






















 التعاونية) اعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 

 

   القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  ةيالمنتھ للسنة

 

١٠ 

 الرئيسية  واBنشطةالتكوين  - ١

ش\ركة مس\اھمة س\عودية مس\جلة ف\ي المملك\ة العربي\ة  -)  "الش\ركة"( التعاونية  ) إعادة( التأمين  عادةالشركة السعودية 4

. ) ٢٠٠٨م\ايو  ١٧المواف\ق ( ھ\ـ١٤٢٩ اJولجم\اد  ١٢بت\اريخ  ١٠١٠٢٥٠١٢٥السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

، طري\ق البح\رين أب\راج، ، الط\ابق الس\ادس١١٣٧٢، الري\اض ٣٠٠٢٥٩ب .ة ھ\و صإن عنوان المكتب المس\جل للش\رك

  . لمملكة العربية السعوديةا ،، الرياضالملك فھد

  
الت\\أمين التع\\اوني والنش\\اطات ذات العZق\\ة ف\\ي المملك\\ة العربي\\ة  إع\\ادة أعم\\المزاول\\ة ھ\\و الش\\ركة نش\\اء إالغ\\رض م\\ن ن إ

  . وخارجھا السعودية

  

  ا�عدادأسس  - ٢

محاس\بية المتع\ارف عليھ\ا ف\ي دولي\ة الخاص\ة بالتق\ارير المالي\ة ول\يس وفق\اً للمع\ايير الأعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير ال

  .المملكة العربية السعودية

  

  أسس القياس 

المعدل\ة لتش\تمل عل\ى قي\اس ا;س\تثمارات المدرج\ة قيمتھ\ا العادل\ة ف\ي  وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخي\ة يتم إعداد القوائم المالية

  . قائمة الدخل بالقيمة العادلة

  
  العملة الوظيفية وعملة العرض 

  .للشركة  الوظيفيةالعملة والذي يعتبر  T السعوديبالم المالية القوائ عرضتم 

  
 المعايير الجديدة، والتعديMت على المعايير والتفسيرات  - ٣

تتماش\ى م\ع تل\ك المتبع\ة ف\ي إع\داد الق\وائم المالي\ة الس\نوية ة ف\ي إع\داد ھ\ذه الق\وائم المالي\ة إن السياسات المحاسبية المتبع\

، باستثناء تطبي\ق التع\ديZت عل\ى المع\ايير الحالي\ة الم\ذكورة أدن\اه ٢٠١٢ديسمبر  ٣١نتھية في للشركة كما في وللسنة الم

  :  والتي لم يكن لھا تأثير مالي جوھري على القوائم المالية للشركة

  
  ١تعديل على معيار المحاسبة الدولي  –عرض بنود ا�يرادات اBخرى الشاملة  ١معيار المحاسبة الدولي 

 البن\ود. ة اJخ\رىالش\املمن طريقة تجميع البنود المعروضة في ا4ي\رادات  ١ رقم Zت على معيار المحاسبة الدوليالتعدي تغير

 غطي\ةرب\اح م\ن تاJعل\ى س\بيل المث\ال، ص\افي ( مس\تقبZً إل\ى ال\ربح أو الخس\ارة ) ت\دويرھا ةع\ادإأو ( تصنيفھا إعادة التي يمكن

ف\\ي تغطي\\ة ص\\افي الحرك\\ات و اJجنبي\\ة المتعلق\\ة بتحوي\\ل العملي\\ات الخارجي\\ةتحوي\\ل العم\\Zت  اتق\\وفروس\\تثمارات، 4ص\\افي ا

ع\ن يمك\ن عرض\ھا بش\كل مس\تقل ) التدفقات النقدية وصافي الخسائر أو المكاسب على الموجودات المالية المتاحة للبي\ع مخاطر

 المح\ددة ع\ن ب\رامج المزاي\اكتواري\ة Jاعلى سبيل المثال، المكاسب والخس\ائر ( ھا على ا4طZقالتي لن يتم إعادة تصنيف بنودال

  .لشركةاعلى المركز المالي أو أداء لم ينتج عن ھذا التعديل أي أثر  ).وإعادة تقييم اJراضي والمباني
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 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

١١ 

 ) تتمة (المعايير الجديدة، والتعديMت على المعايير والتفسيرات   - ٣

  )تعديل(ة توضيح المتطلبات لمعلومات المقارن ١معيار المحاسبة الدولي  

الف\رق ب\ين معلوم\ات المقارن\ة ا4ض\افية المقدم\ة طواعي\ة والح\د اJدن\ى ) ١(يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 

يجب على المنشأة إدخال معلومات المقارنة في ا4يضاحات ذات العZقة ح\ول الق\وائم المالي\ة . من معلومات المقارنة المطلوبة

توض\ح التع\ديZت ب\أن قائم\ة . ة بتقديم معلومات مقارنة أكثر من الحد اJدنى المطلوب لفترة المقارن\ةوذلك عندما تقوم طواعي

التي ت\م عرض\ھا نتيج\ة لتع\ديل أو إع\ادة تص\نيف بن\ود  –) في حالة الشركة ٢٠١٢يناير  ١كما في (المركز المالي ا;فتتاحية 

ونتيج\ة ل\ذلك، ل\م تق\م . وم\ات المقارن\ة ف\ي ا4يض\احات ذات العZق\ة; داع\ي ب\أن يرف\ق بھ\ا معل –القوائم المالية ب\أثر رجع\ي 

يؤثر التعديل على طريق\ة . ٢٠١٢يناير  ١الشركة  بإدراج معلومات المقارنة المتعلقة بقائمة المركز المالي ا;فتتاحية كما في 

  .العرض ولم ينتج عنه أي أثر على المركز المالي أو اJداء المالي للشركة

  

   ٧تعديMت على معيار التقارير المالية الدولية  – مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية – ٧قارير المالية الدولية معيار الت

على سبيل المث\ال، (ھذه التعديZت تتطلب من المنشأة ا4فصاح عن المعلومات حول الحق في المقاصة والترتيبات ذات الصلة 

تقي\\يم ت\\أثير ص\\افي ترتيب\\ات المقاص\\ة عل\\ى المرك\\ز مفي\\دة لر للمس\\تخدمين معلوم\\ات إن ا4فص\\احات ت\\وف). الض\\مانات إتفاقي\\ات

ً وفق المثبتة التي تمت مقاصتھاإن ا4فصاحات الجديدة مطلوبة لجميع اJدوات المالية . المالي للمنشأة معي\ار المحاس\بة ال\دولي ل ا

أو إتفاقي\\ات  ملزم\\ه ترتيب\\ات المقاص\\ة الرئيس\\يةل ةعوالخاض\\المثبت\\ه إن ا4فص\\احات تنطب\\ق أيض\\ا عل\\ى اJدوات المالي\\ة . ٣٢

وحي\ث أن الش\ركة ; تق\وم بمقاص\ة اJدوات . ٣٢لمعيار المحاسبة ال\دولي  وفقاً  تمت مقاصتھامشابھه، بغض النظر عن ما إذا 

للتع\ديل أي أث\ر عل\ى  و; يوجد لديھا ترتيبات المقاصة ذات العZقة، فإنه ; يوجد ٣٢المالية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .الشركة
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 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

١٢ 

 ) تتمة (المعايير الجديدة، والتعديMت على المعايير والتفسيرات   - ٣

  

  قياس القيمة العادلة – ١٣معيار التقارير المالية الدولية 

ا يطل\ب ل\م يتغي\ر ھ\ذا المعي\ار عن\دم. لقد حدد ھذا المعيار مصدر واحد ل_سترشاد به بخصوص كافة طرق قياس القيمة العادلة

من المنشأة إستخدام القيمة العادلة، وبد;ً من ذلك فإنه يقدم إرشادات بخصوص كيفية قياس القيمة العادلة طبقاً للمع\ايير الدولي\ة 

ونتيج\ة ل_رش\ادات المنص\وص عليھ\ا ف\ي المعي\ار . يعرف المعيار القيمة العادلة بأنھا السعر النھ\ائي. الخاصة بالتقارير المالية

، قام\ت الش\ركة  بإع\ادة تق\ويم سياس\اتھا بش\أن قي\اس القيم\ة العادل\ة وعل\ى اJخ\ص )١٣(اص بالتق\ارير المالي\ة رق\م الدولي الخ

  .كما تطلب المعيار إبداء إفصاحات إضافية. مدخZت التقويم مثل مخاطر عدم اJداء المتعلقة بقياس القيمة العادلة للمطلوبات

بص\\ورة جوھري\\ة عل\\ى ط\\رق قي\\اس القيم\\ة العادل\\ة ) ١٣(تق\\ارير المالي\\ة رق\\م ل\\م ي\\ؤثر تطبي\\ق المعي\\ار ال\\دولي الخ\\اص بال

تم إبداء إفصاحات إضافية، عند الضرورة، في ا;يض\احات المتعلق\ة ب\الموجودات والمطلوب\ات الت\ي ت\م تحدي\د قيمتھ\ا . للشركة

  .٩تم تبيان التسلسل الھرمي لقياس القيمة العادلة في ا4يضاح رقم . العادلة

  

Mالصادرة وغير السارية المفعول بعدت والمعايير الجديدة التعدي  

  :لقد إختارت الشركة عدم ا4تباع المبكر للمعايير الجديدة و التعديZت على معايير التقارير المالية الدولية التالية 
  

 التصنيف والقياس: اBدوات المالية  ٩معيار التقارير المالية الدولية 

أصدر مجلس معايير المحاس\بة الدولي\ة نس\خة جدي\دة م\ن المعي\ار ال\دولي الخ\اص بالتق\ارير المالي\ة  ،٢٠١٣نوفمبر  ١٩بتاريخ 

، )٧(و ) ٩(محاسبة تغطية المخاطر وتعديZت على المعايير الدولية الخاص\ة بالتق\ارير المالي\ة رق\م (اJدوات المالية ): ٩(رقم 

ال\\ذي يش\\تمل عل\\ى ) ٢٠١٣لع\\ام ) (٩(الخ\\اص بالتق\\ارير المالي\\ة رق\\م إن المعي\\ار ال\\دولي ). ٣٩(ومعي\\ار المحاس\\بة ال\\دولي رق\\م 

: اJدوات المالي\ة): ٣٩(متطلبات جدي\دة بش\أن محاس\بة تغطي\ة المخ\اطر وبع\ض التع\ديZت عل\ى معي\ار المحاس\بة ال\دولي رق\م 

ات، يك\رر تطبي\ق التع\ديZت ا;فص\اح –اJدوات المالي\ة : ٧ا4ثبات والقياس، والمعي\ار ال\دولي الخ\اص بالتق\ارير المالي\ة رق\م 

. ; يوجد للمعيار تاريخ سريان إلزامي، لكنه مت\اح اaن للتطبي\ق. بشأن تبديل المشتقات) ٣٩(على معيار المحاسبة الدولي رقم 

يج\وز . سيتم تحديد ت\اريخ س\ريان إلزام\ي جدي\د عن\د إنتھ\اء مجل\س مع\ايير المحاس\بة الدولي\ة م\ن دراس\ة ا;نخف\اض ف\ي القيم\ة

ت أن تقرر فقط المحاسبة عن اJرباح والخسائر الناتجة عن مخاطر ا;ئتمان الخاصة بھا بدون أن تطبق في نفس الوقت للمنشآ

إن إختيار السياسة المحاس\بية بش\أن ). ٩(المتطلبات اJخرى المنصوص عليھا في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

متاح\ة اaن ) ٣٩(غطية المخ\اطر المنص\وص عليھ\ا ف\ي معي\ار المحاس\بة ال\دولي رق\م ا;ستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة ت

ويمكن تغيي\ر تل\ك السياس\ة وتطبي\ق محاس\بة تغطي\ة المخ\اطر المنص\وص عليھ\ا ف\ي المعي\ار ال\دولي . لمحاسبة تغطية المخاطر

إختي\ار ھ\ذه السياس\ة عن\د إنتھ\اء مجل\س  ي\تم التوق\ف ع\ن. قبل أن تصبح إلزامية بشكل نھائي) ٩(الخاص بالتقارير المالية رقم 

  معايير المحاسبة الدولية من دراسته بشأن تغطية المخاطر الكلية
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١٣ 

 ) تتمة (المعايير الجديدة، والتعديMت على المعايير والتفسيرات   - ٣

  ٣٢ي تعديل على معيار المحاسبة الدول –مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

تع\ديZت عل\ى معي\ار المحاس\بة ال\دولي  –مقاصة الموجودات المالية والمطلوب\ات المالي\ة  –) ٣٢(معيار المحاسبة الدولية رقم 

  )٣٢(رقم 

وكذلك أسس ومعايير آلي\ات التس\ويات غي\ر المتزامن\ة " يوجد لديھا حالياً حق ملزم للمقاصة "توضح ھذه التعديZت المقصود بـ

 ١تسري ھذه التعديZت على الفترات السنوية التي تب\دأ ف\ي أو بع\د . قاصة كي تكون مؤھلة 4جراء المقاصةالخاصة ببيوت الم

  .ويتوقع بأ; تتعلق ھذه التعديZت بالشركة ٢٠١٤يناير 

.  

  ملخص بالسياسات المحاسبية الھامة  - ٤

  :وائم الماليةعة في إعداد ھذه القنورد فيما يلي بياناً بأھم السياسات المحاسبية المتب

  

  أسس العرض

يتم تسجيل ا4ي\رادات . المساھمينعمليات التأمين و إعادةتحتفظ الشركة بدفاتر حسابية منفصلة لكل من حسابات عمليات 

وي\تم توزي\ع المص\اريف المتعلق\ة بالعملي\ات . اتر الحس\ابية الخاص\ة ب\ذلك النش\اطوالمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدف

  .وأعضاء مجلس إدارة الشركة دارةا4المشتركة من قبل 

  

  التأمين  إعادة

م\ن مخ\اطر تعرض\ھا للخس\ائر الكب\رى  وللتقلي\لالتأمين الخاصة بھا  قدراتالتأمين لزيادة  إعادةتستخدم الشركة اتفاقيات 

 زاماتھ\\االتالت\\أمين ; يعف\\ي الش\\ركة م\\ن إع\\ادة عملي\\ات  إس\\ناد إع\\ادةإن . تعھ\\دت بھ\\ا الش\\ركةالت\\ي  المخ\\اطرالناتج\\ة ع\\ن 

  .التي أسندت إليھا عمليات التأمينتجاه شركات التأمين  المباشرة

  

 بتاريخ إع\داد الق\وائم المالي\ةللمبالغ القابلة ل_سترداد بموجب عقود إعادة التأمين ة في القيم نخفاضجراء مراجعة لZإيتم 

ف\\ي القيم\\ة عن\\د وج\\ود دلي\\ل  خف\\اضنيح\\دث ا; .الس\\نةف\\ي القيم\\ة خ\\Zل  انخف\\اضعن\\د وج\\ود وذل\\ك  أكث\\رأو  م\\رة واح\\دة

مكاني\ة قي\اس اث\ر المب\الغ الت\ي ، وإوج\ب ش\روط العق\دعدم إمكانية الشركة استرداد المبالغ القائمة بم إلىموضوعي يشير 

والف\ائض  الت\أمين إع\ادةقائمة نتائج عمليات الخسائر في  إثباتيتم . من معيدي التأمين بشكل موثوق به ستستلمھا الشركة

  .المتراكم

  

Jسنادا4 إعادةالتأمين وعمليات  إعادة لكل من إجمالي أساسوالمطالبات على  قساطتعرض ا.  

  

و عن\د أ إنھائھ\ا أوفاذ كاف\ة الحق\وق التعاقدي\ة ناس\تعن\د الت\أمين  إعادةموجودات ومطلوبات عمليات  إثباتيتم التوقف عن 

  .طرف آخر إلىتحويل العقد 
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 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

١٤ 

  ) تتمة ( ھامة ملخص بالسياسات المحاسبية ال  - ٤

  

  النقدية وشبه النقدية

والت\\ي تس\\تحق خ\\Zل ثZث\\ة اش\\ھر او اق\\ل م\\ن ت\\اريخ  مرابح\\ةتتك\\ون النقدي\\ة وش\\به النقدي\\ة م\\ن النق\\د ل\\دى البن\\وك وودائ\\ع 
  .اقتنائھا

  
  

   المؤجلة كتتابتكاليف ا1

 الت\أمين إع\ادةتجدي\د عق\ود  إع\ادةدار أو يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خZل الفترة المالية عند إص

 خ\رىاJ كتت\ابكاف\ة تك\اليف ا; إثب\اتي\تم . المس\تقبلية قس\اطاJبالقدر الذي تك\ون في\ه ھ\ذه التك\اليف قابل\ة لZس\ترداد م\ن 

  .كمصروف عند تكبدھا
  

يقي\د . اط غي\ر المكتس\بةنف\س اJس\اس المس\تخدم ف\ي اJقس\ باتب\اعالمؤجل\ة اJول\ي لھ\ا، ي\تم إطف\اء التك\اليف  ثباتوبعد ا4

  .والفائض المتراكم التأمين إعادةاء في قائمة نتائج عمليات ا4طف
  

يتم احتساب التغيرات في العمر ا4نتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة ;ستنفاذ المنافع ا;قتصادية المستقبلية التي تض\منھا 

  . ير في التقديرات المحاسبيةذلك اJصل وذلك بتعديل فترة ا4طفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغ

  

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إع\داد ك\ل ق\وائم مالي\ة ، م\رة واح\دة أو أكث\ر وذل\ك 

وفي الحا;ت التي تقل فيھا المبالغ القابلة لZسترداد ع\ن القيم\ة الدفتري\ة، ي\تم . عند وجود دليل على وقوع ھذا ا;نخفاض

كم\ا تؤخ\ذ تك\اليف ا;كتت\اب المؤجل\ة . خسارة ا;نخفاض في قائمة نتائج عملي\ات إع\ادة الت\أمين والف\ائض المت\راكمإثبات 

  .بعين ا;عتبار عند إجراء اختبار كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيھا إعداد القوائم المالية 

  

  الممتلكات والمعدات

عن\دما . ناقص\اً ا;س\تھZك المت\راكم وأي انخف\اض ج\وھري ف\ي القيم\ة ةبالتكلف\، المركب\ات والممتلك\ات والمع\دات  تظھر

ھ\\ذه اJج\\زاء كموج\\ودات تق\\وم الش\\ركة بإثب\\ات م\\ن الممتلك\\ات والمع\\دات عل\\ى فت\\رات،  جوھري\\ةأج\\زاء إس\\تبدال يطل\\ب 

 قائم\ةرى ف\ي اJخ\ اJص\Zح والص\يانةي\تم إدراج جمي\ع تك\اليف . إنتاجية محددة وتنخفض وفقا لذلك وفقاً Jعمار مستقلة

طريق\ة القس\ط الثاب\ت عل\ى م\دى اJعم\ار ا4نتاجي\ة بتكلف\ة الممتلك\ات والمع\دات  وإطف\اء يتم استھZك. الدخل عند تكبدھا

  :المقدرة للموجودات كما يلي

  سنة ٣٣  مباني

  سنوات ٥ – ٣  معداتالولي اaحاسب الأجھزة 

 سنوات ٥  والمفروشات اJثاث

 سنوات  ٤ السيارات 

 سنوات ١٠  المباني المستأجرةت تحسينا
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  )تتمة ( الممتلكات والمعدات 

كم\ا ت\م . تقرير تاريخ كلالقيم المتبقية للموجودات واJعمار ا4نتاجية، ومن ثم تعديلھا إذا أقتضى اJمر، في يتم مراجعة 

ند وجود أحداث أو تغي\رات ف\ي الظ\روف تش\ير إل\ى أن القيم\ة عالقيمة لتخفيض ودات لموجھذه االقيمة الدفترية لمراجعة 

م\\ن القيم\\ة  أكب\\رف\\ي حال\\ة وج\\ود أي مؤش\\ر كھ\\ذا وعن\\دما تك\\ون القيم\\ة الدفتري\\ة . الدفتري\\ة ق\\د ; تك\\ون قابل\\ة لZس\\ترداد

  .دھاالقابلة لZسترداد، يتم تخفيض قيمة الموجودات إلى القيمة الممكن استردا المتوقعة

  

م\ن اس\تخدامه أو  يتوق\ع أي من\افع اقتص\ادية مس\تقبلية إض\افية; يتم إستبعاد بند الممتلكات والمعدات عند البيع أو عن\دما 

ص\\افي  الت\\ي ي\\تم إحتس\\ابھا ب\\الفرق ب\\ين(الموج\\ودات إس\\تبعاد رة ناتج\\ة ع\\ن أو خس\\اأي رب\\ح  ي\\تم إثب\\ات. هال\\تخلص من\\

  .في قائمة الدخل في السنة التي تم فيھا اJستبعاد) صللbمتحصZت ا4ستبعاد والقيمة الدفترية 

  

   في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلھا  نخفاضا1

 قيم\ة أي أص\ل م\الي انخف\اضيتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موض\وعي عل\ى 

قائم\ة  ف\ي القيم\ة ف\ي نخف\اضخسارة ا; إثبات، يتم الدليل  اجود مثل ھذوفي حالة و. أو مجموعة من الموجودات المالية 

  . قائمة عمليات المساھمين وأ والفائض المتراكم التأمين إعادةنتائج عمليات 

  :في القيمة على النحو التالي  نخفاضيحدد ا;

التكلف\\ة والقيم\\ة العادل\\ة ، ناقص\\ا  ف\\رق ب\\ينف\\ي القيم\\ة ال نخف\\اضبالنس\\بة للموج\\ودات المثبت\\ة بالقيم\\ة العادل\\ة، يمث\\ل ا; �

  .قائمة عمليات المساھمين  أووالفائض المتراكم التأمين  إعادةالمثبتة سابقا في قائمة نتائج عمليات  نخفاضخسارة ا;

ف\ي القيم\ة الف\رق ب\ين القيم\ة الدفتري\ة والقيم\ة الحالي\ة للت\دفقات  نخف\اضبالنسبة للموجودات المثبت\ة بالتكلف\ة، يمث\ل ا; �

  . معدل العائد السائد في السوق حالياً Jصل مالي مماثل أساسنقدية المستقبلية المخصومة على ال

ف\\ي القيم\\ة الف\\رق ب\\ين القيم\\ة الدفتري\\ة والقيم\\ة الحالي\\ة  نخف\\اضبالنس\\بة للموج\\ودات المثبت\\ة بالتكلف\\ة المطف\\أة، يمث\\ل ا; �

 . الفعلي اJصلي معدل العمولة أساسللتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على 

  

  المكتتبةاBقساط 

بص\رف النظ\ر إذا  يتكون إجم\الي اJقس\اط المكتتب\ة م\ن مجم\وع اJقس\اط المتعلق\ة ب\العقود الت\ي تب\دأ خ\Zل الس\نة المالي\ة

ي\تم  وتشتمل كذلك على تقدير اJقساط المتعاقد عليھا والت\ي ل\م. ;حقة ةيبفترات محاسب بشكل كامل أو جزئي لقكانت تتع

Zقساط كأقساط تأمين مستحقة. ا  حتى تاريخ الميزانية العموميةغ الشركة عنھإبJيتم إظھار ا.  
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Bالعمو1تومكتسبة ال قساطا  

غي\ر  س\اطقتمث\ل اJ. الت\أمين الت\ي تخص\ھاإع\ادة  تغطي\ة أخط\ارفت\رات  م\دى ال\دخل عل\ى إلىوالعمو;ت  قساطاJ ترحل

Jالمكتتب\\ة والعم\\و;ت المتعلق\\ة بفت\\رة التغطي\\ة س\\ارية المفع\\ول، وي\\تم تأجيلھ\\ا  قس\\اطالمكتس\\بة والعم\\و;ت الحص\\ة ف\\ي ا

  :باستعمال الطرق التالية 

  

  :على أساس قطاع اJعمال المتعلقة بھا كما يلي  التأمين التعاقدي النسبي ، يتم احتسابھا إعادة لعقود �

  السنوات    القطاع

  ٤    ندسيالھ
  ٢    أخرى

 

الت\\أمين التعاق\\دي غي\\ر النس\\بي إع\\ادة لت\\أمين ا;ختي\\اري واتفاقي\\ات ا لعق\\ود إع\\ادةالفعلي\\ة بالنس\\بة  اJي\\امطريق\\ة ع\\دد  �

 .والمحافظ المحولة من شركات التأمين
  

Jائض المتراكم والفالتامين  إعادةقائمة نتائج عمليات  إلى والعمو;ت غير المكتسبة قساطترحل التغيرات في مخصص ا

  .التأمين إعادة فترات تغطية أخطارا4يرادات على مدى  إثباتكي يتم 
  

  المطالبات 

مص\اريف تس\وية الخس\ائر م\ن الت\أمين و إع\ادةطبقاً ;تفاقيات شركات التأمين  إلىتتكون المطالبات من المبالغ المستحقة 

  .ھا، وتحمل على الدخل عند تكبدتا;سترداداذات العZقة، بعد خصم 

  

بتاريخ قائمة المركز  المسددةالتكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير  إجماليالمطالبات تحت التسوية على  إجمالييشتمل 

تجنب مخصصات لق\اء المطالب\ات المبل\غ عنھ\ا وغي\ر المدفوع\ة بت\اريخ قائم\ة المرك\ز . تم التبليغ عنھا أم ; سواءً المالي 

وخب\رة الش\ركة الس\ابقة،  ا4دارةكما يجن\ب مخص\ص، وفق\اً لتق\ديرات . حالة على حده تقدير كل أساسالمالي وذلك على 

  . لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنھا بتاريخ قائمة المركز المالي

  

لس\\نة الZحق\\ة ف\\ي حس\\اب ل المجنب\\ةي\\درج الف\\رق ب\\ين المخصص\\ات بت\\اريخ قائم\\ة المرك\\ز الم\\الي والس\\داد والمخصص\\ات 

  .لتلك السنة كتتابا;
  

  اختبار كفاية المطلوبات

، بع\د خص\م مين الت\أ إع\ادةيتم، بتاريخ ك\ل قائم\ة مرك\ز م\الي، إج\راء اختب\ارات للتأك\د م\ن م\دى كفاي\ة مطلوب\ات عق\ود 

 أفض\\ل التق\\ديرات الحالي\\ة للت\\دفقات ا4دارةتس\\تخدم و4ج\\راء ھ\\ذه ا;ختب\\ارات، . المؤجل\\ة ذات العZق\\ة كتت\\ابتك\\اليف ا;

يحمل أي نقص ف\ي القيم\ة الدفتري\ة مباش\رًة عل\ى . النقدية المستقبلية المتعاقد عليھا، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات

المؤجل\ة ذات العZق\ة مباش\رًة، وبع\د  كتت\ابوذلك بش\طب تك\اليف ا; والفائض المتراكم التأمين إعادةقائمة نتائج عمليات 

  .عن اختبارات كفاية المطلوبات ذلك يتم تكوين مخصص للخسائر الناجمة
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   التأمين المدينة  أقساط

اJول\ي لھ\ا، بالقيم\ة العادل\ة للمبل\غ المس\تلم أو  ثب\اتعند اس\تحقاقھا، وي\تم قياس\ھا، عن\د ا4 ةدينالمتأمين ال أقساط إثباتيتم 

ف\ي قيمتھ\ا وذل\ك عن\دما  انخف\اضللتأك\د م\ن وج\ود  المدين\ةالت\أمين  قس\اطJدفترية يتم مراجعة القيمة ال. المستحق القبض

ف\ي  نخف\اضخس\ارة ا; إثب\اتوي\تم ع\دم إمكاني\ة اس\ترداد قيمتھ\ا الدفتري\ة،  إل\ىتشير اJحداث أو التغيرات ف\ي الظ\روف 

 إثباتأسباب  انتفاءعند  ةدينمالتأمين لا أقساط إثباتيتم التوقف عن . والفائض المتراكمالتأمين  إعادةقائمة نتائج عمليات 

  . الموجودات المالية

  
  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 

ق\دم ق\دمت أم ل\م ت س\واءً ا;لتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة،  إثباتيتم 

   .بھا فواتير من قبل الموردين

  

   دخل العمو1ت الخاصة

العمول\ة المبل\غ الق\ائم ومع\دل  بع\ين ا;عتب\ار أص\ل اJخ\ذفعلي بع\د العائد ال أساسعلى  دخل العمو;ت الخاصة إثباتيتم 

  . الخاصة

  
  ا1ستثمارات المدرجة قيمتھا العادلة في قائمة الدخل

دل\ة ف\ي قائم\ة ال\دخل عن\د ا;ستثمارات المدرجة قيمتھا العادلة في قائمة الدخل ھي استثمارات ت\م تخصيص\ھا بالقيم\ة العا

  : بالنسبة لZستثمارات المخصصة بالقيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل ، فإنه يجب الوفاء بالشروط التالية. نشأتھا

ن ھذا التخصيص يلغي او يقلل بشكل جوھري المعالجة غير المتناسقة التي تنشأ عن قياس الموجودات إ �

 مختلفة ، او  أسسالخسائر وفق وا;لتزامات او اثبات ا;رباح او 

، ويتم المطلوبات المالية او كZھما معاً ، جزء من مجموعة الموجودات الماليةن الموجودات والمطلوبات ھي إ �

  .او استراتيجية ا;ستثمار الموثقة، طبقا ;دارة المخاطر أدائھا على اساس القيمة العادلة ادارتھا وتقييم

  

  . ;صل، بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم قياسھا بالقيمة العادلةتقيد ھذه ا;ستثمارات ، في ا

  

وقائمة والفائض المتراكم التأمين إعادة نتائج عمليات محققة في قائمة تدرج تسويات القيمة العادلة واJرباح والخسائر ال

  .عمليات المساھمين
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  لمقتناة حتى تاريخ ا1ستحقاقا1ستثمارات ا

 تقاس ا;ستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتي يوج\د ل\دى الش\ركة الني\ة ا;يجابي\ة والمق\درة عل\ى اقتنائھ\ا حت\ى

تحتسب التكلفة المطفأة بعد اJخ\ذ . ، بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص ا;نخفاض في قيمتھا تاريخ ا;ستحقاق، بعد اقتنائھا

ي\\تم اثب\\ات اJرب\اح أو الخس\\ائر الناتج\ة ع\\ن ھ\\ذه ا;س\تثمارات ف\\ي قائم\\ة . ن ا;عتب\\ار الخص\م او الع\\Zوة عن\\د الش\راءبع\ي

  .عمليات المساھمين عند التوقف عن اثبات ھذه ا;ستثمارات أو إنخفاض قيمتھا

  

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين 

ة الدفع لجميع الموظفين كمبل\غ مقط\وع طبق\اً لش\روط وأحك\ام ، وھي واجبص لمكافأة نھاية الخدمة للموظفينيجنب مخص

يحتسب ھذا ا;لتزام كقيمة حالية للمزايا التي يستحقھا الموظف في . انتھاء عقود عملھم/ نظام العمل السعودي عند إنھاء 

وات\ب الم\وظفين ر أس\استحس\ب مكاف\أة نھاي\ة الخدم\ة للم\وظفين عل\ى . مل في تاريخ قائم\ة المرك\ز الم\اليحالة تركه الع

عم\\ل ف\\ي المملك\\ة العربي\\ة المتراكم\\ة كم\\ا ھ\\و مب\\ين بالش\\روط ال\\واردة ف\\ي نظ\\ام ال خ\\دمتھماJخي\\رة وب\\د;تھم وس\\نوات 

  . السعودية

  

   يجارعقود ا�

والف\ائض  ت\أمين إع\ادةعملي\ات نت\ائج  ق\ائمتيف\ي التش\غيلية كمص\اريف  يج\ارعق\ود ا4بموج\ب  يج\ارا4دفعات  إثباتيتم 

  .يجارفترة عقد ا4 مدىبطريقة القسط الثابت على  عمليات المساھمينالمتراكم و

  

  اBجنبيةالعمMت 

ويع\اد . المع\امZت إج\راءالصرف السائدة وق\ت  أسعارالT السعودي ب إلى اJجنبيةتحول المعامZت التي تتم بالعمZت 

الص\\رف الس\\ائدة ف\\ي ت\\اريخ قائم\\ة  أس\\عارب اJجنبي\\ةالموج\\ودات والمطلوب\\ات المالي\\ة المس\\جلة ب\\العمZت  أرص\\دةتحوي\\ل 

عملي\ات  قائم\ة أو والف\ائض المت\راكم ت\أمين إع\ادةعمليات نتائج تدرج كافة فروقات التحويل ضمن قائمة . المركز المالي

  .المساھمين

  

  الزكاة وضريبة الدخل

لنظ\ام الش\ركة اJساس\ي ، فإن\ه وفق\اً  . يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقاً لbنظمة الزكوية والضريبية السعودية

، وبالتالي تحم\ل ض\ريبة ال\دخل عل\ى حق\وق الملكي\ة العائ\دة  المساھمينيتم توزيع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل على 

الخليجيين ، بينما يتم تحميل الزكاة على حقوق الملكية العائدة للمساھمين المؤسسين  الخليجيينللمساھمين المؤسسين غير 

  .ام جمھور العالو
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  المخصصات

عل\ى الش\ركة ناتج\ة ع\ن أح\داث س\ابقة وإن تك\اليف ) قانوني\ة أو متوقع\ة ( المخصص\ات عن\د وج\ود التزام\ات  إثباتيتم 

  . حتملة يمكن قياسھا بشكل موثوق بهسداد ھذه ا;لتزامات م

  

   مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

ا متتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافيھا في قائمة المركز المالي عند وجود ح\ق نظ\امي مل\زم وعن\د

بيع الموجودات وتس\ديد المطلوب\ات  أو ،الصافي أساسعلى لدى الشركة لتسوية الموجودات والمطلوبات  ةيكون ھناك ني

قائم\\ة ووالف\\ائض المت\\راكم الت\\أمين  إع\\ادةنت\\ائج عملي\\ات ف\\ي قائم\\ة والمص\\اريف ي\\رادات ا4; ي\\تم مقاص\\ة  .ف\\ي آن واح\\د

  .تفسيراتھا أوالمحاسبية مسموحاً به من قبل المعايير  أوذلك مطلوباً عمليات المساھمين ما لم يكن 

  

      محاسبة تاريخ التداول

أي (وج\ودات المالي\ة بت\اريخ الت\داول يتم إثب\ات أو التوق\ف ع\ن إثب\ات كاف\ة العملي\ات ا4عتيادي\ة المتعلق\ة بش\راء وبي\ع الم

تتطل\ب العملي\ات ا4عتيادي\ة المتعلق\ة بش\راء وبي\ع الموج\ودات ). التاريخ الذي تلتزم به الشركة بشراء أو بيع الموج\ودات

 .المالية أن يتم سداد الموجودات خZل فترة زمنية تنص عليھا اJنظمة أو تلك المتعارف عليھا في السوق

  

  عية المعلومات القطا

أو يقوم بتقديم خدمات ف\ي بيئ\ة اقتص\ادية ) أعمالقطاع ( معينةي من الشركة يقوم بتقديم خدمات أساسيعتبر القطاع جزء 

وJغ\راض إداري\ة، تتك\ون . خ\رىوخس\ائر القطاع\ات اJ أرب\احه وخس\ائره ع\ن أرباح\، وتختل\ف )قطاع جغرافي(معينة 

  : كما يليرئيسية قطاعات  ستةا، ولديھا الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتھا وخدماتھ

توق\ف ، وة والكھربائي\ة وا;لكتروني\ةي\كانيكيالم عم\الواJ وا4نش\اءات، البن\اء أعمال، ويقوم بتغطية مخاطر ةالھندس �

aن ھذا النوع من التأمينضم تندرج، وغيرھا من عمليات التأمين التي ت والمكائن;ا.  
  

  .تندرج ضمن ھذا النوع من التأمين التي خرىاJق وعمليات التأمين ، ويقوم بتغطية مخاطر الحريالحريق �
  

  

 خ\رىالت\أمين اJ وأن\واعنقل عل\ى الط\رق الرئيس\ية خاطر البضائع في الطريق وسيارات الالبحري، ويقوم بتغطية م �

  . التي تندرج ضمن ھذه الفئة
  

  

 .ا عدا التأمين على النقليقوم بتغطية الخسائر وا;لتزامات المتعلقة بالسيارات مو، المركبات �

  
  

  . الحياة، ويقوم بتغطية فرد أو مجموعة من اJفراد ضد الوفاة وا4عاقة واJمراض المستعصية �

 .الصحي، ويقوم بتغطية التكاليف الطبية واJدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعZجية �
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  ) تتمة ( ص بالسياسات المحاسبية الھامة لخم  - ٤

  ) تتمة ( معلومات القطاعية ال

            ال\ربح أو الخس\ارة والت\ي ي\تم قياس\ھا، ف\ي بع\ض الن\واحي، بص\ورة مختلف\ة ع\ن ال\ربح  أس\اسيتم تقويم أداء القطاع على 

  . أو الخسارة في القوائم المالية
  

التحوي\ل ب\ين  سعارا تتم وفقاً Jنھفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فإو. السنةلم تحدث أية معامZت بين القطاعات خZل 

Jعمالقطاعات ا ،Jط\راف اJمل إي\رادات ومص\اريف ونت\ائج القط\اع عل\ى تش\ت. خ\رىوت\تم ب\نفس ش\روط التعام\ل م\ع ا

Jت بين قطاعات اZى مستوى القوائم المالية للشركةوالتي سيتم حذفھا عل عمالالتحوي.  

 

  التقديرات وا1فتراضات المحاسبية الھامة - ٥

عداد القوائم المالية من ا4دارة إجراء التقديرات وا;فتراضات التي ق\د ت\ؤثر عل\ى مب\الغ ا4ي\رادات والمص\اريف يتطلب إ

ع\دم التأك\د م\ن  إن. والموجودات والمطلوبات المسجلة وا4فصاح ع\ن المطلوب\ات المحتمل\ة بت\اريخ إع\داد الق\وائم المالي\ة

  .ھري في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوباتھذه التقديرات يمكن أن يؤدي إلى إجراء تعديل جو

  

فيما يلي ا;فتراضات اJساسية المتعلقة بالمصادر اJساسية المستقبلية واJخرى لع\دم التأك\د م\ن التق\ديرات بت\اريخ قائم\ة 

ات والمطلوبات خ\Zل الس\نة المركز المالي والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوھري على القيمة الدفترية للموجود

  .المالية القادمة
  

  ا1لتزامات النھائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات إعادة التأمين 

يعتبر تقدير ا;لتزامات النھائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود إع\ادة الت\أمين م\ن أھ\م التق\ديرات المحاس\بية 

ھناك العديد من مصادر ع\دم التأك\د الت\ي يج\ب أخ\ذھا بع\ين ا;عتب\ار عن\د تق\دير ا;لتزام\ات الت\ي  .التي تقوم بھا الشركة

يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنھا تقديراً للمطالبات . يتعين على الشركة دفعھا بموجب ھذه المطالبات

الح\ادث الم\ؤمن علي\ه ال\ذي وق\ع قب\ل ت\اريخ قائم\ة المرك\ز التي يتوقع ا4بZغ عنھا بعد تاريخ قائمة المركز المالي بش\أن 

ن الطرق الفنية المتبعة من قبل ا4دارة ف\ي تق\دير تكلف\ة المطالب\ات المبل\غ عنھ\ا وك\ذلك المطالب\ات المتكب\دة غي\ر إ. المالي

  .ستقبليةالمبلغ عنھا تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات الم

  
تق\وم ش\ركات . تقدر المطالبات الت\ي تتطل\ب ق\راراً م\ن المحكم\ة أو ع\ن طري\ق التحك\يم عل\ى أس\اس ك\ل حال\ة عل\ى ح\ده

تق\وم ا4دارة بمراجع\ة المخصص\ات المتعلق\ة بالمطالب\ات . تسويات مخاطر مستقلة بتقدير المطالب\ات المتعلق\ة بالممتلك\ات

  .لغ عنھا، على أساس ربع سنوي المتكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المب
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  )تتمة ( التقديرات وا1فتراضات المحاسبية الھامة   - ٥

  

  في الذمم المدينة نخفاضا1خسائر 

تق\\وم الش\\ركة بمراجع\\ة ال\\ذمم المدين\\ة الت\\ي تعتب\\ر ھام\\ة بمفردھ\\ا، وك\\ذلك ال\\ذمم المدين\\ة المدرج\\ة ض\\من مجموع\\ة م\\ن 

الذمم المدين\ة الت\ي ي\تم  إن. في قيمتھا انخفاضمماثلة وذلك للتأكد من وجود الموجودات المالية التي لھا خصائص ائتمان 

خس\\ارة  إثب\\اتأو يس\\تمر ف\\ي  إثب\\اتف\\ي قيمتھ\\ا والت\\ي ي\\تم بش\\أنھا  انخف\\اضمراجعتھ\\ا بص\\ورة فردي\\ة للتأك\\د م\\ن وج\\ود 

طل\\ب مراجع\\ة تت. ف\\ي قيمتھ\\ا انخف\\اض; ي\\تم إدراجھ\\ا عن\\د مراجعتھ\\ا بص\\ورة جماعي\\ة للتأك\\د م\\ن وج\\ود  نخف\\اضا;

و4ج\راء ذل\ك، تق\وم الش\ركة بتق\ويم خص\ائص ا;ئتم\ان الت\ي تأخ\ذ . في القيمة ھذه إجراء اJحكام والتق\ديرات نخفاضا;

ق\درة عل\ى س\داد كاف\ة المب\الغ المس\تحقة طبق\اً للش\روط مبعين ا;عتبار حا;ت ا4خفاق السابقة والتي تعتبر مؤشراً عل\ى ال

  . التعاقدية

  

  المؤجلة تكاليف ا1كتتاب

كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطف\أ ف\ي قائم\ة نت\ائج عملي\ات  بعقود إعادة التأمين الواردةتقيد بعض تكاليف ا;كتتاب المتعلقة 

  .ذات العZقة العقودعلى مدى فترة والفائض المتراكم إعادة التأمين 

  

  العادلة لTدوات المالية القيم

ه عند بيع أص\ل م\ا أو دفع\ة عن\د تموي\ل مطلوب\ات م\ا بموج\ب معادل\ة نظامي\ة القيمة العادلة ھي السعر الذي سيتم إستZم

يح\دد قي\اس القيم\ة العادل\ة ب\إفتراض أن معامل\ة بي\ع الموج\ودات أو . تمت بين أطراف متعاملة في السوق بت\اريخ القي\اس

  :تحويل المطلوبات قد تمت إما

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو •

 .جود السوق الرئيسي، في أكثر اJسواق فائدة للموجودات والمطلوباتفي حالة عدم و •

  

ي\تم قي\اس القيم\ة العادل\ة للموج\ودات أو  .م\ن قب\ل الش\ركة مت\احك\ون يج\ب ان ي السوق الرئيسي في أكث\ر اJس\واق فائ\دة

وبات، على افتراض مطلوبات باستخدام ا;فتراضات التي تستخدم المشاركين في السوق عند تسعير الموجودات أو المطل

  .المشاركين في السوق في مصلحة ا;قتصاديةتصرفات أن 

  

قياس القيمة العادلة للموجودات غي\ر المالي\ة تأخ\ذ ف\ي ا;عتب\ار ق\درة المش\اركين ف\ي الس\وق عل\ى تولي\د من\افع اقتص\ادية 

لس\وق آخ\ر م\ن ش\أنه أن وأفض\ل اس\تخدام لھ\ا أو ع\ن طري\ق بيعھ\ا إل\ى المش\اركين ف\ي ا أعل\ىفي  الموجوداتباستخدام 

  .استخدام اJصول في أعلى وأفضل استخدام لھا
  

تستخدم الشركة ط\رق التق\ويم المZئم\ة وفق\اً للق\روض وتت\وفر بش\أن بيان\ات كافي\ة لقي\اس القيم\ة العادل\ة وزي\ادة اس\تخدام 

  .المدخZن القابلة للمZحظة ذات العZقة، وتقليل استخدام المدخZت غير القابلة للمZحظة
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  )تتمة ( التقديرات وا1فتراضات المحاسبية الھامة   - ٥

  )تتمة ( القيم العادلة لTدوات المالية 

ت\\م تص\\نيف كاف\\ة الموج\\ودات والمطلوب\\ات الت\\ي ت\\م قياس\\ھا بالقيم\\ة العادل\\ة أو ا;فص\\اح عنھ\\ا ف\\ي الق\\وائم المالي\\ة ض\\من 

لى أساس مدخZت المستوى اJدنى الھامة لقياس القيمة العادل\ة التسلسل الھرمي للقيمة العادلة، طبقاً لما ھو مبين أدناه، ع

  -:ككل 

  .في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة) بدون تعديل(اJسعار المتداولة   -  المستوى اJول �

لھا قابلة للمZحظة  –الھامة لقياس القيمة العادلة  –طرق تقويم تعتبر مدخZت المستوى اJدنى   -  المستوى الثاني �

  .بصورة مباشرة أو غير مباشرة

لھا غير قابلة  –الھامة لقياس القيمة العادلة  –طرق تقويم تعتبر مدخZت المستوى اJدنى   -  المستوى الثالث �

  .للمZحظة

 

تق\وم الش\ركة بالتأك\د فيم\ا إذا تم\ت . بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتھا في الق\وائم المالي\ة عل\ى نح\و متك\رر

على أساس مدخZت الحد اJدن\ى الھام\ة  لقي\اس (لتحويZت بين مستويات التسلسل الھرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف ا

  .في نھاية كل فترة مالية) القيمة العادلة ككل

فئات الموجودات والمطلوبات على أساس  جيث قامت الشركة بتحديدعن القيمة العادلة، أن الغرض من ا4فصاح 

  .ئص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الھرمي للقيمة العادلة كما ھو موضح أعZهطبيعة وخصا

ا;ستثمارات العقارية (تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات وا4جراءات لقياس القيمة العادلة على نحو متكرر مثل 

العادلة على نحو غير متكرر مثل الموجودات المعدة  ولقياس القيمة) والموجودات المالية المتاحة للبيع غير المتداولة

 .للتوزيع في العمليات المتوقفة

  

 الموج\\وداتالتغي\\رات ف\\ي القيم\\ة العادل\\ة لك\\ل  ي\\تم مقارن\\ة لجن\\ة ا;س\\تثمار، بالتع\\اون م\\ع مقيم\\ين خ\\ارجيين للش\\ركة،

  .مقبولالتغيير  ھذا ا;ستثمارية مع مصادر خارجية ذات صلة لتحديد ما إذا كان
  

التغيرات في ا;حتياطيات الفنية، لتحدي\د  ويتم مقارنةللشركة، خارجيين كتواريين ألجنة المخاطر والتأمين، بالتعاون مع  

  .مقبولالتغيير  ھذا ما إذا كان
  

والمطلوب\ات  م\ن الموج\وداتالتغيرات في القيمة العادل\ة لك\ل  ويتم مقارنة مراجعة، با;شتراك مع إدارة الشركة،اللجنة  

Jمقبول التغيير ھذا خرى، لتحديد ما إذا كانا.  
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                                                     ا�حتياطات الفنية - ٦

الخ\\ارجي للش\\ركة ومراق\\ب الت\\أمين، قام\\ت إدارة الش\\ركة بتغيي\\ر اس\\اس تق\\دير  ا;كت\\واري الخبي\\ر م\\ن توص\\يات عل\\ى بن\\اءً 

وق\د ن\تج ع\ن  .التاريخي\ة للش\ركة وبعد اJخذ بعين اJعتبار ط\ول فت\رة الخب\رة جديدة معلومات ا4حتياطات الفنية  نتيجة لتوفر

وعج\ز اJقس\اط  عنھ\ا المبل\غ وغي\ر المكتس\بة والمطالب\ات المتكب\دة غي\ر الت\أمين ;قساط إضافية ھذا التغيير تسجيل إحتياطيات

التغيي\\رات ف\\ي ان  .لالتوالي\\ س\\عودي عل\\ى ملي\\ون T ٢٦ملي\\ون T س\\عودي، و  ٤٥ملي\\ون T س\\عودي، و  ٢٥  بمبل\\غ

ا4حتياطات التقديرية Jقساط التأمين غير المكتسبة والمطالب\ات المتكب\دة وغي\ر المبل\غ عنھ\ا ت\م أعتبارھ\ا كتغي\ر ف\ي السياس\ات 

 ال\دفاترغيي\ر ف\ي ھ\ذا الت أث\رتحدي\د بلش\ركة ه ليس من العملي قي\ام الطبيعة صناعة التأمين وإعادة التأمين، فإناً نظرالمحاسبية، 

  .المستقبليةالمالية عن الفترات 
  

 النقدية وشبه النقدية  - ٧

  بالريا1ت السعودية 

 ٢٠١٢    ٢٠١٣  

 

  عمليات 

    نيالمساھمعمليات     إعادة التأمين

  عمليات

  عمليات المساھمين     إعادة التأمين

 ٦١٥٫٣٥٣    ٥٨٢٫٨٥٠   -   ٩٧٠ نقد في الصندوق 

   -    -     ٨٥,٦٧٣,٥١٦   ٥,٢٦٧,٦٦٨  نقد لدى البنوك 

 ٦١٥٫٣٥٣  ٥٨٢٫٨٥٠   ٨٥,٦٧٣,٥١٦ ٥,٢٦٨,٦٣٨ 
  

  . إن النقد لدى البنوك مودع لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد

  

  نةالتأمين المدي أقساط - ٨

  

  :ديسمبر  ٣١المدينة كما في أقساط التأمين  إجمالي فيما يلي بياناً بأعمار

  ةـــوديـعـسـا1ت الـــالريـــب    

        مستحقة السداد ولم تخفض قيمتھا           

    

ليست مستحقة 

السداد ولم 

    ھاتنخفض قيمت

  أقل من

    يوم ٩٠

١٨٠ – ٩١  

    يوم

  أكثر من

    يوم ١٨٠

مستحقة السداد 

وتم تخفيض 

  المجموع    قيمتھا

٧٢,٨١٥,٧٨٠   ٢,٣٢٣,١٦٤   ٣,٧٠٠,١٣٣   ٩,٣١٣,١٢٢   ٤,١٨١,٠٢٩   ٥٣,٢٩٨,٣٣٢     ٢٠١٣ 

٢٩٫٩٣٠٫٧٨١     ٢٫٥١٩٫١٢٤     ١٢٫٣٦١٫٧٥٧      ٨٫١١٣٫١٩٤     ٣٫٨٤٧٫٢٨٤       ٣٫٠٨٩٫٤٢٢      ٢٠١٢   

  بالريا1ت السعودية       

   ٢٠١٢    ٢٠١٣  

  ٢٩٫٩٣٠٫٧٨١    ٧٢,٨١٥,٧٨٠     أقساط تأمين مدينة 

  )٢٫٣٢٣٫١٥٧(   (٢,٣٢٣,١٥٧)    لمشكوك في تحصيلھا مخصص الديون ا: ناقصاً 

    ٢٧٫٦٠٧٫٦٢٤    ٧٠,٤٩٢,٦٢٣  
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 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

٢٤ 
 

  

  ستثمارات المدرجة قيمتھا العادلة في قائمة الدخلا�  - ٩

  :تتكون ا4ستثمارات المدرجة قيمتھا العادلة في  قائمة الدخل من اaتي كما في  ) أ

  بالV السعودي   

   ٢٠١٢     ٢٠١٣   

  عمليات   
  عمليات المساھمين  إعادة التأمين

  عمليات  
  عمليات المساھمين    إعادة التأمين

  ٧٤٫٠٣٥٫٤٩٤      ٨٣٫٢٤٤٫١٣٠   ٢٣٤,٢٣٦,٦٢٥ ٩٥,٣٢٩,١٥٩    صناديق
  ١٣٥٫٨٦٣٫٩١٦      -   ١٦٤,١٠٩,٠٠١ -    محافظ أسھم

  ٢١٠٫٨٤٣٫٦٠٤      -   ١٥٦,٧٩٦,٨٥٨ -    محفظة سندات 
  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠      -   ٤٠,٠٣٧,٠٧٠ -    صكوك

    ٤٤٥٫٧٤٣٫٠١٤      ٨٣٫٢٤٤٫١٣٠   ٥٩٥,١٧٩,٥٥٤ ٩٥,٣٢٩,١٥٩  

  

ديس\مبر  ٣١ج ضمن عملي\ات اع\ادة الت\أمين والت\ي تس\جل بالقيم\ة العادل\ة كم\ا ف\ي إن جميع اJدوات المالية التي تندر  ) ب

 .ھي أدوات تندرج ضمن اJسعار المتداولة ٢٠١٢ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٣

 :عمليات المساھمين مكونات اJستثمارات المدرجة ضمنفي مايلي تحليل ل  ) ت

  

  

    بالV السعودي    

   ٢٠١٣     

    وعالمجم      غير متداولة  متداولة   

   ٢٣٤,٢٣٦,٦٢٥    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٩,٢٣٦,٦٢٥    صناديق

   ١٦٤,١٠٩,٠٠١    - ١٦٤,١٠٩,٠٠١    محافظ أسھم

   ١٥٦,٧٩٦,٨٥٨    - ١٥٦,٧٩٦,٨٥٨    محافظ سندات 

   ٤٠,٠٣٧,٠٧٠    ٤٠,٠٣٧,٠٧٠ -    صكوك

    ٥٩٥,١٧٩,٥٥٤    ٦٥,٠٣٧,٠٧٠ ٥٣٠,١٤٢,٤٨٤   

    بالT السعودي   
   ٢٠١٢     

    المجموع      ر متداولةغي  متداولة   

   ٧٤,٠٣٥,٤٩٤    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٤٩,٠٣٥,٤٩٤   صناديق
   ١٣٥,٨٦٣,٩١٦     - ١٣٥,٨٦٣,٩١٦    محافظ أسھم

   ٢١٠,٨٤٣,٦٠٤     - ٢١٠,٨٤٣,٦٠٤    محافظ سندات 
   ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  -    صكوك

    ٤٤٥,٧٤٣,٠١٤    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٩٥,٧٤٣,٠١٤   



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
        

 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

٢٥ 
 

  )تتمة ( ا�ستثمارات المدرجة قيمتھا العادلة في قائمة الدخل  .٩

  

 ٢٠١٣ديس\مبر  ٣١إن جميع اJدوات المالية التي تندرج ضمن عمليات اعادة التأمين والتي تسجل بالقيمة العادل\ة كم\ا ف\ي 

دوات المالي\\ة المس\\جلة يع\\رض الج\\دول الت\\الي تحلي\\ل ل\\b. ھ\\ي أدوات تن\\درج ض\\من المس\\توى اJول ٢٠١٢ديس\\مبر  ٣١و 

  :بالقيمة العادلة التي تندرج ضمن عمليات المساھمين وفقا للتسلسل الھرمي للقيمة العادلة

  

  

اJول والثاني من طرق قياس القيمة العادلة وكذلك إلى أو من إلمس\توى الثال\ث م\ن ط\رق المستوى لم تكن ھناك تحويZت بين 

  ديس\\\\\\\مبر ٣١الس\\\\\\\نة المنتھي\\\\\\\ة ف\\\\\\\ي و  ٢٠١٣ديس\\\\\\\مبر  ٣١المنتھي\\\\\\\ة ف\\\\\\\ي الفت\\\\\\\رة   خ\\\\\\\Zلقي\\\\\\اس القيم\\\\\\\ة العادل\\\\\\\ة  

٢٠١٢. 

    بالV السعودي    

   ٢٠١٣     

    المجموع  المستوى الثالث     المستوى الثاني  المستوى اBول   

   ٢٣٤,٢٣٦,٦٢٥ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    - ٢٠٩,٢٣٦,٦٢٥    صناديق

   ١٦٤,١٠٩,٠٠١ -    - ١٦٤,١٠٩,٠٠١    محافظ أسھم

   ١٥٦,٧٩٦,٨٥٨ -    - ١٥٦,٧٩٦,٨٥٨    محافظ سندات 

   ٤٠,٠٣٧,٠٧٠ ٤٠,٠٣٧,٠٧٠    - -    صكوك

    ٥٩٥,١٧٩,٥٥٤ ٦٥,٠٣٧,٠٧٠    - ٥٣٠,١٤٢,٤٨٤   

    بالT السعودي   
   ٢٠١٢     

    المجموع  المستوى الثالث     المستوى الثاني  المستوى اJول   

   ٧٤,٠٣٥,٤٩٤ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    - ٤٩,٠٣٥,٤٩٤   صناديق

   ١٣٥,٨٦٣,٩١٦  -    - ١٣٥,٨٦٣,٩١٦    محافظ أسھم

   ٢١٠,٨٤٣,٦٠٤  -    - ٢١٠,٨٤٣,٦٠٤    محافظ سندات 
   ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -  -    صكوك

    ٤٤٥,٧٤٣,٠١٤ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    - ٣٩٥,٧٤٣,٠١٤   



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
        

 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

٢٦ 
 

  )تتمة ( ا�ستثمارات المدرجة قيمتھا العادلة في قائمة الدخل  .٩

  : ستثمارات المدرجة قيمتھا العادلة في قائمة الدخل ھي كالتالي إن حركات ا;  ) ث

  

  بالV السعودي    

   ٢٠١٢     ٢٠١٣   

  عمليات   
  عمليات المساھمين  إعادة التأمين

  عمليات  
  عمليات المساھمين    إعادة التأمين

  ٢٥٦٫٠٠٠٫٧٠٢      ٤٤٫٦٤٤٫٩٦١   ٤٤٥,٧٤٣,٠١٤ ٨٣,٢٤٤,١٣٠   الرصيد ا4فتتاحي 
  ٦٤٠٫٤٦٠٫٧٤٩      ٧١٫٥١٦٫٨٤٤   ٢٤٢,١٢٩,٠٣٤ ٦٠,٢٦٨,١٣٠    إضافات 

  )٤٧٠٫٣٢٨٫٥٥٢(    )٣٣٫٦٠١٫٩٤١(   (١٣٦,٠٦٩,٢٥٠) (٤٨,٨٧٩,٧٢٠)    إستبعادات 
  ١٧٫٢٦٤٫١٣٧      ٦٣٦٫٥٧٨     ٤١,٧٠٠,٢٣٣ ٦٥٧,٩٦٠    أرباح غير محققة 

  ٢٫٣٤٥٫٩٧٨      ٤٧٫٦٨٨     ١,٦٧٦,٥٢٣ ٣٨,٦٥٩    أرباح محققة 

  ٤٤٥٫٧٤٣٫٠١٤      ٨٣٫٢٤٤٫١٣٠     ٥٩٥,١٧٩,٥٥٤ ٩٥,٣٢٩,١٥٩    الرصيد الختامي

  

ملي\ون  ١٢،٣تتضمن ا4ستثمارات المدرجة ضمن عمليات إعادة الت\أمين والمس\اھمين ودائ\ع نقدي\ة ل\دى بن\وك مش\ھورة ق\درھا 

ملي\ون  ٤٫٨; ش\ئ و: ٢٠١٢ديس\مبر  ٣١(  ٢٠١٣ديس\مبر  ٣١مليون T سعودي، على التوالي كما في  T٤٫٢ سعودي و

. تم إيداع ھذه اJموال من قبل الشركة لدى مديري موجودات ويتم إدارتھا بشكل مستقل م\ن ق\بلھم). T سعودي، على التوالي

  . ومن المتوقع إستثمار ھذه اJموال خZل الفترات الZحقة

  

 المطالبات تحت التسوية .١٠

  بالريا1ت السعودية  

  ٢٠١٣  

  
    ا�جمالي 

  الحصة
  الصافي    دھا المعاد إسنا

 ١١٧,٢٩٠,٣٠٣   (٤٢,١٢٣,١٠٤)   ١٥٩,٤١٣,٤٠٧  رصيد إفتتاحي

 ١١٢,٥٥٤,٩٥٤   (٦٣,٨٥٦,٦٣٣)   ١٧٦,٤١١,٥٨٧  مطالبات تحت التسوية مبلغ عنھا خZل السنة

 ٨٩,٥٤٢,٦٧٢   ١,٠٩١,١٦٢   ٨٨,٤٥١,٥١٠  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنھا خZل السنة

 ٢٠٢,٠٩٧,٦٢٦   (٦٢,٧٦٥,٤٧١)   ٢٦٤,٨٦٣,٠٩٧  التغير في المطالبات تحت التسوية

 ٣١٩,٣٨٧,٩٢٩   (١٠٤,٨٨٨,٥٧٥)   ٤٢٤,٢٧٦,٥٠٤  رصيد نھائي

  
  بالريا;ت السعودية  

  ٢٠١٢  

  
    ا4جمالي 

  الحصة
  الصافي    المعاد إسنادھا 

   ٥٩٫٨٧١٫١٢٣      )  ٨٦٫٦٣٤٫٤٤٢(      ١٤٦٫٥٠٥٫٥٦٥    رصيد إفتتاحي

   ٤١٫٥٦٧٫٣٢٧       ٣٥٫٠٤١٫٢٣٩       ٦٫٥٢٦٫٠٨٨    Zل السنةمطالبات تحت التسوية مبلغ عنھا خ
   ١٥٫٨٥١٫٨٥٣        ٩٫٤٧٠٫٠٩٩       ٦٫٣٨١٫٧٥٤    مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنھا خZل السنة 

   ٥٧٫٤١٩٫١٨٠       ٤٤٫٥١١٫٣٣٨       ١٢٫٩٠٧٫٨٤٢    التغير في المطالبات تحت التسوية

   ١١٧٫٢٩٠٫٣٠٣      )  ٤٢٫١٢٣٫١٠٤(      ١٥٩٫٤١٣٫٤٠٧    رصيد نھائي



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
        

 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

٢٧ 
 

 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات اBخرى  .١١

 ٢٠١٢    ٢٠١٣  

  عمليات 
  إعادة التأمين

عمليات 
  المساھمين

  عمليات  
  إعادة التأمين

عمليات 
  المساھمين

  -     ٢٩٧٫٢٣٣      -     ٣٩٣٫٣٩٠    دفعات مقدمة للموظفين

  -     ١١٢٫٦٤٧      -     ١٥٣٫٥٣٤   تأمين مدفوع مقدماً 

  -     ١١٢٫٥٠١      -     ١١٢٫٥٠١    إيجار مدفوع مقدماً 

  -     ٧٣٫٨٠٠      -     ٢٨٣٫٣٣٣    دفعات مقدمة 

   ٤٫٢٨٢٫٥٨٥   -     ٥٫٦٢٢٫٩٢٥   -  عن الوديعة النظاميةمستلمة عمو;ت 

  -     ٣٧١٫٧٦٣       ١١٥٫١٩٤     ١٢٦٫٢٤٤   أخرى 

    ٤٫٢٨٢٫٥٨٥     ٩٦٧٫٩٤٤       ٥٫٧٣٨٫١١٩     ١٫٠٦٩٫٠٠٢   

 

 مكتسبةالتأمين غير ال أقساط .١٢

  ٢٠١٣  

  الصافي   الحصة المعاد إسنادھا     ا�جمالي  

  ١١٦,٦٢٣,١٠٨   (٥,٧٥٥,٦٠١)    ١٢٢,٣٧٨,٧٠٩  رصيد إفتتاحي

 ٤١٣,٦٣٧,١٣٧   (٦,٤٤٩,١٩٩)   ٤٢٠,٠٨٦,٣٣٦  أقساط مكتتبة خZل السنة 

 (٣١٧,٥٧٩,٣٢٩)   ٩,٨٦٠,٦٤٩   (٣٢٧,٤٣٩,٩٧٨)  أقساط مكتسبة 

 ٩٦,٠٥٧,٨٠٨   ٣,٤١١,٤٥٠   ٩٢,٦٤٦,٣٥٨  التغير في اJقساط غير المكتسبة

 ٢١٢,٦٨٠,٩١٦   (٢,٣٤٤,١٥١)   ٢١٥,٠٢٥,٠٦٧  رصيد نھائي

  ٢٠١٢  

  الصافي     الحصة المعاد إسنادھا     ا4جمالي  

   ٥٦٫٥١٤٫٧٣٧      )  ٢٤٫٨٣٦٫٣٥٨(      ٨١٫٣٥١٫٠٩٥    رصيد إفتتاحي

   ٢٤١٫٧١٣٫١٥٧      )  ٣٫٣١٨٫٧٩٠(      ٢٤٥٫٠٣١٫٩٤٧    أقساط مكتتبة خZل السنة 

  )  ١٨١٫٦٠٤٫٧٨٦(      ٢٢٫٣٩٩٫٥٤٧      )  ٢٠٤٫٠٠٤٫٣٣٣(   أقساط مكتسبة 

   ٦٠٫١٠٨٫٣٧١       ١٩٫٠٨٠٫٧٥٧       ٤١٫٠٢٧٫٦١٤    التغير في اJقساط غير المكتسبة

   ١١٦٫٦٢٣٫١٠٨      )  ٥٫٧٥٥٫٦٠١(      ١٢٢٫٣٧٨٫٧٠٩    رصيد نھائي

 

  المؤجلة  كتتابا1تكاليف  .١٣

  بالريا1ت السعودية   

   ٢٠١٢    ٢٠١٣  

   ١٩٫٨٤٢٫٠٧١      ٣٢,٥٠٦,٤٦٢    رصيد إفتتاحي

   ٦٢٫٤٥٠٫٧١٥     ١٠٥,٢٦٩,٦٤٨    متكبدة خZل السنة 

  )  ٤٩٫٧٨٦٫٣٢٤(    (٨٣,٣٣٠,١٨١)    مطفأة خZل السنة 

   ٣٢٫٥٠٦٫٤٦٢     ٥٤,٤٤٥,٩٢٩   رصيد نھائي
  
  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
        

 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

٢٨ 
 

  
  

 ، صافي لممتلكات والمعدات ا .١٤

 :عمليات إعادة التأمين  ) أ
 

أجھزة الحاسب اYلي   
  والمعدات

  

  اBثاث والمفروشات

  

  السيارات

تحسينات المباني   
  المستأجرة

  أعمال  

  تحت التنفيذ

  

  ا�جمالي

  V سعودي    V سعودي     V سعودي    V سعودي    V سعودي    V سعودي  

                  :التكلفة

  ٥٫٥٧٨٫٥٥٨    ٢٥١٫٤٧١    ٢٫١٩٢٫٥٢٣    ٦٥١٫٤٠٠    ١٠٩٫٧٥٦   ٢٫٣٧٣٫٤٠٨  ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 

  ٣٫٧٠٩٫٢٠١    ٣٫٠٧٢٫٩٣٦    -    -    ٣٫٥٠٠    ٦٣٢٫٧٦٥  إضافات خZل السنة

  )١٣٧٫٠٠٠(    -    -    )١٣٧٫٠٠٠(    -    -  استبعادات خZل السنة

  ٩٫١٥٠٫٧٥٩    ٣٫٣٢٤٫٤٠٧    ٢٫١٩٢٫٥٢٣  ٥١٤٫٤٠٠    ١١٣٫٢٥٦    ٣٫٠٠٦٫١٧٣  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

٣,٢٥٤,٠٩١    -    -    -   ١٣,٥٤٢   ٣,٢٤٠,٥٤٩  إضافات خZل السنة 
  -   (٣,٣٢٤,٤٠٧)    -    -    -   ٣,٣٢٤,٤٠٧  المحول خZل السنة

  -    -    -    -    -    -  استبعادات خZل السنة 

١٢,٤٠٤,٨٥٠    -   ٥١٤,٤٠٠٢,١٩٢,٥٢٣   ١٢٦,٧٩٨   ٩,٥٧١,١٢٩  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
                   :ا1ستھMك المتراكم

 ٣٫٢٤٥٫٥٦٤    -    ٨٨٤٫٦٨٣    ٢٥٩٫٠٣٩    ٨١٫٩٧٩   ٢٫٠١٩٫٨٦٣  ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 

  ٦٥٠٫٦٥٠    -    ٢١٩٫٢٤٩    ١١٣٫٥٣٦    ٢١٫٨١٢    ٢٩٦٫٠٥٣  المحمل للسنة
  )٤٨٫٥٢٠(    -    -    )٤٨٫٥٢٠(    -    -  استبعادات خZل السنة  

  ٣٫٨٤٧٫٦٩٤    -   ١,١٠٣,٩٣٢    ٣٢٤٫٠٥٥    ١٠٣٫٧٩١    ٢٫٣١٥٫٩١٦  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

١,٢٢٠,٠٣٧   -  ٢١٩,٢٤٨ ٨٧,٨٥٠  ٨,٦٩٨  ٩٠٤,٢٤١  المحمل للسنة
 -   -  - -  -  -  استبعادات خZل السنة  

٥,٠٦٧,٧٣١   -  ١,٣٢٣,١٨٠ ٤١١,٩٠٥  ١١٢,٤٨٩  ٣,٢٢٠,١٥٧  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
                   

                   صافي القيمة الدفترية

  ٥٫٣٠٣٫٠٦٥    ٣٫٣٢٤٫٤٠٧  ١٫٠٨٨٫٥٩١    ١٩٠٫٣٤٥    ٩٫٤٦٥    ٦٩٠٫٢٥٧  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

 ٧,٣٣٧,١١٩    - ٨٦٩,٣٤٣  ١٠٢,٤٩٥   ١٤,٣٠٩   ٦,٣٥٠,٩٧٢  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
  

  

 :المساھمينعمليات   ) ب

  
  أراض

  
  مبنى

  
  اBثاث والمفروشات

  أعمال  
  تحت التنفيذ

  
  ا�جمالي

  V سعودي    V سعودي     V سعودي    V سعودي    V سعودي  

                :التكلفة

 ٢٩,٧٨٤,٠٠٠   ١١,٤٥٤,٠٤٠ -   -   ١٨,٣٢٩,٩٦٠  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

 ٣,٢٠٧,٧٤٢   -   ٣,٢٠٧,٧٤٢   -   -  إضافات خZل السنة 

 -   (١١,٤٥٤,٠٤٠)   -   ١١,٤٥٤,٠٤٠   -  المحول خZل السنة

 ٣٢,٩٩١,٧٤٢    - ٣,٢٠٧,٧٤٢   ١١,٤٥٤,٠٤٠   ١٨,٣٢٩,٩٦٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 

                :ا1ستھMك المتراكم

  -    -    -    -    -  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 
  -    -    -    -    -  المحمل للسنة

  -    -    -    -    -  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 

   صافي القيمة الدفترية
  

  
  

  
    

 

 ٢٩,٧٨٤,٠٠٠  ١١,٤٥٤,٠٤٠ -  -  ١٨,٣٢٩,٩٦٠  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

 ٣٢,٩٩١,٧٤٢  - ٣,٢٠٧,٧٤٢  ١١,٤٥٤,٠٤٠  ١٨,٣٢٩,٩٦٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
  

، وت\م اJنتھ\اء م\ن البن\اء خ\Zل ٢٠١٢وبدات أعمال البناء لمبنى ا;دارة العام\ة خ\Zل ع\ام  مبنىأرض و بشراءقامت الشركة 

  .٢٠١٣العام 



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
        

 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

٢٩ 
 

 

    Bجل الودائع .١٥

، اJص\لي ا4ي\داعم\ن ت\اريخ  أش\ھرثZث\ة  تزي\د ع\نفت\رة وتستحق خZل ك وبنالإيداعھا لدى تم  ائعود Jجل ائعتمثل الود

  ) .سنوياً % ٢٫٣:  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في سنوياً  %٢٫٥بنسبة  خاصةعمولة  نھاويتحقق ع

  

  . جيد ائتمانيتصنيف  ذاتأخرى أطراف عة لدى مود Jجل ائعن الودإ

  
  ات مقتناة حتى تاريخ ا1ستحقاقاستثمار  .١٦

، ويتحقق عنھا متوسط سنوات ١٠و ٤تمثل ا;ستثمارات المقتناة حتى تاريخ ا;ستحقاق سندات دين لفترات تتراوح بين 

 العادل\\ة لZس\\تثمارات المقتن\\اة حت\\ى بلغ\\ت القيم\\ة .)س\\نوياً % ٤٫٣٧:  ٢٠١٢( س\\نوياً % ٤٫٣٥عمول\\ة خاص\\ة بنس\\بة 

ما في ت\اريخ قائم\ة ك )T سعودي  ٢٢٦٫٠٠٩٫١٧١:  ٢٠١٢(  T سعودي ١٨٣٫٨٧٨٫٥٤٤تاريخ ا;ستحقاق مبلغ 

  .وتم تصنيفھا تحت المستوى الثاني وفقا للتسلسل الھرمي للقيمة العادلة المركز المالي

 

 مكتسبةالعمو1ت غير الإيرادات   .١٧

  بالريا1ت السعودية   
   ٢٠١٢    ٢٠١٣  

   ٦٫٩٢٦٫٤٩١     ١,٥٨٠,٥٥٥    رصيد إفتتاحي
   ٧٧٦٫٩٥٤     ٢,٦٦٧,٧٦٤    عمو;ت مستلمة على العمليات المعاد إسنادھا خZل السنة 
  )  ٦٫١٢٢٫٨٩٠(    (٣,٤٣٧,٤٢٥)    عمو;ت محققة على العمليات المعاد إسنادھا خZل السنة

  ١٫٥٨٠٫٥٥٥      ٨١٠,٨٩٤   رصيد نھائي

 

   خرىاBوالمطلوبات لدفع االمصاريف المستحقة   .١٨

 ٢٠١٢    ٢٠١٣  

  عمليات 
  إعادة التأمين

عمليات 
  المساھمين

  عمليات  
  إعادة التأمين

عمليات 
  المساھمين

  -     ٣٫١٢٣٫٥٦٨      -   ٣,٨٢٧,٤٨٤  مكافآت الموظفين

  -     ٣٫٤٠٢٫٨٠٩      -   ٥٠٣,٤٠١    ضريبة استقطاع مستحقة 

  -     ١٫٢٧٧٫١٣٠      -   -  مكافآت أعضاء مجلس ا4دارة

  -     ٩٢٧٫٤٨٩     ٧٧٠,١١٦ ٢٨٣,٥٠١  تعاب مھنية مستحقة أ

     ١٨٨٫٥٠٠     ٢٤٨,١٢٨ -  أتعاب اجتماعات ومصاريف

   ٤٫٢٨٢٫٥٨٥   -    ٥٫٦٢٢٫٩٢٥ -  عن الوديعة النظامية مستلمة عمو;ت

  -     ١٫١٠٥٫٨٦٧      -   ١,٣٠٩,٠٠٣ أخرى 

  ٤٫٢٨٢٫٥٨٥     ١٠٫٠٢٥٫٣٦٣     ٦,٦٤١,١٦٩ ٥,٩٢٣,٣٨٩   



 التعاونية) اعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  ةالمنتھي للسنة
 

٣٠ 
 

 ل متابعة المطالباتجدو .١٩

نھ\ا ف\ي ت\اريخ ك\ل قائم\ة مرك\ز م\الي ، با4ض\افة إل\ى ك\ل يبين الجدول المطالبات المتكب\دة المتراكم\ة والت\ي تش\مل ك\Zً م\ن المطالب\ات المتكب\دة المتراكم\ة والمبل\غ عنھ\ا والمطالب\ات الغي\ر مبل\غ ع

كلما تطورت المطالبات لتصبح التكلفة النھائي\ة مؤك\دة، . اطيات مناسبة فيما يتعلق بأعمال التأمين تحسباً للمطالبات المستقبلية المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه، تھدف الشركة إلى ا4حتفاظ بإحتي

ور المطالب\ات غي\ر مكتم\ل ويش\تمل عل\ى ش\كوك تقوم الشركة بنقل ا4حتياطيات المطفأة إلى ا4حتياطي\ات المتعلق\ة بس\نة الح\ادث الحالي\ة عن\دما يك\ون تط\. يتم إطفاء تلك ا4حتياطيات المتعلقة بھا 

  .جوھرية متعلقة بالتكلفة النھائية لتلك المطالبات

 :٢٠١٣المطالبات تحت التسوية 4تفاقيات إعادة التامين لعام إجمالي 

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  سنة الحادث
  
٢٠١١  

  
٢٠١٣  ٢٠١٢  

  
  المجموع

  بالريا1ت السعودية 
                

 -  ١٥٢,٢٨٣,٤٧٩  ٧٣,٣٦٢,٧٦١   ٦١,٢٨٣,٣٣٠   ٤٢,٩٦٧,١١٤   ١٥,٢٥٨,٢٨٥  -  في نھاية سنة الحادث

 - -  ٢٤٢,٤١٦,٥٨٩  ٨٧,٣٠٠,٨٨٠   ١٠٥,٧٥٠,٠٩١   ٢٨,٠٠٩,٣٦٩   ٦١٠,٩٠٢   بعد سنة 

 - - -  ١٢٨,٨١١,٦٦٠  ١٠٥,٣٤٧,٠٩٦   ٣٢,٨٠٠,٢٦٤   ١,٦٧٧,٢٦٨   بعد سنتين

 - - - -  ١١٠,٢٧٥,٥٩٩   ٣٥,٢٦٩,٧٦١   ١,٢٢٩,١١٦   بعد ثZث سنوات

 - - - - -  ٤٠,٧٤٢,٠١٨   ٢,١٨٦,٦٠٢   بعد أربع سنوات 

 - - - - - - ٢,١٢٨,٥٧٠  بعد خمس سنوات 

التكلفة الحالية للمطالبات 
  المتراكمة 

 

 ٢,١٢٨,٥٧٠  

  

٤٠,٧٤٢,٠١٨  

  

١١٠,٢٧٥,٥٩٩  

  

١٢٨,٨١١,٦٦٠  

  

٢٤٢,٤١٦,٥٨٩  

 

١٥٢,٢٨٣,٤٧٩  

 

٦٧٦,٦٥٧,٩١٥ 

ت المتراكمة حتى المدفوعا
  تاريخه

 

(١,٤١٦,٥٣٠)  

  

(٢٨,٢٥٦,٧٥٩)  

  

(٩٠,٨١٤,٩٦٨)  

  

(٦٣,٦٤٠,١٥٥)  

  

(٧٣,٠٠٣,٠٢٥)  

  

٤,٧٥٠,٠٢٦ 

 

(٢٥٢,٣٨١,٤١١) 

إجمالي المطلوبات المعترف 
  بھا في قائمة المركز المالي

 

 

٧١٢,٠٤٠  

  

 

١٢,٤٨٥,٢٥٩  

  

 

١٩,٤٦٠,٦٣١  

 

 

٦٥,١٧١,٥٠٥  

  

 

١٦٩,٤١٣,٥٦٤  

 

 

١٥٧,٠٣٣,٥٠٥ 

 

 

٤٢٤,٢٧٦,٥٠٤ 



 التعاونية) اعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  ةالمنتھي للسنة
 

٣١ 
 

  

  الزكاة وضريبة الدخل .٢٠

  الزكاة   ) أ 

يتك\\ون وع\\اء ) T س\\عودي  ١٩٫٧١٣٫٣٦٧: ٢٠١٢(T س\\عودي  ١٧٫٥٤٩٫٤٦٢بلغ\\ت الزك\\اة المحمل\\ة عل\\ى الس\\نة 

  :الزكاة مما يلي 

 بالريا1ت السعودية 

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    رأس المال 

   ٦٫٠٧٠٫٩٢٤     ٦٫٠٧٠٫٩٢٤    بداية السنة –ياطي نظامي احت

  )  ٧٦٫٠٧٩٫٤٥١(   )  ٦٧٫٠٩٥٫٢٧٧(   بداية السنة –العجز المتراكم 

  ٣٠٫٨٣٢٫٦١٤    )  ٩٨٫٩٠٤٫٤٠٧(   دخل السنة المعدلة) / خسارة(صافي 

   ١٢٫٢٣٨٫١٨٩     ١٩٫٠٧٢٫٩١٣    مخصصات

    ٩٧٣٫٠٦٢٫٢٧٦     ٨٥٩٫١٤٤٫١٥٣   

      :طرح ي

  )  ٣٥٫٠٨٧٫٠٦٥(   )  ٤٠٫٣٢٨٫٨٦١(   ممتلكات ومعدات ، صافي

  ) ٢٠٩٫٠٤٧٫٥٠٦(  ) ١٧٣,٩٩٥,٤٠٩(   إستثمارات مقتناة حتى تاريخ ا4ستحقاق 

  )  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(   )  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(   وديعة نظامية 

   ٦٢٨٫٩٢٧٫٧٠٥     ٥٤٤٫٨١٩٫٨٨٣    وعاء الزكاة 

  
  

  ضريبة الدخل ) ب 

  :تتضمن ما يلي) T سعودي  ٢٥٤٫٢٣٢: ٢٠١٢(بلغت ضريبة الدخل المحملة على السنة ; شئ 

  بالريا1ت السعودية  

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

  الدخل للسنة) / خسارة(ث صافي 
 
 )٢٨٫٩٥١٫٧٧٣    )  ٩٩٫٦٥٤٫١٦٢  

  الدخل   /) الخسارة( من صافي نحصة المساھمين غير السعوديي    

 %)٥٫٩: ٢٠١٢(% ٢،٣٤للسنة        

 

 )١٫٦٩٤٫٨٨٠     )  ٢٫٣٣٤٫٢٠٠   

  ) ٤٢٣٫٧٢٠(    -   %)٢٥(حصة المساھمين غير السعوديين من الخسائر المتراكمة بواقع 

   ١٫٢٧١٫١٦٠     )  ٢٫٣٣٤٫٢٠٠(    وعاء ضريبة الدخل

  



 التعاونية) اعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  ةالمنتھي للسنة
 

٣٢ 
 

  ) تتمة (الزكاة وضريبة الدخل  - ٢٠

  

  :إن حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل ھي كما يلي 

  الريا1ت السعوديةب   

   ٢٠١٢    ٢٠١٣   

   ٢٥٫١٦٣٫٣٤٤       ٣٠٫٠٨٦٫٨١٢      رصيد إفتتاحي

   ٢٥٤٫٢٣٢      -      مخصص ضريبة الدخل للسنة

   ١٩٫٧١٣٫٣٦٧      ١٧٫٥٤٩٫٤٦٢      للسنةالزكاة مخصص 

  )  ١٥٫٠٤٤٫١٣١(     )  ١٤٫٤٥١٫٦٧٦(     المدفوع خZل السنة

   ٣٠٫٠٨٦٫٨١٢       ٣٣٫١٨٤٫٥٩٨      رصيد نھائي

  
  

  الوضع الزكوي الضريبي  ) ت

لمص\\\لحة الزك\\\اة وال\\\دخل  ٢٠١٢ ولغاي\\\ة ٢٠٠٩ديس\\\مبر  ٣١ف\\\ي للس\\\نوات المنتھي\\\ة ق\\\دمت الش\\\ركة إقرارھ\\\ا الزك\\\وي 

  .بعد الربط النھائيتستلم ولم  ")المصلحة("

تغطي\ة أي\ة ل مخص\ص إض\افي إثب\اتت\م . المص\لحةلتعليم\ات  دارةل\_فھ\م  أفض\ل الزكاة بناًء عل\ى مخصصيتم إحتساب  

  .من المصلحة صدورهعند للزكاة وضريبة الدخل النھائي  ربطال مع فروقات قد تنشأ

  
  رأس المال  - ٢١

ملي\ون س\ھم بقيم\ة  T١٠٠ س\عودي، ويتك\ون م\ن  ملي\ار ١، والم\دفوع المص\درويبلغ رأس مال الشركة المص\رح ب\ه، 

  .T سعودي للسھم ١٠سمية قدرھا إ

 

  ا1حتياطي النظامي  - ٢٢

ويج\وز للش\ركة التوق\ف . ا;حتياطي النظ\امي إلىالسنة من صافي دخل % ٢٠تم تحويل يي للشركة، ساسنظام اJلل وفقاً 

  .تياطي النظامي غير قابل للتوزيعإن ا;ح. رأس المالمن % ١٠٠ ا;حتياطي مثل ھذا التحويل عندما يبلغ إجراءعن 



 التعاونية) اعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  ةالمنتھي للسنة
 

٣٣ 
 

  

 وا�داريةعمومية المصاريف ال  - ٢٣

  بالريا1ت السعودية   

   ٢٠١٢    ٢٠١٣  

   

  عمليات

  إعادة التأمين

عمليات 
  المساھمين

  عمليات  

    إعادة التأمين

عمليات 
  المساھمين

  ٦٫٢٥٥٫٦٤٣    ١٣٫٤٥٠٫٨٦٢   ٧,٠٩٠,٠٥٩ ١٦,٥٨٨,٢٧٢    رواتب ومزايا متعلقة 

  ٢٨٨٫٥٢٧    ١٫١٥٨٫٣٧٣   ٤٦٠,٦٩٢ ١,٢٩٢,٢٤٤    مصاريف سفر

  ٤٢٢٫٩٢٢    ٢٢٧٫٧٢٨   ٦٣٩,٠٨١ ٥٨٠,٩٥٦    )  ١٤إيضاح ( استھZك 

  ٦٤٣٫٤٢٥    ٣٤٦٫٤٦٠   ٥٧٠,٩٤٩ ٥٨٦,١١٤    مصاريف إيجار ومباني 

  ٤٦٤٫٩٤٣    ١٣٨٫٥٨١   ٩٠٩,٦٠٥ ٤٠٤,١٩٠    إعZنات

  ١٫٣٢٠٫٨٧٤    ١٥٣٫٩٠٢   ١,٠٣٣,٧٥٤ ٢٤٥,٠٦٤    أتعاب مھنية

  -    -   - ١٥٧,٤١٩    ضريبة إستقطاع

  ٦٣٠٫١٩٠    -   ٢,١٧٥,٦٢٦ -    أتعاب استشارية

   مخصص ديون مشكوك في

  تحصيلھا  

  

- -   ٩٣١٫٨٠٩    -  

  ٤٠٢٫٩٩٨    -   ٤٢٩,٠٠٠ -    رسوم التراخيص

  ٨٤٩٫٤٦٧    ١٫١٢٨٫٦٥٥   - ١,٧٠٤,٠٠٥    أخرى

    ١١٫٢٧٨٫٩٨٩    ١٧٫٥٣٦٫٣٧٠   ١٣,٣٠٨,٧٦٦ ٢١,٥٥٨,٢٦٤  

  

  

  

 ا�دارةمجلس  مصاريفومكافآت   - ٢٤

  بالريا1ت السعودية   

   ٢٠١٢    ٢٠١٣   

  ١٫٠٢٠٫٠٠٠     -    مكافآت مجلس ا4دارة

   ٣٠٧٫١٣٥     ٣٣٥,٤٦٥    أتعاب اجتماعات ومصاريف

    ١٫٣٢٧٫١٣٥     ٣٣٥,٤٦٥   

  

  

  



 التعاونية) اعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  ةالمنتھي للسنة
 

٣٤ 
 

 

  وأرصدتھا  جھات ذات العMقةالالمعامMت مع   - ٢٥

  :السنة  وأرصدتھا في نھاية السنةفيما يلي تفاصيل المعامZت مع الجھات ذات العZقة الرئيسية خZل 

  بالV السعودي    

  الرصيد كما في  لسنة المنتھية فيمبالغ المعامMت ل    

             ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  طبيعة المعامMت  الجھة ذات العMقة

--٣٢٦,٨٢٩٣٦٠,٦٧١  أتعاب استشارية  أعضاء مجلس ا4دارة

١,٠٢٠,٠٠٠٢٤٨,١٢٩١,٢٧٧,١٣٠-  مكافآت    

  
  أتعاب إجتماعات   

١٨٨,٥٠٠-٣٣٥,٤٦٥٣٠٧,١٣٥  ومصاريف  

٧,٦٤٤,٥٢١٨,٢٩٧,٤٧٢٢,١٧٣,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠  مزايا قصيرة اJجل موظفي ا4دارة كبار
٢٠٥,٤٨٩٢٥٠,٣٠١٤٤٦,٦٥٠٢٩٩,٠٤٣  مكافأة نھاية الخدمة   
  

الظ\اھرة ف\ي  يتم إظھار اJرصدة لدى الجھات ذات العZقة ضمن بن\د المص\اريف المس\تحقة ال\دفع والمطلوب\ات اJخ\رى

  .قائمة المركز المالي
  

 اBساسي والمخفض السھم ربح ) / خسارة (   - ٢٦

 ) / خس\ارة (  وذلك بتقسيم ص\افي ٢٠١٢و ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في للسنتين المنتھيتين السھم ) خسارة (  /ربح  تم احتساب

  .السنةالمصدرة والقائمة في نھاية  ،العادية المصرح بھا سھمعدد اJ متوسط على السنة دخل
  

 الوديعة النظامية  - ٢٧

م\ن رأس الم\ال % ١٠ وديع\ة نظامي\ة ق\درھا مث\لبنك محل\ي وي لدىمليون T سعودي  ١٠٠  مبلغ كة بإيداعقامت الشر

ھ\\ذه إن  .مراقب\\ة ش\\ركات الت\\أمين التع\\اوني الص\\ادرة م\\ن مؤسس\\ة النق\\د العرب\\ي الس\\عودي  الم\\دفوع وفق\\ا لمتطلب\\ات نظ\\ام

  . فقة مؤسسة النقد العربي السعودياسحبھا بدون موالوديعة ; يمكن 

  

  من عمليات إعادة التأمينفائض ال ) /العجز( صافي  - ٢٨

بلغ إجم\الي ص\افي العج\ز  .نتائج عمليات التأمين على قائمة عمليات المساھمين  من  الفائض) / العجز( تم تحميل صافي

  :كما يلي  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١منذ تاريخ تأسيس الشركة حتى 

  بالريا1ت السعودية       

  )١١٫٩٢٥٫٤٩١(         ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ولغاية  ٢٠٠٨مايو  ١للفترة من 

  )٢٠٫٥٤٥٫٦٣٣(        ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  )٢١٫٩٣٥٫٤٥٦(         ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  )٣٧٫٠٨٣٫١٣٩(         ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  ٨٫٣٨٨٫٦٩٨          ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  )١٣٩٫٦٠٤٫٤٨٨(         ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية 

        )٢٣١٫٠٩٤٫٢٠٧ ( 

 



 التعاونية) اعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  ةالمنتھي للسنة
 

٣٥ 
 

 

  صافي المطالبات المسددة  - ٢٩

  بالريا1ت السعودية   

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

 ٨٩٫٤٩٦٫٤٥٦   ١٠٨٫٣٢١٫٩٩٦    إجمالي المطالبات المسددة 

  )  ٥٤٫٦٧٧٫٢١٠(   )  ١٠٫١٦٢٫٨٠١(   الحصة المعاد إسنادھا من المطالبات المسددة 

  ٣٤٫٨١٩٫٢٤٦    ٩٨٫١٥٩٫١٩٥    طالبات المسددة صافي الم

  
، مطالب\ات محول\ة م\ن ش\ركات ت\أمين تم استZمھا عن محافظمدفوعة ومبالغ تشتمل صافي المطالبات المسددة على مبالغ 

  .ضمن المطالبات تحت التسوية  محافظ المطالبات المحولةوتم تجنيب مخصص لقاء 

 

   المعلومات القطاعية  - ٣٠

للقطاعات التشغيلية )  ٨( بتطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  ٢٠٠٩يناير  ١تباراً من قامت الشركة اع

أساس التقارير الداخلية التي تخص مكونات الشركة التي تتم  ويتطلب ھذا المعيار تعريف القطاعات التشغيلية على

تخصيص الموارد الZزمة لھذه  فالقرار في الشركة بھد مراجعتھا بشكل منتظم من قبل الجھات العليا المختصة باتخاذ

  .ولتقييم أدائھا القطاعات

  
تمش\\ياً م\\ع طريق\\ة إع\\داد التق\\ارير الداخلي\\ة بالش\\ركة ، إعتم\\دت ا4دارة قطاع\\ات اJعم\\ال والقطاع\\ات الجغرافي\\ة بالنس\\بة 

  .لنشاطات الشركة وموجوداتھا ومطلوباتھا كما ھو مبين أدناه

  

ة ف\\ي قائم\\ة ال\\دخل، محقق\\ة م\\ن ا4س\\تثمارات المدرج\\ة قيمتھ\\ا العادل\\اللقطاع\\ات اJرب\\اح المحقق\\ة وغي\\ر ; تش\\مل نت\\ائج ا

  . مصاريف إدارة ا4ستثمارات، وكافة المصاريف العمومية وا4دارية بإستثناء ا4ستھZكو ،وإيرادات أخرى
  

، وا4س\تثمارات المدرج\\ة قيمتھ\ا العادل\\ة ف\\ي ; تش\مل موج\\ودات القطاع\ات النقدي\\ة وش\به النقدي\\ة لعملي\\ات إع\ادة الت\\أمين

قائم\\\ة ال\\\دخل، والمص\\\اريف المدفوع\\\ة مق\\\دماً والموج\\\ودات اJخ\\\رى، والمب\\\الغ المس\\\تحقة م\\\ن عملي\\\ات المس\\\اھمين، 

  .والممتلكات والمعدات، صافي
  

ومكاف\آت  رى،; تشمل مطلوبات القطاعات توزيعات الفائض المستحقة، والمصاريف المستحقة ال\دفع والمطلوب\ات اJخ\

  .نھاية الخدمة للموظفين

  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  )تتمة (  المعلومات القطاعية  – ٣٠

٣٦ 
 

 قطاعات اBعمال  )١- ٣٠

ھذه المراجعة إلى      تؤدي. ية من شركات التأمينتقوم الشركة بمراجعة إجمالي اJقساط المكتتبة المقدرة واJقساط المعاد إسنادھا المرتبطة بھا بشكل دوري عند إستZم المعلومات الفعل
  . التي تمت بھا المراجعة للسنةبالسالب و اJقساط المعاد إسنادھا بالموجب و صافي اJقساط المكتتبة بالسالب في بعض قطاعات اJعمال   ظھور إجمالي اJقساط المكتتبة

  

 

  الھندسة 

 V سعودي

  الحريق

 V سعودي

  البحري

 V سعودي

  المركبات

 V سعودي

  الحياة 

 V سعودي

  أخرى

 V سعودي

  ا�جمالي

 وديV سع

  للسنة المنتھية في 

           ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 

   

  

               نتائج عمليات إعادة التأمين 

 ٤٢٠,٠٨٦,٣٣٦ ٣٥,٩١١,٣٨٩ ٥١,٣١٤,٠٩٠ ٥٠,٦٢٥,٨٧٢ ١٥٩,٩٥٨,٦١٢٤٥,٦٣٨,٠٤٨ ٧٦,٦٣٨,٣٢٥ إجمالي اJقساط المكتتبة 

 (٦,٤٤٩,١٩٩) (١٢٨,٠٤١) (٢٧٧,٥٢٦) - (٦٠٧,١٢٣)(٣٦٠,٠٨٣) (٥,٠٧٦,٤٢٦)  أقساط معاد إسنادھا

 (٢٧,٨١٦,٧٦٢) (١,٣٠١,١٩٢) (٦٣٧,٩٢٣) (٣٥٢,١٢٨) (٢,٤٥٤,٠٤٨)(١٨,٧٠٩,٩٣٦) (٤,٣٦١,٥٣٥)  مصاريف فائض الخسارة 

 ٣٨٥,٨٢٠,٣٧٥ ٣٤,٤٨٢,١٥٦ ٥٠,٣٩٨,٦٤١ ٥٠,٢٧٣,٧٤٤ ١٤٠,٨٨٨,٥٩٣٤٢,٥٧٦,٨٧٧ ٦٧,٢٠٠,٣٦٤  صافي اBقساط المكتتبة

 (٩٦,٠٥٧,٨٠٨) (٥,١٤٦,٧٢٩) (١٧,٢٨٦,١٣٥) (١٩,٦٩٠,٧٢٦) (٧,٢٥٤,٩١٥)(١٨,٨٩٢,٨٧١) (٢٧,٧٨٦,٤٣٢)  كتسبة التغير في صافي اJقساط غير الم

 ٢٨٩,٧٦٢,٥٦٧ ٢٩,٣٣٥,٤٢٧ ٣٣,١١٢,٥٠٦ ٣٠,٥٨٣,٠١٨ ١٢١,٩٩٥,٧٢٢٣٥,٣٢١,٩٦٢ ٣٩,٤١٣,٩٣٢  صافي اBقساط المكتسبة

 (٩٨,١٥٩,١٩٥) (٢١,٥٣٨,١٣٩) (١٠,٩٦٩,١٥٦) (٦,٤٤٠,٧٥٦) (٨,٤٥١,٦٥٥)(٤٥,٤٩٣,٧٢٨) (٥,٢٦٥,٧٦١)  صافي المطالبات المسددة

 (٢٠٢,٠٩٧,٦٢٦) (٩,١٢٢,١٢١) (٩,١٦١,٤٦٣) (١٤,٤٣٦,٣٤٥) (١١,٥٤١,١١٦)(١٢٥,٤٩٢,٧٤٦) (٣٢,٣٤٣,٨٣٥)  التغير في صافي المطالبات  تحت التسوية 

 (٣٠٠,٢٥٦,٨٢١) (٣٠,٦٦٠,٢٦٠) (٢٠,١٣٠,٦١٩) (٢٠,٨٧٧,١٠١) (١٩,٩٩٢,٧٧١)(١٧٠,٩٨٦,٤٧٤) (٣٧,٦٠٩,٥٩٦)  صافي المطالبات المتكبدة

 (٢٦,١٦٧,٠٠٠) - - (٣,٣٩١,٣٦٠) -(٢٢,٧٧٥,٦٤٠) -  إحتياطي عجز اJقساط

 (٨٣,٣٣٠,١٨١) (٦,٢٨٤,١٠٦) (١,٦٨٠,٨٠١) (٧,٢٧٠,٨٤٥) (١١,٦٠١,٣٦٦)(٣٧,٧٦٦,٥٧٦) (١٨,٧٢٦,٤٨٧)  إجمالي تكاليف ا;كتتاب 

 ٣,٤٣٧,٤٢٥ (٢٩,٤٣٩) ٧,٩١٩ - ٣٩٩,٦٩٩٢٢٧,٤٩٤ ٢,٨٣١,٧٥٢  ھا عمو;ت على عمليات معاد إسناد

 (٢,١٠٠,٤٣٢) (١٧٩,٥٥٧) (٢٥٦,٥٧١) (٢٥٣,١٢٩) (٢٢٨,١٩٠)(٧٩٩,٧٩٤) (٣٨٣,١٩١)  أتعاب إشراف ورقابة 

 (١١٨,٦٥٤,٤٤٢) (٧,٨١٧,٩٣٥) ١١,٠٥٢,٤٣٤ (١,٢٠٩,٤١٧) ٣,٧٢٧,١٢٩(١٠٩,٩٣٣,٠٦٣) (١٤,٤٧٣,٥٩٠)  صافي نتائج ا1كتتاب 

  

  
  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  )تتمة (  المعلومات القطاعية  – ٣٠

٣٧ 
 

  
 )تتمة(قطاعات اBعمال  )١- ٣٠

  

 

  الھندسة 

 V سعودي

  الحريق

 V سعودي

  البحري

 V سعودي

  المركبات

 V سعودي

  الحياة 

 V سعودي

  أخرى

 V سعودي

  ا�جمالي

 V سعودي

  للسنة المنتھية في 

           ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 

   

  

               نتائج عمليات إعادة التأمين 

J٢٤٥٫٠٣١٫٩٤٧  ٢٨،٩٣٤،٩٢٩   ١٥٫٧٥٧٫٩٨٥  ١٢٫٢١٨٫٩١٢    ٣٠٫٣١٤٫٣٠١  ٩٥٫٦٢٢٫٦٤١  ٦٢٫١٨٣٫١٧٩  قساط المكتتبة إجمالي ا    

 )٣٫٣١٨٫٧٩٠( ٣٦٩،٨٣١   ٣٩٣  - )٣٦٠٫٣٤٢( )٢٥٦٫٣٧٦( )٣٫٠٧٢٫٢٩٦(  أقساط معاد إسنادھا

 )٢٢٫٤٢٧٫٤٧٨( (١،٨٢٠،٦٤١) - )١٦٧٫٦٥٩( )٢٫٩٩٣٫٥٢٣( )١١٫٤٢٩٫١٤٢( )٦٫٠١٦٫٥١٣(  مصاريف فائض الخسارة 

 ٢١٩٫٢٨٥٫٦٧٩  ٢٧،٤٨٤،١١٩   ١٥٫٧٥٨٫٣٧٨  ١٢٫٠٥١٫٢٥٣  ٢٦٫٩٦٠٫٤٣٦  ٨٣٫٩٣٧٫١٢٣  ٥٣٫٠٩٤٫٣٧٠   صافي اBقساط المكتتبة

 )٦٠٫١٠٨٫٣٧١( (٤,٦٨٦,١٥٩) )٧٫١٠٧٫٣٣٠( )٢٫٩٣٤٫٥٢٩( )٤٫٨٨٠٫١١١( )١٦٫٩٢٣٫٤٢٩( )٢٣٫٥٧٦٫٨١٣(  التغير في صافي اJقساط غير المكتسبة 

 ١٥٩٫١٧٧٫٣٠٨  ٢٢،٧٩٧،٩٦٠ ٨٫٦٥١٫٠٤٨  ٩٫١١٦٫٧٢٤  ٢٢٫٠٨٠٫٣٢٥  ٦٧٫٠١٣٫٦٩٤  ٢٩٫٥١٧٫٥٥٧   صافي اBقساط المكتسبة

 )٣٤٫٨١٩٫٢٤٦( (٢٧٣،٠٦٤) )١٫٠٩٤٫٩٤٤( )٤٫٦٢٠٫٠٦٨( )٣٫٤٨٤٫٢٧٤( )٢٣٫١٤٦٫٦٩٩( )٢٫٢٠٠٫١٩٧(  صافي المطالبات المسددة

 )٥٧٫٤١٩٫١٨٠( (١٩،٠٠٦،٣٤٢) )٣٩٦٫١٨٣( )١٫٣٦٤٫٣٤٤( )٢٫٤٥١٫١٨٦( )٢٣٫٩٤٠٫٨٥٤( )١٠٫٢٦٠٫٢٧١(   التغير في صافي المطالبات  تحت التسوية

 (٩٢,٢٣٨,٤٢٦) (١٩,٢٧٩,٤٠٦) (١,٤٩١,١٢٧) (٥,٩٨٤,٤١٢) (٥,٩٣٥,٤٦٠) (٤٧,٠٨٧,٥٥٣) (١٢,٤٦٠,٤٦٨)  صافي المطالبات المتكبدة

 )٤٩٫٧٨٦٫٣٢٤( (٣،٦١٩،١٢١) )٤٤٢٫٠١٧( )١٫٥٩٨٫٧٣٧( )٨٫٨٣٠٫٨٤٠( )٢١٫٨٥٩٫٧٠٦( )١٣٫٤٣٥٫٩٠٣(  إجمالي تكاليف ا4كتتاب 

 ٦٫١٢٢٫٨٩٠   ٢٣١،٦٨١ )١٢( -  ٦٨٤٫١٢٢  ٢٫٢٨٠٫٩١٤  ٢٫٩٢٦٫١٨٥   عمو;ت على عمليات معاد إسنادھا 

 )١٫٢٢٥٫١٦٠( (١٤٤،٦٧٤) )٧٨٫٧٩٠( )٦١٫٠٩٥( )١٥١٫٥٧٢( )٤٧٨٫١١٣( )٣١٠٫٩١٦(  أتعاب إشراف ورقابة 

 ٢٢٫٠٥٠٫٢٨٨  (١٣،٥٦٠) ٦٫٦٣٩٫١٠٢  ١٫٤٧٢٫٤٨٠  ٧٫٨٤٦٫٥٧٥  )١٣٠٫٧٦٤( ٦٫٢٣٦٫٤٥٥   صافي نتائج ا�كتتاب 

  
  
  
  
  
  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  )تتمة (  المعلومات القطاعية  – ٣٠

٣٨ 
 

  
  

 )تتمة(قطاعات اBعمال  )١- ٣٠

  

 ا�جمالي أخرى الحياة  المركبات البحري الحريق الھندسة 

  V سعودي  V سعودي  V سعودي  V سعودي  V سعودي  V سعودي  V سعودي 

               ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 

 ٤١٢,٧٥٧,٤٠٦ ١٩,٢٠٨,٧٨١ ٤٥,٣١٦,٩٣٤ ٣٦,١٩٩,٣٧٩ ٤١,٦٦٨,٤٨٨ ١٦٦,٨٣٦,٦٦٤ ١٠٣,٥٢٧,١٦٠  موجودات القطاع

 ٦٨٦,٥٤١,٩٨٠ ٤٥,٥٥٢,٠٣٤ ٣١,٠٥٧,٣٤٨ ٥٥,٤٢٣,٧٩٥ ٤١,٣٢٧,٣٧٥ ٣٥٥,٩١٢,٨٣٢ ١٥٧,٢٦٨,٥٩٦  مطلوبات القطاع

             

             ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

      ٨١٫٨٩٨٫٥٣١ ٦٥٫٤٦٦٫٣٦٢  طاعموجودات الق

           

٢١١٫٤٨٦٫٤٤٧ ١٣٫٣٤٣٫٢٥٨      ١٥٫٩٧٠٫٢٩١ ١٠٫٣٤٨٫٤٣٥      ٢٤٫٤٥٩٫٥٧٠ 

 مطلوبات القطاع
          

٢٩٥٫٦٤٩٫٩٠٧    ٣٣٫١٥١٫٢٦٨ ١٠٫٣٦٤٫٤٤٩  ١٥٫٦٨٥٫٩١٩ ٢٢٫٥٨٩٫٠٢١ ١٣٣٫٧٨١٫٠٦٦ ٨٠٫٠٧٨٫١٨٤ 

  
  
  
 

  
  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  )تتمة (  المعلومات القطاعية  – ٣٠

٣٩ 
 

  
 القطاعات الجغرافية  )٢- ٣٠

  

 
  المملكة 

 العربية السعودية

 
  بلدان أخرى في منطقة

 إجمالي آسيا  إفريقيا  الشرق اBوسط

 V سعودي V سعودي  V سعودي  V سعودي  V سعودي 

  للسنة المنتھية في
                ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 

              نتائج عمليات إعادة التأمين 
 ٤٢٠,٠٨٦,٣٣٦ ٥٩,٣٩٩,٢١٧  ٦٣,٥٦٥,١٥٥  ٧٥,٨٤٩,٥٠٣  ٢٢١,٢٧٢,٤٦١  إجمالي اJقساط 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)  مصاريف فائض الخسارة 

 ٣٨٥,٨٢٠,٣٧٥ ٥٨,٠٤٣,٧٦٥  ٦٠,٥٩٣,٧٤٩  ٦٩,٩٦٥,٣٤٦  ١٩٧,٢١٧,٥١٥  صافي اBقساط المكتتبة 

 (٩٦,٠٥٧,٨٠٨) (٢٢,٨٦١,٧٩٣)  (١٣,٤٣٤,٠٣١)  (١١,١٠٦,١٧٧)  (٤٨,٦٥٥,٨٠٧)  التغير في صافي اJقساط غير المكتسبة 

 ٢٨٩,٧٦٢,٥٦٧ ٣٥,١٨١,٩٧٢  ٤٧,١٥٩,٧١٨  ٥٨,٨٥٩,١٦٩  ١٤٨,٥٦١,٧٠٨  صافي اBقساط 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)  التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

 (٣٠٠,٢٥٦,٨٢١) (٣٠,٦٠١,٤٣٧)  (٣٨,٠٤٤,٣٥٠)  (٣٨,٨٣١,٠٥٧)  (١٩٢,٧٧٩,٩٧٧)  صافي المطالبات المتكبدة

 (٢٦,١٦٧,٠٠٠) (٣,٣٩٢,٩٧٨)  (٣,٦٨٧,٤٩٧)  (١,٢١٥,٢٣٣)  (١٧,٨٧١,٢٩٢)  إحتياطي عجز اJقساط

 (٨٣,٣٣٠,١٨١) (٩,٠٧٧,٧٥٥)  (١٣,٤٣٩,٣١٦)  (١٤,٢٧٤,٠٦٠)  (٤٦,٥٣٩,٠٥٠)  إجمالي تكاليف ا;كتتاب 

 ٣,٤٣٧,٤٢٥ -  ٧٥,٧٦٨  ٥٨٥,٤٩٠  ٢,٧٧٦,١٦٧  عمو;ت على عمليات معاد إسنادھا 

 (٢,١٠٠,٤٣٢) (٢٩٦,٩٩٦)  (٣١٧,٨٢٦)  (٣٧٩,٢٤٧)  (١,١٠٦,٣٦٣)  إشراف ورقابة عاب أت

 (١١٨,٦٥٤,٤٤٢) (٨,١٨٧,١٩٤)  (٨,٢٥٣,٥٠٣)  ٤,٧٤٥,٠٦٢  (١٠٦,٩٥٨,٨٠٧)  صافي نتائج ا1كتتاب 

  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  )تتمة (  المعلومات القطاعية  – ٣٠

٤٠ 
 

  

  )تتمة ( القطاعات الجغرافية  )٢- ٣٠

  

 

  المملكة 
 العربية السعودية

  بلدان أخرى في 
 إجمالي آسيا  ريقياإف  الشرق اBوسط

 V سعودي V سعودي  V سعودي  V سعودي  V سعودي 

  للسنة المنتھية في
                ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 

              نتائج عمليات إعادة التأمين 
   ٢٤٥٫٠٣١٫٩٤٧    ٣٥٫٠٩٢٫٥٧٦     ١٥٫٢٦٢٫٥٦٤     ٤٧٫٧٢٦٫٢٧٩    ١٤٦٫٩٥٠٫٥٢٨   إجمالي اJقساط المكتتبة

 )٣٫٣١٨٫٧٩٠( -  )٤١٫٧١٨(  )٧١٣٫٨٣٨(  )٢٫٥٦٣٫٢٣٤(  أقساط معاد إسنادھا

 )٢٢٫٤٢٧٫٤٧٨( )٢٫٧٣٩٫٨٥٥(  )٣٠٦٫٣٦١(  )٤٫٩٥٩٫٢٥٥(  )١٤٫٤٢٢٫٠٠٧(  مصاريف فائض الخسارة 

 ٢١٩٫٢٨٥٫٦٧٩  ٣٢٫٣٥٢٫٧٢١   ١٤٫٩١٤٫٤٨٥   ٤٢٫٠٥٣٫١٨٦   ١٢٩٫٩٦٥٫٢٨٧   صافي اBقساط المكتتبة 

 )٦٠٫١٠٨٫٣٧١( )١٢٫٨٧٨٫٨٦١(  )٩٫١١٦٫٧٨٨(  )١٢٫٧٦٠٫٧١٦(  )٢٥٫٣٥٢٫٠٠٦(  افي اJقساط غير المكتسبة التغير في ص

 ١٥٩٫١٧٧٫٣٠٨  ١٩٫٤٧٣٫٨٦٠    ٥٫٧٩٧٫٦٩٧   ٢٩٫٢٩٢٫٤٧٠   ١٠٤٫٦١٣٫٢٨١   صافي اBقساط المكتسبة

 )٣٤٫٨١٩٫٢٤٦( ٤٠٦٫٦٧٢   )٢٫١٨٠٫٢٣٥(  )١٫٧٩٣٫٨٣٨(  )٣١٫٢٥١٫٨٤٥(  صافي المطالبات المسددة

 )٥٧٫٤١٩٫١٨٠( )٢٢٫٨٤٤٫١٠٢(  ٤٫٩٣٥٫٤٦٦   )٢١٫١١٦٫٣٤٧(  )١٨٫٣٩٤٫١٩٧(  التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

 )٤٩٫٧٨٦٫٣٢٤( )٤٫٤١٥٫٥٥٧(  )١٫٢٦٢٫٤٣٠(  )٩٫٢٣٧٫٤٨٧(  )٣٤٫٨٧٠٫٨٥٠(  إجمالي تكاليف ا4كتتاب 

 ٦٫١٢٢٫٨٩٠  -  ٦٣٫٢٤٨   ٩٩٧٫٠٣٩   ٥٫٠٦٢٫٦٠٣   عمو;ت على عمليات معاد إسنادھا 

 )١٫٢٢٥٫١٦٠( )١٧٥٫٤٦٣(  )٧٦٫٣١٣(  )٢٣٨٫٦٣١(  )٧٣٤٫٧٥٣(  أتعاب إشراف ورقابة 

 ٢٢٫٠٥٠٫٢٨٨   )٧٫٥٥٤٫٥٩٠(  ٧٫٢٧٧٫٤٣٣    )٢٫٠٩٦٫٧٩٤(   ٢٤٫٤٢٤٫٢٣٩   صافي نتائج ا�كتتاب 
  

  

  

  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  )تتمة (  المعلومات القطاعية  – ٣٠

٤١ 
 

 

  )تتمة(القطاعات الجغرافية  )٢- ٣٠

  

  المملكة  

  العربية السعودية

  منطقةن أخرى في بلدا

 ا�جمالي  آسيا إفريقيا  الشرق اBوسط

 V سعودي  V سعودي V سعودي  V سعودي  V سعودي 

                 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 

              

              عمليات إعادة التأمين

 ٤١٢,٧٥٧,٤٠٦  ٣٦,٧٤٦,٦١٦ ٣٣,٧٦٩,١٣٦  ٥٩,٢٨٣,٧٠١  ٢٨٢,٩٥٧,٩٥٣  موجودات القطاع

 ٦٨٦,٥٤١,٩٨٠  ٦١,٦٦٥,٥٩٥ ٣٩,٦٣٢,٦٥٥  ١٠٩,٨٣٢,٩٤١  ٤٧٥,٤١٠,٧٨٩  مطلوبات القطاع

              

              ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

              

              عمليات إعادة التأمين

 ٢١١٫٤٨٦٫٤٤٧  ٢٠٫٠٤٠٫٩٦٥ ١٤٫٦٥٣٫٦٦٧  ٤٤٫٣٤٣٫١١٨   ١٣٢٫٤٤٨٫٦٩٧  موجودات القطاع

 ٢٩٥٫٦٤٩٫٩٠٧   ٣٦٫٨٧٣٫٥٣٩ ١٨٫٨٨٠٫٦٧٤  ٦١٫٧٥٦٫٦١٩  ١٧٨٫١٣٩٫٠٧٥  مطلوبات القطاع

  

  

  

  

  

  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٢ 
 

  إدارة المخاطر  - ٣١

  

  حوكمة المخاطر

تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات وا4جراءات والوسائل الرقابية الموضوعة التي 

تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بھا . تستخدم الھيكل التنظيمي الحالي لتحقيق اJھداف ا4ستراتيجية

تتعرض . ا4دارةوالمعروفة والتي تتوافق مع الخطة ا4ستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس 

  .، والسيولة، والعمZتا;ئتمانالعمو;ت، و أسعارو، سنادا4 إعادة، والتأمينالشركة لمخاطر 

  

  المخاطرھيكل إدارة 

  .تم تأسيس ھيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة وتقويم ومراقبة المخاطر

  

   ا�دارةمجلس 

ا4ستراتيجيات  واعتمادة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه مسؤولھو الجھة العليا ال ا4دارةإن مجلس 

  .والسياسات لتحقيق اJھداف المحددة للشركة

  

  علياال ا�دارة

ة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق اJھداف ا4ستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل مسؤولالعليا  ا4دارة

  .الشركة بشأن قبول المخاطر

  

  :لتقليل منھا لفيما يلي المخاطر التي تواجھھا الشركة والطرق المتبعة 

  

  التأمين  إعادة مخاطر )١- ٣١

المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأمين المكتتبة  إعادةليات تمثل المخاطر الناتجة من عم

تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا الشركة . التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك الحادث

ة في المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفتريالتأمين ھذه  إعادةعقود بموجب 

من تلك المقدرة  أكثرتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة ويتأثر ذلك ب. لمطلوبات التأمين

  .JجلأصZً والتطورات الZحقة للمطالبات طويلة ا

  



 التعاونية) ة إعاد( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١

  

  )تتمة ( مخاطر إعادة التأمين   )١- ٣١

٤٣ 
 

محفظة كبرى من عقود التأمين حيث أن المكتتبة وبناء  اJخطار بتنويعتتحسن تغيرات المخاطر وذلك 

Jكذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن . أي جزء من المحفظةبعاً ستكون أقل تأثراً بالتغيير تنو كثرالمحافظ ا

 إعادةترتيبات  وباستخداموالتطبيق الحذر 4ستراتيجية التأمين والتعليمات المتعلقة بھا  ا;ختيارطريق 

  :التأمين الخاصة بالشركة، و; تقتصر، على ما يلي  إستراتيجيةتشمل  .التأمين

وذلك بشمول التغطية لعدد جيد من المخاطر من أجل  ،، ضمن كل فئةئات المخاطر المقبولةتنويع ف •

 .تقليل التغيرات في النتائج والمحصZت النھائية

  

• Jم المخاطر، والصناعة، والمنطقة الجغرافيةمن حيث نوع وحج عمالتنويع مخاطر ا.  

  

كبرى، خZل دورة أعمالھا العادية، ال مطالباتالتعرضھا للمخاطر المالية الناتجة عن لتقليل تقوم الشركة 

كتتاب كبرى، وتسمح إسناد لدى أطراف أخرى حيث تؤمن ھذه العمليات مقدرات إبإبرام اتفاقيات إعادة 

يتم جزء من عمليات إعادة التأمين المسندة بموجب اتفاقيات، على أساس نسبي . ل_دارة بإحتواء المخاطر

ئض، وبموجب اتفاقيات تقوم على أساس غير نسبي مثل تأمين فائض الخسارة من الحصة في اJقساط والفا

  .للمخاطر والكوارث للتأكد من أن صافي التحمل يتوافق مع قدرة الشركة على تحمل المخاطر
  

المباشرة تجاه  التزاماتھالدى الشركة، فإنھا غير معفاة من إسناد  إعادةوبالرغم من وجود ترتيبات 

 إعادةبشأن عمليات  ا;ئتمان، وبالتالي فإنھا تتعرض لمخاطر التأمين إعادةعمليات  إليھا الشركات المسندة

 التزاماتھامن الوفاء ب عمليات التأمين إليھاالشركات المسندة التأمين المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من 

  . ا4سناد إعادةبموجب ترتيبات 

  

  للمخاطرالتركيز الجغرافي 

الشرق وفي المملكة العربية السعودية ،  شركات التأمينمن التأمين  إعادة أعمالل تقوم الشركة بقبو

  :المكتتبة التأمين  قساطفيما يلي التوزيع الجغرافي J.  وإفريقيا اJوسط

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في   

      بالريا1ت السعودية  

  النسبة     المبلغ  

 %٥٣    ٢٢١,٢٧٢,٤٦١  المملكة العربية السعودية

 %١٨   ٧٥,٨٤٩,٥٠٣  بلدان الشرق اJوسط اJخرى

 %١٥   ٦٣,٥٦٥,١٥٥  إفريقيا 

 %١٤   ٥٩,٣٩٩,٢١٨ آسيا

  ١٠٠   ٤٢٠,٠٨٦,٣٣٧% 
  



 التعاونية) ة إعاد( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١

  

  )تتمة ( مخاطر إعادة التأمين   )١- ٣١

٤٤ 
 

  

   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في   

      بالريا;ت السعودية  

  النسبة     المبلغ  

  %٦٠     ١٤٦٫٩٥٠٫٥٢٨    المملكة العربية السعودية

  %٢٠     ٤٧٫٧٢٦٫٢٧٩    رق اJوسط اJخرىبلدان الش

  %٦     ١٥٫٢٦٢٫٥٦٤    إفريقيا 

  %١٤    ٣٥٫٠٩٢٫٥٧٦   آسيا

    ١٠٠    ٢٤٥٫٠٣١٫٩٤٧%  

  

  ية ساسفتراضات اBا1

والتي تم  المقدرة للشركةالنھائية الخسائر  ية المتعلقة بتقدير ا;لتزامات نسبةساساJا;فتراضات تتمثل 

  . كتواريةإ أساليب تقديرھا باستخدام

  
  الحساسيات

 الخسائر النھائية ةفي ا;فتراضات الرئيسية مثل نسب المعقولةيوضح الحركات المحتملة  أدناهن التحليل إ

وصافي الدخل  المطلوبات صافي على آثرھايظھر والتي ثابتة  خرىاJجميع ا;فتراضات  إبقاء مع

  :كالتالي

  بالريا1ت السعودية        

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  

 تغير في ا1فتراضاتال

  صافي اBثر على   

 صافي المطلوبات

  

  اBثر على صافي الدخل

   ٢٨٫٩٧٦٫٢٥٧       ٢٨٫٩٧٦٫٢٥٧      %١٠+    نسبة الخسارة النھائية

    - ٢٨٫٩٧٦٫٢٥٧(     )  ٢٨٫٩٧٦٫٢٥٧(     %١٠  (  

  

  بالريا;ت السعودية        

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

 التغير في ا;فتراضات

  صافي اJثر   

 صافي المطلوبات على

   اJثر على  

  صافي الدخل

  )  ١٥٫٩١٧٫٧٣١(      ١٥٫٩١٧٫٧٣١      %١٠+    نسبة الخسارة النھائية

    - ١٥٫٩١٧٫٧٣١      )  ١٥٫٩١٧٫٧٣١(     %١٠   



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )سعودية شركة مساھمة ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١

٤٥ 
 

    
   سنادا� إعادةمخاطر  )٢- ٣١

لعادية، ، خZل دورة أعمالھا االمطالبات الكبرىتعرضھا للمخاطر المالية الناتجة عن  لتقليلتقوم الشركة 

معيدي التأمين  المبالغ القابلة لZسترداد من يتم تقدير .بإبرام اتفاقيات إعادة أسناد لدى أطراف أخرى

فاقيات إعادة إتلشروط وفقا  بالوثائقبالمنافع الخاصة  مع المبالغ المرتبطة يتماشىبھا على نحو وا4عتراف 

  .إعادة التأمينت كموجوداالمركز المالي  قائمةفي ويتم إدراجھا  ا4سناد

  

، تقوم الشركة بتقويم التأمين المسند إليھا إعادةشركات  إفZسجة عن لتقليل تعرضھا للخسائر الكبرى النات

 ي مناطق جغرافية والنشاطات والظروف، ومراقبة تركز مخاطر ا;ئتمان فلھذه الشركاتالوضع المالي 

  .لياتالتأمين المسند إليھا العم إعادةا;قتصادية لشركات 

  

لجنة المخاطر و ا4دارةددة من مجلس وفق المعايير والتعليمات التالية المح ليھاإ الشركات المسنديتم اختيار 
  :تلخص ھذه المعايير في اaتي ت،  وا4كتتاب

  
               ت التصنيف العالمية المعترف بھان المقبول من قبل وكا;املتصنيف ا;ئت اJدنىالحد   )  أ 

أو ما  )ستاندرد أند بورز( )ب ب ب(; يقل عن أوالذي يجب  )ورزآند ب ستاندرد مثل وكالة (
 .ايوازيھ

  
 .معينةالتأمين  إعادةسمعة شركات   )  ب 

  
  
  

  . حالية والسابقة مع معيدي التأمينالعمل ال خبرة  )  ج 
  

  
داء J، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية، والخبرات ا4دارية والفنية والذلك إضافة

 ولجنة ا4دارةينطبق، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس  ما، حيثالسابق

  .إليھا سنادكشركات معاد ا4عليھا قبل الموافقة  المخاطر وا4كتتاب

  
لي تبقى التأمين المسند إليھم وبالتا تجاه شركات التزاماتھاالشركة من  ; تعفى سنادا4 إعادةن اتفاقيات إ

الشركة مسؤولة عن جزء من المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليھا بالقدر الذي لم يوف به معيدي 

  .سنادا4 إعادةالتأمين المسند إليھم بالتزاماتھم بموجب اتفاقيات 

  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )سعودية شركة مساھمة ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١

٤٦ 
 

 

  مخاطر ا1ئتمان  )٣- ٣١

تكبد  إلىلية ما، مما يؤدي تمثل مخاطر ا;ئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة ما

  . الطرف اaخر لخسارة مالية

  
المالية المحتفظ بھا لدى الشركة، يمثل الحد اJقصى لمخاطر ا;ئتمان التي  الموجوداتبالنسبة لكافة فئات 

  . تتعرض لھا الشركة القيمة الدفترية المفصح عنھا في قائمة المركز المالي

  
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في أربعة شركاتالشركة مستحقة السداد من الخاصة بالمدينة  الذمممن  %٣٧ن إ

  % ).٣٧:  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( 

    

فيما يلي بياناً بالسياسات وا4جراءات المتبعة من قبل الشركة لتقليل مخاطر ا;ئتمان التي تتعرض لھا 

  : الشركة

  

، تقوم الشركة بتق\ويم الوض\ع  سنادا4 إعادةلتقليل تعرضھا للخسائر الكبرى الناجمة عن إفZس شركات  •

ل\ديھا مص\نفة  س\نادا4 إع\ادةوكشرط مس\بق، يج\ب أن يك\ون اJط\راف الت\ي ي\تم . لھذه الشركات المالي 

  .على أنھا ذات مستوى مقبول، من حيث الضمان، يؤكد متانة وضعھا المالي

 إل\ى إض\افة.  ي\دةفق\ط م\ع جھ\ات معت\رف بھ\ا وذات س\معة ج ت\أمينإع\ادة تقوم الشركة ب\إبرام اتفاقي\ات  •

بص\ورة مس\تمرة لتقلي\ل تعرض\ھا لمخ\اطر ال\ديون التأمين  شركاتمن ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة 

 . المعدومة

ومراقب\ة ال\ذمم المدين\ة  التأمين وذلك من خ\Zلالمتعلقة بشركات تقوم الشركة بالحد من مخاطر ا;ئتمان  •

  .القائمة 

، تتعام\ل الش\ركة فق\ط م\ع بن\وك  خ\رىة ع\ن الموج\ودات المالي\ة اJفيما يتعلق بمخ\اطر ا;ئتم\ان الناتج\ •

  .تجارية ذات مركز مالي وتصنيف ائتماني جيد 

  

  

  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )سعودية شركة مساھمة ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١

٤٧ 
 

 

  ) تتمة ( مخاطر ا1ئتمان  )٣- ٣١

قائمة المركز  الموجودات في قصى لمخاطر ا;ئتمان التي تتعرض لھا بنودالحد اJ أدناهيعكس الجدول 

  :المالي 

  ةبالريا1ت السعودي  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

  عمليات المساھمين     عمليات إعادة التأمين    عمليات المساھمين     عمليات إعادة التأمين  

  ٦١٥٫٣٥٣       ٥٨٢٫٨٥٠     ٨٥,٦٧٣,٥١٦   ٥,٢٦٨,٦٣٨  نقدية وشبه النقدية 

   ١٨٧٫٥٠٠٫٠٠٠      -    ٣٧,٥٠٠,٠٠٠   -  ودائع Jجل 

  -      ٢٧٫٦٠٧٫٦٢٤      -    ٧٠،٤٩٢،٦٢٣  أقساط تأمين مدينة 

  -      ١١٫٥٩٢٫٧٩١      -    -  أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

  -      ٩٦٧٫٩٤٤     ٥,٧٣٨,١١٩   ١,٠٦٩,٠٠٢  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

  -      ٦٫٣٨٥٫١٢٦      -    ١٧٣،٣١٥،٩٤٩  مبالغ مستحقة من عمليات المساھمين

  -      ٤٢٫١٢٣٫١٠٤      -    ١٠٤،٨٨٨،٩١٨  ةالحصة المعاد إسنادھا من المطالبات تحت التسوي

   ٤٧٧٫٧٤٠      -    ١،٠٤٠،٢٤١    -   دخل عمو;ت خاصة مستحقة من ودائع Jجل

  دخل عمو;ت خاصة مستحقة من سندات دين 

  -   وصكوك    
  

٣،٢٩٥،١٥٨ 
  

 -  
    ٣٫٢٧٩٫٩٧٢   

   ٤٤٥٫٧٤٣٫٠١٤       ٨٣٫٢٤٤٫١٣٠     ٥٩٥,١٧٩,٥٥٤   ٩٥,٣٢٩,١٥٩  استثمارات مدرجة قيمتھا العادلة في قائمة الدخل

   ٢٠٩٫٠٤٧٫٥٠٦      -    ١٧٣،٩٩٥،٤٠٩    -   استثمارات مقتناة حتى تاريخ ا;ستحقاق

   ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠      -    ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠    -   وديعة نظامية

  ٩٤٦٫٦٦٣٫٥٨٥       ١٧٢٫٥٠٣٫٥٦٩     ١,٠٠٢,٤٢١,٩٩٧   ٤٥٠,٣٦٤,٢٨٩   

 

  :ا4ستحقاق ھي كما يلي تاريخ  حتىإن جودة ا;ئتمان ل_ستثمارات المقتناة 

  بالريا1ت السعودية 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 

   ٥٧٫٠٠٢٫١٤٩   ٥٦,٧٦٠,٤٣٥  "أ أ " الى " أ أ  –" ستاندرد آند بورز 
   ١٣٨٫٠٧٤٫٣٧٣   ١١٢,٧٥٦,٦٣٢  "أ " + الى " أ  –" ستاندرد آند بورز 
     ٤٫٤٧٥٫٥١٧   ٤,٤٧٨,٣٤٣  "ب ب ب " ستاندرد آند بورز 

  -   -  " ٣أ" موديز 

  ٩٫٤٩٥٫٤٦٧    -  " ٢أ أ " موديز 

  ٢٠٩٫٠٤٧٫٥٠٦   ١٧٣,٩٩٥,٤٠٩  
  

. لZستثمارات" موديز" و " ستاندرد آند بورز" يتم استخدام درجات التنصيف المتبعة من قبل وكالة 



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١تھية في للسنة المن

  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١

  

٤٨ 
 

  مخاطر السيولة  )٤- ٣١

للوفاء بالتعھدات المتعلقة  ةمالZز اJموالھا الشركة في توفر ھمخاطر السيولة الصعوبات التي تواج تمثل

  .المالية التزاماتھاب

  

  . حال نشوئھا التزاماتھابالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء ب ا4دارة، وتقوم م مراقبة متطلبات السيولة شھرياً يت

  

ما بين  تتراوح أصليةلشركة كما في تاريخ قائمة المركز المالي فترات استحقاق ل المملوكة Jجلن لكافة الودائع إ

  .وخمس سنواتيوم واحد 

  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١

  

 )تتمة ( سيولة مخاطر ال  )٤- ٣١

  

٤٩ 
 

  محفظة ا1ستحقاقات

  :المتبقية المتوقعة التعاقدية غير المخصومة ا;لتزامات  أساسالمطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على  اتاستحقاقملخص  أدناهيبين الجدول 

  بالريا1ت السعودية 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 

  المساھمين  عمليات   عمليات إعادة التأمين 

 

  لغاية

  المجموع  أكثر من سنة  سنة واحدة

  لغاية

 المجموع  أكثر من سنة  سنة واحدة

             المطلوبات 

 ٥٠٠،٠٠٠  -  ٥٠٠،٠٠٠  ٨،١٤٣،٠٤٨  -  ٨،١٤٣،٠٤٨  ذمم دائنة 

 -  -  -  ٧،٦١٥،٤٢٣  -  ٧،٦١٥،٤٢٣  ذمم إعادة ا4سناد

 -  -  -  ٤،٤٦٣،١٢٧  -  ٤،٤٦٣،١٢٧  أقساط إعادة ا4سناد المستحقة

 -  -  -  ٤٢٤،٢٧٦،٥٠٤  -  ٤٢٤،٢٧٦،٥٠٤  إجمالي المطالبات تحت التسوية 

 ٦،٦٤١،١٦٩  -  ٦،٦٤١،١٦٩  ٥،٩٢٣،٣٨٩  -  ٥،٩٢٣،٣٨٩  مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 -  -  -  مخصص الزكاة وضريبة الدخل
 

 ٣٣،١٨٤،٥٩٨  -  ٣٣،١٨٤،٥٩٨ 

 -  -  -  قة إلى عمليات إعادة التأمينمبالغ مستح
 

 ١٧٣،٣١٥،٩٤٩  -  ١٧٣،٣١٥،٩٤٩ 

  ٢١٣،٦٤١،٧١٦   -  ٢١٣،٦٤١،٧١٦  ٤٥٠،٤٢١،٤٩١  -  ٤٥٠،٤٢١،٤٩١ 

  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١

  

 )تتمة ( سيولة مخاطر ال  )٤- ٣١

  

٥٠ 
 

  

  ) تتمة ( محفظة ا1ستحقاقات 

  بالريا;ت السعودية 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 

  نيالمساھمعمليات    عمليات إعادة التأمين 

 

  لغاية

  المجموع  كثر من سنةأ  سنة واحدة

  لغاية

 المجموع  أكثر من سنة  سنة واحدة

             المطلوبات 

 ١٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٧٦٨٫١٨٩    -  ٤٫٧٦٨٫١٨٩    ذمم دائنة

 -  -  -  ٣٫٢٦٥٫٦١٧    -  ٣٫٢٦٥٫٦١٧    ذمم إعادة ا4سناد

 -  -  -  ٤٫٢٤٣٫٤٣٠    -  ٤٫٢٤٣٫٤٣٠    أقساط إعادة ا4سناد المستحقة

 -  -  -   ١٥٩٫٤١٣٫٤٠٧    -   ١٥٩٫٤١٣٫٤٠٧    إجمالي المطالبات تحت التسوية 

  ٤٫٢٨٢٫٥٨٥    -   ٤٫٢٨٢٫٥٨٥     ١٠٫٠٢٥٫٣٦٣    -   ١٠٫٠٢٥٫٣٦٣    مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

  ٣٠٫٠٨٦٫٨١٢    -   ٣٠٫٠٨٦٫٨١٢     -  -   -  مخصص الزكاة وضريبة الدخل

  ٦٫٣٨٥٫١٢٦     -   ٦٫٣٨٥٫١٢٦     -  -   -  ة إلى عمليات إعادة التأمينمبالغ مستحق

  ٤١٫٧٥٤٫٥٢٣     -   ٤١٫٧٥٤٫٥٢٣     ١٨١٫٧١٦٫٠٠٦    -   ١٨١٫٧١٦٫٠٠٦  

  ملخص السيولة

   . bسس المذكورة أعZهة وفقاً لن جميعھا مستحقإلم تحدد أي من المطلوبات الظاھرة في قائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدية المخصومة و



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١

٥١ 
 

  .تحليل تاريخ ا4ستحقاق بناءاً على تواريخ ا4ستحقاق المتوقعة

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

     عمليات المساھمين   عمليات إعادة التأمين  

   ا�جمالي  غير متداول  متداول  ا�جمالي  غير متداول  متداول 

     V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي 

               الموجودات

    ٨٥,٦٧٣,٥١٦  -  ٨٥,٦٧٣,٥١٦  ٥,٢٦٨,٦٣٨  -   ٥,٢٦٨,٦٣٨  نقدية وشبه النقدية 

    -  -  -  ٧٠,٤٩٢,٦٢٣  -  ٧٠,٤٩٢,٦٢٣  أقساط تامين مدينة 

    ٥٩٥,١٧٩,٥٥٤  -  ٥٩٥,١٧٩,٥٥٤  ٩٥,٣٢٩,١٥٩  -  ٩٥,٣٢٩,١٥٩  استثمارات مدرجة قيمتھا العادلة في قائمة الدخل 

    -  -  -  ١٦٤,٨٦٩,١٨٠  -  ١٦٤,٨٦٩,١٨٠  أقساط تامين مستحقة

    -  -  -  ١٠٤,٨٨٨,٥٧٥  -  ١٠٤,٨٨٨,٥٧٥  الحصة المعاد إسنادھا من المطالبات تحت التسوية 

    ٥,٧٣٨,١١٩  -  ٥,٧٣٨,١١٩  ١,٠٦٩,٠٠٢  -  ١,٠٦٩,٠٠٢  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

    -  -  -  ١٧٣,٣١٥,٩٤٩  -  ١٧٣,٣١٥,٩٤٩  مبالغ مستحقة من عمليات المساھمين 

    -  -  -  ٢,٣٤٤,١٥١  -  ٢,٣٤٤,١٥١  الحصة المعاد إسنادھا من اJقساط غير المكتسبة

    -  -  -  ٥٤,٤٤٥,٩٢٩  -  ٥٤,٤٤٥,٩٢٩  تكاليف اكتتاب مؤجلة 

    -  -  -  ١٥,٧١٦,٩٤٨  -  ١٥,٧١٦,٩٤٨  أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

    ٣٢,٩٩١,٧٤٢  ٣٢,٩٩١,٧٤٢  -  ٧,٣٣٧,١١٩  ٧,٣٣٧,١١٩  -  ممتلكات ومعدات ، صافي 

    ٣٧,٥٠٠,٠٠٠  ٣٧,٥٠٠,٠٠٠  -  -  -  -  ودائع Jجل 

    ١٧٣,٩٩٥,٤٠٩  ١٤٥,٥٦٧,٧٤٧  ٢٨,٤٢٧,٦٦٢  -  -  -  استثمارات مقتناة حتى تاريخ ا;ستحقاق

    ١,٠٤٠,٢٤١  ١,٠٤٠,٢٤١  -  -  -  -  ة مستحقة من ودائع Jجلدخل عمو;ت خاص

    ٣,٢٩٥,١٥٨  ٣,٢٩٥,١٥٨  -  -  -  -  دخل عمو;ت خاصة مستحقة من سندات دين وصكوك

    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  -  -  -  -  وديعة نظامية

  
٧,٣٣٧,١١٩  ٦٨٧,٧٤٠,١٥٤ 

 
٦٩٥,٠٧٧,٢٧٣ 

 
٧١٥,٠١٨,٨٥١  

٣٢٠,٣٩٤,٨٨٨  
١,٠٣٥,٤١٣,٧٣٩    

                      المطلوبات 

    ٥٠٠,٠٠٠  -  ٥٠٠,٠٠٠  ٨,١٤٣,٠٤٨  -  ٨,١٤٣,٠٤٨  ذمم دائنة

    -  -  -  ٧,٦١٥,٥٢٣  -  ٧,٦١٥,٥٢٣  ذمم إعادة ا4سناد

    -  -  -  ٤,٤٦٣,١٢٧  -  ٤,٤٦٣,١٢٧  أقساط إعادة ا4سناد المستحقة

    -  -  -  ٢١٥,٠٢٥,٠٦٧  -  ٢١٥,٠٢٥,٠٦٧  إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 
    -  -  -  ٤٢٤,٢٧٦,٥٠٤  -  ٤٢٤,٢٧٦,٥٠٤  إجمالي المطالبات تحت التسوية 

    -  -  -  ٢٦,١٦٧,٠٠٠  -  ٢٦,١٦٧,٠٠٠  إحتياطي عجز اJقساط

    -  -  -  ٨١٠,٨٩٤  -  ٨١٠,٨٩٤  إيرادات عمو;ت غير مكتسبة 

    ٦,٦٤١,١٦٩  -  ٦,٦٤١,١٦٩  ٥,٩٢٣,٣٨٩  -  ٥,٩٢٣,٣٨٩  مصاريف مستحة وإرصدة دائنة أخرى

    -  -  -  ١,٧٢٠,٦٤٤  ١,٧٢٠,٦٤٤  -  مخصص مكافأة نھاية الخدمة

    ٣٣,١٨٤,٥٩٨  -  ٣٣,١٨٤,٥٩٨  -  -  -  مخصص الزكاة وضريبة الدخل

    ١٧٣,٣١٥,٩٤٩  -  ١٧٣,٣١٥,٩٤٩  -  -  -  مستحق إلى عمليات إعادة التأمين

  ٢١٣,٦٤١,٧١٦  -  ٢١٣,٦٤١,٧١٦  ٦٩٤,١٤٥,١٩٦  ١,٧٢٠,٦٤٤  ٦٩٢,٤٢٤,٥٥٢    



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١

٥٢ 
 

  .تحليل تاريخ ا4ستحقاق بناءاً على تواريخ ا4ستحقاق المتوقعة

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

     عمليات المساھمين   عمليات إعادة التأمين  

   ا4جمالي  غير متداول  متداول  ا4جمالي  غير متداول  متداول 

     T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي    سعوديT   T سعودي 

               الموجودات

    ٦١٥,٣٥٣  -  ٦١٥,٣٥٣  ٥٨٢,٨٥٠  -  ٥٨٢,٨٥٠  نقدية وشبه النقدية 

    -  -  -  ٢٧,٦٠٧,٦٢٤  -  ٢٧,٦٠٧,٦٢٤  أقساط تامين مدينة 

    ٤٤٥,٧٤٣,٠١٤  -  ٤٤٥,٧٤٣,٠١٤  ٨٣,٢٤٤,١٣٠  -  ٨٣,٢٤٤,١٣٠  استثمارات مدرجة قيمتھا العادلة في قائمة الدخل 

    -  -  -  ٩١,٩٠٠,٨٦٥  -  ٩١,٩٠٠,٨٦٥  أقساط تامين مستحقة

    -  -  -  ٤٢,١٢٣,١٠٤  -  ٤٢,١٢٣,١٠٤  الحصة المعاد إسنادھا من المطالبات تحت التسوية 

    ٤,٢٨٢,٥٨٥  -  ٤,٢٨٢,٥٨٥  ٩٦٧,٩٤٤  -  ٩٦٧,٩٤٤  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

    -  -  -  ٦,٣٨٥,١٢٦  -  ٦,٣٨٥,١٢٦  مبالغ مستحقة من عمليات المساھمين 

    -  -  -  ٥,٧٥٥,٦٠١  -  ٥,٧٥٥,٦٠١  الحصة المعاد إسنادھا من اJقساط غير المكتسبة

    -  -  -  ٣٢,٥٠٦,٤٦٢  -  ٣٢,٥٠٦,٤٦٢  تكاليف اكتتاب مؤجلة 

    -  -  -  ١١,٥٩٢,٧٩١  -  ١١,٥٩٢,٧٩١  لة أقساط فائض الخسارة مؤج

    ٢٩,٧٨٤,٠٠٠  ٢٩,٧٨٤,٠٠٠  -  ٥,٣٠٣,٠٦٥  ٥,٣٠٣,٠٦٥  -  ممتلكات ومعدات ، صافي 

    ١٨٧,٥٠٠,٠٠٠  ١٨٧,٥٠٠,٠٠٠  -  -  -  -  ودائع Jجل 

    ٢٠٩,٠٤٧,٥٠٦  ١٩٩,٥٥٢,٠٣٨  ٩,٤٩٥,٤٦٨  -  -  -  استثمارات مقتناة حتى تاريخ ا;ستحقاق

    ٤٧٧,٧٤٠  ٤٧٧,٧٤٠  -  -  -  -  دخل عمو;ت خاصة مستحقة من ودائع Jجل

    ٣,٢٧٩,٩٧٢  ٣,٢٧٩,٩٧٢  -  -  -  -  دخل عمو;ت خاصة مستحقة من سندات دين وصكوك

    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  -  -  -  -  وديعة نظامية

  
٥,٣٠٣,٠٦٥  ٣٠٢,٦٦٦,٤٩٧ 

 
٣٠٧,٩٦٩,٥٦٢ 

 
٥٢٠,٥٩٣,٧٥٠  ٤٦٠,١٣٦,٤٢٠ 

 
٩٨٠,٧٣٠,١٧٠    

                      المطلوبات 

    ١,٠٠٠,٠٠٠  - ١,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٧٦٨,١٨٩ -  ٤,٧٦٨,١٨٩  ذمم دائنة

    -  - -  ٣,٢٦٥,٦١٧ -  ٣,٢٦٥,٦١٧  ذمم إعادة ا4سناد

    -  - -  ٤,٢٤٣,٤٣٠ -  ٤,٢٤٣,٤٣٠  أقساط إعادة ا4سناد المستحقة

    -  - -  ١٢٢,٣٧٨,٧٠٩ -  ١٢٢,٣٧٨,٧٠٩  مكتسبة إجمالي أقساط التأمين غير ال

    -  - -  ١٥٩,٤١٣,٤٠٧ -  ١٥٩,٤١٣,٤٠٧  إجمالي المطالبات تحت التسوية 

      -   ١,٥٨٠,٥٥٥ -  ١,٥٨٠,٥٥٥  إيرادات عمو;ت غير مكتسبة 

    ٤,٢٨٢,٥٨٥  - ٤,٢٨٢,٥٨٥  ١٠,٠٢٥,٣٦٣ -  ١٠,٠٢٥,٣٦٣  مصاريف مستحة وإرصدة دائنة أخرى

    -  - -  ١,٣٦٢,٢١٥ ١,٣٦٢,٢١٥  -  مكافآت نھاية الخدمة للموظفين

    ٣٠,٠٨٦,٨١٢  - ٣٠,٠٨٦,٨١٢  - -  -  مخصص الزكاة وضريبة الدخل

    ٦,٣٨٥,١٢٦  - ٦,٣٨٥,١٢٦  - -  -  إلى عمليات إعادة التأمين ةمستحقمبالغ 

  ٤١,٧٥٤,٥٢٣  - ٤١,٧٥٤,٥٢٣  ٣٠٧,٠٣٧,٤٨٥ ١,٣٦٢,٢١٥  ٣٠٥,٦٧٥,٢٧٠    



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١

٥٣ 
 

 

  مخاطر العمMت )٥- ٣١
عدم وجود مخاطر ب ا4دارةتعتقد  . أجنبيةعمZت محلية وتتم معامZت الشركة ب .اJجنبي فالصر أسعارالمخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في مخاطر العمZت تمثل 

  .السعوديمثبتة مقابل الT  أجنبيةعمZت مة ;ن معظم معامZت الشركة تتم بمعامZت ھا
  

  : يليبالعمZت الرئيسية كما  المسجلةموجودات ومطلوبات الشركة  أدناهالجدول يوضح 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 المجموع  أخرى  الروبية ھندى  دينار كويتي  يورو  درھم إماراتي  V قطري  دو1ر أمريكي  V سعودي 

  V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي 

                   الموجودات

                       عمليات إعادة التأمين 

 ٥,٢٦٨,٦٣٨ ---١٤٢,٤٠٩ ٦,١٦٧ - ٦٧٤,٤٢٧ ٤,٤٤٥,٦٣٥  نقدية وشبه النقدية 

 ٧٠,٤٩٢,٦٢٣ ٥,٣٨٧,٢٥٩١٢,٩٩٩,٥٨٥٧,٣١٠,٧٤٤(٤,٩٣٥) ٥,٧٤٠,٨٤١ ٤,١٤٢,٣٤٣ ٩٧١,١٢٠ ٣٣,٩٤٥,٦٦٦  أقساط تامين مدينة 

 ٩٥,٣٢٩,١٥٩ --- - - - ٣٧,٢٣١,٥٢٠ ٥٨,٠٩٧,٦٣٩  استثمارات مدرجة قيمتھا العادلة في قائمة الدخل 

 ١٦٤,٨٦٩,١٨٠ ٥٦,٦٧٢١,٩٩١,٩٠٧٤,٤٥١,٧٢١٣٧,٤٣٤,٩٦٠ ٧,٣٢٤,٣١٥ ٦,٩١٨,٧٨١ ٢٩,٢٩٥,٣٣٤ ٧٧,٣٩٥,٤٩٠  أقساط تامين مستحقة

 ١٠٤،٨٨٨،٥٧٥ ٣،٨٨٥،٥٨٠-٢٠٢٣،٥٤٢،٠٥٦ ١،٨١٦،٧٧٥ ٢٣٣،٩٥٥ ١٣،٣١٧،٠٣٠ ٨٢،٠٩٢،٩٧٧  الحصة المعاد إسنادھا من المطالبات تحت التسوية 

 ١،٠٦٩،٠٠٢ --- - - - - ١،٠٦٩،٠٠٢  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 ١٧٣،٣١٥،٩٤٩ --- - - - - ١٧٣،٣١٥،٩٤٩  مبالغ مستحقة من عمليات المساھمين 

 ٢،٣٤٤،١٥١ --- - - - - ٢،٣٤٤،١٥١  الحصة المعاد إسنادھا من اJقساط غير المكتسبة

 ٥٤،٤٤٥،٩٢٩ --- - - - - ٥٤،٤٤٥،٩٢٩  تكاليف اكتتاب مؤجلة 

 ١٥،٧١٦،٩٤٨ --- - - - - ١٥،٧١٦،٩٤٨  ئض الخسارة مؤجلة أقساط فا

 ٧،٣٣٧،١١٩ --- - - - - ٧،٣٣٧،١١٩  ممتلكات ومعدات ، صافي 

         المساھمون

 ٨٥،٦٧٣،٥١٦ ---٢٧،٠٢٤،٨٥٢ - - ٥٦،٢٤٢،٨٧٤ ٢،٤٠٥،٧٩٠  نقدية وشبه النقدية 

 ٣٧،٥٠٠،٠٠٠ --- - - - ٣٧,٥٠٠،٠٠٠ -  ودائع Jجل 

 ١،٠٤٠،٢٤١ --- - - - ١،٠٤٠،٢٤١ -  دخل عمو;ت خاصة مستحقة من ودائع Jجل

 ٣،٢٩٥،١٥٨ --- - - - ٢،٦٣٨،٦٤٤ ٦٥٦،٥١٤  دخل عمو;ت خاصة مستحقة من سندات دين وصكوك

 ٥٩٥،١٧٩،٥٥٤ --- - - - ٢٤٤،٢٨٠،٦٩١ ٣٥٠،٨٩٨،٨٦٣  استثمارات مدرجة قيمتھا العادلة في قائمة الدخل

 ١٧٣،٩٩٥،٤٠٩ -    ١٧٣،٢٥٠،٠٠٠ ٧٤٥،٤٠٩  استثمارات مقتناة حتى تاريخ ا;ستحقاق

 ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ --- - - - - ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  وديعة نظامية

 ٣٢،٩٩١،٧٤٢ --- - - - - ٣٢،٩٩١،٧٤٢  ممتلكات ومعدات

 ٥،٧٣٨،١١٩ --- - - - - ٥،٧٣٨،١١٩  موجودات أخرى

  ١,٧٣٠,٤٩١,٠١٢ ٢٧,٢١٩,٢٠٠١٠,٩٢١,٢٢٢١٧,٤٥١,٣٠٦٤٨,٦٣١,٢٨٤ ١٤,٨٨٨,٠٩٨ ١١,٢٩٥,٠٧٩ ٥٩٦,٤٤١,٨٨١ ١,٠٠٣,٦٤٢,٩٤٢ 



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١

٥٤ 
 

  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

 المجموع  أخرى  الروبية ھندى  دينار كويتي  يورو  درھم إماراتي  T قطري  دو;ر أمريكي  T سعودي 

  T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي 

                   الموجودات

                       عمليات إعادة التأمين 

  ٥٨٢٫٨٥٠  -   -   -   ١٢٤٫٠٦٢  -   -   ٧٩٫٨٦٩  ٣٧٨٫٩١٩  نقدية وشبه النقدية 

  ٢٧٫٦٠٧٫٦٢٤   ٨٫٤٠٨٫٤١٧  -   -   ٧٢٧٫٨٤٦  ٣٫٦٢٧٫٨٧٠  ١٫٨٣٤٫٩٨١  ٥٫٣٣٠٫٥١٦   ٧٫٦٧٧٫٩٩٤  أقساط تامين مدينة 

  ٨٣٫٢٤٤٫١٣٠   -   -   -    -    -    -    -    ٨٣٫٢٤٤٫١٣٠  استثمارات مدرجة قيمتھا العادلة في قائمة الدخل 

  ٩١٫٩٠٠٫٨٦٥   ٢٤٫٩٠٧٫٧٤٧  -   -   ٥٣٫٨٦٩  ٧٫١١٠٫٩٧٦  ٤٫١٧٨٫٩٩٧  ١٠٫٣٣٤٫٤٨٥   ٤٥٫٣١٤٫٧٩١  أقساط تامين مستحقة

  ٤٢٫١٢٣٫١٠٤   ٣٫٦٣٩٫٩٦٧  -   -  ٦٤٫٥٧٢  ١٫٢٠٨٫٤٢١ ٣٧٧٫٥٨٤   ٨٧٥٫٢٠٧   ٣٥٫٩٥٧٫٣٥٣  الحصة المعاد إسنادھا من المطالبات تحت التسوية 

  ٩٦٧٫٩٤٤   -    -    -   -   -   -    -    ٩٦٧٫٩٤٤  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

  ٦٫٣٨٥٫١٢٦   -   -   -   -   -   -    -    ٦٫٣٨٥٫١٢٦  مبالغ مستحقة من عمليات المساھمين 

  ٥٫٧٥٥٫٦٠١   -   -   -   -   -   -   -    ٥٫٧٥٥٫٦٠١  الحصة المعاد إسنادھا من اJقساط غير المكتسبة

  ٣٢٫٥٠٦٫٤٦٢   -   -   -   -   -   -   -    ٣٢٫٥٠٦٫٤٦٢  تكاليف اكتتاب مؤجلة 

  ١١٫٥٩٢٫٧٩١   -   -   -    -    -    -    -    ١١٫٥٩٢٫٧٩١  ض الخسارة مؤجلة أقساط فائ

  ٥٫٣٠٣٫٠٦٥   -    -    -    -    -    -    -    ٥٫٣٠٣٫٠٦٥  ممتلكات ومعدات

                       

                       

                       المساھمون

  ٦١٥٫٣٥٣   -   -   -   -   -   -    ٣٠٧٫٩٧٧   ٣٠٧٫٣٧٦  نقدية وشبه النقدية 

  ١٨٧٫٥٠٠٫٠٠٠   -   -   -   -   -   -    ٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠   ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  Jجل  ودائع

  ٤٧٧٫٧٤٠   -   -   -   -   -   -   ١٠٢٫٧٤٠   ٣٧٥٫٠٠٠  دخل عمو;ت خاصة مستحقة من ودائع Jجل

  ٣٫٢٧٩٫٩٧٢   -   -   -   ١٠٠٫٦٠٤  -   -   ٢٫٨٩٤٫٣٠٦   ٢٨٥٫٠٦٢  دخل عمو;ت خاصة مستحقة من سندات دين وصكوك

  ٤٤٥٫٧٤٣٫٠١٤   -    -    -   -   -   -   ٢٨١٫١٩٢٫٩٩٦   ١٦٤٫٥٥٠٫٠١٨  ة قيمتھا العادلة في قائمة الدخلاستثمارات مدرج

  ٢٠٩٫٠٤٧٫٥٠٦   -    -    -   ٢٤٫٩٢٢٫٢٧٩  -   -   ١٨٤٫١٢٥٫٢٢٧   -   استثمارات مقتناة حتى تاريخ ا;ستحقاق

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   -   -   -   -   -   -   -    ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  وديعة نظامية

  ٢٩٫٧٨٤٫٠٠٠  -   -   -   -   -   -   -    ٢٩٫٧٨٤٫٠٠٠  ممتلكات ومعدات

  ٤٫٢٨٢٫٥٨٥   -   -   -   -   -   -   -    ٤٫٢٨٢٫٥٨٥  موجودات أخرى

  ١٫٢٨٨٫٦٩٩٫٧٣٢   ٣٦٫٩٥٦٫١٣١  -   -   ٢٥٫٩٩٣٫٢٣٢  ١١٫٩٤٧٫٢٦٧  ٦٫٣٩١٫٥٦٢   ٥٢٢٫٧٤٣٫٣٢٣   ٦٨٤٫٦٦٨٫٢١٧  

  
  
  



 التعاونية) إعادة ( ين الشركة السعودية �عادة التأم

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١
  

  )تتمة ( مخاطر العمMت   )٥- ٣١

٥٥ 
 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 المجموع  أخرى  الروبية ھندى  دينار كويتي  يورو  درھم إماراتي  V قطري  دو1ر أمريكي  V سعودي 

  V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي   V سعودي 

                   المطلوبات 

                       عمليات إعادة التأمين 

 ٨,١٤٣,٠٤٨  -  -  -  -  -  -  -  ٨,١٤٣,٠٤٨  ذمم دائنة

 ٧,٦١٥,٥٢٣  -  -  -  -  -  -  -  ٧,٦١٥,٥٢٣  ذمم إعادة ا4سناد

 ٤,٤٦٣,١٢٧  - - - - -  -  -  ٤,٤٦٣,١٢٧  أقساط إعادة ا4سناد المستحقة

 ٢١٥,٠٢٥,٠٦٧  ٤٤,١١١,٨٣٨  ٩,٠٦٣,٢٢٣  ٣,٥٩٢,٧٧٦  ٣٣٠,٠٦٠  ٦,٥٢٤,٦٤٣  ٨,٢٧٦,٥٠٦  ٢١,٣٠٥,٧١٨  ١٢١,٨٢٠,٣٠٣  إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 

 ٤٢٤,٢٧٦,٥٠٤  ٣٦,٩٦٤,٢٩٦ ٧,١٥٠,٩٩٦ ٨,٨٥٥,٩١٠ ٣٤٨,٦٠٩ ١٢,٨٣٣,٩٠٤ ١٣,٦٧٨,٦٠٩  ٢٨,٤٨٣,٧٦٧  ٣١٥,٩٦٠,٤١٣  إجمالي المطالبات تحت التسوية 

 ٢٦,١٦٧,٠٠٠  -  -  -  -  -  -  -  ٢٦,١٦٧,٠٠٠  إحتياطي عجز ا;قساط

 ٨١٠,٨٩٤  -  -  -  -  -  -  -  ٨١٠,٨٩٤  دات عمو;ت غير مكتسبة إيرا

 ٩٣٢,٠٧٧  -  -  -  -  -  -  -  ٩٣٢,٠٧٧  توزيعات الفائض المستحقة

 ٥,٩٢٣,٣٨٩  -  -  -  -  -  -  -  ٥,٩٢٣,٣٨٩  مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 ١,٧٢٠,٦٤٤  -  -  -  -  -  -  -  ١,٧٢٠,٦٤٤  مكافآت نھاية الخدمة للموظفين

                    المساھمون

 ٥٠٠,٠٠٠ - - - - - -  - ٥٠٠,٠٠٠  ذمم دائنة

 ٣٣,١٨٤,٥٩٨ - - - - - -  - ٣٣,١٨٤,٥٩٨  مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 ١٧٣,٣١٥,٩٤٩ - - - - - -  - ١٧٣,٣١٥,٩٤٩  مبالغ مستحقة إلى عمليات إعادة التأمين

 ٦,٦٤١,١٦٩ - - - - - -  - ٦,٦٤١,١٦٩  ات أخرىمطلوب

  ٩٠٨,٧١٨,٩٨٩ ٨١,٠٧٦,١٣٤ ١٦,٢١٤,٢١٩ ١٢,٤٤٨,٦٨٦ ٦٧٨,٦٦٩ ١٩,٣٥٨,٥٤٧ ٢١,٩٥٥,١١٥  ٤٩,٧٨٩,٤٨٥ ٧٠٧,١٩٨,١٣٤ 



 التعاونية) إعادة ( ين الشركة السعودية �عادة التأم

  )شركة مساھمة سعودية ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٣١
  

  )تتمة ( مخاطر العمMت   )٥- ٣١

٥٦ 
 

  
  

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

 المجموع  أخرى  الروبية ھندى  ر كويتيدينا  يورو  درھم إماراتي  T قطري  دو;ر أمريكي  T سعودي ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي   T سعودي 

                   المطلوبات 

                       عمليات إعادة التأمين 

 ٤٫٧٦٨٫١٨٩  -  -  -  -  -  -  -  ٤٫٧٦٨٫١٨٩  ذمم دائنة

 ٣٫٢٦٥٫٦١٧  -  -  -  -  -  -  -  ٣٫٢٦٥٫٦١٧  ذمم إعادة ا4سناد

  ٤٫٢٤٣٫٤٣٠  ٧٦٥٫٥٢٦ - - ١١٫٧٢٣ ١٩٨٫٢٥٣  ٢٧٫٩٣١  ٥٦٦٫٤٤٢   ٢٫٦٧٣٫٥٥٥  أقساط إعادة ا4سناد المستحقة

  ١٢٢٫٣٧٨٫٧٠٩   -  -  -  -  -  -  -   ١٢٢٫٣٧٨٫٧٠٩  إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 

  ١٥٩٫٤١٣٫٤٠٧   ٣٨٫٨٨٨٫٤٦٣ - - ١٥٨٫٧٦١ ٧٫٥٥٥٫٠٤٠ ٩٫٠٢١٫٢٠٠  ١٠٫١٧٤٫٧٢٢   ٩٣٫٦١٥٫٢٢١  إجمالي المطالبات تحت التسوية 

  ١٫٥٨٠٫٥٥٥  -  -  -  -  -  -  -   ١٫٥٨٠٫٥٥٥  إيرادات عمو;ت غير مكتسبة 

  ٩٣٢٫٠٧٧  -  -  -  -  -  -  -   ٩٣٢٫٠٧٧  توزيعات الفائض المستحقة

  ١٠٫٠٢٥٫٣٦٣  -  -  -  -  -  -  -   ١٠٫٠٢٥٫٣٦٣  مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىمصاريف 

  ١٫٣٦٢٫٢١٥  -  -  -  -  -  -   -   ١٫٣٦٢٫٢١٥  مكافآت نھاية الخدمة للموظفين

       -  -              المساھمون

  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  -  -  -  -  -   ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ذمم دائنة

  ٣٠٫٠٨٦٫٨١٢  -  -  -  -  -  -   -   ٣٠٫٠٨٦٫٨١٢  مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

  ٦٫٣٨٥٫١٢٦  -  -  -  -  -  -   -   ٦٫٣٨٥٫١٢٦  مبالغ مستحقة إلى عمليات إعادة التأمين

  ٤٫٢٨٢٫٥٨٥  -  -  -  -  -  -   -   ٤٫٢٨٢٫٥٨٥  مطلوبات أخرى

  ٣٤٩٫٧٢٤٫٠٨٥   ٣٩٫٦٥٣٫٩٨٩  -  -  ١٧٠٫٤٨٤  ٧٫٧٥٣٫٢٩٣  ٩٫٠٤٩٫١٣١   ١٠٫٧٤١٫١٦٤   ٢٨٢٫٣٥٦٫٠٢٤  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )مة سعودية شركة مساھ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

٥٧ 
 

  الخاصةالعمو1ت  أسعارمخاطر  )٦- ٣١

العمو;ت على الربحية  أسعارتأثير التغيرات في  إمكانيةمن الخاصة العمو;ت  أسعارتنشأ مخاطر 

تعتقد ا4دارة بأنه ; يوجد خطر جوھري على أسعار العمولة . القيمة العادلة لbدوات المالية  أوالمستقبلية 

  .تثمارات خاضعة لعمو;ت ثابتة وتظھر بالتكلفة المطفأة وذلك Jن جميع ا4سالخاصة 

  

 مخاطر أسعار الصندوق )٧- ٣١

مخاطر أسعار الصندوق ھي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للصندوق 

  .نتيجة للتغيرات في صافي قيمة الموجودات التي يجري تحديدھا من قبل مديري الصندوق 

  
الشركة من مخاطر أسعار الصندوق من خZل الحفاظ على محفظة متنوعة تحتوي على أنواع  تحد

اقبة التطورات في أسواق ومر) أي صندوق السوق المالي وصندوق المتاجرة بالسلع ( صناديق مختلفة 

  .الصناديق

  
              ، رى ثابتةالمتغيرات اJخ جميعفي صافي قيمة موجودات الصندوق، مع ابقاء  %٥بنسبة  تغيرالإن 

                                  T سعودي ١٢٫١٩٩٫٠٦٠ بمبلغ النقصان/ بالزيادة  من شأنه أن يؤثر على صافي الدخل

  ). T سعودي ٧٫٨٦٣٫٩٨١:  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( 

 

  رأس المالمخاطر إدارة  )٨- ٣١

ي وذلك بھدف توفر السيولة الكافية في تحدد متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعود

من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك  أخرىتوضع أھداف كما . الشركة  إفZسحالة 

  . لدعم أھداف الشركة وزيادة الفائدة للمساھمين

  

عنھا تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن 

يتم إجراء التسويات على مستويات رأس المال الحالية وذلك حسب التغيرات في . بانتظاموالمطلوبة 

وللحفاظ على أو تعديل ھيكل رأس . الظروف السائدة في السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة

Jأسھم المدفوعة للمساھمين أو تقوم بإصدار رباحالمال، تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات ا .  

  



 التعاونية) إعادة ( الشركة السعودية �عادة التأمين 

  )مة سعودية شركة مساھ( 
 

 )تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

٥٨ 
 

  )تتمة ( مخاطر إدارة رأس المال  )٨- ٣١

  
  : رأس المال المملوك إجماليلشركة ولرأس المال النظامي ل اJدنىالحد  أدناهيعكس الجدول 

  بالريا1ت السعودية  

  ٢٠١٢   ٢٠١٣ 

  ٩٣٨٫٩٧٥٫٦٤٧    ٨٢١٫٧٧٢٫٠٢٣  إجمالي رأس المال المملوك 

   ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠       ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   الحد اJدنى لرأس المال النظامي 

  

بأن الشركة قد التزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جھات خارجية  ا4دارةيعتقد مجلس 

  .المالية المصرح عنھا السنةخZل 

  
 القيمة العادلة لTدوات المالية )٩- ٣١

القيم التي يتم بموجبھا تبادل القيمة العادلة ھي . تتكون اJدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية

موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين اطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة، أن ا;فتراض الذي 

مستمرة في أعمالھا دون أي نية أو حاجة للتصفية أو  المنشأةالقيمة العادلة ھو أن الذي يبنى عليه تحديد 

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من . شروط مجحفةتقليص حجم عملياتھا أو إجراء المعامZت ب

النقدية وشبه النقدية، ذمم مدينة، ا4ستثمارات وا4يرادات المستحقة، بينما تتكون المطلوبات المالية من 

أن القيمة العادلة للموجوات . الذمم الدائنة، والمصاريف المستحقة الدفع، إجمالي المطالبات تحت التسوية

  .لوبات المالية ; تختلف كثيراً عن قيمتھا الدفترية بتاريخ قائمة المركز الماليوالمط

 

  المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية  )١٠- ٣١

إن ھذه اJنظمة ; تتطلب . المملكة العربية السعوديةتخضع عمليات الشركة لمتطلبات اJنظمة المحلية في 

حسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال فقط الحصول على الموافقات ومراقبة النشاطات ف

غير المتوقعة  التزاماتھاولتمكينھا من سداد معيدي التامين لتقليل مخاطر العجز وا4فZس من قبل شركات 

  .عند نشوئھا

  
  

  القوائم المالية  اعتماد - ٣٢

  .٢٠١٤ فـبراير ٢٠ الموافق في ھـ١٤٣٥ ربيع الثاني ٢٠ بتاريخ ا4دارةمجلس  أعضاءالقوائم المالية من قبل  اعتمدت 


