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 1   م2015تقرير مجلس اإلدارة 

 

 الخطط والقرارات المهمة واألنشطة التشغيلية والتوقعات المستقبلية والمخاطر أوالً: 

  الخطط والقرارات المهمة .1

 

 م. 2018-2016لألعوام الموافقة على خطة العمل  -

إجراء تعديل في عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة شملت لجنة المراجعة و لجنة المخاطر واالكتتاب ولجنة  -

 المكافآت وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.  الترشيحات و

 .م 2016/2015برنامج إعادة اإلسناد للعام  إقرار -

 الموافقة على تجديد المشاركة في برنامج إعادة التأمين تديره إحدى مؤسسات سوق لويدز في المملكة المتحدة.  -

 

 األنشطة التشغيلية  .2

 

  التسويق والمبيعات 2.1

م تقدماً ملحوظاً في زيادة المبيعات 2015النمو التي تتبناها الشركة حققت الشركة في العام ضمن استراتيجية 

م مسجلة نسبة 2014مليون لاير في العام  556مليون لاير مقارنة بـ  804حيث بلغ إجمالي األقساط المكتتبة 

ي ة التنويع والتوزيع الجغراف. واستمراراً في تعزيز التوازن في محفظة الشركة ومراعاًة لسياس%45نمو بلغت 

فقد تمكنت الشركة من استغالل فرص النمو في السوق السعودي والسوق اآلسيوي على وجه الخصوص حيث 

 .ية التي تركز عليها أعمال الشركةشكل هذان القطاعان النسبة األعلى من حيث النمو ضمن القطاعات الجغراف

 م.  2015في حين جاء قطاع تأمين المركبات في مقدمة قطاعات األعمال التي شهدت النمو األبرز في العام 

 

ويعكس هذا التطور في حجم أعمال الشركة وانتشارها فعالية أنشطة التسويق التي تقوم بها الشركة وقدرتها على 

د المنافسة الحادة حيث بلغ عدد عمالء عمالء جدد على الرغم من وجو استقطابالحفاظ على عمالئها بل و

شرق األوسط وآسيا دولة في ال 40منتشرين في أكثر من  عميل 250م أكثر من 2015ي العام الشركة ف

وقامت  ،المحافل اإلقليمية والدولية ومن الفعاليات في العديد الشركة  للترويج عن خدماتها شاركتو. وأفريقيا

 .اآلفروآسيوي لشركات التأمين وإعادة التأميناالتحاد مؤتمر عودي الثالثة وكذلك ندوة التأمين الس الشركة برعاية

 

 االكتتاب والمطالبات  2.2

 تحسن فيمراجعة سياسة االكتتاب في بعض قطاعات األعمال وتطوير آليات التسعير وانتقاء المخاطر ساهمت 

بالمقارنة بالعام السابق حيث سجلت انخفاضاً في معدل الخسائر الفنية من  م 2015خالل العام  النتائج الفنية

م. وقد شمل هذا التحسن القطاعات الرئيسية ألعمال 2015في العام  %92م إلى 2014في العام  103%

 الشركة بما فيها تأمينات الممتلكات والهندسة والمركبات. 

 

م على تطوير منهجية وإجراءات تحديد 2015م الشركة خالل العاجهود ركزت توعلى وجه الخصوص 

االحتياطات الفنية ومخصصات المطالبات ، حيث تم توفير أدوات تحليل اكتوارية متطورة وتمت االستعانة 

بخبرات متخصصة في هذا المجال. كما أدخلت الشركة تحسينات على قواعد وصالحيات االكتتاب وسعت إلى 

ركة واستخدمت الشالترّكز والتراكم ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية. رفع القدرات الفنية وتحليل مخاطر

قطاعات تأمينات المركبات ل دراسات فنية لمراجعة عوامل ومعدالت التسعيرأيضا  وأجرتأدوات تسعير محدثة 

 والصحي.
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ول على م مع الحص2015/2016بتجديد برنامج إعادة االسناد الخاص بمحفظتها للعام  أيضاً  وقامت الشركة

تغطيات جغرافية أوسع لتتالئم مع خطة التوسع التي تتبعها الشركة. وبشكٍل عام تستمر الشركة في تطبيق سياسة 

 اكتتاب متحفظة تسعى من خاللها إلى تطوير محفظة أعمال متوازنة األخطار تحقق معدالت ربحية فنية مجزية.  

 

 القوى العاملة والتدريب 2.3

اً باستقطاب وتأهيل الكوادرالبشرية لتحقيق مستويات عالية من االحترافية في تقديم تولي الشركة اهتماماً كبير

م بتنفيذ عدد من برامج 2015خدمات الشركة لعمالئها وشركائها. وتجسدياً لهذا االهتمام قامت الشركة في العام 

لحصول ة ، وتحفيز الموظفين لالتدريب الفنية واإلدارية ، واالستعانة بذوي الخبرات التدريبية المحلية والدولي

 .همصقل مهاراتعلى الشهادات المهنية ، وذلك بهدف تعزيز قدرات موظفي الشركة و

 

العام في  %51 بلغ معدل َسْعَودة حققت الشركةفقد  محلياً صناعة إعادة التأمين دعم في وفي إطار المشاركة 

 . تنمية الموارد البشريةكما حصلت الشركة على مكافأة أجور التوطين من صندوق ، م2015

 

 األنظمة المعلوماتية 2.4

 أمناً  ثرأك عمل بيئة لخلق وذلك المعلوماتية البنية تطويرم إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة ب2015تم في العام 

. وقد شملت هذه المشاريع البدء بالتحضير الشركةوأسلوب العمل ب الخدمات مستوى رفع أجل من انتاجيةكفاءة و

 تياطياتحاال في نمذجةمتخصص  حصائيإ نظام النظام التشغيلي ألعمال إعادة التأمين ، وكذلك تدشينلتحديث 

 لبوان في الشركة لفرع المعلومات مركز إنشاء من االنتهاء تممبالغ مخصصات المطالبات ، كما الفنية وتقدير 

 نظام ذلك يف بما االلكتروني البريد لنظام التحتية البنية كامل تحديثأيضاً  تمو .العامة االدارة شبكة مع وربطه

   .استمرارية األعمالاألخذ باالعتبار قواعد  مع الحماية

 

 تطورات عامة 2.5

"ستاندارد بورز" كما  هيئةبوضع مستقر من  +BBBتمكنت الشركة من المحافظة على تصنيفها اإلئتماني  -

من  على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بوضع مستقر +gcAA إقليمي أيضاً على تصنيف حصلت

 .ذات الهيئة

 

 

 التوقعات المستقبلية .3

 

م والتي تأتي استكماالً للنهج االستراتيجي 2018-2016قامت الشركة بإعداد خطة العمل لألعوام الثالثة القادمة 

مل على النمو المرتقب والع الذي تتبعه الشركة والقائم على رفع تنافسية الشركة من خالل التعرف على األسواق ذات

اختراقها وانتقاء المخاطر ذات الربحية المجزية وتحقيق توازن في محفظة المخاطر المكتتبة. وفي ذات السياق تركز 

لمخاطر ا إدارةو الشركة جهودها في االرتقاء بمستوى قدراتها الفنية التي تشمل االكتتاب والتسعير والمطالبات 

دارة االحتياطيات الفنية، وتسعى الستغالل قدراتها في التوسع وتحقيق معدالت ربحية إيجابية والخدمات االكتوارية وإ

 في ظل سياسة اكتتاب حصيفة. 

 

حادة في استمرار مستوى المنافسة ال شاط الشركة تعكس المؤشراتوفيما يتعلق بالعوامل الخارجية التي قد تؤثر في ن

أسواق التأمين في المرحلة القادمة مع توقعات بتراجع الطلب خاصة بالنسبة لألسواق التي تشهد تباطؤاً إقتصادياً أو 

أحداثاً سياسية. كما أنه قد ال يطرأ تحسن سريع في أداء األسواق المالية مما قد يؤثر في نتائج استثمارات الشركة. 

متوقع أن تساهم القوانين الجديدة التي سّنتها مؤسسة النقد العربي السعودي في إحداث تغيير إيجابي في أسلوب ومن ال

االكتتاب في سوق التأمين في المملكة ، والتي تمثل أكبر القطاعات الجغرافية التي تعمل بها الشركة ، ومن المأمول 

 أن يدعم ذلك فرص رفع معدالت األداء لدى الشركة. 
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 المخاطر الحالية والمستقبلية .4

  هذاويعتمد حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة.  " Risk Appetiteمعايير قبول الخطر "يحدد مجلس إدارة الشركة 

 Enterpriseوتتبع الشركة سياسات للتعامل مع المخاطر، وذلك من خالل تطبيق نظام إدارة  المخاطر الشامل "

Risk Managementأعمال الشركة، ويتضمن هذا النظام في إطاره تطور حديثه باستمرار بناء على " الذي يتم ت

 ما بوحس آلية للتعرف على المخاطر ذات العالقة وكيفية تقييمها والتعامل معها ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها.

وإعادة  التأمين، إعادة لمخاطر معرضةفإن الشركة  المالية القوائم حول اإليضاحات من (30) رقم إليضاحا في ورد

أسعار الصندوق وأسعار العموالت ، واالئتمان والسيولة والعمالت ، ووإدارة المطالبات ، واإلحتياطيات ، اإلسناد ، 

 المراجعة أسفرت كما، وإدارة رأس المال ، والقيمة العادلة لألدوات المالية والمخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية. 

 :التالية والمستقبلية الحالية المخاطر تحديد عن 2015 عام خالل بالشركة اطرللمخ السنوية

  إعادة التأمينمخاطر 

والتعرض لحوادث الكوارث الطبيعية والحوادث الجسيمة المنفردة  ، والتراكم، إعادة التأمين تشمل التركز  مخاطر

وارتفاع حدتها. ويمكن الحد من هذه المخاطر من وزيادة تكرار المطالبات الناتجة عن التوسع في أنشطة االكتتاب ، 

 خالل التنويع في المخاطر وااللتزام بمعايير االكتتاب باإلضافة إلى االستفادة من تغطية إعادة اإلسناد.

 إعادة اإلسناد مخاطر

دم دفع ناد وتشمل عتنشآ مخاطر إعادة اإلسناد من عدم قيام معيدي التأمين بالوفاء بالتزاماتها حسب اتفاقيات إعادة اإلس

المطالبات المستحقة. وللسيطرة على هذه المخاطر يتم إختيار شركات إعادة التأمين بشكل دقيق والتأكد من التصنيف 

 .االئتماني الخاص بهذه الشركات

 مخاطرإدارة المطالبات

ح أو غير بشكل غير صحيتنشأ مخاطر عن إدارة المطالبات بشكل رئيسي نتيجة لتحديد احتياطيات أو دفع تعويضات 

مكتمل. تقوم إدارة المطالبات بالشركة بتطبيق قواعد واجراءات للتأكد من إدارة المطالبات بشكل عادل وفًعال وبحسب 

 شروط وثيقة التأمين والتزاماً بالمتطلبات النظامية والحفاظ على المصلحة العامة للشركة.

 مخاطر اإلحتياطيات

اطر اإلحتياطيات النهائية في الشركة عندما تكون مطالبات التأمين الناشئة غير كافية تنشأ مخاطر اإلحتياطيات ومخ

وذلك من خالل التنبؤات الغير دقيقة أو من خالل تكوين مخصصات غير كافية للمصاريف والديون المشكوك في 

تعمال ريق اإلكتواري بالشركة بإستحصيلها إلعادة التأمين. إلدارة اإلحتياطيات ومخاطر اإلحتياطيات النهائية، يقوم الف

 طلوباتم قيام بإختبار الجهد ألرصدةالنطاق تقنيات معتمدة لتخمين المطالبات النهائية ومراقبة تطور المطالبات و

 التأمين النهائية.

  الئتمانمخاطر ا

مما يؤدي إلى تكبد الشركة  ، تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة مالية ما

ويتم التعامل مع هذه المخاطر من خالل سياسات تضمن التأكد من مستوى جودة االئتمان والمركز لخسارة مالية. 

 المدينة. والمراقبة الدورية للذمم تطوير العالقةالمالي والقانوني باإلضافة إلى 

  السيولةمخاطر 

يولة وتقوم الشركة بمتابعة متطلبات الس ، لوفاء بالتزامات الشركة الماليةلتكمن مخاطر في عدم توفر السيولة الالزمة 

  بشكل دوري للحد من هذه المخاطر كما تحدد سياسة االستثمار ضوابط للتعامل مع مخاطر السيولة.
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 مخاطر السوق

أنشطة الشركة في  والظروف الجيوسياسية واتجاهات األسواققتصادية العوامل االلناتجة عن تؤثر المخاطر ا

 واستثماراتها، وتشمل مخاطر أسعار األسهم وأسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت ، ويتم التعامل مع هذه المخاطر

 . التي تتبعها الشركةمن خالل استراتيجية االستثمار 

 

 

 عدم االلتزام بالمتطلبات النظاميةمخاطر 

الجهات االشرافية خاصة أنظمة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد االلتزام باألنظمة الصادرة عن يتطلب من الشركة 

وتتبع الشركة سياسات تضمن االلتزام الكامل بجميع المتطلبات النظامية  .ووزارة التجارة والصناعة العربي السعودي

 وتتعامل معها بجدية تامة ، كما توجد لدى الشركة إدارة إلتزام متخصصة ترتبط بلجنة المراجعة. 
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  والفروق الجوهريةالتشغيلية  ثانياً: النتائج

 خيرةالمركز المالي للسنوات الخمس األ قائمة .1

 

31 ديسمبر 

2011م

31 ديسمبر 

2012م

31 ديسمبر 

2013م

31 ديسمبر 

2014م

31 ديسمبر 

2015
بآالف الرياالت

موجودات عمليات إعادة التأمين

8,294 583 5,269 1,455 61,026 نقدية وأرصدة لدى البنوك

- - - 13,125 35,218 ودائع ألجل 

19,127 27,608 70,493 112,739 195,142 أقساط تأمين مدينة ، صافى 

44,645 83,244 95,329 124,912 73,707 استثمارات مدرجه قيمتها العادلة فى قائمة الدخل

53,148 91,901 164,869 220,186 440,824 أقساط تأمين مستحقة

86,634 42,123 104,888 105,140 60,497 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

238 968 1,069 28,113 91,294 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

14,018 6,385 173,316 188,020 130,783 مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

24,836 5,755 2,344 2,080 7,363 الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

19,842 32,506 54,446 63,512 94,148 تكاليف اكتتاب مؤجلة

10,316 11,593 15,717 17,312 17,390 أقساط فائض الخسارة المؤجلة  

2,333 5,303 7,337 6,269 5,456 ممتلكات ومعدات ، صافي

283,431 307,969 695,077 882,863 1,212,848 تأمين  مجموع موجودات عمليات إعادة ال

موجودات المساهمين

140,054 615 85,674 26,568 31,917 نقدية وأرصدة لدى البنوك

258,439 187,500 37,500    -             118,849 ودائع ألجل

1,900 478 1,040 70 540 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

2,987 3,280 3,295 3,704 2,221 دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك

256,001 445,743 595,180 732,672 687,580 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

209,792 209,047 173,995 145,470 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق             -   

3,037 4,283 5,738 7,101 406 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

100,000 100,000 100,000 100,000 107,592 وديعة نظامية

- 29,784 32,992 33,521 32,999 ممتلكات ومعدات، صافي

972,210 980,730 1,035,414 1,049,106 982,104 مجموع موجودات المساهمين

1,255,641 1,288,699 1,730,491 1,931,969 2,194,952 مجموع الموجودات
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31 ديسمبر 

2011م

31 ديسمبر 

2012م

31 ديسمبر 

2013م

31 ديسمبر 

2014م

31 ديسمبر 

2015م بآالف الرياالت

مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

ذمم دائنة      10,102       22,618          8,143         4,768         2,486 

ذمم إعادة إسناد دائنة      14,927         4,173          7,615         3,266       22,236 

أقساط إعادة إسناد المستحقة           354         1,129          4,463         4,243       14,197 

إجمالي األقساط غير المكتسبة    502,998     238,458      215,025     122,379       81,351 

إجمالي المطالبات تحت التسوية    674,120     609,842      424,277     159,413     146,505 

إحتياطي عجز األقساط -  -        26,167  -  - 

دخل عموالت غير مكتسبة        1,807            750             811         1,581         6,926 

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى        4,185         2,480          5,923       10,025         8,791 

مكافآة نهاية الخدمة للموظفين        3,165         2,481          1,721         1,362            939 

توزيعات الفائض المستحقة         1,190            932             932            932  - 

تأمين  1,212,848     882,863      695,077     307,969     283,431  مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة ال

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

ذمم دائنة -  -             500         1,000  - 

مخصص الزكاة وضريبة الدخل       39,419       35,442        33,185       30,087       25,163 

مبالغ مستحقة الى عمليات إعادة التأمين    130,783     188,020      173,316         6,385       14,018 

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى        9,766         8,219          6,641         4,283         3,037 

مجموع مطلوبات المساهمين    179,968     231,681      213,642       41,755       42,218 

 حقوق المساهمين

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

إحتياطي نظامي         6,071         6,071          6,071         6,071         6,071 

عجز متراكم   )203,935(   )188,646(    )184,299(     )67,095(     )76,079(

مجموع حقوق المساهمين    802,136     817,425      821,772     938,976     929,992 

مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين    982,104  1,049,106   1,035,414     980,731     972,210 

 1,255,641  1,288,700  1,730,491   1,931,969  2,194,952 
مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة 

تأمين ومطلوبات حقوق المساهمين  ال
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رةمال الشركة للسنوات الخمس األخينتائج أع 

31 ديسمبر 

2011م

31 ديسمبر 

2012م

31 ديسمبر 

2013م

31 ديسمبر 

2014م

31 ديسمبر 

2015م بآالف الرياالت

فائض المتراكم تأمين وال قائمة نتائج عمليات إعادة ال

إجمالي األقساط المكتتبة 804,826 556,290 420,086 245,032 159,609

(55,085) (3,319) (6,449) (6,101) (12,177) أقساط معاد إسنادها

(12,990) (22,427) (27,817) (35,595) (37,857) مصاريف فائض الخسارة

صافي األقساط المكتتبة 754,792 514,594 385,820 219,286 91,534

(36,648) (60,110) (96,057) (23,697) (259,257) التغير فى صافى االقساط غير المكتسبة

صافي األقساط المكتسبة 495,535 490,897 289,763 159,176 54,886

(58,452) (92,238) (300,257) (401,011) (339,483) صافي المطالبات المتكبدة

           -              -   (26,167) التغير فى إحتياطي عجز األقساط   -             26,167

(34,108) (49,786) (83,330) (103,811) (114,533) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

(952) (1,225) (2,100) (2,781) (4,024) أتعاب إشراف ورقابة

عموالت على عمليات معاد إسنادها 2,774 1,948 3,437 6,123 19,591

(15,469) (44,888) (81,993) (104,644) (115,783) صافى تكاليف اإلكتتاب

(19,035) 22,050 (118,654) فائض /)عجز( عمليات إعادة التأمين 40,269 11,409

دخل عموالت خاصة من الودائع ألجل 202 70   -               -              -           

           -   48 39 226 (73)
)خسائر ( / أرباح محققة من إستثمارات مدرجة 

قيمتها العادلة فى قائمة الدخل

303 637 658 2,431 1,325 
أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها 

العادلة فى قائمة الدخل

ايرادات اخرى 216 59 102 4,160   -           

           -   (37) (191) (240) (315) مصاريف إدارة اإلستثمارات

(18,204) (17,279) (21,036) (23,061) (36,545) مصاريف عمومية و إدراية

(147) (258) (522) (291) (2,501) خسائر تحويل عمالت أجنبية

(37,083) 9,321 (139,604) (9,397) صافي فائض / )عجز( عمليات إعادة التأمين 2,578

37,083 (8,389) 139,604 9,397 (2,320)
حصة المساهمين من )فائض( / عجز عمليات إعادة 

التأمين

فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة المساهمين 258   -               -             932   -           

الفائض المتراكم كما فى بداية السنة 932 932 932   -              -           

الفائض المتراكم كما فى نهاية السنة 1,190 932 932 932   -           

إيرادات إستثمارات 7,795 40,120 54,781 32,658 21,891

- 2,250 - إيرادات أخرى 3 248

(614) 103 1,124 (550) (91) )خسائر( / أرباح تحويل عمالت أجنبية

(17,917) (11,279) (13,309) (14,947) (5,272) مصاريف عمومية وإدارية

(298) (1,841) (2,311) (3,077) (3,001) مصاريف إدارة اإلستثمارات

(284) (1,327) (335) (1,558) (1,648) مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس االدارة

(37,083) 8,389 (139,604) (9,397) 2,320 
حصة المساهمين من فائض / )عجز( عمليات إعادة 

التأمين

(34,305) 28,953 (99,654) صافي دخل / )خسارة( السنة 106 10,839

قائمة عمليات المساهمين

 

 

 

 



 

 8   م2015تقرير مجلس اإلدارة 

 

 

 م2015-2014إيضاح لفروقات نتائج عمليات إعادة التأمين للعامين  .2

نسبة التغير %
التغيرات +     

أو )-(

31 ديسمبر 

2014م

31 ديسمبر 

2015م بآالف الرياالت

45% إجمالي األقساط المكتتبة 804,826 556,290 248,536

100% (6,076) (6,101) (12,177) أقساط معاد إسنادها

6% (2,262) (35,595) (37,857) مصاريف فائض الخسارة

47% صافي األقساط المكتتبة 754,792 514,594 240,198

994% (235,560) (23,697) (259,257) التغير فى صافى االقساط غير المكتسبة

1% صافي األقساط المكتسبة 495,535 490,897 4,638

-15% 61,528 (401,011) (339,483) صافي المطالبات المتكبدة

-100% (26,167) التغير في إحتياطي عجز األقساط   -                 26,167

10% (10,722) (103,811) (114,533) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

45% (1,243) (2,781) (4,024) أتعاب إشراف ورقابة

42% عموالت على عمليات معاد إسنادها 2,774 1,948 826

11% (11,139) (104,644) (115,783) صافي تكاليف اإلكتتاب

253% فائض عمليات إعادة التأمين 40,269 11,409 28,860

189% دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 202 70 132

-132% (299) 226 (73)
)خسائر ( / أرباح  محققة من إستثمارات مدرجة 

قيمتها العادلة فى قائمة الدخل

-45% (1,106) 2,431 1,325 
أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها 

العادلة فى قائمة الدخل

266% ايرادات اخرى 216 59 157

31% (75) (240) (315) مصاريف إدارة اإلستثمارات

58% (13,484) (23,061) (36,545) مصاريف عمومية و إدارية

759% (2,210) (291) (2,501) خسائر تحويل عمالت أجنبية

-127% 11,975 (9,397) صافي فائض/ )عجز( عمليات إعادة التأمين 2,578

-125% (11,717) 9,397 (2,320)
حصة المساهمين من فائض / )عجز( عمليات إعادة 

التأمين

258% فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة المساهمين 258   -                 258

0% الفائض المتراكم كما فى بداية السنة 932 932   -               

28% الفائض المتراكم كما فى نهاية السنة 1,190 932 258
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 وصف ألنواع النشاط الرئيسية ونتائجها .3

روع ختياري وذلك في كل من فتفاقي واإلاإلاونية في مجال إعادة التأمين تعمل الشركة السعودية إلعادة التأمين "إعادة" التع

العامة والتأمينات على الحياة في المملكة العربية السعودية والدول العربية ودول الشرق األوسط  وآسيا وأفريقيا التأمينات 

، وتتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها في ماليزيا في لبوانوفرعها  من مركزها الرئيسي بالرياض

 م :2015للعام لتفصيل الموضح في الجدول التالي وخدماتها حسب ا

اإلجمالي أخرى متخصصة الحياة
الحوادث 

العامة
المركبات البحري الحريق الهندسة  بآالف الرياالت

إجمالي األقساط المكتتبة 83,385    159,617   54,196    330,907   38,921    42,681    44,880   50,239   804,826  

   (12,177)       (318)          -          (365)     (1,749)            (4)        (618)      (2,857)     (6,266) أقساط معاد إسنادها

   (37,857)    (1,872)          -       (1,720)        (700)            (2)     (1,108)    (24,308)     (8,147) مصاريف فائض الخسارة

صافي األقساط المكتتبة 68,972    132,452   52,470    330,901   36,472    40,596    44,880   48,049   754,792  

 (259,257)    (5,734)  (29,920)      6,521     (3,282)  (215,275)        (102)      (6,162)     (5,303)
التغير فى صافى االقساط غير 

المكتسبة

صافي األقساط المكتسبة 63,669    126,290   52,368    115,626   33,190    47,117    14,960   42,315   495,535  

 (339,483)  (19,329)    (8,527)   (79,836)   (16,490)    (83,658)   (18,522)    (79,364)   (33,757) صافي المطالبات المتكبدة

 (114,533)    (3,416)    (7,117)         366   (11,847)    (10,400)   (19,432)    (39,134)   (23,553) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

     (4,024)       (251)       (224)        (213)        (195)     (1,655)        (271)         (798)        (417) أتعاب إشراف ورقابة

      2,774          90          -            46         314             1         569          280      1,474 
عموالت على عمليات معاد 

إسنادها

 (115,783)    (3,577)    (7,341)         199   (11,728)    (12,054)   (19,134)    (39,652)   (22,496) صافى تكاليف اإلكتتاب

    40,269   19,409       (908)   (32,520) صافي نتائج اإلكتتاب 7,416      7,274       14,712    19,914     4,972     
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 األقساط  المكتتبة والتحليل الجغرافي .4

ألف  556,290 مقابل ألف لاير  804,826 م حيث بلغ2015عام  %45رتفع إجمالي أقساط إعادة التأمين المكتتبة بنسبة إ

 ةفريقياألوواألسواق اآلسيوية التسويق والمبيعات باألسواق المحلية  جهود زيادةإلى  يلك بشكل أساسذ م ويرجع 2014 لاير

اط التأمين المكتتبة الرسم البياني التالي إجمالي أقسيوضح و .م2015بلدان أخرى في الشرق األوسط  في عام أيضاً في و

 :بآالف الرياالت م2015-2011ة خالل الفتر

 

 

 قطاعات األعمال  الرئيسية )بآالف الرياالت(فيما يلي توزيع األقساط  المكتتبة على 

نسبة التغير 

%
التغيرات +  أو )-( 2014 2015 القطاع

-5% (4,021) الهندسة 83,385 87,406

-25% (52,694) الحريق 159,617 212,311

-2% (1,031) البحري 54,196 55,227

1225% المركبات 330,907 24,981 305,926

4% الحوادث العامة 38,921 37,436 1,485

-56% (54,338) الحياة 42,681 97,019

100% المتخصصة 44,880   -                       44,880

20% أخرى 50,239 41,910 8,329

45% اإلجمالي 804,826 556,290 248,536
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 إجمالى األقساط المكتتبةتوزيع 

 

 

 بآالف الرياالت تحليل جغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة

النسبة لإلجمالي األقساط المكتتبة النسبة لإلجمالي األقساط المكتتبة

50% 278,818 65% المملكة العربية السعودية 519,345

17% 94,954 11% 89,984 
بلدان أخرى في منطقة الشرق 

األوسط

12% 63,884 4% أفريقيا 28,450

21% 118,634 14% آسيا 122,167

0%                   -   6% بلدان أخرى 44,880

100% 556,290 100% اإلجمالي 804,826

20152014
القطاع الجغرافي
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 تحليل جغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة

  

 

 مجموع اإليرادات  .5

م مقابل 2015ألف لاير عام  498,525حيث بلغ  %4بنسبة  عمليات إعادة التأمين التشغيلية يراداتإمجموع  إنخفض

ياني فيما يلي الرسم الب .االقساطض التغير فى إحتياطى عجز إلنخفام وقد جاء ذلك نتيجة 2014ألف  لاير عام  519,071

 )بآالف الرياالت(. م2015-2011الفترة بمجموع اإليرادات خالل 
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11%
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4%

آسيا 
14%

بلدان أخرى 
6%

2015

المملكة العربية السعودية 
50%

بلدان أخرى فى منطقة الشرق األوسط
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 :)بآالف الرياالت(فيما يلى جدول يوضح تفاصيل مجموع إيرادات عمليات إعادة التأمين التشغيلية 

نسبة التغير 

%
التغيرات +  أو )-( 2014 2015 بيان االيرادات

1% صافى االقساط المكتسبة 495,535 490,897 4,638

-100% (26,167) التغير فى إحتياطى عجز االقساط   -           26,167

42% عموالت على عمليات معاد إسنادها 2,774 1,948 826

266% 157 59 216 
مكافأة أجور التوطين من صندوق 

تنمية الموارد البشرية

-4% (20,546) اإلجمالي 498,525 519,071
 

 :)بآالف الرياالت(وفيما يلى جدول يوضح التوزيع الجغرافى لمجموع إيرادات عمليات إعادة التأمين التشغيلية 

2014 2015

المملكة العربية السعودية 262,508 260,770

خارج المملكة العربية السعودية 236,017 258,301

اإلجمالي 498,525 519,071

القطاع الجغرافي

 

 المتكبدة طالباتالمصافى  .6

في عام لاير  ألف 339,483إلى  %15بنسبة صافي المطالبات المتكبدة بعد استقطاع حصة معيدي التأمين  إنخفض

 الخسائر.حدوث انخفاض معدل  إلىويعود السبب في ذلك  م.2014لاير في عام  ألف 401,011م من 2015

 )بآالف الرياالت(. م2015-2011الفترة خالل  المتكبدة طالباتالمبفيما يلي الرسم البياني 
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 مجموع التكاليف والمصاريف .7

ألف  530,955 م مقابل 2015ألف لاير عام  497,086عمليات إعادة التأمين التشغيلية لغ مجموع تكاليف ومصاريف ب

المطالبات المتكبدة كما هو  إنخفاض صافى ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى %6بنسبة قدرها  منخفضاً م  2014لاير عام 

م مقابل 2015ألف لاير عام  6,920كما بلغ مجموع تكاليف ومصاريف عمليات المساهمين . مذكور في البند السابق

 .%58بنسبة قدرها  منخفضاً م 2014ألف  لاير عام  16,505

 )بآالف الرياالت(. م2015-2011الفترة خالل  مصاريفالتكاليف والمجموع بفيما يلي الرسم البياني 

 

 : )بآالف الرياالت( جدول يوضح تفاصيل مجموع تكاليف ومصاريف عمليات إعادة التأمين التشغيلية

نسبة التغير 

%
التغيرات +  أو )-( 2014 2015

بيان تكاليف ومصاريف عمليات 

إعادة التأمين التشغيلية

-15% (61,528) صافى المطالبات المتكبدة 339,483 401,011

10% إجمالى تكاليف االكتتاب 114,533 103,811 10,722

45% أتعاب إشراف ورقابة 4,024 2,781 1,243

58% مصاريف عمومية وإدارية 36,545 23,061 13,484

759% خسائر تحويل عمالت أجنبية 2,501 291 2,210

-6% (33,869) اإلجمالي 497,086 530,955
 

 :)بآالف الرياالت(جدول يوضح تفاصيل مجموع تكاليف ومصاريف عمليات المساهمين 

نسبة التغير 

%
التغيرات +  أو )-( 2014 2015

بيان تكاليف ومصاريف عمليات 

المساهمين

-65% (9,675) مصاريف عمومية وإدارية 5,272 14,947

6% 90 1,558 1,648 
مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف 

مجلس االدارة

-58% (9,585) اإلجمالي 6,920 16,505
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 مجموع االستثمارات  .8

ألف  لاير في عام  1,002,142ألف لاير مقابل  940,271م مبلغ 2015ستثمارات المساهمين خالل عام إبلغ مجموع 

 248,315م مبلغ 2015ستثمارات عمليات إعادة التأمين خالل عام إ، وكذلك بلغ مجموع %6بنسبة  منخفضاً م 2014

 .%50بنسبة قدرها  مرتفعام 2014ألف لاير للعام  165,060ألف لاير مقابل 

 : )بآالف الرياالت( م 2015-2011الفترة فيما يلي الرسم البياني بمجموع االستثمارات خالل 

 

 ستثمارات اإلإيرادات صافى  .9

م مبلغ 2015خالل عام  بعد خصم مصاريف إدارة اإلستثمارات التأمين عمليات إعادة ستثماراتإإيرادات  صافىبلغ 

  .%54بنسبة قدرها  منخفضاً م 2014ألف لاير للعام  2,487ألف لاير مقابل  1,138

 لاير ألف 4,703 قدرها إيرادات صافى  االستثمارات إدارة مصاريف خصم بعد المساهمين عمليات إستثمارات حققت كما

ويعود ذلك  %87 قدره بانخفاض وذلك م2014 عام لاير ألف 36,493  قدرها إيرادات صافى مقابل م2015 عام خالل

 م.2015إلى تراجع أداء األسواق المالية خالل العام 

 :)بآالف الرياالت( م2015-2011الفترة ستثمارات خالل اإلإيرادات  صافىويوضح الرسم البياني 
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 (بآالف الرياالت) ستثماراتإلإيرادات ا لصافيتحليل جغرافي 

إيرادات 

إستثمارات 

المساهمين

إيرادات إستثمارات 

عمليات إعادة التأمين

إيرادات 

إستثمارات 

المساهمين

إيرادات إستثمارات 

عمليات إعادة التأمين

        11,822                    735          (6,465) المملكة العربية السعودية 598                   

خارج المملكة العربية السعودية 540                    11,168         1,752                24,671        

اإلجمالي 1,138                4,703           2,487                36,493        

20152014

القطاع الجغرافي

 

 

 

 

 عمليات إعادة التأمين التشغيلية ()عجز/  فائض .10

 مقابل م،2015 عام خالل لاير  ألف 1,440 وقدره فائض االستثمارات عائد قبل التشغيلية  التأمين إعادة عمليات حققت

 تم وقد،  %15ويعود ذلك إلى انخفاض المطالبات المتكبدة بنسبة ،  م2014 لعام خالل لاير ألف11,883  قدره و عجز

عمليات  ()عجز/  الرسم البياني التالي فائضيوضح و .المساهمين عمليات لقائمة فائضال هذا من المساهمين حصة تحويل

 :)بآالف الرياالت( م2015-2011 إعادة التأمين التشغيلية خالل الفترة
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 عمليات المساهمين )خسارة( /دخلصافي  .11

  بمبلغ م2014 عام في صافي دخل مقابل لاير ألف 106 بلغ م2015 عام دخل صافي المساهمين عمليات حققت

أرباح إستثمارات المساهمين  صافى إنخفاضإلى  ذلكفي سبب اليعود و .%99 قدره بانخفاض وذلك لاير ألف10,839

 .%87بنسبة 

  م2015-2011)خسارة( عمليات المساهمين خالل الفترة /دخلالبياني التالي صافي  الرسموضح وي

 : )بآالف الرياالت(

 

 

 بآالف الرياالت م2015-2011الفترة قائمة عمليات المساهمين خالل 

2011م 2014م 2013م 2012م 2015م
باالف الرياالت

إيرادات إستثمارات 7,795      40,120     54,781      32,658     21,891    

إيرادات أخرى 3             248         -  2,250      - 

       (614)         103        1,124        (550)          (91)  )خسائر( / أرباح تحويل عمالت أجنبية

   (17,917)    (11,279)     (13,309)    (14,947)     (5,272) مصاريف عمومية وإدارية

       (298)     (1,841)       (2,311)     (3,077)     (3,001) مصاريف إدارة اإلستثمارات

       (284)     (1,327)         (335)     (1,558)     (1,648) مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس االدارة

   (37,083)      8,389   (139,604)     (9,397)      2,320 
حصة المساهمين من فائض / )عجز( عمليات إعادة 

التأمين

   (34,305)     28,953     (99,654)  صافي دخل / )خسارة( السنة 106         10,839    

  

(34,305)

28,953 
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 ( الشاملالخسارةإجمالي الدخل/) .12

         بمبلغ م2014 عام في الشامل الدخل إجمالي مقابل لاير، ألف 106 مبلغ م2015 عام خالل الشامل الدخل إجمالي بلغ

 .%99 قدره بانخفاض وذلك .لاير ألف 10,839

 بآالف الرياالت م2015-2011قائمة عمليات المساهمين الشاملة خالل الفترة 

2011م 2014م 2013م 2012م 2015م
باالف الرياالت

(34,305) 28,953 (99,654) صافي دخل / )خسارة( السنة 106 10,839

(34,305) 28,953 (99,654) إجمالي  الدخل /  )الخسارة( الشاملة للسنة 106 10,839

 

 

 

 نيةلفاات ياالحتياط .13

 في الفنية االحتياطيات ارتفعت وقد المالية، وقدرتها الشركة ةءمال من تعزز فنية احتياطيات بناء على الشركة سياسة تهدف

ويوضح  .م2014 عام لاير ألف 678,318 مقابل لاير ألف 1,016,916 بلغت حيث %50 قدرها بنسبة م2015 العام

 بآالف الرياالت: م 2015-2011الرسم البياني التالي االحتياطيات الفنية خالل الفترة 
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 الموجودات  .14

 م2014 عام في لاير  ألف 1,931,969 مقابل م2015 عام في لاير  ألف 2,194,952 الشركة موجودات مجموع بلغ

 م2015 عام في لاير  ألف 1,212,848 مبلغ  التأمين إعادة عمليات موجودات مجموع بلغ وقد ،%14 بنسبة مرتفعة

 م2015 عام في لاير  ألف 104,982 مبلغ المساهمين موجودات ومجموع م،2014 عام في لاير  ألف 882,863 مقابل

م 2015-2011ويوضح الرسم البياني التالي الموجودات خالل الفترة  .م2014 عام في لاير  ألف 1,049,106 مقابل

 بآالف الرياالت:
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 التابعة  اتالشرك .15

 تابعة للشركة داخل المملكة أو خارجها. اتال توجد شرك

 سياسة توزيع األرباح  .16

كة في سياسة الشرتعتمد . وفلن تقوم الشركة بتوزيع أرباح لهذا العامالسنوات السابقة  منلوجود خسائر متراكمة نظراً 

 على تحقيق عوائد ومكاسب مجزية للمستثمرين في أسهم الشركة وفقاً لالعتبارات التالية :ع األرباح توزي

االعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزيع بما في  توزيع أرباح نقدية مجزية على المساهمين، بعد األخذ في .1

القابلة للتوزيع وحدود االئتمان المتاحة للشركة،  ذلك الوضع المالي للشركة ومتطلبات رأس المال العامل واألرباح

 باإلضافة إلى الوضع االقتصادي العام.

ومكونات  المبقاة الخاصة بذلك المرتبطة باألرباح أسهم مجانية للمساهمين في حالة توفر الظروف والمتطلبات حمن .2

 حقوق المساهمين في المراكز والقوائم المالية للشركة.

تكون أحقية األرباح  سواء األرباح  النقدية أو أسهم المنحة لمالكي األسهم المسجلين بسجالت مركز اإليداع لدى  .3

 لعامة.شركة السوق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ا

 .مواعيد التي يحددها مجلس اإلدارةتدفع الشركة األرباح  المقرر توزيعها على المساهمين في ال .4

 

 ي للشركة يتم توزيع األرباح  بناء على قرار الجمعية العامة ويكون ذلك على الوجه التالي:حسب النظام األساسو

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. .1

الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب ( من األرباح  %20يجنب ) .2

 متى بلغ االحتياطي المذكور مقدار رأس المال المدفوع .

يجوز للشركة تجنيب نسبة مئوية من األرباح  السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي يخصص لدعم المركز  .3

 العامة . المالي للشركة حسب ما تقرره الجمعية

 ( من رأس المال المدفوع.%5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن ) .4

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح  أو يحول إلى حساب األرباح  المبقاة. .5

( الواردة 4قرة )لفاسنوية المحددة في األرباح  اليجوز بقرار من مجلس اإلدارة  توزيع أرباح دورية تخصم من  .6

 أعاله وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة.

 

 

 

 مالحظة:

 من تأثير أي هناك يكن لم ذلك ومع الحالية للسنة الحسابات عرض مع تتماشى كي رقاماأل بعض تبويب إعادة تم

 .المالية للبيانات الشامل العرض على التصنيف إعادة
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 التنظيمية اللوائح حسب واإلقرارات واإلفصاحات لتزاماتاالثالثاً: 

 االلتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية .1

م. االلتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية المطبقة في المملكة العربية السعودية 2015بشكل عام حققت الشركة خالل عام 

 والتي تشمل:

 السوق المالية. القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة -

 القواعد واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. -

 قواعد الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل. -

 العمال الصادر عن وزارة العمل. نظام العمل و -

 .نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة -

 

 االلتزام بالئحة حوكمة الشركات .2

م ما 2015لتزمت الشركة بتطبيق جميع مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية خالل العام ا

 التالية: وادالمعدا 

 رقم المادة  نص المادة أسباب عدم التطبيق

          

لم يتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي بسبب 

عدم تلق الشركة الموافقة الرسمية على إجراء 

 .من مؤسسة النقد العربي السعودي التعديل 

 يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند"
 "التصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة

 ( )ب(6لمادة )ا
 حقوق التصويت 

 على الشركةال تنطبق هذه المادة 

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة “
مثل  -اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

اإلفصاح عن سياساتهم في  -صناديق اإلستثمار 
التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، 
وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب 

ممارسة الحقوق  جوهري للمصالح قد يؤثر على
 ”.األساسية الخاصة باستثماراتهم

 ( د( )6لمادة )ا
 حقوق التصويت 

 ال تنطبق هذه المادة على الشركة

حق الذي ي -عتبارية إليجوز للشخص ذي الصفة ا ال“
لس في مجله بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له 

خرين آلعضاء األالتصويت على اختيار ا -دارة إلا
 ”.دارةإلمجلس افي 

 (ط( )12لمادة )ا
لجان مجلس اإلدارة 

  واستقالليتها
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 تكوين مجلس اإلدارة  وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة لكل عضو .3

 

الشركات األخرى التي يشارك العضو 
 في عضوية مجلس إدارتها

 فئة العضوية إسم العضو الفترة

      
 

ستثمار السعوديةشركة اشمور لإل  
تم التجديد في 

م11/05/2014  
 هشام بن عبدالملك آل الشيخ

 رئيس مجلس اإلدارة
 أعضاء غير تنفيذيين 

 البنك السعودي لالستثمار
 

تم التجديد في 
م11/05/2014  

إبراهيم المشاري الحسين مشاري بن  
  رئيس مجلس اإلدارةنائب 

 أعضاء مستقلون

األردن -شركة التأمين االسالمية   
لبنان -شركة األمان للتكافل   

تم التجديد في 
م11/05/2014  

غصباأحمد محمد أحمد   

 

مصر -شركة إسكان للتأمين   
تم التجديد في 

م11/05/2014  
 همام محمد همام بدر

 
في تم التجديد 

م11/05/2014  
 جين لوك قيرقين 

 الشركة السعودية للخدمات األرضية
 أمالك العالمية للتمويل 
  HSBC السعودية 

تم التجديد في 
م11/05/2014  

 منصور بن عبدالعزيز البصيلي

 
تم التجديد في 

م11/05/2014  
 إسماعيل محبوب 

 
في  التجديدتم 
م11/05/2014  

 محمود جميل حسوبة

 
التجديد في تم 
م11/05/2014  

 أعضاء تنفيذيون فهد بن عبدالرحمن الحصني 

 

 م.2015اجتماعات مجلس اإلدارة  وسجل الحضور خالل العام المالي  .4

 االجمالي
االجتماع 
  الخامس

االجتماع 
  الرابع

االجتماع 
 الثالث

االجتماع 
 الثاني 

االجتماع 
 األول 

 إسم العضو

م13/12/2015  م11/10/2015  م12/07/2015  م12/04/2015  م15/02/2015    

 هشام بن عبدالملك آل الشيخ حضر لم يحضر حضر حضر حضر 4

 مشاري بن إبراهيم المشاري الحسين حضر حضر حضر حضر حضر 5

 أحمد محمد أحمد صباغ حضر حضر حضر حضر حضر 5

 همام محمد همام بدر حضر حضر لم يحضر حضر حضر 4

 جين لوك قيرقين  حضر حضر حضر حضر حضر 5

 منصور بن عبدالعزيز البصيلي حضر حضر حضر حضر حضر 5

 إسماعيل محبوب  حضر حضر حضر حضر لم يحضر 4

 محمود جميل حسوبة حضر حضر لم يحضر حضر حضر 4

 فهد بن عبدالرحمن الحصني  حضر حضر حضر حضر حضر 5

  

javascript:%20goToTabMutualFundsAllUnits('139','1',%20'null')
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 لجان مجلس اإلدارة   .5

 اللجنة التنفيذية

عدد 
االجتماعات 
 خالل العام

 
 ختصاصات ومهام اللجنةا األعضاء

   
    

5 

 
 

 اً رئيس

 
 عبد الملك آل الشيخ بن األستاذ/ هشام 

ذية بمتابعة اإلدارة التنفياللجنة التنفيذية تقوم 
للشركة ومراجعة األعمال بشكل دوري وتقديم 
التوصيات إلى مجلس اإلدارة حول مختلف 

 وخطط الموضوعات مثل الخطط االستراتيجية
 .العمل

 يعبد الرحمن الحصنبن األستاذ/ فهد  عضواً 

 األستاذ/ جين لوك قيرقين عضواً 

 بصيليال عزيزبن عبدالمنصور /  األستاذ عضواً 

 عضواً 
 
 
 

 همام محمد همام بدراألستاذ/ 

 

 لجنة المراجعة 

عدد 
االجتماعات 
 خالل العام

 
 ختصاصات ومهام اللجنةا األعضاء

   
    

6 

 
 

 اً رئيس

 
 
 ألستاذ/ أحمد محمد صباغا

تقوم لجنة المراجعة بمهام تفعيل توصيات 
مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلشراف على 

ة ءالتقارير المالية للشركة وتقييم مدى كفا
عمليات المراجعة الداخلية والخارجية. كما تقوم 
اللجنة بعملية تقييم و مراقبة عمليات االلتزام 

والتوصية  واللوائح داخل الشركةباألنظمة 
 بشأنها.

 األستاذ/ نعيم فخري الجيوسي عضواً خارجياً 

  القحطاني بن سعيد علي األستاذ/ عضواً خارجياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24   م2015تقرير مجلس اإلدارة 

 لجنة الترشيحات والمكافآت 

عدد 
االجتماعات 
 خالل العام

 
 ختصاصات ومهام اللجنةا األعضاء

   
    

5 

 
 
 
 

 اً رئيس

 
 
 

 مشاري بن إبراهيم المشاري الحسيناألستاذ/ 

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بعدة مهام منها 
التوصية لمجلس اإلدارة الترشيح لعضوية 
المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، و 
المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من 
المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، 

هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات مراجعة 
في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، التأكد 
من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة وعدم وجود 
تعارض مصالح، وضع سياسات واضحة 
لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 وكبار التنفيذيين.

 بصيليال عزيزبن عبدالمنصور /  األستاذ عضواً 

همام محمد همام بدراألستاذ/  عضواً   

    

 

 لجنة االستثمار 

عدد 
االجتماعات 
 خالل العام

 
 ختصاصات ومهام اللجنةا األعضاء

   
    

6 

 
 

 اً رئيس

 
 

اإلشراف على إدارة االستثمار تتولى لجنة  عبد الملك آل الشيخ بن األستاذ/ هشام 
المحفظة االستثمارية للشركة، وتشرف على 

 وتنفيذ السياسات االستثماريةإعداد 
 مشاري بن إبراهيم المشاري الحسيناألستاذ/  عضواً 

  محمود جميل حسوبهاألستاذ/  عضواً 

  يعبد الرحمن الحصنبن األستاذ/ فهد  عضواً 
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 لجنة المخاطر واالكتتاب

عدد 
االجتماعات 
 خالل العام

 
 ختصاصات ومهام اللجنةا األعضاء

   
    

5 

 
 
 

 اً رئيس

 
 

 جين لوك قيرقيناألستاذ/ 

كتتاب على إدارة واإل تشرف لجنة المخاطر
كتتاب في الشركة نيابة عن وأنشطة اإل المخاطر

مجلس اإلدارة. وتشمل مهامها الرئيسية تصميم 
ستراتيجية إدارة المخاطر في الشركة بما إ

لتزامات الشركة تجاه مساهميها إيتوافق مع 
اد عتمإالرقابية، كما تختص اللجنة بوالجهات 

كتتاب وتحديد حدود سياسات وإرشادات اإل
 المخاطر المسموح بها للشركة

 إسماعيل محبوباألستاذ/  عضواً 

 همام محمد همام بدراألستاذ/  عضواً 

يعبد الرحمن الحصنبن فهد األستاذ/  عضواً   

 

 

وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة   .6

 أدوات دين الشركة أو أي من شركاتهم التابعة.

ال توجد لدى الشركة مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة  وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين 

 أدناه. 9، خالف ما هو موضح في الفقرة  هم التابعةالشركة أو أي من شركات

 

ة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص قاموا بإبالغ وصف ألي مصلح .7

  .الشركة بتلك الحقوق

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

 

 الشركة لصالح موظفيها. أنشأتهابيان بأي استثمارات أو احتياطيات  .8

 احتياطيات لصالح موظفيها.لم تقم الشركة بعمل أي استثمارات أو 
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 م.2015نسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة  وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة لعام  .9

إجمالي 
نسبة التملك 
 نهاية العام

إجمالي 
األسهم 

 نهاية العام
نسبة التغير 
 خالل العام

صافي 
التغيير عدد 

األسهم 
 خالل العام

نسبة 
الملكية في 
 بداية العام

م عدد األسه
أو أدوات 
الدين في 
 بداية العام

 إسم العضو

       

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

 رئيس مجلس اإلدارة

0.005% 5,000 0% 0 0.005% 5,000 
وعائلته مشاري بن إبراهيم المشاري الحسين  

رئيس مجلس اإلدارةنائب   

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

 عضو  مجلس اإلدارة

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

 عضو مجلس اإلدارة

0% 0 0% 0 0% 0 
 جين لوك قيرقين وعائلته

 عضو مجلس اإلدارة 

0.07% 71,117 0% 0 0.07% 71,117 
 منصور بن عبدالعزيز البصيلي وعائلته

 عضو مجلس اإلدارة

0% 0 0% 0 0% 0 
 إسماعيل محبوب وعائلته

 عضو مجلس اإلدارة 

0.035% 35,000 0% 0 0.035% 35,000 
 محمود جميل حسوبة وعائلته

 عضو مجلس اإلدارة

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

 عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

0%  0 0%  0 0%  0 
بريز وعائلتهنيلمن    

 المدير المالي
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 )بآالف الرياالت( مجلس اإلدارة  وكبار التنفيذيين مزايا ومكافآت أعضاء .10

                                            

 

 ملكية أسهم الشركة .11

 .أو أكثر من أسهم الشركة %5يوضح الجدول التالي قائمة بالمالك الرئيسيين الذين يملكون 

عدد األسهم في  األسم
 م01/01/2015

نسبة التملك في 
 م01/01/2015

األسهم في عدد 
 م31/12/2015

نسبة التملك في 
 م31/12/2015

 التغير

 حمد حمد القصيبي و اخوانهأشركه 
 

5,000,000 

 

5% 

 

5,000,000 

 

5% 

 

0% 

 

 عقود فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة   .12

لتقديم خدمات  عقد بحسب جين لوك قرقين/لألستاذ لعضو مجلس اإلدارة لاير  332,083مبلغ دفع م 2015خالل العام تم 

إعادة عقود كما أجرت الشركة  .م قابل للتجديد30/04/2016ينتهي في و سري لمدة عامياستشارية في مجال إعادة التأمين 

، وعقود إعادة تأمين لمدة عام مع لاير  137,701 بمجموع أقساط تقدر بـتأمين لمدة عام مع شركة األمان للتكافل )لبنان( 

مجلسي في  أحمد محمد صباغ عضو /األستاذ بأن  علماً 3,386,047  بمجموع أقساط تقدر بـشركة التأمين اإلسالمية 

 بمجموع أقساط تقدر بـإعادة تأمين لمدة عام مع شركة إسكان للتأمين )مصر( عقود إدارتها. كما أجرت الشركة أيضاً 

طبقاً  جميع هذه العقودرئيس لمجلس إدارتها. وقد تم تنفيذ  همام محمد همام بدر /األستاذعلماً بأن لاير  7,957,341

 هال والتجديد اإلدارة مجلس ألعضاء مصلحة فيها التي العقود على الموافقة وتمت من قبل الشركة. عتمدةإلجراءات المل

 .م13/05/2015 في اجتماعها في للشركة العامة الجمعية قبل من عام لمدة

         

  

 مجموع ما حصل عليه
 خمسة من كبار التنفيذيين

)بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي( 
 ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات

 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 نالتنفيذيين/المستقليغير 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 التنفيذيين

 

       

 الرواتب والتعويضات - - 7,453

 المكافآت الدورية والسنوية 120 900 1,353

- 592 36 
مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف 

ةمجلس االدار  

 أتعاب إستشارية - 332 -

- - - 
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

شهري أو سنويتدفع بشكل   

 المـجمــــوع 156 1,824 8,806
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 فعالية الرقابة الداخلية بالشركة .13

 أن وسائل التحكم والرقابة كافية بدرجة معقولة وكذلك من بالشركة إلى توفير التحققم الرقابة الداخلية ظايسعى ن

برفع تقاريرها إلى لجنة  الداخلية إلى التأكد من سالمة التقارير المالية والحد من المخاطر، وقامت إدارة المراجعة

  .ة الداخلية بالشركةللمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابنتائج جوهرية وال توجد المراجعة 

 

  الف الرياالت(بآ) المستحقة بيان بقيمة المدفوعات النظامية .14

 

المبالغ المستحقة األسباب الوصف

39,419
 حصة الشركة حسب األنظمة

الزكوية والضريبية في المملكة
الزكاة وضريبة الدخل

606
 حصة الشركة حسب األنظمة

الزكوية والضريبية في المملكة
ضريبة االستقطاعات

306
 رسوم اإلشراف لمؤسسة النقد

العربي السعودي
تكاليف الرقابة والتفتيش

119

 اشتراكات التأمينات 

 اإلجتماعية  لموظفي الشركة

 للمؤسسة العامة للتأمينات

اإلجتماعية

تأمينات اجتماعية

40,450 اإلجمالي

 

 

 مراجعو الحسابات الخارجيين .15

على اقتراح مجلس اإلدارة  بتعيين كل من السادة  م13/5/2015وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 

للقيام بدور مشترك  متحالفون محاسبون النمر و البسام إف كي بي السادة ومكتب السدحان و الفوزان جي إم بي يك

 م31/12/2015كمراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 
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 معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية  .16

من المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  تطبق الشركة معايير المحاسبة الدولية بدالً 

القانونيين وذلك بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، ولم يكن هناك اختالفات قياس جوهرية في جميع 

  الحسابات.

اصة بالتقارير عايير الدولية الخإلى أن القوائم المالية للشركة أعدت وفقاً للم االنتباه وقد لفت تقرير المحاسب القانوني

المالية وليس وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، وقد تم إيضاح السبب في 

  ذلك.

 اإلقرارات .17

 )إعادة( التعاونية أنه :الشركة السعودية إلعادة التأمين يقر مجلس إدارة  

 بالغ م غير ذلك، ولم تقم الشركة بدفع أيقروض على الشركة سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو  ال توجد أي

 م.31/12/2015سداد لقروض خالل السنة المالية المنتهية في 

  ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

 م.31/12/2015الل السنة المالية المنتهية في أصدرتها الشركة خ

 حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق  ال توجد أي

 م.2015اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها الشركة خالل العام المالي 

 و إلغاء من جانبها ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أ

 المتبقية.

  م أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي 2015ال يوجد خالل العام

 عالقة بهم. وألي شخص ذو أو المدير المالي أ

 بموجبة أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو  ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل

 تعويض.

 أحد مساهميها عن أي حقوق في األرباح. هل بموجبال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تناز 

  التوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية

 ة أو قضائية أخرى.أو تنظيمي

 

 : بما يلييقر مجلس إدارة  الشركة السعودية إلعادة التأمين )إعادة( التعاونية 

 بالشكل الصحيح.أُعّدت  سجالت الحسابات أن (أ

 أُعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.نظام الرقابة الداخلية أن  (ب

 قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. فيأنه ال يوجد أي شك يذكر  (ج

 

 

 الخاتمة

من ثقة غالية، فإن المجلس يسره أن يقدم  نايولونمالء الشركة الكرام على ما وإذ يعرب مجلس اإلدارة عن شكره وتقديره لع

خالص شكره وامتنانه لجميع المساهمين الذين أصبح إلسهامهم دور كبير في تطوير الشركة السعودية إلعادة التأمين  

اإلدارة  تقديره أيضا إلدارة  الشركة والعاملين فيها على جهودهم المخلصة التي بذلوها ، ويسجل مجلس  )إعادة( التعاونية

 خالل العام.


