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هشام بن عبدالملك آل الشيخ
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة التنفيذية
رئيس لجنة االستثمار

األســـتاذ هشــــام آل الشـــيخ عضـــو غيـــر تنفيـــذي ، 
انضـــم لمجلـــس إدارة الشـــركة في العـــام 2011 م، 
ويشـــغل منصب رئيـــس مجلـــس اإلدارة، باإلضافة 
إلـــى رئاســـته للجنـــة التنفيذية ولجنة اإلســـتثمار في 
الشـــركة. يشـــغل األســـتاذ هشـــام حاليـــًا عضويـــة 
مجلـــس إدارة شـــركة بروبيتـــاز القابضـــة )برومـــودا(، 
األول.  وطـــن  معهـــد  ورئيـــس  مؤســـس  وهـــو 
تتجـــاوز خبرة األســـتاذ هشـــام 35 عامًا فـــي القطاع 
المصرفي وقطاع اإلســـتثمار تولـــى خاللها مناصب 
قياديـــة عـــدة كان آخرهـــا توليه منصب نائـــب المدير 
العـــام للبنـــك العربـــي الوطنـــي إضافـــة إلى شـــغله 
ســـابقًا عضويـــة مجالـــس إدارة عـــدة شـــركات منها 
بنك الجزيرة والشـــركة الســـعودية للطيـــران المدنى 

وشـــركة أشمور لإلســـتثمار الســـعودية.

درجـــة  علـــى  الشـــيخ حاصـــل  آل  هــــشام  األســـتاذ 
تخصـــص  فـــي  اإلدارة  علـــوم  فـــي  البكالوريـــوس 
مـــن  واإلقتصـــاد  التطبيقيـــة  الرياضيـــات 
بالواليـــات  دييغـــو  فـــي ســـان  كاليفورنيـــا  جامعـــة 

األمريكيـــة. المتحـــدة 

أحمد محمد صباغ
عضو اللجنة الفنية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

األســـتاذ أحمـــد صبـــاغ عضو غيـــر تنفيـــذي ، انضم 
لمجلس إدارة الشـــركة في العام 2008 م، و يشـــغل 
عضوية لجنة الترشـــيحات والمكافآت واللجنة الفنية 
فـــي الشـــركة. كمـــا تولـــى ســـابقا منصـــب المديـــر 
العـــام لشـــركة التأميـــن اإلســـالمية فـــي المملكـــة 
األردنية الهاشـــمية وهو أحد مؤسســـيها وكان عضو 
مـــن أعضاء مجلـــس إدارتها ، ويشـــغل حاليًا عضوية 
مجلـــس أمناء المعهـــد العربي للتأميـــن. تتجاوز خبرة 
األســـتاذ أحمـــد 45 عامًا فـــي قطاع التأميـــن وإعادة 
التأميـــن فـــي المنطقـــة العربيـــة تولـــى خاللهـــا عدة 
مناصـــب إدارية مهمـــة منها منصب رئيـــس االتحاد 
العالمـــي لشـــركات التكافـــل والتأميـــن اإلســـالمي 
وعضويـــة المجلـــس العـــام للبنوك والمؤسســـات 
، إضافـــة لعضويـــة مجالـــس  الماليـــة اإلســـالمية 
إدارات شـــركات تأمين في لبنان وتونس. وقد نشـــر 
األســـتاذ صباغ ســـتة كتـــب فـــي التأميـــن التكافلي 

والتأميـــن التعاوني باللغتيـــن العربيـــة واالنجليزية.

األســـتاذ أحمد صباغ حاصل على درجة البكالوريوس 
فـــي إدارة األعمال من جامعة بيفرلي هيلز كاليفورنيا 

في الواليات المتحدة األمريكية.

مشاري المشاري الحسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو لجنة االستثمار

األســـتاذ مشـــاري المشـــاري الحســـين عضـــو غيـــر 
تنفيـــذي ، انضـــم لمجلس إدارة الشـــركة فـــي العام 
2009 م، ويشـــغل منصـــب نائـــب رئيـــس مجلـــس 
والمكافـــآت،  الترشـــيحات  لجنـــة  عضـــو  و  اإلدارة، 
وعضو لجنة اإلســـتثمار في الشـــركة. ويشارك حاليًا 
كعضـــو فـــي مجلـــس إدارة شـــركة هنـــا للصناعـــات 
الغذائيـــة، باإلضافـــة إلـــى عضويتـــه فـــي مجالـــس 
إدارة شـــركات مختلفـــة في قطاع التطويـــر العقاري، 
وقطاع التعليم والتدريب كما شـــغل ســـابقا عضوية 
مجلـــس إدارة البنـــك الســـعودي للتنميـــة والبنـــك 
الســـعودي لالســـتثمار. تتجاوز خبرة األستاذ مشاري 
35 عامـــًا قضاها فـــي القطاع المالـــي والمصرفي ، 
تـــدرج خاللهـــا في عـــدة مناصـــب قياديـــة كان آخرها 

منصـــب العضـــو المنتدب فـــي بنـــك الجزيرة.

االســـتاذ مشـــاري المشـــاري الحســـين حاصـــل على 
درجـــة البكالوريـــوس فـــي إدارة األعمال مـــن جامعة 

أوريغـــون فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكية.

جين لوك قيرقين
رئيس اللجنة الفنية

عضو اللجنة التنفيذية

األســـتاذ جيـــن لـــوك قيرقيـــن عضـــو غيـــر تنفيذي، 
انضـــم لمجلـــس إدارة الشـــركة فـــي العـــام 2011 
م، وهـــو رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة وعضو فـــي اللجنة 
التنفيذية في الشـــركة. كما يشـــغل عضوية مجلس 
إدارة شـــركة بروبيتـــاز القابضـــة )برمـــودا(، ومجلـــس 
إدارة بروبيتـــاز كوربـــورت كابيتـــال بالمملكة المتحدة. 
وهـــو ايضـــًا الرئيـــس التنفيـــذي ومؤســـس شـــركة 
جيـــن لـــوك قيرقيـــن المحدودة فـــي فرنســـا. تتجاوز 
خبرتـــه 30 عامـــًا في مجـــال التأمين وإعـــادة التأمين 
حيـــث تولـــى خاللهـــا عـــدة مناصـــب فـــي شـــركات 
عالميـــة ، منهـــا توليـــه منصب المدير العام لشـــركة 
إيفيرســـت أوروبـــا إلعـــادة التأميـــن فـــي بريطانيـــا، 
ومنصـــب الرئيس التنفيذي لشـــركة باريـــس إلعادة 

التأميـــن في فرنســـا.

األســـتاذ قيرقيـــن حائـــز علـــى درجـــة الماجســـتير مع 
مرتبة الشـــرف فـــي علـــوم الميكانيكا مـــن الجامعة 
المركزيـــة لليـــون، جامعـــة كلـــود برنارد في فرنســـا.
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محمد بن عمير العتيبي
رئيس لجنة إدارة المخاطر

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

األســـتاذ محمد العتيبـــي عضو غير تنفيـــذي، انضم 
لمجلس إدارة الشـــركة فـــي العام 2017 م ، ويترأس 
لجنـــة المخاطـــر فـــي الشـــركة ، كما يشـــغل عضوية 
مجلـــس إدارة بنـــك الريـــاض، وعضويـــة لجنـــة إدارة 
المخاطـــر ولجنـــة المراجعـــة ببنك الريـــاض ، إضافة 
المعجـــل  بشـــركة  المراجعـــة  لجنـــة  عضويـــة  إلـــى 
للتجـــارة والمقـــاوالت. كمـــا شـــغل ســـابقًا منصب 
رئيـــس مجلس إدارة شـــركة الغـــاز والتصنيع األهلية 
مدرجـــة.  شـــركات  عـــدة  إدارة  مجالـــس  وعضويـــة 
وتتجـــاوز خبرة األســـتاذ محمد 34 عامُا فـــي القطاع 
المصرفـــي وقطـــاع النقـــل البحـــري ، تـــدرج خاللهـــا 
فـــي عدة مناصـــب إداريـــة كان آخرهـــا توليه منصب 
الرئيـــس التنفيـــذي المكلـــف فـــي الشـــركة الوطنية 

الســـعودية للنقـــل البحـــري )البحري(.

درجـــة  علـــى  حاصـــل  العتيبـــي  محمـــد  األســـتاذ 
الماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال تخصـــص مالية من 
جامعـــة وســـترن ميتشـــيغان، كمـــا أنـــه حاصل على 
شـــهادة برنامج اإلدارة المتقدمة مـــن جامعة هارفرد 

فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة.

د.بيتر فرانز هوقر
عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة إدارة المخاطر 

انضـــم الدكتـــور بيتر لمجلـــس إدارة الشـــركة بصفته 
عضو مســـتقل في شـــهر مايـــو من العـــام 2020م 
إدارة  ولجنـــة  المراجعـــة  لجنـــة  ويشـــغل عضويـــة   ،
المخاطـــر في الشـــركة. الدكتـــور بيتر عضـــو مجلس 
اإلدارة لشـــركة ام اس جـــي للحلـــول العالميـــة فـــي 
لشـــركة  اإلدارة  لمجلـــس  ومستشـــار   ، سويســـرا 
انيفيـــو بسويســـرا. ويتمتـــع بخبرة تزيد عـــن 35 عاًما 
فـــي مجـــال التأميـــن وإعـــادة التأميـــن تولـــى خاللها 
مناصـــب قيادية في شـــركات عالميـــة منها منصب 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة ايكو إلعـــادة التأمين في 
زيـــورخ و نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة اســـيا 

إلعـــادة التاميـــن في ســـنغافورة.

الدكتـــور بيتـــر حاصـــل علـــى درجـــة الدكتـــوراه فـــي 
بألمانيـــا. كونســـتانس  جامعـــة  مـــن  االقتصـــاد 

م. حسام بن بندر السويلم
عضو لجنة االستثمار

التحـــق المهنـــدس حســـام الســـويلم بالشـــركة في 
عـــام 2020م كعضـــو مجلـــس إدارة مســـتقل. وكان 
قـــد انظـــم للجنـــة االســـتثمار فـــي العـــام 2019م 
كعضـــو خارجـــي. عمـــل المهنـــدس في عـــدة بنوك 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وهـــي مجموعة 
ســـامبا الماليـــة ، البنـــك األهلـــي التجـــاري ، وبنـــك 
االصـــول  بـــإدارة  متعـــددة  أقســـام  فـــي  الريـــاض 
االئتمـــان .كما عمـــل أيضا في مجال االســـتحواذات 
واالندماجات لدى إحدى الشـــركات التابعة لصندوق 

االســـتثمارات العامـــة.

المهنـــدس حســـام الســـويلم حاصـــل علـــى درجـــة 
البكالوريـــوس فـــي الهندســـة مـــن جامعـــة الملـــك 
ســـعود ودرجة الماجســـتير فـــي المالية مـــن جامعة 
ماكويري األســـترالية ، وهو حاصـــل أيضًا على زمالة 
محللـــي االســـتثمارات البديلـــة المعتمديـــن وزمالة 

محللـــي البيانـــات الماليـــة المعتمدين. 

مارك ألكساندر موبو
رئيس اللجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة الفنية

انضـــم األســـتاذ مـــارك موبو إلـــى الشـــركة كعضو 
مجلـــس إدارة مســـتقل فـــي شـــهر مايو مـــن العام 
2020م ، ويتـــرأس لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت 
ويشـــغل عضوية اللجنـــة الفنية في الشـــركة. يتمتع 
الســـيد مـــارك بخبـــرة تزيـــد عـــن 30 عاًما فـــي مجال 
التأميـــن وإعادة التأمين شـــغل خاللها مناصب إدارية 
وفنية في شـــركات عالمية مثل مديـــر عام االكتتاب 
فـــي شـــركة آكســـس إلعـــادة التأمين في سويســـرا 

وقاد تأســـيس شـــركة إعـــادة تأمين في سويســـرا.

األســـتاذ مارك موبو حاصل على الزمالة في العلوم 
اإلكتواريـــة مـــن معهـــد العلـــوم الماليـــة والتأميـــن 
بجامعـــة ليون في فرنســـا ، وعضومعهد االكتواريين 
الفرنســـي ، وعضـــو رابطة االكتواريين السويســـرية. 

مجلس اإلدارة
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فهد بن عبدالرحمن الحصني
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عضو اللجنة التنفيذية
عضو اللجنة االستثمار

انضم األســـتاذ فهد الحصني لمجلس إدارة الشـــركة 
عـــام 2011 م، ويشـــغل  تنفيـــذي  بصفتـــه عضـــو 
التنفيـــذي  والرئيـــس  المنتـــدب  العضـــو  منصـــب 
بالشـــركة منذ العـــام 2011م ، وهو عضو في اللجنة 
التنفيذية ولجنة اإلســـتثمار في الشـــركة حتى شـــهر 
مايـــو مـــن العـــام 2020. كما يشـــغل حاليـــًا عضوية 
مجلـــس إدارة شـــركة بروبيتـــاز القابضـــة )برومـــودا( 
 .)ISS( وكذلـــك هو عضـــو الجمعية الدوليـــة للتأمين
تتجـــاوز خبراتـــه 25 عامـــًا في قطـــاع التأميـــن وإعادة 
التأميـــن تـــدرج خاللها في عـــدة مناصـــب إدارية كان 
آخرهـــا منصـــب نائـــب الرئيـــس التنفيـــذى لقطـــاع 
تأمينـــات الممتلكات والحـــوادث بالتعاونية للتأمين.

األســـتاذ فهد الحصني حاصل على درجة الماجســـتير 
فـــي التأميـــن وإدارة المخاطـــر مـــن جامعـــة ســـيتي 
بلنـــدن ، باإلضافـــة إلـــى درجـــة الزمالـــة مـــن معهد 

التأميـــن الملكـــي فـــي المملكـــة المتحدة.

همام محمد بدر
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت )سابقا(

عضو اللجنة الفنية )سابقا(

األســـتاذ همـــام بـــدر عضـــو غيـــر تنفيـــذي ، انضـــم 
لمجلـــس إدارة الشـــركة بصفته عضو مســـتقل عام 
2013 م وانتهـــت عضويتـــه في المجلس في شـــهر 
مايو مـــن العام 2020 م، حيث شـــغل عضوية لجنة 
الترشـــيحات والمكافآت واللجنة الفنية في الشـــركة. 
كما يشـــغل حاليًا منصب العضـــو المنتدب ورئيس 
مجلس إدارة شـــركة إســـكان للتأمين فـــي جمهورية 
مصـــر العربية. تتجاوز خبرة األســـتاذ بدر 40 عامًا في 
قطاع التأمين وإعادة التأمين في األســـواق العالمية 
تـــدرج خاللها بتولي عـــدة مناصب إداريـــة مهمة في 
شـــركات تأمين وإعـــادة تأمين في القاهـــرة والبحرين 
ونيويـــورك ولندن، فتولى منصـــب العضو المنتدب 
المصريـــة إلعـــادة  الشـــركة  إدارة  ورئيـــس مجلـــس 
التأميـــن، وأيضـــًا تولـــى منصـــب العضـــو المنتدب 
ورئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة الشـــرق للتأميـــن في 

العربية. جمهورية مصـــر 

درجـــة  علـــى  حاصـــل  بـــدر  همـــام  األســـتاذ 
الماجســـتير فـــي التأميـــن مـــن جامعة القاهـــرة في 

العربيـــة. مصـــر  جمهوريـــة 

إسماعيل محبوب
عضو لجنة المراجعة )سابقا(

عضو لجنة إدارة المخاطر )سابقا(

انضـــم األســـتاذ/ إســـماعيل محبوب لمجلـــس إدارة 
م   2012 عـــام  مســـتقل  عضـــو  بصفتـــه  الشـــركة 
وانتهـــت عضويتـــه في المجلس في شـــهر مايو من 
العام 2020م ، حيث شـــغل عضويـــة لجنة المراجعة 
ولجنـــة إدارة المخاطـــر فـــي الشـــركة. كمـــا يشـــغل 
عضويـــة مجلـــس إدارة البنـــك الماليـــزي للتصديـــر 
واإلســـتيراد. تتجاوز خبرة االســـتاذ محبـــوب 35 عامًا 
فـــي قطـــاع التأميـــن وإعـــادة التأميـــن تـــدرج خاللها 
بالعمـــل في عدة شـــركات تأمين وإعـــادة تأمين في 
الســـوق اآلســـيوي، حيـــث شـــغل منصـــب الرئيس 
التنفيـــذي لـــدى الشـــركة الماليزيـــة الوطنيـــة إلعادة 
التأميـــن، وأيضـــًا منصـــب نائب الرئيـــس األول لدى 

شـــركة لبـــوان إلعـــادة التأمين.

األســـتاذ إســـماعيل محبـــوب حاصـــل علـــى دبلـــوم 
عالـــي مـــن المعهـــد الملكـــي البريطانـــي للتســـويق 
فـــي المملكـــة المتحـــدة كما انـــه حاصل علـــى درجة 

الزمالـــة مـــن المعهـــد المالـــي الماليزي.

مجلس اإلدارة
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هشام بن علي العقل
رئيس لجنة المراجعة

انضم األســـتاذ هشـــام العقـــل للجنـــة المراجعة عام 
2016 م كعضـــو خارجـــي مســـتقل ، وأصبح رئيســـًا 
لهـــا في العـــام 2020م. لدي األســـتاذ هشـــام خبرة 
تتجـــاوز 20 عامـــًا فـــي القطـــاع المصرفـــي ومجـــال 
اإلدارة الماليـــة، كمـــا ســـبق له العمـــل ضمن فريق 
اإلشـــراف علـــى قطـــاع التأميـــن بالبنـــك المركـــزي 
الســـعودي ويشـــغل األســـتاذ هشـــام حاليـــًا وظيفة 
نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للماليـــة في بنـــك البالد.

األســـتاذ هشـــام حاصـــل علـــى شـــهادة الماجســـتير 
في علوم المحاســـبة مـــن جامعة إلينـــوي بالواليات 
فـــي  الزمالـــة  إلـــى  إضافـــة   ، األمريكيـــة  المتحـــدة 
للمحاســـبين  األمريكيـــة  الهيئـــة  مـــن  المحاســـبة 
القانونييـــن وزمالـــة الهيئة الســـعودية للمحاســـبين 
القانونييـــن ، كما أكمل برنامج القيادة اإلســـتراتيجية 
بالواليـــات  ســـتانفورد  جامعـــة  مـــن  الماليـــة 

األمريكيـــة.  المتحـــدة 

طارق بن حمزة زينو
عضو لجنة المراجعة

انضـــم األســـتاذ طـــارق زينـــو للجنـــة المراجعـــة عام 
2020 م كعضو خارجي مســـتقل ، ويتمتع األســـتاذ 
طـــارق بخبـــرة تتجـــاوز 15 عامـــًا فـــي مجـــال العلوم 
المحاســـبية. يشـــغل االســـتاذ طـــارق حاليـــًا منصب 
الرئيـــس التنفيـــذي لمكتـــب طـــارق زينـــو للمراجعة 

الحســـابات. وتدقيق 

االســـتاذ طـــارق حاصل علـــى شـــهادة البكالوريوس 
فـــي العلوم المحاســـبية مـــن جامعة الملك ســـعود 
باإلضافة إلى شـــهادة الزمالة من الهيئة الســـعودية 

للمحاســـبين القانونيين.

عبدالله بن علي الفراج
عضو لجنة المراجعة

انضم األســـتاذ عبداللـــه الفراج للجنـــة المراجعة عام 
2020 م كعضو خارجي مســـتقل ، ويتمتع األســـتاذ 
عبداللـــه بخبرة تتجـــاوز 20 عامـــًا في قطـــاع التأمين 
حاليـــًا  عبداللـــه  األســـتاذ  يشـــغل  الماليـــة.  واإلدارة 
وظيفـــة نائـــب الرئيـــس للشـــؤون المالية بالشـــركة 

الســـعودية للنقـــل الجماعي.

األســـتاذ عبدالله حاصل على شـــهادة الماجستير في 
علوم المحاســـبة مـــن الجامعة االمريكية بواشـــنطن 
إضافـــة إلـــى شـــهادة الزمالـــة فـــي المحاســـبة مـــن 
الهيئة األمريكية للمحاســـبين القانونيين ، وشـــهادة 
المراجع الداخلي المعتمد ، وزمالة الهيئة الســـعودية 

للمحاســـبين القانونيين. 

أعضاء اللجان الخارجين 
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د. فولكر هلميت الوف
عضو لجنة إدارة المخاطر

انضـــم د.فولكـــر إلـــى لجنـــة المخاطر بالشـــركة في 
عـــام 2019 كعضـــو خارجي مســـتقل. يحظـــى بخبرة 
واســـعة في مجال التأمين واعـــادة التأمين تتجاوز ال 
20عامًا شـــملت على ســـبيل المثـــال توليه منصب 
قائد تحليل المبيعات في شـــركة AON الستشارات 
المخاطـــر ويشـــغل حاليا وظيفـــة الرئيـــس التنفيذي 

لشـــركة PRS العالمية لالستشـــارات.

فـــي  الدكتـــوراة  شـــهادة  علـــى  حاصـــل  فولكـــر  د. 
تخصـــص الرياضيات من جامعة اوتـــو فون بالمانيا. 

علي بن سعيد القحطاني
رئيس لجنة المراجعة )سابقا(

انضـــم األســـتاذ علـــي القحطانـــي للجنـــة المراجعـــة 
عام 2011 م كعضو خارجي مســـتقل ، وكان رئيســـًا 
لهـــا مـــن العـــام 2016م حتى شـــهر مايو مـــن العام 
2020م. ويحظـــى األســـتاذ علـــي بخبرة واســـعة في 
تتجـــاوز 20  الماليـــة  واإلدارة  المحاســـبة  تخصـــص 
عامـــًا شـــملت علـــى ســـبيل المثـــال توليـــه منصب 
نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للشـــؤون المالية بشـــركة 
التعاونيـــة للتأميـــن خـــالل الفتـــرة 2007 م- 2011 
م ، ويشـــغل حاليـــًا وظيفـــة نائب الرئيـــس التنفيذي 
العربيـــة  التعديـــن  بشـــركة  المشـــتركة  للخدمـــات 

)معادن( الســـعودية 

في  البكالوريوس  على شهادة  حاصل  علي  األستاذ 
إلى  باإلضافة  سعود  الملك  جامعة  من  المحاسبة 
السعودية  الهيئة  المحاسبة من  الزمالة في  شهادة 

للمحاسبين القانونيين.

أعضاء اللجان الخارجين 
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0103 0204
1460 2886 الخطط والقرارات المهمة 

واألنشطة التشغيلية والتوقعات 
المستقبلية والمخاطر

النتائج التشغيلية تقرير االستدامة
والفروق الجوهرية

االلتزامات واإلفصاحات 
واإلقرارات حسب 
اللوائح التنظيمية 
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01
أوال: الخطط والقرارات 

المهمة واألنشطة 
التشغيلية والتوقعات 
المستقبلية والمخاطر

تقرير مجلس اإلدارة

الخطط والقرارات المهمة. 1

األنشطة التشغيلية. 2

التوقعات المستقبلية. 3

المخاطر الحالية والمستقبلية. 4
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الخطط والقرارات المهمة. 	

الموافقـــة علـــى تعيين رئيـــس مجلس اإلدارة ونائبه وتشـــكيل اللجـــان المنبثقة عـــن المجلس وذلك 
بنـــاًء على انتخاب الجمعية العامة لمســـاهمي للشـــركة ألعضـــاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث ســـنوات 

مـــن العام 2020م وحتـــى العام 2023م.

الموافقـــة علـــى القوائـــم الســـنوية المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019م والقوائـــم الماليـــة الربعيـــة 
للشـــركة المنتهيـــة في 31 مـــارس 2020 م ، و30 يونيو 2020م ، و30 ســـبتمبر 2020م المتضمنة 

الفنية. االحتياطيـــات 

الموافقة على تعيين شركة االكتواري SHMA Consulting كخبير اكتواري معين.

الموافقـــة علـــى رفـــع توصيـــة للجمعية العامـــة للمســـاهمين لتعيين مكتب PKF البســـام وشـــركاه 
المحاســـبون ومكتـــبKPMG الفـــوزان وشـــركاه كمراجعـــي حســـابات للشـــركة مـــن الفتـــرة 1 أبريل 

2020م وحتـــى 31 مـــارس 2021م.

الموافقة على عدم توزيع أرباح عن العام المالي 2019م.

الموافقـــة على إقرار برنامج إعادة اإلســـناد )تأميـــن غير الحياة( للعـــام 2020-2021 م ، وبرنامج إعادة 
اإلســـناد )تأمين الحياة( للعام 2021م.

الموافقـــة علـــى رفـــع توصيـــة للجمعية العامة للمســـاهمين العتمـــاد قواعد اختيـــار لجنـــة إدارة المخاطر 
واللجنـــة الفنيـــة المنبثقتين عن مجلـــس اإلدارة.

الموافقـــة علـــى اإلكتتـــاب و تجديـــد المشـــاركة فـــي برنامج إعـــادة تأمين في ســـوق لويدز فـــي المملكة 
المتحـــدة التابع لشـــركة بروبيتاز كوربـــورت كابتال لعـــام 2021م.

الموافقـــة علـــى الرفـــع للبنـــك المركزي الســـعودي بنتائـــج المرحلـــة الثانية لخطة مشـــروع تبنـــي معايير 
المحاســـبة العالميـــة IFRS 17 ، وتقديـــم تقرير تقييم اآلثار المالية والتشـــغيلية المحتملـــة نتيجة تطبيق 

المعاييـــر ، وتعيين استشـــاري للمرحلة الثالثة للمشـــروع.

الموافقـــة على تفعيل خطة اســـتمرارية األعمال لتفادي تعطل ســـير أعمال الشـــركة نتيجـــة جائحة كوفيد 
19 في العام 2020م.

الموافقة على خطة العمل والموازنة للفترة 2023-2021 م.

الموافقـــة على اعتماد تحديث عدد من السياســـات شـــملت سياســـة األمن الســـيبراني ، وإطار الحوكمة 
، وخطة اســـتمرارية األعمال.
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األنشطة التشغيلية. 	

أنشطة تطوير 1	.	
األعمال والتسويق

كمثيالتهـــا مـــن األســـواق األخرى لم تكن أســـواق 
كوفيـــد-19  جائحـــة  عـــن  بمعـــزل  التأميـــن  إعـــادة 
وتداعياتهـــا علـــى أنشـــطتها وأدائهـــا. وللتعامل مع 
هـــذه التداعيات ركزت »إعـــادة« جهودها خالل العام 
2020م علـــى تفـــادي أي انقطـــاع في ســـير أعمال 
الشـــركة وحرصت على إســـتمرارية توفيـــر خدماتها 
للعمـــالء وتقويـــة عالقاتها مع العمالء والوســـطاء 
الحالييـــن والعمل على اكتســـاب عمـــالء جدد. وقد 
نجحـــت »إعـــادة« فـــي تقليـــل المخاطـــر الناتجة عن 
الجائحـــة فقد حققـــت نموًا في إجمالي األقســـاط 
المكتتبة بنســـبة 18 بالمائة مقارنة بالعام الســـابق 
مســـجلًة 935 مليون ريال ، وذلـــك على الرغم من 
تنافسية ســـوق إعادة التأمين والتراجع االقتصادي 

الجائحة. أعقـــاب  في 

وانعكاســـًا لجهـــود تطويـــر األعمـــال دوليـــًا بهدف 
االنتشـــار الجغرافـــي والمحافظـــة علـــى محفظـــة 
متنوعـــة حققت الشـــركة نمـــوًا بنســـبة 25 بالمائة 
في األســـواق العالمية مقارنة بالعام الســـابق بما 
فيها أســـواق جديدة مثل أســـواق آســـيا الوسطى. 
وبهذا استطاعت الشـــركة أن ترفع تمثيل األسواق 
العالميـــة إلـــى 63 بالمائـــة من إجمالي األقســـاط 
المكتتبـــة في العـــام 2020م بتواجد فـــي أكثر من 
40 ســـوقًا في آســـيا والشـــرق األوســـط وأفريقيا 
والمملكـــة المتحـــدة ، األمر الذي يعـــزز التوازن في 
محفظـــة األعمـــال ويســـاهم فـــي تحســـين األداء 
الفنـــي. وعلـــى الصعيـــد المحلـــي تطـــورت أعمال 

الشـــركة فـــي ســـوق المملكـــة العربية الســـعودية 
أيضًا محققًة نموا بنســـبة 8 بالمائة في االقســـاط 
المكتتبـــة مقارنـــة بالعـــام الســـابق. كمـــا حصلت 
»إعـــادة« علـــى امتيـــاز إعـــادة التأمين علـــى »برنامج 
التأميـــن المشـــترك علـــى العيوب الخفيـــة« وذلك 

بشـــكل حصري لمـــدة خمس ســـنوات.

وبالنظر إلى قطاعات التأمين ســـجل قطاع التأمين 
الهندســـي أعلـــى نمـــو فـــي العـــام 2020م مقارنة 
بالعـــام الســـابق بنســـبة 111 بالمائـــة ، متبوعـــًا 
بقطاع التأمينـــات المتخصصة بنســـبة 66 بالمائة 
في حين ســـجل قطاع التأميـــن الصحي 20 بالمائة 

وقطـــاع تأميـــن المركبات بنســـبة 13 بالمائة.

اإلكتتاب والمطالبات1	.	
تعتبـــر نتائـــج االكتتاب فـــي العـــام 2020م امتدادًا 
لســـجل النتائـــج الفنيـــة اإليجابيـــة حيـــث حققـــت 
الشـــركة تحسنًا في معدل الخســـارة محققًة معدل 
60.6 بالمائـــة مقارنـــة بمعـــدل 65.9 بالمائـــة في 
العـــام الســـابق ، في حين ســـجل معدل الخســـارة 
المتراكـــم 97 بالمائـــة. ونتـــج عن ذلك تحســـن في 
فائـــض عمليات إعـــادة التأميـــن بنســـبة 2 بالمائة 
مقارنـــة بالعـــام الســـابق ليبلـــغ 69 مليـــون ريـــال. 
ويعـــزى مســـار التحســـن هذا إلـــى فعاليـــة إجراءات 
االكتتـــاب وإدارة المخاطـــر واألثـــر اإليجابي لتطبيق 
أســـلوب التنويـــع فـــي طبيعـــة األخطـــار وتوزيعها 
جغرافيـــًا. وقـــد توزعـــت األخطـــار المكتتبـــة علـــى 
تســـعة قطاعات رئيسية شـــملت قطاعات التأمين 
والتأميـــن  المتخصـــص  والتأميـــن  الحريـــق  ضـــد 

وتأميـــن  المركبـــات  وتأميـــن  الهندســـي  والتأميـــن  البحـــري 
الحـــوادث والمســـؤوليات وتأميـــن الحمايـــة والتأمين الصحي 

األخرى. والتأمينـــات 

تعرضـــت محفظة الشـــركة فـــي العام 2020م بشـــكل محدود 
نســـبيًا لحـــوادث ومطالبات ألخطـــار مرتبطة بجائحـــة كوفيد-
19 ، كمـــا ســـجلت الشـــركة مطالبـــات لحـــوادث تنـــدرج تحت 
فئـــة حـــوادث الكـــوارث الطبيعيـــة والحـــوادث الجســـيمة كان 
أبرزهـــا مطالبات ناتجة عن انفجار بيروت في شـــهر أغســـطس 
مـــن العـــام 2020م ، نتـــج عنهـــا ارتفـــاع فـــي معدل الخســـائر 
بالمائـــة   7.5 بمعـــدل  بالمائـــة مقارنـــة   8.6 إلـــى  الجســـيمة 

فـــي العام الســـابق.

وفـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التـــي مـــرت بهـــا أســـواق 
إيـــالء  الشـــركة علـــى  العـــام 2020م حرصـــت  التأميـــن فـــي 
األولويـــة إلدارة عمليات المطالبات بشـــكل فعال واســـتمرت 
فـــي تطبيق سياســـة إتمـــام المطالبات خالل ســـبعة أيام من 

المتطلبات. اكتمـــال 

وقد شـــهد العـــام 2020م تطـــورًا رئيســـيًا تمثل فـــي حصول 
الشـــركة علـــى امتيـــاز إعـــادة التأميـــن علـــى »برنامـــج التأميـــن 
المشـــترك علـــى العيـــوب الخفيـــة« وذلـــك بشـــكل حصـــري 
لمـــدة خمس ســـنوات ، والـــذي بموجبه يتوجـــب التأمين على 
المشـــاريع اإلنشـــائية غيـــر الحكومية في المملكة لمدة عشـــر 
ســـنوات لتغطيـــة العيوب الخفية والذي سيســـاهم في تقليل 
المخاطـــر الهيكلية للمبانـــي ورفع معايير جودة البناء. وســـيتم 
تطبيـــق البرنامج خالل مراحل وســـيمنح الشـــركة فرصًا نوعية 
مـــن حيـــث بنـــاء محفظـــة بحجـــم ووفـــرة اقتصاديـــة وكذلـــك 

تدعيمهـــا بأخطـــار ذات طبيعـــة مختلفة طويلـــة المدى.

كما اســـتمرت الشـــركة خالل العام 2020م في تطوير قدراتها 
الفنيـــة فـــي مجـــاالت مختلفـــة شـــملت االكتتاب والتســـعير 
وانتقـــاء األخطـــار وإدارة المطالبـــات وإدارة المخاطـــر. وبـــدأت 
الشـــركة فـــي مشـــاريع رقميـــة ضمـــن إســـتراتيجيتها للتحول 
الرقمي تســـتهدف رفـــع كفاءة العمليات الفنيـــة وتبني نماذج 
التحليـــل االكتوارية لدعم منهجية التســـعير والتحكم بمعدالت 
تراكـــم األخطـــار وترًكزها إضافة إلـــى تنبؤ الحوادث الجســـيمة 

وحـــوادث األخطـــار الطبيعية .

رأس المال البشري والتدريب1	..
كجـــزء مـــن أهـــم أولوياتهـــا تحـــرص الشـــركة علـــى ســـالمة 
موظفيهـــا وتوفيـــر بيئـــة عمـــل صحيـــة ، وتفاعاًل مـــع ظروف 
جائحـــة كوفيد-19 فقـــد تم تفعيـــل خطة اســـتمرارية األعمال 
مبكـــرًا واتخـــذت الشـــركة عـــدة إجـــراءات وتدابيـــر للحـــد مـــن 
تعـــرض موظفيها ألية أخطـــار ، وعملت علـــى توفير الظروف 
المناســـبة واآلمنـــة لتمكينهـــم من أداء عملهم. وشـــمل ذلك 
توفيـــر البيئـــة اإللكترونية للعمل عن بعـــد ، وتطبيق اإلجراءات 
النظاميـــة االحترازيـــة ، وحمـــالت توعويـــة بإجراءات الســـالمة 

المعلومات. وأمـــن 

وبهـــدف تعزيـــز قـــدرات موظفي الشـــركة وصقـــل مهاراتهم، 
اســـتمرت الشـــركة فـــي تنفيـــذ برنامجهـــا التدريبـــي برنامـــج 
إعـــادة للتدريب )SRDP( بالشـــراكة مع معاهـــد ومراكز تدريبية 
متخصصـــة بهـــدف رفع مســـتوى المعرفة الفنية لمنســـوبي 
المهنيـــة  المؤهـــالت  علـــى  حصولهـــم  وتســـهيل  الشـــركة 
المعتمدة، إضافة إلى برامـــج التأهيل والتدريب في المجاالت 
المختلفـــة محليـــًا وخارجيًا. وقد نتج عن ذلـــك حصول عدد من 
منســـوبي الشـــركة على شـــهادات مهنية من جهـــات معتمدة 
 CII مثـــل األكاديميـــة الماليـــة والمعهـــد البريطانـــي للتأميـــن
ومدرســـة هارفـــارد لألعمال HBS. كما شـــاركت الشـــركة في 
 »The Insurance Leaders Preparation Program« برنامج
المقـــدم مـــن البنـــك المركزي الســـعودي. أما في إطـــار جهود 
التوطيـــن، فقـــد حصلت الشـــركة علـــى تصنيـــف بالتيني في 
برنامـــج نطاقات حيث حققت معدل َســـْعَودة بلـــغ 71 بالمائة 
فـــي نهايـــة عـــام 2020م ، إضافـــًة إلـــى رفـــع تمثيـــل العنصر 
النســـائي فـــي العـــام 2020م إلـــى 30 بالمائـــة مـــن إجمالـــي 

منســـوبي الشـــركة بزيـــادة 13 بالمائـــة من العام الســـابق.
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األنظمة المعلوماتية1	..
تـــم فـــي العـــام 2020م وحســـب خطـــة التحـــول 
الرقمي للشـــركة العمل على عدة مشـــاريع لتطوير 
البنيـــة الرقميـــة للشـــركة ومن ضمنها بنـــاء قاعدة 
بيانـــات مركزيـــة متوافقـــة مـــع معاييـــر مؤسســـة 
أكـــورد العالميـــة ، إضافـــة إلـــى ترقيـــة األنظمـــة 
جديـــد  نظـــام  وتطبيـــق  والمحاســـبية  الماليـــة 

االســـتثمار. إلدارة 

كمـــا تم االنتهـــاء من تطويـــر برامج إعـــادة التأمين 
المســـتجدة  العمـــل  متطلبـــات  مـــع  لتتوافـــق 
والمنتجـــات المطـــورة التي طرحتها الشـــركة ابتداًء 
مـــن العـــام 2020م مثـــل التأميـــن ضـــد العيـــوب 
الخفيـــة. كمـــا تم البدء في عمل الدراســـات الالزمة 
مـــع  لتكـــون متوافقـــة  الشـــركة  أنظمـــة  لتجهيـــز 
 IFRS تطبيـــق المعاييـــر الدوليـــة للتقاريـــر الماليـــة
17 وذلك حســـب الخطة الزمنيـــة المعدة من قبل 

المركزي. الســـعودي  البنـــك 

الشـــركة لضمـــان ســـالمة  مـــع خطـــة  وتماشـــيا 
الموظفين واســـتمرار تقديـــم الخدمـــات التأمينية 
دون انقطـــاع اثنـــاء جائحـــة كورونـــا فقـــد تـــم بنـــاء 
منصـــة عمل آمنـــة لتمكين جميـــع الموظفين من 
العمل مـــن المنـــزل وتزويدهـــم باالجهـــزة وبرامج 
التواصـــل الضروريـــة، وكمـــا تـــم تحســـين جميـــع 
الشـــركة وزيـــادة  البيانـــات فـــي مواقـــع  خدمـــات 
االحتياطـــات األمنية الســـيبرانية لضمان انســـيابية 

العمـــل مـــن المنزل والشـــركة.

أمن المعلومات1	..
تتبنـــى الشـــركة تطبيـــق إطـــار األمـــن الســـيبراني 
الصـــادر عن البنـــك المركزي الســـعودي والضوابط 
األساســـية لألمـــن الســـيبراني الصادرة عـــن الهيئة 
الوطنية لألمن الســـيبراني بالمملكة ، والتي تمكن 
الشـــركة مـــن التعـــرف علـــى المخاطـــر المتعلقـــة 
باألمن الســـيبراني والتعامل معهـــا بفعالية بهدف 
ضمـــان ســـالمة البنيـــة الرقميـــة وحمايـــة أصـــول 
ومعلومات للشـــركة. وتماشـــيًا مع خطط الشركة 
لتعزيـــز معاييـــر األمـــن الســـيبراني نفذت الشـــركة 
خـــالل العـــام 2020م عـــددًا مـــن المبـــادرات التـــي 
والخصوصيـــة  الحمايـــة  مســـتوى  لرفـــع  تهـــدف 
والبرامـــج  الـــدورات  مـــن  عـــدد  تقديـــم  شـــملت 
التوعويـــة فـــي مجـــال أمـــن المعلومـــات لكافـــة 
موظفـــي الشـــركة بحســـب طبيعـــة تخصصاتهم ، 
وتطبيـــق إجـــراءات وتدابيـــر دقيقة لضمـــان حماية 
تقنيـــة  حلـــول  واســـتخدام  العمـــالء  وخصوصيـــة 

أمنيـــة متطورة. وأنظمـــة 

خطـــة  إطـــار  وفـــي  كوفيـــد-19  جائحـــة  وخـــالل 
تفعيـــل  تضمنـــت  التـــي  األعمـــال  اســـتمرارية 
العمـــل عـــن بعـــد ، قامـــت الشـــركة برفـــع حالـــة 
التأهـــب لمواجهـــة أيـــة أخطـــار قـــد تتعـــرض لهـــا 
أنظمـــة الشـــركة نتيجة للظـــروف الغيـــر االعتيادية 
، كمـــا طبقـــت الشـــركة ضوابط وإرشـــادات األمن 
الســـيبراني للعمل عـــن بعد خالل حالة االســـتعداد 
لمواجهـــة الجائحة الصادرة عـــن الجهات التنظيمية.

تطورات عامة1	..
تمكنـــت الشـــركة مـــن المحافظـــة علـــى تصنيفها 	 

القـــوة الماليـــة مـــن الفئـــة A3 علـــى المســـتوى 
العالمـــي مـــن وكالـــة التصنيف اإلئتمانـــي الدولية 
موديز بنظرة مســـتقبلية مســـتقرة وحصلت أيضًا 
علـــى تصنيـــف مـــن الفئـــة A1.sa على مســـتوى 
المملكـــة. كمـــا تمكنـــت الشـــركة مـــن المحافظة 
علـــى تصنيـــف ائتمانـــي للقـــوة الماليـــة مـــن فئة 
AA+ من وكالة ســـمة للتصنيـــف )تصنيف( بنظرة 

مستقرة. مســـتقبلية 
حصلـــت الشـــركة علـــى تجديـــد لترخيـــص مزاولـــة 	 

المركـــزي  البنـــك  مـــن  التأميـــن  إعـــادة  أعمـــال 
ســـنوات. ثـــالث  لمـــدة  الســـعودى 

تم تشـــكيل مجلس إدارة لفتـــرة جديدة تمتد لثالث 	 
يتضمـــن  2023م  وحتـــى  2020م  مـــن  ســـنوات 
أعضـــاء مـــن ذوي الخبـــرة المتنوعة محليـــًا وعالميًا 
وذلك بنـــاًء على انتخابـــات أجرتها الجمعيـــة العامة 

للمســـاهمين في شـــهر مايـــو 2020م.
طـــورت الشـــركة إطـــار االســـتدامة والذي يســـتند 	 

إلـــى المعاييـــر العالميـــة لمبـــادئ الحوكمـــة البيئية 
األولويـــات  ويحـــدد  والمؤسســـية  واالجتماعيـــة 
أعمـــال  لممارســـة  الجوهريـــة  والموضوعـــات 

الشـــركة بشـــكل مســـتدام.
حصلـــت الشـــركة علـــى شـــهادة اعتمـــاد شـــرعي 	 

مـــن المستشـــار الشـــرعي الخـــاص بالشـــركة »دار 
الشـــرعية«. المراجعـــة 
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التوقعات المستقبلية. .

شـــهدت األســـواق الماليـــة علـــى مســـتوى العالم 
االســـتقرار  عـــدم  مـــن  وحالـــة  اســـتثنائية  ظروفـــًا 
فـــي أعقاب جائحـــة كوفيـــد-19 نتج عنهـــا تحديات 
صحيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة رئيســـية ســـتظل 
آثارهـــا لفترة غير معلومة. ويشـــكل ذلـــك تحٍد كبير 
تجـــاه القدرة على التنبؤ بســـمات لمرحلـــة القادمة 
فـــي ظـــل إســـتمرار ســـعي أغلـــب االقتصاديـــات 
علـــى احتـــواء األضـــرار الناتجـــة واالنتقـــال إلى طور 
أســـواق  وتتفـــاوت  الجائحـــة.  آثـــار  مـــن  التعافـــي 
التأميـــن وإعـــادة التأمين فـــي قدرتها علـــى التأقلم 
مع الظـــروف التي فرضتها الجائحـــة وعلى األغلب 
ســـتخلق واقعا جديدا يتوجب االســـتعداد له ، حيث 
يتوقع أن يتأثر أســـلوب التعاطي مع إدارة المخاطر 
بالنســـبة للحكومات واألنشـــطة التجارية واألفراد. 
وقـــد ينعكـــس ذلـــك على مســـتقبل الطلـــب على 
رصـــدت  كمـــا  والتأميـــن.  المخاطـــر  نقـــل  حلـــول 
األســـواق العالمية تحـــرك عدد من شـــركات إعادة 
التأميـــن الفاعلـــة تجـــاه رفـــع أســـعار عقـــود إعـــادة 

التأميـــن لتعويـــض خســـائرها خـــالل الجائحة.

كمـــا تترقـــب أســـواق التأميـــن المحليـــة والعالمية 
صـــدور تشـــريعات جديـــدة مثـــل تطبيـــق المعايير 

الدوليـــة للتقاريـــر الماليـــة IFRS 17 والتي ســـتغير 
من أســـلوب التعامـــل مع عقود التأمين وقياســـها 
وعرضهـــا واإلفصـــاح عنها وســـينعكس ذلك على 
أداء الشـــركة فـــي المراحـــل األولـــى للتحـــول إلـــى 

الجديدة. المعاييـــر 

ومـــن المتوقـــع أن تســـهم المبـــادرات الحكوميـــة 
التـــي تقودهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 
إحداث اســـتقرار على مســـتوى االقتصـــاد المحلي 
المبـــادرات  حزمـــة  ســـاهمت  فقـــد  والعالمـــي. 
فـــي  الحيويـــة  القطاعـــات  دعـــم  فـــي  الحكوميـــة 
المملكـــة بمـــا فـــي ذلـــك قطـــاع التأميـــن ، وتـــم 
البـــدء في مشـــاريع نوعية مرتبطة بســـوق التأمين 
شـــملت علي ســـبيل المثال دعم االلتزام بالتأمين 
ضـــد الغيـــر علـــى المركبـــات ، ومشـــروع التأميـــن 
علـــى حقوق ومســـتحقات العاملين لدى منشـــآت 
القطـــاع الخـــاص مـــن غير الســـعوديين ، ودراســـة 
التأميـــن علـــى الممتلـــكات الحكوميـــة ، وبرنامـــج 
تطويـــر القطـــاع المالـــي ، إضافـــة إلـــى اســـتمرار 
جهـــود تطوير قطـــاع التأميـــن التي يقودهـــا البنك 

المركـــزي الســـعودي.

وطـــرح مشـــروع التأمين المشـــترك علـــى العيوب 
الخفيـــة التـــي حصلت الشـــركة علـــى امتيـــاز إعادة 
التأميـــن بشـــكل حصـــري لمـــدة خمـــس ســـنوات 
والذي ســـيمنح الشـــركة فرصًا للنمـــو والتنوع فى 

طبيعـــة المخاطر علـــى المـــدى البعيد.

فـــي ضـــوء تطور أعمـــال الشـــركة وســـعيًا للحفاظ 
علـــى اســـتراتيجية يقظـــة ونمـــوذج عمـــل فعـــال 
المختلفـــة  التحديـــات  مـــع  التعاطـــي  علـــى  قـــادر 
والتغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى األســـواق وتواكـــب 
التطـــورات التقنيـــة ، قامت الشـــركة بإعـــداد خطة 
العمـــل حتـــى عـــام 2023 م والتي تأتي اســـتكمااًل 
للنهج اإلســـتراتيجي الـــذي تتبعه الشـــركة والقائم 

علـــى تعزيـــز المركـــز التنافســـي الشـــركة من خالل 
المرتقـــب  النمـــو  ذات  األســـواق  علـــى  التعـــرف 
ذات  األخطـــار  وانتقـــاء  اختراقهـــا  علـــى  والعمـــل 
الربحيـــة المجزيـــة وتحقيـــق تـــوازن فـــي محفظـــة 
األخطار المكتتبة. وترتكز اســـتراتيجية الشـــركة على 
محاور رئيســـة خمســـة تســـاهم في رفـــع وتعظيم 
قيمـــة الشـــركة بما يحقـــق طموحات مســـاهميها 

تتمثـــل فـــي التالي:

تحقيـــق حجم أعمـــال مجـــزي اقتصاديـــًا يمكن 	 
الشركة من اســـتيعاب تأثير الحوادث الجسيمة 
مـــن ناحيـــة ، ومن ناحيـــة أخرى يســـمح بتحمل 

التشـــغيلية التكاليف  أعباء 
الحفاظ علـــى محفظة تأمينيـــة تتمتع بقدر من 	 

التنوع فـــي األخطار المكتتبة وكذلك االنتشـــار 
مســـتدامة  فنيـــة  عوائـــد  لضمـــان  الجغرافـــي 

وللتحكـــم في مخاطـــر التركـــز والتراكم
بنـــاء عالقات متميزة ومســـتدامة مـــع العمالء 	 

والوســـطاء والشـــركاء قائمة على مبدأ االلتزام 
طويـــل المدى والمنفعة المشـــتركة

تطوير وامتالك قدرات فنية وتشـــغيلية وتقنية 	 
عاليـــة تســـخر  وبشـــرية ذات كفـــاءة وفعاليـــة 

لتقديـــم خدمات متميـــزة للعمالء والشـــركاء
يتمثـــل 	  صلـــب  مالـــي  مركـــز  علـــى  الحفـــاظ 

فـــي رأســـمال قـــوي ومســـتوى مـــالءة مالئم 
واحتياطيـــات فنيـــة كافيـــة ومصـــادر إيـــرادات 

إئتمانـــي قـــوي. وعوائـــد متنوعـــة وتقييـــم 

وقـــد وضعت الشـــركة ضمن خطتها المســـتقبلية 
افتراضـــات متعددة قائمة علـــى توقعات اتجاهات 

األســـواق شـــملت الجوانب الفنية واالقتصادية

والجيوسياســـة والتقنية واالستثمارية واالجتماعية 
وقامـــت بتقييـــم التأثيـــرات المحتملة علـــى أعمال 

الشـــركة الفنية والتشـــغيلية والمالية.
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المخاطر الحالية والمستقبلية. .
يحـــدد مجلـــس إدارة الشـــركة مـــدى قابليـــة الشـــركة للتعـــرض للمخاطـــر والقـــدرة علـــى تحملهـــا والخطـــط 
اإلســـتراتيجية وخطـــط األعمال. ويتم متابعة أعمال الشـــركة من خالل مجلس اإلدارة واللجـــان الفرعية وإدارة 
الشـــركة التنفيذيـــة. ويضع مجلـــس اإلدارة أنظمة ومعاييـــر داخلية للتحقـــق من كفاية وكفـــاءة إدارة مخاطر 
الشـــركة. وحســـب مـــا ورد في اإليضاح رقم )0.( مـــن اإليضاحات حول القوائم المالية فإن الشـــركة معرضة 
لمخاطـــر إعـــادة التأمين، وإعادة اإلســـناد ، وإدارة المطالبـــات، واحتياطيات المطالبات، واالئتمان والســـيولة 
ومعـــدالت صـــرف العمـــالت األجنبية، معدالت أســـعار العمـــوالت الخاصـــة، والســـوق، وإدارة رأس المال، 

والقيمـــة العادلة لـــأدوات المالية والمخاطـــر المتعلقة بالمتطلبـــات النظامية.

كمـــا أســـفرت المراجعـــة الســـنوية للمخاطـــر بالشـــركة خـــالل عـــام0	0	 م عـــن تحديـــد المخاطـــر الحاليـــة 
التاليـــة: والمســـتقبلية 

مخاطر إعادة التأمين1..	
مخاطـــر إعـــادة التأميـــن تشـــمل التركـــز، والتراكم، 
والتعرض لحـــوادث الكوارث والحوادث الجســـيمة 
أنشـــطة  فـــي  التوســـع  عـــن  الناتجـــة  المنفـــردة 
المطالبـــات  عـــدد  فـــي  واألرتفـــاع  اإلكتتـــاب، 
وارتفـــاع حدتهـــا. ويمكـــن الحـــد من هـــذه المخاطر 
واإللتـــزام  المخاطـــر  فـــي  التنويـــع  خـــالل  مـــن 
بمعاييـــر اإلكتتـــاب باإلضافـــة إلى اإلســـتفادة من 

تغطيـــة إعـــادة اإلســـناد.

مخاطر إعادة اإلسناد1..	
تنشـــأ مخاطر إعادة اإلســـناد من عدم قيام معيدي 
إتفاقيـــات  حســـب  بالتزاماتهـــا  بالوفـــاء  التأميـــن 
إعـــادة اإلســـناد وتشـــمل عـــدم دفـــع المطالبـــات 
المســـتحقة. وللتقليـــل مـــن هـــذه المخاطـــر يتـــم 
إختيار شـــركات إعادة التأمين بشـــكل دقيق وتوزيع 
اإلســـناد علـــى عـــدد مـــن شـــركات إعـــادة التأمين، 

والتأكـــد مـــن التصنيـــف اإلئتمانـــي الخـــاص بها

مخاطر إدارة المطالبات1...
تنشـــأ مخاطر إدارة المطالبات بشـــكل رئيســـي نتيجـــة لتحديد 
إحتياطيـــات المطالبـــات أو دفع تعويضات بشـــكل غير صحيح 
أو غير مكتمل. تقوم إدارة المطالبات بالشـــركة بتطبيق قواعد 
وإجـــراءات معينـــة للتأكـــد مـــن إدارة المطالبـــات بشـــكل عادل 
وفعال وبحســـب شـــروط وثيقة التأمين والتزامـــًا بالمتطلبات 

النظاميـــة والحفـــاظ على المصلحة العامة للشـــركة.

مخاطر اإلحتياطات1...
تكـــون  عندمـــا  الشـــركة  فـــي  اإلحتياطيـــات  مخاطـــر  تنشـــأ 
اإلحتياطيـــات المرصـــودة غير كافيـــة للوفاء بمطالبـــات إعادة 
التأميـــن وذلـــك مـــن خـــالل التنبـــؤات غيـــر الدقيقـــة. إلدارة 
اإلحتياطيـــات، وللحد من اآلثار الســـلبية لتلـــك المخاطر يقوم 
الفريق اإلكتواري بالشـــركة بتطبيق عـــدد من الطرق المعتمدة 
المطالبـــات  تطـــور  ومراقبـــة  النهائيـــة  المطالبـــات  لتقديـــر 
والقيـــام بإختبـــارات قيـــاس الجهـــد ألرصـــدة مطلوبـــات إعادة 

النهائية. التأميـــن 

مخاطر االئتمان1...
تتمثـــل مخاطـــر اإلئتمـــان فـــي عدم مقـــدرة طرف مـــا، على 
ِدي التأمين، الوســـطاء  ســـبيل المثال معيدي التأمين، ُمســـنِّ
أو مصـــدري الديون، على الوفاء بإلتزاماتهم بشـــأن أداة مالية 
ممـــا يؤدي إلى تكبد الشـــركة لخســـارة مالية. ويتـــم التعامل 
مـــع هـــذه المخاطر من خـــالل سياســـات تضمـــن التأكد من 
مســـتوى جودة االئتمان والمركز المالي والقانوني باإلضافة 

إلـــى تطوير العالقـــة والمراقبة الدورية للذمـــم المدينة..

مخاطر السيولة1...
تكمـــن مخاطـــر الســـيولة فـــي عـــدم توفـــر الســـيولة الالزمـــة 
للوفـــاء بالتزامـــات الشـــركة الماليـــة ، وتقوم الشـــركة بمتابعة 
متطلبـــات الســـيولة بشـــكل دوري للحـــد مـــن هـــذه المخاطر 
كمـــا تحدد سياســـة اإلســـتثمار ضوابـــط محـــددة للتعامل مع 

الســـيولة.. مخاطر 

مخاطر صرف العمالت1...
تنشـــأ مخاطر صرف العمـــالت من خالل التذبذب في أســـعار 
العمالت األجنبية مما يؤثر على اســـتثمارات الشـــركة األجنبية 
ونتائـــج عمليـــات إعـــادة التأميـــن المرتبطـــة بعمـــالت أجنبية. 
وتقـــوم الشـــركة بمتابعـــة أســـعار العمـــالت األجنبية بشـــكل 
دوري للحـــد من هذه المخاطر واتخاذ اإلجراء المناســـب إذا لزم

مخاطر السوق1...
تؤثـــر المخاطـــر الناتجـــة عـــن العوامـــل اإلقتصاديـــة وإتجاهات 
الشـــركة  أنشـــطة  الجيوسياســـية فـــي  األســـواق والظـــروف 
وإســـتثماراتها، وتشمل مخاطر أســـعار األسهم وأسعار الفائدة 
وأســـعار صرف العمالت وعـــدم اإلســـتقرار اإلقتصادي، على 
ســـبيل المثـــال التغيـــر في أســـعار النفـــط، ويتـــم التعامل مع 
هـــذه المخاطـــر مـــن خـــالل إســـتراتيجية اإلســـتثمار المتوازنة 

والمعتمـــدة مـــن قبـــل مجلس إدارة الشـــركة.

25 24

الشركة السعودية إلعادة التأمينتقرير مجلس اإلدارة



المخاطر القانونية 1...
وااللتزام بالمتطلبات النظامية

يتطلـــب من الشـــركة االلتزام بالمتطلبـــات القانونية 
والتنظيميـــة للجهـــات الرقابية، خاصـــة أنظمة هيئة 
الســـوق الماليـــة ,البنك المركـــزي الســـعودي ,وزارة 
التجـــارة, وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية 
والشـــئون اإلجتماعيـــة. وتتبـــع الشـــركة سياســـات 
تضمن االلتزام الكامل بجميـــع المتطلبات النظامية 
وتتعامـــل معها بجدية تامة ، كما توجد لدى الشـــركة 

إدارة إلتـــزام متخصصـــة ترتبط بلجنـــة المراجعة.

المخاطر السيبرانية1..0	
تعد المعلومات مـــن األصول المهمة ألي منظمة، 
ومـــع التوســـع فـــي اســـتخدام نظـــم المعلومـــات 
معرضـــة  فإنهـــا  الشـــركة  أنشـــطة  فـــي  والبيانـــات 
لالختراق، الســـرقة، التعطيل، التســـريب، التعديل أو 
التدميـــر من قبل أشـــخاص أو جهـــات غير مصرح لها 
هدفهـــا اإلضـــرار بالشـــركة، وأصولهـــا، وموظفيها، 
وجهات أخرى، والدولة. الشـــركة تســـتخدم مجموعة 
واالحترازيـــة،  والتقنيـــة  التنظيميـــة  األدوات  مـــن 
الحواســـيب،  حمايـــة  إلـــى  الهادفـــة  والممارســـات 
الخـــوادم والشـــبكات ومـــا بداخلهـــا مـــن بيانات من 
االختراقـــات أو التلـــف أو التغييـــر أو تعطل الوصول 

للمعلومـــات أو الخدمـــات .

مخاطر السمعة1..		
ُتعد ســـمعة الشـــركة أمًرا مهماً  للحصـــول على ثقة 
عمـــالء الشـــركة الحالييـــن والمســـتقبليين، وبالتالي 
المعلومـــات واألخبـــار، المرتبطـــة مباشـــرة أو غيـــر 
مباشـــرة بالشـــركة ، يمكـــن أن تضر بســـمعتها وقد 
تفقـــد الثقة في اســـتخدام الشـــركة كمؤمـــن إلعادة 
التأميـــن. للحـــد من هـــذه المخاطـــر تحافظ الشـــركة 
علـــى ثقة شـــركائها بشـــكل جيـــد من خـــالل قنوات 
اتصـــال مناســـبة، وإيضـــاح قـــوة الشـــركة وعالمتها 
الشـــركة  أن  كمـــا  األوقـــات.  جميـــع  فـــي  التجاريـــة 
لديهـــا تصنيـــف مالـــي AA+ مـــن قبل وكالة ســـمة 
للتصنيـــف »تصنيـــف« و A3 من قبـــل وكالة موديز.

مخاطر التصنيف1..		
تتعرض شـــركات إعادة التأمين لخفض التصنيف من 
قبـــل وكاالت التصنيـــف إذا كانـــت الشـــركة غير قادرة 
علـــى تلبيـــة متطلبـــات الـــوكاالت مما قـــد يؤثر على 
ســـمعة الشـــركة ونموها. وتقـــوم وكاالت التصنيف 
بشـــكل رئيســـى بتقييـــم رئيـــس قـــدرة الشـــركة على 
االلتزام بمتطلباتها المالية، وبالتالي الخســـائر المالية، 
النمـــو الكبير والتصنيف الســـيادي للمملكـــة العربية 
الســـعودية من العوامل الرئيســـة التي تؤثر على قدرة 
الشـــركة على االلتزام بالمتطلبـــات المالية. وللحد من 
هذا الخطر تقوم الشـــركة بـــإدارة رأس المال المطلوب 
مـــن قبل وكاالت التصنيف على أســـاس ربع ســـنوي 
ويتـــم إجـــراء مناقشـــة دوريـــة معهـــا لتحديثهـــا فيمـــا 
يتعلـــق بالعمل والســـوق وإذا كان هنـــاك أي مخاوف 
أثارتهـــا يتـــم تناولها، ويتخـــذ اإلجراء المناســـب إذا كان 

هنـــاك أي تغيير كبير فـــي بيان مخاطر الشـــركة.

المخاطر حديثة المنشأ1...	
تعـــد المخاطـــر الحديثـــة النشـــوء عاليـــة الخطـــر حيـــث يصعب 
اكتشـــافها مبكـــرًا, وباالمـــكان خفـــض حجـــم الخطـــر بشـــكل 
كبيـــر اذا تـــم اكتشـــافها المبكر. تقـــوم الشـــركة بمتابعة جميع 
االحداث العالمية والتي قد تكون مســـببًا ألي مخاطر للشـــركة 
وتبقـــي مجلس اإلدارة ولجانه المعنيـــة واالدارة التنفيذية على 
إطـــالع فـــي مســـتجداتها وتقديـــم الحلـــول الالزمـــة لتفـــادي, 

نقـــل او خفـــض الخطر.

من هـــذه االخطـــار جائحة فيـــروس كورونـــا المســـتجد. بنهاية 
عـــام 2019, تـــم اإلعالن عـــن نوع جديـــد من فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( قد بدأ في االنتشـــار. خالل شـــهر فبراير انتشـــرت 
هـــذه الجائحـــة حول العالـــم, وقامت منظمة الصحـــة العالمية 
بتصنيفـــه كوباء. شـــهدت االســـواق الماليـــة تذبذبـــًا عاليًا مع 
ظهـــور البيانـــات االقتصاديـــة. نشـــأت ايضًا مخاطر تشـــغيليه 
وماليـــة مع انتشـــار هـــذا الحدث. قامـــت الشـــركة بتقييم هذه 
المخاطـــر واثرها بشـــكل اســـتباقي وقامت باتخـــاذ العديد من 

القـــرارات والمعايير االســـتباقية التـــي تؤكد على:

صحة وسالمة الموظفين والمجتمع 	 
المحيط بنطاق التشغيل

إستمرارية أعمال الشركة حول العالم وحمايتها	 
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02
ثانيًا: تقرير االستدامة 

تقرير مجلس اإلدارة

تسليط الضوء على عام 2020. 1

نهج االستدامة. 2

المساهمة الوطنية. 3

حوكمة قوية. 4

عالقات العمالء المسؤولة. 5

التأمين المستدام. 6

رعاية الناس والمجتمع. 7

حماية البيئة. 8
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تسليط الضوء على عام 0	0	. 	

الحصول على شهادة االعتماد الشرعي%63 أعمال دولية )خدمات تصدير(

الفئة البالتينية في برنامج نطاقات، تحقيق التوطين 
بنسبة ٪71 من إجمالي القوى العاملة لدينا وبنسبة 77٪ 

إلدارتنا العليا

تنفيذ تدابير استجابة ناجحة لـكوفيد-19 داخل شركتنا

أكثر من 82 مورًدا محليًا مشاركًا يمثلون ٪81 من إنفاق 
المشتريات

تم توفير أكثر من 2416 ساعة من التدريب حيث أنَّ 
27 ساعة منها تركز على التدريب المتعلق بالصحة 

والسالمة والبيئة

 935 مليون ريال سعودي في اإليرادات، واحتفظنا تخفيض إجمالي استهالك الطاقة بنسبة 23%
بمتوسط ٪8 من سوق إعادة التأمين السعودي في 

الفترة ما بين 2020-2016

شركة إعادة التأمين الحصرية على برنامج التامين المشترك 
للعيوب الخفية

مشاركة موظفات الشركة في برنامج القيادة النسائية 
بالمشاركة مع معهد إنسياد 

تمثل المرأة ٪30 من إجمالي القوى العاملة وارتفعت 
نسبة المرأة في الشركة بنسبة 13٪

تسوية ٪98 من المطالبات خالل 7 أيام 

تصنيف القوة المالية من الفئة A3 من وكالة التصنيف معدل المالءة المالية يتجاوز 251%
 +AA االئتماني الدولية موديز وتصنيف القوة المالية

من وكالة تصنيف

نهجنا في االستدامة. 	

شـــركات  إحـــدى  بصفتنـــا 
إعـــادة التأميـــن الرائدة في 
المنطقـــة، نحن نهدف إلى 
أن نكـــون مثـــااًل يحتذى به 
لتبّني ممارســـة مســـتدامة

حيـــث نعتبـــر التصرف بمســـؤولية والنزاهة والحفـــاظ على القيمة من قيـــم أعمالنا األساســـية، ونهدف من 
خـــالل عملياتنـــا التجاريـــة إلى إحـــداث تأثير إيجابي علـــى مجتمعنا والبيئة. ســـلطت جائحة كورونـــا الضوء على 

أهميـــة وجـــود مســـتقبل أكثر وعيـــًا، بيئيًا واجتماعيًا. نســـعى من خـــالل اســـتراتيجيتنا إلى دعم التنميـــة االجتماعية وتعزيز مشـــاركة 
موظفينـــا، باإلضافة إلى المشـــاركة في الجهـــد العالمي للتخفيف من تغير المناخ وتحســـين القيمة االقتصادية وتوســـيع محفظة 
عمالئنـــا. عـــالوة على ذلك فإننا نهدف إلى ترســـيخ االســـتدامة في عملية صنـــع القرار ونموذج األعمـــال والعمليات. في الصميم، 
نحـــن شـــركة إعـــادة تأمين متوافقة مع الشـــريعة اإلســـالمية وبالتالـــي فإن أسســـنا األخالقية قوية ونســـاهم في رفاهيـــة وحماية 
األفـــراد والشـــركات التـــي تواجـــه جميـــع أنـــواع المخاطـــر. يعتمد أســـاس اســـتراتيجيتنا علـــى القيمة التي نكرســـها لجميـــع أصحاب 
المصلحـــة لدينـــا باإلضافـــة إلى عمالئنـــا والوســـطاء والمســـاهمين والمحللين والمســـتثمرين والموظفيـــن والهيئـــات التنظيمية 

والموردين وشـــركاء األعمـــال والمجتمع:

العمالء والوسطاء
نتبع نهجًا يركز على العميل ونستثمر في تحقيق 

توقعاتهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم

الهيئات التنظيمية
وضعنا إطارًا شاماًل لحوكمة الشركات يشرف 
على االلتزام بالقواعد واللوائح في المملكة 

العربية السعودية وفي األسواق التي نعمل فيها.

المساهمون والمحللون والمستثمرون
نطمح إلى تلبية توقعات المساهمين باستمرار 
وخلق قيمة من خالل إدارة األعمال بأقصى قدر 

من الشفافية والمساءلة

الموظفين
نسعى جاهدين لتزويد موظفينا بفرص التدريب 
والتطوير لتحسين كفاءاتهم وتوفير مكان عمل 

آمن وصحي وشامل

الموردين وشركاء األعمال
نختار بعناية الموردين الذين يشاركوننا قيمنا 
ونحن ملتزمون بالمعاملة األخالقية والعادلة 

لموردينا

المجتمع
نحن نشارك بشدة ونستثمر في صحة وسالمة 

المجتمعات التي نخدمها

قنوات التواصل االجتماعي ومنها لينكد إن
مكاتب لخدمة العمالء

حلقات دراسية عبر اإلنترنت لألسواق
أنشطة متعلقة بالسوق اإلقليمي والدولي

إطار األمن السيبراني

التدقيق الداخلي
لجنة التدقيق

المراجعة الخارجية
إدارة االلتزام
اللجنة الفنية

لجنة مخاطر األعمال
تقارير سنوية

قنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع 
المساهمين
تقارير سنوية

الجمعيات العامة السنوية
النتائج المالية على اأُلسس الربع سنوية

بيانات صحفية
مؤتمرات المستثمرين واالجتماعات الفردية

تطبيق الشركة الهاتفي لعالقات المستثمرين
إطار تقبل المخاطر

فريق الموارد البشرية
الدورات التدريبية وورش العمل

برامج التطوير الوظيفي
برنامج مشاركة الموظفين

قنوات اتصال شفافة ومفتوحة
سياسة المبلغين عن المخالفات
شبكة اإلنترانت الخاصة بالشركة

تغطي تأمين الصحة والحياة

أقسام المشتريات
تقارير سنوية

تقارير وكالة االئتمان

تبرعات المجتمع
رعاية األنشطة

دورات تدريبية وورش عمل
دعم حماية األصول الوطنية
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تقييم األولويات

بدأنا رحلة طموحة بشأن الحوكمة البيئية 
واالجتماعية والمؤسسية في عام 0	0	

بتقييـــم األولويات من خالل تحديد الموضوعات الجوهرية الرئيســـية لدينا؛ يعكس تحليلنا لألهمية النســـبية 
)كمـــا هو موضح أدنـــاه( القضايا األكثر أهمية ألعمالنا وأصحـــاب المصلحة لدينا.

المواضيع ذات األهميةمكانة
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صلحة والقرارا

ب الم
صحا

ى تقييم أ
التأثير عل

أهمية التأثيرات

األكثر أهميةأكثر أهميةمهم

حوكمة الشركات1

حماية البيانات واألمن السيبراني2

تنمية المواهب3

خدمة االستراتيجية الوطنية4

تغير المناخ وانتقال الطاقة5

األخالق واالمتثال6

األداء المالي7

رضا العمالء8

التنوع والشمول9

دمج الحوكمة البيئية واالجتماعية 10
وحوكمة الشركات في التأمين

االبتكار والرقمنة11

االستثمار بمسؤولية12

الوصول إلى التأمين13

المنتجات والخدمات المستدامة14

االستثمار المجتمعي15

الصحة والسالمة16

اإلدارة البيئية17

المشتريات المستدامة18

تعـــد حوكمة الشـــركات وحمايـــة البيانات واألمن الســـيبراني وتنميـــة المواهب ودعم االســـتراتيجية الوطنية 
وتغيـــر المنـــاخ وانتقـــال الطاقـــة باإلضافة إلـــى األخالقيات واالمتثـــال في غايـــة األهمية، حيـــث يتم وضع 
تركيـــز اســـتراتيجي إضافـــي علـــى األداء المالـــي ورضا العمـــالء والتنوع والشـــمول ودمـــج الحوكمـــة البيئية 

واالجتماعيـــة وحوكمـــة الشـــركات في التأميـــن واالبتـــكار والرقمنة باإلضافة إلى االســـتثمار بمســـؤولية.

إطار عمل االستدامة
يوضـــح إطـــار عمـــل االســـتدامة لدينـــا التزامنـــا االســـتراتيجي 
تجـــاه االســـتدامة ويحدد مجـــاالت تركيزنا التي تعزز الشـــفافية 
والمســـاءلة ويوفـــر تأثيرًا بيئيـــًا واجتماعيًا ألعمالنـــا ومجتمعنا. 
الركائـــز  إطـــار  فـــي  األساســـية  موضوعاتنـــا  تقديـــم  يتـــم 
الســـت إلطـــار عمـــل االســـتدامة التابع للشـــــركة الســـــعودية 

إلعـــــادة التأميــن.

تـــم تطوير إطـــار العمـــل من خـــالل النظر للمصالـــح األفضل 
والـــرؤى  ومســـتثمرينا  الرئيســـيين  المصلحـــة  ألصحـــاب 
واألهـــداف االســـتراتيجية الوطنيـــة واإلقليميـــة مثـــل رؤيـــة 
االســـتدامة  ومعاييـــر   2030 الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الوطنيـــة ومعاييـــر مبـــادرة اإلبـــالغ العالميـــة وأهـــداف األمم 

المســـتدامة. للتنميـــة  المتحـــدة 

المساهمة الوطنيةحوكمة قوية وأداء اقتصادي قوي

عالقات العمالء المسؤولة

التأمين المستدام

حماية البيئة

رعاية األفراد والمجتمع
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المساهمة الوطنية. .

نحـــن ملتزمـــون بتأثيرنـــا الوطني وتعزيـــز االقتصاد وتعزيز الرخاء المجتمعي. تســـمح لنا خبرتنا الشـــاملة في مجـــال المخاطر بالعمل 
كمســـاهم حيـــوي فـــي اقتصـــاد المملكـــة العربية الســـعودية حيث لدينـــا دور مهم في توطيـــن قطاع إعـــادة التأمين. تقع الشـــركة 

الســـــعودية إلعـــــادة التأميـــــن في الفئة البالتينية في »نطاقات« مما يعني أنَّ الشـــركة متميزة في التوطين أو »الســـعودة«.

ارتفعت نسبة التوطين بنسبة %.	 في العامين الماضيين.
قمنـــا باإلضافـــة إلى ذلك بتطوير »برنامج إعادة التدريب الســـعودي« للمســـاهمة في تطوير الســـوق الســـعودي مـــن خالل تدريب 

الشابة. مواهبنا 

الهدف0	0	.	0	.	0	تأميم

%77%77%57%43معدل توطين اإلدارة العليا

%72%71%71%64معدل التوطين بين مجموع القوى العاملة

39454651إجمالي عدد الموظفين السعوديين بدواٍم كامل

التزاماتنا

المساهمة في رؤية السعودية 0.0		0

الشفافية واالنفتاح والمساءلة	0

الحفاظ على مستوى عاٍل لخدمة العمالء.0

تطوير وحماية القوى العاملة لدينا ومجتمعنا.0

وحوكمـــة .0 واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة  معاييـــر  دمـــج 
البيئيـــة بصمتنـــا  وإدارة  الشـــركات 

تعزيز العالقات مع أصحاب المصلحة.0

35 34

الشركة السعودية إلعادة التأمينتقرير مجلس اإلدارة



دعم صناعة التأمين السعودية بما 
يتماشى مع أهداف رؤية 0.0	

تتماشـــى أهـــداف رؤية الشـــركة الســـــعودية إلعـــــادة التأميـــــن لعـــام 2030 مع أهـــداف رؤية المملكـــة العربية 
الســـعودية 2030 التـــي تهـــدف إلى دعم نمـــو الناتج المحلـــي اإلجمالي غيـــر النفطي من خالل توســـيع أعمالها 
الدوليـــة مثـــل تصديـــر الخدمات والمشـــاركة فـــي حماية األصـــول الوطنية واألمن مـــن الكـــوارث باإلضافة إلى 

المشـــاركة فـــي تطوير القطـــاع المالي.

بصفتهـــا شـــركة إعادة تأميـــن وطنية، تهدف الشـــركة الســـــعودية إلعـــــادة التأميـــــن إلى قيادة الجهود إلنشـــاء 
صناعـــة وطنيـــة قويـــة وتعظيـــم قيمتهـــا االجتماعيـــة واالقتصادية من خـــالل عدة مجـــاالت مختلفة:

أمثلةمساهمة الشركةالمجال

المحتوى المحلي. 1

زيادة المحتوى المحلي إلى أقصى 
حد من خالل االحتفاظ بأقساط إعادة 
التأمين داخل المملكة وزيادة قيمتها 

في االقتصاد المحلي

احتفظت الشركة الســعودية إلعــادة 
التأميــن بحوالي 2.1 مليار ريال 

سعودي )وتمثل ٪8 من متوسط 
سوق إعادة التأمين السعودي( داخل 

السوق السعودي خالل الفترة ما بين 
 2020-2016

تصدير الخدمات. 2

المساهمة في الناتج المحلي 
اإلجمالي غير النفطي من خالل تصدير 

خدمات إعادة التأمين إلى السوق 
الدولي وتمثيل المملكة في الساحة 

الدولية

نسبة األعمال الدولية للشركة 
الســعودية إلعــادة التأميــن هي 63٪ 

ولديها وجود في أكثر من 40 سوًقا 
دوليًا 

إجمالي األقساط المكتتبة من األسواق العالمية )صادرات الخدمات بالمليون ريال(

..% 
 أعمال
عالمية

285283

435433471
588

201520162017201820192020

آسيا

الشرق األوسط

أفريقيا

أخرى 90

28
4545

18

38

6667100

162

48
37 .8

36

87

11010292
108.5

122

221228230279

133

أمثلةمساهمة الشركةالمجال

التدريب والتعليم. 3

تقديم التدريب للموظفين والعمالء 
والطالب إلثراء المعرفة الفنية 

والتدريب
رعاية الفعاليات التي تهدف إلى 

خلق حوار حول المواضيع الرئيسية 
كتطوير الصناعة ونشر المعرفة المالية 

والتأمينية ومعالجة فجوة الحماية

أكثر من 28 ساعة تدريب لكل موظف
دعم التأهيل المهني

الراعي الرئيسي للندوة السعودية 
للتأمين ومؤتمر االتحاد العام العربي 

للتأمين ومؤتمر االتحاد األفريقي 
اآلسيوي

إجمالي الحاضرين أكثر من 3500 
شخص

تنمية الشباب . 4
وتوطينهم

المساهمة في بناء جيل شاب من 
المهنيين السعوديين ذوي المعرفة 
والممارسة القوية في قطاع إعادة 

التأمين

%24 من القوى العاملة أقل من 30 
سنة

تطوير المنتج واالبتكار. 5

المساهمة في تطوير المعايير 
والممارسات المهنية وإيجاد حلول 

مبتكرة تؤدي إلى اعتماد أوسع 
للتأمين وتوفير حماية من الدرجة 

األولى لألصول الوطنية

االنخراط في مبادرات تطوير السوق
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في عام 0	0	
زاد إجمالي اإلنفاق على المشتريات 

على موردينا المحليين البالغ 
عددهم 	. مورًدا

بنسبة 10٪ 

المشاركة الفعالة في تطوير الصناعة
نحـــن القـــادة بيـــن شـــركات إعـــادة التأميـــن لبرنامـــج التأمين ضد العيـــوب الخفيـــة، وهو تأميـــن إلزامي يوفـــر الحماية ضـــد األضرار 

الهيكليـــة لمشـــاريع البنـــاء الســـكنية التجاريـــة والخاصة وســـيعمل في تحســـين جـــودة المباني ودعـــم جهود اإلســـكان الحكومية

المشتريات المستدامة
نســـعى لضمـــان اســـتدامة سلســـلة التوريـــد الخاصة بنـــا وأن يتم تنفيـــذ عمليات الشـــراء لدينا بشـــكٍل مســـؤول؛ عملياتنـــا مبنية 
علـــى الشـــفافية عنـــد اختيـــار أٍي من موردينـــا مما تســـمح بتوثيق وتقييم شـــركائنا فـــي العمل قبل القيـــام بأية معاملـــة، لتحقيق 
االســـتدامة والمســـؤولية. نهـــدف إلـــى الحصول على مصـــادر محلية وعلى دعـــم رؤية المملكـــة العربية الســـعودية 2030 وضمان 
مســـاهمتنا فـــي تنميـــة اقتصادنا، حيث إّننا نستكشـــف طرقًا لتقييـــم ودعم الموردين المحلييـــن في تلبية معاييـــر الحوكمة البيئية 

الشـــركات. واالجتماعية وحوكمة 

0	0	.	0	.	0	المشتريات

18,439,70117,2587,79917,821,956إجمالي اإلنفاق على المشتريات )بالريال السعودي(

13,115,84013,229,77714,517,512المبلغ الذي تم إنفاقه على الموردين المحليين )بالريال السعودي(

%81%77%71النسبة المئوية إلجمالي اإلنفاق على المشتريات من الموردين المحليين

839282عدد الموردين المحليين
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الحوكمة القوية. .

ضمان االلتزام 
بحوكمة الشركات

نحـــن ملتزمـــون بأعلـــى معاييـــر حوكمة الشـــركات 
وتشـــجيع النزاهـــة والمســـاءلة، بمـــا يتوافـــق مـــع 
اللوائـــح الوطنية والدولية. تعد الحوكمة الســـليمة 
للشـــركات أمرًا ضروريًا الســـتمرارية أعمالنا. تنظم 
معاييـــر الحوكمـــة العالقـــات بيـــن مجلـــس اإلدارة 
وجميـــع أصحـــاب المصلحة فـــي الشـــركة بما في 

ذلـــك اإلدارة العليا والمســـاهمين.

نهدف في الشركة الســـــعودية إلعـــــادة التأميـــــن 
إلـــى تبني متطلبات أفضل الممارســـات لإلفصاح 
والشـــفافية، حيـــث نتواصـــل مـــن خـــالل منصات 
مختلفـــة بما في ذلك موقعنـــا اإللكتروني وموقع 
األســـواق المالية الســـعودية »تـــداول«، وتطبيقنا 
المخصـــص لعالقات المســـتثمرين، حيـــث نقوم 
بتقديم إفصاح كامل عن حوكمة الشـــركة ســـنويًا. 
تضمـــن إدارة عالقات المســـتثمرين عاليـــة الكفاءة 
اطالعـــًا دائمـــًا ودعمـــًا مـــن مســـاهمينا القيمين، 

وتضمن ســـماع أصواتهم وتصويتهـــم. باإلضافة 
إلـــى ذلـــك، يضمـــن القســـم نشـــر المعلومـــات 
األساســـية مـــن خـــالل التعامـــل مـــع االجتماعات 
 14 العـــام  هـــذا  نظمنـــا  حيـــث  واالستفســـارات، 
المســـتثمرين  مـــع  هاتفيـــة  ومكالمـــة  اجتماعـــًا 

وشـــاركنا فـــي ثالث مؤتمـــرات للمســـتثمرين.

0	0	.	0	.	0	عالقات المستثمرين

223مؤتمرات المستثمرين

االجتماعات والمكالمات 
1314مع المستثمرين

يقودنـــا مجلـــس إدارة مؤهـــل يقوم بتطبيق ضوابط صارمة للتدقيـــق المالي وإعداد التقارير والرقابة الداخليـــة واالمتثال للمتطلبات 
القانونيـــة. يتألـــف المجلـــس مـــن خمســـة أعضاء غيـــر تنفيذيين وثالثـــة أعضاء مســـتقلين باإلضافـــة لعضو تنفيـــذي واحد. يخضع 
المجلـــس لتقييـــم األداء كل ثـــالث ســـنوات. تم عقد ســـت اجتماعات لمجلـــس اإلدارة في عـــام 2020. سياســـتنا للمكافآت عادلة 

وشـــفافة وتعويضاتنا التنفيذية مرتبطـــة بأهداف األداء.

مجموعة شاملة من السياسات منها:

سياسة حوكمة الشركات

سياسة تضارب المصالح

معايير اختيار لجنة 
الترشيحات والمكافآت

سياسة توزيع األرباح

سياسة اإلبالغ عن المخالفات

سياسة المكافآت والتعويضات

معايير اختيار لجنة المراجعة

2

3

1

5

7

4

6
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أخالقيات العمل واالمتثال
تلزم قواعد الســـلوك المهني واألخالقيات في الشـــركة الســـــعودية إلعـــــادة التأميـــــن الموظفين بالتصرف 
بشـــكل أخالقـــي واالمتثـــال للقوانيـــن والقواعـــد. تهـــدف هـــذه المدونـــة إلى المســـاعدة في تطبيـــق ثقافة 
مكافحة الفســـاد والرشـــوة داخل شـــركتنا وتقـــوم بتغطية مواضيع مختلفـــة مثل الهدايـــا والضيافة واإلبالغ 
عن ســـوء الســـلوك والخصوصية. تقوم إدارة االمتثال والشـــؤون القانونية بإبالغ جميـــع الموظفين بمدونة 

القواعـــد وتقـــدم الدعم مـــن خالل جلســـات التوعية والتدريـــب اإللزامي.

َســـمح لنا تنفيذ سياســـة اإلبالغ عـــن المخالفات أن نضمـــن أن بإمكان جميع موظفينـــا وأصحاب المصلحة 
اإلبـــالغ عـــن أي انتهـــاك مرصـــود كالفســـاد أو االختـــالس واالحتيال المشـــتبه بـــه، باإلضافة للســـلوك غير 
المناســـب أو إســـاءة اســـتخدام الســـلطة أو الحصـــول على مزايـــا ومكافآت غيـــر متوفرة بالعـــادة أو حتى عند 

الكشـــف عن معلومات ســـرية.

	0	.	0	.	0	0

نسبة الموظفين المدربين على المخاطر المتعلقة 
507590بمكافحة بالفساد

عدد الموظفين المفصولين و/أو المعاقبين بسبب 
000الفساد

النسبة المئوية للعمليات التي تم تقييمها للمخاطر 
708590المتعلقة بالفساد

نسبة الموظفين المدربين على المخاطر المتعلقة بغسل 
889193األموال والجرائم المالية

يقوم قســـم التدقيق الداخلي في الشـــركة الســـــعودية إلعـــــادة التأميـــــن بإجراء مراجعة ســـنوية للرقابة الداخلية بناًء على التدقيق 
القائـــم علـــى المخاطر. تلعـــب الوظائف المخصصة إلدارة االمتثـــال والمخاطر دورًا نشـــطًا في تثقيف الموظفيـــن ووضع المعايير 
وضمـــان االمتثـــال للوائـــح والقواعد المعمول بها. يســـاعدنا التزامنا المســـتمر بالحفاظ على الممارســـات الرائدة في الســـوق على 
إدارة المخاطـــر الناشـــئة عـــن طريـــق خطـــوط أعمالنـــا. في العـــام 2020 تم تســـجيل حادثـــة واحدة فقـــط تتعلق بعدم إشـــعار البنك 
المركـــزي الســـعودي بتعديـــل الئحة الحوكمة الخاصة بالشـــركة خـــالل المدة النظامية ، وتـــم التعامل معها بوضع إجراءات مناســـبة 

إلشـــعار البنك المركزي في الوقت المناســـب.

0	0	.	0	.	0	عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة

001إجمالي وقائع مخالفات األنظمة واللوائح

000إجمالي عدد العقوبات غير المالية

000إجمالي مبلغ الغرامات والتسويات القانونية والتنظيمية )بالريال السعودي(
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األداء المالي

نهدف لتطوير الشركة 
بطريقة قوية ماليًا لصالح 

المساهمين لدينا حيث 
ينعكس التزامنا في 

تصنيفاتنا االئتمانية العالية.

أظهرنا في عام 2020 أداًء ماليًا قويًا حيث زاد إجمالي األقساط المكتتبة بمقدار 18% 

فـــي عـــام 2020، ارتفـــع إجمالـــي األصـــول بنســـبة %7 مقارنـــة بالعـــام الســـابق بينمـــا ســـجل صافـــي 
األربـــاح 60 مليـــون ريـــال.

وقعنـــا عقـــدًا حصريـــًا مع شـــركة مـــالذ للتأميـــن التعاونـــي لتوفيـــر تغطية إعـــادة التأميـــن لبرنامـــج التأمين 
المشـــترك علـــى العيـــوب الخفيـــة حيث مـــن المتوقـــع أن ينعكس هـــذا العقد بشـــكل إيجابي علـــى مبيعاتنا 

المالي. وأدائنـــا 

0	0	.	0	.	0	التصنيف االئتماني حسب وكالة التصنيف

A3A3A3موديز

AA+AA+AA+تصنيف
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عالقات العمالء. .

حماية البيانات واألمن السيبراني
نحـــن ملتزمـــون بنمـــو عمالئنا مـــن خالل توفير حلـــول إعادة التأمين الشـــاملة حيـــث نقوم بتحقيـــق االلتزام 
المســـتمر تجـــاه عمالئنـــا مـــن خـــالل االبتـــكارات المســـتمرة التـــي تركـــز عليهـــم. أحـــد مجـــاالت العمل في 
الشـــركة الســـــعودية إلعـــــادة التأميـــــن هو خصوصيـــة البيانات وأمنها، حيـــث نقـــدم دورات تدريبية ودورات 
توعيـــة مخصصـــة ألمـــن المعلومـــات لجميـــع الموظفين لتحقيـــق خصوصية البيانـــات. يعتبـــر الحفاظ على 
ثقـــة عمالئنـــا أحـــد األركان األساســـية بالنســـبة لنا فقمنـــا بتطبيـــق تدابير وإجـــراءات قوية لضمان ســـالمة 
وخصوصيـــة عمالئنـــا من خـــالل تنفيذ حلول خصوصيـــة البيانات واألمن بمـــا يتوافق مع إطـــار عمل األمن 
الســـيبراني البنـــك المركـــزي الســـعودي ومعايير الهيئـــة الوطنية لألمـــن الســـيبراني باإلضافة إلـــى المعايير 
الدوليـــة المعتمـــدة. أجرينـــا ثالث اختبـــارات إجهاد على األمن الســـيبراني لتحديـــد الثغرات الكبيـــرة ومجاالت 

الخطـــر لدينـــا ولـــم يتم تحديد أيـــة انتهـــاكات أمنية هـــذا العام بســـبب جهودنا.

رضا العمالء
نأخـــذ فـــي االعتبـــار توفيـــر معلومـــات شـــفافة ومعاملة عادلـــة لعمالئنـــا لتحقيق قـــدر أكبر مـــن الرضا من خـــالل االلتـــزام بقواعد 

الســـلوك الخاصـــة بســـوق التأميـــن ونعمل دائمـــًا على تجـــاوز توقعـــات عمالئنا.

تحســـين عمليـــة إدارة المطالبات لدينا أمر أساســـي إلرضـــاء عمالئنا كوننا جزء من قطـــاع التأمين. بمجرد أن يقـــدم و بناءا عليه فاننا 
نبـــدأ عملية التســـديد فور تقديم الوســـيط أو شـــركة التأمين المتعاقـــدة جميع المســـتندات الالزمة وأوراق إثباتـــات الدفع للمؤمن 
عليـــه، حيـــث يتبـــع فريـــق المطالبات في الشـــركة سياســـة وإجـــراءات المطالبـــات الخاصة بنـــا؛ هذا الفريق مســـؤول عـــن مراجعة 

المطالبـــات المقدمة من شـــركائنا فـــي العمل والتحقـــق من صحتها.

0	0	.	0	.	0	مطالبات العمالء ورضائهم

4,3613,8312,807عدد المطالبات الجديدة خالل العام

3,2242,271915عدد المطالبات التي تم طلب تسويتها خالل العام

3,2242,271915عدد المطالبات المسددة خالل العام

%100%100%100نسبة المطالبات المسددة خالل العام

%98%98%97نسبة المطالبات المسددة في غضون سبعة أيام عمل

368408063436701320481193889مبلغ المطالبات المسددة )بالريال السعودي(
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االبتكار والتحول الرقمي
نؤمـــن باالبتـــكار من خالل التحـــول الرقمي حيث تركز إســـتراتيجية االبتـــكار الخاصة بنا علـــى العميل وتهدف 
إلـــى تحســـين سلســـلة القيـــم لعمالئنـــا، حيث قمنا فـــي هذا العـــام بإطالق مشـــاريع مبتكرة مثل مشـــروع 
مســـتودع البيانـــات ومشـــاريع تعزيـــز التطبيقات والمشـــاريع األمنية ومشـــاريع تحســـين البنيـــة التحتية مثل 

إطـــار عمـــل األمن الســـيبراني للبنـــك المركزي الســـعودي أو منصـــة العمل اآلمن مـــن المنزل.

المشاريع 
المبتكرة في عام 

 	0	0

0	

0.

0.

0	

0.

0.

تم إنشاء مكتب خدمات 
تكنولوجيا المعلومات

ترقية البنية التحتية لدعم 
التقنيات الجديدة

تعزيز أمن الشبكة والبنية 
التحتية من خالل تنفيذ 

إطار عمل األمن السيبراني 
الصادر عن البنك المركزي 

السعودي واستخدام تقنية 
الشبكة التي تفصل بين 

الشبكة الداخلية والخارجية، 
والمدعوة بعالم الحوسبة 

باسم “منطقة منزوعة 
السالح”.

تمت ترقية منظومة 
التنسيق الرئيسية إلطالق 

ميزات حماية إضافية 
والقدرات المتعلقة بسير 

العمل

إنشاء منصة سيتريكس 
)Citrix( لتسهيل العمل من 

المنزل

يتم اآلن التحكم في 
وصول المستخدم إلى 

البيانات واألنظمة األكثر 
أهمية ومراقبته من خالل 
تطبيق نظام إدارة حقوق 

التوصل المتميز.
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التأمين المستدام. .

دمج الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات واالستثمار المسؤول

المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات جزء أساســـي مـــن أنشـــطتنا التجارية وخطـــوط أعمالنا فنحـــن ملتزمون 
بالمســـاعدة فـــي بناء مســـتقبل أكثر اســـتدامة وعـــداًل وأخالقية.

نعتبر االســـتدامة جزءًا أساسيًا آخر من قراراتنا االستثمارية بصفتنا مؤسسة 
متوافقة مع الشـــريعة اإلســـالمية، وبما أّننا وكيل حســـن للمجتمع والبيئة 

نعتبر هذِه األمـــور جزءًا من تكويننا.
نتجنـــب االســـتثمار فـــي األعمال التجاريـــة التي تعتبر ضـــارة بمجتمعنا ونعـــزز معامالتنا على مبدأ المســـاواة 
واالندمـــاج واالزدهـــار االقتصـــادي حيـــث حافظنا فـــي عام 2020 علـــى اســـتثماراتنا االســـتراتيجية في توزيع 

األصـــول المتنوعـــة لضمان جـــودة األصول وعائد االســـتثمار باإلضافـــة لتقليل مخاطـــر التقلبات.

الوصول إلى التأمين

نبقـــى ملتزميـــن برفـــع مســـتوى الثقافـــة التأمينيـــة ألصحاب 
المصلحة لدينا باإلضافة لتمكينهم من اتخاذ قرارات مســـتنيرة 
وندعـــو الجهـــات الفاعلة في مجـــال التأمين إلـــى ورش العمل 
التدريبيـــة، باإلضافـــة إلى توفير برامج التدريب الفني للســـوق.

نرعـــى أيضـــًا األحداث التي تزيـــد من الوعي حول إعـــادة التأمين 
إلـــى جانـــب برامج محـــو األميـــة التأمينيـــة؛ عالوة علـــى ذلك، 
ووفقـــًا لمـــا تـــم االتفـــاق عليـــه مـــع أقســـام علـــوم التأميـــن 
والعلـــوم االكتواري فـــي العديد من الجامعـــات نقوم بالترحيب 

بالطـــالب كمتدربين داخل شـــركتنا.

0	0	.	0	محو األمية المالية واألمية المتعلقة بالتأمين

9265عدد المشاركين في مبادرات محو األمية المالية والتأمينية

3225عدد الموظفين المدربين لدعم محو األمية المالية والتأمينية
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رعاية األفراد والمجتمع. .

التدريب والتطوير
نعتبـــر أن قوتنـــا العاملة هي قوتنا الرئيســـية واألســـاس فـــي نجاح أعمالنـــا ونعتقد أننا مـــكان مجزي ومثمر 
للعمل فيه. يســـاعدنا التطوير المســـتمر للقـــوى العاملة والتمكيـــن والتعاون على تحقيـــق أهدافنا والحفاظ 
علـــى مواهبنـــا. انخفـــض هذا العام معدل تســـرب الموظفين بنســـبة ٪8.1 مقارنة بعام 2019 وهذه إشـــارة 

إلـــى أن إدارة تطويـــر الموارد البشـــرية لدينا فعالة.

0	0	.	0	.	0	تغيير الموظفين

%1%9,1%22نسبة تغيير الموظفين

1671إجمالي عدد الموظفين الذين غادروا الشركة

4,5--متوسط مدة العمل )بالسنوات(

نســـتثمر في التطوير الوظيفي لموظفينا فنحن نقدم التدريب المصمم خصيصًا لكل مجموعة مســـتهدفة. 
ولهـــذه الغايـــة قمنـــا بتطويـــر خطة تدريـــب متخصصة تدعـــى »برنامج إعـــادة للتطويـــر« والتي تهـــدف لتلبية 
االحتياجـــات المحـــددة للموظفيـــن من خالل مناهـــج مختلفة. يوجد أيضـــًا برنامج تعريفي يهـــدف إلى جذب 
مواهبنـــا واالحتفـــاظ بهـــا حيث لدينا مشـــروع إطار عمـــل للكفاءات يهـــدف لتوجيه الموظفين ومســـاعدتهم 
علـــى تطويـــر مهاراتهـــم وتحســـين أدائهـــم. يتلقـــى جميـــع موظفينا تقييمـــات منتظمـــة لـــألداء ومراجعات 

للتطويـــر الوظيفي.

0	0	.	0	.	0	التدريب

516037602416إجمالي ساعات التدريب للموظفين

966متوسط أيام تدريب العمل لكل موظف

نقـــوم بإعـــداد أفضـــل المواهـــب لدينـــا لتشـــغل مناصب إداريـــة من خالل االســـتثمار فـــي تدريبهـــم وتطويرهم لضمـــان التخطيط 
الســـلس للتعاقب وإعدادهم للتحديات المســـتقبلية داخل الشـــركة. تـــم تصميم محتويات التدريب لدينا لتعزيـــز المهارات والمعرفة 

الفنيـــة والتحليليـــة، باإلضافـــة إلى الوعي بحوكمة الشـــركات ومكافحة غســـيل األمـــوال والجرائم المالية واألمن الســـيبراني.

0	0	.	0	.	0	القوى العاملة

718186إجمالي عدد الموظفين بدوام كامل

حسب مستوى التوظيف

766عدد اإلدارة العليا

141515عدد االدارة الوسطى

506065عدد العاملين

حسب العمر

131821عدد القوى العاملة في الفئة العمرية 30-18

535658عدد القوى العاملة في الفئة العمرية 50-31 

577عدد القوى العاملة في الفئة العمرية 51 وأكثر
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التنوع والشمول

نوفـــر بيئـــة عمل شـــاملة مـــع سياســـات التواصـــل المفتـــوح. يعتبـــر التعامل مع 
ســـوء الســـلوك مـــن صميم قواعـــد الســـلوك في الشـــركة وفي سياســـة اإلبالغ 
عـــن المخالفـــات الخاصة بنا. نهدف إلى إنشـــاء إطار تنوع وإدمـــاج أقوى وندين أي 
شـــكٍل مـــن أشـــكال التمييز بغض النظر عـــن العمر أو الجنس أو الديـــن أو اإلعاقة، 
حيـــث لدينـــا آلية للتعامل مع الشـــكاوى لمنع ومعالجة أي حـــوادث تحرش أو تمييز 
فـــي مـــكان العمل. نعتمد على مجموعة واســـعة من السياســـات واإلجراءات التي 
تســـمح لنـــا بحمايـــة موظفينـــا من أي شـــكٍل مـــن أشـــكال االنتهاك مثـــل الئحة 
تنظيـــم العمـــل النموذجيـــة أو إجـــراءات األمـــن أو إجـــراءات الحوادث، ومـــن الجدير 

القـــول أنـــه لم يتـــم اإلبالغ عـــن أي حاالت تمييـــز أو تحرش في عـــام 2020.

نحـــن فخورون بتشـــجيع مشـــاركة المـــرأة وتعزيـــز التنوع 
وتكافؤ الفرص في مكان العمل حيث زادت نســـبة تمثيل المرأة في الشـــركة 
بنســـبة %.	 في عام 0	0	 ونســـتهدف زيادة بنســـبة %0	 للعام المقبل،

مبادرات لزيادة استيعاب المواهب النسائية في شركتنا:

تم ضمان سالمة الموظفات الحوامل من 
قبل الشركة خالل جائحة كوفيد19-

التركيز على زيادة تمثيل المرأة في الشركة

توفير قسم منفصل للموظفات 
لخصوصية أفضل

زيادة مشاركة المرأة من خالل تكريم الحمالت 
الدولية مثل يوم المرأة وحمالت التوعية للكشف 

المبكر عن سرطان الثدي

تدريب الموظفات على المهارات اإلدارية والقيادية حيث تم ترشيح أربعة من المتعاونات لدينا لحضور برنامج 
القيادة النسائية الذي يرعاه صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع جامعة األميرة نورة ومعهد إنسياد 

للدراسات العليا في عام 2020.

0	0	.	0	.	0	القوى العاملة

حسب الجنس

182326عدد الموظفات

535860عدد الموظفين

يحـــق للموظفـــات الحصـــول على إجـــازة أمومة مدتها 0	 أســـابيع تقويميـــة والموظفين الذكور إلـــى . أّيام عمل، ويجـــدر بالذكر أن 
معـــدل العودة إلى العمـــل ومعدل االســـتبقاء يبلغ 00%	. 
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الصحة والسالمة

ُيعتبـــر التخفيـــف من أخطار الســـالمة فـــي مكاتبنا وتعزيـــز الرعايـــة االجتماعية بما 
يتماشـــى مع أفضل معايير الســـوق مـــن أهدافنا ولدينا إجـــراء أمني مادي معمول 
بـــه يســـمح لنا بضمـــان ســـالمة الموظفين في سياســـات شـــركتنا. يتابع قســـم 
الموارد البشـــرية وقســـم إدارة المخاطر وفريق اســـتمرارية األعمـــال جميع إجراءات 
الصحـــة والســـالمة واألمـــن داخل الشـــركة. إلى جانب ذلـــك تقوم هذِه األقســـام 
بمراقبـــة األخطـــار الناشـــئة لضمـــان ســـالمة الموظفين حيـــث يتم إجـــراء تدريبات 

االســـتجابة لحاالت الطوارئ ســـنويًا.

الحفـــاظ علـــى  التـــوازن بين العمـــل والحياة أمر مهم بالنســـبة لنـــا فنلتزم بممارســـات العمل اآلمنـــة والقوانين 
المتعلقـــة بســـاعات العمـــل ونعمـــل أيضـــًا علـــى توفير ظـــروف عمـــل جذابـــة لموظفينـــا وإبقائهم علـــى دراية 
بتحديثات الصحة والســـالمة بشـــكل مســـتمر. باإلضافة إلى ما ســـبق، نقـــدم الدعم لألنشـــطة العائلية ونمنح 

أيـــام الُعَطـــل فـــي األعياد الوطنيـــة والدينيـــة ونقوم بحمـــالت التطعيم ضـــد اإلنفلونزا قبل موســـمها.

نحـــن نهـــدف إلـــى إشـــراك موظفينا بشـــكل أفضل ولتحقيـــق هذه الغايـــة أطلقنـــا »برنامج والء بلـــس » والذي 
يوفـــر للموظفيـــن وعائالتهـــم عروضـــًا وخصومات علـــى مجموعة مختـــارة من المنتجـــات والخدمات وشـــروطًا 
محســـنة علـــى عروض القروض مـــن بعض البنوك، عالوة على ذلك نجري اســـتبيانات رضـــا الموظفين لمراقبة 

مشـــاركة موظفينا.

هـــذا وخصصنـــا ما مجموعه 27 ســـاعة من التدريب على الصحة والســـالمة والبيئة وجلســـات التوعيـــة الداخلية 
للموظفيـــن هذا العام ونحن نســـتهدف 200 ســـاعة للعام المقبل. نشـــجع حمالت التوعيـــة للتأكيد على أهمية 
الصحـــة والســـالمة، مثـــل حمالت كوفيد-19 لرفـــع المعرفة، حيث لم يتم تســـجيل أي وفيات فـــي عام 2020.

نحن نهدف إلى إشراك موظفينا بشكل أفضل
لتحقيـــق هذه الغاية أطلقنا »برنامـــج والء بلس » والذي يوفر للموظفيـــن وعائالتهم عروضًا وخصومات 
علـــى مجموعـــة مختـــارة من المنتجات والخدمات وشـــروطًا محســـنة علـــى عروض القـــروض من بعض 

البنـــوك، عالوة على ذلك نجري اســـتبيانات رضـــا الموظفين لمراقبة مشـــاركة موظفينا.

هـــذا وخصصنـــا ما مجموعه 27 ســـاعة مـــن التدريب علـــى الصحة والســـالمة والبيئة وجلســـات التوعية 
الداخليـــة للموظفيـــن هـــذا العـــام ونحن نســـتهدف 200 ســـاعة للعام المقبل. نشـــجع حمـــالت التوعية 
للتأكيـــد علـــى أهمية الصحة والســـالمة، مثل حمـــالت كوفيد19- لرفـــع المعرفة، حيث لم يتم تســـجيل 

أي وفيات في عـــام 2020.

االستثمار في المجتمع
نحـــن ملتزمـــون بدعـــم صحة وســـالمة المجتمعـــات التي نعمل فيهـــا حيث قمنا بالتبـــرع بأثاث مكتبـــي من مكتبنا فـــي ماليزيا 
إلـــى منظمـــة خيريـــة تســـمى »مركز الفكـــرة الماليـــزي للرعاية« هـــذا العام. كما نســـتثمر في ازدهـــار مجتمعاتنا من خـــالل الزكاة 

حيـــث أّننـــا في عـــام 2020 ســـاهمنا بما يصل إلـــى 13 مليون ريال ســـعودي.
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حماية البيئة. .

تغير المناخ وتحول الطاقة واإلدارة البيئية
نـــدرك التأثيـــر الذي قـــد تحدثه قراراتنـــا على الســـوق والبيئة ولهذا الســـبب نحـــن ملتزمون تمامـــًا بالتصدي 

لتغيـــر المنـــاخ وتحقيق رؤية المملكـــة العربية الســـعودية 2030.

عنـــد النظـــر لنمـــوذج أعمالنا فإن األثر البيئي ألنشـــطتنا محدود ومـــع ذلك فإن هدفنا هو الحـــد من بصمتنا 
البيئيـــة مـــن حيـــث تقليل اســـتهالك الميـــاه والطاقـــة وإدارة النفايات والمشـــاركة في الحفاظ علـــى األجيال 
القادمـــة. لقـــد قمنـــا هذا العام بتحســـين إدارتنـــا البيئية ممـــا أدى إلـــى انخفـــاض انبعاثات الغـــازات الدفيئة 
بنســـبة %10 وتـــمَّ ذلـــك من خـــالل العديد مـــن التحســـينات مثل اســـتبدال األجهـــزة الكهربائيـــة المعيبة أو 
القديمـــة ذات االســـتهالك العالـــي للطاقة بأجهزة أكثـــر كفاءة، واســـتبدال اإلنارة الدائمة بأجهزة االستشـــعار 
الحركيـــة لإلضـــاءة عندمـــا يكـــون ذلك ممكنـــًا. باإلضافة إلـــى هذه الجهـــود فإننا نحًفـــز موظفينـــا على الحد 
مـــن اســـتهالك الطاقة. نجحنـــا في خفض اســـتهالكنا للكهرباء بنســـبة ٪11 في عـــام 2020 وكذلك خفض 
اســـتهالكنا للطاقـــة بنســـبة ٪23، باإلضافة النخفاض إجمالي في اســـتهالكنا للمياه إلـــى 955 متر مكعب.

0	0	.	0	.	0	المؤشر

358316284إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة )طن ثاني أكسيد الكربون(

116322401709استهالك الطاقة المباشر )العمليات والمركبات بالجيجا جول(

465440402080355200إجمالي استهالك الكهرباء )كيلو واط لكل ساعة(

13201407955إجمالي استهالك المياه )متر مكعب(

405405270إجمالي استهالك الورق )كجم(

15124إجمالي الورق المعاد تدويره )كجم(

26402000900إجمالي النفايات )كجم(

712600315إجمالي النفايات المعاد تدويرها )كجم(
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03
ثالثًا: النتائج التشغيلية 

والفروق الجوهرية 

تقرير مجلس اإلدارة

قائمة المركز المالي للسنوات الخمس األخيرة. 1

نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس األخيرة. 2

وصف ألنواع النشاط الرئيسية ونتائجها. 3

األقساط المكتتبة والتحليل الجغرافي. 4

مجموع اإليرادات. 5

صافى المطالبات المتكبدة. 6

مجموع التكاليف والمصاريف. 7

مجموع االستثمارات. 8

مجموع التكاليف والمصاريف. 9

فائض / )عجز( عمليات إعادة التأمين التشغيلية. 10

صافي دخل عمليات المساهمين. 11

إجمالي الدخل الشامل. 12

االحتياطيات الفنية. 13

الموجودات. 14
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قائمة المركز المالي للسنوات . 	
الخمس األخيرة

	. ديسمبر بآالف الرياالت
	0	0

	. ديسمبر 
	0	.

	. ديسمبر 
	0	.

	. ديسمبر 
	0	.

	. ديسمبر 
	0	.

موجودات عمليات إعادة التأمين

8,0346,06122,34453,49442,892النقد وأرصدة لدى البنوك

10,125138,19573,89658,00367,552ودائع ألجل 

1,070 7851,728408869دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

293,755233,393200,024358,871181,957ذمم أقساط إعادة  تأمين مدينة ، صافي

201,00340,87756,100106,31693,447استثمارات مدرجه قيمتها العادلة في قائمة الدخل

594,263467,071409,778372,088262,340أقساط إعادة تأمين مستحقة

71,86250,83733,081117,6793,758الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

12,78411,74411,43214,30017,517أقساط فائض الخسارة المؤجلة 

154,674282,719198,43359,88994,772الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

45,79634,81259,937105,95015,878الحصة المعاد إسنادها من المطالبات وغير المبلغ عنها

149,403106,27999,895100,34581,705تكاليف اكتتاب مؤجلة

174,551171,904177,872103,96449,276مصاريف مدفوعة مقدما وودائع وموجودات أخرى 

69,25990,987110,965144,462152,144مستحق من عمليات المساهمين

4,7673,9412,2132,2863,403ممتلكات ومعدات ، صافي

		.,..0,	.	.,...,	...,...,	...,0..,		.0,	..,	مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين 

موجودات المساهمين

5,1227,1089,54231,73827,950النقد وأرصدة لدى البنوك

	. ديسمبر بآالف الرياالت
	0	0

	. ديسمبر 
	0	.

	. ديسمبر 
	0	.

	. ديسمبر 
	0	.

	. ديسمبر 
	0	.

112,457–183,335239,836196,235ودائع ألجل

2,4266,2461,67132,191دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك 
6,1812,7932,6643,8314,144من إستثمارات محتفظ بها من تاريخ االستحقاق

311,078376,971496,474758,752724,579استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق 
–184,023101,44697,29491,954الملكية 

––– 120,14137,500استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

114,54872,73631,08822845مصاريف مدفوعة مقدما وودائع وموجودات أخرى 

81,000121,500121,500100,000100,000وديعة نظامية

20,18617,99215,54913,12810,242دخل مستحق من الوديعة النظامية

28,85929,63430,37631,25032,110ممتلكات ومعدات ، صافي

1,056,8991,013,7621,002,3931,030,8841,013,718مجموع موجودات المساهمين

.	.,	.0,	00.,.	.,		..,...,	0	.,...,	0..,...,	مجموع الموجودات
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	. ديسمبر بآالف الرياالت
0	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

 18,217  16,648  19,928  39,929 31,975 ذمم دائنة

 51,920  229,764  22,899  46,173 47,711 ذمم إعادة إسناد دائنة

 76  7,891  15,840  21,742 39,812 أقساط إعادة إسناد مستحقة

 306,479  461,489  380,171  401,997 548,541 إجمالي األقساط غير المكتسبة

 433,740  445,954  662,467  737,229 716,947  المطالبات تحت التسوية

 246,274  415,099  330,481  355,255 350,742  المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

عموالت غير مكتسبة على عمليات معاد 
 848  7,542  6,410  8,396 15,805 اسنادها

 3,906  5,743  7,560  15,510 20,671 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 3,958  5,729  6,594  8,829 10,673 مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

 .	.,..0,	  ...,...,	  0..,	..,	  0.0,...,	  ...,	..,	 مجموع مطلوبات عمليات إعادة التأمين 

فائض عمليات إعادة التأمين

 2,293  2,657  4,028  7,546 10,978توزيعات الفائض المستحق

مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة 
		.,..0,	  .	.,...,	  ...,...,	  .0.,	..,	 ...,...,	التأمين 

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

 39,728  37,431  38,244  23,742 15,174مخصص الزكاة والضريبة 

----23,117الهامش المستحق

 152,144  144,462  110,965  90,987 69,259مستحق إلى عمليات إعادة التأمين

 6,303  7,070  4,987  3,911 3,189مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

دخل عموالت مستحقة الى البنك  المركزى 
20,18617,99215,54913,12810,242السعودى

 208,417  202,091  169,745  136,632 130,925مجموع مطلوبات المساهمين

	. ديسمبر بآالف الرياالت
0	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

 حقوق المساهمين

 1,000,000  1,000,000  810,000  810,000 810,000رأس المال

 6,071  6,071  8,815  17,904 27,088إحتياطي نظامي 

– )1,962( 1,075  )1,946(244إحتياطيات أخرى

 )200,770( )175,316( 12,758  49,114 85,848أرباح مبقاة / )عجز متراكم (
 	0.,.0.  ...,.	.  ...,	..  	.0,... 0.	,.	.مجموع حقوق المساهمين

 .	.,.	0,	  ...,0.0,	  ...,	00,	  .0.,		0,	 .0	,..0,	مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة 
 .	.,	.0,	  00.,.	.,	  	..,...,	  0	.,...,	 0..,...,	التأمين ومطلوبات حقوق المساهمين
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نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس األخيرة

	. ديسمبر بآالف الرياالت
0	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

اإليرادات

985,510 942,007 721,605 792,848 935,114 إجمالي األقساط المكتتبة

 )5,582( )274,514( )72,997( )127,844( )132,993(أقساط معاد إسنادها

 )41,744( )30,571( )31,712( )18,399( )29,482(مصاريف فائض الخسارة

938,184 636,922 616,896 646,605 772,639 صافي األقساط المكتتبة

 192,914  )41,088( )3,281( )4,070( )125,519(التغير في صافى االقساط غير المكتسبة

1,131,098  595,834 613,615  642,535 647,120 صافي األقساط المكتسبة

2,982 11,258 16,468 18,176 12,694 عموالت على عمليات معاد إسنادها

0.0,..	,	  	.0,.0. ..0,0..  		.,0.. .	.,... إجمالي اإليرادات

مصاريف وتكاليف االكتتاب 

 )908,631( )419,114( )404,054( )417,070( )391,980(صافي المطالبات المتكبدة

 )164,692( )146,126( )172,472( )172,781( )194,682(تكاليف اإلكتتاب وعموالت أرباح

 )4,928( )4,710( )1,997( )3,616( )4,003(مصاريف إكتتاب أخرى

)1,078,251( )569,950( )578,523( )593,467( )590,665(إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

 55,829  37,142  51,560  67,244 69,149 صافي دخل اإلكتتاب

3,028  2,858 4,140  8,890 3,901 دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 

أرباح / )خسائر( محققة من استثمارات مدرجة قيمتها 
99  188 1,568  193  159 العادلة في قائمة الدخل

)خسائر ( / أرباح غيرمحققة من استثمارات مدرجة 
 2,352  3,931  )368( 216  )264(قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 )344( )505( )404( )160( )121(مصاريف إدارة اإلستثمارات

	. ديسمبر بآالف الرياالت
0	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

 5,135  6,472  4,936  9,139  3,675 صافى دخل اإلستثمار

–––– 228 ايرادات اخرى 

 )2,331( )333( 1,575  518  648 عكس / )مخصص( ديون مشكوك في تحصيلها

 )35,728( )38,540( )40,577( )43,560()41,786(مصاريف عمومية و إدراية

 )11,875( )1,097( )3,784( 1,839  2,408 أرباح / )خسائر( تحويل عمالت أجنبية

 11,030  3,644  13,710  35,180 34,322إجمالي دخل السنة 

 )1,103( )365( )1,371( )3,518()3,432(إجمالي الدخل المحول إلى عمليات إعادة التأمين 

 9,927  3,279  12,339  31,662 30,890إجمالي الدخل للسنة المسند إلى المساهمين

قائمة عمليات المساهمين

 22,667  55,450  13,218  37,855  34,533 إيرادات استثمارات

 )2,803( )8,947( )3,516( )1,515( )769(مصاريف إدارة اإلستثمارات

 19,864  46,503  9,702  36,340  33,764 صافي دخل اإلستثمار

–– 905  999  917 إيرادات أخرى 

––––5,568 عكس مخصص الزكاة

 )9,851( )7,854( )6,995( )7,470( )7,786(مصاريف عمومية وإدارية

 )1,576( )3,002( )2,181( )2,256( )2,271(مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة

 100  )38( )48( 43  )390()خسائر( / أرباح تحويل عمالت أجنبية

 18,464  38,888  13,722  59,318 60,692الدخل الصافى للسنة قبل الزكاة والضريبة
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نتائج أعمال الشركة للسنوات . 	
الخمس األخيرة

	. ديسمبر بآالف الرياالت
0	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

التغيرات + 
نسبة التغير %أو )-(

اإليرادات

%142,26618  792,848 935,114 إجمالي األقساط المكتتبة

%4)5,149( )127,844( )132,993(أقساط معاد إسنادها

%60)11,083( )18,399( )29,482(مصاريف فائض الخسارة

%126,03419  646,605 772,639 صافي األقساط المكتتبة

%2984)121,449( )4,070( )125,519(التغير في صافى االقساط غير المكتسبة

%4,5851  642,535 647,120 صافي األقساط المكتسبة

%30-)5,482( 18,176 12,694 عموالت على عمليات معاد إسنادها

%0.1-)897( 660,711 659,814 إجمالي اإليرادات

مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

%6-25,090  )417,070( )391,980(صافي المطالبات المتكبدة

%13)21,901( )172,781( )194,682(إجمالي تكاليف اإلكتتاب وعموالت أرباح

%11)387( )3,616( )4,003(مصاريف إكتتاب أخرى

%0.5-2,802  )593,467( )590,665(إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

%1,9053  67,244 69,149 صافى دخل اإلكتتاب

%56-)4,989( 8,890  3,901 دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل

أرباح محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في 
%18-)34( 193  159 قائمة الدخل 

)خسائر ( / أرباح غير محققة من استثمارات مدرجة قيمتها 
%222-)480( 216  )264(العادلة في قائمة الدخل

	. ديسمبر بآالف الرياالت
0	0	م

	. ديسمبر 
.	0	م

التغيرات + 
نسبة التغير %أو )-(

%24-39  )160( )121(مصاريف إدارة اإلستثمارات

%60-)5,464( 9,139  3,675 صافى دخل اإلستثمار

–228 – 228 إيرادات أخرى

%13025  518  648 عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

%4-1,774 )43,560()41,786(مصاريف عمومية و إدارية

%56931  1,839  2,408 أرباح تحويل عمالت أجنبية
%	-)...( 0.	,.. 		.,..إجمالي دخل السنة 

%	-.. ).	.,.()	..,.(إجمالي دخل السنة المحول إلى عمليات اعادة التأمين 

%	-)	..( 	..,	. 0..,0.إجمالي دخل السنة المسند إلى المساهمين
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وصف ألنواع النشاط . .
الرئيسية ونتائجها

تعمل الشـــركة الســـعودية إلعـــادة التأمين »إعـــادة« التعاونية في مجال إعـــادة التأمين اإلتفاقي واإلختياري وذلـــك في كل من فروع 
التأمينـــات العامـــة والتأمينـــات على الحياة في المملكة العربية الســـعودية والدول العربية ودول الشـــرق األوســـط وآســـيا وأفريقيا 
مـــن مركزهـــا الرئيســـي بالرياض وفرعها في لبـــوان في ماليزيا، وتتكون الشـــركة من وحدات عمل وذلك حســـب منتجاتها وخدماتها 

حســـب التفصيـــل الموضح في الجدول التالـــي للعام 2020م :

الحوادث المركباتالبحريالحريقالهندسة بآالف الرياالت
اإلجماليأخرىمتخصصةالطبىالحمايةالعامة 

اإليرادات

إجمالي األقساط 
المكتتبة

167,272192,84594,14467,37143,95750,76427,212161,088130,461935,114

)132,993()27,653(___)21,032(_)32,444()19,470()32,395(أقساط معاد إسنادها

مصاريف فائض 
الخسارة

)5,844()12,065()638(98)691()959(__)9,382()29,482(

صافي األقساط 
المكتتبة

129,033161,31161,06267,46822,23449,80527,212161,08893,426772,639

التغير في صافى 
االقساط غير 

المكتسبة
)42,482()19,245()6,651()6,783()1837()4,572(1,534)41,868()3,614()125,519(

صافي األقساط 
المكتسبة

86,551142,06554,41160,68520,39645,23328,747119,22089,812647,121

عموالت على 
عمليات معاد 

إسنادها
2,6441,628102_3,933)6(__4,39212,693

89,195143,69454,51360,68524,32945,22728,747119,22094,204659,814إجمالي اإليرادات

الحوادث المركباتالبحريالحريقالهندسة بآالف الرياالت
اإلجماليأخرىمتخصصةالطبىالحمايةالعامة 

مصاريف وتكاليف االكتتاب

صافي المطالبات 
المتكبدة

)12,430()110,401()31,590()36,961()9,157()41,791()21,507()65,972()62,172()391,980(

تكاليف اإلكتتاب 
وعموالت أرباح

)391,980()44,960()21,560()12,330()10,891()5,875()1,580()44,997()20,900()194,682(

مصاريف إكتتاب 
أخرى

)570()853()435()303()211()231()144()596()660()4,003(

إجمالي مصاريف 
وتكاليف اإلكتتاب

)44,590()156,214()53,584()49,594()20,259()47,897()23,230()111,564()83,732()590,665(

صافى دخل / )خسائر( 
اإلكتتاب

44,605)12,520(92911,0914,070)2,670(5,5167,65610,47269,149
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األقساط المكتتبة . .
والتحليل الجغرافي

إرتفـــع إجمالـــي أقســـاط إعـــادة التأميـــن المكتتبـــة بنســـبة %18 عـــام 2020م حيـــث بلـــغ 935,114 ألـــف ريـــال مقابـــل 792,848 
ألـــف ريـــال 2019 م.

ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل الفترة 2016-2020م بآالف الرياالت:

	 ,	00 ,00 0

	 ,000 ,00 0

.00 ,00 0

.00 ,00 0

.00 ,00 0

	00 ,00 0

	0	.

.		 ,.0.

	0	.

..	 ,...

	0	0

... ,		.
... ,.	0

	0	.	0	.

..	 ,00.

نسبة التغير %التغيرات + أو )-(.	0	0	0	القطاع

%88,153111 79,119 167,272 الهندسة

%6-)11,429(204,274 192,845 الحريق

%4,2875 89,857 94,144 البحري

%7,51713 59,854 67,371 المركبات

%22-)12,216(56,173 43,957 الحوادث العامة 

%8922 49,872 50,764 الحماية

%4,44720 22,765 27,212 الطبى

%96,76164,32766 161,088المتخصصة

%3-)3,712(134,173 130,461أخرى

%142,26618 792,848 935,114 اإلجمالي

توزيع إجمالي األقساط المكتتبة

الحريق
الهندسة

المتخصصة
أخرى
البحري

المركبات
الحوادث العامة

الحماية
الطبي

20192020

3% 3%
6% 5%
7% 5%
8% 7%

10% 18%

11% 10%

12% 17%
17% 14%

26% 21%

تحليل جغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة بآالف الرياالت

.	0	0	0	القطاع الجغرافي

األقساط المكتتبةالنسبة لإلجمالياألقساط المكتتبةالنسبة لإلجمالي

322,050 %346,88141 %37المملكة العربية السعودية

بلدان أخرى في منطقة الشرق 
91,840 %108,59612 %12األوسط

48,339 %37,8706 %4أفريقيا

230,149 %279,43729 %30آسيا 

100,470 %162,33012 %17بلدان أخرى

792,848 %935,114100 %100اإلجمالي

المملكة العربية السعودية 41٪
آسيا 29٪

بلدان أخرى 13٪
بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط 11٪

أفريقيا 6٪

المملكة العربية السعودية 37٪
آسيا 30٪

بلدان أخرى 17٪
بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط 12٪

أفريقيا 4٪

	0	0

	0	.
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مجموع اإليرادات. .
إنخفـــض مجمـــوع إيـــرادات عمليـــات إعـــادة التأميـــن التشـــغيلية بنســـبة %1 حيـــث بلـــغ 660,042 ألف ريـــال عـــام 2020م مقابل 

660,711 ألـــف ريـــال عـــام 2019م وقـــد جـــاء ذلـــك نتيجة إلنخفـــاض صافى االقســـاط المكتســـبة بنســـبة 0.1% .

فيما يلي الرسم البياني بمجموع اإليرادات خالل الفترة 2016-2020م )بآالف الرياالت(:

	,	00,000

	,000,00 0

.00,00 0

.00,00 0

.00,00 0

	00,00 0

.0. ,0.	 ..0 ,0..

	0	0	0	.	0	.

..0 ,0.	..0 ,.		

	0	.

	 ,	.. ,0.0

	0	.

 

فيما يلى جدول يوضح تفاصيل مجموع إيرادات عمليات إعادة التأمين التشغيلية )بآالف الرياالت(:

نسبة التغير %التغيرات + أو )-(.	0	0	0	بيان االيرادات

%4,5851 642,535 647,120 صافى االقساط المكتسبة 

%30-)5,482(18,176 12,694 عموالت على عمليات معاد إسنادها

–228 –228 إيرادات أخرى

%0.1-)669(660,711 660,042 اإلجمالي

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

نسبة التغير %التغيرات + أو )-(.	0	0	0	القطاع الجغرافي

%6-)12,367(217,880 205,513 المملكة العربية السعودية

%11,6983 442,831 454,529 خارج المملكة العربية السعودية

%0.1-)669(660,711 660,042 اإلجمالي
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صافي المطالبات المتكبدة. .
إنخفـــض صافـــي المطالبـــات المتكبدة بعد اســـتقطاع حصة معيدي التأمين بنســـبة %6 إلى 391,980 ألف ريـــال في عام 2020م 

مـــن 417,070 ألف ريـــال في عام 2019م.

فيما يلي الرسم البياني بالمطالبات المتكبدة خالل الفترة 2016-2020م )بآالف الرياالت(.

.00 ,000

.00 ,000

.00 ,000

.00 ,000

	 ,000 ,000

.00 ,000

.00 ,000

.00 ,000

	00 ,000

	00 ,000

.0. ,..	

.	. ,		. .0. ,0..

	0	.	0	.	0	.

.	. ,0.0

	0	. 	0	0

..	 ,..0

مجموع التكاليف والمصاريف. .
بلـــغ مجمـــوع تكاليـــف ومصاريف عمليات إعـــادة التأمين التشـــغيلية 629,395 ألف ريال عـــام 2020م مقابـــل 634,670 ألف ريال 
عـــام 2019م منخفضـــا بنســـبة قدرها1 % ويرجع ذلك بشـــكل أساســـي إلى إنخفاض صافـــى المطالبات المتكبـــدة كما هو مذكور 
فـــي البند الســـابق. كما بلغ مجمـــوع تكاليف ومصاريف عمليات المســـاهمين 10,057 ألف ريال عـــام 2020م مقابل 9,726 ألف 

ريـــال عام 2019م مرتفعا بنســـبة قدرها 3%. 

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

بيان تكاليف ومصاريف عمليات إعادة 
نسبة التغير %التغيرات + أو )-(.	0	0	0	التأمين التشغيلية

%6-)25,090(417,070 391,980 صافي المطالبات المتكبدة

%21,90113 172,781 194,682 تكاليف االكتتاب وعموالت األرباح

%38711 3,616 4,003 مصاريف إكتتاب أخرى

عكس مخصص ديون مشكوك في 
%25)130()518()648(تحصيلها

%4-)1,774(43,560 41,786مصاريف عمومية وإدارية

%31)569()1,839()2,408(ارباح تحويل عمالت أجنبية

%1-)5,275(634,670 629,395اإلجمالي

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

بيان تكاليف ومصاريف عمليات 
نسبة التغير %التغيرات + أو )-(.	0	0	0	المساهمين

%3164 7,470 7,786 مصاريف عمومية وإدارية

مكافآت وبدل إجتماعات ومصاريف 
%151 2,256 2,271 مجلس االدارة

%3313 9,726 10,057 اإلجمالي
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مجموع االستثمارات. .
بلـــغ مجمـــوع اســـتثمارات المســـاهمين خالل عام 2020م مبلـــغ 974,455 ألف ريال مقابـــل 966,997 ألف ريال فـــي عام 2019م 
مرتفعـــا بنســـبة %1، وكذلك بلغ مجموع اســـتثمارات عمليـــات إعادة التأمين خالل عـــام 2020م مبلغ 355,498 ألـــف ريال مقابل 

335,763 ألـــف ريـــال للعام 2019م مرتفعا بنســـبة قدرها 6%.

فيما يلي الرسم البياني بمجموع االستثمارات خالل الفترة 2016-2020م )بآالف الرياالت(:

	 ,	00 ,000

	 ,000 ,000

.00 ,000

.00 ,000

.00 ,000

	00 ,000

0

عمليات إعادة التأميناستثمارات المساهمين 
االستثمارات

 

	0	. 	0	. 	0	.

... ,	..
... ,...

... ,..	

	0	.

... ,...

...,...	..,.0.	..,...

	..,.00

	0	0

... ,...

...,...

فيما يلي الرسم البياني بمجموع التكاليف والمصاريف خالل الفترة 2016-2020م )بآالف الرياالت(.

	 ,	00 ,000

	 ,000 ,000

.00 ,000

.00 ,000

.00 ,000

	00 ,000

0

إجمالي تكاليف حاملي الوثائق 
والمصروفات 

إجمالي تكاليف المساهمين 
والمصروفات

	0	. 	0	. 	0	.	0	.

	 ,		. ,	..

.0. ,.	0 .		 ,.0.
... ,..0

.,.	..,	..	0,...		,.	.

	0	0

.	. ,...

	0.0..

79 78

الشركة السعودية إلعادة التأمينتقرير مجلس اإلدارة



تحليل جغرافي لصافي إيرادات اإلستثمارات )بآالف الرياالت(

.	0	0	0	القطاع الجغرافي

إيرادات استثمارات 
المساهمين

إيرادات استثمارات 
عمليات إعادة التأمين

إيرادات استثمارات 
المساهمين

إيرادات استثمارات 
عمليات إعادة التأمين

 6,780  21,756 14,2951,897المملكة العربية السعودية

 2,359  14,584 19,4691,778خارج المملكة العربية السعودية

 9,139  36,340 33,7643,675اإلجمالي

فائض / )عجز( عمليات . 0	
إعادة التأمين التشغيلية

حققـــت عمليـــات إعـــادة التأمين التشـــغيلية قبـــل عائد االســـتثمارات فائضا وقـــدره 30,648 ألف ريـــال خالل عـــام 2020م، مقابل 
فائضـــا و قـــدره 26,041 ألـــف ريـــال خـــالل لعـــام 2019م مرتفعـــا بنســـبة قدرهـــا %18. ويعـــود ذلـــك إلرتفـــاع صافى االقســـاط 

بنسبة 1%. المكتســـبة 

ويوضح الرسم البياني التالي فائض / )عجز( عمليات إعادة التأمين التشغيلية خالل الفترة 2016-2020م )بآالف الرياالت(:

	. ,000

	0 ,000

	. ,000

	0 ,000

. ,000

0

	0	.

	0	.

(  2 .828  ) . .000-

	0	. 	0	0

.0 ,...

. ,...

. ,...

	0	.

	. ,0.	 .0 ,000

.. ,000

صافي إيرادات اإلستثمارات. .
بلـــغ صافـــى إيرادات اســـتثمارات عمليات إعـــادة التأمين بعد خصـــم مصاريف إدارة اإلســـتثمارات خالل عام 

2020م مبلـــغ 3,675 ألـــف ريال مقابـــل 9,139 ألف ريال للعـــام 2019م منخفضا بنســـبة قدرها 60%.

كمـــا حققـــت اســـتثمارات عمليات المســـاهمين بعـــد خصم مصاريـــف إدارة االســـتثمارات صافـــى إيرادات 
قدرهـــا 33,764 ألـــف ريال خـــالل عام 2020م مقابل صافى إيـــرادات قدرها 36,340 ألـــف ريال عام 2019م 
وذلـــك بإنخفـــاض قـــدره %7 ويعـــود ذلك الســـبب إلـــى إنخفاض ســـعر الفائدة الـــذي أثر على دخـــل الودائع 

ألجـــل ، باإلضافـــة إلى عـــدم وجود محفظة أســـهم خالل العـــام 2020 م.

ويوضح الرسم البياني صافى إيرادات اإلستثمارات خالل الفترة 2016-2020م )بآالف الرياالت(:

.0 ,000
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.0 ,000
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.0 ,000

	. ,000

	0 ,000

	. ,000

	0 ,000

. ,000

استثمارات المساهمين
صافي الدخل 

استثمارات إعادة التأمين
صافي الدخل

	0	.	0	.

	. ,...

. ,.0	

	0	.

.. ,..0

.,	..
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	0	.

.. ,.0.
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	0	0
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صافي دخل عمليات . 		
المساهمين

حققـــت عمليـــات المســـاهمين صافـــي دخـــل عـــام 2020م بلـــغ 45,918 ألـــف ريـــال مقابـــل صافـــي دخل في 
عـــام 2019م بمبلـــغ 45,444 ألـــف ريـــال وذلـــك بإرتفـــاع قـــدره %1. ويعود الســـبب فـــي ذلك إلـــى عكس جزء 

مـــن مخصص الـــزكاة .

ويوضـــح الرســـم البيانـــي التالـــي صافـــي دخل/)خســـارة( عمليـــات المســـاهمين خـــالل الفتـــرة 2016-2020م 
الرياالت(: )بـــآالف 

.. ,000

.0 ,000

	. ,000

	0 ,000

.0 ,000

.. ,000

.0 ,000

	0 ,000

. ,000
. ,	..

.	.

.. ,...

	0	.	0	.

	. ,...

	0	.	0	. 	0	0

.. ,.	.

قائمة عمليات المساهمين خالل الفترة 2016-2020م بآالف الرياالت

.	0	م.	0	م.	0	م.	0	م0	0	مباالف الرياالت

 22,667  55,450  13,218  37,855  34,533 إيرادات استثمارات

 )2,803( )8,947( )3,516( )1,515( )769(مصاريف إدارة اإلستثمارات

 19,864  46,503  9,702  36,340  33,764 صافى دخل االستثمار

–– 905  999  917 إيرادات أخرى 

––––5,568عكس مخصص الزكاة

 )9,851( )7,854( )6,995( )7,470( )7,786(مصاريف عمومية وإدارية

 )1,576( )3,002( )2,181( )2,256( )2,271(مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس االدارة

 100  )38( )48( 43  )390( )خسائر( / أرباح تحويل عمالت أجنبية

 9,927  3,279  12,339  31,662 30,890أجمإلى الدخل للسنة المسند إلى المساهمين

 )15,299( )13,434( )12,903( )13,873( )14,774(الزكاة وضريبة الدخل للسنة

 3,165  25,454  819  45,445 45,918صافي دخل السنة
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االحتياطيات الفنية. .	
تهـــدف سياســـة الشـــركة على بنـــاء احتياطيات فنية تعزز من مالءة الشـــركة وقدرتهـــا المالية، وقد إرتفعـــت االحتياطيات الفنية في 

العـــام 2020م بنســـبة قدرها %19 حيث بلغـــت 1,343,898 ألف ريال مقابـــل 1,126,114 ألف ريال عام 2019م.

ويوضح الرسم البياني التالي االحتياطيات الفنية خالل الفترة 2016-2020م بآالف الرياالت:

2016

1 ,600 ,000

1 ,400 ,000

1 ,200 ,000

1 ,000 ,000

800 ,000

600 ,000

400 ,000

200 ,000

0

2018 2019

872 ,085

2017

1 ,039 ,023 1 ,081 ,669

2020

1 ,343 ,898  

1 ,126 ,114

الموجودات. .	
بلـــغ مجمـــوع موجـــودات الشـــركة 2,847,960 ألـــف ريال في عـــام 2020م مقابـــل 2,656,310 ألف ريال في عـــام 2019م مرتفعا 
بنســـبة %7، وقـــد بلغ مجمـــوع موجودات عمليات إعادة التأميـــن مبلغ 1,791,061 ألف ريال في عـــام 2020م مقابل 1,640,548 
ألـــف ريـــال في عـــام 2019م، ومجموع موجودات المســـاهمين مبلـــغ 1,056,899ألف ريـــال في عام 2020م مقابـــل 1,013,762 

ألف ريال في عـــام 2019م.

ويوضح الرسم البياني التالي الموجودات خالل الفترة 2016-2020م بآالف الرياالت:

 مجموع موجودات المساهمين مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين 

2016 2017 2018

1 ,013 ,718

1 ,030 ,884

1 ,002 ,393

2019

1 ,013 ,762

1 ,640 ,548

1 ,456 ,378

1 ,598 ,516

1 ,067 ,711

2,000 ,000

1 ,800 ,000

1 ,600 ,000

1 ,400 ,000

1 ,200 ,000

1 ,000 ,000

800 ,000

600 ,000

400 ,000

200 ,000

0

2020

1 ,056 ,899

1 ,791 ,061

إجمالي الدخل الشامل. 		
بلـــغ إجمالي الدخل الشـــامل خالل عام 2020م مبلـــغ 48,109 ألف ريال، مقابل إجمالي الدخل الشـــامل في 

عـــام 2019م بمبلغ 42,423 ألف ريـــال. وذلك بارتفاع قدره 13%.

قائمة عمليات المساهمين الشاملة خالل الفترة 2016-2020م بآالف الرياالت

.	0	م.	0	م.	0	م.	0	م0	0	مباالف الرياالت

3,165 25,454 819 45,444 45,918صافي دخل السنة 

– )1,962( 3,036  )3,021(2,191إيرادات / )خسائر( شاملة أخرى

3,165 23,492 3,855 42,423 48,109إجمالي الدخل الشامل للسنة 

ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي الدخل الشامل خالل الفترة 2016-2020م )بآالف الرياالت(:
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04
رابعًا: االلتزامات 

واإلفصاحات واإلقرارات 
حسب اللوائح التنظيمية 

تقرير مجلس اإلدارة

االلتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية. 1

االلتزام بالئحة حوكمة الشركات. 2

إجتماعات الجمعية العامة:. 3

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه ، و بخاصة غير التنفيذيين علمًا . 4
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة لكل عضو. 5

وظائف مجلس اإلدارة. 6

اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور خالل العام المالي 2020 م. 7

لجان مجلس اإلدارة . 8

مناصب ومؤهالت وخبرات أعضاء اإلدارة العليا. 9

 وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في . 10
أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتهم التابعة

 وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص . 11
قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق

 بيان بأي استثمارات أو احتياطيات أنشأتها الشركة لصالح موظفيها. 12

 نسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة لعام 2020 م. 13

 مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان. 14

اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي ، . 15
والدولة المقر الرئيس لعملياتها ، و الدولة محل تأسيسها

ملكية أسهم الشركة. 16

عقود في مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا . 17

بيان بأي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة. 18

فعالية الرقابة الداخلية بالشركة. 19

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. 20

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة )بآالف الرياالت). 21

مراجعو الحسابات الخارجيين. 22

معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية. 23

سياسة الشركة توزيع األرباح. 24

اإلقرارات. 25
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االلتزام بالقواعد . 	
واللوائح التنظيمية

االلتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية المطبقة في المملكة العربية السعودية والتي تشمل:

القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.	 
القواعـــد واللوائـــح الصـــادرة عـــن البنـــك المركزي الســـعودي و الئحـــة حوكمة شـــركات التأميـــن و إعادة 	 

التأميـــن والئحـــة الشـــركة الداخلية.
قواعد الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل.	 
نظام العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.	 
نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.	 

االلتزام بالئحة حوكمة . 	
الشركات

إلتزمـــت الشـــركة بتطبيـــق جميـــع مـــواد الئحـــة حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة 
العـــام 2020 م. خـــالل 

اجتماعات الجمعية . .
العامة:

عقـــدت الشـــركة خـــالل العـــام 2020 م اجتمـــاع للجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين عبـــر طريق 
وســـائل التقنيـــة الحديثة )مرئـــي وصوتي(، وفيما يلـــي تاريخ االجتمـــاع والحضور من مجلس 
اإلدارة: إجتمـــاع الجمعية العامة غير عادية بتاريخ 2020/05/10م ، برئاســـة األســـتاذ/ هشـــام 
عبدالملك آل الشـــيخ) رئيس مجلس اإلدارة )، و بحضور األســـتاذ/ مشـــاري إبراهيم الحســـين( 
نائـــب رئيـــس مجلس اإلدارة )، واألســـتاذ/ محمد عمير العتيبي ، واألســـتاذ/ جين لوك قرقين 
، ، واألســـتاذ أحمد صباغ ، واألســـتاذ/ فهد عبدالرحمن الحصنـــي( العضو المنتدب و الرئيس 

التنفيذي ).وبتغيب واألســـتاذ/ همام بدر واألســـتاذ إســـماعيل محبوب. 

اإلجراءات التي اتخذها . .
مجلس اإلدارة إلحاطة 

أعضائه، وبخاصة 
غير التنفيذيين علمًا 

بمقترحات المساهمين 
وملحوظاتهم حيال 

الشركة وأدائها
قامـــت إدارة عالقـــات المســـاهمين بالشـــركة بحصـــر و تحليل مـــا ورد إليها مـــن إقتراحات و 
مالحظـــات مـــن مســـاهمي الشـــركة ســـواًء من خـــالل قنـــوات االتصـــال أو مـــن الجمعيات 

العامـــة التـــي عقدتها الشـــركة وتـــم الرفع للمجلـــس بذلك.
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تكوين مجلس اإلدارة . .
وتصنيف أعضائه 

والشركات المساهمة

الفترةأسم العضوصفة العضو
الشركات األخرى التي 

يشارك في عضوية مجلس 
إدارتها

الكيان القانوني 

عضو غير تنفيذي
هشام بن عبدالملك 

آل الشيخ
رئيس مجلس اإلدارة

تم التجديد من
2020م/11/05 حتى

2023/5/10م

ذات مسؤولية معهد وطن األول
محدودة

 Probitas Holdings
)Bermuda) Ltdغير مدرجة

شركة اشمور لإلستثمار 
السعودية )سابقًا(

مساهمة غير 
مدرجة

البنك العربي الوطني 
مساهمة مدرجة)سابقًا(

مساهمة مدرجةبنك الجزيرة )سابقًا(

عضو غير تنفيذي
مشاري بن إبراهيم 

الحسين
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة

تم التجديد من
2020م/11/05 حتى

2023/5/10م

شركة دروب العلم للتعليم 
والتدريب

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة هنا للصناعات 
الغذائية

ذات مسؤولية 
محدودة

البنك السعودي لإلستثمار
مساهمة مدرجة)سابقا(

الصندوق السعودي 
حكوميةللتنمية )سابقًا(

الشركة األولى العقارية 
)سابقًا(

مساهمة غير 
مدرجة

مساهمة غير بنك الجزيرة )سابقًا(
مدرجة

الفترةأسم العضوصفة العضو
الشركات األخرى التي 

يشارك في عضوية مجلس 
إدارتها

الكيان القانوني 

أحمد محمد صباغعضو غير تنفيذي
تم التجديد من

2020م/11/05 حتى
2023/5/10م

شركة التأمين اإلسالمية – 
األردن )سابقا(

مساهمة غير 
مدرجة

شركة المعاصرون 
للمشاريع اإلسكانية

- االردن )سابقا(
مساهمة مدرجة

الشركة التونسية للتأمين 
التكافلي -

تونس )سابقًا(
مساهمة مدرجة

شركة األمان للتأمين 
التكافلي–بيروت

)سابقًا(
مساهمة غير 

مدرجة

االتحاد العالمي لشركات 
التكافل

والتأمين–السودان )سابقًا(
إتحاد

شركة التأمين اإلسالمية–
مساهمة مدرجةاالردن )سابقًا(

همام محمد بدرمستقل
انتهت عضويته في 

المجلس في
2020م/10/05 

مساهمة غير شركة إسكان للتأمين–مصر
مدرجة

شركة التعمير واإلسكان 
لإلستثمار العقاري

مساهمة غير 
مدرجة

شركة خدمات المعلومات 
والمعامالت اإللكترونية

مساهمة غير 
مدرجة

الشركة المصرية إلعادة 
حكوميةالتأمين – مصر )سابقا(

شركة الشرق للتأمين–مصر 
حكومية)سابقًا(

91 90

الشركة السعودية إلعادة التأمين تقرير مجلس اإلدارة



الفترةأسم العضوصفة العضو
الشركات األخرى التي 

يشارك في عضوية مجلس 
إدارتها

الكيان القانوني 

جين لوك قيرقينعضو غير تنفيذي
تم التجديد من

م11/05/2017 حتى
2020/5/10م

شركة جين لوك قيرقين–
محدودةفرنسا

 Probitas Holdings
)Bermuda) Ltd

مساهمة غير 
مدرجة

 Probitas Corporate
capital limited

مساهمة غير 
مدرجة

 Probitas Holdings UK
Ltd

مساهمة غير 
مدرجة

 Probitas 1492 Services
Ltd

مساهمة غير 
مدرجة

 Paris( شركة باريس ري
(Re

فرنسا
)سابقا(

قابضة محدودة

مساهمة مدرجةشركة GTT–فرنسا )سابقًا(

مجموعة كونينغهام 
ليندسي – فرنسا

)سابقًا(
محدودة

جامعة باريس ديديروت–
حكوميةفرنسا )سابقًا(

رابطة معيدي التأمين 
الفرنسية–فرنسا

)سابقًا(
حكومية

إسماعيل محبوبعضو مستقل
انتهت عضويته في 

المجلس في
2020م/10/05

البنك الماليزي للتصدير 
واإلستيراد

)برهاد)–ماليزيا
حكومية

بنك طوكيو–ميتسوبيشي 
يو اف جي

)برهاد)–ماليزيا
فرعية

الشركة الماليزية الوطنية 
إلعادة التأمين

)برهاد)–ماليزيا )سابقًا(
فرعية

الفترةأسم العضوصفة العضو
الشركات األخرى التي 

يشارك في عضوية مجلس 
إدارتها

الكيان القانوني 

مارك ألكساندر موبوعضو مستقل
تم انتخابه من

2020/05/11م
حتى

2023/05/10م

شركة AXIS إلعادة التأمين
سويسرا )سابقًا(

شركة EXIN إلعادة التأمين
سويسرا )سابقًا(

 Mpx Actuarios
 y Reaseguros

Consultores SAC
البيرو )سابقًا(

محمد بن عمير عضو غير تنفيذي
العتيبي

تم التجديد من
2020م/11/05 حتى

2023/5/10م

شركة زمين للتسويق 
محدودةااللكتروني

مساهمة مدرجةبنك الرياض

شركة عبدالله سعد 
مساهمةابومعطي للمكتبات )سابقا(

شركة اليمامة للصناعات 
مساهمة مدرجةالحديدية )سابقا(

شركة الغاز والتصنيع 
مساهمة مدرجةاألهلية )سابقا(

الشركة العربية المتحدة 
مساهمة مدرجةللزجاج المسطح )سابقًا(

شركة الشرق األوسط إلدارة 
محدودةالسفن - االمارات )سابقًا(

 – NSCSA AMERICA
محدودةأمريكا )سابقًا(

شركة البحري لنقل البضائع 
محدودةالسائبة )سابقًا(

الشركة الوطنية لنقل 
محدودةالكيماويات )سابقًا(

 West of England -
Company

لوكسمبورج )سابقًا(
محدودة

 International -
Shipowners Re

لوكسمبورج )سابقًا(
محدودة
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الفترةأسم العضوصفة العضو
الشركات األخرى التي 

يشارك في عضوية مجلس 
إدارتها

الكيان القانوني 

حسام بن بندر عضو مستقل 
السويلم 

تم انتخابه من
2020/05/11م

حتى
2023/05/10م

بيتر فرانز هوقر عضو مستقل
تم انتخابه من

2020/05/11م
حتى

2023/05/10م

شركة ام اس جي 
لالستشارات والحلول 

التقنية سويسرا
محدودة

شركة ايكو إلعادة التأمين 
المحدودة

سويسرا )سابقًا( 
محدودة

مجموعة اسيا كابيتال 
إلعادة التأمين سنغافورة 

)سابقًا(
محدودة

شركة ام اس جي لألنظمة 
محدودةالتقنية سنغافورة )سابقًا(

شركة جيرلينج العالمية 
محدودةإلعادة التأمين

عضو
تنفيذي

فهد بن عبدالرحمن 
الحصني

العضو المنتدب 
والرئيس
التنفيذي

تم التجديد من
م11/05/2017 حتى

2020/5/10م

 Probitas Holdings
)Bermuda) Ltd

مساهمة غير 
مدرجة

 Probitas Holdings UK
Ltd

مساهمة غير 
مدرجة

 Probitas 1492 Services
Ltd

مساهمة غير 
مدرجة

 وظائف. .
مجلس اإلدارة

اإلشراف على تنفيذ الخطط اإلستراتيجية 
والعمليات الرئيسة.

وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد 
من كفاءته وفعاليته.

إختيار وتغيير الموظفين التنفيذيين في المراكز الرئيسة ) عند الحاجة(، 
والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة إلحالل بديل مناسب 

يكون مؤهال للعمل ويملك المهارات المطلوبة.

التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات 
المالية ومالءمة آلية اإلفصاح.

اإلرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة 
والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح ذات 

العالقة في جميع األوقات.

القيادة اإلستراتيجية للشركة ووضع األهداف وصياغة 
الخطط اإلستراتيجية.

الموافقة على السياسات واإلجراءات الرئيسية 
ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة.

وضع ومراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة لتقييم 
المخاطر وإدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة.

اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة 
بأهداف األداء التي يحددها المجلس.

ضمان حماية مصالح المؤمن لهم في جميع األوقات.

منح الصالحيات الالزمة للجنة المراجعة للتحقق من أي مسألة ضمن إختصاصها والتأكد من إستقاللية وظيفة المراجعة 
الداخلية وتمكنها من اإلطالع على جميع المعلومات التي تحتاجها للقيام بأعمالها. كما يجب أن يتخذ المجلس جميع 

التدابير الضرورية للتأكد من إستجابة اإلدارة العليا الستفسارات وتوصيات المراجعين الداخليين.

تعزيز ثقافة الحوكمة في الشركة وإعتماد معايير أخالقية عالية.
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اجتماعات مجلس اإلدارة . .
وسجل الحضور خالل 
العام المالي 0	0	 م

اسم العضو

االجتماع
األول

0./	.
0	0	م

االجتماع
الثاني

0./0.
0	0	م

االجتماع
الثالث

		/0.
0	0	 م

االجتماع
الرابع

	./0.
0	0	م

االجتماع
الخامس
0	/		

0	0	 م

االجتماع
السادس

	./		
0	0	 م

إلجمالي

هشام بن عبدالملك آل الشيخ 
5حضرحضرحضرحضرحضرلم يحضر)رئيس مجلس اإلدارة(

مشاري بن إبراهيم الحسين 
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

أحمد محمد صباغ
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر)عضو(

 محمد بن عمير العتيبي
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر)عضو(

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرجين لوك قيرقين )عضو(

 مارك ألكساندر موبو1
4حضرحضرحضرحضر--)عضو(

4حضرحضرحضرحضر--بيتر فرانز هوقر1 )عضو(

4حضرحضرحضرحضر--حسام بندر السويلم1 )عضو(

فهد بن عبدالرحمن الحصني 
)العضو المنتدب / الرئيس 

التنفيذي(
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر

همام محمد بدر2 )عضو 
2----حضرحضرسابق(

إسماعيل محبوب2 )عضو 
2----حضرحضرسابق(

1 بداية الفترة في تاريخ 2020/05/11م  2 نهاية الفترة في تاريخ 2020/05/10م

لجان مجلس اإلدارة. .

اللجنة التنفيذية
إعتمـــدت الجمعية العامة للشـــركة فـــي إجتماعها بتاريـــخ 16 / 10 / 2016 م, قواعد إختيار أعضاء اللجنـــة التنفيذية ومدة عضويتهم 

وأســـلوب عملها. وتشـــمل مهمات اللجنة التنفيذية ومســـؤولياتها ما يلى :

ممارســـة الصالحيـــات واإلمتيـــازات الكاملـــة لمجلـــس اإلدارة بين إجتماعـــات المجلس في حـــاالت عدم إنعقـــاد المجلس التي 	 
يكـــون فيهـــا إتخـــاذ إجراء أو قرار ســـريع مطلوبًا أو مبـــررًا، ما لم تكن للجنة الســـلطة إلتخاذ قرار بداًل عن المجلس في أي مســـألة 
يحظـــر فيهـــا تخويل الســـلطات بموجـــب األنظمة المعمول بها أو الذي يســـتلزم موافقة مســـاهمي الشـــركة أو كانت أحد لجان 

المجلـــس األخرى مكلفة بـــه تحديدًا.
مراجعة تفاصيل إستراتيجية عمل الشركة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرارها.	 
مراجعة تفاصيل خطط عمل الشركة والميزانية ومراقبة تقدم العمل المحرز في خطط العمل والميزانية بشكل منتظم.	 
اإلشراف على أنشطة الرئيس التنفيذي للشركة.	 
دعم ومساندة الرئيس التنفيذي على أساس الحاجة لمعالجة إحتياجات أو مهمات محددة.	 
مراجعـــات حـــاالت التحالفات واإلندماج واإلســـتحواذ واإلتفاقيات اإلســـتراتيجية األخرى وتقديم التوصيات بشـــأنها إلى مجلس 	 

اإلدارة للموافقـــة عليها .
اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أية صالحيات ومسؤوليات أخرى قد تكلف بها اللجنة أو تخول إليها من وقت آلخر من قبل المجلس.	 

اجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 0	0	 م

اسم العضو 

االجتماع
األول

	./0.
0	0	م

االجتماع
الثاني

0./0.
0	0	م

االجتماع
الثالث

	./0.
0	0	م

االجتماع
الرابع

0	/		
0	0	م

االجتماع
الخامس
.0/		
0	0	م

االجتماع
السادس

	./		
0	0	م

اإلجمالي

5حضرحضرحضرحضرحضرلم يحضرهشام بن عبدالملك آل الشيخ )رئيس اللجنة(

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرجين لوك قيرقين )عضو(

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرفهد بن عبدالرحمن الحصني )عضو(
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لجنة المراجعة
إعتمدت الجمعية العامة للشركة في إجتماعها بتاريخ 24 / 05 / 2017 م , تحديث قواعد إختيار أعضاء 

لجنة المراجعة ومدة عضويتهم. وأسلوب عمل اللجنة ومكافآت أعضائها. 

وتشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلى :
اإلشـــراف علـــى إدارة المراجعـــة الداخلية بالشـــركة لضمـــان فعاليتها فـــي تنفيذ أنشـــطتها والواجبات 	 

التـــي يحددها مجلـــس اإلدارة.
مراجعـــة إجـــراءات التدقيـــق الداخلـــي وإعـــداد تقاريـــر مكتوبة حـــول هـــذه المراجعة بما فـــي ذلك رفع 	 

التوصيات بشـــأنها لمجلـــس اإلدارة.
مراجعة خطة المراجعة المقدمة من المراجعين الداخليين والخارجيين وإبداء أي مرئيات حولها .	 
تقييم مســـتوى كفـــاءة وفعالية وموضوعية أعمـــال المراجعين الخارجييـــن وإدارة المراجعة الداخلية أو 	 

المراجع الداخلـــي وإدارة الرقابة النظاميـــة أو المراقب النظامي.
التنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين .	 
مراجعة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة الداخلية .	 
مراجعة المعامالت والعمليات مع األطراف ذات الصلة.	 
مراجعة والموافقة على ومراقبة تنفيذ خطة االلتزام .	 
التوصيـــة لمجلـــس اإلدارة بتعييـــن وعـــزل وتعويـــض المراجعين الخارجييـــن ، مع األخذ بعيـــن اإلعتبار 	 

اســـتقالل المراجعيـــن والخبـــرة الالزمة في قطـــاع التأمين / إعـــادة التأمين .
اإلشـــراف على أنشـــطة المراجعيـــن الخارجيين والموافقة على أي نشـــاط خارج نطـــاق أعمال التدقيق 	 

الموكلـــة إليهم أثنـــاء أدائهم لواجباتهم.
مراجعة توصيات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة حيالها .	 
واإلدارة 	  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء  الشـــركة  عـــن  الخارجييـــن  المراجعيـــن  إســـتقالل  مـــن  التأكـــد 

. الشـــركة  فـــي  العليـــا 
مناقشـــة البيانـــات المالية الســـنوية والربع ســـنوية المؤقتة مـــع المراجعين الخارجييـــن واإلدارة العليا 	 

بالشـــركة قبل صدورها.
الـــرأي 	  وإبـــداء  الماليـــة األوليـــة والســـنوية قبـــل عرضهـــا علـــى مجلـــس اإلدارة  القوائـــم  مراجعـــة 

بشـــأنها. والتوصيـــات 
مراجعـــة السياســـات المحاســـبية المتبعـــة فـــي الوقـــت الحالـــي وتقديم المشـــورة لمجلـــس اإلدارة 	 

متضمنـــة أي توصيـــات بهذا الشـــأن .
مراجعة الضوابط المالية وغير المالية الداخلية ونظام إدارة المخاطر .	 
تعييـــن وعـــزل رئيس قســـم المراجعة الداخليـــة أو المراجع الداخلي ورئيس قســـم االلتـــزام الرقابي أو 	 

مســـؤول االلتزام الرقابي بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسســـة النقد ، وتقييم األداء والمكافآت 
لجميـــع الموظفين المعنيين .

التأكـــد من اســـتقالل إدارة المراجعـــة الداخلية أو المراجـــع الداخلي وإدارة الرقابة النظامية أو مســـؤول 	 
االلتـــزام الرقابـــي والتحقـــق مـــن عـــدم وجـــود أي قيـــد علـــى أعمالهـــم أو وجـــود مـــا يمكـــن أن يؤثـــر 

ســـلبًا علـــى أعمالهم.

مراجعـــة تقاريـــر إدارة الرقابة النظامية أو مســـؤول االلتزام الرقابي وتقارير المراجعة الداخليـــة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 	 
الموصـــى بها وتقديم التوصيات الالزمة بشـــأنها لمجلس اإلدارة .

مراجعـــة مالحظات مؤسســـة النقد والجهات اإلشـــرافية والرقابية ذات العالقة فيما يتعلق بـــأي مخالفات تنظيمية أو اإلجراءات 	 
التصحيحية المطلوبة ورفع التوصيات بشـــأنها لمجلس اإلدارة .

متابعـــة االلتـــزام بمـــا نص عليه تقرير مؤسســـة النقـــد العربي الســـعودي ، وجميع التقارير الصـــادره من قبل الجهـــات المعنية، 	 
ورفع بشـــأنها التوصيـــات لمجلس اإلدارة.

مراقبـــة أنشـــطة إدارة االلتـــزام الرقابـــي والتأكد من إلتزام الشـــركة وتقيدهـــا أنظمة ولوائح مؤسســـة النقد وهيئة ســـوق المال 	 
وغيرها مـــن األنظمة واللوائـــح األخرى .

مراجعة تقارير الخبير اإلكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة .	 
التأكـــد مـــن إلتـــزام الشـــركة بمقترحـــات وتوصيـــات الخبيـــر االكتـــواري عندمـــا تكـــون إلزاميـــة ومطلوبـــة بمقتضـــى اللوائـــح أو 	 

النقد. مؤسســـة  تعليمـــات 
تحديد المرتب الشـــهري والمكافأة التشـــجيعية إلدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الرقابة النظامية أو المراجع الداخلي أو مســـؤول 	 

االلتـــزام الرقابي وفقًا للوائح الداخلية للشـــركة المعتمدة مـــن قبل مجلس اإلدارة.
التأكـــد مـــن وجـــود الئحـــة قواعد الســـلوك األخالقي والمعتمـــدة من مجلـــس اإلدارة لضمان القيام بأنشـــطة الشـــركة بطريقة 	 

عادلـــة وأخالقية.
متابعة الدعاوى القضائية الهامة المرفوعة من أو ضد الشركة ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس اإلدارة.	 
التأكـــد مـــن اإلســـتخدام األمثل والســـيطرة علـــى تكنولوجيـــا المعلومـــات الالزمـــة إلصـــدار المعلومـــات والبيانـــات الموثوقة 	 

فـــي الوقت المناســـب.
للجنة السلطة للتحقيق في أي نشاط ضمن اختصاصاتها والحصول على أي معلومات قد تحتاج إليها.	 
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اجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 0	0	 م

أسم العضو

االجتماع
األول

	./0./
0	0	م

االجتماع
الثاني

	./0.
0	0	م

إلجتماع
الثالث

0./0.
0	0	م

االجتماع
الرابع

		/0.
0	0	م

االجتماع
الخامس
	./0.
0	0	م

االجتماع
السادس

	./	0
0	0	م

االجتماع
السابع
0./		
0	0	م

االجتماع
الثامن
	./		
0	0	م

اإلجمالي

هشام العقل 
)رئيس اللجنة –
عضو خارجي( 

7لم يحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر

د.بيتر فرانز هوقر1 
5حضرحضرحضرحضرحضر---)عضو(

عبدالله الفراج 1 
5حضرحضرحضرحضرحضر---)عضو خارجي( 

طارق زينو1
5حضرحضرحضرحضرحضر---)عضو خارجي( 

علي بن سعيد 
القحطاني2

)رئيس اللجنة 
سابقًا–عضو خارجي 

سابق(

3-----حضرحضرحضر

اسماعيل محبوب 
3-----حضرحضرحضر2 )عضو سابقًا( 

1 بداية الفترة في تاريخ 2020/05/11م
2 نهاية الفترة في تاريخ 2020/05/10م

تمـــت الموافقـــة علـــى تعييـــن أعضاء لجنـــة المراجعة للفتـــرة الحاليـــة والتجديد لهم من قبـــل الجمعيـــة العامة غير عاديـــة المنعقدة 
بتاريـــخ 10 / 05 / 2020 م

لجنة الترشيحات والمكافآت
اعتمدت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها بتاريخ 16 / 10 / 2016 م, قواعد 

اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. 

وتشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلى:
التوصيـــة لمجلـــس اإلدارة بالترشـــيح لعضويـــة مجلـــس اإلدارة ولجانـــه وفقـــًا للمتطلبـــات النظاميـــة والسياســـات والمعاييـــر 	 

المعتمـــدة. وعلـــى اللجنـــة مراعـــاة عـــدم ترشـــيح شـــخص ســـبق إدانتـــه بجريمة مخلـــة بالشـــرف واألمانـــة لعضويـــة اللجنة.
إعـــداد وصـــف للقدرات والمؤهـــالت المطلوبة لعضوية مجلـــس اإلدارة ولجانه ، بمـــا في ذلك الوقت الـــذي يجب على العضو 	 

تخصيصه ألعمال مجلـــس اإلدارة ولجانه .
مراجعـــة االحتياجـــات الالزمـــة من المهـــارات المناســـبة لعضوية مجلس اإلدارة بشـــكل ســـنوي على األقل وتقديـــم التوصيات 	 

بالحلـــول بمـــا يتفق ومصلحة الشـــركة علـــى أفضل وجه.
وضع سياسات وإجراءات التعاقب لمجلس اإلدارة ولجانه.	 
مراجعة هيكل وتركيبة المجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية واقتراح الخطوات الالزمة لمعالجتها.	 
وضـــع سياســـات واضحة لتعويضات ومكافـــآت أعضاء مجلس اإلدارة ) كما أقـــرت الجمعية العامة ) ولجانـــه والرئيس التنفيذي 	 

وأعضـــاء اإلدارة العليا على أســـاس أدائهم في تحقيق األهداف االســـتراتيجية للشـــركة وأربـــاح األعمال المعدلة.
تقييـــم ومراقبـــة اســـتقاللية أعضاء المجلس ولجانه بشـــكل ســـنوي علـــى األقل والتأكد من عـــدم وجود تضارب فـــي المصالح 	 

فـــي الحـــاالت التي يكون فيهـــا العضو يشـــغل عضوية مجلس إدارة شـــركة أخرى.
التأكيد على إجراء مراجعة سنوية لخطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية.	 
تقديـــم التوصيـــات النهائيـــة للمجلـــس حـــول المســـائل المتعلقة بتعييـــن وإعفاء أعضـــاء اإلدارة العليـــا و/ أو ترقيـــة الموظفين 	 

الحالييـــن إلـــى وظائـــف اإلدارة العليـــا حســـب قواعد مؤسســـة النقـــد المتعلقة بمالءمة ومناســـبة األشـــخاص.
تقديم التوصيات النهائية للمجلس فيما يخص إعفاء أعضاء اإلدارة العليا.	 
وضـــع سياســـة وإجـــراءات التعاقـــب الوظيفي للرئيـــس التنفيذي وكبـــار أعضـــاء اإلدارة العليـــا ومراقبة تطبيق خطـــط وإجراءات 	 

لهم. الوظيفي  التعاقـــب 
تقييم أداء أعضاء المجلس ) أداء المجلس بكامله واألداء الفردي ألعضائه) ولجانه بشكل دوري ) على األقل على أساس سنوي).	 
اإلشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري ألعضاء مجلس اإلدارة.	 
اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أية صالحيات ومسؤوليات أخرى قد تكلف بها اللجنة أو تخول إليها من وقت آلخر من قبل المجلس.	 
تقييـــم ومراقبـــة إســـتقاللية أعضاء المجلس ولجانه بشـــكل ســـنوي علـــى األقل والتأكد من عـــدم وجود تضارب فـــي المصالح 	 

فـــي الحـــاالت التي يكون فيهـــا العضو يشـــغل عضوية مجلس إدارة شـــركة أخرى
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اجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 0	0	 م

أسم العضو

االجتماع
األول

0	/0.
0	0	م

االجتماع
الثاني

0./	.
0	0	م

االجتماع
الثالث

	0/	.
0	0	م

اإلجمالي

1حضر--مارك ألكساندر موبو1 )رئيس اللجنة(

3حضرحضرحضرمشاري بن إبراهيم الحسين )رئيس اللجنة سابقُا -عضو(

1حضر--محمد بن عمير العتيبي 1 )عضو(

2-حضرحضرهمام محمد بدر 2 )عضو(

2حضرحضرحضرأحمد محمد صباغ )عضو(

1 بداية الفترة في تاريخ 2020/05/11م
2 نهاية الفترة في تاريخ 2020/05/10م

لجنة االستثمار

اعتمـــدت الجمعية العامة للشـــركة في اجتماعهـــا بتاريخ .	 / 0	 / .	0	 
م, قواعـــد إختيار أعضاء لجنة االســـتثمار ومدة عضويتهم

وأسلوب عمل اللجنة. وتشمل مهمات لجنة االستثمار ومسؤولياتها ما يلي:
التأكيـــد علـــى أن السياســـة اإلســـتثمارية بالشـــركة قـــد تـــم إعدادهـــا وفقـــًا إلســـتراتيجية العمـــل الشـــاملة بالشـــركة وكذلـــك 	 

الضوابـــط النظاميـــة.
الحصول على موافقة المجلس للسياسة اإلستثمارية.	 
متطلبـــات 	  فـــي  المتغيـــرات  اإلعتبـــار  فـــي  األخـــذ  مـــع  ســـنوية  ربـــع  بصـــورة  االســـتثمار  إســـتراتيجية  وصياغـــة  مراجعـــة 

الســـوق. وظـــروف  األعمـــال 
تعيين وتقييم آداء مدراء االستثمار والصناديق اإلستثمارية.	 
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وعزل مدير االستثمار.	 
إصدار قرارات تنفيذ اإلســـتراتيجية لكل شـــريحة من شـــرائح المحافظ اإلســـتثمارية ، وما إذا كان التعرض في كل شـــريحة سينفذ 	 

عن طريق أســـلوب اإلدارة الســـلبي أو اإليجابي ، أن تتم إدارتها محليًا أو بواســـطة مدراء خارجيين عن طريق تفويضات منفصلة 
أو صناديق إستثمارية .

مراجعة القرارات التي يتخذها فريق اإلدارة ومستشار )مستشاري( االستثمار	 
تقديـــم التقاريـــر إلى المجلس حول أداء اســـتثمارات الشـــركة من حيـــث المخاطر ، العوائـــد على االســـتثمار ، المخصصات وعن 	 

أي تطورات رئيســـية ذات صلة .
اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أية صالحيات ومسؤوليات أخرى قد تكلف بها اللجنة أو تخول إليها من وقت آلخر من قبل المجلس.	 

اجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 0	0	 م

االجتماع األولأسم العضو
/	0/.	/0	0	م

االجتماع الثاني
.0/.	/0	0	م

االجتماع الثالث
.0/	0 / 0	0	م

االجتماع الرابع
.0/.	/0	0	م

االجتماع الخامس
اإلجمالي.0/.	/0	0	م

هشام بن عبدالملك آل الشيخ )رئيس 
اللجنة(

5حضرحضرحضرحضرحضر

5حضرحضرحضرحضرحضرمشاري بن إبراهيم الحسين )عضو(

5حضرحضرحضرحضرحضرحسام بن بندر السويلم1 )عضو(

2---حضرحضرفهد بن عبدالرحمن الحصني2 )عضو(

1 بداية الفترة كعضو في مجلس اإلدارة في تاريخ 2020/05/11م | 2 نهاية الفترة في تاريخ 2020/05/10م
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لجنة إدارة المخاطر

فـــي  للشـــركة  العامـــة  الجمعيـــة  اعتمـــدت 
اجتماعهـــا بتاريـــخ 0	/./0	0	م قواعد اختيار 
أعضاء لجنـــة إدارة المخاطر ومـــدة عضويتهم 

وأســـلوب عمـــل اللجنة.

تشمل مهمات لجنة إدارة المخاطر ومسؤولياتها ما يلي:

والحـــدود 	  للمخاطـــر  الشـــركة  قبـــول  تقييـــم سياســـة  إعـــادة 
. منتظـــم  بشـــكل  للمخاطـــر  والتعـــرض  المســـموحة 

إعادة تقييم سياســـة إدارة المخاطر المطبقة بالشـــركة بما يتوافق مع التزامات الشـــركة تجاه المساهمين 	 
وإزاء المتطلبات التنظيمية والرقابية.

اإلشراف على تنفيذ التدابير الالزمة لتقليل المخاطر المحددة.	 
فهـــم ومراجعـــة المخاطـــر ذات العالقـــة بأنشـــطة وأعمـــال الشـــركة والمحافظـــة علـــى نســـبة المخاطـــر 	 

المقبولـــة للشـــركة .
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر وتقييم فعاليته، وضمان وجود البنية التحتية والموارد المناسبة .	 
تقييم مدى فعالية إدارة المخاطر في الشركة.	 
تقييـــم وتحليـــل المخاطر حســـب ســـيناريوهات واختبارات الضغـــط )مثل خفض التصنيـــف، رأس المال، 	 

والمخالفـــات التنظيميـــة والرقابية/الغرامات، وغيرها( .
مراجعة وتقييم إطار خطة استمرارية األعمال.	 
مراجعة والحصول على موافقة المجلس على مستندات حوكمة األمن السيبراني التالية:	 

تفويض لجنة األمن السيبراني.. 1
إطار حوكمة األمن السيبراني.. 2
استراتيجية األمن السيبراني.. 3
سياسة األمن السيبراني.. 4

التأكد من فعالية إدارة مخاطر األمن السيبراني للشركة.	 
المراجعة الدورية آلثار الكوارث الطبيعية على المحافظ التأمينية.	 
المراجعة الدورية للحدود القصوى للمحافظ التأمينية.	 
المراجعة الدورية لكفاية رأس المال والمالءة المالية للشركة .	 
المراجعة الدورية لعمليات إدارة األصول والمسؤوليات.	 
المراجعة الدورية لمخاطر عدم االلتزام, مخاطر غسل األموال ومكافحتها واإلجراءات التنظيمية والرقابية.	 
مراجعة التقارير الدورية الصادرة من وحدة إدارة المخاطر، مثل تقارير إدارة المخاطر ربع السنوية.	 
اتخـــاذ أي قـــرارات و/أو تولي أي ســـلطات ومســـؤوليات أخرى قـــد يتم تكليف اللجنة بهـــا أو تخويلها من وقـــت آلخر من قبل أو 	 

اإلدارة. بواسطة مجلس 
لـــدى اللجنـــة القـــدرة على الحصول على المشـــورة والمســـاعدة من المستشـــارين القانونييـــن أو االكتواريين أو المحاســـبيين أو 	 

المستشـــارين الداخلييـــن أو الخارجييـــن والموافقة على األتعاب والشـــروط األخرى المتعلقة بأي مستشـــار أو مستشـــارين خارجيين

اجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل 0	0	 م

أسم العضو

االجتماع
األول

	./0.
0	0	 م

االجتماع
الثاني

0./0.
0	0	 م

االجتماع
الثالث

	./0.
0	0	 م

االجتماع
الرابع

0	/0.
0	0	 م

االجتماع
الخامس
	./	0

0	0	 م

االجتماع
السادس

	./		
0	0	 م

اإلجمالي

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرمحمد بن عمير العتيبي )رئيس اللجنة(

4حضرحضرحضرحضر--د.بيتر فرانز هوقر1)عضو(

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرالدكتور فولكر لوف )عضو خارجي(

2----حضرحضرإسماعيل محبوب2 )عضو(

1 بداية الفترة كعضو في مجلس اإلدارة في تاريخ 2020/05/11
2 نهاية الفترة في تاريخ 2020/05/10

105 104

الشركة السعودية إلعادة التأمينتقرير مجلس اإلدارة



اللجنة الفنية

اعتمـــدت الجمعيـــة العامة للشـــركة فـــي اجتماعهـــا بتاريـــخ 0	/./0	0	م 
قواعـــد اختيار أعضاء اللجنة الفنية ومدة عضويتهم وأســـلوب عمل اللجنة.

تشمل مهمات لجنة الفنية ومسؤولياتها ما يلي:
مراجعة سياسات إكتتاب التأمين والضوابط والمبادئ االسترشادية الرئيسية ذات العالقة .	 
مراجعة منهجيات التسعير واألدوات المستخدمة لتسعير / تقييم المخاطر.	 
مراجعة أداء االكتتاب بشكل دوري ) كل ثالثة أشهر( .	 
مراجعة أنشطة المطالبات بشكل دوري ) كل ثالثة أشهر( .	 
مراجعة افتراضات خطة العمل سنويًا والتوصية بوضع خطط أعمال التأمين لرفعها إلى مجلس اإلدارة .	 
التوصية بأنواع التأمين الجديدة للحصول على موافقة مجلس اإلدارة عليها .	 
المراجعـــة والتوصيـــة بالمناطـــق الجغرافيـــة التي على الشـــركة ان تكتتـــب وذلك للحصـــول على موافقة 	 

مجلـــس اإلدارة عليها .
تحديـــد هيـــكل إســـناد إعـــادة التأمين ) إعـــادة التأميـــن المكرر( بالشـــركة وتقديـــم التوصيـــات إلى مجلس 	 

اإلدارة حـــول تكلفـــة اإلســـناد للحصول علـــى موافقته .
التأكيـــد على أن تصنيفات الشـــركات المشـــاركة في إســـناد إعـــادة التأمين تقع ضمن حـــدود المتطلبات 	 

التنظيميـــة والرقابيـــة وأن أية تغييـــرات تحدث فيها
يتم تقييمها كما ينبغي وتتخذ اإلجراءات الالزمة حيالها .	 
إعادة تقييم هيكل إسناد إعادة التأمين بالشركة على بشكل دوري .	 
اتخـــاذ أي إجـــراءات أخـــرى أو تولـــي أي ســـلطات ومســـؤوليات أخـــرى قـــد يتـــم التكليف بها مـــن قبل أو 	 

تخويلهـــا مـــن وقـــت آلخر بواســـطة مجلـــس اإلدارة .
تتمتع اللجنة بصالحية الحصول على المشـــورة والمســـاعدة من المستشـــارين القانونيين أو المحاسبيين 	 

وغيرهـــم مـــن المستشـــارين الداخليين أوالخارجييـــن والموافقة علـــى األتعاب وشـــروط االحتفاظ األخرى 
المتعلقة بأي مستشـــار أو مستشـــارين خارجيين

اجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل 0	0	 م

جين لوك قيرقين أسم العضو
)رئيس اللجنة(

مارك ألكساندر 
موبو1)عضو(

أحمد محمد صباغ 
)عضو(

همام محمد بدر 2 
)عضو(

االجتماع األول
حضرحضر-حضر	0/.	/ 0	0	 م

االجتماع الثاني
حضرحضر-حضر	0/.	/0	0	 م

االجتماع الثالث
حضرحضر-حضر.0/.	 /0	0	 م

االجتماع الرابع
-حضرحضرحضر.0/.	/0	0	 م

االجتماع الخامس
-حضرحضرحضر.0/.0/0	0	 م

االجتماع السادس
-حضرحضرحضر.0/.	/0	0	 م

االجتماع السابع
-حضرحضرحضر.0/.	-.	/0	0	 م

االجتماع الثامن
-حضرحضرحضر0	/.0/0	0	 م

االجتماع التاسع
-حضرحضرحضر0	/.	/0	0	 م

االجتماع العاشر
-حضرحضرحضر		/.0/0	0	 م

107103اإلجمالي

1 بداية الفترة كعضو في مجلس اإلدارة في تاريخ 2020/05/11
2 نهاية الفترة في تاريخ 2020/05/10
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مناصب ومؤهالت وخبرات . .
أعضاء اإلدارة العليا

فهد  عبدالرحمن الحصني
انضم األستاذ/ فهد الحصني لمجلس إدارة الشركة بصفته عضو تنفيذي عام 2011 م، ويشغل 

منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة االستثمار في 
الشركة، كما يشغل عضوية ونائب رئيس ، )IIS) مجلس إدارة شركة بروبيتاز القابضة )برومودا(. 

وهو كذلك عضو الجمعية الدولية للتأمين تتجاوز خبراته ال 20 عام في .) GIF( لجنة إعادة التأمين 
وعضو اللجنة التنفيذية في اتحاد التأمين الخليجي قطاع التأمين وإعادة التأمين تدرج خاللها في عدة 

مناصب إدارية شملت مجاالت مثل تطوير األعمال، وإدارة اإلكتتاب، وإدارة المطالبات. 
حاز األستاذ/ فهد الحصني على درجة الماجستير في التأمين وإدارة المخاطر من جامعة سيتي بلندن 

باإلضافة إلى درجة الزمالة من معهد التأمين الملكي في المملكة المتحدة.

نيلمن أوزولد بريز
 المدير المالي للشركة وأمين سر مجلس اإلدارة ، انضم األستاذ نيلمن للشركة عام 2010 م 

ويتمتع بخبرة أكثر من 25 عامًا في تخصص المحاسبة واإلدارة المالية واالستثمار وإدارة المخاطر. 
ولدى األستاذ بيريز معرفة بقطاع التأمين وإعادة التأمين من خالل العمل في شركات في منطقة 

الخليج والمملكة المتحدة. ونال األستاذ نيلمن شهادة الماجستير إدارة األعمال من جامعة نوتنغهام 
 Chartered Management Accountant في بريطانيا ، كما حصل على شهادة المحاسبة المعتمدة

CMA

عبدالفتاح شامي
مدير عام اإلكتتاب للشركة ، انضم األستاذ عبدالفتاح للشركة عام 2018 م وتتجاوز خبرة األستاذ 
عبدالفتاح 20 عامًا في قطاع التأمين وإعادة التأمين تولى خاللها عدة مناصب قيادية في مجال 
اإلكتتاب و إعادة التأمين كان اخرها منصب رئيس اإلكتتاب اإلتفاقي في شركة الخليجية إلعادة 

لتأمين. األستاذ عبدالفتاح حاصل على شهادة الدبلوم في التأمين من معهد االقتصاد األلماني..

أحمد علي الجبر 
مدير عام العمليات ، انضم األستاذ أحمد للشركة عام 2011 م ، ولديه خبرة تتجاوز 20 عامًا في قطاع التأمين و إعادة 

التأمين وقد شغل في السابق عدة مناصب في تخصص الموارد البشرية، و اإلدارة االستراتيجية، وتطوير األعمال، 
والمطالبات. ونال األستاذ أحمد شهادة الماجيستير في إدارة األعمال من جامعة برادفورد في بريطانيا.

فادي سمير القطب
مدير عام االستثمار للشركة ، انضم األستاذ فادي للشركة عام 2019 م وشغل في السابق عدة مناصب في مجال 

االستثمار وإدارة المحافظ ألكثر من 20 عامًا. كان آخرها منصب مدير عام االستثمار في شركة االستثمار كابيتال ونال 
األستاذ فادي على شهادة المحلل المالي المعتمدة )CEFA) من هيئة اإلدارة المالية البريطاني  )CFA( كما حصل على 

 )Chartered Portfolio and Wealth Manger(  الزمالة لبرنامج إدارة المحافظ والثروات
 )AAFM(  من األكاديمية األمريكية ل إدارة المالية

أحمد  سليمان القريشي
 المدير اإلكتواري ومدير إدارة المخاطر ، انضم األستاذ أحمد للشركة عام 2014 م وتتجاوز خبرته 14 عامًا وشغل في 
السابق عدة مناصب في مجال مراقبة البنوك والتأمين ضمن البنك المركزي السعودي ، ونال األستاذ أحمد شهادة 

الماجستير في العلوم اإلكتوارية من جامعة بال في الواليات المتحدة األمريكية كما حصل على الزمالة في العلوم 
االكتوارية من  الجمعية األمريكية لإلكتواريين.

	

	

.

.

.

.
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وصف ألي . 0	
مصلحة تعود 

ألعضاء مجلس 
اإلدارة وأزواجهم 
وأوالدهم القصر 

في أسهم أو 
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 الشركة أو أي من شركاتهم التابعة، خالف ما هو موضح في الفقرة 13 أدناه.

وصف ألي مصلحة . 		
في فئة األسهم ذات 
األحقية في التصويت 

تعود ألشخاص 
قاموا بإبالغ الشركة 

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

بيان بأي استثمارات . 		
أو احتياطيات أنشأتها 

الشركة لصالح موظفيها
لم تقم الشركة بعمل أي إستثمارات أو إحتياطيات لصالح موظفيها.
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نسب تملك أعضاء . .	
مجلس اإلدارة وكبار 

التنفيذيين في أسهم 
الشركة لعام 0	0	 م

إسم العضو

عدد األسهم
أو أدوات 
الدين في 
بداية العام

نسبة 
الملكية في 

بداية العام

صافي تغيير 
عدد األسهم 

خالل العام

نسبة التغير 
خالل العام

إجمالي 
األسهم 

نهاية العام

إجمالي 
نسبة 

التملك  
نهاية العام

هشام بن عبدالملك آل الشيخ وعائلته
%8,1000.01%00%8,1000.01رئيس مجلس اإلدارة

مشاري بن إبراهيم الحسين وعائلته نائب 
%4,0500.005%00%4,0500.005رئيس مجلس اإلدارة

أحمد محمد صباغ وعائلته
%324,0000.4%00%324,0000.4عضو مجلس اإلدارة

همام محمد بدر وعائلته
%00%00%00عضو مجلس اإلدارة 1

جين لوك قيرقين وعائلته
%00%00%00عضو مجلس اإلدارة

 إسماعيل محبوب وعائلته
%00%00%00عضو مجلس اإلدارة 1

حسام بن بندر السويلم وعائلته
%00%00%00عضو مجلس اإلدارة 2 

محمد بن عمير العتيبي وعائلته
%8100.001%00%8100.001عضو مجلس اإلدارة

مارك ألكساندر موبو وعائلتة 
%00%00%00عضو مجلس اإلدارة 2

إسم العضو

عدد األسهم
أو أدوات 
الدين في 
بداية العام

نسبة 
الملكية في 

بداية العام

صافي تغيير 
عدد األسهم 

خالل العام

نسبة التغير 
خالل العام

إجمالي 
األسهم 

نهاية العام

إجمالي 
نسبة 

التملك  
نهاية العام

د.بيتر فرانز هوقر وعائلتة
%00%00%00عضو مجلس اإلدارة 2

فهد بن عبدالرحمن الحصني وعائلته
%50,0000.06%00%50,0000.06عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

نيلمن بريز وعائلته
%00%00%00المدير المالي

عبدالفتاح شامي وعائلته
%00%00%00مدير عام اإلكتتاب

أحمد الجبر وعائلته
%00%00%00مدير عام العمليات

فادي القطب وعائلته
%00%00%00مدير االستثمار

هشام طه وعائلته
%00%00%00مدير عام الشؤون القانونية والتعويضات

أحمد القريشي وعائلته 
%00%00%00مدير إدارة المخاطر والمدير اإلكتواري

1 نهاية الفترة في تاريخ 2020/05/10م
2 بداية الفترة في تاريخ 2020/05/11م

113 112

الشركة السعودية إلعادة التأمينتقرير مجلس اإلدارة



مزايا ومكافآت أعضاء . .	
مجلس اإلدارة وكبار 

التنفيذيين وأعضاء اللجان
اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة للشـــركة فـــي اجتماعهـــا المنعقـــد بتاريـــخ 30 - 04 - 2018 م سياســـة مكافآت 
وتعويضـــات محدثـــة ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة وأعضاء اللجـــان التابعة للمجلـــس. و بناًء على هذه السياســـة 
يســـتحق كل عضـــو مبلغ 5,000 ريال بدل حضور جلســـات المجلـــس ولجانه باإلضافة إلـــى النفقات الفعلية 
التـــي تكبدهـــا العضو لحضـــوره االجتماع. ويســـتحق رئيس مجلـــس اإلدارة مكافأة ســـنوية قدرها 180,000 
ريـــال بحـــد أدنـــى ، كما يســـتحق عضو مجلـــس اإلدارة مكافأة قدرهـــا 120,000 ريـــال بحد أدنى. و بالنســـبة 
ألعضـــاء الخارجييـــن للجان المنبثقة عن المجلس يســـتحق كل عضـــو مبلغ 5,000 ريال بدل حضور جلســـات 
اللجـــان باإلضافـــة إلى النفقـــات الفعلية التي تكبدها العضـــو لحضوره االجتماع ، و يســـتحق العضو مكافأة 
ســـنوية قدرهـــا 90,000 ريال. وتقـــر الجمعية العامة للشـــركة مكافآت أعضاء مجلـــس ا إلدارة وأعضاء للجان 

للمجلس.  التابعة 

وقـــد اعتمـــد مجلس اإلدارة التوصيـــة للجمعية العامة للشـــركة بالموافقة على دفع مكافـــأة لرئيس مجلس 
اإلدارة قدرهـــا 300,000 ريـــال ومكافأة لـــكل عضو من أعضاء المجلس قدرهـــا 200,000 ريال. 

أعضاء مجلسالبيان
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

7,637--الرواتب والتعويضات

2001,6592,186المكافآت الدورية والسنوية

مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف 
-701,105مجلس االدارة

-165أتعاب إستشارية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 
---بشكل شهري أو سنوي

2702,9299,823المجموع 

.

اسم العضو 

بدل حضور

اجتماعات

مجلس

اإلدارة

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

التنفيذية

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

االستثمار

بدل حضور

اجتماعات

اللجنة

الفنية

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

المراجعة

بدل حضور

اجتماعات

لجنة 

إدارة المخاطر

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

التعويضات

والمكافآت

بدل حضور

اجتماعات 

المجلس 

واللجان

مكافأة

عضوية
المجموع

هشام بن 
عبدالملك ال 

الشيخ 
)عضو غير 

تنفيذي(

25,00025,00025,00075,000300,000375,000

مشاري بن 
إبراهيم الحسين 

)عضو غير 
تنفيذي(

30,00025,00015,00070,000200,000270,000

أحمد محمد 
صباغ )عضو غير 

تنفيذي(
30,00050,00015,00095,000200,000295,000

جين لوك 
قيرقين )عضو 

غير تنفيذي(
30,00030,00050,000110,000200,000310,000

همام محمد بدر 
)عضو 

مستقل(1 
10,00015,00010,00035,00071,233106,233
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اسم العضو 

بدل حضور

اجتماعات

مجلس

اإلدارة

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

التنفيذية

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

االستثمار

بدل حضور

اجتماعات

اللجنة

الفنية

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

المراجعة

بدل حضور

اجتماعات

لجنة 

إدارة المخاطر

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

التعويضات

والمكافآت

بدل حضور

اجتماعات 

المجلس 

واللجان

مكافأة

عضوية
المجموع

إسماعيل 
محبوب 

)عضو 
مستقل(1

10,00015,00010,00035,00071,233106,233

محمد بن عمير 
العتيبي 

)عضو مستقل(
30,00030,0005,00065,000200,000265,000

فهد بن 
عبدالرحمن 

الحصني
)عضو تنفيذي(

30,00030,00010,00070,000200,000270,000

مارك ألكساندر 
موبو 

)عضو 
مستقل(2

20,00035,0005,00060,000128,219188,219

د.بيتر فرانز 
هوقر

)عضو 
مستقل(2

20,00025,00020,00065,000128,219193,219

حسام بن بندر 
السويلم

)عضو 
مستقل(2

20,00025,00045,000160,274205,274

اسم العضو 

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

المراجعة

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

التنفيذية

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

االستثمار

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

الفنية

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

المراجعة

بدل حضور

اجتماعات

لجنة 

إدارة المخاطر

بدل حضور

اجتماعات

لجنة

التعويضات

والمكافآت

بدل حضور

اجتماعات 

المجلس 

واللجان

مكافأة

عضوية
المجموع

علي القحطاني 
)عضو خارجي( 1

15,00015,00032,05547,055

هشام العقل 
)عضو خارجي(

35,00035,00090,000125,000

الدكتور فولكر 
لوف  )عضو 

خارجي(
30,00030,00090,000120,000

طارق زينو
)عضو خارجي(2

25,00025,00057,69982,699

عبدالله الفراج 
)عضو خارجي(

25,00025,00057,69982,699

1 نهاية الفترة في تاريخ 10 / 05 / 2020 م
2 بداية الفترة في تاريخ 11 / 05 / 2020 م
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الشركة التابعة. .	

نسبة ملكيةرأس مالهااسم الشركة التابعة
الشركة فيها

نشاطها 
الرئيس

المحل الرئيس
لعملياتها

محل
التأسيس

 Probitas Holding
)Bermuda) LTD

4,508,982
المملكة التأمين%49.9دوالر أمريكي

برموداالمتحدة

ملكية أسهم الشركة. .	
أكثـــر  أو  يملكـــون % 5  الذيـــن  الرئيســـيين  بالمـــالك  التالـــي قائمـــة  الجـــدول  يوضـــح 

مـــن أســـهم الشـــركة.

االسم
عدد األسهم في
0	0	/	0/	0 م

نسبة التملك في
0	0	/	0/	0 م

عدد األسهم في
0	0	/		/	. م

نسبة التملك في
0	0	/		/	. م

التغير

شركه أحمد 
حمد القصيبي

وإخوانه
4,050,0005%4,050,0005%0%

عقود في مصلحة ألعضاء . .	
مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا 

اإلدارة مصلحـــة مباشـــرة  التـــي ألعضـــاء مجلـــس  التاليـــة  العقـــود  إجـــراء  2020 م  العـــام  خـــالل  تـــم 
وغيـــر مباشـــرة فيهـــا:

أعمـــال وعقـــود بيـــن الشـــركة وعضو مجلـــس اإلدارة األســـتاذ/ جين لـــوك قيرقيـــن لمدة عـــام بقيمة  	 
164,773ريـــال ، لتقديـــم خدمـــات استشـــارية فـــي مجـــال إعـــادة التأمين والتـــي لعضو مجلـــس إدارة 

الشـــركة جيـــن لـــوك قيرقيـــن ، مصلحة مباشـــرة فيهـــا، وذلك بـــدون شـــروط تفضيلية.
أعمـــال وعقود بين الشـــركة و شـــركة آشـــمور لالســـتثمار الســـعودية برســـوم إدارية بقيمـــة 327,719  	 

ريـــال والتـــي لرئيس مجلس اإلدارة األســـتاذ/ هشـــام بـــن عبدالملك آل الشـــيخ ، مصلحة غير مباشـــرة 
فيهـــا لعضويتـــه في مجلـــس إدارتها ، وهي عبارة عن اشـــتراك بصندوق اســـتثمار مرابحـــة عام ، وذلك 

بدون شـــروط تفضيلية.
أعمال وعقود بين الشـــركة وشـــركة إســـكان للتأمين )مصر) لمـــدة عام بقيمـــة 1,083,546  ريال والتي 	 

لعضـــو مجلـــس اإلدارة األســـتاذ/ همـــام محمد همام بدر ، مصلحة غير مباشـــرة فيهـــا كرئيس مجلس 
إدارتهـــا، وهي عبـــارة عن عقود إعـــادة تأمين ، وذلك بدون شـــروط تفضيلية.

أعمـــال وعقود بين الشـــركة وشـــركة »بروبيتاز كوربـــرت كابتال« لمـــدة عام بقيمـــة 161,168,533 ريال 	 
والتـــي فيهـــا مصلحة غير مباشـــرة لكل مـــن رئيس مجلس اإلدارة األســـتاذ/ هشـــام بـــن عبدالملك آل 
الشـــيخ، والعضـــو المنتـــدب والرئيس التنفيذي األســـتاذ/ فهـــد عبدالرحمن الحصنـــي ، وعضو مجلس 
اإلدارة األســـتاذ/ جيـــن لـــوك قيرقيـــن لعضويتهم في مجلـــس إدارة شـــركة »بروبيتاز برمـــودا القابضة« 
المالكـــة لشـــركة »بروبيتـــاز كوربـــرت كابتـــال«. كمـــا توجـــد لعضـــو مجلـــس اإلدارة األســـتاذ/ جين لوك 
قيرقيـــن وللمديـــر المالـــي األســـتاذ/ نيلمين بيريـــز مصلحة غير مباشـــرة لعضويتهما فـــي مجلس إدارة 
شـــركة »بروبيتـــاز كوربـــرت كابتـــال« ، وهي عبـــارة عن عقود إعـــادة تأمين ،وذلـــك بدون شـــروط تفضيلية.
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بيان بأي عقوبة . .	
أو جزاء أو تدبير 

احترازي أو 
قيد احتياطي 

مفروض على 
الشركة

تلقـــت الشـــركة خطـــاب من البنـــك المركزي الســـعودي يلفـــت النظر إلى 
قيام الشـــركة بتعديل الئحة الحوكمة الخاصة بالشـــركة دون إشـــعار البنك 

خـــالل المدة النظاميـــة من تاريخ اعتمـــاد التعديل. 

فعالية الرقابة . .	
الداخلية بالشركة

يســـعى نظام الرقابة الداخلية بالشـــركة إلى توفير التحقق من أن وســـائل 
التحكـــم والرقابـــة كافيـــة بدرجـــة معقولة وكذلـــك إلى التأكد من ســـالمة 
التقاريـــر المالية والحد من المخاطر، وقامـــت إدارة المراجعة الداخلية برفع 
تقاريرهـــا إلى لجنـــة المراجعة وال توجـــد نتائج جوهرية للمراجعة الســـنوية 
لفاعليـــة إجـــراءات الرقابـــة الداخلية بالشـــركة. كمـــا وتؤكد لجنـــة المراجعة 
علـــى فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشـــركة ,وعلـــى عدم وجود تعارض 

بيـــن قـــرارات اللجنة وقرارات مجلس إدارة الشـــركة. 

عدد طلبات الشركة لسجل . 0	
المساهمين وتواريخ تلك 

الطلبات وأسبابها

عدد طلبات 
الشركة لسجل 

المساهمين
أسباب الطلبتاريخ الطلب

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،12020/01/13
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،22020/02/25
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،32020/03/25
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،42020/04/23
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،52020/05/06
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين و كجزء من تحضيرات الجمعية العامة

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،62020/05/10
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،72020/06/28
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،82020/07/27
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،92020/08/23
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،102020/09/27
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،112020/10/25
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،122020/11/26
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،132020/12/28
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
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 مراجعو الحسابات. 		
الخارجيين

وافقـــت الجمعية العامة العادية المنعقـــدة بتاريخ 10/ 5/ 2020 م على إقتراح 
مجلـــس اإلدارة بتعييـــن كل مـــن الســـادة كـــي بي إم جـــي الفـــوزان و ومكتب 
الســـادة بـــي كـــي إف البســـام و محاســـبون متحالفـــون للقيام بدور مشـــترك 
كمراجعي حســـابات الشـــركة للســـنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 م 

والربـــع األول من 2021م

بيان بقيمة المدفوعات . 		
النظامية المستحقة 

والمسددة )بآالف الرياالت(

المبالغ المسددةالمبالغ المستحقةاألسبابالوصف

حصة الشركة حسب األنظمة الزكاة وضريبة الدخل
20,74217,774الزكوية والضريبية في المملكة

حصة الشركة حسب األنظمة ضريبة االستقطاعات
8722,729الزكوية والضريبية في المملكة

حصة الشركة حسب األنظمة ضريبة القيمة المضافة 
7,62618,150الزكوية والضريبية في المملكة

تكاليف الرقابة 
والتفتيش

رسوم اإلشراف لمؤسسة النقد 
3,6814,215العربي السعودي

تأمينات اجتماعية
إشتراكات التأمينات اإلجتماعية 

لموظفي الشركة للمؤسسة 
العامة للتأمينات اإلجتماعية

1662,180

33,08745,048اإلجمالي

معايير المحاسبة المتبعة . .	
للقوائم المالية

تطبق الشـــركة معايير المحاســـبية الدولية للتقارير المالية المعدلة بواســـطة مؤسســـة النقد العربي الســـعودي 
للمحاســـبة عـــن الـــزكاة و ضريبة الدخل. ولـــم يتضمن تقرير مراجع الحســـابات أي تحفظات علـــى القوائم المالية

سياسة الشركة توزيع األرباح. .	
وتعتمـــد سياســـة الشـــركة في توزيـــع األرباح على تحقيق عوائد ومكاســـب مجزية للمســـتثمرين في أســـهم 	 

التالية: الشـــركة وفقًا العتبارات 

توزيـــع أربـــاح نقديـــة مجزيـــة على المســـاهمين، بعـــد األخذ فـــي االعتبـــار العوامـــل المختلفـــة القائمة وقت . 1
التوزيـــع بمـــا فـــي ذلـــك الوضع المالـــي للشـــركة ومتطلبـــات رأس المـــال العامل واألربـــاح القابلـــة للتوزيع 

وحـــدود االئتمـــان المتاحـــة للشـــركة، باإلضافـــة إلى الوضـــع االقتصـــادي العام.
منـــح أســـهم مجانية للمســـاهمين في حالـــة توفر الظـــروف والمتطلبات الخاصـــة بذلك المرتبطـــة باألرباح . 2

المبقـــاة ومكونـــات حقوق المســـاهمين في المراكـــز والقوائم المالية للشـــركة.
تكـــون أحقيـــة األربـــاح ســـواء األرباح النقديـــة أو أســـهم المنحة لمالكي األســـهم المســـجلين بســـجالة مركز . 3

اإليـــداع لـــدى شـــركة الســـوق الماليـــة بنهاية جلســـة التداول التي تســـبق اجتمـــاع الجمعيـــة العامة 
تدفـــع الشـــركة األرباح المقرر توزيعها على المســـاهمين فـــي المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة. وحســـب . 4

النظـــام األساســـي للشـــركة يتم توزيع األرباح بنـــاء على قرار الجمعيـــة العامة ويكون ذلك علـــى الوجه التالي:

تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.	 
يجنـــب ) 10 ) % مـــن األربـــاح الصافية لتكويـــن احتياطي نظامي، ويجـــوز للجمعية العامـــة العادية وقف هذا 	 

التجنيـــب متـــى بلغ إجمالـــي االحتياطي ) 30 ) %مـــن رأس المال المدفوع.
للجمعيـــة العامـــة العاديـــة عند تحديد نصيب األســـهم في صافـــي األرباح أن تقـــرر تكوين احتياطـــات أخرى، 	 

وذلـــك بالقـــدر الذي يحقـــق مصلحة الشـــركة أو يكفل توزيـــع أرباح ثابتة قـــدر اإلمكان على المســـاهمين.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن %1 من الرأس المال المدفوع	 
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اإلقرارات. .	
يقر مجلس إدارة الشـــركة الســـعودية إلعـــادة التأمين 

)إعـــادة) التعاونية أنه:

ال توجـــد أي قـــروض علـــى الشـــركة ســـواء كانـــت 	 
واجبة الســـداد عنـــد الطلب أو غير ذلـــك، ولم تقم 
الشـــركة بدفـــع أي مبالـــغ ســـداد لقـــروض خـــالل 
الســـنة الماليـــة المنتهية فـــي 31 / 12 / 2020 م.

ال توجـــد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســـهم، 	 
وأي حقـــوق خيـــار أو مذكـــرات حـــق إكتتـــاب أو حقـــوق مشـــابهة أصدرتها الشـــركة خـــالل الســـنة المالية 

المنتهيـــة فـــي 31 / 12 / 2020 م.
ال توجـــد أي حقـــوق تحويـــل أو إكتتـــاب بموجب أدوات دين قابلـــة للتحويل إلى أســـهم، أو حقوق خيار، أو 	 

مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق مشـــابهة أصدرتها الشـــركة أو منحتها الشـــركة خالل العام المالي 2020 م.
لم تقم الشـــركة بإســـترداد أو شـــراء أو إلغاء من جانبها ألي أدوات دين قابلة لإلســـترداد، وقيمة األوراق 	 

المتبقية. المالية 
ال يوجـــد خـــالل العـــام 2020 م أي عقـــد كانـــت الشـــركة طرفًا فيـــه أو كانـــت توجد فيه مصلحـــة جوهرية 	 

للرئيـــس التنفيـــذي أو المديـــر المالـــي أو ألي شـــخص ذو عالقـــة بهـــم خالف ما تـــم ذكرة في فقـــرة ) 17 (
ال توجـــد أي ترتيبـــات أو إتفـــاق تنـــازل بموجبـــة أحـــد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو كبـــار التنفيذييـــن عـــن 	 

أي راتـــب أو تعويـــض.
ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهميها عن أي حقوق في األرباح.	 

 يقر مجلس إدارة الشركة السعودية
إلعادة التأمين )إعادة( بما يلي:

أن سجالت الحسابات أعّدت بالشكل الصحيح.	 

أن نظام الرقابة الداخلية أعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.	 

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	 
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