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ٌسر مجلس إدارة  الشركة السعودٌة إلعادة التؤمٌن  "إعادة" التعاونٌة أن ٌقدم للسادة المساهمٌن الكرام تقرٌره السنوي. 

م. متضمناً أهم التطورات،  2014دٌسمبر  31المالٌة المدققة، واإلٌضاحات للسنة المالٌة المنتهٌة فً  مصحوباً بالقوائم

 .ذات العالقة والنتائج المالٌة، وأنشطة التشؽٌل، واإلفصاحات وفق اللوائح واألنظمة

 

 اخلطط والؼرارات املهمة واألنشطة التشغولوة والتوقعات املستؼبلوة واخملاطر أوال8ً 

  لخطط والقرارات المهمةا .1

 

 تعود ملكٌته للشركة. انتقال المركز الرئٌسً للشركة لمبنى جدٌد فً مدٌنة الرٌاض -

واللجان المنبثقة عن المجلس وذلك بعد انتخاب الجمعٌة العامة للشركة ألعضاء مجلس ئٌس المجلس ونائبه تعٌٌن ر -

 .جدٌدة لمدة ثالث سنواتلفترة اإلدارة 

 . إلدارة االكتتابل هٌكل الشركة تعدٌالموافقة على  -

 .دلٌل صالحٌات أعمال االكتتابإعتماد  -

 م.2014/2015برنامج إعادة اإلسناد للعام  إقرار -

 برنامج إعادة التؤمٌن تدٌره إحدى مإسسات سوق لوٌدز فً المملكة المتحدة.  المشاركة فً الموافقة على  -

دار البٌضاء فً المملكة المؽربٌة وذلك بعد الحصول نة المالٌة للافتتاح مكتب تمثٌلً للشركة فً المدٌالموافقة على  -

 على الموافقات الالزمة من الجهات الرسمٌة. 

 م. 2015الموافقة على خطة العمل للعام  -

 

 

 األنشطة التشؽٌلٌة  .2

 

  التسوٌق والمبٌعات 2.1

مقارنة بالعام  %32تجاوز  معدل نموحٌث سجلت م 2014خالل العام واصلت الشركة جهود النمو والتوسع 

ملٌون لاير  420م مقارنة بـ 2014ملٌون لاير فً العام  556بلؽت  أقساط مكتتبةمحققة بذلك اجمالً  السابق

التً قامت  نتج عن أنشطة تطوٌر األعمال، فقد فً إطار ترسٌخ سٌاسة االنتشار والتنوٌع و. م2013فً العام 

فة وتشمل أسواق المملكة العربٌة السعودٌة والشرق األوسط المستهدتحقٌق نمو فً جمٌع األسواق بها الشركة 

وبالتزامن مع التوسع الجؽرافً تمكنت الشركة من تحقٌق نمو بمعدالت جٌدة فً عدد من . وآسٌا وأفرٌقٌا

من  متوازنوبذلك تحافظ الشركة على مستوى  قطاعات األعمال وخاصة تؤمٌنات الحٌاة والمسإولٌات ،

على بناء  الموقع التنافسً للشركة وقدرتهاضطرد من وٌعزز هذا النمو الماألخطار.  نوٌعالجؽرافً وت زٌعالتو

وقد . والتكالٌؾ التشؽٌلٌةالمفاجئة الخسائر الفنٌة  الناتج عنالتذبذب  أثر فٌؾتخقوٌة تستطٌع محفظة أعمال 

قطاب عمالء جدد حٌث ارتفع فً تطوٌر العالقة مع عمالئها الحالٌٌن وكذلك است كبٌراً  أولت الشركة اهتماماً 

 م متوزعٌن ف2014ًعمٌالً فً عام  250م إلى 2013عمٌالً فً عام  212العمالء لدى الشركة من عدد 

المشاركة فً المحافل اإلقلٌمٌة من الفعالٌات التسوٌقٌة شملت  دولة. وقد نفذت الشركة عدداً  35 أكثر من

باإلضافة إلى رعاٌة المإتمرات  رات التدرٌبٌة لعمالئهاوات والدووتنظٌم عدد من الند والدولٌة المتخصصة

  وملتقى قطر. ، االتحاد العربً للتؤمٌن مثل مإتمر 
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 االكتتاب والمطالبات  2.2

تحسٌن أسلوب إدارة االكتتاب إلى أجرت الشركة عدداً من المبادرات المتعلقة بالجوانب الفنٌة والتً تهدؾ 

الشركة  تتمكنبحٌث  أعمال الشركة محفظةفً توازن اطر وتحقٌق الوترسٌخ سٌاسة انتقاء المخوالمطالبات 

الهٌكل التنظٌمً إلدارة االكتتاب واعتماد إنشاء نتائج فنٌة إٌجابٌة. وشملت هذه المبادرات تطوٌر من تحقٌق 

اب ، كما قامت الشركة بتطوٌر إلجراءات وصالحٌات االكتتالفنٌة  عدد الكوادروزٌادة إدارة خدمات االكتتاب 

 اً عدداً شركة أٌضال اتخذتو. األخطارفً تسعٌروالنمذجة االكتواري  التحلٌلواالستمرار فً استخدام أسالٌب 

وضع وومخصصاتها لتحقق من كفاٌة االحتٌاطٌات الفنٌة وتطوٌر آلٌات مراجعة المطالبات من االجراءات ل

ٌضاً بزٌادة سعتها االكتتابٌة من خالل قامت الشركة أكما . المخاطروتراكم تركز عوامل  ضوابط للتعامل مع

وقد أثمرت هذه لدعم جهود التوسع والنمو مع المحافظة على مستوى مقبول من الحماٌة.  برنامج إعادة اإلسناد

وتكرار الحوادث الجسٌمة خاصة فً استمرار المنافسة الحادة األداء للشركة إال أن معدالت  تحسٌنالجهود فً 

  .م2014ظاللها على النتائج الفنٌة للعام قطاع الممتلكات ألقت ب

 

 القوى العاملة والتدرٌب 2.3

ة الفنٌة لدٌها لما لذلك من أهمٌة استراتٌجٌة تنعكس على أسلوب ءرفع الكفا مستمر إلىلشركة بشكل اتسعى 

تنفٌذ  تقدٌم الخدمات وإدارة العالقة مع العمالء. وقد واصلت الشركة فً االستثمار فً القوى العاملة من خالل

تتمتع بمإهالت وخبرات عالٌة استقطاب كوادر برامج التؤهٌل والتدرٌب محلٌاً وخارجٌاً. كما قامت الشركة ب

  المستوى. 

 

 حققت الشركةفً توطٌن صناعة إعادة التؤمٌن فً المملكة فقد فً المساهمة الفاعلة الشركة انطالقاً من رؼبة و

تتزامن مع توسع لم إدخال تعدٌالت هٌكلٌة 2014تم خالل العام و .م2014العام فً  %58 بلػ معدل َسْعَودة 

 نتاجٌة. ومتطلبات النمو ورفع مستوى اإلالشركة 

 

 األنظمة المعلوماتٌة 2.4

م عدداً من مشارٌع تطوٌر البنٌة التقنٌة للشركة التً تهدؾ إلى توفٌر تقنٌات 2014نفذت الشركة خالل العام 

لتشؽٌلٌة ورفع معدالت االنتاجٌة وتحسٌن الخدمات المقدمة للعمالء وتعزٌز متطورة لتسهم فً تطوٌر الكفاءة ا

مستوى الحماٌة. وشملت هذه المشارٌع االنتهاء من مشروع البنٌة التحتٌة االلكترونٌة لمبنى اإلدارة العامة 

دة التؤمٌن الجدٌد بمدٌنة الرٌاض وتشؽٌل مركز المعلومات به. كما تم تدشٌن المرحلة الثانٌة من نظام إعا

، وكذلك تشؽٌل منظومة الربط اآللً عن  Workflowالرئٌسً والعمل على تطوٌر تطبٌق سٌر العمل اآللً 

   .ل اآلمن لتطبٌقات الشركةبعد الذي ٌسهل الوصو

 

 تطورات عامة 2.5

انتخاب أعضاء مجلس االدارة لفترة جدٌدة وتم م 11/05/2014انعقدت الجمعٌة العامة للشركة فً تارٌخ  -

اللجان المنبثقة عن تشكٌل ذلك إقرار مجلس اإلدارة لتعٌٌن رئٌس المجلس ونائبه و وتبع، دة ثالث سنوات لم

 المجلس. 

لمدة ثالث  مإسسة النقد العربً السعودي من قبلالشركة لمزاولة نشاط إعادة التؤمٌن  تصرٌح تم تجدٌدكما  -

 سنوات.

 +BBBركة من المحافظة على تصنٌفها اإلئتمانً تمكنت الشوفٌما ٌتعلق بالتصنٌؾ االئتمانً للشركة  -

 بوضع مستقر +gcAA إقلٌمً أٌضاً على تصنٌؾ حصلت"ستاندارد بورز" كما  هٌئةبوضع مستقر من 

 .من ذات الهٌئة على مستوى دول مجلس التعاون الخلٌجً

ة نبمدٌٌتة للشركة للشركة لمبنى جدٌد تعود ملك ز الرئٌسًنتقال المركوااالنتهاء من أعمال التجهٌز وتم  -

 فً طرٌق الدائري الشمالً لٌتزامن مع التوسع فً أعمال الشركة. الرٌاض 
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 التوقعات المستقبلٌة .3

 

التنوٌع فً والتً تحرص من خاللها على زٌادة المتؤنً تواصل الشركة فً تطبٌق استراتٌجٌة النمو والتوسع س

تمكن معاٌٌر فنٌة عالٌة وتطبٌق لٌاسة إكتتاب ملتزمة وكذلك التوزٌع الجؽرافً لنطاق أعمالها ضمن سالمنتجات 

ثر أسواق إعادة التؤمٌن بالتحوالت االقتصادٌة التً تشهدها كثٌر من تحقٌق نتائج إكتتاب إٌجابٌة. وتتؤالشركة من 

ت دول العالم بما فً ذلك التؽٌر فً أسعار النفط وانعكاساته على األسواق المالٌة. وعلى الرؼم من وجود مإشرا

وبعض األسواق اآلسٌوٌة لنمو مرتقب تشهده بعض األسواق التً تعمل بها الشركة وخصوصاً سوق المملكة 

على  تحدٌاً فرٌقٌة إال أن حدة المنافسة ووفرة السعة االكتتابٌة وزٌادة معدالت تكرار الخسائر الجسٌمة تشكل واإل

عدد من للتعامل مع مثل هذه الظروؾ من خالل على تحسٌن نتائجها الفنٌة. وقد استعدت الشركة  ةقدرة الشرك

المراجعة الدورٌة إلجراءات قبول المخاطر وتوظٌؾ أسالٌب التحلٌل االكتواري فً التسعٌر الخطوات بما فً ذلك 

 لدٌها. لفنٌةاتطوٌر قدرات االكتتاب وتحدٌد االحتٌاطٌات الفنٌة و

 

 المخاطر الحالٌة والمستقبلٌة .4

  هذاحوكمة المخاطر الخاصة بالشركة. وٌعتمد  " Risk Appetiteمعاٌٌر قبول الخطر "ٌحدد مجلس إدارة الشركة 

 Enterpriseوتتبع الشركة سٌاسات للتعامل مع المخاطر، وذلك من خالل تطبٌق نظام إدارة  المخاطر الشامل "

Risk Management النظام فً إطاره أعمال الشركة، وٌتضمن هذا تطور " الذي ٌتم تحدٌثه باستمرار بناء على

 ما وحسب آلٌة للتعرؾ على المخاطر ذات العالقة وكٌفٌة تقٌٌمها والتعامل معها ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها.

وإعادة  التؤمٌن، إعادة لمخاطر معرضةفإن الشركة  المالٌة القوائم حول اإلٌضاحات من (31) رقم اإلٌضاح فً ورد

أسعار الصندوق ، وإدارة رأس المال ، والقٌمة ووالسٌولة والعمالت ، ئتمان أسعار العموالت ، واالواإلسناد ، 

 بالشركة للمخاطر السنوٌة المراجعة أسفرت كماالمتطلبات النظامٌة. بالعادلة لألدوات المالٌة والمخاطر المتعلقة 

 :الحالٌة التالٌة المخاطر تحدٌد عن 2014 عام خالل

  إعادة التؤمٌنمخاطر 

ارتفاع حدتها. وٌمكن وزٌادة تكرار المطالبات والتعرض للكوارث ، و والتراكم، التؤمٌن تشمل التركز  خطار إعادةم

الحد من هذه المخاطر من خالل التنوٌع فً المخاطر وااللتزام بمعاٌٌر االكتتاب باإلضافة إلى االستفادة من تؽطٌة 

 إعادة اإلسناد.

 إعادة اإلسناد مخاطر

ناد من عدم قٌام معٌدي التؤمٌن بالوفاء بالتزاماتها حسب اتفاقٌات إعادة اإلسناد وتشمل عدم تنشآ مخاطر إعادة اإلس

دفع المطالبات المستحقة. وللسٌطرة على هذه المخاطر ٌتم إختٌار شركات إعادة التؤمٌن بشكل دقٌق والتؤكد من 

 .الخاص بهذه الشركات التصنٌؾ االئتمانً

  الئتمانامخاطر 

وٌتم التعامل مع هذه ، ئتمان فً حالة تعثر األطراؾ التً تتعامل معها الشركة فً سداد مستحقاتها تكمن مخاطر اال

تطوٌر المخاطر من خالل سٌاسات تضمن التؤكد من مستوى جودة االئتمان والمركز المالً والقانونً باإلضافة إلى 

 المدٌنة. والمراقبة الدورٌة للذمم العالقة

  السٌولةمخاطر 

وتقوم الشركة بمتابعة متطلبات  ، لوفاء بالتزامات الشركة المالٌةاطر فً عدم توفر السٌولة الالزمة لتكمن مخ

  السٌولة بشكل دوري للحد من هذه المخاطر كما تحدد سٌاسة االستثمار ضوابط للتعامل مع مخاطر السٌولة.

 مخاطر السوق

ركة واستثماراتها، وتشمل مخاطر لشألسواق فً أنشطة اواتجاهات اقتصادٌة العوامل االلناتجة عن ار طتإثر المخا

من خالل استراتٌجٌة  ، وٌتم التعامل مع هذه المخاطر أسعار األسهم وأسعار الفائدة وأسعار صرؾ العمالت

 . التً تتبعها الشركةاالستثمار 
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 عدم االلتزام بالمتطلبات النظامٌةمخاطر 

ة عن الجهات االشرافٌة خاصة أنظمة هٌئة السوق المالٌة ومإسسة النقد االلتزام باألنظمة الصادرٌتطلب من الشركة 

وتتبع الشركة سٌاسات تضمن االلتزام الكامل بجمٌع المتطلبات  .ووزارة التجارة والصناعة العربً السعودي

 ة. النظامٌة وتتعامل معها بجدٌة تامة ، كما توجد لدى الشركة إدارة إلتزام متخصصة ترتبط بلجنة المراجع

 

 : تتوقع الشركة أن تواجه عدداً من المخاطر المستقبلٌة أهمهاكما 

 التعرض لحوادث الكوارث الطبٌعٌة والحوادث الجسٌمة المنفردة الناتجة عن التوسع فً أنشطة االكتتاب. مخاطر  -

 ثمارات الشركة. ما قد ٌنتج عنها من تقلٌص  فً عوائد استمخاطر تؤثٌر تؽٌٌرات أسعار النفط و -
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  والػروق اجلوهروةالتشغولوة  ثانوا8ً النتائج

 خٌرةالمركز المالً للسنوات الخمس األ قائمة .1

 

31 ديسمبر 

2010م

31 ديسمبر 

2011م

31 ديسمبر 

2012م

31 ديسمبر 

2013م

31 ديسمبر 

2014م
بآالف الرٌاالت

موجودات عمليات إعادة التأمين

3,935 8,294 583 5,269 1,455 نقدٌة وأرصدة لدى البنوك

- - - - 13,125 ودائع ألجل 

10,642 19,127 27,608 70,493 112,739 أقساط تؤمٌن مدٌنة ، صافى 

- 44,645 83,244 95,329 124,912 استثمارات مدرجه قٌمتها العادلة فى قائمة الدخل

28,751 53,148 91,901 164,869 220,186 أقساط تؤمٌن مستحقة

39,411 86,634 42,123 104,888 105,140 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوٌة

330 238 968 1,069 28,113 مصارٌف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

26,734 14,018 6,385 173,316 188,020 مبالغ مستحقة من عملٌات المساهمٌن

34,253 24,836 5,755 2,344 2,080 الحصة المعاد إسنادها من األقساط غٌر المكتسبة

14,352 19,842 32,506 54,446 63,512 تكالٌف اكتتاب مإجلة

1,105 10,316 11,593 15,717 17,312 أقساط فائض الخسارة المإجلة  

2,346 2,333 5,303 7,337 6,269 ممتلكات ومعدات ، صافً

161,859 283,431 307,969 695,077 882,863 تأمين  مجموع موجودات عمليات إعادة ال

موجودات المساهمين

1,168 140,054 615 85,674 2,568 نقدٌة وأرصدة لدى البنوك

403,925 258,439 187,500 37,500 24,000 ودائع ألجل

5,697 1,900 478 1,040 70 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

2,996 2,987 3,280 3,295 3,704 دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك

307,400 256,001 445,743 595,180 732,672 استثمارات مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل

211,322 209,792 209,047 173,995 145,470 استثمارات مقتناة حتى تارٌخ االستحقاق

1,758 3,037 4,283 5,738 7,101 مصارٌف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ودٌعة نظامٌة

- - 29,784 32,992 33,521 ممتلكات ومعدات، صافً

1,034,266 972,210 980,730 1,035,414 1,049,106 مجموع موجودات المساهمين

1,196,125 1,255,641 1,288,699 1,730,491 1,931,969 مجموع الموجودات
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31 ديسمبر 

2010م

31 ديسمبر 

2011م

31 ديسمبر 

2012م

31 ديسمبر 

2013م

31 ديسمبر 

2014م بآالف الرٌاالت

مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

- 2,486 4,768 8,143 22,618 ذمم دائنة

15,362 22,236 3,266 7,615 4,173 ذمم إعادة إسناد دائنة

16,025 14,197 4,243 4,463 1,129 أقساط إعادة إسناد المستحقة

54,120 81,351 122,379 215,025 238,458 إجمالً األقساط غٌر المكتسبة

57,170 146,505 159,413 424,277 609,842 إجمالً المطالبات تحت التسوٌة

- - - 26,167 إحتٌاطً عجز األقساط - 

10,409 6,926 1,581 811 750 دخل عموالت غٌر مكتسبة

7,826 8,791 10,025 5,923 2,480 مصارٌف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

947 939 1,362 1,721 2,481 مكافآة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

- - 932 932 932 توزٌعات الفائض المستحقة 

161,859 283,431 307,969 695,077 882,863 تأمين  مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة ال

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

- - 1,000 500 - ذمم دائنة

21,359 25,163 30,087 33,185 35,442 مخصص الزكاة وضرٌبة الدخل 

26,734 14,018 6,385 173,316 188,020 مبالغ مستحقة الى عملٌات إعادة التؤمٌن

1,758 3,037 4,283 6,641 8,219 مصارٌف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

49,851 42,218 41,755 213,642 231,681 مجموع مطلوبات المساهمين

 حقوق المساهمين

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 رأس المال

6,071 6,071 6,071 6,071 6,071 إحتٌاطً نظامً 

)21,656( )76,079( )67,095( )184,299( )188,646( عجز متراكم 

984,415 929,992 938,976 821,772 817,425 مجموع حقوق المساهمين

1,034,266 972,210 980,731 1,035,414 1,049,106 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

1,196,125 1,255,641 1,288,700 1,730,491 1,931,969
تأمين  مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة ال

ومطلوبات حقوق المساهمين
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نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس األخٌرة  .2

31 ديسمبر 

2010م

31 ديسمبر 

2011م

31 ديسمبر 

2012م

31 ديسمبر 

2013م

31 ديسمبر 

2014م بآالف الرٌاالت

قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم

إجمالً األقساط المكتتبة 556,290 420,086 245,032 159,609 107,475

(66,982) (55,085) (3,319) (6,449) (6,101) أقساط معاد إسنادها

(1,623) (12,990) (22,427) (27,817) (35,595) مصارٌف فائض الخسارة

صافً األقساط المكتتبة 514,594 385,820 219,286 91,534 40,492

(11,388) (36,648) (60,110) (96,057) (23,697) التغٌر فى صافى االقساط غٌر المكتسبة

صافً األقساط المكتسبة 490,897 289,763 159,176 54,886 27,482

(19,186) (58,452) (92,238) (300,257) (401,011) صافً المطالبات المتكبدة

(20,785) (34,108) (49,786) (83,330) (103,811) إجمالً تكالٌف اإلكتتاب

عموالت على عملٌات معاد إسنادها 1,948 3,437 6,123 19,591 15,823

(429) (952) (1,225) (2,100) (2,781) أتعاب إشراف ورقابة

- - - (26,167) التغٌر فى إحتٌاطً عجز األقساط 26,167

2,905 (19,035) 22,050 (118,654) صافً نتائج اإلكتتاب 11,409

- - - - دخل عموالت خاصة من الودائع ألجل 70

- - 48 39 226 
أرباح محققة من إستثمارات مدرجة قٌمتها العادلة فى 

قائمة الدخل

- 303 637 658 2,431 
أرباح غٌر محققة من إستثمارات مدرجة قٌمتها العادلة 

فى قائمة الدخل

- - اٌرادات اخرى 59 102 4,160

- - (37) (191) (240) مصارٌف إدارة إستثمارات

(24,251) (18,351) (17,536) (21,558) (23,352) مصارٌف عمومٌة و إدراٌة

(589) - - - - مكافآت وبدل اجتماعات و مصارٌف مجلس اإلدارة

(21,935) (37,083) 9,321 (139,604) (9,397) صافً )عجز( /  فائض عملٌات إعادة التؤمٌن

21,935 37,083 (8,389) 139,604 9,397 
حصة المساهمٌن من عجز / )فائض( عملٌات إعادة 

التؤمٌن

21,935 - 932 - - فائض عملٌات إعادة التؤمٌن بعد حصة المساهمٌن

- - - الفائض المتراكم كما فى بداٌة السنة 932 932

- - الفائض المتراكم كما فى نهاٌة السنة 932 932 932

إٌرادات إستثمارات 40,120 54,781 32,658 21,891 24,925

- - 2,250 - إٌرادات أخرى 248

(2,934) (614) 103 1,124 (550) خسائر / أرباح تحوٌل عمالت أجنبٌة

- (17,917) (11,279) (13,309) (14,947) مصارٌف عمومٌة وإدارٌة

- (298) (1,841) (2,311) (3,077) مصارٌف إدارة اإلستثمارات

- (284) (1,327) (335) (1,558) مكافآت وبدل اجتماعات ومصارٌف مجلس االدارة

(21,935) (37,083) 8,388 (139,604) (9,397)
حصة المساهمٌن من عجز / )فائض( عملٌات إعادة 

التؤمٌن

56 (34,306) 28,952 (99,654) صافً دخل / )خسارة( السنة 10,839

قائمة عمليات المساهمين
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 م2014-2013للعامٌن إٌضاح لفروقات نتائج عملٌات إعادة التؤمٌن  .3

نسبة التغير %
التغيرات +     

أو )-(

31 ديسمبر 

2013م

31 ديسمبر 

2014م بآالف الرٌاالت

32% إجمالً األقساط المكتتبة 556,290 420,086 136,204

5% 348 (6,449) (6,101) أقساط معاد إسنادها

28% (7,778) (27,817) (35,595) مصارٌف فائض الخسارة

33% صافً األقساط المكتتبة 514,594 385,820 128,774

75% 72,360 (96,057) (23,697) التغٌر فى صافى االقساط غٌر المكتسبة

69% صافً األقساط المكتسبة 490,897 289,763 201,134

34% (100,754) (300,257) (401,011) صافً المطالبات المتكبدة

25% (20,481) (83,330) (103,811) إجمالً تكالٌف اإلكتتاب

43% (1,489) عموالت على عملٌات معاد إسنادها 1,948 3,437

32% (681) (2,100) (2,781) أتعاب إشراف ورقابة

200% 52,334 (26,167) التغٌر فً إحتٌاطً عجز األقساط 26,167

110% 130,063 (118,654) صافً نتائج اإلكتتاب 11,409

- 70 - دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 70

479% 187 39 226 
أرباح  محققة من إستثمارات مدرجة قٌمتها العادلة 

فى قائمة الدخل

269% 1,773 658 2,431 
أرباح غٌر محققة من إستثمارات مدرجة قٌمتها 

العادلة فى قائمة الدخل

42% (43) اٌرادات اخرى 59 102

26% (49) (191) (240) مصارٌف إدارة إستثمارات

8% (1,794) (21,558) (23,352) مصارٌف عمومٌة و إدارٌة

93% 130,207 (139,604) (9,397) صافً عجز عملٌات إعادة التؤمٌن

93% (130,207) حصة المساهمٌن من عجز عملٌات إعادة التؤمٌن 9,397 139,604

- - - - فائض عملٌات إعادة التؤمٌن بعد حصة المساهمٌن

- - الفائض المتراكم كما فى بداٌة السنة 932 932

- - الفائض المتراكم كما فى نهاٌة السنة 932 932
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 وصؾ ألنواع النشاط الرئٌسٌة ونتائجها .4

ختٌاري وذلك فً كل من تفاقً واإلاإلاونٌة فً مجال إعادة التؤمٌن تعمل الشركة السعودٌة إلعادة التؤمٌن "إعادة" التع

ة السعودٌة والدول العربٌة ودول الشرق األوسط  وآسٌا فروع التؤمٌنات العامة والتؤمٌنات على الحٌاة فً المملكة العربٌ

، وتتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب فً مالٌزٌا فً لبوانوفرعها  وأفرٌقٌا من مركزها الرئٌسً بالرٌاض

 منتجاتها وخدماتها حسب التفصٌل الموضح فً الجدول التالً :

اإلجمالي أخرى
الحوادث 

العامة
الحياة المركبات البحري الحريق الهندسة بآالف الرٌاالت

إجماًل األقساط المكتتبة 87,406 212,311 55,227 24,981 97,019 37,436 41,910 556,290

(6,101) 77 26 (1) 0 316 155 (6,674) أقساط معاد إسنادها

(35,595) (880) (412) (1,929) (390) (1,192) (23,582) (7,210) مصارٌف فائض الخسارة

صاًف األقساط المكتتبة 73,522 188,884 54,351 24,591 95,089 37,050 41,107 514,594

(23,697) (4,152) (4,348) (1,117) 17,608 (3,447) (23,885) (4,356)
التغٌر فى صافى االقساط غٌر 

المكتسبة

صاًف األقساط المكتسبة 69,166 164,999 50,904 42,199 93,972 32,702 36,955 490,897

(401,011) (51,062) (12,290) (67,126) (41,315) (30,464) (134,546) (64,208) صاًف المطالبات المتكبدة

(103,811) (2,583) (8,198) (3,455) (6,451) (14,794) (48,768) (19,562) إجماًل تكالٌف اإلكتتاب

1,948 (10) 179 15 0 (195) 112 1,847 
عموالت على عملٌات معاد 

إسنادها

(2,781) (208) (188) (485) (125) (276) (1,061) (438) أتعاب إشراف ورقابة

26,167 (1,792) (1,734) (8,133) 5,538 (1,219) 37,192 (3,685)
التغٌر فى إحتٌاطً عجز 

األقساط

11,409 (18,700) 10,471 14,788 (154) 3,956 17,928 (16,880) صافي نتائج اإلكتتاب
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 تحلٌل الجؽرافًاألقساط  المكتتبة وال .5

 420,086مقابل ألؾ لاير  556,290 م حٌث بلػ2014% عام 32ارتفع إجمالً أقساط إعادة التؤمٌن المكتتبة بنسبة 

واألسواق اآلسٌوٌة التسوٌق والمبٌعات باألسواق المحلٌة  جهود زٌادةإلى  ًلك بشكل أساسذ م وٌرجع 2013 ألؾ  لاير

اط الرسم البٌانً التالً إجمالً أقسٌوضح و .م2014الشرق األوسط  فً عام  بلدان أخرى فًأٌضاً فً و ةفرٌقٌاألو

 :بآالؾ الرٌاالت م2014-2010ة التؤمٌن المكتتبة خالل الفتر

 

 

 

 فٌما ٌلً توزٌع األقساط  المكتتبة على قطاعات األعمال  الرئٌسٌة )بآالؾ الرٌاالت(

2013 2014 القطاع

76,638 87,406 الهندسة

159,959 212,311 الحرٌق

45,638 55,227 البحري

50,626 24,981 المركبات

51,314 97,019 الحٌاة

16,888 37,436 الحوادث العامة

19,023 41,910 أخرى

420,086 556,290 اإلجمالي
 

 107,475  

 159,609  

 245,032  

 420,086  

556,290 

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000
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 األقساط المكتتبة
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 بآالؾ الرٌاالت األقساط المكتتبة تحلٌل جؽرافً إلجمالً

النسبة لإلجمالً األقساط المكتتبة النسبة لإلجمالً األقساط المكتتبة

53% 221,272 50% المملكة العربٌة السعودٌة 278,818

18% 75,850 17% 94,954 
بلدان أخرى فً منطقة الشرق 

األوسط

15% 63,565 12% أفرٌقٌا 63,884

14% 59,399 21% آسٌا 118,634

100% 420,086 100% اإلجمالي 556,290

20142013
القطاع الجغرافي

 

 

 مجموع اإلٌرادات  .6

ألؾ  لاير عام  293,303م مقابل 2014ألؾ لاير عام  519,071% حٌث بلػ 77ارتفع مجموع اإلٌرادات بنسبة 

م إلى 2013 فً عام ألؾ لاير  289,763م وقد جاء ذلك نتٌجة ارتفاع صافً أقساط إعادة التؤمٌن المكتسبة من 2013

الفترة فٌما ٌلً الرسم البٌانً بمجموع اإلٌرادات خالل  %.69م بنسبة قدرها 2014ألؾ لاير فً عام  490,897

 )بآالؾ الرٌاالت(. م2010-2014
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 المتكبدة طالباتالم .7

لاير فً عام  لؾأ 401,011% إلى 34صافً المطالبات المتكبدة بعد استقطاع حصة معٌدي التؤمٌن بنسبة رتفع إ

 م.2013لاير فً عام  ألؾ 300,257م من 2014

 

 مجموع التكالٌؾ والمصارٌؾ .8

 433,604م مقابل 2014ألؾ لاير عام  531,195لػ مجموع تكالٌؾ ومصارٌؾ عملٌات إعادة التؤمٌن التشؽٌلٌة ب

هو مذكور فً  ت المتكبدة كما% وٌرجع ذلك بشكل أساسً إلى المطالبا23م  مرتفعاً بنسبة قدرها 2013ألؾ  لاير عام 

 15,955م مقابل 2014ألؾ لاير عام  20,133كما بلػ مجموع تكالٌؾ ومصارٌؾ عملٌات المساهمٌن  .البند السابق

 %.26م مرتفعاً بنسبة قدرها 2013ألؾ  لاير عام 

 

 مجموع االستثمارات  .9

ألؾ  لاير  992,347 سعودي مقابل ألؾ لاير 1,002,142م مبلػ 2014ستثمارات المساهمٌن خالل عام إبلػ مجموع 

م مبلػ 2014ستثمارات عملٌات إعادة التؤمٌن خالل عام إ%، وكذلك بلػ مجموع 1م مرتفعاً بنسبة 2013فً عام 

فٌما ٌلً الرسم البٌانً  %.45م مرتفعاً بنسبة قدرها 2013ألؾ لاير للعام  95,329ألؾ لاير مقابل  138,037

 : )بآالؾ الرٌاالت( م 2014-2010لفترة ابمجموع االستثمارات خالل 

 

 

 

 1,022,647  
 964,286   942,905  

 992,347   1,002,142  

44,645 
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 إٌرادات استثمارات عملٌات إعادة التؤمٌن .10

 697ألؾ لاير سعودي مقابل  2,726م مبلػ 2014التؤمٌن خالل عام  عملٌات إعادة بلػ مجموع إٌرادات استثمارات

موع إٌرادات استثمارات وٌوضح الرسم البٌانً مج %.291م مرتفعاً بنسبة قدرها 2013ألؾ لاير سعودي للعام 

 : )بآالؾ الرٌاالت( م2014-2010الفترة عملٌات إعادة التؤمٌن خالل 
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 إٌرادات استثمارات المساهمٌن .11

 قدرها إٌرادات مقابل م2014 عام خالل لاير ألؾ 40,120 قدرها إٌرادات المساهمٌن عملٌات ستثماراتا حققت

وٌوضح الرسم البٌانً مجموع إٌرادات استثمارات  .%28 درهق بانخفاض وذلك م2013 عام لاير ألؾ 55,907

 :)بآالؾ الرٌاالت( م2014-2010 المساهمٌن خالل الفترة

 

 

 

 بآالؾ الرٌاالتتحلٌل جؽرافً إلجمالً إٌرادات استثمارات المساهمٌن 

النسبة لإلجماًل إٌرادات االستثمارات النسبة لإلجماًل إٌرادات االستثمارات

34% 19,192 29% المملكة العربٌة السعودٌة 11,822

66% 36,715 71% خارج المملكة العربٌة السعودٌة 28,298

100% 55,907 100% اإلجمالي 40,120

20142013
القطاع الجغرافي
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 فائض عملٌات إعادة التؤمٌن التشؽٌلٌة/)عجز( .12

 م،2014 عام خالل لاير  ألؾ 11,883 وقدره عجزاً  االستثمارات عائد قبل التشؽٌلٌة  التؤمٌن إعادة عملٌات حققت

 لقائمة العجز هذا من المساهمٌن حصة تحوٌل تم وقد م2013 لعام خالل لاير ألؾ 140,110 قدره و عجز مقابل

-2010 التؤمٌن التشؽٌلٌة خالل الفترة الرسم البٌانً التالً )عجز(/فائض عملٌات إعادةٌوضح و .المساهمٌن عملٌات

 :)بآالؾ الرٌاالت( م2014
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 )خسارة( عملٌات المساهمٌن /دخلصافً  .13

 بمبلػ م2013 عام فً خسارة صافً مقابل لاير  ألؾ 10,839 بلػ م2014 عام دخل صافً المساهمٌن عملٌات حققت

وكذلك االرتفاع فى ، % 69ألقساط المكتسبة بنسبة إلى اإلرتفاع فى صافى ا فً ذلكسبب الٌعود و .لاير ألؾ 99,654

)خسارة( /دخلالبٌانً التالً أجمالً صافً  الرسموضح وٌ %.392صافى أرباح إستثمارات حملة الوثائق بنسبة 

 : )بآالؾ الرٌاالت( م2014-2010عملٌات المساهمٌن خالل الفترة 

 

 

 الرٌاالت بآالؾ م2014-2010الفترة قائمة عملٌات المساهمٌن خالل 

2010م 2011م 2014م 2013م 2012م
باالف الرٌاالت

إٌرادات إستثمارات 40,120 54,781 32,658 21,891 24,925

- - 2,250 - إٌرادات أخرى 248

(2,934) (614) 103 1,124 (550)  )خسائر( / أرباح تحوٌل عمالت أجنبٌة

- (17,917) (11,279) (13,309) (14,947) مصارٌف عمومٌة وإدارٌة

- (298) (1,841) (2,311) (3,077) مصارٌف إدارة اإلستثمارات

- (284) (1,327) (335) (1,558) مكافآت وبدل اجتماعات ومصارٌف مجلس االدارة

(21,935) (37,083) 8,388 (139,604) (9,397)
حصة المساهمٌن من )عجز( / فائض عملٌات إعادة 

التؤمٌن

56 (34,306) 28,952 (99,654) صافً دخل / )خسارة( السنة 10,839

 

  

 56  
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 (120,000)

 (100,000)
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 إجمالً الدخل/)العجز( الشامل .14

 بمبلػ م2013 عام فً الشامل العجز إجمالً مقابل لاير، ألؾ 4,347 مبلػ م2014 عام خالل الشامل العجز إجمالً بلػ

 .لاير  ألؾ 117,204

 االتبآالؾ الرٌ م2014-2010قائمة عملٌات المساهمٌن الشاملة خالل الفترة 

2010م 2011م 2014م 2013م 2012م
باالف الرٌاالت

56 (34,306) 28,952 (99,654) صافً دخل / )خسارة( السنة 10,839

(21,274) (20,117) (19,967) (17,550) (15,186) الزكاة و ضرٌبة الدخل

(21,218) (54,423) 8,984 (117,204) (4,347) إجمالً )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

 

 

 نٌةلفاات ٌاالحتٌاط .15

 الفنٌة االحتٌاطٌات ارتفعت وقد المالٌة، وقدرتها الشركة ةءمال من تعزز فنٌة اتٌاحتٌاط بناء على الشركة سٌاسة تهدؾ

 .م2013 عام لاير ألؾ 504,601 مقابل لاير ألؾ 678,318 بلؽت حٌث% 34 قدرها بنسبة م2014 العام فً

 م بآالؾ الرٌاالت: 2014-2010ضح الرسم البٌانً التالً االحتٌاطٌات الفنٌة خالل الفترة وٌو
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 الموجودات  .16

 عام فً لاير  ألؾ 1,730,491 مقابل م2014 عام فً لاير  ألؾ 1,931,969 الشركة موجودات مجموع بلػ

 عام فً لاير  ألؾ 882,863 مبلػ  التؤمٌن إعادة عملٌات موجودات مجموع بلػ وقد ،%12 بنسبة مرتفعة م2013

 لاير  ألؾ 1,049,106 مبلػ المساهمٌن موجودات ومجموع م،2013 عام فً لاير  ألؾ 695,077 مقابل م2014

وٌوضح الرسم البٌانً التالً الموجودات خالل الفترة  .م2013 عام فً لاير  ألؾ 1,035,414 مقابل م2014 عام فً

 م بآالؾ الرٌاالت:2010-2014

 

 

 التابعة  اتالشرك .17

 تابعة للشركة داخل المملكة أو خارجها. اتال توجد شرك

  

 1,196,125   1,255,641   1,288,700  
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 سٌاسة توزٌع األرباح  .18

سٌاسة الشركة فً تعتمد . وفلن تقوم الشركة بتوزٌع أرباح لهذا العامالسنوات السابقة  منلوجود خسائر متراكمة نظراً 

 على تحقٌق عوائد ومكاسب مجزٌة للمستثمرٌن فً أسهم الشركة وفقاً لالعتبارات التالٌة :ع األرباح توزٌ

توزٌع أرباح نقدٌة مجزٌة على المساهمٌن، بعد األخذ فً االعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزٌع بما فً  .1

توزٌع وحدود االئتمان المتاحة القابلة لل ذلك الوضع المالً للشركة ومتطلبات رأس المال العامل واألرباح

 للشركة، باإلضافة إلى الوضع االقتصادي العام.

المبقاة  الخاصة بذلك المرتبطة باألرباح أسهم مجانٌة للمساهمٌن فً حالة توفر الظروؾ والمتطلبات حمن .2

 ومكونات حقوق المساهمٌن فً المراكز والقوائم المالٌة للشركة.

باح  النقدٌة أو أسهم المنحة لمالكً األسهم المسجلٌن بسجالت مركز اإلٌداع لدى تكون أحقٌة األرباح  سواء األر .3

 شركة السوق المالٌة فً نهاٌة تداول ٌوم انعقاد الجمعٌة العامة.

 .مواعٌد التً ٌحددها مجلس اإلدارةتدفع الشركة األرباح  المقرر توزٌعها على المساهمٌن فً ال .4

 

 توزٌع األرباح  بناء على قرار الجمعٌة العامة وٌكون ذلك على الوجه التالً:ً للشركة ٌتم حسب النظام األساسو

 تجنب الزكاة وضرٌبة الدخل المقررة. .1

%( من األرباح  الصافٌة لتكوٌن احتٌاطً نظامً، وٌجوز للجمعٌة العامة العادٌة وقؾ هذا التجنٌب 20ٌجنب ) .2

 متى بلػ االحتٌاطً المذكور مقدار رأس المال المدفوع .

ٌجوز للشركة تجنٌب نسبة مئوٌة من األرباح  السنوٌة الصافٌة لتكوٌن احتٌاطً إضافً ٌخصص لدعم المركز  .3

 المالً للشركة حسب ما تقرره الجمعٌة العامة .

 %( من رأس المال المدفوع.5ٌوزع من الباقً بعد ذلك دفعة أولى للمساهمٌن ال تقل عن ) .4

 ة فً األرباح  أو ٌحول إلى حساب األرباح  المبقاة.ٌوزع الباقً بعد ذلك على المساهمٌن كحص .5

( الواردة 4قرة )لفاسنوٌة المحددة فً األرباح  الٌجوز بقرار من مجلس اإلدارة  توزٌع أرباح دورٌة تخصم من  .6

 أعاله وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة.
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 التنظوموة اللوائح سبح واإلقرارات واإلفصاحات لتزاماتاالثالثا8ً 

 االلتزام بالقواعد واللوائح التنظٌمٌة .1

م. االلتزام بالقواعد واللوائح التنظٌمٌة المطبقة فً المملكة العربٌة السعودٌة 2014بشكل عام حققت الشركة خالل عام 

 والتً تشمل:

 القواعد واللوائح الصادرة عن هٌئة السوق المالٌة. -

 مإسسة النقد العربً السعودي.القواعد واللوائح الصادرة عن  -

 قواعد الزكاة وضرٌبة الدخل الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل. -

 العمال الصادر عن وزارة العمل. نظام العمل و -

 

 

 االلتزام بالئحة حوكمة الشركات .2

م ما عدا 2014لتزمت الشركة بتطبٌق جمٌع مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هٌئة السوق المالٌة خالل العام ا

 المادة التالٌة:

 رقم المادة  نص المادة أسباب عدم التطبٌق

          

الموافقة الرسمٌة على إجراء  الشركةلم تتلق 
 التعدٌل من مإسسة النقد العربً السعودي

 ٌجب اتباع أسلوب التصوٌت التراكمً عند"
 "التصوٌت إلختٌار أعضاء مجلس اإلدارة

 وٌت ( )ب( حقوق التص6لمادة )ا
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 تكوٌن مجلس اإلدارة  وتصنٌؾ أعضائه والشركات المساهمة لكل عضو .3

ترة جدٌدة انتخاب أعضاء مجلس االدارة لفتم م فقد 11/05/2014بناًء على إجتماع الجمعٌة العامة للشركة فً تارٌخ 

 وتشكٌل اللجان المنبثقة عن المجلس.  ذلك إقرار مجلس اإلدارة لتعٌٌن رئٌس المجلس ونائبه وتبع لمدة ثالث سنوات ، و

الشركات األخرى التً ٌشارك العضو 
 فً عضوٌة مجلس إدارتها

 فئة العضوٌة إسم العضو الفترة

      
 

 
تم التجدٌد فً 

م11/05/2014  

 هشام بن عبدالملك آل الشٌخ
 رئٌس مجلس اإلدارة

 أعضاء ؼٌر تنفٌذٌٌن 

 البنك السعودي لالستثمار
ودي للتنمٌةالصندوق السع  

تم التجدٌد فً 
م11/05/2014  

 مشاري بن إبراهٌم المشاري الحسٌن
  رئٌس مجلس اإلدارةنائب 

 أعضاء مستقلون

 
انتهت فترة العضوٌة فً 

م11/05/2014  
 د. سلمان بن عبدالرحمن السدٌري 

األردن -شركة التؤمٌن االسالمٌة   
لبنان -شركة األمان للتكافل   

تم التجدٌد فً 
م11/05/2014  

 أحمد محمد أحمد صباغ

مصر -شركة إسكان للتؤمٌن   
تم التجدٌد فً 

م11/05/2014  
 همام بدر محمد همام

 
تم التجدٌد فً 

م11/05/2014  
 جٌن لوك قٌرقٌن 

 
تم التجدٌد فً 

م11/05/2014  
 منصور بن عبدالعزٌز البصٌلً

 
تم التجدٌد فً 

م11/05/2014  
 إسماعٌل محبوب 

 
ن فً تم التعٌٌ

م11/05/2014  
 محمود جمٌل حسوبة

 
تم التجدٌد فً 

م11/05/2014  
 أعضاء تنفٌذٌون فهد بن عبدالرحمن الحصنً 
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 م.2014اجتماعات مجلس اإلدارة  وسجل الحضور خالل العام المالً  .4

 االجمالً
االجتماع 
 السادس 

االجتماع 
 الخامس 

االجتماع 
 الرابع 

االجتماع 
 الثالث 

االجتماع 
 ثانً ال

االجتماع 
 األول 

 إسم العضو

م21/12/2014  م19/10/2014  م13/07/2014  م11/05/2014  م13/04/2014  م16/02/2014    

 هشام بن عبدالملك آل الشٌخ حضر حضر حضر حضر حضر حضر 6

 مشاري بن إبراهٌم المشاري الحسٌن حضر حضر حضر حضر لم ٌحضر حضر 5

 د. سلمان بن عبدالرحمن السدٌري  حضر حضر 1ٌحضرلم  1لم ٌحضر 1لم ٌحضر 1لم ٌحضر 2

 أحمد محمد أحمد صباغ حضر حضر حضر حضر حضر حضر 6

 همام بدر محمد همام حضر حضر لم ٌحضر حضر حضر حضر 5

 جٌن لوك قٌرقٌن  حضر حضر لم ٌحضر حضر حضر حضر 5

 منصور بن عبدالعزٌز البصٌلً حضر حضر حضر حضر حضر حضر 6

رحض حضر حضر 5  إسماعٌل محبوب  حضر حضر لم ٌحضر 

 محمود جمٌل حسوبة 2لم ٌحضر 2لم ٌحضر حضر حضر حضر لم ٌحضر 3

 فهد بن عبدالرحمن الحصنً  حضر حضر حضر حضر حضر حضر 6

 
 م11/05/2014انتهت فترة العضوٌة فً  1
 م11/05/2014تم التعٌٌن فً  2
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 لجان مجلس اإلدارة   .5

 اللجنة التنفٌذٌة

عدد 
جتماعات اال

 خالل العام

 
 ختصاصات ومهام اللجنةا األعضاء

   
    

3 

 
 

 اً رئٌس

 م11/50/4512حتى 
 

 عبد الملك آل الشٌخ بن األستاذ/ هشام 

بمتابعة اإلدارة التنفٌذٌة اللجنة التنفٌذٌة تقوم 
للشركة ومراجعة األعمال بشكل دوري وتقدٌم 
التوصٌات إلى مجلس اإلدارة حول مختلؾ 

ت مثل الخطط االستراتٌجٌة وخطط الموضوعا
 .العمل

 تور/ سلمان بن عبدالرحمن السدٌريالدك عضواً 

 ًعبد الرحمن الحصنبن األستاذ/ فهد  عضواً 

 األستاذ/ جٌن لوك قٌرقٌن عضواً 

 
 

 اً رئٌس

 م11/50/4512إبتداءاً من 
 

 عبد الملك آل الشٌخ بن األستاذ/ هشام 

 ًعبد الرحمن الحصنبن األستاذ/ فهد  عضواً 

 األستاذ/ جٌن لوك قٌرقٌن عضواً 
 

 م 41/14/4512وتم إضافة العضوٌن التالٌٌن إبتداءاً من 
  بصٌلًال عزٌزبن عبدالمنصور /  األستاذ عضواً  
همام محمد همام بدراألستاذ/  عضواً     

 

 لجنة المراجعة 

عدد 
االجتماعات 
 خالل العام

 
 م اللجنةختصاصات ومهاا األعضاء

   
    

6 

 
 
 

 اً رئٌس

 
 م11/50/4512 تم التجدٌد فً

 
 ألستاذ/ أحمد محمد صباغا

تقوم لجنة المراجعة بمهام تفعٌل توصٌات 
مجلس اإلدارة فٌما ٌتعلق باإلشراؾ على 

ة ءالتقارٌر المالٌة للشركة وتقٌٌم مدى كفا
عملٌات المراجعة الداخلٌة والخارجٌة. كما 

تقٌٌم و مراقبة عملٌات  تقوم اللجنة بعملٌة
 االلتزام باألنظمة واللوائح داخل الشركة

 والتوصٌة بشؤنها.

 األستاذ/ نعٌم فخري الجٌوسً عضواً خارجٌاً 

  القحطانً بن سعٌد علً األستاذ/ عضواً خارجٌاً 
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 لجنة الترشٌحات والمكافآت 

عدد 
االجتماعات 
 خالل العام

 
 جنةختصاصات ومهام اللا األعضاء

   
    

2 

 
 
 
 

 اً رئٌس

 
 

 م11/50/4512 تم التجدٌد فً
 

 مشاري بن إبراهٌم المشاري الحسٌناألستاذ/ 

تقوم لجنة الترشٌحات والمكافآت بعدة مهام 
منها التوصٌة لمجلس اإلدارة الترشٌح لعضوٌة 
المجلس وفقاً للسٌاسات والمعاٌٌر المعتمدة، و 

بة من المراجعة السنوٌة لالحتٌاجات المطلو
المهارات المناسبة لعضوٌة مجلس اإلدارة، 
مراجعة هٌكل مجلس اإلدارة ورفع التوصٌات 
فً شؤن التؽٌٌرات التً ٌمكن إجراإها، التؤكد 
من استقاللٌة أعضاء مجلس اإلدارة وعدم 
وجود تعارض مصالح، وضع سٌاسات 
واضحة لتعوٌضات ومكافآت أعضاء مجلس 

 اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن.

 بصٌلًال عزٌزبن عبدالمنصور /  األستاذ ضواً ع

همام محمد همام بدراألستاذ/  عضواً   

 

 لجنة االستثمار 

عدد 
االجتماعات 
 خالل العام

 
 ختصاصات ومهام اللجنةا األعضاء

   
    

3 

 
 

 اً رئٌس

 م11/50/4512حتى 
 

 عبد الملك آل الشٌخ بن األستاذ/ هشام 

ؾ على إدارة اإلشرااالستثمار تتولى لجنة 
المحفظة االستثمارٌة للشركة، وتشرؾ على 

 إعداد وتنفٌذ السٌاسات االستثمارٌة

 تور/ سلمان بن عبدالرحمن السدٌريالدك عضواً 

 مشاري بن إبراهٌم المشاري الحسٌناألستاذ/  عضواً 

  ًعبد الرحمن الحصنبن األستاذ/ فهد  عضواً 

 
 

 اً رئٌس

 
 م11/50/4512إبتداءاً من 

 
 عبد الملك آل الشٌخ بن األستاذ/ هشام 

 مشاري بن إبراهٌم المشاري الحسٌناألستاذ/  عضواً 

  محمود جمٌل حسوبهاألستاذ/  عضواً 

  ًعبد الرحمن الحصنبن األستاذ/ فهد  عضواً 
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 لجنة المخاطر واالكتتاب

عدد 
االجتماعات 
 خالل العام

 
 ختصاصات ومهام اللجنةا األعضاء

   
    

6 

 
 
 

 اً رئٌس

 
 م11/50/4512تم التجدٌد فً 

 
 جٌن لوك قٌرقٌناألستاذ/ 

كتتاب على إدارة واإل تشرؾ لجنة المخاطر
كتتاب فً الشركة نٌابة وأنشطة اإل المخاطر

عن مجلس اإلدارة. وتشمل مهامها الرئٌسٌة 
ستراتٌجٌة إدارة المخاطر فً الشركة إتصمٌم 

لشركة تجاه مساهمٌها لتزامات اإبما ٌتوافق مع 
عتماد إوالجهات الرقابٌة، كما تختص اللجنة ب

كتتاب وتحدٌد حدود سٌاسات وإرشادات اإل
 المخاطر المسموح بها للشركة

 همام محمد همام بدراألستاذ/  عضواً 

 إسماعٌل محبوباألستاذ/  عضواً 

ًعبد الرحمن الحصنبن فهد األستاذ/  عضواً   

 

ود ألعضاء مجلس اإلدارة  وأزواجهم وأوالدهم القصر فً أسهم أو وصؾ ألي مصلحة تع .6

 أدوات دٌن الشركة أو أي من شركاتهم التابعة.

ال توجد لدى الشركة مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة  وأزواجهم وأوالدهم القصر فً أسهم أو أدوات دٌن الشركة 

 أدناه. 9ة ، خالؾ ما هو موضح فً الفقر هم التابعةأو أي من شركات

 

وصؾ ألي مصلحة فً فئة األسهم ذات األحقٌة فً التصوٌت تعود ألشخاص قاموا بإبالغ  .7

  .الشركة بتلك الحقوق

 .لم تقم أي فئة تمتلك أسهم لها حق التصوٌت بإبالغ الشركة بتلك الحقوق

 

 الشركة لصالح موظفٌها. أنشؤتهابٌان بؤي استثمارات أو احتٌاطٌات  .8

 ل أي استثمارات أو احتٌاطٌات لصالح موظفٌها.لم تقم الشركة بعم
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 م.2014نسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة  وكبار التنفٌذٌٌن فً أسهم الشركة لعام  .9

إجمالً 
نسبة التملك 
 نهاٌة العام

إجمالً 
األسهم 

 نهاٌة العام
نسبة التؽٌر 
 خالل العام

صافً 
التؽٌٌر عدد 

األسهم 
 خالل العام

نسبة 
الملكٌة فً 

 العامبداٌة 

عدد األسهم 
أو أدوات 
الدٌن فً 
 بداٌة العام

 إسم العضو

       

0.01% 10,000 0% 0 0.01% 10,000 
وعائلته هشام بن عبدالملك آل الشٌخ  

 رئٌس مجلس اإلدارة

0.005% 5,000 0% 0 0.005% 5,000 
وعائلته مشاري بن إبراهٌم المشاري الحسٌن  

رئٌس مجلس اإلدارةنائب   

0% 0 0% 0 0.005% 5,000 
وعائلته د. سلمان بن عبدالرحمن السدٌري  

  عضو مجلس اإلدارة

0.4% 400,000 0% 0 0.4% 400,000 
 أحمد محمد أحمد صباغ وعائلته

 عضو  مجلس اإلدارة

0% 0 0% 0 0% 0 
 همام بدر محمد همام وعائلته

 عضو مجلس اإلدارة

0% 0 0% 0 0% 0 
 جٌن لوك قٌرقٌن وعائلته

دارة عضو مجلس اإل  

0.07% 71,117 93% 921,500 0.99% 992,617 
 منصور بن عبدالعزٌز البصٌلً وعائلته

 عضو مجلس اإلدارة

0% 0 0% 0 0% 0 
 إسماعٌل محبوب وعائلته

 عضو مجلس اإلدارة 

0.035% 35,000 73% 35,000 0.13% 130,000 
 محمود جمٌل حسوبة وعائلته

 عضو مجلس اإلدارة

0.0015% 1,500 0% 0 0.0015% 1,500 
 فهد بن عبدالرحمن الحصنً وعائلته

 عضو مجلس اإلدارة والرئٌس التنفٌذي 

 

 مجلس اإلدارة  وكبار التنفٌذٌٌن مزاٌا ومكافآت أعضاء .10

 مجموع ما حصل علٌه
 خمسة من كبار التنفٌذٌٌن

)بما فٌهم الرئٌس التنفٌذي والمدٌر المالً( 
 ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعوٌضات

 ضاء مجلس اإلدارةأع
 ؼٌر التنفٌذٌٌن/المستقلٌن

 أعضاء مجلس اإلدارة
 التنفٌذٌٌن

 

       

 الرواتب والتعوٌضات - - 6,753

 المكافآت الدورٌة والسنوٌة 120 900 700

- 502 36 
مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف 

ةمجلس االدار  

 أتعاب إستشارٌة - 383 -

- - - 
ٌة أخرى أي تعوٌضات أو مزاٌا عٌن

 تدفع بشكل شهري أو سنوي

 المـجمــــوع 156 1,785 7,453
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 عقود فٌها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة   .11

لتقدٌم  عقد بحسب جٌن لوك قرقٌن/لألستاذ عضو مجلس اإلدارة للاير  383,376دفع مبلػ م 2014خالل العام تم 

كما أجرت الشركة  .م قابل للتجدٌد30/04/2015ً فً ٌنتهو سري لمدة عامٌخدمات استشارٌة فً مجال إعادة التؤمٌن 

إعادة تؤمٌن  عقود، وكذلك لاير  3,277,789اإلسالمٌة للتؤمٌن )األردن( بقٌمة مع الشركة لمدة عام إعادة تؤمٌن  عقود

مجلسً  فً أحمد محمد صباغ عضو /األستاذ بؤن  علماً لاير  124,876لمدة عام مع شركة األمان للتكافل )لبنان( بقٌمة 

لاير  2,769,604إعادة تؤمٌن لمدة عام مع شركة إسكان للتؤمٌن )مصر( بقٌمة  عقودإدارتها. كما أجرت الشركة أٌضاً 

من  عتمدةإلجراءات الملطبقاً  جمٌع هذه العقودهمام بدر محمد همام رئٌس لمجلس إدارتها. وقد تم تنفٌذ  /األستاذبؤن  علماً 

 قبل الشركة.

           

 ة الرقابة الداخلٌة بالشركةفعالٌ .12

أن وسائل التحكم والرقابة كافٌة بدرجة معقولة وكذلك إلى  من م الرقابة الداخلٌة بالشركة إلى توفٌر التحققظاٌسعى ن

برفع تقارٌرها إلى لجنة المراجعة  الداخلٌة التؤكد من سالمة التقارٌر المالٌة والحد من المخاطر، وقامت إدارة المراجعة

  .للمراجعة السنوٌة لفاعلٌة إجراءات الرقابة الداخلٌة بالشركةنتائج جوهرٌة د وال توج

 

 بٌان بقٌمة المدفوعات النظامٌة .13

 البٌان المبلػ بآالؾ الرٌاالت

   

 الزكاة و ضرٌبة الدخل 12,929

 ضرٌبة اإلستقطاعات 992

 رسوم تداول 400

 المإسسة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة 1,164

والتفتٌش لمإسسة النقد العربً السعودي تكالٌؾ الرقابة  2,852  

 تكالٌؾ تؤشٌرات و جوازات 60

 أخرى 39

 اإلجمالً 184436

 

 

 مراجعو الحسابات الخارجٌٌن .14

م على اقتراح مجلس اإلدارة  بتعٌٌن كل من السادة / إرنست 11/5/2014وافقت الجمعٌة العامة العادٌة المنعقدة بتارٌخ 

للقٌام بدور مشترك كمراجعٌن لحسابات الشركة عن م و النمر المحاسبون المتحالفون البساوحاسبون قانونٌٌن آند ٌونػ م

 م.31/12/2014السنة المالٌة المنتهٌة فً 
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 معاٌٌر المحاسبة المتبعة للقوائم المالٌة  .15

هٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن من المعاٌٌر المحاسبٌة الصادرة عن ال تطبق الشركة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة بدالً 

  وذلك بعد أخذ موافقة مإسسة النقد العربً السعودي، ولم ٌكن هناك اختالفات قٌاس جوهرٌة فً جمٌع الحسابات.

إلى أن القوائم المالٌة للشركة أعدت وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتقارٌر  االنتباه وقد لفت تقرٌر المحاسب القانونً

 ٌة ولٌس وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌن، وقد تم إٌضاح السبب فً ذلك.المال

 

 اإلقرارات .16

 )إعادة( التعاونٌة أنه :الشركة السعودٌة إلعادة التؤمٌن ٌقر مجلس إدارة  

 لك، ولم تقم الشركة بدفع أيؼٌر ذقروض على الشركة سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو  ال توجد أي 

 م.31/12/2014مبالػ سداد لقروض خالل السنة المالٌة المنتهٌة فً 

  ال توجد أي أدوات دٌن قابلة للتحوٌل إلى أسهم، وأي حقوق خٌار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

 م.31/12/2014أصدرتها الشركة خالل السنة المالٌة المنتهٌة فً 

 تحوٌل أو اكتتاب بموجب أدوات دٌن قابلة للتحوٌل إلى أسهم، أو حقوق خٌار، أو مذكرات  حقوق ال توجد أي

 م.2014حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها الشركة خالل العام المالً 

 وراق المالٌة لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلؽاء من جانبها ألي أدوات دٌن قابلة لالسترداد، وقٌمة األ

 المتبقٌة.

  م أي عقد كانت الشركة طرفاً فٌه أو كانت توجد فٌه مصلحة جوهرٌة للرئٌس 2014ال ٌوجد خالل العام

 عالقة بهم. وألي شخص ذو التنفٌذي أو المدٌر المالً أ

 تب أو ال توجد أي ترتٌبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفٌذٌٌن عن أي را

 تعوٌض.

 أحد مساهمٌها عن أي حقوق فً األرباح. هل بموجبال توجد أي ترتٌبات أو اتفاق تناز 

  قرة )أ( من المادة فلاير لمخالفتها ال 20,000مالٌة على الشركة مقدارها فرضت هٌئة السوق المالٌة ؼرامة

صحٌحة فً إعالن نتائج الشركة األربعٌن من قواعد التسجٌل واإلدراج وذلك إلفصاح الشركة عن معلومة ؼٌر 

 م ، وقد تم نشر إعالن توضٌحً بالمعلومة الصحٌحة. 31/12/2013المالٌة األولٌة للفترة المنتهٌة فً 

  دفع للتؤخر فً  لاير من قبل مإسسة النقد العربً السعودي نظراً  13,166تم توقٌع ؼرامة على الشركة قدرها

 ضحى المبارك.جازة عٌد األإمن تارٌخ الدفع مع ، وذلك بسبب تزارسوم الرقابة والتفتٌش 

  

 : بما ٌلًٌقر مجلس إدارة  الشركة السعودٌة إلعادة التؤمٌن )إعادة( التعاونٌة 

 بالشكل الصحٌح.أُعّدت  سجالت الحسابات أن ( أ

 أُعّد على أسس سلٌمة وُنّفذ بفاعلٌة.نظام الرقابة الداخلٌة أن  ( ب

  ركة على مواصلة نشاطها.قدرة الش فًأنه ال ٌوجد أي شك ٌذكر  ( ج
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 الخاتمة

من ثقة ؼالٌة، فإن المجلس ٌسره أن  ناٌولونمالء الشركة الكرام على ما وإذ ٌعرب مجلس اإلدارة عن شكره وتقدٌره لع

ٌقدم خالص شكره وامتنانه لجمٌع المساهمٌن الذٌن أصبح إلسهامهم دور كبٌر فً تطوٌر الشركة السعودٌة إلعادة التؤمٌن  

، وٌسجل مجلس اإلدارة  تقدٌره أٌضا إلدارة  الشركة والعاملٌن فٌها على جهودهم المخلصة التً بذلوها  التعاونٌة )إعادة(

 خالل العام.

 



) التعاونیةإعادةالتأمین ( عادةالشركة السعودیة إل
( شركة مساھمة سعودیة )

المستقلینالقوائم المالیة وتقریر مراجعي الحسابات
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 



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

المستقلینوتقریر مراجعي الحساباتالقوائم المالیة
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

اتصفحفھرسال

١المستقلینتقریر مراجعي الحسابات

٣–٢قائمة المركز المالي

٤ض المتراكمالتأمین والفائإعادةقائمة نتائج عملیات 

٥قائمة عملیات المساھمین

٦لمساھمین الشاملةقائمة عملیات ا

٧قائمة التغیرات في حقوق المساھمین

٨قائمة التدفقات النقدیة لعملیات إعادة التأمین

٩قائمة التدفقات النقدیة للمساھمین

٥٨–١٠إیضاحات حول القوائم المالیة





















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

یةالقوائم المالإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١٠

التكوین واألنشطة الرئیسیة -١
عودیة إل ركة الس ادةالش أمین ع ادة( الت ة)إع ركة" ) التعاونی ي -( "الش جلة ف عودیة مس اھمة س ركة مس ش

م  اري رق جل التج ب الس عودیة بموج ة الس ة العربی اریخ ١٠١٠٢٥٠١٢٥المملك اد١٢بت ـ ١٤٢٩األول يجم ھ

ق  ایو ١٧(المواف وان)٢٠٠٨م ة الب ي والی رع ف دیھا ف م ،ول رخیص رق ب ت ا بموج . إن ٢٠١٤١٤٦ISمالیزی

و ص .  ركة ھ جل للش ب المس وان المكت اض ٣٠٠٢٥٩ب عن وادى، ١١٣٧٢، الری دائري ، ال ق ال الطری

الریاض، المملكة العربیة السعودیة. ،٤١٣٠مبنى ،٧مخرج ، الشمالي الغربي

ال  ة أعم و مزاول ركة ھ اء الش ن إنش رض م ادةإن الغ ي اإع ة ف اطات ذات العالق اوني والنش أمین التع ة الت لمملك

.العربیة السعودیة وخارجھا

أسس اإلعداد -٢
ارف  بیة المتع اییر المحاس اً للمع یس وفق ة ول اریر المالی ة بالتق ة الخاص اییر الدولی اً للمع ة وفق وائم المالی دت الق أع

علیھا في المملكة العربیة السعودیة.

أسس القیاس 
ة  تثمارات المدرج اس االس ى قی تمل عل ة لتش ة المعدل ة التاریخی دأ التكلف اً لمب ة وفق وائم المالی داد الق تم إع ا ی قیمتھ

.في قائمة الدخل بالقیمة العادلةالعادلة

العملة الوظیفیة وعملة العرض 
.ذي یعتبر العملة الوظیفیة للشركةتم عرض القوائم المالیة باللایر السعودي وال

المعاییر الجدیدة ، والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات -٣
بیة ات المحاس اطرإن السیاس ةوادارة المخ ي المتبع تخدمة ف ك المس ع تل ى م نویة تتماش وائم الس داد الق نة إع للس

ي ة ف مبر ٣١المنتھی دیالت إ، ب٢٠١٣دیس تثناء التع ىس م عل ي ت ة الت اییر التالی دیلھاالمع ام تع الل ع ٢٠١٤خ

-:٢٠١٤ینایر ١عتبارا من إساریة المفعولالجدیدةالمعاییر الو

٣٢تعدیل على معیار المحاسبة الدولي –ة والمطلوبات المالیالمالیةمقاصة الموجودات

قالتعدیالت أیضاً توضح".مقاصةلملزم لونظاميلدیھا حالیا حق ھذه التعدیالت معنى "توضح  اییر تطبی أسس ومع

یوجد لھذه التعدیالت أثر على وتطبق بأثر رجعي. ال،التسویات غیر المتزامنة لبیوت المقاصة المؤھلھ إلجراء المقاصة

ركة.الش



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

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١١

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

تقات المختنص ھذه التعدیالت على اإل دیل المش ي تب دما یف ك عن ة المخاطر وذل بة تغطی ة ستمرار في محاس أداه تغطی صصة ك

ى  ر عل دیالت أث تقات الشركةمخاطر بشروط معینة وأنھ یجب تطبیقھا بأثر رجعي. ال یوجد لھذه التع دیل المش ا بتب دم قیامھ لع

الخاصة بھا خالل الفترة الحالیة أو السابقة.

سوم المفروضةالر–لدولیة الخاصة بالتقاریر المالیة) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر ا٢١التفسیر رقم (
ا  یوضح ھذا التفسیر بأن تقوم المنشأة بإثبات االلتزامات لقاء الرسوم المفروضة عند حدوث النشاط الذي یتطلب السداد طبقاً لم

تنص علیھ األنظمة المعنیة. بالنسبة للرسوم المفروضة عند بلوغ الحد األدنى، یوضح التفسیر بأنھ ال یتوقع إثبات ایة إلتزامات 

ق على الشركة لعدم قیامھاالحد األدنى المقرر. یجب تطبیق ھذا التفسیر بأثر رجعي. ال یوجد لھذه التفسیر أثر قبل بلوغ بتطبی

م ( دولي رق بة ال ار المحاس ي معی ا ف وص علیھ ات المنص ادئ االثب ات)، ٣٧مب ات المحوالمخصص ودات تااللتزام ة والموج مل

ي السنوات السابقة.المحتملة بما یتمشى مع متطلبات ھذا التفسیر ف

الصادرة وغیر ساریة المفعول بعدالمعاییر الجدیدة 
اهتم اإلفصاح اییر والتفسیرات ادن ة للشركةعن المع وائم المالی اریخ إصدار الق ى ت د حت ر ساریة المفعول بع . الصادرة وغی

.سریانھاعندوتعتزم الشركة اعتماد ھذه المعاییر، إذا كان ذلك ممكنا، 

األدوات المالیة –)٩(رقمولي الخاص بالتقاریرالمالیةالدمعیار ال
ة ٢٠١٤خالل شھر یولیو  اریر المالی ، صدر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة اإلصدار النھائي للمعیار الدولي الخاص بالتق

م (): األدوات المالیة والذي یعكس كافة مراحل مشروع األدوات المالیة، وحل محل معیار المحا٩رقم ( دولي رق –) ٣٩سبة ال

م ( ة رق اریر المالی دولي الخاص بالتق ار ال ابقة للمعی ة االصدارات الس د استحدث ٩األدوات المالیة. االثبات والقیاس وكاف ). لق

دولي  ار ال اطر. یسري المعی ة المخ بة تغطی ة ومحاس ي القیم اض ف اس، واالنخف دة بشأن التصنیف والقی ات جدی ار متطلب المعی

ھ. یجب ٢٠١٨ینایر ١) على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ٩اریر المالیة رقم (الخاص بالتق اع المبكر ل ، ویسمح باالتب

دولي الخاص  ار ال ابقة للمعی اع المبكر لإلصدارات الس ة. یسمح باالتب ر إلزامی تطبیقھ بأثر رجعي ولكن معلومات المقارنة غی

م ( ة رق اریر المالی وام ٩بالتق ل ٢٠١٣و ٢٠١٠و ٢٠٠٩) (لألع ا قب ي لھ اع األول اریخ االتب ان ت ر ١) إذا ك . ٢٠١٥فبرای

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

.للشركةولن یكون لھ أثر على تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة 



لتأمین ( إعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة ا
( شركة مساھمة سعودیة )

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١٢

(تتمة)ر الجدیدة ، والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات المعایی-٣
البرامج محددة المزایا: اشتراكات الموظفین–) ١٩التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

بة عن أو األطراف األخرى) من المنشأة النظر في اشتراكات الموظفین١٩یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم ( د المحاس عن

را لبیة. توضح الب ا س ة كمزای رات الخدم ا یجب أن تنسب لفت ا، فإنھ ة م ا مرتبطة بخدم ت المزای ا. وإذا كان ددة المزای مج المح

یض  تراكات كتخف ذه االش التعدیالت بأنھ إذا كان مبلغ االشتراكات یتوقف على عدد سنوات الخدمة، فإنھ یسمح للمنشأة إثبات ھ

رات من تكلفة الخدمة خالل الفترة التي تقدم ى الفت دیل عل ذا التع فیھا بدالً من توزیع االشتراكات على فترات الخدمة. یسري ھ

.بالشركة، وال یتوقع بأن یتعلق ھذا التعدیل ٢٠١٤یولیو ١السنویة التي تبدأ في أو بعد 

القطاعات التشغیلیة–) ٨المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (
ر رجعي، وتوضح:تم تطبیق ھذه التعدیالت بأث

ي بأنھ یجب على المنشأة االفصاح على األ ا ف ع المنصوص علیھ اع أسس التجمی د اتب حكام التي قامت بھا اإلدارة عن

ا ٨) من المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة (١٢الفقرة ( م تجمیعھ ي ت ) مع وصف موجز للقطاعات التشغیلیة الت

وھامش الربح) المستخدمة للتأكد فیما إذا كانت القطاعات "متشابھھ".والخصائص االقتصادیة (مثل المبیعات 

 الغ عن التسویة ة االب بأنھ یجب فقط االفصاح عن تسویة موجودات القطاعات إلى إجمالي الموجودات وذلك في حال

إلى رئیس العملیات كصانع القرار، تماماً مثل االفصاحات المطلوبة بالنسبة لمطلوبات القطاعات.

م (–) ١٦ار المحاسبة الدولي رقم (معی ر –) ٣٨الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعیار المحاسبة الدولي رق الموجودات غی
الملموسة

م (١٦تم تطبیق التعدیل بأثر رجعي، ویوضح بأنھ في معیار المحاسبة الدولي رقم ( دولي رق ) یجوز ٣٨)، ومعیار المحاسبة ال

ة. إعادة تقویم األصل بالرجوع إلى  ة الدفتری ى اساس صافي القیم الي أو عل ى اساس إجم ك عل ة للمالحظة وذل ات القابل البیان

إضافة إلى ذلك، یمثل االستھالك أو االطفاء المتراكم الفرق بین االجمالي والقیمة الدفتریة لألصل.

االفصاحات المتعلقة بالجھات ذات العالقة–) ٢٤معیار المحاسبة الدولي رقم (
لتعدیل بأثر رجعي ویوضح بأن شركة االدارة (المنشأة التي تقدم خدمات كبار موظفي اإلدارة) ھي عبارة جھة ذات تم تطبیق ا

ي تستخدم شركة االدارة  أة الت ى المنش ین عل ك، یتع ى ذل ة. إضافة إل ات ذات العالق ة بالجھ ة تخضع لالفصاحات المتعلق عالق

رة.االفصاح عن المصاریف المتكبدة بشأن خدمات االدا

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

ار ) ال یطبق على الموجودات والمطلوبات المالیة فحسب بل على ١٣المالیة رقم ( ع ضمن نطاق المعی ي تق العقود األخرى الت

)، إذ ینطبق ذلك).٣٩) (أو معیار المحاسبة الدولي رقم (٩الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (



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

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١٣

(تتمة)المعاییر الجدیدة ، والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات -٣
ي إحتساب ی): توض٣٨الدولي رقم () ومعیار المحاسبة١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ( ة ف ح الطرق المقبول

االستھالك واالطفاء
م ( م (١٦توضح التعدیالت المبادئ المنصوص علیھا في معیار المحاسبة الدولي رق دولي رق بة ال ار المحاس ك ٣٨) ومعی ) وذل

ر األ ذي یعتب ا (ال افع االقتصادیة الناتجة عن تشغیل عمل م افع بأن االیرادات تعكس شكل المن ن المن دالً م ھ) ب صل جزءاً من

ي إستھالك المستنفذةاالقتصادیة  رادات ف ى اإلی عن طریق استخدام األصل. ونتیجة لذلك، ال یمكن استخدام الطریقة المبنیة عل

ر الملموسة. تسري  اء الموجودات غی ي إطف الممتلكات واآلالت والمعدات وأنھ في حاالت محدودة جداً یمكن فقط استخدامھا ف

أن یكون ،٢٠١٦ینایر ١التعدیالت مستقبالً على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  ع ب ا. ال یتوق اع المبكر لھ ویسمح باالتب

لعدم قیامھا بإتباع الطریقة المبنیة على االیرادات في إحتساب الموجودات غیر المتداولة.الشركةلھذه التعدیالت أي أثر على 

لمحاسبیة الھامة ملخص بالسیاسات ا-٤
عة في إعداد ھذه القوائم المالیة:نورد فیما یلي بیاناً بأھم السیاسات المحاسبیة المتب

أسس العرض
رادات عملیات التأمین وإعادةتحتفظ الشركة بدفاتر حسابیة منفصلة لكل من حسابات عملیات  المساھمین. یتم تسجیل اإلی

ذلك النشاطاتر والمصاریف الخاصة بكل نشاط في الدف ابیة الخاصة ب ات الحس ة بالعملی ع المصاریف المتعلق تم توزی . وی

.وأعضاء مجلس إدارة الشركةاإلدارةالمشتركة من قبل 

ع ئحتطبقاً ألنظمة التأمین وال ى الشركة توزی من %١٠ھ التنفیذیة الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، یجب عل

ـ حامصافي فائض عملیات التأمین إلى ى المساھمین% ٩٠لي وثائق التأمین وال ائض إل ن الف ة م تم المتبقی ل. ی أي تحوی

عملیات المساھمین بالكامل.إلىالتأمینإعادةعملیاتفيعجز 

االسنادإعادة
اتإعادةتستخدم الشركة اتفاقیات  ناد عملی ادة اس أمین لزی دراتالت ا ق أمین الخاصة بھ لالت من مخاطر تعرضھا وللتقلی

عفي الشركة من تالتأمین ال إعادة عملیات إسنادإعادة. إن تعھدت بھا الشركةالتي المخاطرسائر الكبرى الناتجة عن للخ

.التي أسندت إلیھا عملیات التأمینتجاه شركات التأمین المباشرةالتزاماتھا

ةاالسنادادة للمبالغ القابلة لإلسترداد بموجب عقود إعة في القیمنخفاضجراء مراجعة لالإیتم  وائم المالی بتاریخ إعداد الق

دة رة واح رأو م ك أكث ود وذل د وج اضعن الل انخف ة خ ي القیم نةف دث اال.الس اضیح ل نخف ود دلی د وج ة عن ي القیم ف

دعدم إمكانیة الشركة استرداد المبالغ القائمة بمإلىموضوعي یشیر  ي ، وإوجب شروط العق الغ الت ر المب اس اث ة قی مكانی

ادةقائمة نتائج عملیات الخسائر في إثبات. یتم من معیدي التأمین بشكل موثوق بھالشركةستستلمھا أمینإع ائض الت والف

.المتراكم

.سناداإلإعادةالتأمین وعملیات إعادةلكل منإجماليأساسوالمطالبات على قساطتعرض األ



لتأمین ( إعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة ا
( شركة مساھمة سعودیة )

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١٤

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة ( تتمة ) -٤
(تتمة)االسنادإعادة 

د  أمین عن د إیتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات عملیات إعادة الت ا أو عن ة أو إنھائھ وق التعاقدی ة الحق تنفاذ كاف س

تحویل العقد إلى طرف آخر.

النقدیة وشبھ النقدیة
دىلغرض التدفق النقدي،  د ل ن النق ة م بھ النقدی ع والصندوقتتكون النقدیة وش وك وودائ ي تستحق خالل والألجلالبن ت

ثالثة اشھر او اقل من تاریخ اقتنائھا.

المؤجلةكتتابتكالیف اإل
ادةیتم تأجیل التكالیف المباشرة وغیر المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالیة عند إصدار أو  ود إع د عق ادةتجدی أمینإع الت

ة لإل الیف قابل ذه التك ھ ھ ترداد من بالقدر الذي تكون فی تم المقساطاألس تقبلیة. ی اتس الیف األإثب ة تك ابكاف خرىاألكتت

.كمصروف عند تكبدھا

الیف ثباتوبعد اإل اء التك تم إطف ا، ی ي لھ ة األول اعإبالمؤجل ر المكتسبةتب ي األقساط غی د نفس األساس المستخدم ف . یقی

.والفائض المتراكمالتأمینإعادةاء في قائمة نتائج عملیات اإلطف

ستنفاذ المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي تضمنھا ات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطریقة المتوقعة إلحتساب التغیرإیتم 

عتبار ذلك كتغیر في التقدیرات المحاسبیة. إذلك األصل وذلك بتعدیل فترة اإلطفاء، ویتم 

ونخفاض في القیمة، وإیتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع  داد كل ق اریخ إع ك بت ةذل ك ائم مالی ر وذل دة أو أكث ، مرة واح

تم عند وجود دلیل على وقوع ھذا اإل ة، ی ة الدفتری نخفاض. وفي الحاالت التي تقل فیھا المبالغ القابلة لالسترداد عن القیم

ة إثبات خسارة اإل اب المؤجل الیف االكتت ا تؤخذ تك راكم. كم ائض المت أمین والف ادة الت ات إع نخفاض في قائمة نتائج عملی

.یتم فیھا إعداد القوائم المالیةعین االعتبار عند إجراء اختبار كفایة المطلوبات في كل فترةب

الممتلكات والمعدات
داتتظھر ة، الممتلكات والمع راكم وأي بالتكلف تھالك المت ةإناقصاً االس ي القیم اض ف ب نخف دما یطل تبدال . عن أجزاء إس

ارمستقلةھذه األجزاء كموجودات قوم الشركة بإثبات تمن الممتلكات والمعدات على فترات، جوھریة اً ألعم ة وفق إنتاجی

ددة  تھالكھامح تم إس الیف وی ع تك تم إدراج جمی ذلك. ی ا ل یانةوفق الح والص ي األص رى ف ةاألخ د قائم دخل عن ال

تھلك.تكبدھا. ذ ال تس ت التنفی مالیة تح ال الرأس ي واألعم تھالكاألراض تم اس اءی ةوإطف ةتكلف داتالممكاف ات والمع تلك

طریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات كما یلي:باألخرى

سنة٣٣مبنىال
سنوات٥–٣معداتالولي اآلحاسب الأجھزة 
سنوات٥والمفروشاتاألثاث

سنوات ٤السیارات 
سنوات١٠المباني المستأجرةتحسینات 



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

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١٥

المحاسبیة الھامة ( تتمة ) ملخص بالسیاسات-٤

الممتلكات والمعدات ( تتمة )
دیلھا إذا یتم مراجعة  ي االقیم المتبقیة للموجودات واألعمار اإلنتاجیة، ومن ثم تع اریخقتضى األمر، ف دادت وائم كلإع ق

رات نعللتأكد من وجود إنخفاض في قیمتھالموجودات ھذه االقیمة الدفتریة لتم مراجعة ی. كما مالیة د وجود أحداث أو تغی

ة وجود  ي حال ترداد. ف ة لالس ون قابل د ال تك ة ق ة الدفتری ى أن القیم یر إل ي الظروف تش ادةف دلیل وزی ذا ال ل ھ ة مث القیم

.ھالالقابلة لالستردادالقابلة لالسترداد، یتم تخفیض الموجودات إلى القیمة المتوقعةالقیمة عنالدفتریة 

ات أى یتم  ودالتوقف عن اثب د من بن دما بن ع أو عن د البی دات عن ات والمع تقبلیة ال الممتلك افع اقتصادیة مس ع أي من یتوق

تخدامھ أو إضافیة ن اس تبعادهم ات. اس تم إثب ح ی اأي رب اترة ناتجة عن أو خس ن إثب ودات التوقف ع تم الموج ي ی (الت

نتائج عملیات إعادة التأمین أو قائمة في قائمة ) لألصلصافي متحصالت اإلستبعاد والقیمة الدفتریة إحتسابھا بالفرق بین

.عملیات المساھمین أو ترحل إلى الدخل في السنة التي یتم التوقف عن االثبات فیھا

في قیمة الموجودات المالیة وعدم إمكانیة تحصیلھا نخفاضاال
ى یتم، بتاریخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقویم للتأكد من وجود أي دلیل موضوعي ع اضل اليانخف ة أي أصل م قیم

اضخسارة االإثبات، یتم الدلیل اوفي حالة وجود مثل ھذ. أو مجموعة من الموجودات المالیة  ينخف ة ف ي القیم ة ف قائم

قائمة عملیات المساھمین. وأوالفائض المتراكمالتأمینإعادةنتائج عملیات 

في القیمة على النحو التالي :نخفاضیحدد اال

ب ل االبالنس ة، یمث ة العادل ة بالقیم ودات المثبت اضة للموج ة النخف ي القیم ا ف ة ، ناقص ة العادل ة والقیم ین التكلف رق ب ف

قائمة عملیات المساھمین .أووالفائض المتراكم التأمین إعادةالمثبتة سابقا في قائمة نتائج عملیات نخفاضخسارة اال

ل اال ة، یمث ة بالتكلف اضبالنسبة للموجودات المثبت دفقات نخف ة للت ة الحالی ة والقیم ة الدفتری ین القیم رق ب ة الف ي القیم ف

معدل العائد السائد في السوق حالیاً ألصل مالي مماثل. أساسالنقدیة المستقبلیة المخصومة على 

ل اال أة، یمث ة المطف ة بالتكلف بة للموجودات المثبت اضبالنس ة والقنخف ة الدفتری ین القیم رق ب ة الف ي القیم ة ف ة الحالی یم

معدل العمولة الفعلي األصلي. أساسللتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة على 

المكتتبةاألقساط إجمالي 
ةت نة المالی دأ خالل الس ي تب العقود الت ة ب ة من مجموع األقساط المتعلق الي األقساط المكتتب بصرف النظر إذا تكون إجم

مالحقةةیمحاسببفترات بشكل كامل أو جزئيلقكانت تتع ي ل تم . وتشتمل كذلك على تقدیر األقساط المتعاقد علیھا والت ی

.في قائمة المركز المالي. یتم إظھار األقساط كأقساط تأمین مستحقةقائمة المركز الماليحتى تاریخ اإبالغ الشركة عنھ
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لعموالتادخل ومكتسبة القساطاأل
ىإلىالعموالت دخل وقساطاألترحل دخل عل دىال رات م ة أخطارفت ادة تغطی ي تخصھاإع أمین الت ل األالت قساط. تمث

تم دخل المكتتبة وقساطالعموالت الحصة في األدخل غیر المكتسبة و العموالت المتعلقة بفترة التغطیة ساریة المفعول، وی

:تأجیلھا باستعمال الطرق التالیة 

على أساس قطاع األعمال المتعلقة بھا كما یلي :التأمین التعاقدي النسبي ، یتم احتسابھاإعادةقودلع

السنواتالقطاع
٤الھندسي

٢أخرى

 دد ة ع امطریق بة األی ة بالنس ادةالفعلی ود إع ات العق اري واتفاقی أمین االختی ادة لت بي إع ر النس دي غی أمین التعاق الت

من شركات التأمین.والمحافظ المحولة

بةقساطترحل التغیرات في مخصص األ ىالعموالتدخل وغیر المكتس ات إل ائج عملی ة نت ادةقائم امین إع ائض الت والف

.التأمینإعادةمخاطرفترات تغطیة اإلیرادات على مدى إثباتكي یتم المتراكم 

المطالبات 
ادةطبقاً التفاقیات أمین شركات التإلىتتكون المطالبات من المبالغ المستحقة  أمین وإع ائر من الت مصاریف تسویة الخس

.، وتحمل على الدخل عند تكبدھاتاالسترداداذات العالقة، بعد خصم 

بتاریخ قائمة المركز المسددةالتكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غیر إجماليالمطالبات تحت التسویة على إجماليیشتمل 

ز تم التبسواءً المالي  ة المرك اریخ قائم ر المدفوعة بت ا وغی غ عنھ ات المبل اء المطالب لیغ عنھا أم ال. تجنب مخصصات لق

دیرات أساسالمالي وذلك على  اً لتق ابقة، اإلدارةتقدیر كل حالة على حده. كما یجنب مخصص، وفق رة الشركة الس وخب

ة المركز المالي. لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا بتاریخ قائم

داد والمخصصات  الي والس ز الم ة المرك اریخ قائم ین المخصصات بت رق ب درج الف ةی اب لالمجنب ي حس ة ف نة الالحق لس

.لتلك السنةكتتاباال

اختبار كفایة المطلوبات
ود  ات عق ة مطلوب دى كفای د من م ارات للتأك الي، إجراء اختب ة مركز م ل قائم ادةیتم، بتاریخ ك أإع د خصم مینالت ، بع

الیف اال ابتك ارات، كتت ذه االختب راء ھ ة. وإلج ة ذات العالق تخدم المؤجل دفقات اإلدارةتس ة للت دیرات الحالی ل التق أفض

ى  ة مباشرًة عل ة الدفتری ي القیم النقدیة المستقبلیة المتعاقد علیھا، ومصاریف إدارة ومعالجة المطالبات. یحمل أي نقص ف

الیف االوالفائض المتراكملتأمیناإعادةقائمة نتائج عملیات  ابوذلك بشطب تك د كتت ة مباشرًة، وبع ة ذات العالق المؤجل

ذلك یتم تكوین مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفایة المطلوبات.
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التأمین المدینة أقساط
د اإلعندةدینالمتأمین الأقساطإثباتیتم  تم قیاسھا، عن تحقاقھا، وی اتاس تلم أو ثب غ المس ة للمبل ة العادل ا، بالقیم ي لھ األول

أمین قساطألالمستحق القبض. یتم مراجعة القیمة الدفتریة  ةالت د من وجود المدین اضللتأك دما انخف ك عن ا وذل ي قیمتھ ف

ي الظروف  ىتشیر األحداث أو التغیرات ف اإل ترداد قیمتھ ة اس دم إمكانی ة، ع تم الدفتری اتوی اضخسارة االإثب ي نخف ف

إثباتأسباب انتفاءعند ةدینمالتأمین الأقساطإثبات. یتم التوقف عن والفائض المتراكمالتأمین إعادةقائمة نتائج عملیات 

الموجودات المالیة. 

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 
م تسواءً ا في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھإثباتیتم  دمت أم ل دم ق ق

بھا فواتیر من قبل الموردین.

دخل العموالت الخاصة
د العائد الأساسعلى دخل العموالت الخاصةإثباتیتم  ار أصلاألخذفعلي بع ین االعتب دل بع ائم ومع غ الق ة المبل العمول

.الخاصة

ة قیمتھا العادلة في قائمة الدخلاالستثمارات المدرج
د  دخل عن ة ال ي قائم ة ف ة العادل م تخصیصھا بالقیم االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل ھي استثمارات ت

:. بالنسبة لالستثمارات المخصصة بالقیمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل ، فإنھ یجب الوفاء بالشروط التالیةنشأتھا

ذا التخصیص یلغي او یقلل بشكل جوھري المعالجة غیر المتناسقة التي تنشأ عن قیاس الموجودات ن ھإ

مختلفة ، او أسسوااللتزامات او اثبات االرباح او الخسائر وفق 

ویتم المطلوبات المالیة او كالھما معاً ، جزء من مجموعة الموجودات المالیةن الموجودات والمطلوبات ھي إ ،

.او استراتیجیة االستثمارالموثقة، طبقا الدارة المخاطر أدائھا على اساس القیمة العادلةقییمادارتھا وت

تقید ھذه االستثمارات ، في االصل، بالقیمة العادلة، وبعد ذلك یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. 

وقائمة والفائض المتراكم التأمین عادة إنتائج عملیات محققة في قائمة تدرج تسویات القیمة العادلة واألرباح والخسائر ال

.عملیات المساھمین
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االستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق
ى اقتنالممكن تحدیدھاتقاس االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو  ا والتي یوجد لدى الشركة النیة االیجابیة والمقدرة عل ائھ

د تاریخ االستحقاق، بعد اقتنائھاحتى أة بع ة المطف ، بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في قیمتھا . تحتسب التكلف

ة  األخذ بعین االعتبار الخصم او العالوة عند الشراء. یتم اثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن ھذه االستثمارات في قائم

ف عن اثبات ھذه االستثمارات أو إنخفاض قیمتھا.عملیات المساھمین عند التوق

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
ام ص لمكافأة نھایة الخدمة للموظفینیجنب مخص اً لشروط وأحك غ مقطوع طبق ، وھي واجبة الدفع لجمیع الموظفین كمبل

لیة للمزایا التي یستحقھا الموظف في نظام العمل السعودي عند إنھاء / انتھاء عقود عملھم. یحتسب ھذا االلتزام كقیمة حا

اليحالة تركھ الع ة المركز الم ى مل في تاریخ قائم ة للموظفین عل ة الخدم أة نھای ب الموظفین أساس. تحسب مكاف روات

نوات  دالتھم وس رة وب دمتھماألخی ام الخ ي نظ واردة ف روط ال ین بالش و مب ا ھ ة كم ة المتراكم ة العربی ي المملك ل ف عم

. السعودیة

األجنبیةمالت الع
ت أسعاراللایر السعودي بإلىاألجنبیةتحول المعامالت التي تتم بالعمالت  ائدة وق امالتإجراءالصرف الس تم. المع وی

ل  دةتحوی العمالت أرص جلة ب ة المس ات المالی ودات والمطلوب ةالموج عارباألجنبی ة أس اریخ قائم ي ت ائدة ف رف الس الص

راكمتأمینالإعادةعملیات نتائج التحویل ضمن قائمة . تدرج كافة فروقاتالمركز المالي ةأووالفائض المت ات قائم عملی

.المساھمین

الزكاة وضریبة الدخل
ھ .یجنب مخصص للزكاة وضریبة الدخل وفقاً لألنظمة الزكویة والضریبیة السعودیة اً لنظام الشركة األساسي ، فإن وفق

ل ى تحم دخل عل اة وضریبة ال اھمینالزك اھمین المس دة للمس ة العائ وق الملكی ى حق دخل عل ل ضریبة ال الي تحم ، وبالت

ینالمؤسسین غیر  ا الخلیجی دة للمساھمین المؤسسین تحمل، بینم ة العائ وق الملكی ى حق اة عل ین الزك جمھور الوالخلیجی

العام .

المخصصات
ى الشرك ة ) عل ة أو متوقع ات ( قانونی د وجود التزام الیف یتم إثبات المخصصات عن ة ناتجة عن أحداث سابقة وإن تك

سداد ھذه االلتزامات محتملة یمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ. 
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دتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج صافیھا في قائمة المركز المالي عند وج زم وعن ا مود حق نظامي مل

ات أو،الصافيأساسعلى لدى الشركة لتسویة الموجودات والمطلوبات ةیكون ھناك نی دید المطلوب بیع الموجودات وتس

د. ي آن واح تم مقاصة ف رادات اإلال ی ة ی ي قائم اریف ف ات والمص ائج عملی ادةنت أمین إع راكم الت ائض المت ة ووالف قائم

تفسیراتھا.أوالمحاسبیة مسموحاً بھ من قبل المعاییر أوذلك مطلوباً یكن عملیات المساھمین ما لم 

محاسبة تاریخ التداول
داول (أي  اریخ الت ة بت ع الموجودات المالی ة بشراء وبی ة المتعلق ات اإلعتیادی ة العملی ات كاف ات أو التوقف عن إثب یتم إثب

ع الموجودات الشركة بشراء أو بیع الموجوفیھالتاریخ الذي تلتزم  ة بشراء وبی ة المتعلق دات). تتطلب العملیات اإلعتیادی

المالیة أن یتم سداد الموجودات خالل فترة زمنیة تنص علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا في السوق.

المعلومات القطاعیة 
ة اقتصادیة ) أو یقومأعمال(قطاع معینةي من الشركة یقوم بتقدیم خدمات أساسیعتبر القطاع جزء  ي بیئ بتقدیم خدمات ف

ف  ائره عن أرباحمعینة (قطاع جغرافي)، وتختل احھ وخس ائر القطاعات األأرب ة، تتكون خرىوخس . وألغراض إداری

دیھا  ا وخدماتھا، ول ك حسب منتجاتھ تةالشركة من وحدات عمل وذل یةقطاعات س أنھا ورئیس اریر بش ع التق تم رف ا ی كم

یلي: 

وفر شاملة للمؤمنین في حاالت الطوارئة تأمینیةویمثل تغطی، ةالھندس اء. ی اء أو البن ع االنش ي مواق ي تحدث ف الت

ة أو  ة أضرار مادی اء أی ة لق اه األطراف الثالث ات تج ال وااللتزام ة مخاطر األعم ة كاف أمین تغطی ن الت وع م ذا الن ھ

اً لالالت والمكائن.إن ھذه التغطیة متاحة ایض.یام بھقاصابات تحدث نتیجة العمل الذي یتم ال

ائر، الحریق ق أو الفیضانات أو محددةویقوم بتغطیة خس اتج عن الحری ات ن ي الممتلك د حدوث ضرر ف ك عن وذل

كما یوفر التغطیة لقاء مقدار األرباح بالنسبة للنشاطات الصناعیة والتجاریة..الزالزل والكوارث األخرى

 ،ل ویغطي الخسائر أو األضرار المتعلقة البحري ا نق تم بموجبھ ي ی بالشحن أو السفن أو وسائل الشحن األخرى والت

. میناء الوصول النھائيقطة المنشأ إلىالممتلكات من ن

كما یغطي الخسائر الناتجة عن .ویغطي الخسائر أو األضرار التي تحدث على السیارات نتیجة الحوادث، السیارات

صابات الجسدیة.واإلكات العامة. لألطراف الثالثة إستخدام الممتل

 ،اة اة أو بعض االمراض أو الحی ة الوف ي حال ة ف راد العائل رافقین واف ة للم اعدة المالی وفیر المس یلة لت تخدم كوس ویس

. تغطیة لفرد أو جماعة–العجز. ویمكن أن یكون على شكل 

 ،ة ل األصول حوادث عام ات مث ف الحوادث / الممتلك ات ویغطي مختل راد والحوادث الاإللتزام شخصیة لألف

.والجماعات
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ربح أساسیتم تقویم أداء القطاع على  ة عن ال واحي، بصورة مختلف ي بعض الن تم قیاسھا، ف ي ی ربح أو الخسارة والت ال

أو الخسارة في القوائم المالیة. 

ین سعارنھا تتم وفقاً ألفي حالة توقع حدوث أیة معاملة، فإ. والسنةدث أیة معامالت بین القطاعات خالل لم تح ل ب التحوی

ع األطراف األ، عمالقطاعات األ نفس شروط التعامل م تم ب ى تشت. خرىوت ائج القطاع عل رادات ومصاریف ونت مل إی

توى القوائم المالیة للشركة.ى مسوالتي سیتم حذفھا علعمالالتحویالت بین قطاعات األ

التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة-٥
رادات والمصاریف  الغ اإلی ى مب ؤثر عل د ت یتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدارة إجراء التقدیرات واالفتراضات التي ق

و داد الق اریخ إع ة بت ات المحتمل ة. والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن المطلوب د من إنائم المالی دم التأك ع

.ھذه التقدیرات یمكن أن یؤدي إلى إجراء تعدیل جوھري في المستقبل على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات

ة  اریخ قائم دیرات بت ن التق د م دم التأك فیما یلي االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمصادر األساسیة المستقبلیة واألخرى لع

نة المركز  المالي والتي یمكن أن تؤدي إلى إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل الس

المالیة القادمة.

االلتزامات النھائیة الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقیات إعادة التأمین 
بیة یعتبر تقدیر االلتزامات النھائیة الناتجة عن المطالبات المقدم دیرات المحاس م التق أمین من أھ ادة الت ة بموجب عقود إع

ي  ات الت دیر االلتزام د تق ار عن ین االعتب ي یجب أخذھا بع د الت دم التأك التي تقوم بھا الشركة. ھناك العدید من مصادر ع

دیراً للمطالبات یتعین على الشركة دفعھا بموجب ھذه المطالبات. یعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا تق

ة المركز  اریخ قائم ل ت ع قب ذي وق ھ ال التي یتوقع اإلبالغ عنھا بعد تاریخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث المؤمن علی

ر إ. المالي دة غی ات المتكب ذلك المطالب ا وك غ عنھ ات المبل ة المطالب دیر تكلف ي تق ن الطرق الفنیة المتبعة من قبل اإلدارة ف

في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلیة.المبلغ عنھا تتمثل

وم شركات  ده. تق ى ح ة عل ى أساس كل حال یم عل ق التحك ة أو عن طری راراً من المحكم ب ق ي تتطل تقدر المطالبات الت

وم اإلدارة  ات. تق ة بالممتلك ات المتعلق ات تسویات مخاطر مستقلة بتقدیر المطالب ة بالمطالب ة المخصصات المتعلق بمراجع

المتكبدة، والمطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا، على أساس ربع سنوي .



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

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١ي للسنة المنتھیة ف

٢١

التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ( تتمة )-٥

في الذمم المدینةنخفاضاالخسائر 
ذلك ا ا، وك ة بمفردھ ر ھام ي تعتب ة الت ذمم المدین ة ال ركة بمراجع وم الش ن تق ة م من مجموع ة ض ة المدرج ذمم المدین ل

تم إنفي قیمتھا. انخفاضالموجودات المالیة التي لھا خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود  ي ی ة الت الذمم المدین

ود  ن وج د م ة للتأك ورة فردی ا بص اضمراجعتھ أنھا انخف تم بش ي ی ا والت ي قیمتھ اتف ي إثب تمر ف اتأو یس ارة إثب خس

اضاال ود النخف ن وج د م ة للتأك ورة جماعی ا بص د مراجعتھ ا عن تم إدراجھ اضی ة انخف ب مراجع ا. تتطل ي قیمتھ ف

ي تأخذ نخفاضاال ان الت ویم خصائص االئتم وم الشركة بتق ك، تق دیرات. وإلجراء ذل في القیمة ھذه إجراء األحكام والتق

ى ال دمبعین االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشراً عل اً للشروط ق الغ المستحقة طبق ة المب داد كاف ى س رة عل

التعاقدیة. 

تكالیف االكتتاب المؤجلة
ات بعقود إعادة التأمین الواردةتقید بعض تكالیف االكتتاب المتعلقة  ائج عملی ة نت ي قائم أ ف كتكالیف اكتتاب مؤجلة، وتطف

.قةذات العالالعقودعلى مدى فترة والفائض المتراكم إعادة التأمین 

العادلة لألدوات المالیةالقیم
د ت ة عن ا أو دفع ة حالقیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم إستالمھ عند بیع أصل م ة نظامی ا بموجب معادل ات م ل مطلوب وی

ع الموجودات أو  ة بی إفتراض أن معامل ة ب ة العادل اس القیم اس. یحدد قی اریخ القی تمت بین أطراف متعاملة في السوق بت

طلوبات قد تمت إما:تحویل الم

في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات أو

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

دة ر األسواق فائ ي أكث ون یجب ان یالسوق الرئیسي ف ھك ابالً للوصول إلی ل الشركة.ق ن قب ة م ة العادل اس القیم تم قی ی

تفیدونمتبإفتراض أن المطلوباتالو للموجودات أ ات، عاملین في السوق سیس د تسعیر الموجودات أو المطلوب م عن وانھ

.یسعون لتحقیق افضل مصالحھم اإلقتصادیة

درة  ار ق ي االعتب ذ ف املینقیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة تأخ ى المتع ي السوق عل قف افع اقتصادیة تحقی من

ى أو واألمثلبالطاقة القصوىداتالموجوباستخدام  ا إل املین بیعھ ا القصوآمتع ي السوق یستخدمونھا بطاقتھ ىخرین ف

.واألفضل

أن وفر بش اً للقروض وتت تخدام ھاتستخدم الشركة طرق التقویم المالئمة وفق ادة اس ة وزی ة العادل اس القیم ة لقی ات كافی بیان

استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.القابلة للمالحظة ذات العالقة، وتقلیلتالمدخال



لتأمین ( إعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة ا
( شركة مساھمة سعودیة )

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٢

التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ( تتمة )-٥
القیم العادلة لألدوات المالیة ( تتمة )

من  ة ض وائم المالی ي الق ا ف اح عنھ ة أو االفص ة العادل ھا بالقیم م قیاس ي ت ات الت ودات والمطلوب ة الموج نیف كاف م تص ت

ة التسلسل الھرمي للقی مة العادلة، طبقاً لما ھو مبین أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادل

-ككل :

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

لھا قابلة للمالحظة –س القیمة العادلة الھامة لقیا–طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى -المستوى الثاني

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

لھا غیر قابلة –الھامة لقیاس القیمة العادلة –طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى -المستوى الثالث

للمالحظة.

ى نحو متك ة عل ا إذا تمت ،رربالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالی د فیم وم الشركة بالتأك تق

اس  ة  لقی ى الھام التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت الحد األدن

القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة.

موجودات والمطلوبات على أساس فئات الجیث قامت الشركة بتحدیدعن القیمة العادلة، أن الغرض من اإلفصاح 

طبیعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو موضح أعاله.

وم  ع تق اون م تثمار، بالتع ة االس ویملجن راء تق ارجیین للشركة،خب ةوبخ ة مقارن ة العادل ي القیم رات ف وداتلالتغی لموج

.العالقة للتأكد فیما اذا كانت التغیرات معقولةخارجیة ذات الر مصادالاالستثماریة مع 

ع تقوم  اون م أمین، بالتع ة المخاطر والت واریین ألجن ةبوللشركة، خارجیین كت ة، مقارن ات الفنی ي االحتیاطی رات ف التغی

.مقبولالتغییر ھذاما إذا كانفیللتأكد

ة لكل مقارنةوبمع إدارة الشركة،بالتعاونمراجعة، اللجنة تقوم ة العادل ات من الموجوداتالتغیرات في القیم والمطلوب

.مقبولالتعدیلھذاما إذا كانفیللتأكداألخرى، 

اإلحتیاطات الفنیة-٦
ئولة عنوالسلطات ، بناء على توصیة من الخبیر االكتواري الخارجي للشركة ٢٠١٣خالل عام  أمینالمختصة المس ، الت

د االحتیاطیات الفنیة نظرا لتوقامت إدارة الشركة بتغییر أساس تحدید ار طول فر معلومات جدیدة وبع ین األعتب األخذ بع

المستخدمة تم تحدید جمیع االحتیاطیات الفنیة باستخدام نفس األسس،. وخالل العام الحاليفترة الخبرة التاریخیة للشركة

.ام الماضيفي الع



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

( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٣

وأرصدة لدى البنوكالنقدیة -٧
بالریاالت السعودیة

٢٠١٤٢٠١٣
عملیات 

نیالمساھمعملیات إعادة التأمین
عملیات

عملیات المساھمین إعادة التأمین

-٩٧٠-١٣٫٤٦١نقد في الصندوق 
١٫٤٤١٫٤٠٣٢٫٥٦٧٫٧٣٠٥,٢٦٧,٦٦٨٨٥,٦٧٣,٥١٦نقد لدى البنوك 

٨٥,٦٧٣,٥١٦¤٢٫٥٦٧٫٧٣٠٥,٢٦٨,٦٣٨¤١٫٤٥٤٫٨٦٤
ئتماني جید. إإن النقد لدى البنوك مودع لدى أطراف أخرى ذات تصنیف 

يف، صانةالتأمین المدیأقساط-٨

:كاألتيحركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا تنكا

دیسمبر :٣١المدینة كما في أقساط التأمین إجماليفیما یلي بیاناً بأعمار

ةـــودیـعـسـاالت الـــالریـــب
خفض قیمتھا نمستحقة السداد ولم ت

لیست مستحقة 
السداد ولم 

تنخفض قیمتھا
أقل من

یوم٩٠
١٨٠–٩١

یوم
أكثر من

یوم١٨٠

مستحقة السداد 
نخفضة وم

المجموعالقیمة
٢٠١٤٣٩٫٨٤٢٫٨٩٤٣٫٨٣٨٫٩٠٦٣٣٫٣٠٥٫٤٠٦٣٥٫٧٥١٫٨٩٢٣٫٥٥٧٫٢٨٨١١٦٫٢٩٦٫٣٨٦
٢٠١٣٥٣,٢٩٨,٣٣٢٤,١٨١,٠٢٩٩,٣١٣,١٢٢٣,٧٠٠,١٣٣٢,٣٢٣,١٦٤٧٢,٨١٥,٧٨٠

بالریاالت السعودیة
٢٠١٤٢٠١٣

١١٦٫٢٩٦٫٣٨٦٧٢,٨١٥,٧٨٠أقساط تأمین مدینة 
(٢,٣٢٣,١٥٧))٣٫٥٥٧٫٢٨٨(حصیلھا ناقصاً : مخصص الدیون المشكوك في ت

١١٢٫٧٣٩٫٠٩٨٧٠,٤٩٢,٦٢٣

بالریاالت السعودیة
٢٠١٤٢٠١٣

٢٫٣٢٣٫١٥٧٢٫٣٢٣٫١٥٧الرصید األفتتاحي
-١٫٢٣٤٫١٣١مجنب خالل السنة

٣٫٥٥٧٫٢٨٨٢٫٣٢٣٫١٥٧الرصید الختامي



لتأمین ( إعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة ا
( شركة مساھمة سعودیة )

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٤

اإلستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل-٩
ھا العادلة في  قائمة الدخل من اآلتي:تتكون اإلستثمارات المدرجة قیمت)١

باللایر السعودي
٢٠١٤٢٠١٣

عملیات
عملیات المساھمینإعادة التأمین

عملیات
عملیات المساھمینإعادة التأمین

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

١٥٦,٧٩٦,٨٥٨-٥١٫١٤٢٫١٦٣٣٠٩٫٧٠٥٫٢٥٧سندات محافظ

٤٠,٠٣٧,٠٧٠-٤٠,٠٣٧,٠٦٩-صكوك

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

ي )٢ ا ف مبر ٣١كم مبر ٣١و ٢٠١٤دیس ةتن، كا٢٠١٣دیس ع األدوات المالی ةجمی أمین بالخاص ادة الت ات اع عملی

.متداولةقیمة العادلةبالوالمسجلة

:عملیات المساھمینبالخاصةمكونات األستثمارات یلي تحلیل لفیما)٣

باللایر السعودي 
٢٠١٤

المجموعغیر متداولةمتداولة
١٧٢٫١٥٠٫٩٤٤٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٩٧٫١٥٠٫٩٤٤صنادیق

١٨٥٫٧٧٨٫٢٩٤-١٨٥٫٧٧٨٫٢٩٤محافظ أسھم
٣٠٩٫٧٠٥٫٢٥٧-٣٠٩,٧٠٥,٢٥٧محافظ سندات 

٤٠٫٠٣٧٫٠٦٩٤٠٫٠٣٧٫٠٦٩-صكوك
٦٦٧٫٦٣٤٫٤٩٥٦٥٫٠٣٧٫٠٦٩٧٣٢٫٦٧١٫٥٦٤

باللایر السعودي 
٢٠١٣

المجموعغیر متداولةمتداولة
٢٠٩,٢٣٦,٦٢٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٣٤,٢٣٦,٦٢٥صنادیق

١٦٤,١٠٩,٠٠١-١٦٤,١٠٩,٠٠١محافظ أسھم

١٥٦,٧٩٦,٨٥٨-١٥٦,٧٩٦,٨٥٨محافظ سندات 

٤٠,٠٣٧,٠٧٠٤٠,٠٣٧,٠٧٠-صكوك

٥٣٠,١٤٢,٤٨٤٦٥,٠٣٧,٠٧٠٥٩٥,١٧٩,٥٥٤



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

( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٥

اإلستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل ( تتمة ).٩

أمین والمسجلةالخاصةة جمیع األدوات المالی، كانت ٢٠١٣دیسمبر ٣١و ٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في  ادة الت ات اع بعملی

درج تقعبالقیمة العادلة  ي تن ضمن المستوى األول. یعرض الجدول التالي تحلیل لألدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة الت

ضمن عملیات المساھمین وفقا للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة:

ث من طرق ااألول والثاني من طرق قیاس القیمة العادلة وكذلك إلى أو من لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى  توى الثال لمس

ة   ة العادل اس القیم اللقی نةخ ي الس ة ف مبر د٣١المنتھی ي و٢٠١٤یس ة ف نة المنتھی مبر٣١الس دیس

٢٠١٣.

باللایر السعودي 
٢٠١٤

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيولالمستوى األ
٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٩٧٫١٥٠٫٩٤٤-١٧٢٫١٥٠٫٩٤٤صنادیق

١٨٥٫٧٧٨٫٢٩٤--١٨٥٫٧٧٨٫٢٩٤محافظ أسھم
٣٠٩٫٧٠٥٫٢٥٧--٣٠٩٫٧٠٥٫٢٥٧محافظ سندات 

٤٠٫٠٣٧٫٠٦٩-٤٠٫٠٣٧٫٠٦٩-صكوك
٦٦٧٫٦٣٤٫٤٩٥٤٠٫٠٣٧٫٠٦٩٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠٧٣٢٫٦٧١٫٥٦٤

باللایر السعودي 
٢٠١٣

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٣٤,٢٣٦,٦٢٥-٢٠٩,٢٣٦,٦٢٥صنادیق

١٦٤,١٠٩,٠٠١--١٦٤,١٠٩,٠٠١محافظ أسھم

١٥٦,٧٩٦,٨٥٨--١٥٦,٧٩٦,٨٥٨محافظ سندات 

٤٠,٠٣٧,٠٧٠-٤٠,٠٣٧,٠٧٠-صكوك

٥٣٠,١٤٢,٤٨٤٤٠,٠٣٧,٠٧٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٥٩٥,١٧٩,٥٥٤



لتأمین ( إعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة ا
( شركة مساھمة سعودیة )

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٦

اإلستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل ( تتمة ).٩
ستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل كالتالي : اإلحركةكانت)٤

باللایر السعودي 
٢٠١٤٢٠١٣

عملیات
عملیات المساھمینإعادة التأمین

ملیاتع
عملیات المساھمینإعادة التأمین

٩٥,٣٢٩,١٥٩٥٩٥,١٧٩,٥٥٤٨٣,٢٤٤,١٣٠٤٤٥,٧٤٣,٠١٤الرصید اإلفتتاحي 
٨٣٫٨٤٧٫٣٩٣٢٥٩٫٨٤٥٫٠٢٣٦٠,٢٦٨,١٣٠٢٤٢,١٢٩,٠٣٤إضافات 

(١٣٦,٠٦٩,٢٥٠)(٤٨,٨٧٩,٧٢٠))١٥٣٫٢٦١٫٠١٠()٥٦٫٩٢١٫٣٠١(إستبعادات 
٢٫٤٣٠٫٦٣٦٢٩٫٦٢٦٫٨١٤٦٥٧,٩٦٠٤١,٧٠٠,٢٣٣أرباح غیر محققة 

٢٢٥٫٨٥٠١٫٢٨١٫١٨٣٣٨,٦٥٩١,٦٧٦,٥٢٣أرباح محققة 
١٢٤٫٩١١٫٧٣٧٧٣٢٫٦٧١٫٥٦٤٩٥,٣٢٩,١٥٩٥٩٥,١٧٩,٥٥٤الرصید الختامي

ون لایر ملی٦٫٧تتضمن اإلستثمارات المدرجة ضمن عملیات إعادة التأمین والمساھمین ودائع نقدیة لدى البنوك قدرھا 
ون لایر ١٢٫٣:  ٢٠١٣دیسمبر ٣١( ٢٠١٤دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي، على التوالي كما في ٢٠سعودي و ملی
تم ٤٫٢سعودي و دیري موجودات وی دى م ل الشركة ل ملیون لایر سعودي، على التوالي). تم إیداع ھذه األموال من قب

ذه األموال خالل الفترات الالحقة. إدارتھا بشكل مستقل من قبلھم. ومن المتوقع إستثمار ھ

المطالبات تحت التسویة.١٠
بالریاالت السعودیة

٢٠١٤

اإلجمالي 
الحصة

الصافيالمعاد إسنادھا 
٣١٩,٣٨٧,٩٢٩(١٠٤,٨٨٨,٥٧٥)٤٢٤,٢٧٦,٥٠٤الرصید اإلفتتاحي 

١٠٢٫٦٥٩٫٤٨٩٢٤٫٨٦٨٫٨٧٩١٢٧٫٥٢٨٫٣٦٨مطالبات تحت التسویة مبلغ عنھا خالل السنة
٥٧٫٧٨٦٫٣٤٨)٢٥٫١١٩٫٩٥٠(٨٢٫٩٠٦٫٢٩٨مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا خالل السنة

١٨٥٫٣١٤٫٧١٦)٢٥١٫٠٧١(١٨٥٫٥٦٥٫٧٨٧التغیر في المطالبات تحت التسویة
٥٠٤٫٧٠٢٫٦٤٥)١٠٥٫١٣٩٫٦٤٦(٦٠٩٫٨٤٢٫٢٩١الرصید الختامي

بالریاالت السعودیة
٢٠١٣

اإلجمالي 
لحصةا

الصافيالمعاد إسنادھا 
١١٧,٢٩٠,٣٠٣(٤٢,١٢٣,١٠٤)١٥٩,٤١٣,٤٠٧الرصید اإلفتتاحي 

١١٢,٥٥٤,٩٥٤(٦٣,٨٥٦,٦٣٣)١٧٦,٤١١,٥٨٧مطالبات تحت التسویة مبلغ عنھا خالل السنة
٨٨,٤٥١,٥١٠١,٠٩١,١٦٢٨٩,٥٤٢,٦٧٢مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا خالل السنة

٢٠٢,٠٩٧,٦٢٦(٦٢,٧٦٥,٤٧١)٢٦٤,٨٦٣,٠٩٧لمطالبات تحت التسویةالتغیر في ا
٣١٩,٣٨٧,٩٢٩(١٠٤,٨٨٨,٥٧٥)٤٢٤,٢٧٦,٥٠٤الرصید الختامي

ل  ن أفض ة م ركة مجموع ن الش ین م واري المع ر االكت ى الخبی دیرات الأوص ة التق ات إلمعقول افي احتیاطی الي وص جم
ي لشركةلالمطالبات  ا ل. و٢٠١٤دیسمبر ٣١كما ف ر الوفق واري ألخبی اطي یقفكت ذا النطاقإن اي إحتی یتم ع ضمن ھ س

.المسجلة لدى الشركة تقع ضمن النطاق الموصى بھاالحتیاطیات إناعتباره أفضل تقدیر معقول.



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

( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٧

المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى .١١
بالریاالت السعودیة

٢٠١٤٢٠١٣
عملیات

إعادة التأمین
عملیات 

مساھمینال
عملیات

إعادة التأمین
عملیات 
المساھمین

---٢٧٫٠٢٣٫٥٤٢ودائع مستردة
-٣٩٣٫٣٩٠-٣٣٢٫٧١٥للموظفینسلف

-٢٨٦٫٣٩٨٣٣٫١٢٠١٥٣٫٥٣٤تأمین مدفوع مقدماً 
-١١٢٫٥٠١--إیجار مدفوع مقدماً 

-٢٨٣٫٣٣٣-٢٣٩٫٠٨١دفعات مقدمة 
٥٫٦٢٢٫٩٢٥-٧٫٠٣٦٫٨٦٧-عن الودیعة النظامیةمستلمة عموالت خاصة 

٢٣١٫٣٩٨٣٠٫٧٢٦١٢٦٫٢٤٤١١٥٫١٩٤أخرى 
٢٨٫١١٣٫١٣٤٧٫١٠٠٫٧١٣١٫٠٦٩٫٠٠٢٥٫٧٣٨٫١١٩

مكتسبةالتأمین غیر الأقساط.١٢
بالریاالت السعودیة

٢٠١٤
الصافي إسنادھا الحصة المعاد اإلجمالي

٢١٢,٦٨٠,٩١٦(٢,٣٤٤,١٥١)٢١٥,٠٢٥,٠٦٧فتتاحياإلرصید ال
٥٥٠٫١٨٨٫٩٤٨)٦٫١٠١٫١٩٢(٥٥٦٫٢٩٠٫١٤٠أقساط مكتتبة خالل السنة 

)٥٢٦٫٤٩١٫٦٦٥(٦٫٣٦٤٫٩٠٣)٥٣٢٫٨٥٦٫٥٦٨(أقساط مكتسبة 
٢٣٫٤٣٣٫٥٧٢٢٦٣٫٧١١٢٣٫٦٩٧٫٢٨٣التغیر في األقساط غیر المكتسبة

٢٣٦٫٣٧٨٫١٩٩)٢٫٠٨٠٫٤٤٠(٢٣٨٫٤٥٨٫٦٣٩الختاميرصید ال

بالریاالت السعودیة
٢٠١٣

الصافي الحصة المعاد إسنادھا اإلجمالي
١١٦,٦٢٣,١٠٨(٥,٧٥٥,٦٠١)١٢٢,٣٧٨,٧٠٩فتتاحياإلرصید ال

٤١٣,٦٣٧,١٣٧(٦,٤٤٩,١٩٩)٤٢٠,٠٨٦,٣٣٦أقساط مكتتبة خالل السنة 
(٣١٧,٥٧٩,٣٢٩)٩,٨٦٠,٦٤٩(٣٢٧,٤٣٩,٩٧٨)ط مكتسبة أقسا

٩٢,٦٤٦,٣٥٨٣,٤١١,٤٥٠٩٦,٠٥٧,٨٠٨التغیر في األقساط غیر المكتسبة
٢١٢,٦٨٠,٩١٦(٢,٣٤٤,١٥١)٢١٥,٠٢٥,٠٦٧الختاميرصید ال
المؤجلة كتتابتكالیف اال.١٣

بالریاالت السعودیة
٢٠١٤٢٠١٣

٥٤٫٤٤٥٫٩٢٩٣٢,٥٠٦,٤٦٢فتتاحياإلرصید ال
١١٢٫٨٧٨٫٠٥٢١٠٥,٢٦٩,٦٤٨متكبدة خالل السنة 
(٨٣,٣٣٠,١٨١))١٠٣٫٨١١٫٤٠٠(مطفأة خالل السنة 

٦٣٫٥١٢٫٥٨١٥٤,٤٤٥,٩٢٩الختاميرصید ال



لتأمین ( إعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة ا
( شركة مساھمة سعودیة )

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٨

، صافي الممتلكات والمعدات .١٤
:عملیات إعادة التأمین)أ

أجھزة الحاسب اآللي 
السیاراتاث والمفروشاتاألثوالمعدات

تحسینات المباني 
المستأجرة

أعمال
اإلجمالي*تحت التنفیذ

لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
:التكلفة

١٢,٤٠٤,٨٥٠-٢,١٩٢,٥٢٣¤٢٠١٤٩,٥٧١,١٢٩١٢٦,٧٩٨٥١٤,٤٠٠ینایر١كما في 
٩٧١٫١٠٧١٥٣٫٣٩٦٢٢٥٫٩٤٩١٠٫٥٠٠٤٧٨٫٠٠٢١٫٨٣٨٫٩٥٤ضافات خالل السنة إ

)٢٫٣٣٧٫٣٣٩(-)٢٫١٧١٫٩٤٠()١٦٣٫٠٠٠(-)٢٫٣٩٩(استبعادات خالل السنة 
٣١٫٠٨٣٤٧٨٫٠٠٢١١٫٩٠٦٫٤٦٥¤٢٠١٤١٠٫٥٣٩٫٨٣٧٢٨٠٫١٩٤٥٧٧٫٣٤٩دیسمبر ٣١كما في 

االستھالك المتراكم:
٥,٠٦٧,٧٣١-٢٠١٤٣,٢٢٠,١٥٧١١٢,٤٨٩٤١١,٩٠٥١,٣٢٣,١٨٠ینایر١كما في 

٢٫٠٨٢٫٥٢٧-١٫٨٨٤٫٩٧٤٢٢٫٥٤٠١٣٦٫٦٣٣٣٨٫٣٨٠المحمل للسنة
)١٫٥١٢٫٨٣٣(-)١٫٣٤٧٫٤٣٦()١٦٢٫٩٩٨(-)٢٫٣٩٩(استبعادات خالل السنة  

٥٫٦٣٧٫٤٢٥-٢٠١٤٥٫١٠٢٫٧٣٢١٣٥٫٠٢٩٣٨٥٫٥٤٠١٤٫١٢٤دیسمبر ٣١كما في 

صافي القیمة الدفتریة
٤٧٨٫٠٠٢٦٫٢٦٩٫٠٤٠¤٢٠١٤٥٫٤٣٧٫١٠٥١٤٥٫١٦٥١٩١٫٨٠٩١٦٫٩٥٩دیسمبر ٣١كما في 
¤٢٠١٣٦,٣٥٠,٩٧٢١٤,٣٠٩١٠٢,٤٩٥٨٦٩,٣٤٣دیسمبر ٣١كما في  -٧,٣٣٧,١١٩

:المساھمینعملیات )ب

األثاث والمفروشاتمبنىالاألراضي
أعمال

اإلجمالي*تحت التنفیذ
لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة:
¤٢٠١٤١٨,٣٢٩,٩٦٠١١,٤٥٤,٠٤٠٣,٢٠٧,٧٤٢ینایر١كما في  -٣٢,٩٩١,٧٤٢

٧١٨٫٥٧٨١٫٢١٣٫٣٠٤¤٤٩٤٫٧٢٦--إضافات خالل السنة 
-----المحول خالل السنة

٧١٨٫٥٧٨٣٤٫٢٠٥٫٠٤٦¤٢٠١٤١٨٫٣٢٩٫٩٦٠١١,٤٥٤,٠٤٠٣٫٧٠٢٫٤٦٨دیسمبر ٣١كما في 
االستھالك المتراكم:

-----٢٠١٤ینایر١كما في 
٦٨٣٫٥٤٤-٣١٨٫١٦٨٣٦٥٫٣٧٦-المحمل للسنة

٦٨٣٫٥٤٤-٣١٨٫١٦٨٣٦٥٫٣٧٦-٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

صافي القیمة الدفتریة
٧١٨٫٥٧٨٣٣٫٥٢١٫٥٠٢¤٢٠١٤١٨,٣٢٩,٩٦٠١١٫١٣٥٫٨٧٢٣٫٣٣٧٫٠٩٢دیسمبر ٣١كما في 
٣٢,٩٩١,٧٤٢-¤٢٠١٣١٨,٣٢٩,٩٦٠١١,٤٥٤,٠٤٠٣,٢٠٧,٧٤٢دیسمبر ٣١كما في 

وبعض الدفعات المقدمة المتعلقة بالبنیة التحتیة لتقنیة مكاتبالبعلى تحسینات تتعلقتحت التنفیذ الرأسمالیةاألعمالتشتمل*

المعلومات.



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

( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٩

ألجلالودائع.١٥
بالریاالت السعودیة

٢٠١٤٢٠١٣
عملیات

إعادة التأمین
عملیات 
المساھمین

عملیات
إعادة التأمین

ات عملی
المساھمین

--٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠-أقل من ثالثة أشھر
٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠--١٣٫١٢٥٫٠٠٠اكثر من ثالثة أشھر

٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠-١٣٫١٢٥٫٠٠٠٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠
ن  ق م دل تتحق ة بمع والت خاص اله عم ذكورة أع ع الم ي ٠٫٣٩الودائ ا ف نویا كم مبر ٣١٪ س دیس

نویا).٪ س٢٫٥: ٢٠١٣دیسمبر ٣١(٢٠١٤
جید. ائتمانيتصنیف ذاتأخرى أطراف عة لدى مودألجلائعن الودإ

استثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق.١٦
ین  راوح ب رات تت ن لفت ندات دی تحقاق س اریخ االس ى ت اة حت تثمارات المقتن ل االس نوات١٠و٤تمث تثمارس اریخ األس بت

و  تحقاق المحفظة ھ وم)٢٦٥(متوسط إس بة ی ة خاصة بنس ا متوسط عمول ق عنھ نویاً (٤٫٥٣، ویتحق مبر ٣١% س دیس

نویاً ).٤٫٣٥: ٢٠١٣ تحقاق % س اریخ االس ى ت اة حت تثمارات المقتن ة لالس ة العادل ت القیم لایر ١٥٢٫٢٦٠٫٩١٣بلغ

الي، لایر سعودي)١٨٣٫٨٧٨٫٥٤٤: ٢٠١٣سعودي ( ة المركز الم تم تصنیفھا كما في تاریخ قائم توى المسضمنوی

المستوي الثاني.ضمنلایر سعودي والتي تقع ٤٠٫٠٣٧٫٠٧٠األول بإستثناء 

مكتسبةالعموالت غیر الدخل.١٧
بالریاالت السعودیة

٢٠١٤٢٠١٣
٨١٠,٨٩٤١,٥٨٠,٥٥٥فتتاحياإلرصید ال

١٫٨٨٧٫٠٦٨٢,٦٦٧,٧٦٤عموالت مستلمة على العملیات المعاد إسنادھا خالل السنة 
(٣,٤٣٧,٤٢٥))١٫٩٤٨٫١٨٠(على العملیات المعاد إسنادھا خالل السنةمكتسبةعموالت 

٧٤٩٫٧٨٢٨١٠,٨٩٤الختاميرصید ال

خرىوالمطلوبات األلدفع االمصاریف المستحقة .١٨
بالریاالت السعودیة

٢٠١٤٢٠١٣
عملیات

إعادة التأمین
عملیات 
المساھمین

عملیات
ة التأمینإعاد

عملیات 
المساھمین

-٣,٨٢٧,٤٨٤-٧٠٠٫٠٠٠ت الموظفینأمكاف
-٥٠٣,٤٠١-٣٧٧٫١٧١ستقطاع مستحقة إضریبة 

٥٤٦٫٧٤٨٩٧٨٫١٩٧٢٨٣,٥٠١٧٧٠,١١٦أتعاب مھنیة مستحقة 
٢٤٨,١٢٨-٢٠٤٫٠٠٠-أتعاب اجتماعات ومصاریف

والت ةعم ة خاص ن الودیع تلمة ع مس
٥٫٦٢٢٫٩٢٥-٧٫٠٣٦٫٨٦٧-نظامیةال

-١,٣٠٩,٠٠٣-٨٥٥٫٧٤٣أخرى 
٢٫٤٧٩٫٦٦٢٨٫٢١٩٫٠٦٤٥,٩٢٣,٣٨٩٦,٦٤١,١٦٩



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

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٠

جدول متابعة المطالبات.١٩
ةكل سنة تأمینیة متعاقبةمبلغ عنھا الغیر المطالبات المتكبدة المتراكمة والتي تشمل كالً من المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبلغ عنھا والمطالباتأدناهیبین الجدول وائم مالی داد كل ق اریخ اع ، بت

ات.باإلضافة إلى كل ة للمطالب ة النھائی دیر القیم ى تق درة الشركة عل ا لق وفر قیاس أمین ی ادة الت ات المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ. إن تطور مطالبات إع اظ بإحتیاطی ى اإلحتف دف الشركة إل تھ
ومن أجل . كلما تطورت المطالبات لتصبح التكلفة النھائیة مؤكدة، یتم إطفاء تلك اإلحتیاطیات المتعلقة بھا.العكسیةالمستقبلیةوللتطوراتالتأمین تحسباً للمطالباتإعادةیتعلق بأعمالمناسبة فیما 

ات ،الحفاظ على إحتیاطات كافیة ى اإلحتیاطی ة اوتقوم الشركة بنقل اإلحتیاطیات المطفأة إل ى شكوك جوھری ر مكتمل ویشتمل عل ات غی دما یكون تطور المطالب ة عن ادث الحالی نة الح ة بس لمتعلق
متعلقة بالتكلفة النھائیة لتلك المطالبات.

:٢٠١٤المطالبات تحت التسویة إلتفاقیات إعادة التامین لعام مخصص إجمالي 

المجموع٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤التأمینسنة 
بالریاالت السعودیة 

-٩٫٢٧٤٫٤٥٢٢٨,٧٥٢,٦٢١٤٢٫٨٢٨٫٤٩٨٤٦,٣٠٥٫٨٣١٦٣٫٩٧١٫٨٤٤١١٨٫٦٤٤٫٩٥٢-التأمینفي نھایة سنة 
--٦١١٫١٦٨٣١٫٩٩٦٫٨٤٥٩٥,٨٢٦,٣٨٤٧٦٫٩٩٥٫٧١٥٢١٢٫١٥٧٫٣٦٢٢٥١٫٠٣٢٫٩٩٠بعد سنة 

---١٫٦٧٧٫١٠٥٣٤٫٨٨٦٫٨٥٣١٠٦,٣٣٢,٤٥٠١٢٤٫٧٥٩٫٥٧٥٢٤٨٫٩٧٦٫٩٣٩بعد سنتین
----١٫١٣٤٫٩٦٦٣٤٫٨٠٣٫١٠٨١٠٩,٥٠٥,٣٦٤١٢٨٫٥٥٧٫٤٤٢بعد ثالث سنوات
-----٢٫١٥٧٫١٦٣٤٠٫٣٧١٫٢٤١١١٢٫٠٩٥٫٣٤٥بعد أربع سنوات 

------٢٫١٠٩٫٥٩٤٣٧٫٣١٣٫٠٧٦بعد خمس سنوات 
-------١٫٨٩٤٫٤٢١بعد ستة سنوات

التكلفة الحالیة للمطالبات 
١٫٨٩٤٫٤٢١٣٧٫٣١٣٫٠٧٦١١٢٫٠٩٥٫٣٤٥١٢٨٫٥٥٧٫٤٤٢٢٤٨٫٩٧٦٫٩٣٩٢٥١٫٠٣٢٫٩٩٠١١٨٫٦٤٤٫٩٥٢٨٩٨٫٥١٥٫١٦٥المبلغ عنھاالمتراكمة 

المدفوعات المتراكمة حتى 
)٤٩٥٫٣٦٢٫٩٦٨()١٤٫٠٣٧٫٥١٤((١١٠٫٩٠٦٫٤٠٢)(١٥٦٫٣١٣٫٩٨٤)(٨٧٫٨٧١٫٩٨٥)(٩٤,٣١١,٥١٠))٣٠٫٥٠٤٫١٣٨()١٫٤١٧٫٤٣٥(تاریخھ

المطالبات المتكبدة وغیر 
١١٫١٣٢٩١٫٤٨٢١٫٩٥٤٫٠٥٠٨٫٨٩٧٫١٢٠٢٤٫٦٩٩٫٥١٥١٠٠٫١٢٧٫٣١٧٧٠٫٩٠٩٫٤٧٨٢٠٦٫٦٩٠٫٠٩٤المبلغ عنھا

مخصص المطالبات إجمالي 
قائمة تحت التسویة طبقاً ل

٤٨٨٫١١٨٦٫٩٠٠٫٤٢٠١٩,٧٣٧,٨٨٥٤٩٫٥٨٢٫٥٧٧١١٧٫٣٦٢٫٤٧٠٢٤٠٫٢٥٣٫٩٠٥١٧٥٫٥١٦٫٩١٦٦٠٩٫٨٤٢٫٢٩١المركز المالي



عادة ) التعاونیةإالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( 
( شركة مساھمة سعودیة )

( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر٣١في ةالمنتھیةللسن

٣١

الزكاة وضریبة الدخل.٢٠
الزكاة ) ١

مما یلي :لایر سعودي ) ١٧٫٥٤٩٫٤٦٢: ٢٠١٣لایر سعودي (١٥٫١٨٥٫٦٧٩وقدرھالسنةلالزكاة المحملة تتكون

ت السعودیةبالریاال
٢٠١٤٢٠١٣

١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال 
٦٫٠٧٠٫٩٢٤٦٫٠٧٠٫٩٢٤بدایة السنة–حتیاطي نظامي إ

) ٦٧٫٠٩٥٫٢٧٧( )١٨٤٫٢٩٨٫٩٠١(بدایة السنة–العجز المتراكم 
) ٩٨٫٩٠٤٫٤٠٧( )١٩٫٢٢٤٫٠٨٤(السنة المعدلةصافي خسارة 

٢٤٫٢٩٩٫٧٦٤١٩٫٠٧٢٫٩١٣مخصصات
٨٢٦٫٨٤٧٫٧٠٣٨٥٩٫١٤٤٫١٥٣

یطرح :
) ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ) ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ودیعة نظامیة

) ٤٠٫٣٢٨٫٨٦١( )١٠٣٫٣٠٣٫١٢٣(أخرىموجودات غیر متداولة
٦٢٣٫٥٤٤٫٥٨٠٧١٨٫٨١٥٫٢٩٢وعاء الزكاة

% ٩٧٫٤١٥٢وعاء الزكاة للمساھمین السعودیین بنسبة 
)٦٠٧٫٤٢٧٫٢٠٠٧٠١٫٩٧٨٫٤٨١%)٩٧٫٦٥٧٧: ٢٠١٣

) ضریبة الدخل ٢
) تتضمن ما یلي:ال شئ: ٢٠١٣(ال شئلسنة لضریبة الدخل المحملة تبلغ

بالریاالت السعودیة
٢٠١٤٢٠١٣

) ٩٩٫٦٥٤٫١٦٢( ١٠٫٨٣٨٫٨٧٤لسنةا/ (خسارة)دخلث صافي 
)١٤١٫١٥٨٫٧٣٨()١٩٫٢٢٤٫٠٨٤(ا   الخسارة المعدلة

للضریبةةالخاضعالخسارةمن صافينحصة المساھمین غیر السعودیی
) ٣٫٣٠٣٫١١٤( )٤٩٦٫٩٠٤(%)٢٫٣٤: ٢٠١٣(% ٢٫٥٨٤٨لسنة ل

) ٣٫٣٠٣٫١١٤( )٤٩٦٫٩٠٤(الوعاء الضریبي



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

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٢

)تتمةالزكاة وضریبة الدخل (- ٢٠

لي :حركة مخصص الزكاة وضریبة الدخل كما یكانت)٣
بالریاالت السعودیة

٢٠١٤٢٠١٣
٣٣٫١٨٤٫٥٩٨٣٠٫٠٨٦٫٨١٢فتتاحياإلرصید ال

--مخصص ضریبة الدخل للسنة
١٥٫١٨٥٫٦٧٩١٧٫٥٤٩٫٤٦٢مخصص الزكاة للسنة

) ١٤٫٤٥١٫٦٧٦( )١٢٫٩٢٨٫٦٣٥(المدفوع خالل السنة
٣٥٫٤٤١٫٦٤٢٣٣٫١٨٤٫٥٩٨الختاميرصید ال

الوضع الزكوي الضریبي)٤
وي  ا الزك ركة إقرارھ دمت الش ة ق نوات المنتھی ي للس مبر ٣١ف ة٢٠٠٩دیس دخل ٢٠١٣ولغای اة وال لحة الزك لمص

بعد.الربط النھائيتستلم ولم ("المصلحة")

ىوضریبة الدخلالزكاةمخصصیتم إحتساب  م أفضلبناًء عل ات للشركةفھ دخلمصلحةلتعلیم اة وال م الزك اتإث. ت ب

ائي ربطالمعلتغطیة أیة فروقات قد تنشأإضافيزكاة وضریبة دخلمخصص دخل النھ اة وضریبة ال د للزك صدورهعن

.الزكاة والدخلمصلحةمن 

رأس المال- ٢١
غ رأس ھ، یبل دفوع المصدرومال الشركة المصرح ب ار١، والم ن ملی ون م ة ١٠٠لایر سعودي، ویتك ھم بقیم ون س ملی

.٢٠١٣و٢٠١٤لعاميسعودي للسھم.لایر١٠سمیة قدرھا إ

االحتیاطي النظامي- ٢٢
. ویجوز للشركة التوقف االحتیاطي النظاميإلىالسنة % من صافي دخل ٢٠تم تحویل یي للشركة، ساسللنظام األوفقاً 

زیع.تیاطي النظامي غیر قابل للتورأس المال. إن االح% من ١٠٠االحتیاطيمثل ھذا التحویل عندما یبلغإجراءعن 



عادة ) التعاونیةإالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( 
( شركة مساھمة سعودیة )

( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر٣١في ةالمنتھیةللسن

٣٣

واإلداریةعمومیة المصاریف ال- ٢٣
بالریاالت السعودیة

٢٠١٤٢٠١٣
عملیات

إعادة التأمین
عملیات 
المساھمین

عملیات
إعادة التأمین

عملیات 
المساھمین

١٥٫٩٢٣٫٠٠٢٦٫٥٣٤٫٤٣٥١٦,٥٨٨,٢٧٢٧,٠٩٠,٠٥٩بھارواتب ومزایا متعلقة 

١٫٤٦١٫٦٦٧٣٧٤٫١٩٧١,٢٩٢,٢٤٤٤٦٠,٦٩٢مصاریف سفر
٢٫٠٨٢٫٥٢٧٦٨٣٫٥٤٤٥٨٠,٩٥٦٦٣٩,٠٨١) ١٤ستھالك ( إیضاح إ

٤٦٨٫٩٣٥٦١١٫٦٥٤٥٨٦,١١٤٥٧٠,٩٤٩مصاریف إیجار ومباني 
٤٨٢٫٢٠٤٨٠٩٫٦٥٧٤٠٤,١٩٠٩٠٩,٦٠٥إعالنات

٣٧٠٫٣٠٧١٫٦٥٥٫٩٨٠٢٤٥,٠٦٤١,٠٣٣,٧٥٤أتعاب مھنیة
-٢٤,١٧٠٧٠٫٣٤٣١٥٧,٤١٩ضریبة إستقطاع

٢,١٧٥,٦٢٦-١٢٤٫٢٧٠٧١١٫٣٤١ستشاریةإأتعاب 
٤٢٩,٠٠٠-٥٢٦٫٧٥٠-رسوم التراخیص

-٢٫٤١٤٫٠٠٤٢٫٩٦٩٫٥١٥١,٧٠٤,٠٠٥أخرى

٢٣٫٣٥١٫٠٨٦١٤٫٩٤٧٫٤١٦٢١,٥٥٨,٢٦٤١٣,٣٠٨,٧٦٦

اإلدارةمجلس مصاریفوت أمكاف- ٢٤
بالریاالت السعودیة

٢٠١٤٢٠١٣
-١٫٠٢٠٫٠٠٠ت مجلس اإلدارةأمكاف

٥٣٨٫٣٨٨٣٣٥,٤٦٥جتماعات ومصاریفإأتعاب 
١٫٥٥٨٫٣٨٨٣٣٥,٤٦٥



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

(تتمة)القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٤

وأرصدتھا جھات ذات العالقةالالمعامالت مع - ٢٥
:لسنة اوأرصدتھا في نھایةالسنةفیما یلي تفاصیل المعامالت مع الجھات ذات العالقة الرئیسیة خالل 

باللایر السعودي

دیسمبر٣١الرصید كما فيدیسمبر٣١مبالغ المعامالت للسنة المنتھیة في

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣طبیعة المعامالتالجھة ذات العالقة
--٣٨٣٫٣٧٦٣٢٦,٨٢٩ستشاریةإأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

٢٤٨,١٢٩--١٫٠٢٠٫٠٠٠ت  أمكاف

-٥٣٨٫٣٨٨٣٣٥,٤٦٥٢٠٤٫٠٠٠ومصاریفأتعاب إجتماعات

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

شركات ممثلة من قبل 
دارةعضاء مجلس اإلأ

٦٫١٧٢٫٢٦٩١١٫٤٩٧٫٧٢٥٤٫٦٤٤٫٥٢٥٣٫٠٥٩٫٠٢٣مین المكتتبةأإجمالى اقساط الت
٩٣٤٫٧٤٩٥٫٩٢٩٫١٦٤٥٫٨٩٢٫٣٩٠٦٫٢٧٦٫٦٦٤مطالبات متكبدة

--١٫٥٦١٫٠٠٧٤٫٢٣٣٫٢٩١عموالت
من دة األتتض ة بنلرص ات ذات العالق ةدولجھ أمین مدین اط ت رىوأقس ات األخ دفع والمطلوب تحقة ال اریف المس المص

في قائمة المركز المالي.الظاھرة 

األساسي والمخفض السھم ( خسارة ) / ربح - ٢٦
م  ابإت ح /حتس ارة ) رب ھم( خس ضالس ي والمخف ین األساس نتین المنتھیت ي للس مبر ٣١ف ٢٠١٣و٢٠١٤دیس

افي یم ص ك بتقس ل / وذل ارة ) (دخ نةخس ىالس طالعل رجحمتوس دد األلالم ھمع اس رح بھ ة المص ،العادی
.السنةوالقائمة في نھایة المصدرة

الودیعة النظامیة- ٢٧
درهمبلغقامت الشركة بإیداع ون لایر سعودي ١٠٠ق دىملی ي ویل ك محل لبن درھامث ة ق ة نظامی % من رأس ١٠ودیع

ي السعودي.لمتطلبات نظامالمال المدفوع وفقاً  د العرب ذه إن مراقبة شركات التأمین التعاوني الصادرة من مؤسسة النق ھ

.فقة مؤسسة النقد العربي السعودياسحبھا بدون مولودیعة ال یمكن ا

عملیات إعادة التأمینفائض (عجز) /إجمالي- ٢٨
ات المساھمینعملیات التفائض(عجز) / تم تحمیل صافي الي صافي .أمین على قائمة عملی غ إجم ائضالعجز(بل ) / الف

:كما یلي٢٠١٤دیسمبر ٣١منذ تاریخ تأسیس الشركة حتى 

بالریاالت السعودیة
)١١٫٩٢٥٫٤٩١(٢٠٠٨دیسمبر ٣١ولغایة ٢٠٠٨مایو ١للفترة من 

)٢٠٫٥٤٥٫٦٣٣(٢٠٠٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
)٢١٫٩٣٥٫٤٥٦(٢٠١٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
)٣٧٫٠٨٣٫١٣٩(٢٠١١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٢٨٫٣٨٨٫٦٩٨دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیة 
)١٣٩٫٦٠٤٫٤٨٨(٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
)٩٫٣٩٧٫٠٠٨(٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٣٢٫١٠٢٫٥١٧(



عادة ) التعاونیةإالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( 
( شركة مساھمة سعودیة )

( تتمة ) القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر٣١في ةالمنتھیةللسن

٣٥

صافي المطالبات المسددة- ٢٩

بالریاالت السعودیة 
٢٠١٤٢٠١٣

٢٤٢٫٩٨٠٫٥٥٠١٠٨٫٣٢١٫٩٩٦إجمالي المطالبات المسددة 
) ١٠٫١٦٢٫٨٠١( )٢٧٫٢٨٤٫٧٣٢(اد إسنادھا من المطالبات المسددةالحصة المع

٢١٥٫٦٩٥٫٨١٨٩٨٫١٥٩٫١٩٥صافي المطالبات المسددة 

أمینستالمھا عن محافظإتم مدفوعة ومبالغ شتمل صافي المطالبات المسددة على مبالغ ی ة من شركات ت ات محول ، مطالب

.ضمن المطالبات تحت التسویةمحافظ المطالبات المحولةوتم تجنیب مخصص لقاء 

المعلومات القطاعیة- ٣٠
أساس التقاریر الداخلیة لقطاعات التشغیلیة علىبأن یتم تحدید ا) ٨المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم ( یتطلب

تخاذ القرار في الشركة إعلیا المختصة بالتي تخص مكونات الشركة التي تتم مراجعتھا بشكل منتظم من قبل الجھات ال

ولتقییم أدائھا.تخصیص الموارد الالزمة لھذه القطاعاتفبھد

ة  ع طریق یاً م ركةتمش ة بالش اریر الداخلی داد التق بة إع ة بالنس ات الجغرافی ال والقطاع ات األعم دت اإلدارة قطاع ، إعتم

.لنشاطات الشركة وموجوداتھا ومطلوباتھا كما ھو مبین أدناه

ر  ة وغی اح المحقق ات األرب ائج القطاع مل نت ا العادلالال تش ة قیمتھ تثمارات المدرج ن اإلس ة م دخل، محقق ة ال ي قائم ة ف

مصاریف إدارة اإلستثمارات، وكافة المصاریف العمومیة واإلداریة. و،خرىاألیرادات اإلو

ا دائع ألجل،الوومین،ال تشمل موجودات القطاعات النقدیة وشبھ النقدیة لعملیات إعادة التأ واإلستثمارات المدرجة قیمتھ

ات المساھمین،  العادلة في قائمة الدخل، والمصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، والمبالغ المستحقة من عملی

والممتلكات والمعدات، صافي.

د تحقة ال تحقة، والمصاریف المس ات األخرى،ال تشمل مطلوبات القطاعات توزیعات الفائض المس أةومكاففع والمطلوب

نھایة الخدمة للموظفین.



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

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٣٦

(تتمة)المعلومات القطاعیة - ٣٠

قطاعات األعمال)١- ٣٠
لمراجعة إلى     ھذه اتؤديیة من شركات التأمین. تقوم الشركة بمراجعة إجمالي األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادھا المرتبطة بھا بشكل دوري عند إستالم المعلومات الفعل

المراجعة. خاللھاالتي تمت للسنةبالسالب و األقساط المعاد إسنادھا بالموجب و صافي األقساط المكتتبة بالسالب في بعض قطاعات األعمال ظھور إجمالي األقساط المكتتبة

الھندسة 
لایر سعودي

الحریق
لایر سعودي

البحري
لایر سعودي

المركبات
لایر سعودي

اة الحی
لایر سعودي

الحوادث العامة
لایر سعودي

أخرى
لایر سعودي

اإلجمالي
لایر سعودي

٢٠١٤دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

نتائج عملیات إعادة التأمین 
٨٧٫٤٠٦٫٣٦٦٢١٢٫٣١١٫٤٤٤٥٥٫٢٢٧٫٠١٨٢٤٫٩٨٠٫٦٩٣٩٧٫٠١٩٫١٨٨٣٧٫٤٣٥٫٧٨٩٤١٫٩٠٩٫٦٤٢٥٥٦٫٢٩٠٫١٤٠إجمالي األقساط المكتتبة 

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

٧٣٫٥٢١٫٧١٣١٨٨٫٨٨٣٫٧٢٠٥٤٫٣٥٠٫٥٥٦٢٤٫٥٩٠٫٦٨٠٩٥٫٠٨٩٫٢٠٨٣٧٫٠٤٩٫٨٥٠٤١٫١٠٨٫٦٤٧٥١٤٫٥٩٤٫٣٧٤صافي األقساط المكتتبة
)٢٣٫٦٩٧٫٢٨٣()٤٫١٥٢٫٦٧٢()٤٫٣٤٧٫٩٥٧()١٫١١٦٫٦٦١(١٧٫٦٠٧٫٧٠١)٣٫٤٤٦٫٦٧٩()٢٣٫٨٨٤٫٩٦١()٤٫٣٥٦٫٠٥٤(التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

٦٩٫١٦٥٫٦٥٩١٦٤٫٩٩٨٫٧٥٩٥٠٫٩٠٣٫٨٧٧٤٢٫١٩٨٫٣٨١٩٣٫٩٧٢٫٥٤٧٣٢٫٧٠١٫٨٩٣٣٦٫٩٥٥٫٩٧٥٤٩٠٫٨٩٧٫٠٩١صافي األقساط المكتسبة
)٢١٥٫٦٩٥٫٨١٨()١٩٫٧٦٩٫٥١٨()٢٫٠٤٣٫٦٩٣()٤٩٫١٧٢٫٥٩٧()٢٢٫٤٩٩٫٦٠٠()١٢٫٩٤٢٫٧٧٢()٩٥٫٥٤٥٫٩٠٣()١٣٫٧٢١٫٧٣٥(صافي المطالبات المسددة

)١٨٥٫٣١٤٫٧١٦()٣١٫٢٩٢٫٦٥٦()١٠٫٢٤٦٫٢٨٩()١٧٫٩٥٣٫٤٩٩()١٨٫٨١٥٫٧٠٢()١٧٫٥٢١٫٢٠٥()٣٨٫٩٩٨٫٨٩٢()٥٠٫٤٨٦٫٤٧٣(التغیر في صافي المطالبات  تحت التسویة 
)٤٠١٫٠١٠٫٥٣٤()٥١٫٠٦٢٫١٧٤()١٢٫٢٨٩٫٩٨٢()٦٧٫١٢٦٫٠٩٦()٤١٫٣١٥٫٣٠٢()٣٠٫٤٦٣٫٩٧٧()١٣٤٫٥٤٤٫٧٩٥()٦٤٫٢٠٨٫٢٠٨(صافي المطالبات المتكبدة
)١٠٣٫٨١١٫٤٠٠()٢٫٥٨٤٫٧٣٩()٨٫١٩٧٫٨٠٠()٣٫٤٥٤٫٨٢٢()٦٫٤٥٠٫٥٧٧()١٤٫٧٩٣٫٦٤٥()٤٨٫٧٦٧٫٦٠١()١٩٫٥٦٢٫٢١٦(إجمالي تكالیف االكتتاب 

١٫٩٤٨٫١٨٠)٨٫٣٥٠(١٤٫٥٥٣١٧٧٫٨١٧-)١٩٤٫٣٩٥(١٫٨٤٦٫٩٦٤١١١٫٥٩١عموالت على عملیات معاد إسنادھا 
)٢٫٧٨١٫٤٥١()٢٠٩٫٥٤٩()١٨٧٫١٧٩()٤٨٥٫٠٩٦()١٢٤٫٩٠٣()٢٧٦٫١٣٥()١٫٠٦١٫٥٥٧()٤٣٧٫٠٣٢(أتعاب إشراف ورقابة

)١٠٤٫٦٤٤٫٦٧١()٢٫٨٠٢٫٦٣٨()٨٫٢٠٧٫١٦٢()٣٫٩٢٥٫٣٦٥()٦٫٥٧٥٫٤٨٠()١٥٫٢٦٤٫١٧٥()٤٩٫٧١٧٫٥٦٧()١٨٫١٥٢٫٢٨٤(االكتتابصافي تكالیف 
٢٦٫١٦٧٫٠٠٠)١٫٧٩١٫٦٥١()١٫٧٣٤٫٠٠٠()٨٫١٣٣٫٠٠٠(٥٫٥٣٨٫٠٠٠)١٫٢١٩٫٣٤٩(٣٧٫١٩٢٫٠٠٠)٣٫٦٨٥٫٠٠٠(التغیر فى إحتیاطي عجز األقساط

١١٫٤٠٨٫٨٨٦)١٨٫٧٠٠٫٤٨٨(١٤٫٧٨٨٫٠٨٦١٠٫٤٧٠٫٧٤٩)١٥٤٫٤٠١(١٧٫٩٢٨٫٣٩٧٣٫٩٥٦٫٣٧٦)١٦٫٨٧٩٫٨٣٣(صافي نتائج االكتتاب 



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

( تتمة )القوائم المالیةحول إیضاحات
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

( تتمة )المعلومات القطاعیة–٣٠

٣٧

قطاعات األعمال (تتمة))١- ٣٠

الھندسة 
لایر سعودي

الحریق
لایر سعودي

البحري
لایر سعودي

المركبات
لایر سعودي

الحیاة 
لایر سعودي

الحوادث العامة
لایر سعودي

أخرى
لایر سعودي

اإلجمالي
لایر سعودي

٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

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

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

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

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

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

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

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

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



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

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١منتھیة في للسنة ال

٣٨

( تتمة )المعلومات القطاعیة–٣٠

قطاعات األعمال (تتمة))١- ٣٠

اإلجماليأخرىالحوادث العامةالحیاة المركباتالبحريالحریقالھندسة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديعوديلایر سلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

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

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

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

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

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



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

( تتمة )القوائم المالیةحول إیضاحات
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

( تتمة )المعلومات القطاعیة–٣٠

٣٩

القطاعات الجغرافیة)٢- ٣٠

المملكة 
العربیة السعودیة

منطقةبلدان أخرى في
إجماليآسیاإفریقیاالشرق األوسط

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
المنتھیة فيللسنة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

ملیات إعادة التأمین نتائج ع
٢٧٨٫٨١٧٫٨٦١٩٤٫٩٥٤٫٤١٦٦٣٫٨٨٤٫١٦٨١١٨٫٦٣٣٫٦٩٥٥٥٦٫٢٩٠٫١٤٠إجمالي األقساط المكتتبة

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

٢٥١٫٢٨٩٫٦٧٧٨٧٫٨١٣٫٤٦٦٦٠٫٥٨٨٫٠٧٩١١٤٫٩٠٣٫١٥٢٥١٤٫٥٩٤٫٣٧٤صافي األقساط المكتتبة 
)٢٣٫٦٩٧٫٢٨٣()١٨٫٥٢٤٫٦٨٠(٤٫٣٨٤٫٨٨٨)٦٫٤١٧٫٥٠٠()٣٫١٣٩٫٩٩١(التغیر في صافي األقساط غیر المكتسبة 

٢٤٨٫١٤٩٫٦٨٦٨١٫٣٩٥٫٩٦٦٦٤٫٩٧٢٫٩٦٧٩٦٫٣٧٨٫٤٧٢٤٩٠٫٨٩٧٫٠٩١صافي األقساط المكتسبة
)٢١٥٫٦٩٥٫٨١٨()١٧٫٨١٠٫٢٥٧()٣٦٫٢٥٨٫٩٤٨()٢٦٫٩٨٣٫٢٧٣()١٣٤٫٦٤٣٫٣٤٠(صافي المطالبات المسددة

)١٨٥٫٣١٤٫٧١٦()٦٦٫٩٦٤٫٦٩٦()٢٥٫٨٨٢٫٦٠٣()٣٠٫٧٤٥٫٧٥٣()٦١٫٧٢١٫٦٦٤(التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة 
)٤٠١٫٠١٠٫٥٣٤()٨٤٫٧٧٤٫٩٥٣()٦٢٫١٤١٫٥٥١()٥٧٫٧٢٩٫٠٢٦()١٩٦٫٣٦٥٫٠٠٤(صافي المطالبات المتكبدة

)١٠٣٫٨١١٫٤٠٠()١٩٫٤٨٤٫١٩٦()١٣٫٦٦٥٫٧٩٩()١٨٫٦١٨٫٣٥٦()٥٢٫٠٤٣٫٠٤٩(إجمالي تكالیف االكتتاب 
١٫٩٤٨٫١٨٠-١٫٤٥٩٫٣٨٣٤٨٠٫٠٨٨٨٫٧٠٩عموالت على عملیات معاد إسنادھا 

)٢٫٧٨١٫٤٥١()٥٩٣٫١٦٩()٣١٩٫٤٢١()٤٧٤٫٧٧٢()١٫٣٩٤٫٠٨٩(ة إشراف ورقابأتعاب
)١٠٤٫٦٤٤٫٦٧١()٢٠٫٠٧٧٫٣٦٥()١٣٫٩٧٦٫٥١١()١٨٫٦١٣٫٠٤٠()٥١٫٩٧٧٫٧٥٥(االكتتابصافي تكالیف 

١١٫١٠١٫٧٠٥٧٫٠٠٣٫٢٣٣٤٫٤٢٨٫٣٣٤٣٫٦٣٣٫٧٢٨٢٦٫١٦٧٫٠٠٠التغیر في إحتیاطي عجز األقساط
١١٫٤٠٨٫٨٨٦)٤٫٨٤٠٫١١٨()٦٫٧١٦٫٧٦١(١٠٫٩٠٨٫٦٣٢١٢٫٠٥٧٫١٣٣ب صافي نتائج االكتتا



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

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١منتھیة في للسنة ال

٤٠

( تتمة )المعلومات القطاعیة–٣٠

القطاعات الجغرافیة ( تتمة ))٢- ٣٠

المملكة 
العربیة السعودیة

بلدان أخرى في منطقة
إجماليآسیاإفریقیاالشرق األوسط

لایر سعوديسعوديلایرلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
المنتھیة فيللسنة
٢٠١٣دیسمبر ٣١

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

( تتمة )القوائم المالیةحول إیضاحات
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

( تتمة )المعلومات القطاعیة–٣٠

٤١

القطاعات الجغرافیة (تتمة))٢- ٣٠

المملكة 
العربیة السعودیة

منطقةبلدان أخرى في
اإلجماليآسیاإفریقیاالشرق األوسط

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٤دیسمبر٣١كما في 
٣٠٤٫٩٨٩٫٦١٣٨٨٫٣٣٩٫٠٠١٤٤٫٥٢٧٫١٠٣٨٣٫١١٤٫١١٦٥٢٠٫٩٦٩٫٨٣٣موجودات القطاع
٥٢٢٫٠١١٫٦٤٢١٤٤٫٢٠٠٫٢١٥٦٤٫١٩٤٫٣٢٤١٤٦٫٥٦٤٫٥٠٠٨٧٦٫٩٧٠٫٦٨١مطلوبات القطاع

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
٢٨٢,٩٥٧,٩٥٣٥٩,٢٨٣,٧٠١٣٣,٧٦٩,١٣٦٣٦,٧٤٦,٦١٦٤١٢,٧٥٧,٤٠٦موجودات القطاع
٤٧٥,٤١٠,٧٨٩١٠٩,٨٣٢,٩٤١٣٩,٦٣٢,٦٥٥٦١,٦٦٥,٥٩٥٦٨٦,٥٤١,٩٨٠مطلوبات القطاع



عادة ) التعاونیةإالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( 
( شركة مساھمة سعودیة )

( تتمة ) ةالقوائم المالیإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر٣١في ةالمنتھیللسنة

٤٢

إدارة المخاطر- ٣١

حوكمة المخاطر
حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السیاسات واإلجراءات والوسائل الرقابیة الموضوعة التي تتمثل 

تستخدم الھیكل التنظیمي الحالي لتحقیق األھداف اإلستراتیجیة. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بھا 

. تتعرض اإلدارةدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتیجیة المتعلقة بإ

، والسیولة، والعمالت.االئتمان، والخاصةالعموالتأسعارو، سناداإلإعادة، والتأمینالشركة لمخاطر 

ھیكل إدارة المخاطر
تم تأسیس ھیكل تنظیمي محكم داخل الشركة لتحدید ومتابعة وتقویم ومراقبة المخاطر.

اإلدارةمجلس 
اإلستراتیجیات واعتمادة عن حوكمة المخاطر حیث یقوم بتقدیم التوجیھ مسؤولھو الجھة العلیا الاإلدارةإن مجلس 

والسیاسات لتحقیق األھداف المحددة للشركة.

العلیااإلدارة
سبقاً من قبل ة عن العملیات الیومیة من أجل تحقیق األھداف اإلستراتیجیة ضمن سیاسة محددة ممسؤولالعلیا اإلدارة

الشركة بشأن قبول المخاطر.

لتقلیل منھا :لفیما یلي المخاطر التي تواجھھا الشركة والطرق المتبعة 

التأمین إعادةمخاطر)١- ٣١
المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن علیھ مع عدم التأمین المكتتبة إعادةتمثل المخاطر الناتجة من عملیات 

اتجة عن ذلك الحادث. تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا الشركة التأكد من حجم وزمن المطالبة الن

في المطالبات والمزایا الفعلیة المدفوعة التي تزید عن القیمة الدفتریة التأمین ھذه إعادةعقود بموجب 

من تلك المقدرةأكثرتكرار وحجم المطالبات والمزایا الفعلیة المدفوعة ویتأثر ذلك بلمطلوبات التأمین. 

.ألجلأصالً والتطورات الالحقة للمطالبات طویلة ا



لتأمین ( إعادة ) التعاونیةالشركة السعودیة إلعادة ا
( شركة مساھمة سعودیة )

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

مخاطر إعادة التأمین ( تتمة ))١- ٣١

٤٣

التأمینإعادةمحفظة كبرى من عقودالمكتتبة وبناء األخطاربتنویعتتحسن تغیرات المخاطر وذلك 

أي جزء من المحفظة. كذلك بتنوعاً ستكون أقل تأثراً بالتغییر كثرحیث أن المحافظ األ(العملیات الواردة)

والتطبیق الحذر إلستراتیجیة التأمین والتعلیمات المتعلقة بھا االختیارطر عن طریق تتحسن تغیرات المخا

التأمین الخاصة بالشركة، وال تقتصر، على ما یلي :إستراتیجیةتشمل التأمین.إعادةترتیبات وباستخدام

من أجل وذلك بشمول التغطیة لعدد جید من المخاطر ،، ضمن كل فئةتنویع فئات المخاطر المقبولة

تقلیل التغیرات في النتائج والمحصالت النھائیة.

م المخاطر، والصناعة، والمنطقة الجغرافیةمن حیث نوع وحجعمالتنویع مخاطر األ.

خالل دورة أعمالھا العادیة، تقوم الشركةكبرى،المطالباتالتعرضھا للمخاطر المالیة الناتجة عن لتقلیل 

كتتاب كبرى، وتسمح إمدراتلدى أطراف أخرى حیث تؤمن ھذه العملیات سناد إبإبرام اتفاقیات إعادة 

لإلدارة بإحتواء المخاطر. یتم جزء من عملیات إعادة التأمین المسندة بموجب اتفاقیات، على أساس نسبي 

من الحصة في األقساط والفائض، وبموجب اتفاقیات تقوم على أساس غیر نسبي مثل تأمین فائض الخسارة 

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

المباشرة تجاه التزاماتھالدى الشركة، فإنھا غیر معفاة من إسناد إعادةوبالرغم من وجود ترتیبات 

إعادةیات بشأن عملاالئتمان، وبالتالي فإنھا تتعرض لمخاطر التأمینإعادةعملیات إلیھاالشركات المسندة 

التزاماتھامن الوفاء بعملیات التأمینإلیھاالشركات المسندة التأمین المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من 

. اإلسنادإعادةبموجب ترتیبات 

للمخاطرالتركیز الجغرافي 
األوسطالشرقو، في المملكة العربیة السعودیةشركات التأمینمن التأمین إعادةأعمالتقوم الشركة بقبول 

:المكتتبة التأمین قساطفیما یلي التوزیع الجغرافي أل. آسیاووإفریقیا

٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
المبلغ

النسبة بالریاالت السعودیة
%٢٧٨٫٨١٧٫٨٦١٥٠المملكة العربیة السعودیة

%٩٤٫٩٥٤٫٤١٦١٧الشرق األوسط أخرى في منطقةبلدان
%٦٣٫٨٨٤٫١٦٨١٢إفریقیا 

%١١٨٫٦٣٣٫٦٩٥٢١آسیا
٥٥٦٫٢٩٠٫١٤٠١٠٠%



عادة ) التعاونیةإالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( 
( شركة مساھمة سعودیة )

( تتمة ) ةالقوائم المالیإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر٣١في ةالمنتھیللسنة

٤٤

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

مخاطر إعادة التأمین ( تتمة ))١- ٣١

(تتمة)التركیز الجغرافي للمخاطر

٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
المبلغ

النسبة بالریاالت السعودیة
%٢٢١,٢٧٢,٤٦١٥٣عودیةالمملكة العربیة الس

%٧٥,٨٤٩,٥٠٣١٨الشرق األوسط أخرى في منطقةبلدان
%٦٣,٥٦٥,١٥٥١٥إفریقیا 

%٥٩,٣٩٩,٢١٧١٤آسیا
٤٢٠,٠٨٦,٣٣٦١٠٠%

یة ساسفتراضات األاال
الخسائر .المقدرة للشركةالنھائیة الخسائر یة المتعلقة بتقدیر االلتزامات نسبةساساألاالفتراضات تتمثل 

.كتواریةإأسالیبتم تقدیرھا باستخدامالنھائیة المقدرة 

الحساسیات
الخسائر النھائیةةفي االفتراضات الرئیسیة مثل نسبالمعقولةیوضح الحركات المحتملة أدناهن التحلیل إ

ل وصافي الدخالمطلوباتصافيعلىآثرھایظھر والتي ثابتة خرىاألجمیع االفتراضات إبقاءمع

:كالتالي

بالریاالت السعودیة

التغیر في االفتراضات٢٠١٤دیسمبر ٣١
صافي األثر على 
األثر على صافي الدخلصافي المطلوبات

٤٩٫٠٨٩٫٧١٠٤٩٫٠٨٩٫٧١٠%١٠+ نسبة الخسارة النھائیة
-٤٩٫٠٨٩٫٧١٠()٤٩٫٠٨٩٫٧١٠(%١٠(

بالریاالت السعودیة

التغیر في االفتراضات٢٠١٣دیسمبر ٣١
صافي األثر على 
األثر على صافي الدخلصافي المطلوبات

٢٨٫٩٧٦٫٢٥٧٢٨٫٩٧٦٫٢٥٧%١٠+ نسبة الخسارة النھائیة
-٢٨٫٩٧٦٫٢٥٧( ) ٢٨٫٩٧٦٫٢٥٧( %١٠ (



لشركة السعودیة إلعادة التأمین ( إعادة ) التعاونیةا
( شركة مساھمة سعودیة )

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

٤٥

سناداإلإعادةمخاطر )٢- ٣١
خالل دورة أعمالھا العادیة، تقوم الشركة،الكبرىالمطالباتتعرضھا للمخاطر المالیة الناتجة عن لتقلیل

المسند معیدي التأمینالمبالغ القابلة لالسترداد منیتم تقدیربإبرام اتفاقیات إعادة أسناد لدى أطراف أخرى.

فاقیات إتلشروط وفقا بالوثائقبالمنافع الخاصة مع المبالغ المرتبطةیتماشىبھا على نحو واإلعتراف الیھم

.إعادة التأمینكموجودات المركز المالي قائمةفي ویتم إدراجھا ة اإلسنادإعاد

، تقوم الشركة بتقویم التأمین المسند إلیھاإعادةشركات إفالسجة عن لتقلیل تعرضھا للخسائر الكبرى النات

روفي مناطق جغرافیة والنشاطات والظ، ومراقبة تركز مخاطر االئتمان فلھذه الشركاتالوضع المالي 

التأمین المسند إلیھا العملیات.إعادةاالقتصادیة لشركات 

لجنة المخاطر واإلدارةددة من مجلس وفق المعاییر والتعلیمات التالیة المحلیھاإالشركات المسندیتم اختیار 
تلخص ھذه المعاییر في اآلتي :ت.واإلكتتاب

تصنیف العالمیة المعترف بھات الن المقبول من قبل وكاالاملتصنیف االئتاألدنىالحد )أ
أو ما )ستاندرد أند بورز()ال یقل عن (ب ب بأوالذي یجب )ورزآند بستاندردمثل وكالة (

.ایوازیھ

معینة.التأمین إعادةسمعة شركات )ب

. حالیة والسابقة مع معیدي التأمینالعمل الخبرة)ج

داء فصیلیة للقوة المالیة، والخبرات اإلداریة والفنیة واأل، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تلذلكإضافة

ولجنةاإلدارةینطبق، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس ما، حیثالسابق

.إلیھاسنادكشركات معاد اإلعلیھا قبل الموافقة المخاطر واإلكتتاب

التأمین المسند إلیھم وبالتالي تبقى تجاه شركاتالتزاماتھاالشركة منال تعفىسناداإلإعادةن اتفاقیات إ

الشركة مسؤولة عن جزء من المطالبات تحت التسویة المعاد التأمین علیھا بالقدر الذي لم یوف بھ معیدي 

.سناداإلإعادةالتأمین المسند إلیھم بالتزاماتھم بموجب اتفاقیات 



عادة ) التعاونیةإالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( 
( شركة مساھمة سعودیة )

( تتمة ) ةالقوائم المالیإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر٣١في ةالمنتھیللسنة

٤٦

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

ئتمان مخاطر اال)٣- ٣١
تكبد إلىتمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ بشأن أداة مالیة ما، مما یؤدي 

الطرف اآلخر لخسارة مالیة. 

المالیة المحتفظ بھا لدى الشركة، یمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي الموجوداتبالنسبة لكافة فئات 

الدفتریة المفصح عنھا في قائمة المركز المالي. تتعرض لھا الشركة القیمة 

كما تأمینوسطاءشركتي تأمین وشركتي الخاصة بالشركة مستحقة السداد من المدینة الذمممن %٣٩ن إ

% ).٣٧: ٢٠١٣دیسمبر ٣١( ٢٠١٤دیسمبر ٣١في

الئتمان التي تتعرض لھا فیما یلي بیاناً بالسیاسات واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقلیل مخاطر ا

الشركة: 

 ویم الوضع سناداإلإعادةلتقلیل تعرضھا للخسائر الكبرى الناجمة عن إفالس شركات ، تقوم الشركة بتق

تم لھذه الشركات المالي  ي ی ادة. وكشرط مسبق، یجب أن یكون األطراف الت ناداإلإع دیھا مصنفة س ل

یؤكد متانة وضعھا المالي.على أنھا ذات مستوى مقبول، من حیث الضمان، 

 دةتأمینتقوم الشركة بإبرام اتفاقیات ىإضافة. فقط مع جھات معترف بھا وذات سمعة جی تم إل ك، ی ذل

بصورة مستمرة لتقلیل تعرضھا لمخاطر الدیون المعدومة. التأمین شركاتمن مراقبة المبالغ المستحقة 

 ك من خاللشركات المتعلقة بتقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان أمین وذل ة الت ذمم المدین ة ال مراقب

القائمة .

ة األ ان الناتجة عن الموجودات المالی وك خرىفیما یتعلق بمخاطر االئتم ع بن ط م ، تتعامل الشركة فق

تجاریة ذات مركز مالي وتصنیف ائتماني جید .



لشركة السعودیة إلعادة التأمین ( إعادة ) التعاونیةا
( شركة مساھمة سعودیة )

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

٤٧

مخاطر االئتمان ( تتمة ) )٣- ٣١
قائمة المركز الموجودات فيخاطر االئتمان التي تتعرض لھا بنودقصى لمالحد األأدناهیعكس الجدول 

:المالي 
ةبالریاالت السعودی

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١دیسمبر ٣١

عملیات المساھمین عملیات إعادة التأمینعملیات المساھمین عملیات إعادة التأمین

١٫٤٥٤٫٨٦٤٢٫٥٦٧٫٧٣٠٥,٢٦٨,٦٣٨٨٥,٦٧٣,٥١٦وأرصدة لدى البنوكنقدیة 
٣٧,٥٠٠,٠٠٠-١٣٫١٢٥٫٠٠٠٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ودائع ألجل 

، صافيأقساط تأمین مدینة
٧٠,٤٩٢,٦٢٣-١١٢٫٧٣٩٫٠٩٨-

٢٨٫١١٣٫١٣٤٧٫١٠٠٫٧١٣١,٠٦٩,٠٠٢٥,٧٣٨,١١٩مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

-١٠٤,٨٨٨,٥٧٥-١٠٥٫١٣٩٫٦٤٦البات تحت التسویةالحصة المعاد إسنادھا من المط
١,٠٤٠,٢٤١-٧٠٫٠٣٥-دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

٣,٢٩٥,١٥٨-٣٫٧٠٣٫٧٦٦-دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات دین وصكوك
١٧٣,٩٩٥,٤٠٩-١٤٥٫٤٧٠٫٤٢٧-ستثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاقإ

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠-١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠-ودیعة نظامیة

٢٦٠٫٥٧١٫٧٤٢٢٨٢٫٩١٢٫٦٧١١٨١٫٧١٨٫٨٣٨٤٠٧٫٢٤٢٫٤٤٣

تاریخ اإلستحقاق ھي كما یلي :حتىئتمان لإلستثمارات المقتناة إن جودة األ

بالریاالت السعودیة
٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١دیسمبر ٣١

٤٧٫٢٢٨٫٩٨٩٥٦,٧٦٠,٤٣٥أ أ " الى " أ أ "–ند بورز " ستاندرد آ
٩٣٫٧٦٠٫١٠٩١١٢,٧٥٦,٦٣٢أ " الى " + أ "–ستاندرد آند بورز " 

٤٫٤٨١٫٣٢٩٤,٤٧٨,٣٤٢ستاندرد آند بورز " ب ب ب "
١٤٥٫٤٧٠٫٤٢٧١٧٣,٩٩٥,٤٠٩

."د بورزستاندرد آنستخدام درجات التنصیف المتبعة من قبل وكالة " إیتم 



عادة ) التعاونیةإالشركة السعودیة إلعادة التأمین ( 
( شركة مساھمة سعودیة )

( تتمة ) ةالقوائم المالیإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر٣١في ةالمنتھیللسنة

٤٨

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

مخاطر السیولة )٤- ٣١
للوفاء بالتعھدات المتعلقة ةالالزماألموالر یھا الشركة في توفھمخاطر السیولة الصعوبات التي تواجتمثل

.المالیةالتزاماتھاب

. حال نشوئھاالتزاماتھاكافیة للوفاء ببالتأكد من توفر السیولة الاإلدارة، وتقوم م مراقبة متطلبات السیولة شھریاً یت

ما بین تتراوحأصلیةستحقاق إلشركة كما في تاریخ قائمة المركز المالي فترات لالمملوكةألجلن لكافة الودائع إ

.وخمس سنواتثالثة أشھر



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

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

مخاطر السیولة ( تتمة ))٤- ٣١

٤٩

محفظة االستحقاقات
تواریخیتم تحدید .المتبقیة المتوقعةالتعاقدیة غیر المخصومة االلتزامات أساسك على المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة وذلتواریخ استحقاقأدناهالجدول یلخص

ودخل العموالت غیر المكتسبةقساط غیر المكتسبةاألإستبعاد تممطلوبات التأمین المعترف بھا. منالصادرةةالنقدیاتالتوقیت المقدر لصافي التدفقإلىاإلستحقاقات إستنادا 

إستحقاق ثابت.بتاریخلموظفینلخدمة المكأفات نھایة ال یوجدالتحلیل ألنھا ال تمثل إلتزامات تعاقدیة. مناألقساط وإحتیاطات عجز 

بالریاالت السعودیة

٢٠١٤دیسمبر ٣١

عملیات المساھمین عملیات إعادة التأمین

لغایة

المجموعأكثر من سنةسنة واحدة

لغایة

المجموعةأكثر من سنسنة واحدة

المطلوبات 

---٢٢٫٦١٧٫٦٥٦-٢٢٫٦١٧٫٦٥٦ذمم دائنة 

---٤٫١٧٣٫٠٦٠-٤٫١٧٣٫٠٦٠دائنةإسنادذمم إعادة 

---١٫١٢٩٫٢٥٣-١٫١٢٩٫٢٥٣مستحقةإسناد أقساط إعادة 

---٦٠٩٫٨٤٢٫٢٩١-٦٠٩٫٨٤٢٫٢٩١إجمالي المطالبات تحت التسویة 
٨٫٢١٩٫٠٦٤-٢٫٤٧٩٫٦٦٢٨٫٢١٩٫٠٦٤-٢٫٤٧٩٫٦٦٢مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

٣٥٫٤٤١٫٦٤٢-٣٥٫٤٤١٫٦٤٢---مخصص الزكاة وضریبة الدخل

٤٣٫٦٦٠٫٧٠٦-٦٤٠٫٢٤١٫٩٢٢٤٣٫٦٦٠٫٧٠٦-٦٤٠٫٢٤١٫٩٢٢



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

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٥٠

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

مخاطر السیولة ( تتمة ))٤- ٣١

محفظة االستحقاقات ( تتمة ) 

بالریاالت السعودیة

٢٠١٣دیسمبر ٣١

عملیات المساھمین عملیات إعادة التأمین

لغایة

المجموعأكثر من سنةسنة واحدة

لغایة

المجموعأكثر من سنةسنة واحدة

لوبات المط

٥٠٠,٠٠٠-٨,١٤٣,٠٤٨٥٠٠,٠٠٠-٨,١٤٣,٠٤٨ذمم دائنة 

---٧,٦١٥,٥٢٣-٧,٦١٥,٥٢٣دائنةإسنادذمم إعادة 
---٤,٤٦٣,١٢٧-٤,٤٦٣,١٢٧مستحقةإسناد أقساط إعادة 

---٤٢٤,٢٧٦,٥٠٤-٤٢٤,٢٧٦,٥٠٤إجمالي المطالبات تحت التسویة 
٦,٦٤١,١٦٩-٥,٩٢٣,٣٨٩٦,٦٤١,١٦٩-٥,٩٢٣,٣٨٩مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

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

٤٠٫٣٢٥٫٧٦٧-٤٥٠,٤٢١,٥٩١٤٠٫٣٢٥٫٧٦٧-٤٥٠,٤٢١,٥٩١

السیولة
من تاریخ قائمة المركز إثني عشر شھراً الدفع خالل ة ن جمیعھا مستحقإلم تحدد أي من المطلوبات الظاھرة في قائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدیة المخصومة و

أعاله. المالي



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

)( تتمةالقوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

٥١

مخاطر السیولة ( تتمة ))٤- ٣١

توقعةعلى تواریخ اإلستحقاق المتحلیل تاریخ اإلستحقاق بناءاً 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

عملیات المساھمینعملیات إعادة التأمین
اإلجماليةغیر متداولةمتداولاإلجماليةغیر متداولةمتداول

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
الموجودات

٢٫٥٦٧٫٧٣٠- ١٫٤٥٤٫٨٦٤٢٫٥٦٧٫٧٣٠- ١٫٤٥٤٫٨٦٤نقدیة وأرصدة لدى البنوك 
٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠- ١٣٫١٢٥٫٠٠٠٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠- ١٣٫١٢٥٫٠٠٠ودائع ألجل 

- - - ١١٢٫٧٣٩٫٠٩٨- ١١٢٫٧٣٩٫٠٩٨صافي،أقساط تامین مدینة
٧٣٢٫٦٧١٫٥٦٤- ١٢٤٫٩١١٫٧٣٧٧٣٢٫٦٧١٫٥٦٤- ١٢٤٫٩١١٫٧٣٧ستثمارات مدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل إ

- - - ٢٢٠٫١٨٦٫٢٥٣- ٢٢٠٫١٨٦٫٢٥٣أقساط تامین مستحقة
- - - ١٠٥٫١٣٩٫٦٤٦- ١٠٥٫١٣٩٫٦٤٦الحصة المعاد إسنادھا من المطالبات تحت التسویة 

٧٫١٠٠٫٧١٣- ٢٨٫١١٣٫١٣٤٧٫١٠٠٫٧١٣- ٢٨٫١١٣٫١٣٤وموجودات أخرى مصاریف مدفوعة مقدماً 
- - - ١٨٨٫٠١٩٫٨١٣- ١٨٨٫٠١٩٫٨١٣مبالغ مستحقة من عملیات المساھمین 

- - - ٢٫٠٨٠٫٤٤٠- ٢٫٠٨٠٫٤٤٠الحصة المعاد إسنادھا من األقساط غیر المكتسبة
- - - ٦٣٫٥١٢٫٥٨١- ٦٣٫٥١٢٫٥٨١كتتاب مؤجلة إتكالیف 

- - - ١٧٫٣١١٫٨١٥- ١٧٫٣١١٫٨١٥أقساط فائض الخسارة مؤجلة 
٣٣٫٥٢١٫٥٠٢٣٣٫٥٢١٫٥٠٢- ٦٫٢٦٩٫٠٤٠٦٫٢٦٩٫٠٤٠- ، صافي ممتلكات ومعدات

٩٣٫٧٦٠٫١٠٩٥١٫٧١٠٫٣١٨١٤٥٫٤٧٠٫٤٢٧- - - ستثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاقإ
٧٠٫٠٣٥٧٠٫٠٣٥- - - - لدخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألج

٣٫٧٠٣٫٧٦٦٣٫٧٠٣٫٧٦٦- - - - دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك
١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠- - - - ودیعة نظامیة

٨٧٦٫٥٩٤٫٣٨١٦٫٢٦٩٫٠٤٠٨٨٢٫٨٦٣٫٤٢١٨٦٠٫١٠٠٫١١٦١٨٩٫٠٠٥٫٦٢١١٫٠٤٩٫١٠٥٫٧٣٧
المطلوبات 

- - - ٢٢٫٦١٧٫٦٥٦- ٢٢٫٦١٧٫٦٥٦ذمم دائنة
- - - ٤٫١٧٣٫٠٦٠- ٤٫١٧٣٫٠٦٠دائنةم إعادة إسنادذم

- - - ١٫١٢٩٫٢٥٣- ١٫١٢٩٫٢٥٣مستحقةأقساط إعادة إسناد 
- - - ٢٣٨٫٤٥٨٫٦٣٩- ٢٣٨٫٤٥٨٫٦٣٩إجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة 

- - - ٦٠٩٫٨٤٢٫٢٩١- ٦٠٩٫٨٤٢٫٢٩١إجمالي المطالبات تحت التسویة 
- - - - - - إحتیاطي عجز األقساط

- - - ٧٤٩٫٧٨٢- ٧٤٩٫٧٨٢عموالت غیر مكتسبة دخل
٨٫٢١٩٫٠٦٤- ٢٫٤٧٩٫٦٦٢٨٫٢١٩٫٠٦٤- ٢٫٤٧٩٫٦٦٢الدفع ومطلوبات أخرىة قمصاریف مستح

- - - ٢٫٤٨١٫٠٠١٢٫٤٨١٫٠٠١- للموظفینمكافأة نھایة الخدمة
٣٥٫٤٤١٫٦٤٢- ٣٥٫٤٤١٫٦٤٢- - - ریبة الدخلمخصص الزكاة وض

١٨٨٫٠١٩٫٨١٣- ١٨٨٫٠١٩٫٨١٣- - - مستحق إلى عملیات إعادة التأمین
٢٣١٫٦٨٠٫٥١٩- ٨٧٩٫٤٥٠٫٣٤٣٢٫٤٨١٫٠٠١٨٨١٫٩٣١٫٣٤٤٢٣١٫٦٨٠٫٥١٩



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

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٥٢

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١
اطر السیولة ( تتمة )مخ)٤- ٣١

على تواریخ اإلستحقاق المتوقعةتحلیل تاریخ اإلستحقاق بناءاً 
٢٠١٣دیسمبر ٣١

عملیات المساھمینعملیات إعادة التأمین
اإلجماليغیر متداولمتداولاإلجماليغیر متداولمتداول

لایر سعوديسعوديلایرلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
الموجودات

٨٥,٦٧٣,٥١٦- ٥,٢٦٨,٦٣٨٨٥,٦٧٣,٥١٦- ٥,٢٦٨,٦٣٨نقدیة وأرصدة لدى البنوك 
٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠- - - - ودائع ألجل 

- - - ٧٠,٤٩٢,٦٢٣- ٧٠,٤٩٢,٦٢٣، صافيأقساط تامین مدینة
٥٩٥,١٧٩,٥٥٤- ٩٥,٣٢٩,١٥٩٥٩٥,١٧٩,٥٥٤- ٩٥,٣٢٩,١٥٩ستثمارات مدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل إ

- - - ١٦٤,٨٦٩,١٨٠- ١٦٤,٨٦٩,١٨٠أقساط تامین مستحقة
- - - ١٠٤,٨٨٨,٥٧٥- ١٠٤,٨٨٨,٥٧٥الحصة المعاد إسنادھا من المطالبات تحت التسویة 

٥,٧٣٨,١١٩- ١,٠٦٩,٠٠٢٥,٧٣٨,١١٩- ١,٠٦٩,٠٠٢وموجودات أخرى مصاریف مدفوعة مقدماً 
- - - ١٧٣,٣١٥,٩٤٩- ١٧٣,٣١٥,٩٤٩مبالغ مستحقة من عملیات المساھمین 

- - - ٢,٣٤٤,١٥١- ٢,٣٤٤,١٥١الحصة المعاد إسنادھا من األقساط غیر المكتسبة
- - - ٥٤,٤٤٥,٩٢٩- ٥٤,٤٤٥,٩٢٩تكالیف اكتتاب مؤجلة 

- - - ١٥,٧١٦,٩٤٨- ١٥,٧١٦,٩٤٨أقساط فائض الخسارة مؤجلة 
٣٢,٩٩١,٧٤٢٣٢,٩٩١,٧٤٢- ٧,٣٣٧,١١٩٧,٣٣٧,١١٩- ممتلكات ومعدات ، صافي 

٢٨,٤٢٧,٦٦٢١٤٥,٥٦٧,٧٤٧١٧٣,٩٩٥,٤٠٩- - - مقتناة حتى تاریخ االستحقاقستثمارات إ
١,٠٤٠,٢٤١١,٠٤٠,٢٤١- - - - دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

٣,٢٩٥,١٥٨٣,٢٩٥,١٥٨- - - - دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠- - - - ةودیعة نظامی

٦٨٧,٧٤٠,١٥٤٧,٣٣٧,١١٩٦٩٥,٠٧٧,٢٧٣٧١٥٫٠١٨٫٨٥١٣٢٠٫٣٩٤٫٨٨٨١,٠٣٥,٤١٣,٧٣٩
المطلوبات 

٥٠٠,٠٠٠- ٨,١٤٣,٠٤٨٥٠٠,٠٠٠- ٨,١٤٣,٠٤٨ذمم دائنة
- - - ٧,٦١٥,٥٢٣- ٧,٦١٥,٥٢٣دائنةذمم إعادة إسناد

- - - ٤,٤٦٣,١٢٧- ٤,٤٦٣,١٢٧مستحقةأقساط إعادة إسناد 
- - - ٢١٥,٠٢٥,٠٦٧- ٢١٥,٠٢٥,٠٦٧إجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة 

- - - ٤٢٤,٢٧٦,٥٠٤- ٤٢٤,٢٧٦,٥٠٤إجمالي المطالبات تحت التسویة 
- - - ٢٦,١٦٧,٠٠٠- ٢٦,١٦٧,٠٠٠إحتیاطي عجز األقساط

- - - ٨١٠,٨٩٤- ٨١٠,٨٩٤عموالت غیر مكتسبة دخل
٦,٦٤١,١٦٩- ٥,٩٢٣,٣٨٩٦,٦٤١,١٦٩- ٥,٩٢٣,٣٨٩الدفع ومطلوبات أخرىة قمصاریف مستح

- - - ١,٧٢٠,٦٤٤١,٧٢٠,٦٤٤- للموظفینمكافأة نھایة الخدمة
٣٣,١٨٤,٥٩٨- ٣٣,١٨٤,٥٩٨- - - مخصص الزكاة وضریبة الدخل

١٧٣,٣١٥,٩٤٩- ١٧٣,٣١٥,٩٤٩- - - مستحق إلى عملیات إعادة التأمین
٢١٣,٦٤١,٧١٦- ٦٩٢,٤٢٤,٥٥٢١,٧٢٠,٦٤٤٦٩٤,١٤٥,١٩٦٢١٣,٦٤١,٧١٦



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

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١نتھیة في للسنة الم

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

٥٣

مخاطر العمالت)٥- ٣١
عدم وجود مخاطر باإلدارةتعتقد .أجنبیةعمالت محلیة وتتم معامالت الشركة ب.األجنبيفالصرأسعارالمخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة للتغیرات في مخاطر العمالت تمثل 

السعودي.اللایر مثبتة مقابل أجنبیةعمالت مة الن معظم معامالت الشركة تتم بمعامالت ھا

:یليكما وبالعمالت الرئیسیة المسجلةموجودات ومطلوبات الشركة أدناهالجدول یوضح 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

المجموعأخرىیةروبیة ھنددینار كویتيیورودرھم إماراتيلایر قطريدوالر أمریكيلایر سعودي
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديوديلایر سعلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

الموجودات
عملیات إعادة التأمین 

١٫٤٥٤٫٨٦٤- - - ٤٠٨٫٤٧٨٢٨٧٫١٦٧- ٧٥١٫٠٤٣٨٫١٧٦نقدیة وأرصدة لدى البنوك 
١٣٫١٢٥٫٠٠٠- - - - - - ١٣٫١٢٥٫٠٠٠- ودائع ألجل

٣١٫٧٢٨٫١٣٠٢٩٫٤٩٨٫٩٥٠٢٫٠٨٢٫٢٤٥٣٫٦١١٫٠٠٠٩١٫٨٨٦٥٫٦١٨٫٦٧٩١٢٫٣١٤٫٣١١٢٧٫٧٩٣٫٨٩٧١١٢٫٧٣٩٫٠٩٨أقساط تامین مدینة، صافي
١٢٤٫٩١١٫٧٣٧- - - - - - ٥٩٫٩٥٨٫٨٦٥٦٤٫٩٥٢٫٨٧٢استثمارات مدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل 

٨٨٫٧٤٩٫٢١٩٤٢٫٩٥٣٫٧٧٧١٠٫٩٧٢٫٢٠٩٩٫٠٧٨٫٤٦٠٤٧٦٫٠٢١٢٫١٨٢٫٢٦٦١٥٫٣٥١٫٤٦٦٥٠٫٤٢٢٫٨٣٥٢٢٠٫١٨٦٫٢٥٣أقساط تامین مستحقة
١٠٥٫١٣٩٫٦٤٦- - - - - - - ١٠٥٫١٣٩٫٦٤٦الحصة المعاد إسنادھا من المطالبات تحت التسویة 

٢٨٫١١٣٫١٣٤- - - - - - ٢٧٫٨٧٤٫٠٧١٢٣٩٫٠٦٣وجودات أخرى مصاریف مدفوعة مقدما وم
١٨٨٫٠١٩٫٨١٣- - - - - - - ١٨٨٫٠١٩٫٨١٣مبالغ مستحقة من عملیات المساھمین 

٢٫٠٨٠٫٤٤٠- ¤- ¤- ¤- - ¤- - ٢٫٠٨٠٫٤٤٠الحصة المعاد إسنادھا من األقساط غیر المكتسبة
٣٢٫٤٠٥٫٥٦٥١٠٫٣٩٠٫٤٤٨٢٫٣٣٩٫٩٩٧١٫٢٦٥٫٥٠٩١٨٢٫١٧٠٩٧٧٫٣٦٨٤٫٣٨٣٫٢٥٣١١٫٥٦٨٫٢٧١٦٣٫٥١٢٫٥٨١تكالیف اكتتاب مؤجلة 

١٧٫٣١١٫٨١٥- - - - - - - ١٧٫٣١١٫٨١٥أقساط فائض الخسارة مؤجلة 
٦٫٢٦٩٫٠٤٠- - - - - - - ٦٫٢٦٩٫٠٤٠ممتلكات ومعدات ، صافي 

المساھمون
٢٫٥٦٧٫٧٣٠- - - - - - ٢٫١٥٧٫٠٧٤٤١٠٫٦٥٦نقدیة وشبھ النقدیة 

٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠- - - - - - - ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ودائع ألجل 
٧٠٫٠٣٥- - - - - - - ٧٠٫٠٣٥دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

٣٫٧٠٣٫٧٦٦- - - - - - ١٫٥٣٢٫٢١٥٢٫١٧١٫٥٥١دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك
٧٣٢٫٦٧١٫٥٦٤- - - - - - ٢١٠٫٥٢١٫٢٣٠٥٢٢٫١٥٠٫٣٣٤استثمارات مدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل

١٤٥٫٤٧٠٫٤٢٧- - - - - - ١٤٥٫٤٧٠٫٤٢٧- اقاستثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحق
١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠- - - - - - - ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ودیعة نظامیة

٣٣٫٥٢١٫٥٠٢- - - - - - - ٣٣٫٥٢١٫٥٠٢، صافيممتلكات ومعدات
٧٫١٠٠٫٧١٣- - - - - - - ٧٫١٠٠٫٧١٣وموجودات أخرى مصاریف مدفوعة مقدماً 

٩٣٩٫١٩٠٫٤١٦٨٣١٫٣٧١٫٢٥٤١٥٫٣٩٤٫٤٥١١٤٫٣٦٣٫٤٤٧١٫٠٣٧٫٢٤٤٨٫٧٧٨٫٣١٣٣٢٫٠٤٩٫٠٣٠٨٩٫٧٨٥٫٠٠٣١٫٩٣١٫٩٦٩٫١٥٨



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

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٥٤

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

مخاطر العمالت ( تتمة ))٥- ٣١

٢٠١٣دیسمبر ٣١
المجموعأخرىیةروبیة ھنددینار كویتيیورودرھم إماراتييلایر قطردوالر أمریكيلایر سعودي
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

الموجودات
عملیات إعادة التأمین 

٥,٢٦٨,٦٣٨-- - ٦,١٦٧١٤٢,٤٠٩-٤,٤٤٥,٦٣٥٦٧٤,٤٢٧ى البنوك نقدیة وأرصدة لد
٥,٣٨٧,٢٥٩١٢,٩٩٩,٥٨٥٧,٣١٠,٧٤٤٧٠,٤٩٢,٦٢٣(٤,٩٣٥)٣٣,٩٤٥,٦٦٦٩٧١,١٢٠٤,١٤٢,٣٤٣٥,٧٤٠,٨٤١أقساط تامین مدینة، صافي

٩٥,٣٢٩,١٥٩-- - ---٥٨,٠٩٧,٦٣٩٣٧,٢٣١,٥٢٠استثمارات مدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل 
٧٧,٣٩٥,٤٩٠٢٩,٢٩٥,٣٣٤٦,٩١٨,٧٨١٧,٣٢٤,٣١٥٥٦,٦٧٢١,٩٩١,٩٠٧٤,٤٥١,٧٢١٣٧,٤٣٤,٩٦٠١٦٤,٨٦٩,١٨٠أقساط تامین مستحقة

٣,٨٨٥,٥٨٠١٠٤,٨٨٨,٥٧٥- ٨٢,٠٩٢,٩٧٧١٣,٣١٧,٠٣٠٢٣٣,٩٥٥١,٨١٦,٧٧٥٢٠٢٣,٥٤٢,٠٥٦الحصة المعاد إسنادھا من المطالبات تحت التسویة 
١,٠٦٩,٠٠٢-- - - ---١,٠٦٩,٠٠٢وموجودات أخرى مصاریف مدفوعة مقدماً 

١٧٣,٣١٥,٩٤٩-- - - ---١٧٣,٣١٥,٩٤٩مبالغ مستحقة من عملیات المساھمین 
٢,٣٤٤,١٥١-¤- ¤- ¤- -¤--٢,٣٤٤,١٥١تسبةالحصة المعاد إسنادھا من األقساط غیر المك

٥٤,٤٤٥,٩٢٩-- - - ---٥٤,٤٤٥,٩٢٩كتتاب مؤجلة إتكالیف 
١٥,٧١٦,٩٤٨-- - - ---١٥,٧١٦,٩٤٨أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

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

٨٥,٦٧٣,٥١٦-- - ٢٧,٠٢٤,٨٥٢--٢,٤٠٥,٧٩٠٥٦,٢٤٢,٨٧٤نقدیة وشبھ النقدیة 
٣٧,٥٠٠,٠٠٠-- - - --٣٧,٥٠٠,٠٠٠-ودائع ألجل 

١,٠٤٠,٢٤١-- - - --١,٠٤٠,٢٤١-دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل
٣,٢٩٥,١٥٨-- - - --٦٥٦,٥١٤٢,٦٣٨,٦٤٤دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك

٥٩٥,١٧٩,٥٥٤-- - - --٣٥٠,٨٩٨,٨٦٣٢٤٤,٢٨٠,٦٩١استثمارات مدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل
١٧٣,٩٩٥,٤٠٩-- - - --٧٤٥,٤٠٩١٧٣,٢٥٠,٠٠٠ستحقاقاستثمارات مقتناة حتى تاریخ اال

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠-- - - ---١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ودیعة نظامیة
٣٢,٩٩١,٧٤٢-- - - ---٣٢,٩٩١,٧٤٢، صافيممتلكات ومعدات

٥,٧٣٨,١١٩-- - - ---٥,٧٣٨,١١٩وموجودات أخرى مصاریف مدفوعة مقدماً 
١,٠٠٣,٦٤٢,٩٤٢٥٩٦,٤٤١,٨٨١١١,٢٩٥,٠٧٩١٤,٨٨٨,٠٩٨٢٧,٢١٩,٢٠٠١٠,٩٢١,٢٢٢١٧,٤٥١,٣٠٦٤٨,٦٣١,٢٨٤١,٧٣٠,٤٩١,٠١٢



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

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤یسمبر د٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

مخاطر العمالت ( تتمة ))٥- ٣١

٥٥

٢٠١٤دیسمبر ٣١

المجموعخرىأیةروبیة ھنددینار كویتيیورودرھم إماراتيلایر قطريدوالر أمریكيلایر سعودي

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

المطلوبات 
عملیات إعادة التأمین 

٢٢٫٦١٧٫٦٥٦)٨١١٫١٧٨(٢٫٠٠٨٫٣٣٨)٢٧٨٫٦٤٤(٩٫٦٩٧)٣٤٧٫٦٩١()١٫٥٠٦٫٣٤٤(١٣٫٤٩١٫٥٠٣١٠٫٠٥١٫٩٧٥ذمم دائنة

٤٫١٧٣٫٠٦٠-------٤٫١٧٣٫٠٦٠دائنةذمم إعادة إسناد

١٫١٢٩٫٢٥٣-¤-¤-¤-¤---١٫١٢٩٫٢٥٣أقساط إعادة اإلسناد المستحقة

١١٢٫٤٩٤٫٠٦٥٣٢٫٩٠٩٫٣٧١١٠٫٤٨٠٫٠٦٠٥٫٣٩٥٫٩١٣٨٧٩٫٧١٧٤٫٢٣٥٫٢١٦٢٤٫٧٣٨٫٨٦١٤٧٫٣٢٥٫٤٣٦٢٣٨٫٤٥٨٫٦٣٩بة إجمالي أقساط التأمین غیر المكتس

٥٩٫٣٤١٫٣٣٧٦٠٩٫٨٤٢٫٢٩١¤٣٣٫٨٨١٫٣٦٠¤٢٢٫١٨٤٫٤٠٧¤١٤٤٫٢١٢¤١٣٫٩٨٧٫٦٨٢¤٤١٣٫٤٣١٫٠١١٤٩٫٩٨٨٫٧٢٧١٦٫٨٨٣٫٥٥٥إجمالي المطالبات تحت التسویة 

---------قساطز األإحتیاطي عج
٧٤٩٫٧٨٢-------٧٤٩٫٧٨٢عموالت غیر مكتسبة دخل 

٢٫٤٧٩٫٦٦٢------١٫٥٠٩٫٩٧٥٩٦٩٫٦٨٧مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

٢٫٤٨١٫٠٠١-------٢٫٤٨١٫٠٠١ھایة الخدمة للموظفیننمكافأة

٩٣٢٫٠٧٧-------٩٣٢٫٠٧٧توزیعات الفائض المستحقة
المساھمون

---------ذمم دائنة
٣٥٫٤٤١٫٦٤٢-------٣٥٫٤٤١٫٦٤٢مخصص الزكاة وضریبة الدخل 

١٨٨٫٠١٩٫٨١٣-------١٨٨٫٠١٩٫٨١٣مبالغ مستحقة إلى عملیات إعادة التأمین

٨٫٢١٩٫٠٦٤-------٨٫٢١٩٫٠٦٤مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

٧٨٢٫٠٧٢٫٢٤٦٩٣٫٩١٩٫٧٦٠٢٥٫٨٥٧٫٢٧١١٩٫٠٣٥٫٩٠٤١٫٠٣٣٫٦٢٦٢٦٫١٤٠٫٩٧٩٦٠٫٦٢٨٫٥٥٩١٠٥٫٨٥٥٫٥٩٥١٫١١٤٫٥٤٣٫٩٤٠



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

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٥٦

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

مخاطر العمالت ( تتمة ))٥- ٣١

٢٠١٣دیسمبر ٣١

المجموعأخرىیةروبیة ھنددینار كویتيیورودرھم إماراتيلایر قطريأمریكيدوالرلایر سعودي

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

المطلوبات 
عملیات إعادة التأمین 

٨,١٤٣,٠٤٨-------٨,١٤٣,٠٤٨ذمم دائنة

٧,٦١٥,٥٢٣-------٧,٦١٥,٥٢٣دائنةذمم إعادة إسناد

٤,٤٦٣,١٢٧-¤-¤-¤-¤---٤,٤٦٣,١٢٧أقساط إعادة اإلسناد المستحقة

١٢١,٨٢٠,٣٠٣٢١,٣٠٥,٧١٨٨,٢٧٦,٥٠٦٦,٥٢٤,٦٤٣٣٣٠,٠٦٠٣,٥٩٢,٧٧٦٩,٠٦٣,٢٢٣٤٤,١١١,٨٣٨٢١٥,٠٢٥,٠٦٧إجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة 

٣٦,٩٦٤,٢٩٦٤٢٤,٢٧٦,٥٠٤¤٧,١٥٠,٩٩٦¤٨,٨٥٥,٩١٠¤٣٤٨,٦٠٩¤١٢,٨٣٣,٩٠٤¤٣١٥,٩٦٠,٤١٣٢٨,٤٨٣,٧٦٧١٣,٦٧٨,٦٠٩إجمالي المطالبات تحت التسویة 

٢٦,١٦٧,٠٠٠-------٢٦,١٦٧,٠٠٠إحتیاطي عجز االقساط

٨١٠,٨٩٤-------٨١٠,٨٩٤عموالت غیر مكتسبة دخل 

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

١,٧٢٠,٦٤٤-------١,٧٢٠,٦٤٤نھایة الخدمة للموظفینةأمكاف

٩٣٢,٠٧٧-------٩٣٢,٠٧٧توزیعات الفائض المستحقة

المساھمون

٥٠٠,٠٠٠-------٥٠٠,٠٠٠ذمم دائنة

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

١٧٣,٣١٥,٩٤٩-------١٧٣,٣١٥,٩٤٩مبالغ مستحقة إلى عملیات إعادة التأمین

٦,٦٤١,١٦٩-------٦,٦٤١,١٦٩مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

٧٠٧,١٩٨,١٣٤٤٩,٧٨٩,٤٨٥٢١,٩٥٥,١١٥١٩,٣٥٨,٥٤٧٦٧٨,٦٦٩١٢,٤٤٨,٦٨٦١٦,٢١٤,٢١٩٨١,٠٧٦,١٣٤٩٠٨,٧١٨,٩٨٩



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

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

٥٧

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١
الخاصةالعموالت أسعارمخاطر )٦- ٣١

على الخاصةالعموالتأسعارتأثیر التغیرات في إمكانیةن عالخاصة العموالت أسعارتنشأ مخاطر 

مخاطر اسعار عموالت تعتقد اإلدارة بأنھ ال یوجد . القیمة العادلة لألدوات المالیة أوالربحیة المستقبلیة 

.أة ألن جمیع اإلستثمارات خاضعة لعموالت ثابتة وتظھر بالتكلفة المطفھامة

السوقمخاطر أسعار )٧- ٣١
نتیجة لألداة المالیةالقیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیةعن تذبذب ھي المخاطر السوقمخاطر أسعار 
أسعار العموالت أو العمالت)،عن مخاطر. ( ماعدا تلك المخاطر التي قد تنشا أسعار السوقللتغیرات في 

أو عوامل تؤثر على ق باألدارة المالیة أو الجھھ المصدرة لھاتتعلعوامل محددة كانت ناتجة عنسواء 
جمیع األدوات المالیة المماثلة والمتداولة في السوق.

الصندوقبالخاصةسوقالأسعار تحد الشركة من مخاطر ستثمار في وحدات صندوق السلع.إلدى الشركة 

اسواق النقدختلفة ( أي صندوق من خالل الحفاظ على محفظة متنوعة تحتوي على أنواع صنادیق م

٪ في صافي قیمة ٥بنسبةتغییرالإنوصندوق المتاجرة بالسلع ) ومراقبة التطورات في أسواق الصنادیق.

نتائجؤثر على قائمةیمن شانھ أنھذه الصنادیق، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة،موجودات

: ٢٠١٣لایر سعودي (٣٫٦٨٨٫٤٧٨بمبلغنقصان الیادة / زبالعملیات إعادة التأمین والفائض المتراكم  

لایر ٩٫٨٥٧٫٥٤٧بمبلغنقصان الزیادة / ال) وقائمة عملیات المساھمین بنسبة سعوديلایر٤٫٧٦٦٫٤٥٨

لایر سعودي).١١٫٧١١٫٨٣١: ٢٠١٣سعودي (

سھم من خالل إستثمار في أسھم مدرجة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر سعر السوق لألایضاً لدى الشركة

تنوع األستثمارات ووضع سقف على مستوى األستثمار الفردي واألجمالي لألسھم.

، مع ابقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة،               اإلستثمارات% في صافي قیمة موجودات ٥إن التغیر بنسبة 

لایر سعودي                                  ٩٫٢٨٨٫٩١٥بالزیادة / النقصان بمبلغ قائمة عملیات المساھمینمن شأنھ أن یؤثر على 

لایر سعودي ).٨٫٢٠٥٫٤٥٠: ٢٠١٣(

رأس المالمخاطر إدارة )٨- ٣١
الكافیة ھامش المالءةتحدد متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك بھدف توفر 

ة للحفاظ على توازن نسب رأس المال من قبل الشركأخرىتوضع أھداف . كما الشركةإفالسفي حالة 

وذلك لدعم أھداف الشركة وزیادة الفائدة للمساھمین. 

تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدیر النقص بین مستویات رأس المال المعلن عنھا 

ت في . یتم إجراء التسویات على مستویات رأس المال الحالیة وذلك حسب التغیرابانتظاموالمطلوبة 

الظروف السائدة في السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة. وللحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس 

. أسھمالمدفوعة للمساھمین أو تقوم بإصدار رباحالمال، تقوم الشركة بتعدیل توزیعات األ



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

( تتمة )القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٥٨

إدارة المخاطر ( تتمة )-٣١

مخاطر إدارة رأس المال ( تتمة ))٨- ٣١

:رأس المال المملوكإجماليلشركة ولرأس المال النظامي لاألدنىالحد أدناهیعكس الجدول 

بالریاالت السعودیة
٢٠١٤٢٠١٣

٨١٧٫٤٢٥٫٢١٨٨٢١٫٧٧٢٫٠٢٣إجمالي رأس المال المملوك 
٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠الحد األدنى لرأس المال النظامي 

افة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جھات خارجیة خالل ن الشركة قد التزمت بكإبتعتقد األدارة،

.المالیة المصرح عنھاالسنة

القیمة العادلة لألدوات المالیة)٩- ٣١
التي یتم بموجبھا ةتتكون األدوات المالیة من موجودات مالیة ومطلوبات مالیة. القیمة العادلة ھي القیم

أن االفتراض .راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلةطرافأتبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین 

دون أي و ستمرار المنشأة في اعمالھا وفقاً لمبدأ األستمراریةإبإفتراض القیمة العادلة ھو تحدید تمالذي 

. تتكون الموجودات عكسیةنیة أو حاجة للتصفیة أو تقلیص حجم عملیاتھا أو إجراء المعامالت بشروط 

اإلستثمارات واإلیرادات المستحقة، بینما ومدینة، الذمم والكة من النقدیة وشبھ النقدیة، المالیة الخاصة بالشر

إجمالي المطالبات تحت التسویة. وتتكون المطلوبات المالیة من الذمم الدائنة، والمصاریف المستحقة الدفع، 

تاریخ الظاھرة في لدفتریة عن قیمتھا المطلوبات المالیة ال تختلف كثیراً ن القیمة العادلة للموجوات واا

قائمة المركز المالي.

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامیة )١٠- ٣١
. إن ھذه األنظمة ال تتطلب المملكة العربیة السعودیةتخضع عملیات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلیة في 

ایة رأس المال فقط الحصول على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القیود مثل كف

غیر المتوقعة التزاماتھاولتمكینھا من سداد معیدي التامین لتقلیل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات 

عند نشوئھا.

القوائم المالیة اعتماد- ٣٢
.٢٠١٥فـبرایر٢٢الموافق فيھـ١٤٣٦جمادى األولى٣بتاریخاإلدارةالقوائم المالیة من قبل مجلس اعتمدت
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