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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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 32                                                                                                                                                           م1132تؼرور مجلس اإلدارة 

 

 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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 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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 36                                                                                                                                                           م1132تؼرور مجلس اإلدارة 

 

 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.

 


