
) التعاونیةإعادةالتأمین ( عادةالشركة السعودیة إل
( شركة مساھمة سعودیة )

( غیر مراجعة )الموجزةاألولیةالقوائم المالیة 
نالمستقلیمراجعي الحساباتالمحدود الصادر عن فحصالوتقریر 

٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في والتسعةلفترتي الثالثة 



) التعاونیةإعادةالتأمین ( عادةإلدیة الشركة السعو
( شركة مساھمة سعودیة )

نالمستقلیمراجعي الحساباتالمحدود الصادر عن فحص الوتقریر ( غیر مراجعة )الموجزةاألولیةالقوائم المالیة 
٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في والتسعةلفترتي الثالثة 

اتصفحفھــرسال

١ن المستقلیمراجعي الحساباتالمحدود الصادر عن فحص الریر تق

٣–٢األولیةقائمة المركز المالي

٤األولیةوالفائض المتراكم الشاملةالتأمینإعادةقائمة عملیات 

٥األولیةقائمة عملیات المساھمین 

٦األولیةالشاملة قائمة عملیات المساھمین

٧األولیةغیرات في حقوق المساھمین قائمة الت

٨األولیةالتأمین إعادةقائمة التدفقات النقدیة لعملیات 

٩األولیةقائمة التدفقات النقدیة للمساھمین 

٢٤–١٠الموجزةاألولیةحول القوائم المالیة إیضاحات





















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

زة ( غیر مراجعة ) ولیة الموجاألالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

١٠

الرئیسیة واألنشطةالتكوین -١
ة السع-) "الشركة"التعاونیة ( )إعادة( التأمین عادةالشركة السعودیة إل ة العربی ي المملك اھمة سعودیة مسجلة ف ودیة بموجب شركة مس

ایو ١٧الموافق (ھـ ١٤٢٩األولجماد ١٢بتاریخ ١٠١٠٢٥٠١٢٥السجل التجاري رقم  دیھا)٢٠٠٨م رعوسیطول يف وان, ف ة الب والی

م بموجب مالیزیا  رخیص رق و ص . ب ٢٠١٤١٤٦ISت ب المسجل للشركة ھ وان المكت اض ٣٠٠٢٥. إن عن وادى، ١١٣٧٢، الری ، ال

المملكة العربیة السعودیة. ،الریاض,٤١٣٠مبنى ،٧مخرج ، ربيالطریق الدائري الشمالي الغ

.وخارجھاالتأمین التعاوني والنشاطات ذات العالقة في المملكة العربیة السعودیةإعادةمزاولة أعمال ھو الشركة إنشاءالغرض من إن

اإلعدادأسس -٢
-٣٤رقموفقا لمعیار المحاسبة الدولي٢٠١٤سبتمبر٣٠في تینیالمنتھأشھروالتسعةثة الثاللفترتيالموجزة األولیةأعدت القوائم المالیة 

.األولیةالتقاریر المالیة 

رأ المطلوبة في القوائم المالیة واإلفصاحاتالموجزة جمیع المعلومات األولیةالقوائم المالیة تشملال ا السنویة ، ویجب ان تق ىجنب بإل جن

.٢٠١٣دیسمبر ٣١یة للشركة كما في لمع القوائم الما

ر األولیةتعتقد اإلدارة بأن القوائم المالیة  ي تظھ الموجزة تظھر كافة التسویـات ( بما في ذلك التسویات االعتیادیة المكررة ) الضروریة لك

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

المعاییر الجدیدة ، والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات -٣

وائم وسیاسة إدارة المخاطرالسیاسات المحاسبیةتتماشى داد الق ي إع ة ف ك المتبع ع تل وجزة م المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الم

المعاییر الحالیة المذكورة أدناه:على التالیة التعدیالت إتباع ، باستثناء ٢٠١٣دیسمبر ٣١نتھیة في للشركة للسنة المالسنویةالمالیة

٣٢تعدیل على معیار المحاسبة الدولي –مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ٣٢معیار المحاسبة الدولي 

قالتعدیالت أیضا توضح".مقاصةلملزم لونظاميلدیھا حالیا حق ھذه التعدیالت معنى "توضح  ذكورة تطبی اییر المقاصة الم أسس ومع

ة ) التي تطبق آلیات مثل أنظمة غرفة مقاصة مركزیة() بشأن نظم التسویات٣٢في معیار المحاسبة الدولي رقم ( ي التسویات اإلجمالی ال الت

للشركة.على المركز الماليال یتوقع أن ینتج عن ھذا التعدیل أي أثر في وقت واحد. تتم



أمین ( اعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة الت
( شركة مساھمة سعودیة )

(تتمة)ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

١١

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

الصادرة وغیر الساریة المفعول بعدالمعاییر الجدیدة 
:للمعیار الجدید من المعاییر الدولیة الخاصة بالمعاییر المالیة المذكورة أدناهلقد إختارت الشركة عدم اإلتباع المبكر 

األدوات المالیة ٩الدولي الخاص بالتقاریرالمالیةمعیار ال
ة ٢٠١٤یولیوخالل شھر اریر المالی دولي الخاص بالتق ار ال ن المعی ة م األدوات )٩(، قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بإصدار النسخة النھائی

س ذي یعك ة وال عالمالی لجمی روعمراح لاألدواتمش ة ویح لالمالی ارمح بةمعی دوليالمحاس ةاألدوات٣٩ال ات: المالی اساإلثب ةوالقی وكاف

اس،الولتصنیفابشأنجدیدةمتطلباتعیارلما. یقدم)٩(من المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیةالسابقةاإلصدارات ةقی ي القیم اض ف اإلنخف

ایر١بعدأوفيتبدأالتيلفترات السنویة اعلى)٩محاسبة تغطیة المخاطر. یسرى المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة (و ویسمح ،٢٠١٨ین

التطبیقیسمح. إجباریاً لیسالمقارنةتطبیقھ على معلوماتولكنرجعي،بأثربالتطبیق المبكر. كما یتطلب تطبیقھ  رب ابقلإلصداراتالمبك ةالس

ياإلتباعتقدیمتاریخكانإذا)٢٠١٣و٢٠١٠،٢٠٠٩) (لألعوام ٩المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة (من لاألول ر١قب أن .٢٠١٥فبرای

ؤثر ٩رقم (التقاریر المالیةالدولي الخاص بمعیار إتباع ال ن ی ھ ل ة بالشركة، لكن ة الخاص اس الموجودات المالی ى تصنیف وقی ) سیكون لھ أثر عل

.على تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة



أمین ( اعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة الت
( شركة مساھمة سعودیة )

(تتمة)ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

١٢

افي، صأقساط التأمین المدینة-٤

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

% سنویاً ).٢٫٥: ٢٠١٣دیسمبر ٣١( سنویاً %٢٫١٢بنسبة فعلیةعمولة خاصةمتوسط األصلي ، ویتحقق عنھا 

الودیعة النظامیة-٦
غ  دره قامت الشركة بإیداع مبل ون لایر١٠٠ق ون لایر سعودي)١٠٠: ٢٠١٣دیسمبر ٣١(سعوديملی ة ملی ل ودیع ي ویمث ك محل دى بن ل

اوني الصادر١٠نظامیة قدرھا  أمین التع ة شركات الت ام مراقب ة لنظ ة التنفیذی ن مؤسسة % من رأس المال المدفوع وفقا لمتطلبات الالئح ة م

.موافقة مؤسسة النقد العربي السعوديدونب. إن ھذه الودیعة النظامیة ال یمكن سحبھا النقد العربي السعودي

بالریاالت السعودیة
٢٠١٤سبتمبر٣٠

( غیر مراجعة ) 
٢٠١٣دیسمبر ٣١

( مراجعة )

١٣٢٫٨٢٧٫٥٤٧٧٢,٨١٥,٧٨٠أقساط تأمین مدینة 
(٢,٣٢٣,١٥٧))٣٫٥٥٧٫٢٨٨(مشكوك في تحصیلھا مخصص دیون 

١٢٩٫٢٧٠٫٢٥٩٧٠,٤٩٢,٦٢٣



أمین ( اعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة الت
( شركة مساھمة سعودیة )

(تتمة)ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

١٣

ستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخلاإل-٧
من اآلتي كما في:ستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في  قائمة الدخلاإلتتكون)١

السعوديباللایر
٢٠١٤سبتمبر٣٠

( غیر مراجعة ) 
٢٠١٣دیسمبر ٣١

( مراجعة ) 
تعملیا

عملیات المساھمینإعادة التأمین
عملیات

عملیات المساھمینإعادة التأمین
١٥٦,٧٩٦,٨٥٨-٣٦٫٦٣٣٫٢٥٠٣٠٥٫٢٧٣٫٣٤٠محفظة سندات 

١٦٤,١٠٩,٠٠١-١٨٨٫٩٩٨٫٦٩٩-محافظ أسھم
٧٨٫٦٤٥٫٣٨١١٨٣٫٤٢٤٫٢٠٧٩٥,٣٢٩,١٥٩٢٣٤,٢٣٦,٦٢٥صنادیق
٤٠,٠٣٧,٠٧٠-٤٠٫٠٣٧٫٠٧٠-صكوك

١١٥٫٢٧٨٫٦٣١٧١٧٫٧٣٣٫٣١٦٩٥,٣٢٩,١٥٩٥٩٥,١٧٩,٥٥٤إجمالى اإلستثمارات

تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة)٢

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

لموجودات أو مطلوبات مماثلھ (أي بدون تعدیل).في سوق نشط ولةاألسعار المتداالمستوى األول :

بالنسبة لإلدوات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة -أسالیب التقییم والتي تعتبر مدخالت المستوى األدنى لھا ھامة المستوى الثاني :

قابلة للمالحظة بصوره مباشرة أو غیر مباشرة.–

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

درج ضمنجمیإن  ي تن ة الت ي ع األدوات المالی أمین والت ادة الت ات اع ة عملی ة العادل يتسجل بالقیم ا ف بتمبر٣٠كم دیسمبر ٣١و٢٠١٤س

أل.مستوى األولتندرج ضمن الھي أدوات٢٠١٣ ل ل الي تحلی دول الت ةیعرض الج ة العادل ة المسجلة بالقیم درجدوات المالی ي تن ضمن الت

وفقا للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة:عملیات المساھمین

باللایر السعودي
(غیر مراجعة)٢٠١٤سبتمبر٣٠

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
٣٠٥٫٢٧٣٫٣٤٠--٣٠٥٫٢٧٣٫٣٤٠محفظة سندات 

١٨٨٫٩٩٨٫٦٩٩--١٨٨٫٩٩٨٫٦٩٩محافظ أسھم
٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٨٣٫٤٢٤٫٢٠٧-١٥٨٫٤٢٤٫٢٠٧صنادیق
٤٠٫٠٣٧٫٠٧٠٤٠٫٠٣٧٫٠٧٠--صكوك

٦٥٫٠٣٧٫٠٧٠٧١٧٫٧٣٣٫٣١٦-٦٥٢٫٦٩٦٫٢٤٦



أمین ( اعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة الت
( شركة مساھمة سعودیة )

(تتمة)ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

١٤

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

ة الصكوك لتم تحدید القیمة العادلة  ة ومحفظ ث لصنادیق العقاری ام  المدرجة ضمن المستوى الثال ب أحك ي تتطل یم الت ات التقی تخدام تقنی باس

أسعار العموالت والتدفقات النقدیة المقدرة. شاملةاسبة لتحدید االفتراضات المنمن اإلدارةجوھریة

ذلكاألول والثانيم تكن ھناك تحویالت بین المستوى ل)٣ ة وك ة العادل اس القیم ن طرق قی نم ى أو م اس إل ن طرق قی ث م إلمستوى الثال

ة   ة العادل اللالقیم رة خ ي الفت ة ف بتمبر٣٠المنتھی ي و٢٠١٤س ة ف نة المنتھی مبر٣١الس دیس

٢٠١٣.

االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل كالتالي : كةحرتنكا)٤

ديالسعوباللایر
أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٢٠١٤سبتمبر٣٠
( غیر مراجعة ) 

للسنة المنتھیة في 
٢٠١٣دیسمبر ٣١

( مراجعة ) 
عملیات

عملیات المساھمینإعادة التأمین
لیاتعم

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

٤٣٫٢٨٩٫٦٥٨٢٣١٫٥٢٦٫٩٤٦٦٠,٢٦٨,١٣٠٢٤٢,١٢٩,٠٣٤إضافات 
(١٣٦,٠٦٩,٢٥٠)(٤٨,٨٧٩,٧٢٠))١٥٣٫٢٦٠٫٩٥١()٢٥٫٤٢٠٫٢٨٦(إستبعادات 

٢٫٠٨٠٫١٠٠٤٣٫٠٠٦٫٦٤١٦٥٧,٩٦٠٤١,٧٠٠,٢٣٣أرباح غیر محققة 
١٫٢٨١٫١٢٦٣٨,٦٥٩١,٦٧٦,٥٢٣-أرباح محققة 

١١٥٫٢٧٨٫٦٣١٧١٧٫٧٣٣٫٣١٦٩٥,٣٢٩,١٥٩٥٩٥,١٧٩,٥٥٤الرصید الختامي

أمین وإستثمارات المدرجة ضمن عملیات تتضمن اإل ة عادة الت ع نقدی اھمین ودائ دىالمس وك سعودیةل درھامشھورةبن ون لایر ٣٫٥ق ملی

والي،ملیون لایر سعودي١٥٫٨وسعودي ي على الت ا ف بتمبر٣٠كم ون لایر سعودي١٢٫٣: ٢٠١٣دیسمبر ٣١( ٢٠١٤س ٤٫٢وملی

بلھم. ومموجوداتاءمدرلدى. تم إیداع ھذه األموال من قبل الشركة )على التوالي،ملیون لایر سعودي ن ق ن ویتم إدارتھا بشكل مستقل م

. مار ھذه األموال خالل الفترات الالحقةستثالمتوقع إ

باللایر السعودي
راجعة)(م٢٠١٣دیسمبر ٣١

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

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

٦٥,٠٣٧,٠٧٠٥٩٥,١٧٩,٥٥٤-٥٣٠,١٤٢,٤٨٤



أمین ( اعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة الت
( شركة مساھمة سعودیة )

(تتمة)ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

١٥

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

درھا نویاً (%٤٫٥٢ق مبر ٣١س نویاً ). وإل٤٫٣٥: ٢٠١٣دیس نیف % س م تص ة ت ة العادل ل القیم بة لتسلس ھ بالنس اح، فإن راض االفص غ

ث.  توي الثال من المس تحقاق ض اریخ اإلس ى ت اه حت تثمارات المقتن تحقاق اإلس اریخ االس ى ت اة حت تثمارات المقتن ة لالس ة العادل ت القیم بلغ

لایر سعودي).١٨٣٫٨٧٨٫٥٤٤: ٢٠١٣دیسمبر ٣١(لایر سعودي١٥٣٫٤٦٢٫٥٩٨

المدفوعةي المطالبات صاف-٩

السعوديباللایر
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

(غیر مراجعة)
أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

(غیر مراجعة)
٢٠١٤سبتمبر٣٠

( غیر مراجعة )
٢٠١٣سبتمبر٣٠

( غیر مراجعة )
٢٠١٤سبتمبر٣٠

( غیر مراجعة )
٢٠١٣سبتمبر٣٠

( غیر مراجعة )

(٧٠,٢٣٥,٦٧٥))١٨٥٫٩٧٨٫٠٨٨((٢١,٩٢٠,٣٥٣))٧٣٫١٩٦٫١١٥(المدفوعةإجمالي المطالبات 

١٢٫٩٣٧٫٨١٨٨٦٩,٨٤٩٢٥٫٥٠٤٫٦٠٦٧,٤١٥,٨١٤المدفوعةالحصة المعاد إسنادھا من المطالبات 
(٦٢,٨١٩,٨٦١))١٦٠٫٤٧٣٫٤٨٢((٢١,٠٥٠,٥٠٤))٦٠٫٢٥٨٫٢٩٧(المدفوعةصافي المطالبات 

معامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا ال-١٠
:/ السنةوأرصدتھا في نھایة الفترةالفترةمع الجھات ذات العالقة خالل الرئیسیةفیما یلي تفاصیل المعامالت

باللایر السعودي

الرصید كما فيالمنتھیة فيأشھرالتسعةلفترة المعامالت مبالغ

التطبیعة المعامالجھة ذات العالقة
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

( غیر مراجعة )
٢٠١٣سبتمبر٣٠
مراجعة )غیر (

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
)( غیر مراجعة

٢٠١٣دیسمبر ٣١
( مراجعة )

--١٩٠٫٩٩٦٢٦٦,٢٤٣أتعاب استشاریةمجلس اإلدارة
٢٤٨٫١٢٩--١٫٠٢٠٫٠٠٠مكافآت  

أتعاب إجتماعات   
-٤٢٢٫٦٥١٣٢٨,١٢٠١٩٥٫٧٥٠فومصاری

٧٫١٣٦٫٣٢٠٥,٤١٥,٥٤٨١٫٨٤٢٫٣٥٦٢٫١٧٣٫٠٠٠مزایا قصیرة األجلكبار موظفي اإلدارة
٢٧٧٫٢٨١١٥٧,١٥٧٧٣٠٫٤٢٦٤٤٦٫٦٥٠مكافأة نھایة الخدمة 

الي ظاھرة فيالاألخرىیتم إظھار األرصدة لدى الجھات ذات العالقة ضمن بند المصاریف المستحقة الدفع والمطلوبات  ز الم قائمة المرك

.األولیة



أمین ( اعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة الت
( شركة مساھمة سعودیة )

(تتمة)ولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) األالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

١٦

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

.أدناهوموجوداتھا ومطلوباتھا كما ھو مبین 

ر ال تشمل نتائج القط ا العادلالاعات األرباح المحققة وغی ة قیمتھ تثمارات المدرج ن اإلس ة م دخلمحقق ة ال ي قائم رادات األخرى،ة ف ، اإلی

وكافة المصاریف العمومیة واإلداریة. مصاریف إدارة اإلستثمارات،و

وكات القطاعات النقدیة واإلال تشمل موجود دى البن اترصدة ل أمین، واإلالخاصة بعملی ادة الت ةإع تثمارات المدرج ي س ة ف ا العادل قیمتھ

دخل ة ال دات، ، قائم ات والمع اھمین، والممتلك ات المس ن عملی تحقة م الغ المس رى، والمب ودات األخ دماً والموج ة مق اریف المدفوع والمص

صافي.

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

للموظفین.



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

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

١٧

( تتمة ) المعلومات القطاعیة -١١
قطاعات األعمال١-١١

ھذه المراجعة إلى   تؤديیة من شركات التأمین. تقوم الشركة بمراجعة إجمالي األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادھا المرتبطة بھا بشكل دوري عند إستالم المعلومات الفعل
المراجعة. فیھاالتي تمت للفترةبالسالب و األقساط المعاد إسنادھا بالموجب و صافي األقساط المكتتبة بالسالب في بعض قطاعات األعمال ظھور إجمالي األقساط المكتتبة

الھندسي
لایر سعودي

الحریق
لایر سعودي

البحري
لایر سعودي

المركبات
لایر سعودي

الحیاة 
لایر سعودي

عامةالحوادث ال
لایر سعودي

أخرى
لایر سعودي

اإلجمالي
لایر سعودي

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
( غیر مراجعة )٢٠١٤سبتمبر ٣٠

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٢٧,٨٧٣,٤٥٤٥٣,٠٧٠,٥٣٠١٧,٣٦٧,٧١٥٧,٢٨٨,١٥٣١٥,٩٠٨,٦٥٩٦,٧٧٢,٥٠٢٣,٦٧٩,١٣٥١٣١,٩٦٠,١٤٨إجمالي األقساط المكتتبة 

(١,٨١٧,٦١٥)-(١٣٧,٠٥٥)--(١٠٣,٩١٧)(٥٨٧,٨٤٤)(٩٨٨,٧٩٩)أقساط معاد إسنادھا
(٥,٧١٧,٨٢١)(١٤٨,٨٢١)-(٣٣٩,٨٦٦)-(٢٣٦,٢١٠)(٣,٤٤٩,٥٨٤)(١,٥٤٣,٣٤٠)فائض الخسارة مصاریف 

٢٥,٣٤١,٣١٥٤٩,٠٣٣,١٠٢١٧,٠٢٧,٥٨٨٧,٢٨٨,١٥٣١٥,٥٦٨,٧٩٣٦,٦٣٥,٤٤٧٣,٥٣٠,٣١٤١٢٤,٤٢٤,٧١٢صافي األقساط المكتتبة
٢,١٦٦,١٥٦٢٢,١٠٩,٣٥٨٨٦٢,٩٩٥٣,٩٧٠,٢٩٩١٥,٨٢٧,٧٢٠(١,٨٠١,١١٦)(٥,١٤٣,٨٩٣)(٦,٣٣٦,٠٧٩)التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

١٩,٠٠٥,٢٣٦٤٣,٨٨٩,٢٠٩١٥,٢٢٦,٤٧٢٩,٤٥٤,٣٠٩٣٧,٦٧٨,١٥١٧,٤٩٨,٤٤٢٧,٥٠٠,٦١٣١٤٠,٢٥٢,٤٣٢صافي األقساط المكتسبة
(٦٠,٢٥٨,٢٩٧)(٩,٣٤٦,١٨٩)(٧٦٧,٦٦٧)(٢٣,٩٢٢,٦٤٧)(٣,٧٢٧,٣٩٨)(٣,٣٤٧,١١٢)(١٤,١٥٣,٦٩٩)(٤,٩٩٣,٥٨٥)المدفوعةصافي المطالبات 

ت  ات  تح افي المطالب ي ص ر ف التغی
(٥٢,٩٥١,٠٥٠)(١,٥٤٧,٨٢٧)(٢٧١,٤٨٣)(٩,٢٦٣,٢٥٦)(١,٨٢٧,١٦٧)٩٢٥,٨١٧(٣٤,٨٨١,١٣٩)(٦,٠٨٥,٩٩٥)التسویة 

(١١٣,٢٠٩,٣٤٧)(١٠,٨٩٤,٠١٦)(١,٠٣٩,١٥٠)(٣٣,١٨٥,٩٠٣)(٥,٥٥٤,٥٦٥)(٢,٤٢١,٢٩٥)(٤٩,٠٣٤,٨٣٨)(١١,٠٧٩,٥٨٠)صافي المطالبات المتكبدة
(٢٩,٠٨١,٥٦٢)(٦٧٣,٩٧٢)(٢,٠٥٢,٤٨٢)(١,٥٣١,٢٩٢)(٧٢٥,٢٩٠)(٤,٧٩٦,٠١٧)(١٢,٦٠٧,١٠٠)(٦,٦٩٥,٤٠٩)إكتتاب وثائق التأمینإجمالي تكالیف 

(٦٥٩,٨٠١)(١٨,٣٩٧)(٣٣,٨٦٢)(٧٩,٥٤٣)(٣٦,٤٤١)(٨٦,٨٣٨)(٢٦٥,٣٥٢)(١٣٩,٣٦٨)فحصإشراف وأتعاب
٩٢٤,٢٥٣-١٦٧,٠٦٤--٤٧٣,٥٣٩١٩٤,٦٨٥٨٨,٩٦٥عموالت على عملیات معاد إسنادھا 

(٢٨,٨١٧,١١٠)(٦٩٢,٣٦٩)(١,٩١٩,٢٨٠)(١,٦١٠,٨٣٥)(٧٦١,٧٣١)(٤,٧٩٣,٨٩٠)(١٢,٦٧٧,٧٦٧)(٦,٣٦١,٢٣٨)إكتتاب وثائق التأمینصافي تكالیف 
(١,٦٨١,٤٤٤)(٤,٢٩٠,٧٧٦)(١,٩٦٧,٤٣٠)(١٨,٦٩٣,٢٠٠)١,٢٨٧,٤٤٦(١,٣٥٠,٠٧٠)٥,١٠١,٥٨٦١٨,٢٣١,٠٠٠إحتیاطي عجز األقساطالتغیر في 

(٣,٤٥٥,٤٦٩)(٨,٣٧٦,٥٤٨)٢,٥٧٢,٥٨٢(١٥,٨١١,٧٨٧)٦,٦٦٦,٠٠٤٤٠٧,٦٠٤٦,٦٦١,٢١٧٤,٤٢٥,٤٥٩صافي نتائج االكتتاب 



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

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

١٨

( تتمة ) المعلومات القطاعیة -١١

األعمال ( تتمة )قطاعات ١-١١

الھندسة 
لایر سعودي

الحریق
لایر سعودي

البحري
لایر سعودي

المركبات
لایر سعودي

الحیاة 
لایر سعودي

عامةالحوادث ال
لایر سعودي

أخرى
لایر سعودي

الياإلجم
لایر سعودي

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
( غیر مراجعة )٢٠١٣سبتمبر ٣٠

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٢٢,٨٦٠,٦٠٥٣٤,٦٦٤,٣١٤١٤,٥٤٩,٩٠٤٩,٠٨٤,٨٠٣١١,٤٧٤,٥٩١٦,٩٧٤,٥٨٩٥,٧١٩,٢٢٩١٠٥,٣٢٨,٠٣٥إجمالي األقساط المكتتبة 

(٣,١٩٤,٤٩٨)-(٦٤٢)(٩٢١,٨٢٣)-(٤٥٧,٣٨٨)(٥,٤٣٧)(١,٨٠٩,٢٠٨)أقساط معاد إسنادھا
(١٠,٦٦٧,١٨٥)(١٠٩,٣٩٧)(١٣٨,٢٧٢)(١٦٤,٥٤٦)(١٣٠,١٩٥)(٢٣٩,٩٦٣)(٨,٥١١,٢٤٧)(١,٣٧٣,٥٦٥)فائض الخسارة مصاریف 

١٩,٦٧٧,٨٣٢٢٦,١٤٧,٦٣٠١٣,٨٥٢,٥٥٣٨,٩٥٤,٦٠٨١٠,٣٨٨,٢٢٢٦,٨٣٥,٦٧٥٥,٦٠٩,٨٣٢٩١,٤٦٦,٣٥٢صافي األقساط المكتتبة
(١١,٧٢٠,٧٥٣)(٤٠٦,٣١٧)(١,٧٢٢,٠٥٢)(٧٥٧,٦٥٦)٥٦٠,٠٨٠(٣,٧٩٠,٥١٩)(٥٩,٤٨٩)(٥,٥٤٤,٨٠٠)التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

١٤,١٣٣,٠٣٢٢٦,٠٨٨,١٤١١٠,٠٦٢,٠٣٤٩,٥١٤,٦٨٨٩,٦٣٠,٥٦٦٥,١١٣,٦٢٣٥,٢٠٣,٥١٥٧٩,٧٤٥,٥٩٩صافي األقساط المكتسبة
(٢١,٠٥٠,٥٠٤)(٤,١٠١,٣٥٩)٤٥٣,٠٩٠(٥,٦٠٤,٠٢١)(٢,٤١١,٤٨٢)(٢,٩٧٦,٣٥٢)(٤,٩٥٠,٢٣٤)(١,٤٦٠,١٤٦)المدفوعةافي المطالبات ص

(٧١,٦٠٨,٢٥٧)(١,٩٤٩,٥٢٨)(١,٢١٢,٩٠٥)(٣٦٦,٣٥٨)(٦,٨٦٧,٠٥٠)(٩٨٨,١٤٨)(٥٥,٠٨٣,٢٧٥)(٥,١٤٠,٩٩٣)التغیر في صافي المطالبات  تحت التسویة 
(٩٢,٦٥٨,٧٦١)(٦,٠٥٠,٨٨٧)(٧٥٩,٨١٥)(٥,٩٧٠,٣٧٩)(٩,٢٧٨,٥٣٢)(٣,٩٦٤,٥٠٠)(٦٠,٠٣٣,٥٠٩)(٦,٦٠١,١٣٩)المطالبات المتكبدةصافي 

(٢٢,٠٦٤,١٨٥)(٤٠٣,٧٩٢)(١,٣٢٦,٩٩٨)(٥١٤,٧٤٢)(٢,٢٥٦,٣٧٧)(٣,٣٤٤,٥٧٤)(٩,١٥٨,٢٤٨)(٥,٠٥٩,٤٥٤)إكتتاب وثائق التأمینإجمالي تكالیف 
(٥٢٦,٦٤٠)(٢٨,٥٩٧)(٣٤,٨٧٣)(٥٧,٣٧١)(٤٥,٤٢٤)(٧٢,٧٥٠)(١٧٣,٣٢٢)(١١٤,٣٠٣)وفحصف إشراأتعاب

١٣,٤١٣٣٦٩,٥٢٦(٢٥٠,٣٧٢)--(١٣٥,٢٠٢)٥٣٨,٨٢٢٢٠٢,٨٦٥عموالت على عملیات معاد إسنادھا 
)٢٢٫٢٢١٫٢٩٩((٤١٨,٩٧٦)(١,٦١٢,٢٤٣))٥٧٢٫١١٣()٢٫٣٠١٫٨٠١()٣٫٥٥٢٫٥٢٦()٩٫١٢٨٫٧٠٥()٤٫٦٣٤٫٩٣٥(إكتتاب وثائق التأمینتكالیف صافي نتائج 

--------التغیر في إحتیاطي عجز األقساط

(٣٥,١٣٤,٤٦١)(١,٢٦٦,٣٤٨)٣,٠٨٨,٠٧٤٢,٧٤١,٥٦٥(٢,٠٦٥,٦٤٥)٢,٥٤٥,٠٠٨(٤٣,٠٧٤,٠٧٣)٢,٨٩٦,٩٥٨صافي نتائج االكتتاب 



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

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

١٩

( تتمة ) المعلومات القطاعیة -١١

األعمال ( تتمة )ات قطاع١-١١

الھندسي
لایر سعودي

الحریق
لایر سعودي

البحري
لایر سعودي

المركبات
لایر سعودي

الحیاة 
لایر سعودي

عامةالحوادث ال
لایر سعودي

أخرى
لایر سعودي

اإلجمالي
لایر سعودي

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في
( غیر مراجعة )٢٠١٤سبتمبر ٣٠
عملیات إعادة التأمین نتائج

٨٣٫٩٩٠٫٨٥٣١٩٨,٩٤٣,٨٨٦٥٦,٢٦٨,٥٩٨٢٣,٥٤١,٣٧٤٩١,٩١٧,٠٦٢٣٥,٨٧٩,٢٤٤٣١,٧٨٢,٥١٠٥٢٢,٣٢٣,٥٢٧إجمالي األقساط المكتتبة 
(٥,٢١٦,٠٩٤)١٧٨,١٨٠١١٠,٣٧٤(٥٠٦)-١٢٨,٢٠٦(٨١٩,٣٩٦))٤٫٨١٢٫٩٥٢(أقساط معاد إسنادھا

(٢٣,٧٧٨,٤١٧)(٤٧٢,٨٥٦)(٤١١,٨٨٦)(١,١٧١,٥٨٠)(٣٩٠,٠١٣)(٩٥٦,٠٩٨)(١٤,٧٠٨,٨٤٦))٥٫٦٦٧٫١٣٨(فائض الخسارة مصاریف 
٧٣٫٥١٠٫٧٦٣١٨٣,٤١٥,٦٤٤٥٥,٤٤٠,٧٠٦٢٣,١٥١,٣٦١٩٠,٧٤٤,٩٧٦٣٥,٦٤٥,٥٣٨٣١,٤٢٠,٠٢٨٤٩٣,٣٢٩,٠١٦صافي األقساط المكتتبة

(١١٩,٨٢٠,٨٧٦)(١٠,٢٧٣,١٦٧)(١٠,٠٢١,٩٨١)(٢٠,٧٢٢,٩٤١)٩,٣٧٠,٠٥٢(١٥,٣٣٦,٣٠٧)(٥٤,٥٧٤,٠٩١))١٨٫٢٦٢٫٤٤١(التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 
٥٥٫٢٤٨٫٣٢٢١٢٨,٨٤١,٥٥٣٤٠,١٠٤,٣٩٩٣٢,٥٢١,٤١٣٧٠,٠٢٢,٠٣٥٢٥,٦٢٣,٥٥٧٢١,١٤٦,٨٦١٣٧٣,٥٠٨,١٤٠صافي األقساط المكتسبة

(١٦٠,٤٧٣,٤٨٢)(١٢,١٦٩,٦٤٦)(٧٣٦,٤٧٧)(٣٥,٩٤٠,٦٧٨)(١٧,٣٤٥,٢٩٦)(٩,٨٣٣,٣٠٧)(٧٣,٥٣٩,٠٣٩))١٠٫٩٠٩٫٠٣٩(المدفوعةصافي المطالبات 
ت  ات  تح افي المطالب ي ص ر ف التغی

(١٥٧,٥١٥,٤٨٣)(١٨,٣٩٥,٦١٦)(٦,٥٦٣,٤٨٦)(١٨,٦٦٤,٥٩٠)(١٣,٤٥١,٣٥٣)(١١,٠٤٣,٧٨٦)(٤٧,٥٧٨,٦٦٠))٤١٫٨١٧٫٩٩٢(التسویة 
(٣١٧,٩٨٨,٩٦٥)(٣٠,٥٦٥,٢٦٢)(٧,٢٩٩,٩٦٣)(٥٤,٦٠٥,٢٦٨)(٣٠,٧٩٦,٦٤٩)(٢٠,٨٧٧,٠٩٣)(١٢١,١١٧,٦٩٩))٥٢٫٧٢٧٫٠٣١(صافي المطالبات المتكبدة

(٧٦,٣٢٣,٣٥٣)(١,٩٣٠,٨٩٨)(٥,٨٢٣,٤١٢)(٢,٨٥٨,٤٩٠)(٤,٦٥٣,٢٦٧)(١١,١٥٣,١٠١)(٣٤,٣١٦,٢٨٢))١٥٫٥٨٧٫٩٠٣(إكتتاب وثائق التأمینإجمالي تكالیف 
(٢,٦١١,٦١٨)(١٥٨,٩١٤)(١٧٩,٣٩٦)(٤٥٩,٥٨٥)(١١٧,٧٠٧)(٢٨١,٣٤٣)(٩٩٤,٧١٩))٤١٩٫٩٥٤(فحصإشراف وأتعاب

٢,٤٩٤,٨٩٧(٩,٥٩٥)١٤,٥٥٣١٨٠,٧٣١-١٫٤٨٤٫٨٤٥٦٤٣,٣١٦١٨١,٠٤٧عموالت على عملیات معاد إسنادھا 
(٧٦,٤٤٠,٠٧٤)(٢,٠٩٩,٤٠٧)(٥,٨٢٢,٠٧٧)(٣,٣٠٣,٥٢٢)(٤,٧٧٠,٩٧٤)(١١,٢٥٣,٣٩٧)(٣٤,٦٦٧,٦٨٥))١٤٫٥٢٣٫٠١٢(إكتتاب وثائق التأمینصافي تكالیف 

٢٠,٥٢٨,٧٣١(٢,١٢٦,٧٨٨)(٧١٨,٣١٠)(٥,٨٥٠,٧٥٩)٣,٤٣١,٦٦١(١,١٢٣,٢٩١)٣٢,٧٨٥,٧٠٣)٥٫٨٦٩٫٤٨٥(إحتیاطي عجز األقساطالتغیر في 
(٣٩٢,١٦٨)(١٣,٦٤٤,٥٩٦)٥,٨٤١,٨٧٢٦,٨٥٠,٦١٨٣٨٥,٤٥١٦,٢٦٢,٤٨٦١١,٧٨٣,٢٠٧)١٧٫٨٧١٫٢٠٦(صافي نتائج االكتتاب 



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

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

٢٠

( تتمة ) المعلومات القطاعیة -١١

األعمال ( تتمة )قطاعات ١-١١

الھندسي
لایر سعودي

الحریق
لایر سعودي

البحري
لایر سعودي

المركبات
لایر سعودي

الحیاة 
لایر سعودي

عامةالحوادث ال
لایر سعودي

أخرى
لایر سعودي

اإلجمالي
لایر سعودي

ر المنتھیة فيلفترة التسعة أشھ
( غیر مراجعة )٢٠١٣سبتمبر ٣٠

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٧١,١٣٦,٨٩٣١٤٠,٢١٦,٣٨١٤٥,٨٧٠,٣٤١٤٩,٦١٩,٦٦٦٢٨,٦٢٠,٨٦٣١٧,٠٤٤,٥٢٦١٩,٤٠٧,٣٧٤٣٧١,٩١٦,٠٤٤إجمالي األقساط المكتتبة 

(٦,٠٩٨,٦٩٦)(٥٤,٧٠٤)(٧١,١٢٢)(٩٢١,٨٢٣)-(٦٠٣,٤٤٥)(١٩٩,٥٦٥)(٤,٢٤٨,٠٣٧)أقساط معاد إسنادھا
(٢٢,٨٩٧,٨٩٧)(٣٩٩,٨٧٣)(٦٣٧,٣٠٦)(٨٠٢,٤٦٩)(٢٢١,٩٣٤)(٢,٢١٤,٠٨٧)(١٥,٦٣٤,٢٥٨)(٢,٩٨٧,٩٧٠)فائض الخسارة مصاریف 

٦٣,٩٠٠,٨٨٦١٢٤,٣٨٢,٥٥٨٤٣,٠٥٢,٨٠٩٤٩,٣٩٧,٧٣٢٢٦,٨٩٦,٥٧١١٦,٣٣٦,٠٩٨١٨,٩٥٢,٧٩٧٣٤٢,٩١٩,٤٥١صافي األقساط المكتتبة
(١٣٠,٦٠١,١٧١)(٥,١٣٩,٥٤٤)(٦,٢٧٩,٠٢٩)(٧,٥٩١,٧٣٣)(٢٣,٣٣٥,٨٨٩)(١٤,٢٩٩,٣٠٠)(٤٨,١١١,٤٦٧)(٢٥,٨٤٤,٢٠٩)التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

٣٨,٠٥٦,٦٧٧٧٦,٢٧١,٠٩١٢٨,٧٥٣,٥٠٩٢٦,٠٦١,٨٤٣١٩,٣٠٤,٨٣٨١٠,٠٥٧,٠٦٩١٣,٨١٣,٢٥٣٢١٢,٣١٨,٢٨٠صافي األقساط المكتسبة
(٦٢,٨١٩,٨٦١)(١٩,٣٠٣,٠٣٨)٢٠٦,٤٩٧(٦,٨٥٢,٥٥٣)(٥,١٣٨,٨٢٦)(٦,٦٠٢,٤٤١)(٢١,٥٢١,٣٦٨)(٣,٦٠٨,١٣٢)المدفوعةصافي المطالبات 

ت  ات  تح افي المطالب ي ص ر ف التغی
(١١٦,٠٥٣,٩٧٨)٩,١٤٤,٧٩٣(٢,٣٠٠,٩٣٣)(٢,٤٩٥,٨٦٠)(١٤,٣٥١,٤٩٤)(٥,٨٩٧,١٥٨)(٨٩,١٣١,٣٣٣)(١١,٠٢١,٩٩٣)التسویة 

(١٧٨,٨٧٣,٨٣٩)(١٠,١٥٨,٢٤٥)(٢,٠٩٤,٤٣٦)(٩,٣٤٨,٤١٣)(١٩,٤٩٠,٣٢٠)(١٢,٤٩٩,٥٩٩)(١١٠,٦٥٢,٧٠١)(١٤,٦٣٠,١٢٥)صافي المطالبات المتكبدة
(٥٥,٩٩٣,٩٣٢)(١,٣٢٩,٦٣٤)(٣,٤١٨,٨٣٣)(٩٥٠,٥٢٤)(٤,٣٧٣,٣١٤)(٨,٥٩٧,٧٤٠)(٢٣,٩٩٢,١٧١)(١٣,٣٣١,٧١٦)إكتتاب وثائق التأمینإجمالي تكالیف 

(١,٨٥٩,٥٨٠)(٩٧,٠٣٧)(٨٥,٢٢٣)(١٤٣,١٠٤)(٢٤٨,٠٩٨)(٢٢٩,٣٥٢)(٧٠١,٠٨٢)(٣٥٥,٦٨٤)فحصإشراف وأتعاب
١٥,٦٠١٢,٦٧٣,٥٤٧(١١٦,٨٧١)٣٠,٣٧٧-٢,٢٤١,٣٧٣٣٥٦,٧٦٤١٤٦,٣٠٣عموالت على عملیات معاد إسنادھا 

(٥٥,١٧٩,٩٦٥)(١,٤١١,٠٧٠)(٣,٦٢٠,٩٢٧)(١,٠٦٣,٢٥١)(٤,٦٢١,٤١٢)(٨,٦٨٠,٧٨٩)(٢٤,٣٣٦,٤٨٩)(١١,٤٤٦,٠٢٧)إكتتاب وثائق التأمینصافي تكالیف 
--------إحتیاطي عجز األقساطالتغیر في 

(٢١,٧٣٥,٥٢٤)٧,٥٧٣,١٢١١,٩٥٠,١١١٨,٨٩٣,١٧٤٤,٣٤١,٧٠٦٢,٢٤٣,٩٣٨(٥٨,٧١٨,٠٩٩)١١,٩٨٠,٥٢٥صافي نتائج االكتتاب 



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

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

٢١

( تتمة ) المعلومات القطاعیة -١١

األعمال ( تتمة )قطاعات ١-١١

اإلجماليأخرىعامةالحوادث الالحیاة مركباتالالبحريالحریقالھندسة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

)غیر مراجعة(٢٠١٤سبتمبر ٣٠كما في 

١٣٧,٩٠٩,٢٠٤٢٥١,٦١٧,٣٧٩٦٨,٤٦١,٣٣٧١٨,٦٦٢,٠٠٢٨٨,٥٤٠,٤٦٧٣٧٫٢٠١٫١٢٧١٧,١٠٠,٩٢٤٦١٩,٤٩٢,٤٤٠اتموجودات القطاع

٢١٩,١٠٣,٣٣٤٤٢٤,٠١٧,١٨٤٦٩,٤١٦,٤٢٩٥٥,٨٠٤,٧٧٤٨٠,٩٧٤,٠٣٩٣٨٫٦٣٠٫٦٦٩٥٧,٩٣٥,٦٩٩٩٤٥,٨٨٢,١٢٨اتلوبات القطاعمط

مراجعة )( ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

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

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



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

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

٢٢

( تتمة ) معلومات القطاعیة ال-١١

القطاعات الجغرافیة ٢-١١

المملكة 
العربیة السعودیة

بلدان أخرى في
منطقة

جمالياإلآسیاإفریقیاالشرق األوسط
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

المنتھیة فيأشھرالثالثة لفترة 
عة )( غیر مراج٢٠١٤سبتمبر ٣٠

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٦٤,١٨٢,٣١٨٣٣,٨٢٢,٩٥٩١٥,٣٩٩,٥٨١١٨,٥٥٥,٢٩٠١٣١,٩٦٠,١٤٨إجمالي األقساط المكتتبة

(١,٨١٧,٦١٥)-(١٩,٣٢٨)(١٢١,٨٢٣)(١,٦٧٦,٤٦٤)أقساط معاد إسنادھا
(٥,٧١٧,٨٢١)(٤٢٧,٢٣٣)(١,٢٣٦,٥٤٨)(١,٤١٨,٣١٧)(٢,٦٣٥,٧٢٣)فائض الخسارة مصاریف

٥٩,٨٧٠,١٣١٣٢,٢٨٢,٨١٩١٤,١٤٣,٧٠٥١٨,١٢٨,٠٥٧١٢٤,٤٢٤,٧١٢صافي األقساط المكتتبة 
٥,٧٢٣,٧٠٩٩,٢٥٧,٨٢١١٥,٨٢٧,٧٢٠(٩,١٠٨,٠١٤)٩,٩٥٤,٢٠٤التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

٦٩,٨٢٤,٣٣٥٢٣,١٧٤,٨٠٥١٩,٨٦٧,٤١٤٢٧,٣٨٥,٨٧٨١٤٠,٢٥٢,٤٣٢صافي األقساط المكتسبة
(٦٠,٢٥٨,٢٩٧)(٦,٣٧٥,٤٥١)(١٧,٤٦٠,٣٣٥)(٩,٠٣٠,٣٦٧)(٢٧,٣٩٢,١٤٤)المدفوعةصافي المطالبات 

(٥٢,٩٥١,٠٥٠)(٦,٨٧٤,٥٧١)(١١,٧٤١,١٨٥)(٨,٥١٩,٢٤٦)(٢٥,٨١٦,٠٤٨)التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة 
(١١٣,٢٠٩,٣٤٧)(١٣,٢٥٠,٠٢٢)(٢٩,٢٠١,٥٢٠)(١٧,٥٤٩,٦١٣)(٥٣,٢٠٨,١٩٢)صافي المطالبات المتكبدة

(٢٩,٠٨١,٥٦٢)(٦,٦٢٤,١١٧)(٣,٠٠٧,١١٦)(٥,٣٢١,٢١٨)(١٤,١٢٩,١١١)إكتتاب وثائق التأمینإجمالي تكالیف 
(٦٥٩,٨٠١)(٩٢,٧٧٧)(٧٦,٩٩٨)(١٦٩,١١٤)(٣٢٠,٩١٢)إشراف وفحص أتعاب

٩٢٤,٢٥٣-٨٨٨,٥٨٤٢٩,٥٥٣٦,١١٦معاد إسنادھا عموالت على عملیات
(٢٨,٨١٧,١١٠)(٦,٧١٦,٨٩٤)(٣,٠٧٧,٩٩٨)(٥,٤٦٠,٧٧٩)(١٣,٥٦١,٤٣٩)إكتتاب وثائق التأمینتكالیفصافي 

(١,٦٨١,٤٤٤)٤,٥٧٧,٤٩٣٣,٢٢٢,٨٣٩٥,٢٦٠,٢١٠(١٤,٧٤١,٩٨٦)التغیر في إحتیاطي عجز األقساط
(٣,٤٥٥,٤٦٩)١٢,٦٧٩,١٧٢(٩,١٨٩,٢٦٥)٤,٧٤١,٩٠٦(١١,٦٨٧,٢٨٢)اب االكتتنتائجصافي 

المملكة 
العربیة السعودیة

بلدان أخرى في 
منطقة

اإلجماليآسیاإفریقیاالشرق األوسط
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

المنتھیة فيأشھرالثالثة لفترة 
( غیر مراجعة )٢٠١٣تمبر سب٣٠

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٥٦,٧٨٩,٠٣١٢٩,٦٠٠,٤٣٣٦,٩٨٦,٧٩٦١١,٩٥١,٧٧٥١٠٥,٣٢٨,٠٣٥إجمالي األقساط المكتتبة

(٣,١٩٤,٤٩٨)-(١٧,٨٤٣)(١٥٠,٧٠١)(٣,٠٢٥,٩٥٤)أقساط معاد إسنادھا
(١٠,٦٦٧,١٨٥)(٣٠٩,٠٣٥)(٤٨٦,٢١٧)(١,٨٣٠,٠١٥)(٨,٠٤١,٩١٨)فائض الخسارة مصاریف

٤٥,٧٢١,١٥٩٢٧,٦١٩,٧١٧٦,٤٨٢,٧٣٦١١,٦٤٢,٧٤٠٩١,٤٦٦,٣٥٢صافي األقساط المكتتبة 
(١١,٧٢٠,٧٥٣)٢,٤٠٤,٨٣٥٣٢٤,٩٦٢(١٠,٨٩٥,٨٣٤)(٣,٥٥٤,٧١٦)التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

٤٢,١٦٦,٤٤٣١٦,٧٢٣,٨٨٣٨,٨٨٧,٥٧١١١,٩٦٧,٧٠٢٧٩,٧٤٥,٥٩٩قساط المكتسبةصافي األ
(٢١,٠٥٠,٥٠٤)٢,٥١١,٩٨١(٤,٣٤٣,٠٠٩)(١,٩٩٤,٣٤٩)(١٧,٢٢٥,١٢٧)المدفوعةصافي المطالبات 

(٧١,٦٠٨,٢٥٧)(٦,٣٤٧,١٩١)(٣,٤٠٦,٣٨٣)(١٢,٣٠٩,٦٥٨)(٤٩,٥٤٥,٠٢٥)التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة 
(٩٢,٦٥٨,٧٦١)(٣,٨٣٥,٢١٠)(٧,٧٤٩,٣٩٢)(١٤,٣٠٤,٠٠٧)(٦٦,٧٧٠,١٥٢)صافي المطالبات المتكبدة

(٢٢,٠٦٤,١٨٥)(٢,٨٠٠,١٤٨)(٢,٠٣٨,١٣٨)(٣,٨٢٨,٠٧١)(١٣,٣٩٧,٨٢٨)إكتتاب وثائق التأمینإجمالي تكالیف 
(٥٢٦,٦٤٠)(٥٩,٧٥٩)(٣٤,٩٣٤)(١٤٨,٠٠٢)(٢٨٣,٩٤٥)إشراف وفحص أتعاب

٣٦٩,٥٢٦-٣٠٠,٩٨٠٥٩,٥٩٣٨,٩٥٣عموالت على عملیات معاد إسنادھا 
(٢٢,٢٢١,٢٩٩)(٢,٨٥٩,٩٠٧)(٢,٠٦٤,١١٩)(٣,٩١٦,٤٨٠)(١٣,٣٨٠,٧٩٣)إكتتاب وثائق التأمینتكالیفصافي 

-----التغیر في إحتیاطي عجز األقساط
(٣٥,١٣٤,٤٦١)٥,٢٧٢,٥٨٥(٩٢٥,٩٤٠)(١,٤٩٦,٦٠٤)(٣٧,٩٨٤,٥٠٢)االكتتاب نتائجصافي 



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

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

٢٣

( تتمة ) المعلومات القطاعیة -١١

) تتمةالقطاعات الجغرافیة (٢-١١

المملكة 
العربیة السعودیة

بلدان أخرى في
منطقة

جمالياإلآسیاإفریقیاالشرق األوسط
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

المنتھیة فيأشھرلفترة التسعة
( غیر مراجعة )٢٠١٤سبتمبر ٣٠

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٢٦٢٫٩٤٧٫٥٥٨٩٣٫٣٤٤٫٨٨٣٥٨٫٤٩٥٫٩٩٣١٠٧٫٥٣٥٫٠٩٣٥٢٢٫٣٢٣٫٥٢٧إجمالي األقساط المكتتبة

)٥٫٢١٦٫٠٩٤(-)٥٣٫٧٧٨()٤٩٥٫٨٩٤()٤٫٦٦٦٫٤٢٢(دھاأقساط معاد إسنا
)٢٣٫٧٧٨٫٤١٧()٢٫٩٩٧٫٧١٨()٣٫٢٢٥٫٩٢٠()٤٫٣٥١٫٣٦٤()١٣٫٢٠٣٫٤١٥(فائض الخسارة مصاریف

٢٤٥٫٠٧٧٫٧٢١٨٨٫٤٩٧٫٦٢٥٥٥٫٢١٦٫٢٩٥١٠٤٫٥٣٧٫٣٧٥٤٩٣٫٣٢٩٫٠١٦صافي األقساط المكتتبة 
)١١٩٫٨٢٠٫٨٧٦()٣٩٫٩١١٫٠٦٧()٥٫٨٦٧٫٣٠٨()٢٠٫٠٨٥٫٦١٢()٥٣٫٩٥٦٫٨٨٩(تسبة التغیر في صافي األقساط غیر المك

١٩١٫١٢٠٫٨٣٢٦٨٫٤١٢٫٠١٣٤٩٫٣٤٨٫٩٨٧٦٤٫٦٢٦٫٣٠٨٣٧٣٫٥٠٨٫١٤٠صافي األقساط المكتسبة
)١٦٠٫٤٧٣٫٤٨٢()٨٫٧٦٠٫٢٨٢()٢٦٫٩٠٤٫٣٢٤()١٩٫٨٩٠٫٨٤٩()١٠٤٫٩١٨٫٠٢٧(المدفوعةصافي المطالبات 

)١٥٧٫٥١٥٫٤٨٣()٤٢٫٧٧٨٫١١٢()٢٣٫٨١١٫٤٣٤()٣٣٫٢٤١٫٤٢٠()٥٧٫٦٨٤٫٥١٧(یر في صافي المطالبات تحت التسویة التغ
)٣١٧٫٩٨٨٫٩٦٥()٥١٫٥٣٨٫٣٩٤()٥٠٫٧١٥٫٧٥٨()٥٣٫١٣٢٫٢٦٩()١٦٢٫٦٠٢٫٥٤٤(صافي المطالبات المتكبدة

)٧٦٫٣٢٣٫٣٥٣()١٤٫٧٤٥٫٠٣٤()١١٫٢٠٨٫٣٧٦()١٢٫٤٤٠٫٨٤٤()٣٧٫٩٢٩٫٠٩٩(إكتتاب وثائق التأمینإجمالي تكالیف 
)٢٫٦١١٫٦١٨()٥٣٧٫٦٧٦()٢٩٢٫٤٨٠()٤٦٦٫٧٢٤()١٫٣١٤٫٧٣٨(إشراف وفحص أتعاب

٢٫٤٩٤٫٨٩٧-)٢٫٩٠٢(٢٫١٢٨٫٥٤٩٣٦٩٫٢٥٠عموالت على عملیات معاد إسنادھا 
)٧٦٫٤٤٠٫٠٧٤()١٥٫٢٨٢٫٧١٠()١١٫٥٠٣٫٧٥٨()١٢٫٥٣٨٫٣١٨()٣٧٫١١٥٫٢٨٨(إكتتاب وثائق التأمینتكالیفصافي 

٦٫٨٢٠٫١١٤٦٫٦١٥٫٢٧٩٥٫٤٢٠٫٩٧٠١٫٦٧٢٫٣٦٨٢٠٫٥٢٨٫٧٣١التغیر في إحتیاطي عجز األقساط
)٣٩٢٫١٦٨()٥٢٢٫٤٢٨()٧٫٤٤٩٫٥٥٩(٩٫٣٥٦٫٧٠٥)١٫٧٧٦٫٨٨٦(االكتتاب نتائجصافي 

المملكة 
العربیة السعودیة

بلدان أخرى في 
طقةمن

اإلجماليآسیاإفریقیاالشرق األوسط
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

المنتھیة فيأشھرلفترة التسعة
( غیر مراجعة )٢٠١٣سبتمبر ٣٠

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٢١١٫٩٣٢٫٥٤٣٦٩٫١١٠٫٨٣٠٣٧٫٦٥١٫٧٣٥٥٣٫٢٢٠٫٩٣٦٣٧١٫٩١٦٫٠٤٤إجمالي األقساط المكتتبة

)٦٫٠٩٨٫٦٩٦(-)٩٢٫٠٥٥()١٫٠٦٨٫٥٨٩()٤٫٩٣٨٫٠٥٢(أقساط معاد إسنادھا
)٢٢٫٨٩٧٫٨٩٧()١٫١٧٥٫٤٢٠()٢٫٦٢٥٫١٠٢()٢٫٩١٦٫١٥٩()١٦٫١٨١٫٢١٦(فائض الخسارة مصاریف

١٩٠٫٨١٣٫٢٧٥٦٥٫١٢٦٫٠٨٢٣٤٫٩٣٤٫٥٧٨٥٢٫٠٤٥٫٥١٦٣٤٢٫٩١٩٫٤٥١صافي األقساط المكتتبة 
)١٣٠٫٦٠١٫١٧١()٢٥٫٦٥٦٫٢٧٩()١٣٫٨٧٥٫٠٩٠()٢١٫٩٠٨٫٨٨٢()٦٩٫١٦٠٫٩٢٠(التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

١٢١٫٦٥٢٫٣٥٥٤٣٫٢١٧٫٢٠٠٢١٫٠٥٩٫٤٨٨٢٦٫٣٨٩٫٢٣٧٢١٢٫٣١٨٫٢٨٠صافي األقساط المكتسبة
)٦٢٫٨١٩٫٨٦١()١٣٫٦٥٩٫٣٨٩()٩٫٢١٧٫٨٣١()٦٫٢٤٠٫٦١٣()٣٣٫٧٠٢٫٠٢٨(المدفوعةصافي المطالبات 

)١١٦٫٠٥٣٫٩٧٨()٦٦١٫٦٠٨()٤٫٥٧٠٫٠٧٧()١٧٫٤٩٤٫٦٢٠()٩٣٫٣٢٧٫٦٧٣(التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة 
)١٧٨٫٨٧٣٫٨٣٩()١٤٫٣٢٠٫٩٩٧()١٣٫٧٨٧٫٩٠٨()٢٣٫٧٣٥٫٢٣٣()١٢٧٫٠٢٩٫٧٠١(صافي المطالبات المتكبدة

)٥٥٫٩٩٣٫٩٣٢()٦٫١٨٢٫٢١٠()٥٫٢٢٠٫٠٩٣()١٠٫١٧٧٫٨٦٥()٣٤٫٤١٣٫٧٦٤(إكتتاب وثائق التأمینالیف إجمالي تك
)١٫٨٥٩٫٥٨٠()٢٦٦٫١٠٤()١٨٨٫٢٥٩()٣٤٥٫٥٥٤()١٫٠٥٩٫٦٦٣(إشراف وفحص أتعاب

٢٫٦٧٣٫٥٤٧-٢٫١٩٧٫٣٤٨٤١٦٫١٩٥٦٠٫٠٠٤عموالت على عملیات معاد إسنادھا 
)٥٥٫١٧٩٫٩٦٥()٦٫٤٤٨٫٣١٤()٥٫٣٤٨٫٣٤٨()١٠٫١٠٧٫٢٢٤()٣٣٫٢٧٦٫٠٧٩(كتتاب وثائق التأمینإتكالیفصافي 

-----التغیر في إحتیاطي عجز األقساط
)٢١٫٧٣٥٫٥٢٤(٩٫٣٧٤٫٧٤٣١٫٩٢٣٫٢٣٢٥٫٦١٩٫٩٢٦)٣٨٫٦٥٣٫٤٢٥(االكتتاب نتائجصافي 



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

األولیة الموجزة ( غیر مراجعة ) ( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤سبتمبر ٣٠

٢٤

( تتمة ) المعلومات القطاعیة -١١

) تتمةقطاعات الجغرافیة (ال٢-١١

المملكة 
العربیة السعودیة

بلدان أخرى في
جمالياإلاسیاإفریقیاالشرق األوسط

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في 

( غیر مراجعة )

التأمینإعادةعملیات 
٣٨٦٫٠٩٩٫٣٢٣٩١٫٣١٠٫٩٠٩٤٥٫٣٣٨٫٣٧١٩٦٫٧٤٣٫٨٣٧٦١٩٫٤٩٢٫٤٤٠اتموجودات القطاع
٥٦٥٫٩٨١٫٠٩٥١٦٣٫٧٧٦٫٦٥٣٧١٫٦٣٨٫٥٦٥١٤٤٫٤٨٥٫٨١٥٩٤٥٫٨٨٢٫١٢٨اتمطلوبات القطاع

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
( مراجعة )

عملیات إعادة التأمین
٢٨٢٫٩٥٧٫٩٥٣٥٩٫٢٨٣٫٧٠١٣٣٫٧٦٩٫١٣٦٣٦٫٧٤٦٫٦١٦٤١٢٫٧٥٧٫٤٠٦اتات القطاعموجود

٤٧٥٫٤١٠٫٧٨٩١٠٩٫٨٣٢٫٩٤١٣٩٫٦٣٢٫٦٥٥٦١٫٦٦٥٫٥٩٥٦٨٦٫٥٤١٫٩٨٠اتمطلوبات القطاع

األساسي والمخفض السھم/ (خسارة)ربح-١٢
ياإلساسي والمخفضالسھم(خسارة) /ربححتسابتم إ ة لفترت ینالمنتھیأشھروالتسعةالثالث ي ت بتمبر٣٠ف ك ٢٠١٣و ٢٠١٤س وذل

.الفترةفي نھایةالعادیة المصدرة والقائمة عدد األسھم لالمرجحمتوسطالالفترة على(خسارة)/دخل بتقسیم صافي

القیمة العادلة-١٣
ة نظبموجب مطلوباتالقیمة العادلة ھي المبلغ الذي سیتم إستالمھ لبیع أصل أو سداده لتحویل  ین تمتةیمامعامل املینب ي السوق المتع ف

) ٨(یضاح رقم اإلبإستثناء تلك المبینة في،لمطلوبات المالیةالموجودات والجمیعالدفتریة إن القیمة بالشركة تعتقد إدارةفي تاریخ القیاس. 

القوائم المالیة األولیة الموجزة.بتاریخأعاله، تقارب قیمتھا العادلة

الموجزةاألولیةعتماد القوائم المالیة إ-١٤
.٢٠١٤أكتوبر٢٣الموافق فيھـ١٤٣٥الحجةذي٢٩بتاریخ الموجزةاألولیةھذه القوائم المالیة اإلدارةمجلس عتمدإ


