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 تقرير مجلس اإلدارة
 

 

 المحترمينعاونية " التلشركة السعودية إلعادة التأمين "إعادةإلى / السادة مساهمي ا

 م13/31/2013للسنة المالية المنتهية في 

 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

مصحوباً  ي،ة المساهمين الكرام تقريره السنوالتعاونية أن يقدم للساد" إعادة"الشركة السعودية إلعادة التأمين يسر مجلس إدارة 

 ،والنتائج المالية ،أهم التطورات اً متضمن ،م2013ديسمبر 31يفواإليضاحات للسنة المالية المنتهية  ،بالقوائم المالية المدققة

 ق اللوائح واالنظمة.فو واإلفصاحات،وأنشطة التشغيل

 

 أوالً: الخطط والقرارات المهمة واألنشطة التشغيلية و التوقعات المستقبلية والمخاطر

 

 أ. الخطط والقرارات المهمة 

 م.2313/2312نسناد للعام إعادة اإلالموافقة على برنامج  -

 بماليزيا. -الموافقة على إنشاء فرع للشركة في لبوان  -

 .مجلس االدارةفي  تعيين عضو مستقل -

 .م2312-م2312ام وعالموافقة على خطة العمل لأل -

 داء لجان مجلس اإلدارة. أالموافقة على معايير تقييم  -

 

 

 ب. األنشطة التشغيلية

 

 التسويق والمبيعات 3ب/

 

مقارنة بالعام %11 معدل نمو إيجابي بلغ تسجيلتمكنت الشركة من م 2313عام خالل ال تراتيجية التونسعطبيق انساراً لتنستمرإ

نستيعاب أي إرتفاع في تكاليف التشغيل والتعويضات. أعمال إقتصادي مالئم إلحجم تقترب أكثر من تحقيق وهي بذلك ،السابق 

كذلك و اق المحلية واإلقليميةاألنسووق المملكة باإلضافة إلى نسفي  زيادة مستوى التنويع في محفظتهاالشركة  نستطاعتإكما 

فرع فتتاح إلتونسيع رقعة أنشطتها في القارة اآلنسيوية فقد تم  الشركة . وفي إطار نسعيفي آنسيا وأفريقيا ختراق أنسواق جديدةإ

تدعم فرص من المأمول أن  اتيجيةنسترإ بذلك خطوة ذات أهمية محققةً بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية ماليزيا  -بلبوان

 نمو أعمال الشركة بإذن هللا. 

 

 هائعمالفقد نجحت في تونسيع نطاق قاعدة  ،لتطوير أنسلوب إدارة العمالء والونسطاء الشركةتوليه  يذالهتمام الكبير ونتيجة لإل

عالياتها التسويقية من خالل على تكثيف فأيضا  دولة. وعملت 33في  م2313في عام  عميالً 212إلى  م2312في عام  161من 

 لىإ باإلضافةوتنظيم عدد من الندوات والدورات التدريبية لعمالئها ،  ،المتخصصة دوليةوالالمشاركة فى المحافل اإلقليمية 

، ومؤتمر منظمة التأمين األفريقية ، وقمة التكافل الدولية ، و مؤتمر  مؤتمر التأمين السعودي الثانيمثل  رعاية المؤتمرات

 المشاريع العمالقة السعودي. 
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 كتتاب والمطالبات. اال1ب/

 

التي تنتهجها الشركة كتتاب المتحفظة نسيانسة اإلفي ظل  هازيادة حجمو المحفظة المحافظة على توازن فيالشركة نجحت 

م ، 2313تائج الفنية للعام . وقد أثر إزدياد الخسائر في قطاع الممتلكات في المملكة على النالمخاطر نتقاءإوالمبنية على طريقة 

عدم تجديد تلك العقود التي  وقد يشمل ذلكإال أن الشركة اتخذت التدابير المنانسبة النستعادة مستوى اآلداء إلى معدالت مقبولة 

 تعتبر غير مربحة على المدى البعيد. 

 

نستقطاب واإدارات االكتتاب والمطالبات فقد تم العمل على دعم الكوادر البشرية في وفي إطار تطوير القدرات الفنية للشركة 

حقيق مستوى أفضل من اآلداء وتطوير وذلك لتعدد من الموظفين المؤهلين في تخصصات العلوم االكتوارية والهندنسة والقانون 

 مة لعمالء الشركة. دالخدمات المق

 

نسبية مما يدعم بناء اليقة غير الطر معتمدةً م 2313/2312برنامج إعادة اإلنسناد للعام  تحسينات علىالشركة وأدخلت 

 .اإلحتياطيات الفنية ويساهم في زيادة نسبة االحتفاظ

 

 

 . القوى العاملة والتدريب1ب/

 

 التدريبالتطوير وتابعت تنفيذ برامج ، كما  وخبرات متنوعة عال  ي  مهن تأهيل  في انستقطاب كوادر بشرية ذات  الشركةانستمرت 

على موظفي الشركةمن عدد  حصول ونتج عن هذه الجهود لتطوير مهارات وقدرات موظفيها محلياً وخارجياً  للقوى العاملة ،

 . دة دوليامعتمؤهالت مهنية وأكاديمية م

 

 بلغ دةو  ع  معدل نس   قد انستطاعت تحقيقفوتحرص الشركة على القيام بدور إيجابي في توطين صناعة إعادة التأمين في المملكة 

وتم ، واإلجراءات المتعلقة بتطوير أنسلوب إدارة الموارد البشريةالسيانسات نستحدثت عدد من م.  كما ا2313 العامخالل  53%

تدشين نظام الموارد البشرية والمستخدم من قبل جميع موظفي الشركة وذلك لتيسير الخدمات الذاتية وحفظ بيانات أيضا 

 الموظفين بشكل أفضل وأدق. 

 

 . األنظمة المعلوماتية4ب/

 

تدشين م من أهمها 2313دارات تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للشركة تم انجاز عدد من المشاريع خالل العام انستكماال لمبا

االنتهاء من إعداد موقع وء ، مشروع تحديث نظام التشغيل الرئيسي للشركة لدعم متطلبات النمو وتحسين إدارة عالقات العمال

في المقر متطور ، باإلضافة إلى انستكمال التحضيرات مركز معلومات  الكوارث تمركز المعلومات البديل المستخدم في حاال

 الجديد لإلدارة العامة. 
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 ت عامةرا. تطو5ب/

 

 ، كما نجحت أيضا "نستاندارد آند بورز" وكالة مستقرمنبوضع +BBB تمكنت الشركة من المحافظة على تصنيفها اإلئتماني

 .ى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي)مستقر( علgcAA على تصنيف  الحصول في

 

بماليزيا من هيئة الخدمات المالية بلبوان وذلك بعد  -كما حصلت الشركة على رخصة لمزاولة نشاط إعادة التأمين العام في لبوان

 الحصول على موافقة مؤنسسة النقد العربي السعودي. 

 

كة من قبل الجمعية العامة الغير عادية للشركة المتعلقة من النظام األنسانسي للشر 16 المادةوتمت الموافقة على تعديل 

 بصالحيات مجلس اإلدارة.  

 

 

 ج.  التوقعات المستقبلية

 

إلى انستمرار حدة المنافسة في أنسواق  تشير المعطيات المبنية على بقاء المنافسة السعرية ووفرة الطاقات االنستيعابية،بشكل عام 

المملكة نظرا للخسائر التي مني بها قطاع التأمين بسوق اال أنه  .قد يؤثر على أداء السوق مما ،م2312إعادة التأمين في العام 

فإنه يتوقع أن يؤثر  ،نسيانسات التسعير ةومراجع ةبزيادة االحتياطيات الفني الالزمةم وإتخاذ التدابير2313لعام  العربية السعودية

باالنستمرار في  إلى تحسين أدائهالشركة ا ذه الظروف تسعىفي ظل هو . م2312في العام  على أداء السوقذلك إيجابا 

التي تشمل نسوق المملكة العربية  ،التنافسي في األنسواق الرئيسية هاوالتي تركز على تقوية موقع المتأني انستراتيجية النمو

إلضافية التي اتخذتها الشركة االحتياطيات الفنية ا سهمونستالسعودية والتونسع في دول منتقاة في الشرق األونسط وأفريقيا وآنسيا. 

ها. كما تعمل الشركة على تطوير قدرات تتعزيز المركز المالي للشركة األمر الذي يدعم فرص نمو أنشط م في2313العام  في

على خبرة الطلب وذلك لتلبية  تأمين فائض الخسارة االكتتاب الفنية لديها وبخاصة ما يتعلق بالتأمينات الهندنسية والطاقة و

النظر الى انستراتيجية االنستثمار المتبعة بوبالنسبة النستثمارات الشركة واألنسواق التي تستهدفها الشركة. في صة متخص

 عوامل خارجة عن نطاق تحكمها.تطرأ مالم  -م2312تتوقع تحقيق عوائد مجزية خالل العام نها إ,فحاليا

 

 د. المخاطر الحالية والمستقبلية

معايير ضمن  والتي تقعالمخاطرب األخذ علىتعمل الشركة  ،لتحقيق عوائد مجزية لمساهميها  الشركة نسعي  باألخذ باالعتبار 

مخاطر و، االنستراتيجيةمخاطر التتعرض الشركة إلى مخاطر عدة،  بدءاً من و هذا. ”Risk Appetite“ قبول الخطر

المتوقعة  ومن المخاطر المستقبلية الهامة ئتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر العمليات.كتتاب، ومخاطر االاال

 تطبيق خطة الشركة:نتيجة ل

 و العالمية.أقليمية إلشركات إعادة التأمين انسواء من قبل  منافسةال مخاطر -

 .الطبيعية الكوارث مخاطر -

 مخاطر التراكم. -

 .التركزمخاطر -
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سوق المالية و مؤنسسة النقد يئة الخاصة أنظمة ه، لتزام باألنظمة الصادرة عن الجهات اإلشرافيةاإلمخاطر عدم  -

 .يالسعود يالعرب

 اإلنستثمارية. مخاطر مرتبطة باألنشطة -

 ماليزيا.  -مخاطر مرتبطة بفتح فرع للشركة في لبوان -

 

 Enterprise Risk“ "إدارة  المخاطر الشامل"وذلك من خالل تطبيق نظام  ،وتتبع الشركة نسيانسات للتعامل مع تلك األخطار  

Management”  لية للتعرف على آطاره إا النظام في ذه ويتضمننمو أعمال الشركة.  بإنستمرار بناء على تحديثه ذي يتم ال

 لمواجهتها. المنانسبة وضع الحلول وتقييمها والتعامل معها كيفية  ذات العالقة والمخاطر 
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 ثانياً: النتائج التشغيلية والفروق الجوهرية

 

 ات الخمس االخيرة للسنو أ .  قائمة المركز المالي

 )باالف الرياالت (  

 2331ديسمبر  31 2313ديسمبر  31  2311ديسمبر  31 2312ديسمبر  31 2313ديسمبر  31  

        موجودات عمليات إعادة التأمين

 2,717 3,935  8,294 583 5,269  نقدية وشبه نقدية 

 - -   44,645 83,244 95,329  انستثمارات مدرجه قيمتها العادلة فى قائمة الدخل

 13,112  10,642   19,127 27,608 70,493  أقساط تأمين مدينة

 12,256  28,751   53,148 91,901 164,869  أقساط تأمين مستحقة

 19,968  34,253   24,836 5,755 2,344  الحصة المعاد انسنادها من األقساط غير المكتسبة

 15,260  39,411  86,634 42,123 104,888  تحت التسوية الحصة المعاد انسنادها من المطالبات

 7,487 14,352  19,842 32,506 54,446  تكاليف اكتتاب مؤجلة

 - 1,105  10,316 11,593 15,717  أقساط فائض الخسارة المؤجلة  

 1,299 330  238 968 1,069  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 11,756  26,734  14,018 6,385 173,316  المساهمينمبالغ مستحقة من عمليات 

 3,171  2,346   2,333 5,333 7,337  ممتلكات ومعدات ، صافي

  87,026              161,859  283,431 307,969 695,077  مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين 

 

 موجودات المساهمين
 

 

  

 

 

 

  1,945                 1,168  140,054 615 85,674  نقدية وشبه نقدية

 243,263  403,925   258,439 187,500 37,500  ودائع ألجل

  5,858                  5,697   1,900 478 1,040  دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

  1,185             2,996   2,987 3,280 3,295  دخل عموالت خاصة مستحقة من نسندات دين

  573,633       307,400  256,001 445,743 595,180  انستثمارات مقتناة مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

  115,706        211,322   209,792 209,047 173,995  انستثمارات مقتناة حتى تاريخ االنستحقاق

  100,000        100,000         100,000       100,000 100,000  وديعة نظامية

 - -  - 29,784 32,992  ممتلكات ومعدات

  681                 1,758   3,037 4,283 5,738  موجودات أخرى

  1,042,271    1,034,266  972,210 980,730 1,035,414  مجموع موجودات المساهمين

        

 1,129,297 1,196,125  1,255,641 1,288,699 1,730,491  مجموع الموجودات

   



1 

 

 

 2009ديسمبر  31 2010ديسمبر  31 2011ديسمبر  31 2012ديسمبر  31 2013ديسمبر  31 

      مطلوبات عمليات إعادة التأمين

 -  - 2,486 4,768 8,143 ذمم دائنة

  17,243 15,362 22,236 3,266 7,615 ذمم إعادة اإلنسناد دائنة

  8,042  16,025 14,197 4,243 4,463 ةأقساط إعادة اإلنسناد المستحق

  28,447  54,120 81,351 122,379 215,025 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

  22,056  57,170 146,505 159,413 424,277 إجمالي المطالبات تحت التسوية

 - - - - 26,167 إحتياطي عجز األقساط

 6,129 10,409 6,926 1,581 811 إيراد عموالت غير مكتسبة

 - - - 932 932 توزيعات الفائض المستحقة 

  4,499  7,826 8,791 10,025 5,923 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 610 947 939 1,362 1,721 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  87,026 161,859 283,431 307,969 695,077 مجموع مطلوبات عمليات إعادة التأمين

      

      مطلوبات و حقوق المساهمين

      مطلوبات المساهمين

 - - - 1,000 500 ذمم دائنة

  24,202 21,359 25,163 30,087 33,185 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

  11,756  26,734 14,018 6,385 173,316 مبالغ مستحقة الى عمليات إعادة التأمين

  681  1,758 3,037 2,223 6,641 مطلوبات أخرى

  36,639 49,851 42,218 437,55 213,642 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 إحتياطي نظامي 

 (439) ( (21,656 (76,079) (67,095) (184,299) مبقاة ) عجز ( / أرباح

  1,005,632 984,415 929,992 938,976 821,772 مجموع حقوق المساهمين

      

  1,042,271 1,034,266 972,210 980,731 1,035,414 مجموع  مطلوبات و حقوق المساهمين

 

 مجموع مطلوبات عمليات إعادة التأمين 

  1,129,297 1,196,125 1,255,641 1,288700 1,730,491 ومطلوبات وحقوق المساهمين  
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 ب. نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس االخيرة 

  بآالف الرياالت         

 2331 2010 2011 2012 2013 البيان

 51,053 107,475 159,609 245,032 420,086 إجمالي األقساط المكتتبة

 (34,765) (66,982) (55,085) (3,319) (6,449) أقساط معاد إنسنادها

 (1,576) (1,623) (12,990) (22,427) (27,817) مصاريف فائض الخسارة

 16,288 40,492 91,534 219,286 385,820 صافي األقساط المكتتبة

 (7,946) (11,388) (36,648) (63,113) (16,351) التغير فى صافى االقساط غير المكتسبة

 6,766 27,482 54,886 151,116 289,763 صافي األقساط المكتسبة

 (5,077) (19,186) (58,452) (92,238) (300,257) صافي المطالبات المتكبدة

 - - - - (26,167) إحتياطي عجز األقساط

 (5,948) (20,785) (34,108) (49,786) (83,330) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

 4,808 15,823 19,591 6,123 3,437 عموالت على عمليات معاد إنسنادها

 - (429) (952) (1,225) (2,100) مصاريف إشراف ورقابة

 549 2,905 (19,035) 22,050 (118,654) صافي نتائج اإلكتتاب

أرباح غير محققة من إنستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فى 

 قائمة الدخل 
39 22 - - - 

أرباح محققة من إنستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فى 

 خلقائمة الد
658 631 333 - - 

 - - - 4,160 102 ايرادات اخرى 

(31) (191) مصاريف إدارة إنستثمارات  - - - 

 (20,485) (24,251) (18,351) (17,536) (21,558) مصاريف عمومية و إدراية

 (610) (589) - - - مكافآت و مصاريف مجلس اإلدارة

 (20,546) (21,935) (37,083) 9,321 (139,604) ينمن نتائج  عمليات إعادة التأمفائض /   )عجز(صافي 

حصة المساهمين من عجز / )فائض( عمليات إعادة 

 التأمين
139,604 (8,389) 37,083 21,935 20,546 

 20,546 21,935 - 132 - فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة المساهمين

 - - - - 932 الفائض المتراكم فى بداية السنة

 - - - 932 932 متراكم فى نهاية السنةالفائض ال
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  بآالف الرياالت  

 2331 2010 2011 2012 2013 البيان

 25,375 24,925 21,891 32,658 54,781 إيرادات إنستثمارات

 - (2,934) (614) 103 1,124 أرباح / خسائر تحويل عمالت أجنبية

 - - - 2,250 - إيرادات أخرى 

 - - (298) (1,841) (2,311) مصاريف إدارة إنستثمارات

 - - (17,917) (11,279) (13,309) مصاريف عمومية وإدارية

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

عمليات إعادة  (فائض)/  عجز حصة المساهمين من

 التأمين
(139,604) 8,388 (37,083) (21,935) (20,546) 

 4,829 56 (34,306) 28,952 (99,654)  دخل السنة  /)خسارة (  صافي
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 1231و 1231إيضاح لفروقات نتائج عمليات إعادة التأمين للعامين 

   بآالف الرياالت  

 نسبة التغير % (-التغيرات + أو ) 2012 2013 البيان

 %71 175,054 245,032 420,086 إجمالي األقساط المكتتبة

 %94 (3,130) (3,319) (6,449) ساط معاد إنسنادهاأق

 %24 (5,390) (22,427) (27,817) مصاريف فائض الخسارة

 %60 144,107 241,713 385,820 صافي األقساط المكتتبة

 %60 (35,947) (60,110) (96,057) التغير فى صافى االقساط غير المكتسبة

 %82 130,587 159,176 289,763 صافي األقساط المكتسبة

 %226 (208,019) (92,238) (300,257) صافي المطالبات المتكبدة

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

 %67 (33,544) (49,786) (83,330) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

 %44 (2,686) 6,123 3,437 عموالت على عمليات معاد إنسنادها

 %71 (875) (1,225) (2,100) مصاريف إشراف ورقابة

 %638 (140,704) 22,050 (118,654) صافي نتائج اإلكتتاب

أرباح غير محققة من إنستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فى 

 قائمة الدخل 
39 22 (9) 19% 

أرباح محققة من إنستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فى قائمة 

 الدخل
658 631 21 3% 

 %97 (4,057) 4,160 103 ايرادات اخرى 

 %416 (154) (37) (191) مصاريف إدارة إنستثمارات

 %23 (4,022) (17,536) (21,558) مصاريف عمومية و إدراية

 %1,598 (148,925) 9,321 (139,604) /  فائض من نتائج  عمليات إعادة التأمين )عجز(صافي 

 %1,764  147,993 (8,389) 139,604 عمليات إعادة التأمين (فائض)/  عجز حصة المساهمين من

 - 932 132 - فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة المساهمين

 - - - - الفائض المتراكم فى بداية السنة

 - (932) (932) - السنة نهايةالفائض المتراكم فى 
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 النشاط الرئيسية ونتائجها ألنواعج. وصف 

 

فروع  وذلك في كل من يواإلختيار ية فى مجال إعادة التأمين اإلتفاقلتعاونيتعمل الشركة السعودية إلعادة التأمين "إعادة" ا

من  وآنسيا وأفريقياالمملكة العربية السعودية والدول العربية ودول الشرق االونسط  في على الحياةالتأمينات العامة والتأمينات 

وخدماتها حسب التفصيل الموضح في  تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتهابالرياض، و الرئيسيمركزها 

 الجدول التالي:

 بآالف الرياالت  

 الهندنسى الحريق البيان

 

 البحرى

 

 الحياة المركبات

 

 أخرى

 

 االجمالى

 420,086,336 35,911,389 51,314,090 50,625,872 45,638,048 76,638,325 159,958,612 إجمالي األقساط المكتتبة

 (6,449,199) (128,041) (277,526) - (607,123) (5,076,426) (360,083) أقساط معاد إنسنادها

 (27,816,762) (1,301,192) (637,923) (352,128) (2,454,048) (4,361,535) (18,709,936) مصاريف فائض الخسارة

 385,820,375 34,482,156 50,398,641 50,273,744 42,576,877 67,200,364 140,888,593 صافي األقساط المكتتبة

التغير فى صافى االقساط غير 

 المكتسبة

(18,892,871) (27,786,432) (7,254,915) (19,690,726) (17,286,135) (5,146,729) (96,057,808) 

 289,762,567 29,335,427 33,112,506 30,583,018 35,321,962 39,413,932 121,995,722 صافي األقساط المكتسبة

 (300,256,821) (30,660,260) (20,130,619) (20,877,101) (19,992,771) (37,609,596) (170,986,474) متكبدةصافي المطالبات ال

 (26,167,000) - - (3,391,361) - - (22,775,640) إحتياطي عجز األقساط

 (83,330,181) (6,284,106) (1,680,801) (7,270,845) (11,601,366) (18,726,487) (37,766,576) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

 3,437,425 (29,439) 7,919 - 227,494 2,831,752 399,699 عموالت على عمليات معاد إنسنادها

 (2,100,432) (179,557) (256,571) (253,129) (228,190) (383,191) (799,794) مصاريف رقابة واشراف

 ((118,654,442 (7,817,935) 11,052,434 (1,209,417) 3,727,129  (14,473,590) (109,933,063) صافي نتائج اإلكتتاب
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 يوالتحليل الجغراف د. األقساط المكتتبة

ألف   225,332ألف لاير مقابل  223,326حيث بلغ   م2313عام  %11.2مين المكتتبة بنسبة أأقساط إعادة الت يإرتفع إجمال

 يخرى فأفريقيا وبلدان أق والمبيعات باألنسواق المحلية و لتسويلى تضاعف نشاط اإ يويرجع ذلك بشكل أنسانس.م2312لاير عام 

   . م2313عام  يونسط فالشرق األ

 

 )بآالف الرياالت (            2313-2331أقساط التأمين المكتتبة خالل الفترة  ييوضح إجمال يالتال يالرنسم البيان

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

       
        

        
 

       
 (بآالف الرياالتفيما يلي توزيع األقساط المكتتبة على قطاعات األعمال الرئيسية   )

 

 1231 1231 القطاع

 95,623 159,959 الحريق                           

 62,183 76,638 الهندنسى

 30,314 45,638 البحرى

 12,219 50,626 المركبات

 15,758 51,314 الحياة 

 28,935 35,911 أخرى 

 245,032 420,086 اإلجمالى
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 تحليل جغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة

 

 القطاع الجغرافي
2313 2312 

 % آالف الرياالت % آالف الرياالت

 63 146,951 53 221,272 المملكة العربية السعودية

 23 47,726 18 75,850 بلدان أخرى في الشرق األونسط

 6 15,263 15 63,565 أفريقيا

 12 35,092 14 59,399 نسواق الناشئةاأل

 100 245,032 100 420,086 اإلجمالي 

 

 هـ .  مجموع اإليرادات 

 

 293,200بلغحيث  %77( بنسبة العمليات المعاد إنسنادهاقساط المكتسبة + العموالت على مجموع اإليرادات ) صافى اال إرتفع

أقساط إعادة التأمين المكتسبة  يصاف إرتفاعوقد جاء ذلك نتيجة  م2312ألف لاير عام  165,300مقابل م2313ألف لاير عام  

 %. 82بنسبة قدرها  م 2313ألف لاير فى عام  221,163إلى  م2312عام  يألف لاير ف151,111 من

 

 )بآالف الرياالت(                              م2313-2331بمجموع اإليرادات خالل الفترة  يالرنسم البيان يفيما يل
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 المتكبدةالمطالبات  و. 

 م2313ألف لاير في عام   300,257% إلى  225بنسبة التأمين  يبعد إنستقطاع حصة معيد المطالبات المتكبدة يصافإرتفع 

 . م2312ألف لاير في عام 12,232من 

 

 ز.   مجموع التكاليف والمصاريف

 
ألغف لاير  163,222مقابغل   م2313ألغف لاير عغام  233,632عمليات إعادة التأمين التشغغيلية   مصاريفتكاليف و بلغ مجموع

و  لغى المطالبغات المتكبغدة كمغا هغو مغذكور فغي الوال  أعغالهإ يويرجغع ذلغك بشغكل أنسانسغ %113مرتفعاً بنسبة قغدرها  م2312عام 

 توصيات وعجز األقساط بناًءعلى عنها وغيرالمبلغ غيرالمكتسبة والمطالبات المتكبدة التأمين القساط إضافية تسجيل إحتياطيات

 . 2313الخارجي للشركة ومراقب التأمين خالل الربع الرابع من العام  الخبيراالكتواري من

 م2312ام ألغف لاير عغ 12,221مقابل   م2313ألف لاير عام  15,155عمليات المساهمين  مصاريفبلغ مجموع تكاليف وكما 

 .%13مرتفعاً بنسبة قدرها 

 

 ح.  مجموع  اإلستثمارات

ألف لاير فى عام  942,905مقابل  يألف لاير نسعود 112,321 مبلغ م2313بلغ مجموع إنستثمارات المساهمين خالل عام 

ألف لاير  15,321 مبلغ  م2313%. وكذلك بلغ مجموع إنستثمارات عمليات إعادة التأمين خالل عام   5بنسبة    مرتفعاً  م2312

 % .14مرتفعاً بنسبة قدرها  م2312ألف لاير للعام  83,244مقابل 

 

 م                              )بآالف الرياالت(2313-2331بمجموع اإلنستثمارات خالل الفترة  يفيما يلى الرنسم بيان
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 ط.  إيرادات إستثمارات عمليات إعادة التأمين

 ألف لاير  622مقابل  يألف لاير نسعود 611مبلغ م2313خالل عام  عمليات إعادة التأمين بلغ مجموع إيرادات إنستثمارات

 %. 2بنسبة قدرها  مرتفعاً  م2312للعام   يودنسع

 )بآالف الرياالت(        م2313-2331خالل الفترة  عمليات إعادة التأمين إنستثماراتمجموع إيرادات  الرنسم البيانىويوضح 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                     

 

 ى.  إيرادات إستثمارات المساهمين  

 

  32,761مقابغل إيغرادات قغدرها  م 2313ألغف لاير خغالل عغام  55,131رها إنستثمارات عمليات  المسغاهمين إيغرادات قغد حققت

 %.71وذلك بارتفاع قدره  م2312ألف  لاير عام 

 )بآالف الرياالت(        م2313-2331خالل الفترة  رات المساهمينمجموع إيرادات إنستثما الرنسم البيانىويوضح 
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 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات إنستثمارات المساهمين   

 

 القطاع الجغرافي
2313 2312 

 % آالف الرياالت % آالف الرياالت

 50 16,424 35 19,192 داخل المملكة العربية السعودية

 50 16,337 65 36,115 خارج  المملكة العربية السعودية

 100 32,761 322 ,55772 اإلجمالي

 

 

 

 عمليات إعادة التأمين التشغيلية  فائض ك.  )عجز(

، مقابل م2313ألف لاير خالل عام  123,331وقدره  عجزاً قبل عائد اإلنستثمارات  حققت عمليات إعادة التأمين التشغيلية 

 لقائمة عمليات المساهمين. العجزوقد تم تحويل حصة المساهمين من هذا  م2312ألف لاير خالل عام  2,636قدره  فائض

 

 )بآالف الرياالت(  م2313-2331ة خالل الفتر عمليات إعادة التأمين التشغيلية فائض/ يوضح عجز يالتال يالرنسم البيان
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  نخسارة / دخل عمليات المساهمي يل.  صاف

بمبلغ  م2312عام  يف مقابل صافى دخلألف لاير  11,652بلغت  م2313عام  خسارة يحققت عمليات المساهمين صاف

 .ألف لاير  28,952

 

 ))بآالف الرياالت م2313-2331خالل الفترة  عمليات المساهمين دخل / خسارة صافى ييوضح إجمال يالتال يالرنسم البيان

 

 

 
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

     

 
 
 

 )بآالف الرياالت( م1231-1227خالل الفترة  قائمة عمليات المساهمين        

    

 البيان
2313 2312 2311 2313 2331 

 25,375 24,925 21,890 32,658 52,121 اتإيرادات إنستثمار

 - (2,934) (614) 103 1,122 أرباح / خسائر تحويل عمالت أجنبية

 - - - 2,250 - ايرادات أخرى

 - - (298) (1,841) (2,311)  مصاريف ادارة انستثمارات

 - - (17,917) (11,279) (13,331) مصاريف عمومية وادارية

 - - (284) (1,321) (335) ارة مكافات ومصاريف مجلس االد

/  فائض من نتائج  عمليات إعادة  )عجز(صافي 

 التأمين
(131,632) 8,388 (37,083) (21,935) (20,546) 

 4,829 56 (34,306) 28,952 (11,652) دخل السنة )خسارة ( /  صافي 
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 الدخل / العجز الشامل   يق.  إجمال

م 2312عام  يف  الدخل الشامل يإجمال ألف لاير، مقابل 111,232مبلغ  م2313خالل عام  العجز الشامل يبلغ إجمال

 .ألف لاير 8,984بمبلغ

 

 )بآالف الرياالت(    م1231-1227قائمة عمليات المساهمين الشاملة خالل الفترة 

  

 2331 2313 2311 2312 2313 البيان

 4,829 56 (34,306) 28,952 (11,652) دخل السنة)خسارة ( /  صافي 

 (24,722) (21,274) (20,117) (19,968) (11,553) الزكاة و ضريبة الدخل

 (19,893) (21,218) (54,423) 8,984 (111,232) للسنة  ةالدخل الشامل/  (الخسارةإجمالي )

 

 

 حتياطيات الفنيةاإل -ن 

اإلحتياطيات الفنية في العام  لية، وقد إرتفعتتهدف نسيانسة الشركة إلى بناء إحتياطيات فنية تعزز من مالءة الشركة وقدرتها الما

 .م 2312ألف لاير عام   202,988ألف لاير مقابل   532,631% حيث بلغت  121بنسبة قدرها  م2313

 )بآالف الرياالت(                م              2313-2331باإلحتياطيات الفنية خالل الفترة  يالرنسم بيان يفيما يل
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 س. الموجودات 

 مرتفعةم 2312عام  ي فألف لاير 1,222,133م مقابل 2313عام  يألف لاير ف 1,133,211بلغ مجموع موجودات الشركة  

 331,113م مقابل 2313عام  يألف لاير ف 615,311وقد بلغ مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين مبلغ  %.32  بنسبة 

ألف  980,730مقابل  م2313عام  يألف لاير ف 1,335,212ومجموع موجودات المساهمين مبلغ  ، م2312عام  يألف لاير ف

 م. 2312عام  يلاير ف

 

 م                             )بآالف الرياالت(2313-2331يوضح الموجودات خالل الفترة  يالتال ينسم البيانالر

 
 
 
 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 
 

        

 ع.  الشركات التابعة 

 

 داخل المملكة أو خارجها. للشركةالتوجد شركات تابعة 
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 ف.   سياسة توزيع األرباح

 

نسيانسة الشركة في  لن تقوم الشركة بتوزيع أرباح لهذا العام، ولكننظراً لوجود خسائر متراكمة من السنوات السابقة ف

 :عتبارات التاليةمستثمرين في أنسهم الشركة وفقا لإلكانسب مجزية للتوزيع األرباح تعتمد على تحقيق عوائد وم

عتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزيع بما في ذلك على المساهمين، بعد األخذ في اإل توزيع أرباح نقدية مجزية -1

ة للشركة, المتاح ئتمانألرباح القابلة للتوزيع وحدود اإلالوضع المالي للشركة ومتطلبات رأس المال العامل وا

 قتصادي العام.باإلضافة إلى الوضع اإل

منح أنسهم مجانية للمساهمين في حالة توفر الظروف والمتطلبات الخاصة بذلك المرتبطة باألرباح المبقاة ومكونات  -2

 حقوق المساهمين في المراكز والقوائم المالية للشركة.

لمنحة لمالكي األنسهم المسجلين بسجالت مركز اإليداع لدى شركة تكون أحقية األرباح نسواء األرباح النقدية أو أنسهم ا -3

 السوق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

 تدفع الشركة األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة. -2

 

 قرار الجمعية العامة ويكون ذلك على الوجه التالي:األنسانسي للشركة يتم توزيع األرباح بناء على وحسب النظام 

 .تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة -1

حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا إ%( من األرباح الصافية لتكوين 23يجنب ) -2

 حتياطي المذكور مقدار رأس المال المدفوع.التجنيب متى بلغ اإل

حتياطي إضافي يخصص إية من األرباح السنوية الصافية لتكوين يجوز للشركة تجنيب نسبه مئو -3

 لدعم المركز المالي للشركة حسب ما تقرره الجمعية العامة.

 %( من رأس المال المدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل ) -2

 رباح المبقاة.ألايوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب  -5

( 2رباح السنوية المحددة في الفقرة )يجوزبقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األ -6

 الواردة أعاله وفقا للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة.
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 واإلفصاحات واإلقرارات حسب اللوائح التنظيمية ثالثاً: اإللتزامات

 

 عد واللوائح التنظيميةأ.اإللتزام بالقوا

 

، اإللتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية المطبقة في المملكة العربية السعودية والتي م2313بشكل عام حققت الشركة خالل عام 

 تشمل:

 الصادرة عن هيئة السوق المالية. و اللوائح قواعدال -

 الصادرة عن مؤنسسة النقد العربي السعودي. و اللوائح قواعدال -

 الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل. قواعد -

 قانون العمال الصادر عن وزارة العمل. -

 

 الشركات   لتزام بالئحة حوكمةب. اإل

 

خالل العام  إلتزمت الشركة بتطبيق جميع المواد الواردة  بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

 ة:، ماعدا المادة التاليم2313

 

 أســباب عـدم التطبيق رقــم المادة نـص المــــــــادة

"يجب إتباع أنسلوب التصويت التراكمي عند 

التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في 

 الجمعية العامة".

()ب( 6المادة )

 حقوق التصويت 

الشركة بانتظار الموافقة الرنسمية على 

إجراء التعديل من مؤنسسة النقد العربي 

 . ديالسعو

 

 

 ج. تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة لكل عضو

 

 الفترة إســـــــــم العضــــــــو فئةالعضوية
الشركات المساهمة األخرى التي 

 يشارك في عضوية مجلس إدارتها

 هشام بن عبدالملك آل الشيخ أعضاءغيرتنفيذيين

 رئيس مجلس اإلدارة
 - م31/35/2311

 مستقلونأعضاء 

 م31/35/2311 بن إبراهيم المشاري  مشاري

 البنك السعودي لالنستثمار

 الصندوق السعودي للتنمية

 -  م31/35/2311 د. نسلمان بن عبد الرحمن السديري

 األردن -شركة التأمين اإلنسالمية م31/35/2311 أحمد محمد أحمد صباغ 

 -  م31/35/2311 جين لوك قرقين 

 -  م31/35/2312 لعزيز البصيلي منصور بن عبد ا

 مصر -شركة إنسكان للتأمين  م21/31/2313 همام بدر همام

 -  م25/12/2312 إنسماعيل محبوب

 -  م31/35/2311 يفهد بن عبدالرحمن الحصن أعضاء تنفيذيون
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 م  1231مجلس اإلدارة وسجل الحضور خالل العام المالي  د. إجتماعات

 

 اإلجمالي
 اإلجتماع

 خامسال
 م11/31/1231

 اإلجتماع

 الرابع
 م32/1231/,1

اإلجتماع 

 الثالث
 م1231/,31/2

اإلجتماع 

 الثاني
 م31/24/1231

اإلجتماع 

 األول
 م31/21/1231

 أســــم العضو 

 خهشام بن عبدالملك آل الشي حضر حضر حضر حضر حضر 5

 د. نسلمان بن عبد الرحمن السديري حضر حضر حضر لم يحضر حضر 2

 مشاري بن إبراهيم المشاري حضر حضر حضر حضر حضر 5

 يفهد بن عبد الرحمن الحصن حضر حضر حضر حضر حضر 5

 أحمد محمد أحمد صباغ حضر حضر حضر حضر حضر 5

 جين لوك قيرقين حضر حضر حضر حضر حضر 5

 همام بدر همام حضر حضر حضر حضر حضر 5

 ليمنصور بن عبد العزيز البصي حضر حضر حضر حضر حضر 5

 انسماعيل محبوب   حضر حضر حضر لم يحضر حضر 2

 

 هـ. لجان مجلس اإلدارة 

 

 اللجنة التنفيذية  3هـ/

 

 أسماء رئيس وأعضاء اللجنة إختصاصات و مهام اللجنة
عدد إجتماعات 

 اللجنة خالل العام

بمتابعة اإلدارة التنفيذية للشركة تقوم اللجنة التنفيذية 

التوصيات إلى وتقديم  ومراجعة األعمال بشكل دوري

مجلس اإلدارة حول مختلف الموضوعات مثل الخطط 

 االنستراتيجية وخطط العمل.

 عبد الملك آل الشيخبن األنستاذ/ هشام  :رئيس اللجنة

 األعضاء:

 الدكتور/ نسلمان بن عبدالرحمن السديري

 يعبد الرحمن الحصنبن األنستاذ/ فهد 

 األنستاذ/ جين لوك قيرقين

5 

 

 لمراجعةلجنة ا 1هـ/

 

 أسماء رئيس وأعضاء اللجنة إختصاصات و مهام اللجنة
عدد إجتماعات 

 اللجنة خالل العام

تقوم لجنة المراجعة بمهام تفعيل توصيات مجلس 

اإلدارة فيما يتعلق باإلشراف على التقارير المالية 

للشركة وتقييم مدى كفاية عمليات المراجعة الداخلية 

بعملية تقييم و مراقبة  والخارجية. كما تقوم اللجنة

 عمليات االلتزام باألنظمة واللوائح داخل الشركة

 والتوصية بشأنها.

 األنستاذ/ أحمد محمد صباغ: رئيس اللجنة

 األعضاء: 

 األنستاذ/ نعيم فخري الجيونسي

 األنستاذ/علي القحطاني

5 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت  1هـ/

 

 ء اللجنةأسماء رئيس وأعضا إختصاصات و مهام اللجنة
عدد اجتماعات 

 اللجنة خالل العام

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بعدة مهام منها 

التوصية لمجلس اإلدارة الترشيح لعضوية المجلس 

وفقاً للسيانسات والمعايير المعتمدة، و المراجعة 

السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات 

ل المنانسبة لعضوية مجلس اإلدارة، مراجعة هيك

مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات 

التي يمكن إجراؤها، التأكد من انستقاللية أعضاء 

مجلس اإلدارة وعدم وجود تعارض مصالح، وضع 

نسيانسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء 

 مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

 :رئيس اللجنة

 مشاري بن إبراهيم المشارياألنستاذ/  

 م(16/32/2313)من تاريخ 

 الدكتور/ نسلمان بن عبد الرحمن السديري

 م(16/32/2313)حتى تاريخ 

 األعضاء:

 يالبصيل بن عبدالعزيز األنستاذ/ منصور 

 األنستاذ/ همام بدر همام

 (م16/32/2313تاريخ  من)

6 

 

 

 

 ستثمارلجنة اإل 4هـ/

 

عدد اجتماعات  أسماء رئيس وأعضاء اللجنة إختصاصات و مهام اللجنة

 لجنة خالل العامال

تتولى لجنة اإلشراف على إدارة المحفظة 

االنستثمارية للشركة، وتشرف على إعداد وتنفيذ 

 السيانسات االنستثمارية.

 :رئيس اللجنة

 عبد الملك آل الشيخ بن هشام األنستاذ/ 

 

 األعضاء:

 الدكتور/نسلمان بن عبد الرحمن السديري 

 األنستاذ/ فهد عبد الرحمن الحصنى

 مشاري بن إبراهيم المشارياألنستاذ/ 

 (م16/32/2313)من تاريخ 

3 
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 كتتابلجنة المخاطر واإل 5هـ/

 

عدد اجتماعات  أسماء رئيس وأعضاء اللجنة إختصاصات و مهام اللجنة

 اللجنة خالل العام

كتتاب على إدارة تشرف لجنة المخاطرواإل

كتتاب في الشركة نيابة عن وأنشطة اإلالمخاطر

وتشمل مهامها الرئيسية تصميم  ة.مجلس اإلدار

لمخاطر في الشركة بما يتوافق نستراتيجية إدارة اإ

هات لتزامات الشركة تجاه مساهميها والجإمع 

عتماد نسيانسات إالرقابية، كما تختص اللجنة ب

كتتاب وتحديد حدود المخاطر وإرشادات اإل

 المسموح بها للشركة.

 رئيس اللجنة األنستاذ/ جين لوك قيرقين

 

 ضاء:األع

 يعبد الرحمن الحصنبن األنستاذ/ فهد 

 يالمشاربن إبراهيم  ياالنستاذ/ مشار

 (16/32/2313)حتى تاريخ 

 األنستاذ/ همام بدر همام

 (16/32/2313)من تاريخ 

 األنستاذ/ إنسماعيل محبوب

 (16/32/2313)من تاريخ 

5 

 

في أسهم أو أدوات دين مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر  يو. وصف أل

 الشركة أو أي من  شركاتهم التابعة

 

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

 شركاتهم التابعة. من

 

بإبالغ الشركة بتلك في التصويت تعود ألشخاص قاموا  ز. وصف ألى مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية

 الحقوق

 

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

 

 أنشئتها الشركة لصالح موظفيها إستثمارات أو إحتياطيات ير. بيان بأ

 

 إنستثمارات أو إحتياطيات لصالح موظفيها . يلم تقم الشركة بعمل أ
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 م1231سهم الشركة لعام أدارة وكبار التنفيذيين في لس اإلح. نسب تملك أعضاء مج

 

 اإلدارة مجلس دورة اإلســــــــــــــم

عدد األسهم 

 أوأدوات

دين في بداية 

 العام

نسبة الملكية 

 في بداية العام

صافي 

 التغير

في عدد 

األسهم 

 خالل العام

نسبة التغير 

 خالل العام

إجمالي األسهم 

 نهاية العام

 إجمالي نسبة

 التملك

 نهاية العام

هشام بن عبد الملك آل الشيخ 

 وعائلته

 رئيس مجلس اإلدارة 

 يمن بداية الدورة ف

31/35/2311 
13,333 3.31% 3 3 13,333 3.31% 

مشاري بن إبراهيم المشاري 

 وعائلته

 عضو مجلس إدارة 

 يمن بداية الدورة ف

31/35/2311 
5,333 3.335% 3 3 5,333 3.335% 

لحصني فهد بن عبدالرحمن ا

 وعائلته 

عضو مجلس إدارة والرئيس 

 التنفيذي

 يمن بداية الدورة ف

31/35/2311 
1,533 

 

3.3315% 3 3 1,533 3.3315% 

أحمد محمد أحمد صباغ 

 وعائلته

 عضو مجلس إدارة

 يمن بداية الدورة ف

31/35/2311 
233,333 3.2% 3 3 233,333 3.2% 

د. نسلمان بن عبدالرحمن 

 السديري وعائلته

 مجلس إدارة عضو

 يمن بداية الدورة ف

31/35/2311 
5,333 3.335% 3 3 5,333 3.335% 

 وعائلته بدرهمام همام

 عضو مجلس إدارة

 يمن تاريخ التعيين ف

21/31/2313 
3 3 3 3 3 3 

 وعائلته  جين لوك قيرقين

 عضو مجلس إدارة 

 يمن بداية الدورة ف

31/35/2311 
3 3 3 3 3 3 

منصور بن عبدالعزيز 

 وعائلته البصيلى

 مجلس إدارةعضو 

 يمن تاريخ التعيين ف

31/35/2312 
 

1,333,333 

 

1% 

 

1,323 

 

3.31 % 

 

112,611 

 

 

3.11% 

 وعائلتهنسماعيل محبوب إ

 عضو مجلس إدارة

 يمن تاريخ التعيين ف

25/12/2312 
3 3 3 3 3 3 

 



26 

 

 ط.  مزايا و مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 )بأالف الرياالت (  

 ى. عقود فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 

لاير لألنستاذ جين لوك قيرقين عن  326,222.23ث تم دفع مبلغ تمثل األتعاب اإلنستشارية عقوداً ألعضاء مجلس اإلدارة حي

 م.33/2/2313ابتداءاً من م 2313إتفاقية الخدمات اإلنستشارية لعام 

 

 ك. فعالية الرقابة الداخلية بالشركة

 

إلى التأكد من   يسعى نظام الرقابة الداخلية بالشركة إلى توفير التحقق أن ونسائل التحكم والرقابة كافية بدرجة معقولة وكذلك

وقامت إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة ولم يتبين إي نسالمة التقارير المالية والحد من المخاطر، 

 ضعف جوهري في أعمال الشركة.

 

 ل. بيان بقيمة المدفوعات النظامية 

 بأالف الرياالت                     

 2313 البيان

 12,252 ة الدخلالزكاة و ضريب

 2,112 ضريبة اإلنستقطاعات

 213 رنسوم تداول

 112 المؤنسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 1,125 تكاليف الرقابة و التفتيش لمؤنسسة النقد العربي السعودي 

 25 تكاليف تأشيرات و جوازات

 52 أخرى

 22,612 اإلجمالي

 ـــــانالبيـــــــــــ
 أعضاء مجلس اإلدارة

 التنفيذيين

 أعضاء مجلس اإلدارة

 غير التنفيذيين/المستقلين

 مجموع ما حصل عليه

خمسة من كبار التنفيذيين)بما 

فيهم الرئيس التنفيذي 

والمدير المالي( ممن تلقوا 

 أعلى المكافآت والتعويضات

 5,616 - 2,526 الرواتب والتعويضات

 2,112 - 1,533 نويةالمكافآت الدورية والس

 - 212 32 الخطط التحفيزية 

  321 - أتعاب إنستشارية

أي تعويضات أو مزايا عينية 

 أخرى تدفع بشكل شهري أو نسنوي
- - - 

 7,52,  543 472,2 المـجمــــوع
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 ن. مراجعو الحسابات الخارجيين

 

ايرنست آند الساده/ قتراح مجلس اإلدارة بتعيين كل من إعلى  م11/35/2313بتاريخ ة العامة العادية المنعقدة وافقت الجمعي

ومكتب البسام محانسبون قانونيون وانستشاريون للقيام بدور مشترك كمراجعين لحسابات الشركة عن ينق محانسبون قانونيون 

 .م31/12/2313السنة المالية المنتهية في 

 

 ر المحاسبة المتبعة للقوائم الماليةس. معايي

 

تطبق الشركة معايير المحانسبة الدولية بدال من المعايير المحانسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحانسبين القانونيين وذلك 

 ختالفات قياس جوهرية في جميع الحسابات.إ، ولم يكن هناك لسعودي العربيبعد أخذ موافقة مؤنسسة النقد 

نتباه تقرير المحانسب القانوني إلى أن القوائم المالية للشركة أعدت وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وقد لفت اإل

 وليس وفقا لمعايير المحانسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحانسبين القانونيين، وقد تم إيضاح السبب في ذلك. 

 

 ع.  اإلقرارات

 

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

ال توجد أية قروض على الشركة  نسواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك، ولم تقم الشركة بدفع أية مبالغ  -

 م .31/12/2313نسداد لقروض خالل السنة المالية المنتهية في 

قوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أنسهم، وأي ح -

 م.31/12/2313أصدرتها الشركة  خالل السنة المالية المنتهية في 

التوجد أية حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أنسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق  -

 م.2313ل العام المالي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خال أيإكتتاب، أو

 نسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية.ين قابلة لإلنسترداد أو شراء أو إلغاء من جانبها ألي أدوات دإلم تقم الشركة ب -

التنفيذي م  أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس 2313ال يوجد خالل العام  -

 شخص ذي عالقة بهم. يألأو المدير المالي أو 

 ي راتب أو تعويض.أرة أو كبار التنفيذيين عن تفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس اإلداإي ترتيبات أو أال توجد  -

 . األرباح ي حقوق فيأحد مساهميها عن أتفاق تنازل بموجبه إال توجد إي ترتيبات أو  -

شركة من الهيئة أو من أي جهة إشرفية أو تنظيمية أو ال توجد أى عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على ال -

 قضائية أخرى.

 

 

 

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

 

 .تم إعداد نسجالت الحسابات  بالشكل الصحيح -

 نظام الرقابة الداخلية أعد على أنسس نسليمة وتم تنفيذه بفعالية. -

 .ذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطهاوانه ال يوجد أي شك ي -
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 خاتمةال

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

ادة التأمين )إعادة( متنانه لجميع المساهمين الذين أصبح إلنسهامهم دور كبير في تطوير الشركة السعودية إلعخالص شكره وإ

التعاونية. ويسجل مجلس اإلدارة تقديره أيضا إلدارة الشركة والعاملين فيها على جهودهم المخلصة التي بذلوها خالل العام 

 والتي أنسفرت عن تحقيق نتائج متميزة. 

 


