦,٣٣٦إجمالي األقساط المكتتبة

(٦,٤٤٩,١٩٩)-(١٣٨,١٢٢)(١,٧٢٦,٣٩٧)(٤,٥٨٤,٦٨٠)أقساط معاد إسنادھا
(٢٧,٨١٦,٧٦٢)(١,٣٥٥,٤٥٢)(٢,٨٣٣,٢٨٤)(٤,١٥٧,٧٦٠)(١٩,٤٧٠,٢٦٦)فائض الخسارة مصاریف

١٩٧,٢١٧,٥١٥٦٩,٩٦٥,٣٤٦٦٠,٥٩٣,٧٤٩٥٨,٠٤٣,٧٦٥٣٨٥,٨٢٠,٣٧٥صافي األقساط المكتتبة 
(٩٦,٠٥٧,٨٠٨)(٢٢,٨٦١,٧٩٣)(١٣,٤٣٤,٠٣١)(١١,١٠٦,١٧٧)(٤٨,٦٥٥,٨٠٧)التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

١٤٨,٥٦١,٧٠٨٥٨,٨٥٩,١٦٩٤٧,١٥٩,٧١٨٣٥,١٨١,٩٧٢٢٨٩,٧٦٢,٥٦٧صافي األقساط المكتسبة
(٩٨,١٥٩,١٩٥)(١٥,٤٣٤,٩٨٩)(١٢,٨١٨,١١٨)(٨,٤٩٨,٩١٠)(٦١,٤٠٧,١٧٨)صافي المطالبات المسددة

(٢٠٢,٠٩٧,٦٢٦)(١٥,١٦٦,٤٤٨)(٢٥,٢٢٦,٢٣٢)(٣٠,٣٣٢,١٤٧)(١٣١,٣٧٢,٧٩٩)التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة 

(٣٠٠,٢٥٦,٨٢١)(٣٠,٦٠١,٤٣٧)(٣٨,٠٤٤,٣٥٠)(٣٨,٨٣١,٠٥٧)(١٩٢,٧٧٩,٩٧٧)صافي المطالبات المتكبدة
(٨٣,٣٣٠,١٨١)(٩,٠٧٧,٧٥٥)(١٣,٤٣٩,٣١٦)(١٤,٢٧٤,٠٦٠)(٤٦,٥٣٩,٠٥٠)كتتاب إجمالي تكالیف اال

(٢,١٠٠,٤٣٢)(٢٩٦,٩٩٦)(٣١٧,٨٢٦)(٣٧٩,٢٤٧)(١,١٠٦,٣٦٣)إشراف ورقابة أتعاب
٣,٤٣٧,٤٢٥-٢,٧٧٦,١٦٧٥٨٥,٤٩٠٧٥,٧٦٨عموالت على عملیات معاد إسنادھا 

)٨١٫٩٩٣٫١٨٨()٩٫٣٧٤٫٧٥١()١٣٫٦٨١٫٣٧٤()١٤٫٠٦٧٫٨١٧()٤٤٫٨٦٩٫٢٤٦(االكتتابصافي تكالیف 
(٢٦,١٦٧,٠٠٠)(٣,٣٩٢,٩٧٨)(٣,٦٨٧,٤٩٧)(١,٢١٥,٢٣٣)(١٧,٨٧١,٢٩٢)التغیر في إحتیاطي عجز األقساط

(١١٨,٦٥٤,٤٤٢)(٨,١٨٧,١٩٤)(٨,٢٥٣,٥٠٣)٤,٧٤٥,٠٦٢(١٠٦,٩٥٨,٨٠٧)صافي نتائج االكتتاب 



التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( إعادة ) 
( شركة مساھمة سعودیة )

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

٢٥

( تتمة ) قطاعیة المعلومات ال- ١١

) تتمةالقطاعات الجغرافیة (٢-١١

المملكة 
العربیة السعودیة

منطقةبلدان أخرى في
اإلجماليآسیاإفریقیاالشرق األوسط

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
٢٠١٤دیسمبر٣١كما في 

( غیر مراجعة )

التأمینإعادةعملیات 
٣٠٤٫٩٨٩٫٦١٣٨٨٫٣٣٩٫٠٠١٤٤٫٥٢٧٫١٠٣٨٣٫١١٤٫١١٦٥٢٠٫٩٦٩٫٨٣٣موجودات القطاع
٥٢٢٫٠١١٫٦٤٢١٤٤٫٢٠٠٫٢١٥٦٤٫١٩٤٫٣٢٤١٤٦٫٥٦٤٫٥٠٠٨٧٦٫٩٧٠٫٦٨١مطلوبات القطاع

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
( مراجعة )

عادة التأمینعملیات إ
٢٨٢,٩٥٧,٩٥٣٥٩,٢٨٣,٧٠١٣٣,٧٦٩,١٣٦٣٦,٧٤٦,٦١٦٤١٢,٧٥٧,٤٠٦موجودات القطاع
٤٧٥,٤١٠,٧٨٩١٠٩,٨٣٢,٩٤١٣٩,٦٣٢,٦٥٥٦١,٦٦٥,٥٩٥٦٨٦,٥٤١,٩٨٠مطلوبات القطاع

األساسي والمخفض السھم(خسارة)ربح  / - ١٢
یم ٢٠١٣و ٢٠١٤دیسمبر٣١في تینالمنتھیأشھر والسنةالثالثة لفترةخفضاإلساسي والمالسھم(خسارة) ربح /حتسابتم إ ك بتقس وذل

./ السنةالفترةفي نھایةالعادیة المصدرة والقائمة عدد األسھم لالمرجحمتوسطالعلى/ السنة الفترة (خسارة)دخل /صافي

القیمة العادلة- ١٣
ي متعاملینبین تمتةیمامعاملة نظبموجب مطلوباتأصل أو سداده لتحویل القیمة العادلة ھي المبلغ الذي سیتم إستالمھ لبیع في السوق ف

یحدث إما:مطلوبات لتحویلیستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن الصفقة لبیع أصل أو تاریخ القیاس. 

، أو المطلوباتلألصل أو ةفي السوق الرئیسی• 

تفي السوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبافي حالة عدم وجود السوق الرئیسیة، • 

ةالموجودات والجمیعالدفتریة إن القیمة بالشركة تعتقد إدارة ات المالی ي،لمطلوب ة ف ك المبین تثناء تل م اإلبإس ارب ) ٨(یضاح رق أعاله، تق

في القوائم المالیة األولیة الموجزة.المفصح عنھاقیمتھا العادلة

الموجزةاألولیةیة عتماد القوائم المالإ- ١٤
.٢٠١٥یـنـایــر ١٧الموافق فيھـ١٤٣٦ربیع األول٢٦بتاریخ الموجزةاألولیةھذه القوائم المالیة اإلدارةمجلس عتمدإ


