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مشاري المشاري الحسين

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت   

عضو لجنة االستثمار

انضــم األســتاذ/ مشــاري المشــاري الحســين لمجلــس إدارة 
ويشــغل  2009م،  عــام  تنفيــذي  عضــو  بصفتــه  الشــركة 
لجنــة  عضــو  و  اإلدارة،  مجلــس  رئيــس  نائــب  منصــب 
فــي  اإلســتثمار  لجنــة  وعضــو  والمكافــآت،  الترشــيحات 
الشــركة. ويشــارك حاليــًا كعضــو فــي مجلس إدارة شــركة هنا 
للصناعــات الغذائيــة ، باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي مجالــس 
إدارة شــركات مختلفــة فــي قطــاع التطويــر العقــاري، وقطــاع 
ــام فــي القطــاع  ــه ال 35 ع ــب. تتجــاوز خبرات ــم والتدري التعلي
المالــي والمصرفــي، تــدرج خاللهــا فــي عــدة مناصــب قياديــة 
كان آخرهــا منصــب العضــو المنتــدب فــي بنــك الجزيــرة فــي 
الســعودية. حــاز األســتاذ/ مشــاري المشــاري الحســين علــى 
درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة أوريغــون 

ــة. ــات المتحــدة األمريكي فــي الوالي

هشام بن عبدالملك آل الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة 
رئيس اللجنة التنفيذية 

رئيس لجنة االستثمار

انضــم األســتاذ / هشــام آل الشــيخ لمجلــس إدارة الشــركة 
بصفتــه عضــو غيــر تنفيــذي عــام 2011 م، ويشــغل منصــب 
للجنــة  رئاســته  إلــى  باإلضافــة  اإلدارة،  مجلــس  رئيــس 
التنفيذيــة ولجنــة اإلســتثمار فــي الشــركة. كمــا يشــغل حاليــًا 
ــاز القابضــة )برومــودا(،  ــة مجلــس إدارة شــركة بروبيت عضوي
ومعهد وطن األول، وشــركة أشــمور لإلســتثمار الســعودية. 
ــه ال 25 عــام فــي القطــاع المصرفــي وقطــاع  تتجــاوز خبرات
اإلســتثمار تــدرج خاللهــا فــي تولــي عــدة مناصــب قياديــة 
ــي فــي الســعودية.  ــي الوطن ــك العرب ــا فــي البن مهمــة ُجله
حــاز األســتاذ/ هشــام آل الشــيخ علــى درجــة البكالوريــوس 
فــي علــم اإلدارة بتخصــص رياضيــات تطبيقيــة وإقتصــاد 
ــة. ــات المتحــدة األمريكي ــا فــي الوالي مــن جامعــة كاليفورني
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أحــــــمـد صــبـــــــاغ

انضــم األســتاذ/ أحمــد صبــاغ لمجلــس إدارة الشــركة بصفتــه 
عضــو غيــر تنفيــذي عــام 2008م، وشــغل منصــب رئيــس 
لجنــة المراجعــة فــي الفتــرة مــن 2009 م-2015م، وحاليــًا 
يشــغل عضويــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة  الفنية  
فــي الشــركة. كمــا شــغل ســابقا منصــب المديــر العــام لشــركة 
التأميــن االســالمية فــي األردن وهــو مــن أحــد مؤسســيها 
وكان عضــو مــن اعضــاء مجلــس إدارتهــا ، وهــو عضــو فــي 
مجلــس أمنــاء المعهــد العربــي للتأميــن. تتجــاوز خبراتــه ال 45 
ــى خاللهــا عــدة  ــن تول ــادة التأمي ــن وإع عــام فــي قطــاع التأمي
مناصــب إداريــة مهمــة منهــا منصــب رئيــس اإلتحــاد العالمــي 
لشــركات التكافــل والتأميــن اإلســالمي. حــاز األســتاذ/ أحمــد 
صبــاغ علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعة 

بيفرلــي هيلــز كاليفورنيــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

مـنـصـور الـبـصـيـلي
عضو مجلس اإلدارة 

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو اللجنة التنفيذية 

انضــم األســتاذ/ منصــور البصيلــي لمجلــس إدارة الشــركة 
بصفتــه عضــو مســتقل عــام 2012 م، وهــو عضــو اللجنــة 
فــي  والمكافــآت  الترشــيحات  لحنــة  ورئيــس  التنفيذيــة 
الشــركة. كمــا يشــغل حاليــًا منصــب رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة اتــش اس بــي ســي العربيــة الســعودية، وعضويــة 
الســعودية،  األرضيــة  الخدمــات  شــركة  إدارة  مجلــس 
وشــركة أمــالك العالميــة، وشــركة جبــل عمــر للتطويــر، 
والشــركة المتحــده لإللكترونيــات )إكســترا(. تتجــاوز خبراتــه 
القانونيــة،  والشــؤون  البنــوك  قطــاع  فــي  عــام   30 ال 
فقــد شــغل ســابقًا منصــب المديــر التنفيــذي للشــؤون 
القانونيــة واألميــن العــام للبنــك الســعودي البريطانــي فــي 
الســعودية. حــاز األســتاذ/ منصــور البصيلــي علــى درجــة 
البكالوريــوس فــي القانــون واألنظمــة مــن جامعــة الملــك 

ــة الســعودية. ــة العربي ســعود فــي المملك

عضو مجلس اإلدارة 
عضو اللجنة الفنية 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
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مـحـمــد الــعــتـيــبــي

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة إدارة المخاطر

انضــم األســتاذ/ محمــد العتيبــي لمجلــس إدارة الشــركة بصفتــه 
عضــــو مســــتقل فــــي شــــهر مايــــو مــــن عــــام 2017م ، ويترأس 
حاليًا لجنــة المخاطر فــي الشــركة. كمــا يشــغل عضوية مجلــس 
ــة.  ــات الحديديــ ــة للصناعــ ــركة اليمامــ ــاض، وشــ ــك الريــ إدارة بنــ
وتتجــــاوز خبراتــــه 33 عامــُا فــي القطــــاع المصرفــــي  وقطــــاع 
النقــــل البحــــري ، تــــدرج خاللهــــا فــي عــــدة مناصــــب إداريــــة كان 
آخرهــا توليــه منصــب الرئيــس التنفيــذي المكلــف فــي الشــركة 
ــتاذ/  ــاز األســ ــري  )البحــري(. حــ ــعودية للنقــل البحــ ــة الســ الوطنيــ
ــال  ــي إدارة األعمــ ــتير فــ ــة الماجســ ــى درجــ ــي علــ ــد العتيبــ محمــ
تخصــص تمويــل مالــي مــن جامعــة وســترن ميتشــيغان، كمــا 
انــه حاصــل علــى شــهادة برنامــج اإلدارة المتقدمــة مــن جامعــة 

هارفــــرد فــــي الواليــــات المتحــــدة األمريكيــة.

جين لـوك قـيرقـين

عضو مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة الفنية

عضو اللجنة التنفيذية 

انضــم األســتاذ/ جين-لــوك قيرقيــن لمجلــس إدارة الشــركة بصفتــه 
الفنيــة  اللجنــة  رئيــس  عــام 2011 م، وهــو  تنفيــذي  غيــر  عضــو 
وعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة فــي الشــركة.  كمــا يشــغل حاليــًا 
عضويــة مجلــس إدارة شــركة بروبيتــاز القابضــة )برمــودا(، باإلضافــة 
الــى منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة مامــدا إلعــادة 
التأميــن فــي المملكــة المغربيــة، وهــو ايضــًا الرئيــس التنفيــذي 
ومؤســس شــركته الخاصــة شــركة جيــن- لــوك قيرقيــن المحــدودة 
فــي فرنســا. تتجــاوز خبراتــه ال 30 عــام فــي قطــاع التأميــن وإعــادة 
التأميــن حيــث تولــى خاللهــا عــدة مناصــب إداريــة مهمة، منهــا توليه 
منصــب المديــر العــام لشــركة إيفيرســت إلعــادة التأميــن أوروبــا فــي 
بريطانيــا، ومنصــب مديــر عــام اإلكتتــاب لشــركة باريــس إلعــادة 
التأميــن فــي فرنســا. حــاز األســتاذ/ قيرقيــن علــى درجــة الماجســتير 
ــة  ــكا مــن الجامعــة المركزي ــوم الميكاني ــة الشــرف فــي عل مــع مرتب

لليــون، جامعــة كلــود برنــارد فــي فرنســا.
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اسماعيل مـحـبـوب
عضو مجلس اإلدارة 
عضو لجنة المراجعة 

عضو لجنــة إدارة المخاطــر

انضــم األســتاذ/ اســماعيل محبــوب لمجلــس إدارة الشــركة 
فــي  عضــو  وهــو  م،   2012 عــام  مســتقل  عضــو  بصفتــه 
كمــا  الشــركة.  فــي  المخاطــر  إدارة  ولجنــة  المراجعــة  لجنــة 
يشــغل حاليــًا عضويــة مجلــس إدارة البنــك الماليــزي للتصديــر 
واإلســتيراد . تتجــاوز خبراتــه ال 35 عــام فــي قطــاع التأميــن 
وإعــادة التأميــن تــدرج خاللهــا بالعمــل فــي عــدة شــركات تأميــن 
وإعــادة تأميــن فــي الســوق اآلســيوي، حيــث شــغل منصــب 
الرئيــس التنفيــذي لــدى الشــركة الماليزيــة الوطنيــة إلعــادة 
التأميــن وأيضــًا كان نائــب الرئيــس األول لــدى شــركة لبــوان 
إلعــادة التأميــن. حــاز األستاذ/اســماعيل محبــوب علــى دبلــوم 
عالــي مــن المعهــد الملكــي البريطانــي للتســويق فــي المملكــة 
المتحــدة كمــا انــه حاصــل علــى درجــة الزمالــة مــن المعهــد 

المالــي الماليــزي.

الشــركة بصفتــه  إدارة  بــدر لمجلــس  انضــم األســتاذ/ همــام 
لجنــة  فــي  عضــو  وهــو  م،   2013 عــام  مســتقل  عضــو 
الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة الفنيــة فــي الشــركة.  كمــا 
مجلــس  ورئيــس  المنتــدب  العضــو  منصــب  حاليــًا  يشــغل 
إدارة شــركة إســكان للتأميــن فــي القاهــرة. تتجــاوز خبراتــه ال 
40 عــام فــي قطــاع التأميــن وإعــادة التأميــن فــي األســواق 
العالميــة تــدرج خاللهــا بتولــي عــدة مناصــب إداريــة مهمــة فــي 
شــركات تأميــن وإعــادة تأميــن فــي القاهــرة والبحريــن ونيويــورك 
ولنــدن، فتولــى منصــب العضــو المنتــدب ورئيــس مجلــس 
إدارة الشــركة المصريــة إلعــادة التأميــن، وايضــًا تولــى منصــب 
العضــو المنتــدب ورئيــس مجلــس إدارة شــركة الشــرق للتأميــن 
فــي القاهــرة.  حــاز األســتاذ/ همــام بــدر علــى درجــة الماجســتير 
فــي التأميــن مــن جامعــة القاهــرة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.

هــــــــــمــــــام بـــــــــدر
عضو مجلس اإلدارة 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
عضو اللجنة الفنية 

تقرير مجلس اإلدارة
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فـــهـــد الــــحـصـنـــي

العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي
عضو اللجنة التنفيذية 
عضو لجنة االستثمار 

الشــركة  إدارة  لمجلــس  الحصنــي  فهــد  األســتاذ/  انضــم 
منصــب  ويشــغل  م،   2011 عــام  تنفيــذي  عضــو  بصفتــه 
العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي، وهــو عضــو فــي اللجنــة 
التنفيذيــة ولجنــة اإلســتثمار فــي الشــركة ، كمــا يشــغل حاليــًا 
)برومــودا(   القابضــة  بروبيتــاز  شــركة  إدارة  مجلــس  عضويــة 
ــب  ــن ) IIS( ، ونائ ــة للتأمي ــة الدولي ــك هــو عضــو الجمعي وكذل
رئيــس لجنــة إعــادة التأميــن وعضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي اتحــاد 
ــه ال 20 عــام فــي قطــاع  ــن الخليجــي. )GIF( تتجاوزخبرات التأمي
التأميــن وإعــادة التأميــن تــدرج خاللهــا فــي عــدة مناصــب إداريــة 
اإلكتتــاب،  وإدارة  األعمــال،  تطويــر  مثــل  مجــاالت  شــملت 
درجــة  علــى  الحصنــي  األســتاذ/فهد  حــاز  المطالبــات.  وإدارة 
الماجســتير فــي التأميــن وإدارة المخاطــر مــن جامعــة ســيتي 
التأميــن  معهــد  مــن  الزمالــة  درجــة  إلــى  باإلضافــة  بلنــدن 

الملكــي فــي المملكــة المتحــدة.
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هشام العقيل

 2016 عــام  المراجعــة  للجنــة  العقــل  هشــام  األســتاذ/  انضــم 
م، ويتمتــع األســتاذ هشــام بخبــرة تتجــاوز 13 عامــًا فــي مجــال 
إدارة البنــوك و اإلدارة الماليــة، كمــا ســبق لــه العمــل ضمــن 
فريــق اإلشــراف علــى القطــاع التأميــن بمؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي. يشــغل األســتاذ هشــام حاليــًا وظيفــة المديــر المالــي 
التنفيــذي لــدى بنــك البــالد. األســتاذ هشــام حاصــل علــى شــهادة 
الماجســتير فــي علــوم المحاســبة مــن جامعــة إلينــوي بالواليــات 
ــة فــي المحاســبة  ــة إضافــة إلــى شــهادة الزمال المتحــدة األمريكي
أكمــل  كمــا   ، القانونييــن  للمحاســبين  األمريكيــة  الهيئــة  مــن 
ســتانفورد  جامعــة  مــن  الماليــة  اإلســتراتيجية  القيــادة  برنامــج 

بالواليــات المتحــدة األمريكيــة

علي القحطاني

عــام  المراجعــة  للجنــة  القحطانــي  علــي  األســتاذ/  انضــم 
2011 م كعضــو خارجــي مســتقل ، وأصبــح رئيســًا لهــا فــي 
العــام 2016 م. ويحظــى األســتاذ علــي بخبــرة واســعة فــي 
تخصــص المحاســبة واإلدارة الماليــة تتجــاوز 20 عامــًا شــملت 
علــى ســبيل المثــال توليــه منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي 
للشــؤون الماليــة بشــركة التعاونيــة للتأميــن خ ال الفتــرة 2007 
م- 2011 م ، ويشــغل حاليــًا وظيفــة نائــب الرئيــس التنفيــذي 
للمجموعــة بشــركة الخطــوط الســعودية. األســتاذ علــي حاصــل 
علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك 
ســعود باإلضافــة إلــى شــهادة الزمالــة فــي المحاســبة مــن 

الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن

مناصب ومؤهالت وخبرات 
أعضاء اللجان الخارجين

تقرير مجلس اإلدارة
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فولكر هلميت الوف 

انضــم د.فولكــر الــى لجنــة المخاطــر بالشــركة فــي 
عــام 2019 كعضــو خارجــي مســتقل.يحظى بخبــرة 
واســعة فــي مجــال اتاميــن واعــادة التاميــن تتجــاوز ال 
20 عامــا. شــملت علــى ســبيل المثــال توليــه منصب 
قائــد تحليــل المبيعــات فــي شــركة AON  العماليــة 
الستشــارات المخاطــر ويشــغل حاليــا وظيفــة رئيــس 
ــة لالستشــارات.  مجلــس ادارة شــركة PRS  العالمي
فــي  الدكتــوراة  شــهادة  علــى  حاصــل  فولكــر  د. 
تخصــص الرياضيــات مــن جامعــة اوتــو فــون بالمانيــا 

حسام السويلم

ــة االســتثمار كعضــو  انضــم المهنــس حســام للجن
المهنــدس  عمــل   .2019 عــام  مســتقل  خارجــي 
حســام فــي عــدد مــن البنــوك الكبــرى فــي المملكــة 
فــي مجــال تمويــل الشــركات وإدارة األصــول ومنهــا 
بنــك ســامبا والبنــك األهلــي وبنــك الريــاض. كمــا 
عمــل فــي مجــال االندماجــات واالســتحواذات مــع 
االســتثمارات  لصنــدوق  التابعــة  الشــركات  أحــد 
درجــة  علــى  حاصــل  حســام  المهنــدس  العامــة. 
البكالوريــوس فــي الهندســة ودرجــة الماجســتير فــي 

ــة معتمــد ــات مالي ــل بيان ــة وهــو محل المالي

2019
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أواًل: الخطط والقرارات 
المهمة واألنشطة 

التشغيلية والتوقعات 
المستقبلية والمخاطر

تقريرمجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة
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1. الخطط والقرارات المهمة

2. األنشطة التشغيلية

3. التوقعات المستقبلية

4. المخاطر الحالية والمستقبلية
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1.الموافقــة علــى تعديــل النظــام األســاس للشــركة وتحديــث الئحــة 
الحوكمــة وعرضهمــا للتصويــت فــي الجمعيــة العامــة للمســاهمين. 

2.الموافقــة علــى اعتمــاد اصــدار وتحديــث عــدد مــن السياســات 
شــملت سياســة تعــارض المصالــح ، الئحــة الســلوك المهنــي ، 
ــاغ عــن المخالفــات ، وسياســة وإســتراتجية مكافحــة  سياســة اإلب

االحتيــال.  

3.الموافقــة علــى خطــة العمــل للفتــرة  2020-2022 واســتراتيجية 
التحــول الرقمــي.  

تبنــي  خطــة  لتنفيــذ  المراجعــة  لجنــة  توصيــة  علــى  4.الموافقــة 
معاييــر المحاســبة العالميــة IFRS 9 و17 المزمــع تطبيقهــا اعتبــارًا 

مــن العــام 2022م. 

5.الموافقــة علــى اإلكتتــاب و تجديــد المشــارك فــي برنامــج إعــادة 
2019- لعــام  المتحــدة  المملكــة  فــي  لويــدز  فــي ســوق  تأميــن 

2020م.  

المالــي  للعــام  المالــي  الوضــع  تقريــر  اعتمــاد  علــى  6.الموافقــة 
2019م. للعــام  االكتــواري  الخبيــر  وتعييــن   ، 2018م 

الخطط والقرارات المهمة 1
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7.الموافقة على إقرار برنامج إعادة اإلسناد للعام 2019/2020 م . 

إدارة  الــى لجنــة  المخاطــر واإلكتتــاب  8.الموافقــة علــى فصــل لجنــة 
المخاطــر واللجنــة الفنيــة ، والموافقــة علــى مســؤوليات ومهــام هتيــن 

اللجنتيــن.

منصــور  األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  عضــو  تعييــن  علــى  9.الموافقــة 
بــدال عــن االســتاذ  البصيلــي كرئيــس للجنــة الترشــيحات والمكأفــات 

اللجنــة.  فــي  عضويتــه  اســتمرار  مــع  الحســين  المشــاري  مشــاري 

10.الموافقــة علــى تعييــن األســتاذ حســام الســويلم كضــو خارجــي فــي 
لجنــة اإلســتثمار. 

البصيلــي مــن  11.الموافقــة علــى قبــول اســتقالة األســتاذ منصــور 
ديســمبر 2019.   31 مــن  اعتبــارًا  اإلدارة  عضويــة مجلــس 

2019
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لتســويق  الجهــود  بــذل  فــي  الشــركة  اســتمرت 
منتجاتهــا وتطويــر عالقاتهــا مــع العمــالء الحالييــن 
والمحتمليــن ســواءًا بشــكل مباشــر أو مــن خــالل 
المتمثلــة  إمكاناتهــا  علــى  مســتندًة  الوســطاء 
المالــي وتقييمهــا االئتمانــي  فــي قــوة مركزهــا 
وقدراتهــا الفنيــة وعالمتهــا التجاريــة وقربهــا مــن 
أســواق واعــدة. وقــد أثمــرت هــذه الجهــود فــي 
نمــو األقســاط المكتتبــة فــي العــام 2019 بنســبة 
%10 عــن العــام الســابق محققــة 793 مليون ريال 
والــذي تعتبــر نســبة نمــو جيــدة فــي ضــوء تنامــي 
المنافســة فــي أســواق إعــادة التأميــن عالميــًا . 
وتركــزت جهــود التســويق علــى توســيع النطــاق 
ــز حضورهــا فــي  الجغرافــي ألعمــال الشــركة وتعزي
أســواق تتمتــع بمعــدالت نمــو وربحيــة جيــدة ، 
حيــث حققــت الشــركة فــي العــام 2019  نمــوًا فــي 
واألفريقيــة  اآلســيوية  واألســواق  لويــدز  ســوق 
شــكلت  وقــد  الســعودي.  الســوق  إلــى  إضافــة 
إجمالــي  مــن   60% قرابــة  العالميــة  األســواق 
ــة فــي العــام 2019 مــن خــالل  األقســاط المكتتب
التواجــد فــي أكثــر مــن أربعيــن ســوقًا، األمــر الــذي 

يدعــم التنــّوع والتــوازن فــي محفظــة الشــركة.

 كمــا شــملت أنشــطة التســويق المشــاركة فــي 
عــدد مــن المؤتمــرات المتخصصــة فــي التأميــن 
النــدوات  مــن  عــدد  وتنظيــم   ، التأميــن  وإعــادة 
ــات  ــة الفعالي ــة للعمــالء ، ورعاي ــدورات التدريبي وال
التأميــن  نــدوة  برعايــة  الشــركة  قامــت  حيــث 
الســعودي الخامســة وكذلــك ملتقــى شــرم الشــيخ 

للتأميــن.   الثانــي 

شـــهد أداء األنشـــطة الفنيـــة لالكتتـــاب تحســـنًا ملحوظـــًا 
ــات  ــن عمليـ ــع الفائـــض مـ ــث ارتفـ ــام 2019 حيـ ــي العـ فـ
مليـــون   67.2 مســـجاًل   31% بنســـبة  التأميـــن  إعـــادة 
ريـــال مقارنـــة بــــ 51.6 مليـــون ريـــال فـــي العـــام الســـابق 
، مـــع تحســـن معـــدل نســـبة خســـارة متراكـــم إلـــى 97%.  
ويعكـــس هـــذا التحســـن فـــي األداء الفنـــي كفـــاءة إجـــراءات 
االكتتـــاب والتســـعير وانتقـــاء األخطـــار وإدارة المطالبـــات. 
وتوزيعهـــا  األخطـــار  تنويـــع  أســـلوب  ســـاهم  وقـــد 
األخطـــار  التراكـــم  بمعـــدالت  التحكـــم  فـــي  جغرافيـــًا 
وترًكزهـــا واحتوائهـــا ضمـــن النطـــاق المعتمـــد للقابليـــة 
للمخاطـــرة. كمـــا دعـــم تطبيـــق النمـــاذج االكتواريـــة فـــي 
تنبـــؤ الحـــوادث الجســـيمة وحـــوادث األخطـــار الطبيعيـــة ، 

واتخـــاذ احتياطيـــات فنيـــة مناســـبة.

علـــى   2019 العـــام  خـــالل  الشـــركة  حافظـــت  وقـــد   
محفظـــة متوازنـــة، حيـــث توزعـــت األخطـــار المكتتبـــة علـــى 
تســـعة قطاعـــات رئيســـبة شـــملت قطاعـــات التأميـــن 
ــري  ــن البحـ ــص والتأميـ ــن المتخصـ ــق والتأميـ ــد الحريـ ضـ
والتأميـــن الهندســـي وتأميـــن المركبـــات وتأميـــن الحـــوادث 
الصحـــي  والتأميـــن  الحمايـــة  وتأميـــن  والمســـؤوليات 

والتأمينـــات األخـــرى. 

2.1 أنشطة تطوير 
 2.2 اإلكتتاب والمطالباتاألعمال والتسويق

األنشطة التشغيلية 2
تقرير مجلس اإلدارة
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فـــي إطـــار ســـعي الشـــركة فـــي توطيـــن صناعـــة إعـــادة 
التأميـــن فـــي المملكـــة واســـتقطاب وتأهيـــل كـــوادر وطنيـــة 
ذات كفـــاءة عاليـــة ، حققـــت الشـــركة نســـبة توطيـــن بلغـــت 
ــة البالتينيـــة فـــي  ــام 2019 وحظيـــت بالفئـ %68 فـــي العـ
برنامـــج “نطاقـــات” التابـــع لـــوزارة المـــوارد البشـــرية. كمـــا 
عـــددًا  للتطويـــر  إعـــادة  مبـــادرة  الشـــركة ضمـــن  نفـــذت 
لموظقيهـــا  واإلداريـــة  الفنيـــة  التدريبيـــة  البرامـــج  مـــن 
داخـــل المملكـــة وخارجهـــا إضافـــة إلـــى تحفيـــز الموظفيـــن 
للحصـــول علـــى المؤهـــالت المهنيـــة المعتمـــدة. وأولـــت 
ـــة  ـــة والتحليلي الشـــركة اهتمامـــًا فـــي رفـــع المهـــارات القيادي
إضافـــة إلـــى زيـــادة الوعـــي فـــي جوانـــب الحوكمـــة ومكافحـــة 

ــيبراني.  ــن السـ ــة واألمـ ــم الماليـ ــوال والجرائـ ــل األمـ غسـ

وبهـــدف تطويـــر المنظومـــة اإلداريـــة وتحســـين بيئـــة العمـــل 
قامـــت الشـــركة بعـــدد مـــن االجـــراءات شـــملت اصـــدار 
سياســـات خاصـــة باألمـــن والســـالمة المهنيـــة واالنتقـــال 
ــاهم فـــي  ــا يسـ ــركة بماليزيـ ــرع الشـ ــد لفـ إلـــى مكتـــب جديـ
رفـــع مســـتوى الخدمـــات المقدمـــة  للعمـــالء وتحســـين 

ــغيلية.  ــدرة التشـ القـ

تصنيفهـــا  علـــى  المحافظـــة  مـــن  الشـــركة  تمكنـــت 
القـــوة الماليـــة مـــن الفئـــة )A3( مـــن وكالـــة التصنيـــف 
ـــز بنظـــرة مســـتقبلية مســـتقرة  ـــة مودي ـــي الدولي اإلئتمان
بحســـب تقريرهـــا الصـــادر فـــي تاريـــخ 2019/07/07م

ـــا  ـــى تصنيفه ـــت الشـــركة مـــن المحافظـــة عل كمـــا  تمكن
ــة  ــن وكالـ ــة )AA+( مـ ــن فئـ ــة مـ ــوة الماليـ ــي للقـ ائتمانـ
مســـتقبلية  بنظـــرة  )تصنيـــف(  للتصنيـــف  ســـمة 
مســـتقرة وحصلـــت الشـــركة علـــى تجديـــد لترخيـــص 
مزاولـــة أعمـــال إعـــادة التأميـــن مـــن مؤسســـة النقـــد 

العربـــي الســـعودي لمـــدة ثـــالث ســـنوات. 

تـــم فـــي العـــام 2019 االنتهـــاء مـــن اعـــداد خطـــة التحـــول 
ـــادرات  ـــد مـــن المب ـــي تضمنـــت العدي الرقمـــي للشـــركة والت
مســـتوى  ورفـــع  العمـــل  بيئـــة  لتحســـين  تهـــدف  التـــي 
ـــة وضمـــان جـــودة الخدمـــات المقدمـــة الـــى عمـــالء  االنتاجي

ــركة. الشـ

ــم  ــد تـ ــي، فقـ ــول الرقمـ ــة التحـ ــن خطـ ــى مـ ــة أولـ وكمرحلـ
المحليـــة  الشـــركة  شـــبكات  بنـــاء  اعـــادة  مـــن  االنتهـــاء 
ـــى  ـــان اعل ـــك لضم ـــة وذل ـــدات حديث ـــزة ومع ـــا بأجه وتزويده
مســـتويات الفعاليـــة التشـــغيلية واألمـــن المعلوماتـــي، 
ـــى الرئيســـي  ـــز المعلومـــات فـــي المبن ـــر مرك ـــم تطوي كمـــا ت
والمبنـــى االحتياطـــي وترقيـــة ســـرعات االتصـــال بيـــن هـــذه 
المراكز.وقـــد تـــم  اطـــالق مشـــاريع تحديـــث واســـتبدال 
ــا  ــة التحـــول والتـــي ومنهـ البرامـــج االساســـية حســـب خطـ
ــتخدم فـــي  ــدء  فـــي تحديـــث البرنامـــج الرئيســـي المسـ البـ
واعـــادة  والمحاســـبة  والمطالبـــات  االكتتـــاب  أقســـام 
التأميـــن, كمـــا تـــم تدشـــين برنامـــج خدمـــة المســـتخدمين 
فـــي جميـــع فـــروع الشـــركة وذلـــك لضمـــان جـــودة الخدمـــات 

التقنيـــة المقدمـــة وســـرعة االســـتجابة.

األمـــن  معاييـــر  لتعزيـــز  الشـــركة  خطـــط  مـــع  وتماشـــيا 
مـــن  عـــدد  تنفيـــذ  مـــن  االنتهـــاء  تـــم  فقـــد  الســـيبراني 
الحمايـــة  مســـتوى  لرفـــع  تهـــدف  التـــي  المشـــاريع 

. صيـــة لخصو ا و

 2.3 رأس المال 
البشري والتدريب

 2.4 األنظمة المعلوماتية

تطورات عامة  2.5

“ شكلت األسواق العالمية 

تقريبًا من إجمالي األقساط في 
العام 2019م حيث شكلت األسواق 

اآلسيوية %29 ، وأسواق الشرق 
االوسط  %11، واسواق إفريقيا  

%6، و األسواق االخرى %13 . في 
حين مثل السوق السعودي  %41 من 

األقساط المكتتبة في العام 2019م
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تقرير مجلس اإلدارة

فــي ضــوء تطــور أعمــال الشــركة وســعيُا للحفــاظ 
ــى اســتراتيجية يقظــة ونمــوذج عمــل فعــال قــادر  عل
علــى التعاطــي مــع تغيــرات التــي تطــرأ علــى األســواق 
الشــركة  قامــت   ، التقنيــة  التطــورات  وتواكــب 
بإعــداد خطــة العمــل حتــى عــام 2022م والتــي تأتــي 
اســتكمااًل للنهــج اإلســتراتيجي الــذي تتبعــه الشــركة 
ــز المركــز التنافســي الشــركة مــن  ــى تعزي ــم عل والقائ
خــال التعــرف علــى األســواق ذات النمــو المرتقــب 
والعمــل علــى إختراقهــا وانتقــاء األخطــار ذات الربحيــة 
األخطــار  محفظــة  فــي  تــوازن  وتحقيــق  المجزيــة 
المكتتبــة. وترتكــز اســتراتيجية الشــركة علــى محــاور 
أكبــر  قيمــة  تعظيــم  فــي  تســاهم  خمســة  رئيســة 
تحقــق طموحــات مســاهميها تتمثــل فــي التالــي:

يمكــن  اقتصاديــًا  مجــزي  أعمــال  حجــم  1.تحقيــق 
الجســيمة  الحــوادث  تأثيــر  اســتيعاب  مــن  الشــركة 
مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة أخــرى يســمح بتحمــل أعبــاء 

التشــغيلية  التكاليــف 

2.الحفــاظ علــى محفظــة تأمينيــة تتمتــع بقــدر مــن 
االنتشــار  وكذلــك  المكتتبــة  األخطــار  فــي  التنــوع 
الجغرافــي لضمــان عوائــد فنيــة مســتدامة وللتحكــم 

فــي مخاطــر التركــز والتراكــم

العمــاء  مــع  متميــزة ومســتدامة  3.بنــاء عاقــات 
االلتــزام  مبــدأ  علــى  قائمــة  والشــركاء  والوســطاء 

المشــتركة والمنفعــة  المــدى  طويــل 

4.تطويــر وامتــاك قــدرات فنيــة وتشــغيلية وتقنيــة 
وبشــرية ذات كقــاءة وفعاليــة عاليــة تســخر لتقديــم 

ــزة للعمــاء والشــركاء  خدمــات متمي

فــي  يتمثــل  صلــب  مالــي  مركــز  علــى  5.الحفــاظ 
رأســمال قــوي ومســتوى مــاءة مائــم واحتياطيــات 
وتقييــم  متنوعــة  إيــرادات  ومصــادر  كافيــة  فنيــة 

قــوي.  إئتمانــي 

التوقعات المستقبلية 3
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المســتقبلية  خطتهــا  ضمــن  الشــركة  وضعــت  وقــد 
اتجاهــات  توقعــات  علــى  قائمــة  متعــددة  افتراضــات 
واالقتصاديــة  الفنيــة  الجوانــب  شــملت  األســواق 
واالجتماعيــة  واالســتثمارية  والتقنيــة  والجيوسياســة 
أعمــال  علــى  المحتملــة  التأثيــرات  بتقييــم  وقامــت 
الشــركة الفنيــة والتشــغيلية والماليــة. ويبــرز مــن خــال 
التقييــم التأثيــر االقتصــادي فــي أعقــاب جائحــة فيــروس 
كورونــا )كوفيــد 19( ، حيــث مــن المتوقــع أن يشــهد 
االقتصــاد العالمــي تراجعــُا خاصــة خــال العــام 2020 
ليشــمل  التراجــع  ذلــك  تأثيــر  يمتــد  أن  المرجــح  ومــن 
انحســار  ناحيــة  مــن  التأميــن  وإعــادة  التأميــن  قطــاع 
ــى أســواق  ــى االنعــكاس الســلبي عل ــب إضافــة إل الطل
المــال واألداء االســتثماري. ومــن المتوقــع أن تســاهم 
اإلجــراءات االحترازيــة الحكوميــة ، خاصــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، فــي مكافحة انتشــار فيــروس كورونا 
والحــد مــن آثــاره الســلبية علــى الوتيــرة االقتصاديــة.
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تكــون  عندمــا  الشــركة  فــي  اإلحتياطيــات  مخاطــر  تنشــأ 
بمطالبــات للوفــاء  كافيــة  غيــر  المرصــودة  اإلحتياطيــات 
الدقيقــة.  غيــر  التنبــؤات  خــالل  مــن  وذلــك  التأميــن  إعــادة 
لتلــك  الســلبية  اآلثــار  مــن  وللحــد  اإلحتياطيــات،  إلدارة 
عــدد  بتطبيــق  بالشــركة  اإلكتــواري  الفريــق  يقــوم  المخاطــر 
ــة  ــة ومراقب ــات النهائي ــر المطالب مــن الطــرق المعتمــدة لتقدي
ــاس الجهــد ألرصــدة  ــارات قي ــام بإختب ــات والقي تطــور المطالب

النهائيــة. التأميــن  إعــادة  مطلوبــات 

مخاطر إعادة اإلسناد

تنشــأ مخاطــر إدارة المطالبــات بشــكل رئيســي نتيجــة لتحديــد 
إحتياطيــات المطالبــات أو دفــع تعويضــات بشــكل غيــر صحيــح 
بتطبيــق  بالشــركة  المطالبــات  إدارة  تقــوم  غيــر مكتمــل.  أو 
قواعــد وإجــراءات معينــة للتأكــد مــن إدارة المطالبــات بشــكل 
والتزامــًا  التأميــن  وثيقــة  شــروط  وبحســب  وفعــال  عــادل 
العامــة  المصلحــة  علــى  والحفــاظ  النظاميــة  بالمتطلبــات 

للشــركة.

مخاطر إدارة المطالبات

مخاطر اإلحتياطات

معيــدي  قيــام  عــدم  مــن  اإلســناد  إعــادة  مخاطــر  تنشــأ 
التأميــن بالوفــاء بالتزاماتهــا حســب إتفاقيــات إعــادة اإلســناد 
وتشــمل عــدم دفــع المطالبــات المســتحقة. وللتقليــل مــن 
ــن بشــكل  ــار شــركات إعــادة التأمي ــم إختي هــذه المخاطــر يت
إعــادة  شــركات  مــن  عــدد  علــى  اإلســناد  وتوزيــع  دقيــق 
التأميــن، والتأكــد مــن التصنيــف اإلئتمانــي الخــاص بهــا

المخاطر الحالية والمستقبلية

الشــركة  قابليــة  مــدى  الشــركة  إدارة  مجلــس  يحــدد 
والخطــط  تحملهــا  علــى  والقــدرة  للمخاطــر  للتعــرض 
اإلســتراتيجية وخطــط األعمــال. ويتــم متابعــة اعمــال 
الفرعيــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  خــالل  مــن  الشــركة 
ــس اإلدارة أنظمــة   وإدارة الشــركة التنفيذية.ويضــع مجل
ومعاييرداخليــة للتحقــق مــن كفايــة وكفــاءة إدارة مخاطــر 
 )30( رقــم  اإليضــاح  فــي  ورد  مــا  وحســب  الشــركة. 
مــن اإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة فــإن الشــركة 
 ، اإلســناد  وإعــادة  التأميــن،  إعــادة  لمخاطــر  معرضــة 
وإدارة المطالبــات، وإحتياطيــات المطالبــات، واالئتمــان 
األجنبيــة،  العمــالت  صــرف  ومعــدالت  والســيولة 
والســوق،  الخاصــة،  العمــوالت  أســعار  معــدالت 
وإدارة رأس المــال، والقيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة 

النظاميــة. بالمتطلبــات  المتعلقــة  والمخاطــر 

بالشــركة  للمخاطــر  الســنوية  المراجعــة  أســفرت  كمــا 
الحاليــة  المخاطــر  تحديــد  عــن  م  عــام2019  خــالل 

التاليــة: والمســتقبلية 

التركــز،  تشــمل  التأميــن  إعــادة  مخاطــر 
الكــوارث  لحــوادث  والتعــرض  والتراكــم، 
الناتجــة عــن  المنفــردة  الجســيمة  والحــوادث 
التوســع فــي أنشــطة اإلكتتــاب، و األرتفــاع 
فــي عــدد المطالبــات وارتفــاع حدتهــا. ويمكــن 
الحــد مــن هــذه المخاطــر مــن خــالل التنويــع 
اإلكتتــاب  بمعاييــر  واإللتــزام  المخاطــر  فــي 
ــادة  ــة إع ــى اإلســتفادة مــن تغطي باإلضافــة إل

اإلســناد.

مخاطر إعادة التأمين
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طــرف  مقــدرة  عــدم  فــي  اإلئتمــان  مخاطــر  تتمثــل 
ِدي  مــا، علــى ســبيل المثــال معيــدي التأميــن، ُمســنِّ
ــاء  ــى الوف ــون، عل ــن، الوســطاء أو مصــدري الدي التأمي
بإلتزاماتهــم بشــأن أداة ماليــة ممــا يــؤدي إلــى تكبــد 
هــذه  مــع  التعامــل  ويتــم  ماليــة.  لخســارة  الشــركة 
التأكــد مــن  المخاطــر مــن خــالل سياســات تضمــن 
ــي  ــي والقانون ــز المال مســتوى جــودة االئتمــان والمرك
الدوريــة  والمراقبــة  العالقــة  تطويــر  إلــى  باإلضافــة 

المدينــة. للذمــم 

الســيولة  توفــر  عــدم  فــي  الســيولة  مخاطــر  تكمــن 
الالزمــة للوفــاء بالتزامــات الشــركة الماليــة ، وتقــوم 
دوري  بشــكل  الســيولة  متطلبــات  بمتابعــة  الشــركة 
للحــد مــن هــذه المخاطــر كمــا تحــدد سياســة اإلســتثمار 

ضوابــط محــددة للتعامــل مــع مخاطــر الســيولة.

تنشــأ مخاطــر صــرف العمــالت مــن خــالل التذبــذب 
علــى  يؤثــر  ممــا  األجنبيــة  العمــالت  أســعار  فــي 
إســتثمارات الشــركة األجنبيــة ونتائــج عمليــات إعــادة 
التأميــن المرتبطــة بعمــالت أجنبيــة. وتقــوم الشــركة 
بمتابعــة أســعار العمــالت األجنبيــة بشــكل دوري للحــد 
ــزم. مــن هــذه المخاطــر واتخــاذ اإلجــراء المناســب إذا ل

اإلقتصاديــة  العوامــل  عــن  الناتجــة  المخاطــر  تؤثــر 
وإتجاهــات األســواق والظــروف الجيوسياســية فــي 
مخاطــر  وتشــمل  وإســتثماراتها،  الشــركة  أنشــطة 
صــرف  وأســعار  الفائــدة  وأســعار  األســهم  أســعار 
العمــالت وعــدم اإلســتقرار اإلقتصــادي، علــى ســبيل 
التعامــل  ويتــم  النفــط،  أســعار  فــي  التغيــر  المثــال 
مــع هــذه المخاطــر مــن خــالل إســتراتيجية اإلســتثمار 
المتوازنــة والمعتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة

مخاطر االئتمان

مخاطر السيولة

مخاطر صرف العمالت

مخاطر السوق

تقرير مجلس اإلدارة
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يتطلــب مــن الشــركة اإللتــزام بالمتطلبــات القانونيــة 
ــة  ــة، خاصــة أنظمــة هيئ ــة للجهــات الرقابي والتنظيمي
ســوق المــال ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي 
والشــؤون  البشــرية  المــوارد  ووزارة  التجــارة  ووزارة 
االجتماعيــة. وتتبــع الشــركة سياســات تضمن اإللتزام 
الكامــل بجميــع المتطلبــات النظاميــة وتتعامــل معهــا 
بجديــة تامــة ، كمــا توجــد لــدى الشــركة إدارة إلتــزام 

ــة المراجعــة. متخصصــة ترتبــط بلجن

تتعــرض شــركات إعــادة التأميــن لخفــض التصنيــف مــن 
قبــل وكاالت التصنيــف إذا كانــت الشــركة غيــر قــادرة 
علــى تلبيــة متطلبــات الــوكاالت ممــا قــد يؤثــر علــى 
ســمعة الشــركة ونموهــا. وتقــوم وكاالت التصنيــف 
اإللتــزام  علــى  الشــركة  قــدرة  رئيــس  بشــكل  بتقييــم 
الماليــة،  الخســائر  وبالتالــي  الماليــة،  بمتطلباتهــا 
النمــو الكبيــر أو التصنيــف الســيادي للمملكــة العربيــة 
الســعودية مــن العوامــل الرئيســة اللتــي تؤثــر علــى قــدرة 
الشــركة علــى اإللتــزام بالمتطلبــات الماليــة. وللحــد مــن 
هــذا الخطــر تقــوم الشــركة بــإدارة رأس المــال المطلــوب 
مــن قبــل وكاالت التصنيــف علــى أســاس ربــع ســنوي 
فيمــا  لتحديثهــا  معهــا  دوريــة  مناقشــة  إجــراء  ويتــم 
يتعلــق بالعمــل والســوق وإذا كان هنــاك أي مخــاوف 
أثارتهــا يتــم تناولهــا، ويتخــذ اإلجــراء المناســب إذا كان 

ــان مخاطــر الشــركة. ــر فــي بي ــر كبي ــاك أي تغيي هن

تعــد المعلومــات مــن األصــول المهمــة ألي منظمــة، 
المعلومــات  نظــم  اســخدام  فــي  التوســع  ومــع 
معرضــة  فإنهــا  الشــركة  أنشــطة  فــي  والبيانــات 
لالختــراق، الســرقة، التعطيــل،  التســريب، التعديــل 
أو التدميــر مــن قبــل أشــخاص أو جهــات غيــر مصــرح 
لهــا هدفهــا اإلضــرار بالشــركة، وأصولهــا، وموظفيهــا، 
وجهــات أخــرى، والدولــة. الشــركة تســتخدم مجموعــة 
واالحترازيــة،  والتقنيــة  التنظيميــة  األدوات  مــن 
الحواســيب،  حمايــة  إلــى  الهادفــة  والممارســات 
الخــوادم والشــبكات ومــا بداخلهــا مــن بيانــات مــن 
االختراقــات أو التلــف أو التغييــر أو تعطــل الوصــول 

الخدمــات. أو  للمعلومــات 

ُتعــد ســمعة الشــركة أمــًرا مهمــا ً للحصــول علــى ثقــة 
وبالتالــي  والمســتقبليين،  الحالييــن  الشــركة  عمــالء 
او  مباشــر  بشــكل  المرتبطــة  واألخبــار،  المعلومــات 
غيــر مباشــر بالشــركة ، يمكــن أن تضــر بســمعتها وقــد 
تفقــد الثقــة فــي اســتخدام الشــركة كمؤمــن إلعــادة 
التأميــن. للحــد مــن هــذه المخاطــر تحافــظ الشــركة علــى 
ــوات اتصــال  ــد مــن خــالل قن ــة شــركائها بشــكل جي ثق
مناســبة، وإيضــاح قــوة الشــركة وعالمتهــا التجاريــة فــي 
جميــع األوقــات. كمــا أن الشــركة لديهــا تصنيــف مالــي 
ــف« و  ــف »تصني ــة ســمة للتصني ــل وكال AA+ مــن قب

ــز. ــة مودي ــل وكال A3 مــن قب

المخاطر القانونية و االلتزام 
بالمتطلبات النظامية

مخاطر التصنيف

المخاطر السيبرانية

مخاطر السمعة

2019
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ثانيًا: النتائج التشغيلية 
والفروق الجوهرية
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1. قائمة المركز المالي للسنوات الخمس األخير

2. إيضاح لفروقات نتائج عمليات إعادة التأمين للعامين 2019-2018م

3. وصف ألنواع األنشطة الرئيسية ونتائجها

4. األقساط المكتتبة والتحليل الجغرافي

5. مجموع اإليرادات

6. صافى المطالبات المتكبدة

7. مجموع التكاليف والمصاريف

8. مجموع االستثمارات

9. صافى إيرادات اإلستثمارات

10. فائض / )عجز( عمليات إعادة التأمين التشغيلية

11. صافي دخل عمليات المساهمين

12. إجمالي الدخل الشامل

13. االحتياطيات الفنية

14. الموجودات

2019
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31 ديسمبر 
2015

31 ديسمبر 
2016

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2019 بآالف الرياالت

موجودات عمليات إعادة التأمين

61,026 42,892 53,494 22,344 6,061 نقدية وأرصدة لدى البنوك

35,218 67,552 58,003 73,896 138,195 ودائع ألجل

72  1,070 869 408 1,728 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

195,142 181,957 358,871 200,024 233,393 أقساط تأمين مدينة ، صافي

73,707 93,447 106,316 56,100 40,877 إستثمارات مدرجه قيمتها العادلة فى قائمة الدخل

440,824 262,340 372,088 409,778 467,071 أقساط تأمين مستحقة

7,363 3,758 117,679 33,081 50,837 الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

17,390 17,517 14,300 11,432 11,744  أقساط فائض الخسارة المؤجلة

47,116 94,772 59,889 198,433 282,719 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

13,381 15,878 105,950 59,937 34,812 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات وغير المبلغ عنها

94,148 81,705 100,345 99,895 106,279 تكاليف اكتتاب مؤجلة

91,222 49,276 103,964 177,872 171,904 مصاريف مدفوعة مقدما وودائع وموجودات أخرى

130,783 152,144 144,462 110,965 90,987 مستحق من عمليات المساهمين

5,456 3,403 2,286 2,213 3,941 ممتلكات ومعدات ، صافي

1,212,848 1,067,711 1,598,516 1,456,378 1,640,548 مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين

قائمة المركز المالي للسنوات الخمس األخير 1
تقرير مجلس اإلدارة
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31 ديسمبر 
2015

31 ديسمبر 
2016

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2019 بآالف الرياالت

موجودات المساهمين

31,917 27,950 31,738 9,542 7,108 نقدية وأرصدة لدى البنوك

118,849 112,457  -   196,235 239,836 ودائع ألجل

540 2,191 3 1,671 6,246 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

2,221 4,144 3,831 2,664 2,793 دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك

687,580 724,579 758,752 496,474 376,971 إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 -    -   91,954 97,294 101,446  إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 -    -    -    -   37,500 إستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

406 45 228 31,088 72,736  مصاريف مدفوعة مقدما وودائع وموجودات أخرى

100,000 100,000 100,000 121,500 121,500 وديعة نظامية

7,592 10,242 13,128 15,549 17,992 عوائد إستثمارالوديعة النظامية المستحقة

32,999 32,110 31,250 30,376 29,634 ممتلكات ومعدات ، صافي

982,104 1,013,718 1,030,884 1,002,393 1,013,762 مجموع موجودات المساهمين

2,194,952 2,081,429 2,629,400 2,458,771 2,654,310 مجموع الموجودات

2019
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31 ديسمبر 
2015

31 ديسمبر 
2016

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2019 بآالف الرياالت

مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

ذمم دائنة 39,929  19,928  16,648  18,217  10,102 

ذمم إعادة إسناد دائنة 46,173  22,899  229,764  51,920  14,927 

أقساط إعادة إسناد مستحقة 21,742  15,840  7,891  76  354 

إجمالي األقساط غير المكتسبة 401,997  380,171  461,489  306,479  502,998 

المطالبات تحت التسوية  737,229  662,467  445,954  433,740  398,692 

المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها  355,255  330,481  415,099  246,274  275,428 

عموالت غير مكتسبة 8,396  6,410  7,542  848  1,807 

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 15,510  7,560  5,743  3,906  4,185 

مكافآة نهاية الخدمة للموظفين 8,829  6,594  5,729  3,958  3,165 

 مجموع مطلوبات عمليات إعادة التأمين 1,635,060  1,452,350  1,595,859  1,065,418  1,211,658 

فائض عمليات إعادة التأمين

توزيعات الفائض المستحق 7,546  4,028  2,657  2,293  1,190 

 مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة التأمين 1,642,606  1,456,378  1,598,516  1,067,711  1,212,848 

تقرير مجلس اإلدارة
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31 ديسمبر 
2015

31 ديسمبر 
2016

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2019 بآالف الرياالت

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

مخصص الزكاة والضريبة   23,742  38,244  37,431  39,728  39,419 

مستحق الى عمليات إعادة التأمين 90,987  110,965  144,462  152,144  130,783 

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 3,911  4,987  7,070  6,303  2,174 

عوائد إستثمار الوديعة النظامية المستحقة لمؤسسة النقد 17,992  15,549  13,128  10,242  7,592 

مجموع مطلوبات المساهمين 136,632  169,745  202,091  208,417  179,968 

 حقوق المساهمين

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

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

 -    -    )1,962(  1,075  )1,946( إحتياطيات أخرى

 )203,935(  )200,770(  )175,316( أرباح مبقاة / )عجز متراكم ( 49,114  12,758 

مجموع حقوق المساهمين 875,072  832,648  828,793  805,301  802,136 

 982,104  1,013,718  1,030,884  1,002,393  1,011,704 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

2,194,952 2,081,429 2,629,400 2,458,771 2,654,310 
 مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة

التأمين ومطلوبات حقوق المساهمين

2019
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نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس األخيرة

31 ديسمبر 
2015

31 ديسمبر 
2016

31 ديسمبر 
2017

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2019 بآالف الرياالت

اإليرادات

إجمالي األقساط المكتتبة 792,848 721,605 942,007 985,510 804,826

 )12,177(  )5,582(  )274,514(  )72,997(  )127,844( أقساط معاد إسنادها

 )37,857(  )41,744(  )30,571(  )31,712(  )18,399( مصاريف فائض الخسارة

صافي األقساط المكتتبة 646,605 616,896 636,922 938,184 754,792

 )259,257(  192,914  )41,088(  )3,281(  )4,070( التغير في صافي االقساط غير المكتسبة ، صافي

صافي األقساط المكتسبة 642,535 613,615 595,834  1,131,098 495,535 

عموالت على عمليات معاد إسنادها 18,176 16,468 11,258 2,982 2,774

التغير فى إحتياطي عجز األقساط   -    -    -    -    - 

إجمالي اإليرادات 660,711 630,083 607,092  1,134,080 498,309 

 )339,483(  )908,631(  )419,114(  )404,054( )417,070( صافي المطالبات المتكبدة

 )114,533(  )164,692(  )146,126(  )172,472( )172,781( تكاليف اإلكتتاب وعموالت أرباح

)4,024( )4,928( )4,710( )1,997(  )3,616( مصاريف إكتتاب أخرى

)458,040( )1,078,251( )569,950( )578,523( )593,467( إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

صافي دخل اإلكتتاب 67,244  51,560  37,142  55,829  40,269 

 202  3,028  2,858  4,140  دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 8,890

 مصاريف وتكاليف االكتتاب

تقرير مجلس اإلدارة
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قائمة عمليات المساهمين

إيرادات إستثمارات 37,855  13,218  55,450  22,667  7,795 

)3,001( )2,803( )8,947( )3,516(  )1,515( مصاريف إدارة اإلستثمارات

صافي دخل اإلستثمار 36,340  9,702  46,503  19,864  4,794 

 إيرادات أخرى 999  905  -    -    3 

)5,272( )9,851( )7,854( )6,995(  )7,470( مصاريف عمومية وإدارية

)1,648( )1,576( )3,002( )2,181(  )2,256( مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس االدارة

أرباح )خسائر( تحويل عمالت أجنبية 43  )48( )38( 100  )91(

 صافى دخل السنة 59,318  13,722  38,888  18,464  106 

)73(  99  188  1,568  أرباح / )خسائر( محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها 193
العادلة فى قائمة الدخل

) خسائر ( / أرباح غيرمحققة من إستثمارات مدرجة قيمتها   216  )368( 3,931  2,352  1,325 
العادلة فى قائمة الدخل

)315( )344( )505( )404(  )160( مصاريف إدارة اإلستثمارات

صافي دخل اإلستثمار 9,139  4,936  6,472  5,135  1,139 

 ايرادات اخرى   -  -    -    -    216 

مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها 518  1,575  )333( )2,331( 935 

)37,480( )35,728( )38,540( )40,577(  )43,560( مصاريف عمومية و إدراية

أرباح )خسائر( تحويل عمالت أجنبية 1,839  )3,784( )1,097( )11,875( )2,501(

 إجمالي دخل السنة 35,180  13,710  3,644  11,030  2,578 

)258( )1,103( )365( )1,371(  (3,518(  إجمالي الدخل المسند إلى عمليات إعادة التأمين

 2,320 إجمالي الدخل للسنة المسند إلى المساهمين 31,662  12,339  3,279  9,927 

2019
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إيضاح لفروقات نتائج عمليات إعادة التأمين 2

نسبة التغير 
%

التغيرات +     
أو )-)

31 ديسمبر 
2018م

31 ديسمبر 
2019م بآالف الرياالت

اإليرادات

10% إجمالي األقساط المكتتبة 792,848  721,605  71,243

75% )54,847(  )72,997(  )127,844( أقساط معاد إسنادها

-42% 13,313  )31,712(  )18,399( مصاريف فائض الخسارة

5% صافي األقساط المكتتبة 646,605  616,896  29,709

24% )789(  )3,281(  )4,070(  التغير فى صافي االقساط غير المكتسبة

5% صافي األقساط المكتسبة 642,535  613,615  28,920

10% عموالت على عمليات معاد إسنادها 18,176  16,468  1,708

5% إجمالي اإليرادات 660,711  630,083  30,628

للعامين 2018-2019م

تقرير مجلس اإلدارة
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نسبة التغير 
%

التغيرات +     
أو )-)

31 ديسمبر 
2018م

31 ديسمبر 
2019م بآالف الرياالت

مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

3% )13,016(  )404,054(  )417,070( صافي المطالبات المتكبدة

0% )309(  )172,472(  )172,781( إجمالي تكاليف اإلكتتاب وعموالت أرباح

81% )1,619(  )1,997(  )3,616( مصاريف إكتتاب أخرى

3% )14,944(  )578,523(  )593,467( إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

30% صافي دخل اإلكتتاب 67,244  51,560  15,684

115% دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 8,890  4,140  4,750

-88% )1,375(  أرباح محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فى قائمة الدخل 193  1,568 

-159% 584  )368(  216 
) خسائر ( / أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة   قيمتها العادلة في 

قائمة الدخل

-60% 244  )404(  )160( مصاريف إدارة اإلستثمارات

85% صافي دخل اإلستثمار 9,139  4,936  4,203

-67% )1,057( عكس مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها  518  1,575 

7% )2,983(  )40,577(  )43,560( مصاريف عمومية و إدارية

-149% 5,623  )3,784( أرباح)خسائر( تحويل عمالت أجنبية 1,839 

157%  إجمالي دخل السنة 35,180  13,710  21,470

157% )2,147)  (1,371(  (3,518(  إجمالي دخل السنة المسند الى عمليات اعادة التأمين

157% إجمالي دخل السنة المسند الى المساهمين 31,662  12,339  19,323

2019
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وصف ألنواع األنشطة الرئيسية ونتائجها

تعمل الشركة السعودية إلعادة التأمين “إعادة” التعاونية في مجال إعادة التأمين اإلتفاقي واإلختياري وذلك في كل 

من فروع التأمينات العامة والتأمينات على الحياة في المملكة العربية السعودية والدول العربية ودول الشرق األوسط  

وآسيا وأفريقيا من مركزها الرئيسي بالرياض وفرعها في لبوان في ماليزيا، وتتكون الشركة من وحدات عمل وذلك 

حسب منتجاتها وخدماتها حسب التفصيل الموضح في الجدول التالي للعام 2019م :

3

تقرير مجلس اإلدارة
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اإلجمالي أخرى متخصصة الطبى الحماية  الحوادث
العامة

المركبات البحري الحريق الهندسة  بآالف الرياالت

اإليرادات

 792,848 134,173  96,761  22,765  49,872  56,173  59,854  89,857 204,274  79,119 
 إجمالي األقساط

المكتتبة

)127,844(  )50,923(  -    -    -    )18,962(  -    )32,700(  )17,709(  )7,549( أقساط معاد إسنادها

 )18,399(  )6,835(  -    -    )815(  )118(  247  )1,177(  )6,062(  )3,639(
 مصاريف فائض

الخسارة

 646,605  76,416  96,761  22,765  49,057  37,093  60,101  55,980 180,503  67,930 
 صافي األقساط

المكتتبة

 )4,070(  )11,018(  )13,344(  2,546  )246(  9,088  9,568  )3,171(  2,170  336 
 التغير في صافي

 االقساط غير
المكتسبة ، صافي

 642,535  65,398  83,417  25,310  48,812  46,181  69,669  52,809 182,673  68,266 
 صافي األقساط

المكتسبة

 18,176  7,196  -    -    )7(  3,868  -    1,115  4,080  1,924 
 عموالت على عمليات

معاد إسنادها

إجمالي اإليرادات 70,190  186,754 53,923  69,669  50,049  48,805  25,310  83,417  72,594  660,711 

 مصاريف
 وتكاليف االكتتاب

)417,070(  )31,865(  )50,426(  )33,686(  )39,552(  )29,344(  )51,373(  )26,141( )103,431(  )51,253(  صافي المطالبات
المتكبدة

)172,781(  )14,178(  )32,111(  )1,345(  )3,794(  )15,829(  )8,835(  )17,474(  )55,915(  )23,300(  تكاليف اإلكتتاب
وعموالت أرباح

 )3,616(  )517(  )319(  )127(  )242(  )305(  )347(  )405(  )1,022(  )333( مصاريف
إكتتاب أخرى 

)593,467(  )46,560(  )82,856(  )35,158(  )43,588(  )45,478(  )60,555(  )44,020( )160,367(  )74,885(  إجمالى مصاريف
وتكاليف اإلكتتاب

 67,244  26,034  561  )9,847(  5,216  4,571  9,115  9,904  26,386  )4,696( صافى دخل /
) خسائر ( اإلكتتاب

2019
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األقساط المكتتبة والتحليل الجغرافي 4
ارتفع إجمالي أقساط إعادة التأمين المكتتبة بنسبة %10 عام 2019م حيث بلغ 792,848 ألف ريال مقابل  

721,605 ألف ريال 2019م. 

ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل الفترة 2015-2019م بآالف الرياالت:

األقساط المكتتبة

2 0 1 5

1 , 2 0 0 , 0 0 0

1 , 0 0 0 , 0 0 0

8 0 0 , 0 0 0

6 0 0 , 0 0 0

4 0 0 , 0 0 0

2 0 0 , 0 0 0

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

8 0 4 , 8 2 6 9 8 5 , 5 1 0 9 4 2 , 0 0 7 7 2 1 , 6 0 5

2 0 1 9

7 9 2 , 8 4 8

تقرير مجلس اإلدارة
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فيما يلي توزيع األقساط  المكتتبة على قطاعات األعمال  الرئيسية )بآالف الرياالت)

توزيع إجمالي األقساط المكتتبة

الطبي
الحماية 

الحوادث العامة 
المركبات
الهندسة  
البحري 

المتخصصة 
أخرى 

الحريق 

2018 2019

3%
6%
7%
8%

10%
11%
12%
17%
26%

5%
6%
10%
13%
11%
6%
9%
11%
29%

نسبة التغير % التغيرات +  أو )-) 2018 2019 القطاع

4% الهندسة 79,119 75,852 3,267 

-2%  (3,151) الحريق 204,274 207,425

93% البحري 89,857 46,665 43,192 

-37%  (34,423) المركبات 59,854 94,277

-19%  (13,359) الحوادث العامة 56,173 69,532

9% الحماية 49,872 45,563 4,309 

-32%  (10,576) الطبي 22,765 33,341

44% المتخصصة 96,761 67,249 29,512 

64%  52,472 81,701 أخرى 134,173

10% اإلجمالي 792,848 721,605 71,243

2019
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تحليل جغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة بآالف الرياالت

تحليل جغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة

20192018القطاع الجغرافي

النسبة لإلجمالياألقساط المكتتبةالنسبة لإلجمالياألقساط المكتتبة

%288,45340%41 322,050المملكة العربية السعودية

%100,63014%11 91,840بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط

%35,1015%6 48,339أفريقيا

%224,52631%29 230,149آسيا

%72,89510%13 100,470بلدان أخرى

%72,1605100%100 792,848اإلجمالي

أفريقيا    5%
بلدان أخرى  10%
بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط  14%
آسيا  31%
المملكة العربية السعودية  40%

6% 
11%
13%
29%
41%

أفريقيا
بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط
 بلدان أخرى
آسيا
المملكة العربية السعودية

2018

2019

تقرير مجلس اإلدارة
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مجموع اإليرادات 

إرتفــع مجمــوع إيــرادات عمليــات إعــادة التأميــن التشــغيلية بنســبة %5 حيــث بلــغ 660,711 ألــف ريــال عــام 2019م 
مقابــل 630,083 ألــف  ريــال عــام 2018م وقــد جــاء ذلــك نتيجــة إلرتفــاع صافــى االقســاط المكتســبة بنســبة 5% . 

فيما يلي الرسم البياني بمجموع اإليرادات خالل الفترة 2015-2019م )بآالف الرياالت).

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

5

1 , 2 0 0 , 0 0 0

1 , 0 0 0 , 0 0 0

8 0 0 , 0 0 0

6 0 0 , 0 0 0

4 0 0 , 0 0 0

2 0 0 , 0 0 0

4 9 8 , 5 2 5 1 , 1 3 4 , 0 8 0

2 0 1 7

6 0 7 , 0 9 2

2 0 1 9

6 6 0 , 7 1 16 3 0 , 0 8 3

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 8

نسبة التغير 
%

التغيرات +     
أو )-)

2018 2019 بيان االيرادات

5% 28,920 613,615  صافى االقساط المكتسبة 642,535

10% 1,708 16,468 عموالت على عمليات معاد إسنادها 18,176

5% 30,628 630,083 اإلجمالي 660,711

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

نسبة التغير 
%

التغيرات +     
أو )-)

2018 2019 القطاع الجغرافي

-6% )14,904( 232,784 المملكة العربية السعودية 217,880

11% 45,532 397,299 خارج المملكة العربية السعودية 442,831

5% 30,628 630,083 اإلجمالي 660,711

2019
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صافي المطالبات المتكبدة

أرتفــاع صافــي المطالبــات المتكبــدة بعــد اســتقطاع حصــة معيــدي التأميــن بنســبة %3 إلــى 417,070 ألــف ريــال فــي 
عــام 2019م مــن 404,054 ألــف ريــال فــي عــام 2018م. 

فيما يلي الرسم البياني بالمطالبات المتكبدة خالل الفترة 2015-2019م )بآالف الرياالت).

6

صافي المطالبات المتكبدة 

2 0 1 5

1 , 0 0 0 , 0 0 0

9 0 0 , 0 0 0

8 0 0 , 0 0 0

7 0 0 , 0 0 0

6 0 0 , 0 0 0

5 0 0 , 0 0 0

4 0 0 , 0 0 0

3 0 0 , 0 0 0

2 0 0 , 0 0 0

1 0 0 , 0 0 0

0

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

3 3 9 , 4 8 3 9 0 8 , 6 3 1 4 1 9 , 1 1 4 4 0 4 , 0 5 4 4 1 7 , 0 7 0
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مجموع التكاليف والمصاريف

بلــغ مجمــوع تكاليــف ومصاريــف عمليــات إعــادة التأميــن التشــغيلية 634,670 ألــف ريــال عــام 2019م مقابــل  
621,309ألــف  ريــال عــام 2018م مرتفعــا بنســبة قدرهــا %2 ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى إرتفــاع صافــي 
المطالبــات المتكبــدة كمــا هــو مذكــور فــي البنــد الســابق. كمــا بلغ مجمــوع تكاليــف ومصاريف عمليات المســاهمين 

ــال عــام 2018م مرتفعــا بنســبة قدرهــا 6%. ــل 9,176 ألــف  ري ــال عــام 2019م مقاب 9,726 ألــف ري

فيما يلي الرسم البياني بمجموع التكاليف والمصاريف خالل الفترة 2015-2019م )بآالف الرياالت).

7

مجموع التكاليف والمصاريف
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9,7269,17610,85611,4276,920

مجموع تكاليف ومصاريف
عمليات المساهمين

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

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

نسبة التغير % التغيرات +  أو )-) 2018 2019
 بيان تكاليف ومصاريف عمليات إعادة

التأمين التشغيلية

3% صافي المطالبات المتكبدة 417,070 404,054 13,016

0% تكاليف االكتتاب وعموالت األرباح 172,781 172,472 309

81% مصاريف إكتتاب أخرى 3,616 1,997 1,619

-67% 1,057 )1,575( )518( مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها

7% مصاريف عمومية وإدارية 43,560 40,577 2,983

-149% )5,623( 3,784 )1,839( خسائر تحويل عمالت أجنبية

2% اإلجمالي 634,670 621,309 13,361

نسبة التغير % التغيرات +  أو )-) 2018 2019 بيان تكاليف ومصاريف عمليات المساهمين

7% مصاريف عمومية وإدارية 7,470 6,995 475

3% مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف مجلس االدارة 2,256 2,181 75

6% اإلجمالي 9,726 9,176 550

تقرير مجلس اإلدارة
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مجموع االستثمارات 

بلــغ مجمــوع إســتثمارات المســاهمين خــالل عــام 2019م مبلــغ 966,997 ألــف ريــال مقابــل 957,862 ألــف  ريــال 
فــي عــام 2018م مرتفعــا بنســبة %1، وكذلــك بلــغ مجمــوع إســتثمارات عمليــات إعــادة التأميــن خــالل عــام 2019م 

مبلــغ 335,763 ألــف ريــال مقابــل 296,607 ألــف ريــال للعــام 2018م مرتفعــا بنســبة قدرهــا 13%.

فيما يلي الرسم البياني بمجموع االستثمارات خالل الفترة 2015-2019م  )بآالف الرياالت): 

8

مجموع االستثمارات

إستثمارات عمليات
إعادة التأمين

إستثمارات المساهمين
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0
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صافي إيرادات اإلستثمارات 

بلــغ صافــي إيــرادات إســتثمارات عمليــات إعــادة التأميــن بعــد خصــم مصاريــف إدارة اإلســتثمارات خــالل عــام 2019م مبلــغ 
9,139 ألــف ريــال مقابــل 4,936 ألــف ريــال للعــام 2018م مرنفعــا بنســبة قدرهــا 85%. 

كمــا حققــت إســتثمارات عمليــات المســاهمين بعــد خصــم مصاريــف إدارة االســتثمارات صافــي إيــرادات قدرهــا 36,340 ألــف 
ريــال خــالل عــام 2019م مقابــل صافــي إيــرادات قدرهــا  9,702 ألــف ريــال عــام 2018م وذلــك بارتفــاع قــدره %274 ويعــود 

ذلــك إلــى إرتفــاع عوائــد محفظــة األســهم العالميــة واســواق النقــد خــالل العــام 2019م.

ويوضح الرسم البياني صافى إيرادات اإلستثمارات خالل الفترة 2015-2019م )بآالف الرياالت):

9

صافي إيرادات االستثمارات

صافي إيرادات إستثمارات
عمليات إعادة التأمين

صافي إيرادات إستثمارات
المساهيمن
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0
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10

2 0 1 5
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2 0 1 8 2 0 1 9

1 , 4 3 9 5 , 8 9 5

(2 , 8 2 8 )
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فائض/ )عجز) عمليات إعادة التأمين التشغيلية  

حققت عمليات إعادة التأمين  التشغيلية قبل عائد االستثمارات فائضا وقدره 26,041 ألف  ريال خالل عام 2019م، مقابل فائضا و قدره  
8,774 ألف ريال خالل لعام 2018م ، ويعود ذلك إلرتفاع صافي االقساط المكتسبة بنسبة 5%

ويوضح الرسم البياني التالي فائض  / )عجز)  عمليات إعادة التأمين التشغيلية خالل الفترة 2015-2019م )بآالف الرياالت):

تحليل جغرافي لصافي إيرادات اإلستثمارات )بآالف الرياالت)

20192018القطاع الجغرافي

 إيرادات إستثمارات
عمليات إعادة التأمين

 إيرادات إستثمارات
المساهمين

 إيرادات إستثمارات
عمليات إعادة التأمين

 إيرادات
 إستثمارات
المساهمين

2,31915,012 21,756  6,780 المملكة العربية السعودية

)5,310(2,617 14,584  2,359 خارج المملكة العربية السعودية

4,9369,702 36,340  9,139 اإلجمالي

2019
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صافي دخل عمليات المساهمين

حققــت عمليــات المســاهمين صافــي دخــل عــام 2019م بلــغ 45,444 ألــف ريــال مقابــل صافــي دخــل فــي عــام 2018م بمبلــغ 819  
ألــف ريــال وذلــك بارتفــاع قــدره %5,448. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى االرتفــاع فــى أربــاح إســتثمارات أمــوال المســاهمين بنســبة 
%275 وكذلــك االرتفــاع فــى اربــاح اســتثمارات حملــة الوثائــق %85 نتيجــة إرتفــاع عوائــد محفظــة االســهم المحليــة و العالميــة واســواق 
النقــد. وكذلــك إرتفــاع صافــى دخــل االكتتــاب بنســبة %30 نتيجــة االرتفــاع فــى صافــى االقســاط المكتســبة بنســبة %5  ممــا كان لــه 

أثــر إيجابــى فــى نتائــج اإلكتتــاب .

ويوضح الرسم البياني التالي صافي دخل/)خسارة) عمليات المساهمين خالل الفترة 2015-2019م )بآالف الرياالت): 

11

صافي دخل/)خسارة( عمليات المساهمين
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قائمة عمليات المساهمين خالل الفترة 2019-2015م بآالف الرياالت

2015 2016 2017 2018 2019 بآالف الرياالت

7,795 22,667 55,450 13,218 إيرادات إستثمارات 37,855 

)3,001( )2,803( )8,947( )3,516(  )1,515( مصاريف إدارة اإلستثمارات

4,794 19,864 46,503 9,702 صافي دخل االستثمار 36,340 

3 - - 905  إيرادات أخرى 999 

)5,272( )9,851( )7,854( )6,995(  )7,470( مصاريف عمومية وإدارية

)1,648( )1,576( )3,002( )2,181(  )2,256( مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس االدارة

)91( 100 )38( )48(  )خسائر( / أرباح تحويل عمالت أجنبية 43 

2,320 9,927 3,279 12,339 أجمالي الدخل للسنة المسند الى المساهمين 31,662 

 )15,394(  )15,299(  )13,434(  )12,903(  )13,873( الزكاة وضريبة الدخل للسنة

 (15,288(  3,165  25,454  819  45,445 
صافي دخل السنة

إجمالي الدخل الشامل12

بلغ إجمالي الدخل الشامل خالل عام 2019م مبلغ 42,423 ألف ريال، مقابل إجمالي الدخل الشامل في عام 2018م بمبلغ 
3,855  ألف ريال. وذلك بارتفاع قدره 1,000%.

قائمة الدخل الشامل خالل الفترة 2019-2015م بآالف الرياالت

2015 2016 2017 2018 2019 بآالف الرياالت

)15,288(  صافي دخل السنة 45,444 819 25,454 3,165

 -    -    )1,962(  3,036  )3,021( ايردات / )خسائر( شاملة أخرى

)15,288)  إجمالي الدخل الشامل للسنة 42,423 3,855 23,492 3,165

2019
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ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي الدخل الشامل خالل الفترة 2015-2019م )بآالف الرياالت): 

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

3 , 1 6 5 2 3 , 4 9 2 3 , 8 5 5 4 2 , 4 2 3
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0
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( 15 ,288 )

االحتياطيات الفنية13
تهدف سياسة الشركة على بناء احتياطيات فنية تعزز من مالءة الشركة وقدرتها المالية، وقد إرتفعت االحتياطيات الفنية في 

العام 2019م بنسبة قدرها %4 حيث بلغت 1,126,114 ألف ريال مقابل 1,081,669 ألف ريال عام 2018م.
 

ويوضح الرسم البياني التالي االحتياطيات الفنية خالل الفترة  2015-2019 م بآالف الرياالت: 
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الموجودات

بلــغ مجمــوع موجــودات الشــركة 2,654,309 ألــف  ريــال فــي عــام 2019م مقابــل 2,458,771 ألــف  ريــال فــي 
ــغ 1,640,548 ألــف   ــن  مبل ــات إعــادة التأمي ــغ مجمــوع موجــودات عملي عــام 2018م مرتفعــا بنســبة %8، وقــد بل
ريــال فــي عــام 2019م مقابــل 1,456,378 ألــف  ريــال فــي عــام 2018م، ومجمــوع موجــودات المســاهمين مبلــغ   

ــام 2018م. ــال فــي ع ــف  ري ــل 1,002,393 أل ــام 2019م مقاب ــال فــي ع ــف  ري 1,013,762أل

 ويوضح الرسم البياني التالي الموجودات خالل الفترة 2015-2019م بآالف الرياالت:

14

مجموع الموجودات
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1 , 8 0 0 , 0 0 0
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8 0 0 , 0 0 0
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0

محموع موجودات عمليات
إعادة التأمين

مجموع موجودات المساهمين
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ثالثًا: اإللتزامات 
واإلفصاحات واإلقرارات 
حسب اللوائح التنظيمية

تقريرمجلس اإلدارة
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1. اإللتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية

2. اإللتزام بائحة حوكمة الشركات

3. إجتماعات الجمعية العامة

4.اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه ، و بخاصة غير التنفيذيين

علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

5. تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة لكل عضو

6.وظائف مجلس اإلدارة

7. إجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور خال العام المالي 2019 م

8. لجان مجلس اإلدارة 

9. مناصب ومؤهات وخبرات أعضاء األدارة العليا

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

أدوات دين الشركة أو أي من شركاتهم التابعة

11.وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص

قاموا بإباغ الشركة بتلك الحقوق

12. بيان بأي استثمارات أو احتياطيات أنشأتها الشركة لصالح موظفيها

13. نسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة لعام 2019 م

14. مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان

15. اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي ، والدولة المقر 

الرئيس لعملياتها ، و الدولة محل تأسيسها

16. ملكية أسهم الشركة

17. عقود فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا

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

19. فعالية الرقابة الداخلية بالشركة

20. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

21. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة

22. مراجعو الحسابات الخارجيين

23. معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية

24 . سياسة توزيع األرباح 

25 . اإلقرارات

2019
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1

2

اإللتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية 

اإللتزام بالئحة حوكمة الشركات

القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة سوق المال.	 

القواعد واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي و الئحة حوكمة شركات التأمين و إعادة التأمين والئحة الشركة الداخلية.	 

قواعد الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل.	 

نظام العمل و العمال الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية األجتماعية.	 

نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.	 

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

نص المادة أسباب عدم التطبيق رقم المادة

استثنت الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
مؤسسة النقد العربي السعودي عقود التأمين 

كما في تعريف العضو المستقل )فقرة ز(
عوارض االستقالل ...ج( -7أن تكون ل مصلحة 

مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي 
تتم لحساب الشركة.

المادة 20ج )7(

إلتزمــت الشــركة بتطبيــق جميــع مــواد الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة 
خــالل العــام 2019 م مــا عــدا المــادة التاليــة:

تقرير مجلس اإلدارة
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القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة سوق المال.	 

القواعد واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي و الئحة حوكمة شركات التأمين و إعادة التأمين والئحة الشركة الداخلية.	 

قواعد الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل.	 

نظام العمل و العمال الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية األجتماعية.	 

نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.	 

3

4

إجتماعات الجمعية العامة

عقدت الشركة خالل العام 2019 م إجتماع للجمعية العامة للمساهمين ، وفيما يلي تاريخ اإلجتماع 
والحضور من مجلس اإلدارة:

إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/04/29م ، برئاسة األستاذ/ هشام عبدالملك آل الشيخ 	 
)رئيس مجلس اإلدارة(، و بحضور األستاذ/ مشاري المشاري الحسين )نائب رئيس مجلس اإلدارة(، 

واألستاذ/ محمد عمير العتيبي ، واألستاذ/ همام بدر ، واألستاذ/ جين لوك قرقين ، واألستاذ إسماعيل 
محبوب ، واألستاذ أحمد صباغ ، واألستاذ منصور البصيلي ، واألستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني 

)العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي(.

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة 
أعضائه ، و بخاصة غير التنفيذيين علمًا بمقترحات 

المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

ــا مــن إقتراحــات و  ــل مــا ورد إليه قامــت إدارة عالقــات المســاهمين بالشــركة بحصــر و تحلي
مالحظــات مــن مســاهمي الشــركة ســواًء مــن خــالل قنــوات االتصــال أو مــن الجمعيــات 
العامــة التــي عقدتهــا الشــركة وقــام رئيــس المجلــس بإحاطــة أعضــاء المجلــس بمالحظــات 

واقتراحــات المســاهمين حيــال الشــركة وأدائهــا 

2019
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه 5
وعضويتهم في شركات أخرى

الكيان القانوني
 الشركات األخرى التي
 يشارك في عضوية

مجلس إدارتها
الفترة أسم العضو صفة العضو

مساهمة غير مدرجة
 شركة اشمور لإلستثمار

السعودية

تم التجديد من
2017/05/11م حتى

2020/05/10م

هشام بن  عبدالملك
آل الشيخ 

رئيس مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي

ذات مسؤولية محدودة معهد وطن األول

غير مدرجة
Probitas Holdings 

)Bermuda( Ltd

مساهمة مدرجة بنك الجزيرة )سابقًا(

مساهمة مدرجة
البنك العربي الوطني 

)سابقًا(

تقرير مجلس اإلدارة
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ذات مسؤولية محدودة
شركة دروب العلم للتعليم 

والتدريب

تم التجديد من
 2017/05/11م حتى

2020/05/10م

 مشاري المشاري الحسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 عضو غير
تنفيذي

ذات مسؤولية محدودة
 شركة هنا للصناعات

الغذائية

حكومية
الصندوق السعودي للتنمية 

)سابقًا(

مساهمة غير مدرجة
الشركة األولى العقارية 

)سابقًا(

مساهمة مدرجة بنك الجزيرة )سابقًا(

مساهمة مدرجة
البنك السعودي لإلستثمار 

)سابقا(

مساهمة غير مدرجة
شركة التأمين اإلسالمية – 

األردن )سابقا(

تم التجديد من
2017/05/11م حتى

  2020/05/10م
أحمد محمد صباغ

 عضو غير
تنفيذي

مساهمة مدرجة

شركة المعاصرون للمشاريع 
اإلسكانية

- االردن  )سابقا(

مساهمة مدرجة

الشركة التونسية للتأمين 
التكافلي -

تونس )سابقًا(

مساهمة غير مدرجة

شركة األمان للتأمين 
التكافلي - بيروت

)سابقًا(

غير ربحية

االتحاد العالمي لشركات 
التكافل

والتأمين - السودان )سابقًا(

مساهمة مدرجة
شركة التأمين اإلسالمية

 - االردن )سابقًا(

الكيان القانوني
 الشركات األخرى التي
 يشارك في عضوية

مجلس إدارتها
الفترة أسم العضو صفة العضو
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مساهمة غير مدرجة
شركة إسكان للتأمين - 

مصر

2017/05/11م حتى
  2020/05/10م

همام محمد بدر عضو مستقل

مساهمة غير مدرجة
شركة التعمير واإلسكان 

لإلستثمار العقاري

مساهمة غير مدرجة
شركة خدمات المعلومات 
والمعامالت  اإللكترونية

مساهمة غير مدرحة
الشركة المصرية إلعادة 
التأمين – مصر )سابقا(

مساهمة غير مدرحة
شركة الشرق للتأمين - 

مصر )سابقًا(

ذات مسؤولية محدودة
شركة جين لوك قيرقين

 - فرنسا

تم التجديد من
2017/05/11م حتى

2020/05/10م
جين لوك قيرقين عضو غير تنفيذي

مساهمة غير مدرجة
Probitas Holdings )Ber-

muda( Ltd

مساهمة غير مدرجة
Probitas Corporate 

capital limited

مساهمة غير مدرجة
Probitas Holdings

UK Ltd 

مساهمة غير مدرجة
 Probitas 1492

Services Ltd

قابضة محدودة
)Paris Re( شركة باريس ري

فرنسا )سابقا(

مساهمة مدرجة شركة GTT - فرنسا )سابقًا(

محدودة
مجموعة كونينغهام ليندسي 

– فرنسا )سابقًا(

حكومية
جامعة باريس ديديروت

 - فرنسا )سابقًا(

حكومية
رابطة معيدي التأمين 

الفرنسية - فرنسا )سابقًا(

الكيان القانوني
 الشركات األخرى التي
 يشارك في عضوية

مجلس إدارتها
الفترة أسم العضو صفة العضو
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مساهمة غير مدرجة
شركة HSBC العربية 

السعودية

تم التجديد من
2017/05/11م حتى
)تقدم باستقالة من 

عضوية المجلس اعتبارًا من 
31\12\2019م(

 منصور بن عبدالعزيز
البصيلي

عضو مستقل

مساهمة مدرجة
شركة الخدمات األرضية 

السعودية

مساهمة غير مدرجة شركة أمالك العالمية

مساهمة مدرجة
الشركة المتحده 

لإللكترونيات )إكسترا(

مساهمة مدرجة شركة جبل عمر للتطوير

مساهمة مدرجة
شركة عسير للتجارة 
والسياحة والصناعة 

قطاع حكومي
البنك الماليزي للتصدير 

واإلستيراد - ماليزيا

تم التجديد من
2017/05/11م حتى

  2020/05/10م
إسماعيل محبوب عضو مستقل

مساهمة غير مدرجة
بنك طوكيو - ميتسوبيشي 
يو اف جي– ماليزيا )سابقًا(

مساهمة غير مدرحة

الشركة الماليزية الوطنية 
إلعادة التأمين - ماليزيا 

)سابقًا(

الكيان القانوني
 الشركات األخرى التي
 يشارك في عضوية

مجلس إدارتها
الفترة أسم العضو صفة العضو
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مساهمة مدرجة
شركة اليمامة للصناعات 

الحديدية

تم انتخابه من
2017/05/11م  حتى

2020/05/10م
محمد بن عمير العتيبي عضو مستقل

مساهمة مدرجة بنك الرياض

مساهمة مدرجة
شركة عبدالله سعد 

ابومعطي للمكتبات )سابقا(

مساهمة مدرجة
شركة الغاز والتصنيع 

األهلية )سابقًا(

مساهمة غير مدرجة
الشركة العربية المتحدة 

للزجاج المسطح
)سابقًا(

ذات مسؤولية محدودة

شركة الشرق األوسط إلدارة 
السفن -

االمارات )سابقًا(

ذات مسؤولية محدودة
 – NSCSA AMERICA

أمريكا )سابقًا(

ذات مسؤولية محدودة
شركة البحري لنقل البضائع 

السائبة
)سابقًا(

ذات مسؤولية محدودة
الشركة الوطنية لنقل 

الكيماويات )سابقًا(

ذات مسؤولية محدودة

 West of England -
Company

لوكسمبورج )سابقًا(

ذات مسؤولية محدودة

International Shipown- - 
ers Re

لوكسمبورج )سابقًا(

ذات مسؤولية محدودة
 شركة زمين للتسويق 

االلكتروني

مساهمة غير مدرجة
Probitas Holdings )Ber-

muda( Ltd

تم التجديد من
2017/05/11م حتى

2020/05/10م

فهد بن عبدالرحمن الحصني
العضو المنتدب والرئيس

التنفيذي

عضو
تنفيذي

مساهمة غير مدرجة
 Probitas Holdings UK

Ltd

مساهمة غير مدرجة
Probitas 1492 Services 

Ltd

الكيان القانوني
 الشركات األخرى التي
 يشارك في عضوية

مجلس إدارتها
الفترة أسم العضو صفة العضو
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وظائف مجلس اإلدارة

ُيمارس مجلس اإلدارة الوظائف التالية:
القيادة اإلستراتيجية للشركة ووضع األهداف وصياغة الخطط اإلستراتيجية.

اإلشراف على تنفيذ الخطط اإلستراتيجية والعمليات الرئيسة.

الموافقة على السياسات واإلجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة.	 

وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته.	 

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

ــد الحاجــة(، والتأكــد مــن أن الشــركة لديهــا سياســة مناســبة 	  ــن التنفيذييــن فــي المراكــز الرئيســة )عن ــر الموظفي ــار وتغيي إختي
ــة. ــل مناســب يكــون مؤهــال للعمــل ويملــك المهــارات المطلوب إلحــالل بدي

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

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

ضمان حماية مصالح المؤمن لهم في جميع األوقات.	 

اإلرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة في جميع األوقات.	 

تعزيز ثقافة الحوكمة في الشركة وإعتماد معايير أخالقية عالية.	 

منــح الصالحيــات الالزمــة للجنــة المراجعــة للتحقــق مــن أي مســألة ضمــن إختصاصهــا والتأكــد مــن إســتقاللية وظيفــة 	 
المراجعــة الداخليــة وتمكنهــا مــن اإلطــالع علــى جميــع المعلومــات التــي تحتاجهــا للقيــام بأعمالهــا. كمــا يجــب أن يتخــذ 
المجلــس جميــع التدابيــر الضروريــة للتأكــد مــن إســتجابة اإلدارة العليــا الستفســارات وتوصيــات المراجعيــن الداخلييــن.

6
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إجتماعات مجلس اإلدارة وسجل 
الحضور خالل العام المالي 2019 م

اإلجمالي
اإلجتماع
السادس

2019/12/09م

اإلجتماع
الخامس

2019/10/28م

اإلجتماع
الرابع

2019/05/08م

اإلجتماع
الثالث

2019/04/29م

اإلجتماع
الثاني

2019/03/19م

اإلجتماع
األول

2019/02/25م
اسم العضو

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

6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر مشاري المشاري الحسين

6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر أحمد محمد صباغ

6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر همام محمد بدر

6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر جين لوك قيرقين

6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر منصور بن عبدالعزيز البصيلي

6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر إسماعيل محبوب

5 حضر حضر حضر حضر حضر لم يحضر  محمد بن عمير بن عايض
العتيبي

6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر فهد بن عبدالرحمن الحصني

7
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اجتماعات اللجنة وسجل الحضور خال العام 2019 م

اإلجمالي

اإلجتماع
السادس

2019/12/09م

اإلجتماع
الخامس

2019/11/26م

اإلجتماع
الرابع

2019/10/28م

اإلجتماع
الثالث

2019/04/29م

اإلجتماع
الثاني

2019/03/19م

اإلجتماع
األول

2019/02/25م
اسم العضو

5 حضر حضر حضر حضر لم يحضر  حضر

 هشام بن
عبدالملك
آل الشيخ 

)رئيس اللجنة(

6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر
جين لوك قيرقين

)عضو(

6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر
منصور بن 

عبدالعزيز البصيلي 
)عضو(

6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر
فهد بن عبدالرحمن 

الحصني )عضو(

 لجان مجلس اإلدارة 

اللجنة التنفيذية

ممارســة الصالحيــات واإلمتيــازات الكاملــة لمجلــس اإلدارة بيــن إجتماعــات المجلــس فــي حــاالت 	 
عــدم إنعقــاد المجلــس التــي يكــون فيهــا إتخــاذ إجــراء أو قــرار ســريع مطلوبــًا أو مبــررًا، مــا لــم تكــن 
للجنــة الســلطة إلتخــاذ قــرار بــداًل عــن المجلــس فــي أي مســألة يحظــر فيهــا تخويــل الســلطات بموجــب 
ــت أحــد لجــان المجلــس  ــذي يســتلزم موافقــة مســاهمي الشــركة أو كان ــا أو ال األنظمــة المعمــول به

ــدًا. ــه تحدي األخــرى مكلفــة ب

مراجعة تفاصيل إستراتيجية عمل الشركة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرارها.	 

ــة تقــدم العمــل المحــرز فــي خطــط العمــل  	  ــة ومراقب مراجعــة تفاصيــل خطــط عمــل الشــركة والميزاني
ــة بشــكل منتظــم. والميزاني

اإلشراف على أنشطة الرئيس التنفيذي للشركة.	 

دعم ومساندة الرئيس التنفيذي على أساس الحاجة لمعالجة إحتياجات أو مهمات محددة.	 

وتقديــم 	  األخــرى  اإلســتراتيجية  واإلتفاقيــات  واإلســتحواذ  واإلندمــاج  التحالفــات  حــاالت  مراجعــات 
التوصيــات بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا .

اتخــاذ أي إجــراء آخــر أو تولــي أيــة صالحيــات ومســؤوليات أخــرى قــد تكلــف بهــا اللجنــة أو تخــول إليهــا مــن 	 
وقــت آلخــر مــن قبــل المجلــس.

8
إختيــار  بتاريــخ 16 / 10 / 2016 م, قواعــد  إجتماعهــا  العامــة للشــركة فــي  الجمعيــة  إعتمــدت 
أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة ومــدة عضويتهــم وأســلوب عملهــا. وتشــمل مهمــات اللجنــة التنفيذيــة 

ومســؤولياتها مــا يلــى :
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لجنة المراجعة

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ أنشطتها والواجبات التي يحددها مجلس اإلدارة.	 

مراجعة إجراءات التدقيق الداخلي وإعداد تقارير مكتوبة حول هذه المراجعة بما في ذلك رفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.	 

مراجعة خطة المراجعة المقدمة من المراجعين الداخليين والخارجيين وإبداء أي مرئيات حولها .	 

ــة 	  ــي وإدارة الرقاب ــة أو المراجــع الداخل ــن وإدارة المراجعــة الداخلي ــن الخارجيي ــة أعمــال المراجعي ــة وموضوعي ــم مســتوى كفــاءة وفعالي تقيي
ــة أو المراقــب النظامــي. النظامي

التنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين .	 

مراجعة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة الداخلية .	 

مراجعة المعامالت والعمليات مع األطراف ذات الصلة.	 

المراجعة والموافقة على تنفيذ خطة اإللتزام	 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن وعــزل وتعويــض المراجعيــن الخارجييــن ، مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار اســتقالل المراجعيــن والخبــرة الالزمــة 	 
فــي قطــاع التأميــن / إعــادة التأميــن .

اإلشــراف علــى أنشــطة المراجعيــن الخارجييــن والموافقــة علــى أي نشــاط خــارج نطــاق أعمــال التدقيــق الموكلــة إليهــم أثنــاء أدائهــم 	 
لواجباتهــم.

مراجعة توصيات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة حيالها .	 

التأكد من إستقالل المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة .	 

مناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية المؤقتة مع المراجعين الخارجيين واإلدارة العليا بالشركة قبل صدورها.	 

مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها.	 

مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الوقت الحالي وتقديم المشورة لمجلس اإلدارة متضمنة أي توصيات بهذا الشأن .	 

ــار أعضــاء  إعتمــدت الجمعيــة العامــة للشــركة فــي إجتماعهــا بتاريــخ 24 / 05 / 2017 م , تحديــث قواعــد إختي
اللجنــة ومكافــآت أعضائهــا. وتشــمل مهمــات لجنــة  لجنــة المراجعــة ومــدة عضويتهــم. وأســلوب عمــل 

المراجعــة ومســؤولياتها مــا يلــى 
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مراجعة الضوابط المالية وغير المالية الداخلية ونظام إدارة المخاطر .	 

تعييــن وعــزل رئيــس قســم المراجعــة الداخليــة أو المراجــع الداخلــي ورئيــس قســم اإللتــزام الرقابــي أو مســؤول اإللتــزام الرقابــي بعــد الحصــول علــى 	 
عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد ، وتقييــم األداء والمكافــآت لجميــع الموظفيــن المعنييــن .

التأكــد مــن اســتقالل إدارة المراجعــة الداخليــة أو المراجــع الداخلــي وإدارة الرقابــة النظاميــة أو مســؤول اإللتــزام الرقابــي والتحقــق مــن عــدم وجــود أي 	 
قيــد علــى أعمالهــم أو وجــود مــا يمكــن أن يؤثــر ســلبًا علــى أعمالهــم.

مراجعــة تقاريــر إدارة الرقابــة النظاميــة أو مســؤول اإللتــزام الرقابــي وتقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة الموصــى بهــا 	 
وتقديــم التوصيــات الالزمــة بشــأنها لمجلــس اإلدارة .

مراجعــة مالحظــات مؤسســة النقــد والجهــات اإلشــرافية والرقابيــة ذات العالقــة فيمــا يتعلــق بــأي مخالفــات تنظيميــة أو اإلجــراءات التصحيحيــة 	 
المطلوبــة ورفــع التوصيــات بشــأنها لمجلــس اإلدارة .

ــة، ورفــع بشــأنها 	  ــر الصــادره مــن قبــل الجهــات المعني ــع التقاري ــر مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ، وجمي ــه تقري ــزام بمــا نــص علي متابعــة اإللت
التوصيــات لمجلــس اإلدارة.

مراقبــة أنشــطة إدارة اإللتــزام الرقابــي والتأكــد مــن إلتــزام الشــركة وتقيدهــا أنظمــة ولوائــح مؤسســة النقــد وهيئــة ســوق المــال وغيرهــا مــن األنظمــة 	 
واللوائــح األخــرى .

مراجعة تقارير الخبير اإلكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة .	 

التأكد من إلتزام الشركة بمقترحات وتوصيات الخبير االكتواري عندما تكون إلزامية ومطلوبة بمقتضى اللوائح أو تعليمات مؤسسة النقد.	 

تحديــد المرتــب الشــهري والمكافــأة التشــجيعية إلدارة المراجعــة الداخليــة أو إدارة الرقابــة النظاميــة أو المراجــع الداخلــي أو مســؤول اإللتــزام الرقابــي 	 
وفقــًا للوائــح الداخليــة للشــركة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

التأكد من وجود الئحة قواعد السلوك األخالقي والمعتمدة من مجلس اإلدارة لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقية.	 

متابعة الدعاوى القضائية الهامة المرفوعة من أو ضد الشركة ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس اإلدارة.	 

التأكد من اإلستخدام األمثل والسيطرة على تكنولوجيا المعلومات الالزمة إلصدار المعلومات والبيانات الموثوقة في الوقت المناسب.	 

للجنة السلطة للتحقيق في أي نشاط ضمن اختصاصاتها والحصول على أي معلومات قد تحتاج إليها.	 
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تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة للفترة الحالية والتجديد لهم من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 24 / 05 / 2017 م.

اجتماعات اللجنة وسجل الحضور خال العام 2019 م

اإلجمالي

اإلجتماع
السابع

2019/12/08م

اإلجتماع
السادس

2019/10/27م

اإلجتماع
الخامس

2019/07/29م

اإلجتماع
الرابع

2019/04/29م

إلجتماع
الثالث

2019/04/28م

اإلجتماع
الثاني

2019/04/20م

اإلجتماع
األول

2019/03/18م
اسم العضو

7 حضر حضر حضر حضر حضر  حضر حضر

علي بن سعيد 
القحطاني )رئيس 

اللجنة - عضو 
خارجي(

7
حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

اسماعيل محبوب 
)عضو(

6
حضر حضر حضر لم يحضر حضر حضر حضر

هشام العقل 
)عضو خارجي(

تقرير مجلس اإلدارة
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لجنة الترشيحات و المكافآت

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة ولجانــه وفقــًا للمتطلبــات النظاميــة والسياســات والمعاييــر المعتمــدة. 	 
وعلــى اللجنــة مراعــاة عــدم ترشــيح شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة لعضويــة اللجنــة.

إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة ولجانــه ، بمــا فــي ذلــك الوقــت الــذي يجــب علــى العضــو 	 
ــه . تخصيصــه ألعمــال مجلــس اإلدارة ولجان

مراجعــة اإلحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة بشــكل ســنوي علــى األقــل وتقديــم التوصيــات 	 
بالحلــول بمــا يتفــق ومصلحــة الشــركة علــى أفضــل وجــه.

وضع سياسات وإجراءات التعاقب لمجلس اإلدارة ولجانه.	 

مراجعة هيكل وتركيبة المجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية واقتراح الخطوات الالزمة لمعالجتها.	 

ــذي 	  ــه والرئيــس التنفي ــة العامــة( ولجان وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة )كمــا أقــرت الجمعي
ــة. ــاح األعمــال المعدل ــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وأرب ــى أســاس أدائهــم فــي تحقي ــا عل وأعضــاء اإلدارة العلي

تقييــم ومراقبــة إســتقاللية أعضــاء المجلــس ولجانــه بشــكل ســنوي علــى األقــل والتأكــد مــن عــدم وجــود تضــارب فــي المصالــح فــي 	 
الحــاالت التــي يكــون فيهــا العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

التأكيد على إجراء مراجعة سنوية لخطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية.	 

تقديــم التوصيــات النهائيــة للمجلــس حــول المســائل المتعلقــة بتعييــن وإعفــاء أعضــاء اإلدارة العليــا و/ أو ترقيــة الموظفيــن الحالييــن 	 
إلــى وظائــف اإلدارة العليــا حســب قواعــد مؤسســة النقــد المتعلقــة بمالءمــة ومناســبة األشــخاص.

تقديم التوصيات النهائية للمجلس فيما يخص إعفاء أعضاء اإلدارة العليا.	 

وضــع سياســة وإجــراءات التعاقــب الوظيفــي للرئيــس التنفيــذي وكبــار أعضــاء اإلدارة العليــا ومراقبــة تطبيــق خطــط وإجــراءات التعاقــب 	 
الوظيفــي لهم.

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.	 

ــل 	  ــر مــن قب ــا مــن وقــت آلخ ــة أو تخــول إليه ــا اللجن ــف به ــد تكل ــرى ق ــات ومســؤوليات أخ ــة صالحي ــي أي ــر أو تول ــراء آخ ــاذ أي إج اتخ
المجلــس.

تقييــم ومراقبــة إســتقاللية أعضــاء المجلــس ولجانــه بشــكل ســنوي علــى األقــل والتأكــد مــن عــدم وجــود تضــارب فــي المصالــح فــي 	 
الحــاالت التــي يكــون فيهــا العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

إعتمــدت الجمعيــة العامــة للشــركة فــي إجتماعهــا بتاريــخ 16 / 10 / 2016 م, قواعــد إختيــار أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت عضويتهــم 
وأســلوب عمــل اللجنــة. وتشــمل مهمــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ومســؤولياتها مــا يلــى:
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إجتماعات اللجنة وسجل الحضور خال العام 2019 م

اإلجمالي
اإلجتماع
الثالث

2019/10/09م

اإلجتماع
 الثاني

2019/04/29م

اإلجتماع
 األول

2019/03/19م
اسم العضو

3 حضر حضر  حضر منصور بن عبدالعزيز البصيلي  )رئيس اللجنة(

3 حضر حضر حضر مشاري المشاري الحسين  )عضو(

3 حضر حضر حضر همام محمد بدر  )عضو(

3 حضر حضر حضر أحمد محمد صباغ )عضو(

تقرير مجلس اإلدارة
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لجنة اإلستثمار

التأكيد على أن السياسة اإلستثمارية بالشركة قد تم إعدادها وفقًا إلستراتيجية العمل الشاملة بالشركة وكذلك الضوابط النظامية.	 

الحصول على موافقة المجلس للسياسة اإلستثمارية.	 

مراجعة وصياغة إستراتيجية اإلستثمار بصورة ربع سنوية مع األخذ في اإلعتبار المتغيرات في متطلبات األعمال وظروف السوق.	 

تعيين وتقييم آداء مدراء اإلستثمار والصناديق اإلستثمارية.	 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وعزل مدير اإلستثمار.	 

ــه والرئيــس التنفيــذي وأعضــاء 	  ــة العامــة ( ولجان وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ) كمــا أقــرت الجمعي
ــاح األعمــال المعدلــة. ــا علــى أســاس أدائهــم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وأرب اإلدارة العلي

إصــدار قــرارات تنفيــذ اإلســتراتيجية لــكل شــريحة مــن شــرائح المحافــظ اإلســتثمارية ، ومــا إذا كان التعــرض فــي كل شــريحة ســينفذ مــن طريــق 	 
أســلوب اإلدارة الســلبي أو اإليجابــي ، أن تتــم إدارتهــا محليــًا أو بواســطة مــدراء خارجييــن عــن طريــق تفويضــات منفصلــة أو صناديــق إســتثمارية 

مراجعة القرارات التي يتخذها فريق اإلدارة ومستشار )مستشاري( اإلستثمار   	 

تقديــم التقاريــر إلــى المجلــس حــول أداء اســتثمارات الشــركة مــن حيــث المخاطــر ، العوائــد علــى اإلســتثمار ، المخصصــات وعــن أي تطــورات 	 
رئيســية ذات صلــة .

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

ــة اإلســتثمار ومــدة  ــار أعضــاء لجن ــد إختي ــخ 16 / 10 / 2016 م, قواع ــا بتاري ــة للشــركة فــي إجتماعه ــة العام إعتمــدت الجمعي
ــي: ــة اإلســتثمار ومســؤولياتها مــا يل ــة. وتشــمل مهمــات لجن عضويتهــم وأســلوب عمــل اللجن

إجتماعات اللجنة وسجل الحضور خال العام 2019 م

اإلجمالي
اإلجتماع
السادس

2019/11/26م

اإلجتماع
الخامس

2019/10/13م

اإلجتماع
الرابع

2019/08/05م

اإلجتماع
الثالث

2019/04/28م

اإلجتماع
الثاني

2019/02/25م

اإلجتماع
األول

2019/02/05م
اسم العضو

6 حضر حضر حضر حضر حضر  حضر هشام بن عبدالملك آل 
الشيخ )رئيس اللجنة(

6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر مشاري بن إبراهيم 
الحسين )عضو(

2 - - - حضر لم يحضر حضر محمد بن عمير بن 
عايض العتيبي  )عضو(*

0 - - - - - - حسام السويلم )عضو(*

5 حضر حضر حضر لم يحضر حضر حضر فهد بن عبدالرحمن 
الحصني )عضو(

*تقدم االستاذ محمد العتيبي باالستقالة من اللجنة وتم تعين األستاذ حسام السويلم  في اللجنة بتاريخ 2019/11/26م
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لجنة إدارة المخاطر 

إعادة تقييم سياسة قبول الشركة للمخاطر والحدود المسموحة والتعرض للمخاطر بشكل منتظم .	 

إعادة تقييم سياسة إدارة المخاطر المطبقة بالشركة بما يتوافق مع التزامات الشركة تجاه المساهمين وإزاء 	 
المتطلبات التنظيمية والرقابية.

اإلشراف على تنفيذ التدابير الالزمة لتقليل المخاطر المحددة.	 

فهم ومراجعة المخاطر ذات العالقة بأنشطة وأعمال الشركة والمحافظة على نسبة المخاطر المقبولة للشركة .	 

 اإلشراف على نظام إدارة المخاطر وتقييم فعاليته، وضمان وجود البنية التحتية والموارد المناسبة .	 

تقييم مدى فعالية إدارة المخاطر في الشركة.	 

تقييم وتحليل المخاطر حسب سيناريوهات واختبارات الضغط )مثل خفض التصنيف، رأس المال، والمخالفات 	 
التنظيمية والرقابيـة/الغرامات، وغيرها ( .

مراجعة وتقييم إطار خطة استمرارية األعمال .	 

تشمل مهمات لجنة المخاطر ومسؤولياتها ما يلي:

لجنة المخاطر و اإلكتتاب 

تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطرة للشركة.	 

تحديد والتوصية لمجلس اإلدارة على معايير ونطاق قدرة الشركة على قبول المخاطر.	 

مراجعة هيكل وإستراتيجية إسناد إعادة التأمين على أساس دوري.	 

مراجعة سياسات ولوائح اإلكتتاب.	 

تقييم ومراجعة آداء اإلكتتاب بالشركة.	 

اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعاليته.	 

وضع إستراتيجية شاملة إلدارة المخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.	 

مراجعة سياسات إدارة المخاطر.	 

إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء إختبارات التحمل على سبيل المثال(.	 

رفع تقارير مفصّلة إلى مجلس اإلدارة حول التعرّض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر	 

إعتمــدت الجمعيــة العامــة للشــركة فــي إجتماعهــا بتاريــخ 10/16/ 2016 م, قواعــد إختيــار أعضــاء لجنــة المخاطــر واإلكتتــاب 
ومــدة عضويتهــم وأســلوب عمــل اللجنــة. وتشــمل مهمــات لجنــة المخاطــر واإلكتتــاب ومســؤولياتها مــا يلــي:

وفقا لقرار مجلس اإلدارة تم فصل لجنة المخاطر واإلكتتاب الى لجنتين لجنة إدارة المخاطر واللجنة الفنية بتاريخ 2019/04/28م

تقرير مجلس اإلدارة
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اإلجمالي
اإلجتماع
الثالث

2019/10/28م

اإلجتماع
الثاني

2019/08/05م

اإلجتماع
األول

2019/05/14م
اسم العضو

3 حضر حضر حضر محمد العتيبي )رئيس اللجنة(

3 حضر حضر حضر إسماعيل محبوب )عضو(

3 حضر حضر حضر الدكتور فولكر لوف  )عضو خارجي(

إجتماعات اللجنة وسجل الحضور خال العام 2019 م

مراجعة والحصول على موافقة المجلس على مستندات حوكمة األمن السيبراني التالية: 	 

تفويض لجنة األمن السيبراني.  .i

إطار حوكمة األمن السيبراني.  .ii

استراتيجية األمن السيبراني.  .iii

سياسة األمن السيبراني.  .iv

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.	 

اتخاذ أي قرارات و/أو تولي أي سلطات ومسؤوليات أخرى قد يتم تكليف اللجنة بها أو تخويلها من وقت آلخر من قبل أو بواسطة مجلس 	 
اإلدارة.

لدى اللجنة القدرة على الحصول على المشورة والمساعدة من المستشارين القانونيين أو االكتواريين أو المحاسبيين أو المستشارين 	 
الداخليين أو الخارجيين والموافقة على األتعاب والشروط  األخرى المتعلقة بأي مستشار أو مستشارين خارجيين .
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اللجنة الفنية

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 .	 

المراجعة والتوصية بالمناطق الجغرافية  اللتي على الشركة ان تكتتب وذلك للحصول على موافقة مجلس اإلدارة عليها .	 

تحديد هيكل إسناد إعادة التأمين ) إعادة التأمين المكرر ( بالشركة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة حول تكلفة اإلسناد للحصول على موافقته .	 

التأكيد على أن تصنيفات الشركات المشاركة في إسناد إعادة التأمين تقع ضمن حدود المتطلبات التنظيمية والرقابية وأن أية تغييرات تحدث فيها 	 
يتم تقييمها كما ينبغي وتتخذ اإلجراءات الالزمة حيالها .

إعادة تقييم هيكل إسناد إعادة التأمين بالشركة على بشكل دوري .	 

اتخاذ أي إجراءات أخرى أو تولي أي سلطات ومسؤوليات أخرى قد يتم التكليف بها من قبل أو تخويلها من وقت آلخر بواسطة مجلس اإلدارة .	 

تتمتع اللجنة بصالحية الحصول على المشورة والمساعدة من المستشارين القانونيين أو المحاسبيين وغيرهم من المستشارين الداخليين أو 	 
الخارجيين والموافقة على األتعاب وشروط االحتفاظ األخرى المتعلقة بأي مستشار أو مستشارين خارجيين .

تشمل مهمات لجنة الفنية واإلكتتاب ومسؤولياتها ما يلي::

اإلجمالي
اإلجتماع
الثامن

2019/12/08م

اإلجتماع
السابع

2019/27/10م

اإلجتماع
السادس

2019/10/01م

اإلجتماع
الخامس*

2019/08/04م

اإلجتماع
الرابع

2019/04/28م

إلجتماع
الثالث

2019/04/23م

اإلجتماع
الثاني

2019/02/24م

اإلجتماع
األول

2019/02/05م
اسم العضو

8 حضر حضر حضر حضر حضر  حضر حضر حضر جين لوك قيرقين 
)رئيس اللجنة(

3 - - - - حضر لم يحضر حضر حضر اسماعيل محبوب  
)عضو( *

8 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر همام بدر )عضو(

8 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر أحمد محمد صباغ  
)عضو(

إجتماعات اللجنة وسجل الحضور خال العام 2019 م

* تم عقد اول اجتماع رسمي للجنة الفنية في تاريخ 2019/07/28م

*االستاذ اسماعيل محبوب لم يعتبر عضو في اللجنة الفنية بعد انشاءها

تقرير مجلس اإلدارة
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نيلمن بريز:

 المديــر المالــي للشــركة وأميــن ســر مجلــس اإلدارة ، انضــم األســتاذ نيلمــن للشــركة عــام 2010 م ويتمتــع بخبــرة أكثــر 
مــن 25 عامــًا فــي تخصــص المحاســبة واإلدارة الماليــة واإلســتثمار وإدارة المخاطــر. ولــدى األســتاذ بيريــز معرفــة بقطــاع 
التأميــن وإعــادة التأميــن مــن خــالل العمــل فــي شــركات فــي منطقــة الخليــج والمملكــة المتحــدة. ونــال األســتاذ نيلمــن 
شــهادة الماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة نوتنغهــام فــي بريطانيــا ، كمــا حصــل علــى شــهادة المحاســبة المعتمــدة

Chartered Management Accountant CMA

أحمد الجبر : 

مديــر عــام العمليــات ، انضــم األســتاذ أحمــد للشــركة عــام 2011 م ، ولديــه خبــرة تتجــاوز 17 عامــًا فــي قطــاع التأميــن و 
إعــادة التأميــن وقــد شــغل فــي الســابق عــدة مناصــب فــي تخصــص المــوارد البشــرية، و اإلدارة االســتراتيجة، و تطويــر 
األعمــال، والمطالبــات. ونــال األســتاذ أحمــد شــهادة الماجيســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة برادفــورد فــي بريطانيــا.

مناصب ومؤهالت وخبرات 
أعضاء األدارة العليا 9

فهد عبدالرحمن الحصني:

 انضــم األســتاذ/ فهــد الحصنــي لمجلــس إدارة الشــركة بصفتــه عضــو تنفيــذي عــام 2011 م، ويشــغل منصــب العضــو 
المنتــدب والرئيــس التنفيــذي، وهــو عضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة اإلســتثمار فــي الشــركة، كمــا يشــغل عضويــة 
مجلــس إدارة شــركة بروبيتــاز القابضــة )برومــودا(. وهــو كذلــك عضــو الجمعيــة الدوليــة للتأميــن )IIS( ، ونائــب رئيــس 
لجنــة إعــادة التأميــن وعضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي اتحــاد التأميــن الخليجــي  )GIF (. تتجــاوز خبراتــه ال 20 عــام فــي 
قطــاع التأميــن وإعــادةا التأميــن تــدرج خاللهــا فــي عــدة مناصــب إداريــة شــملت مجــاالت مثــل تطويــر األعمــال، وإدارة 
اإلكتتــاب، وإدارة المطالبــات. حــاز األســتاذ/ فهــد الحصنــي علــى درجــة الماجســتير فــي التأميــن وإدارة المخاطــر مــن 

جامعــة ســيتي بلنــدن باإلضافــة إلــى درجــة الزمالــة مــن معهــد التأميــن الملكــي فــي المملكــة المتحــدة.
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أحمد القريشي:

 المديــر اإلكتــواري ومديــر إدارة المخاطــر ، انضــم األســتاذ أحمــد للشــركة عــام 2014 م وتتجــاوز خبرتــه 14 عامــًا وشــغل فــي الســابق 
عــدة مناصــب فــي مجــال مراقبــة البنــوك والتأميــن ضمــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ، ونــال األســتاذ أحمــد شــهادة 
الماجســتير فــي العلــوم اإلكتواريــة مــن جامعــة بــال فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة كمــا حصــل علــى الزمالــة فــي العلــوم االكتواريــة 

مــن  الجمعيــة األمريكيــة لإلكتوارييــن.

هاشم طه: 

مديــر عــام الشــؤون القانونيــة و التعويضــات ، انضــم األســتاذ هاشــم للشــركة عــام 2009 م ويتمتــع األســتاذ هاشــم بخبــرة متنوعــة 
تتجــاوز 30 عامــًا عمــل خاللهــا فــي شــركات تأميــن فــي منطقــة الخليــج وتــدرج فــي مناصــب قياديــة شــملت مجــاالت اإلكتتــاب ، 
و المطالبــات ، والشــؤون القانونيــة. األســتاذ هاشــم حاصــل شــهادة البكالوريــس فــي القانــون مــن جامعــة القاهــرة فــي الســودان.

عبدالفتاح شامي: 

مديــر عــام اإلكتتــاب للشــركة ، انضــم األســتاذ عبدالفتــاح للشــركة عــام 2018 م وتتجــاوز خبــرة األســتاذ عبدالفتــاح 20 
عامــًا فــي قطــاع التأميــن وإعــادة التأميــن تولــى خاللهــا عــدة مناصــب قياديــة فــي مجــال اإلكتتــاب و إعــادة التأميــن كان 
اخرهــا منصــب رئيــس اإلكتتــاب اإلتفاقــي فــي شــركة الخليجيــة إلعــادة لتأميــن. األســتاذ عبدالفتــاح حاصــل علــى شــهادة 

الدبلــوم فــي التأميــن مــن معهــد اإلقتصــاد األلمانــي.

فادي القطب:

 مديرعــام  اإلســتثمار للشــركة ، انضــم األســتاذ فــادي  للشــركة عــام 2019 م وشــغل فــي الســابق عــدة مناصــب فــي 
مجــال اإلســثمار وإدار المحافــظ ألكثــر مــن 20 عامــًا.كان اخرهــا منصــب مديــر عــام اإلســتثمار  فــي شــركة اإلســتثمار 
كابيتــال ونــال األســتاذ فــادي علــى شــهادة المحلــل المالــي المعتمــدة  )CEFA(  مــن هيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة 
 )Chartered Portfolio and Wealth Manger(    كمــا حصــل علــى الزمالــة لبرنامــج إدارة المحافــظ والثــروات  )CFA(

)AAFM( مــن  األكاديميــة األمريكيــة لــإلدارة الماليــة
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وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس 
اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو 

أدوات دين الشركة أو أي من شركاتهم التابعة

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات 
األحقية في التصويت تعود ألشخاص 

قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق

بيان بأي استثمارات أو احتياطيات 
أنشأتها الشركة لصالح موظفيها

ــم وأوالدهــم  ــس اإلدارة وأزواجه ــود ألعضــاء مجل ــة تع ــدى الشــركة مصلح ــد ل ال توج
القصــر فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتهم التابعــة، خــالف مــا هــو 

موضــح فــي الفقــرة 13 أدنــاه.

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

لم تقم الشركة بعمل أي إستثمارات أو إحتياطيات لصالح موظفيها.

10

11

12
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إجمالي
نسبة التملك 

نهاية العام

إجمالي
األسهم
نهاية
العام

نسبة التغير
خالل
العام

صافي
تغيير عدد
األسهم

خالل العام

نسبة الملكية
في

بداية العام

عدد األسهم
أو أدوات الدين
في بداية العام

إسم العضو

0.001% 8,100 0% 0 0.001% 8,100
هشام بن عبدالملك آل الشيخ 

وعائلته
رئيس مجلس اإلدارة

0.005% 4,050 0% 0 0.005% 4,050
مشاري المشاري الحسين وعائلته 

نائب رئيس مجلس اإلدارة

0.4% 324,000 0% 0 0.4% 324,000
أحمد محمد صباغ وعائلته

عضو مجلس اإلدارة

0% 0 0% 0 0% 0
همام محمد بدر وعائلته

عضو مجلس اإلدارة

0% 0 0% 0 0% 0
جين لوك قيرقين وعائلته

عضو مجلس اإلدارة

0.07% 57,604 0% 0 0.07% 57,604
منصور بن عبدالعزيز البصيلي 

وعائلته
عضو مجلس اإلدارة

0% 0 0% 0 0% 0
إسماعيل محبوب وعائلته

عضو مجلس اإلدارة

0.001% 810 0% 0 0.001% 810
محمد بن عمير بن عايض العتيبي 

وعائلته عضو مجلس اإلدارة

نسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين في أسهم الشركة لعام 2019 م 13
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0.06% 50,000 0% 0 0.06% 50,000
فهد بن عبدالرحمن الحصني وعائلته

عضو مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي

0% 0 0% 0 0% 0
نيلمن بريز وعائلته

المدير المالي

0% 0 0% 0 0% 0
عبدالفتاح شامي  وعائلته

مدير عام اإلكتتاب

0% 0 0% 0 0% 0
أحمد الجبر وعائلته
مدير عام العمليات

0% 0 0% 0 0% 0
فادي القطب  وعائلته

مدير اإلستثمار

0% 0 0% 0 0% 0 
هشام طه وعائلته

مدير عام الشؤون القانونية 
والتعويضات

0% 0 0% 0 0% 0

أحمد القريشي وعائلته 
مدير إدارة المخاطر والمدير 

اإلكتواري

إجمالي
نسبة التملك 

نهاية العام

إجمالي
األسهم
نهاية
العام

نسبة التغير
خالل
العام

صافي
تغيير عدد
األسهم

خالل العام

نسبة الملكية
في

بداية العام

عدد األسهم
أو أدوات الدين
في بداية العام

إسم العضو
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مجموع ما حصل عليه
خمسة من كبار التنفيذيين

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

والتعويضات

 أعضاء مجلس
اإلدارة

/غير التنفيذيين
المستقلين

أعضاء
مجلس
اإلدارة

التنفيذيين

البيان

8,504 - - الرواتب والتعويضات

1,568 1,020 120 المكافآت الدورية والسنوية

- 645 85 مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف مجلس االدارة

- 150 - أتعاب إستشارية

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

10,072 1,815 205 المجموع

مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين وأعضاء اللجان 14

إعتمــدت الجمعيــة العامــة للشــركة فــي إجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 24 / 05 / 2017 م سياســة مكافــآت و تعويضــات 
محدثــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان التابعــة للمجلــس . و بنــاًء علــى هــذة السياســة تــم تعديــل بــدل حضــور 
جلســات المجلــس ولجانــة إلــى 5,000 ريــال عــن كل جلســة بــداًل عــن 3,000 ريــال عــن كل إجتمــاع و مبلــغ 1,500 ريــال 
ــي تكبدهــا العضــو لحضــوره اإلجتمــاع و  ــة الت ــات الفعلي ــى النفق ــة إل ــة باإلضاف ــان المنبثق ــاء حضــوره إجتمــاع اللج لق
يســتحق رئيــس مجلــس اإلدارة مكافــأة ســنوية قدرهــا بحــد أدنــى 180,000 ريــال و للعضــو مكافــأة قدرهــا بحــد أدنــى 
120,000 ريــال تقــر مــن الجمعيــة العامــة للشــركة. و بالنســبة لألعضــاء الخارجييــن للجنــة المراجعــة و بحســب موافقــة 
الجمعيــة العامــة تــم تعديــل بــدل الحضــور إلــى 5,000 ريــال لقــاء كل إجتمــاع يحضــره العضــو باإلضافــة إلــى النفقــات 

الفعليــة التــي تكبدهــا العضــو لحضــوره اإلجتمــاع ، و يســتحق العضــو مكافــأة ســنوية قدرهــا 90,000 ريــال.
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المجموع
مكافأة
عضوية

بدل حضور
 حضور

إجتماعات
اللجان

بدل حضور
اجتماعات

لجنة
التعويضات
والمكافآت

بدل حضور
اجتماعات

لجنة
المخاطر

بدل حضور
اجتماعات

لجنة
المراجعة

بدل حضور
اجتماعات

لجنة
الفنية

بدل حضور
اجتماعات

لجنة
اإلستثمار

بدل حضور
اجتماعات

لجنة
التنفيذية

بدل حضور
اجتماعات
مجلس
اإلدارة

اسم العضو 

265,000 180,000 85,000 - - - - 30,000 30,000 25,000

هشام بن عبدالملك 

ال الشيخ 

)عضو غير تنفيذي(

195,000 120,000 75,000 15,000 - - - 30,000 - 30,000

مشاري المشاري 

الحسين

)عضو غير تنفيذي(

205,000 120,000 85,000 15,000 - - 40,000 - - 30,000
أحمد محمد صباغ 

)عضو غير تنفيذي(

220,000 120,000 100,000 - - - 40,000 - 30,000 30,000
جين لوك قيرقين 

)عضو غير تنفيذي(

205,000 120,000 85,000 15,000 - - 40,000 - - 30,000
همام محمد بدر 

)عضو مستقل(

195,000 120,000 75,000 15,000 - - - - 30,000 30,000

منصور بن عبدالعزيز 

البصيلي

 )عضو مستقل(

215,000 120,000 95,000 - 15,000 35,000 15,000 - - 30,000
إسماعيل محبوب 

)عضو مستقل(

170,000 120,000 50,000 - 15,000 - - 10,000 - 25,000

محمد بن عمير بن 

العتيبي 

)عضو مستقل(

205,000 120,000 85,000 - - - - 25,000 30,000 30,000

فهد بن عبدالرحمن 

الحصني

)عضو تنفيذي(

125,000 90,000 35,000 - - 35,000 - - - -
علي القحطاني 

)عضو خارجي(

120,000 90,000 30,000 - - 30,000 - - - -
هشام العقل 

)عضو خارجي(

75,000 60,000 15,000 - 15,000 - - - -
الدكتور فولكر لوف  

)عضو خارجي(

8,877 8,877 - - - - - - - -
حسام السويلم

)عضو خارجي(
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اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية 15
الشركة فيها ونشاطها الرئيسي ، والدولة المقر 

الرئيس لعملياتها ، و الدولة محل تأسيسها

محل
التأسيس

المحل الرئيس
لعملياتها

نشاطها الرئيس
نسبة ملكية
الشركة فيها

ورأسمالها اسم الشركة التابعة

برمودا المملكة المتحدة التأمين 49.9%
4,508,982 دوالر 

أمريكي
Probitas Holding 

)Bermuda( LTD

ملكية أسهم الشركة16

يوضــح الجــدول التالــي قائمــة بالمــالك الرئيســيين الذين 
يملكــون % 5 أو أكثــر مــن أســهم الشــركة

التغير
نسبة التملك في
2019/12/31 م

عدد األسهم في
2019/12/31 م

نسبة التملك في
2019/01/01 م

عدد األسهم في
2019/01/01 م االسم

0% 5% 4,050,000 5% 4,050,000
شركه أحمد حمد

 القصيبي و إخوانه
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عقود فيها مصلحة ألعضاء مجلس
اإلدارة و اإلدارة العليا

تــم خــالل العــام 2019م إجــراء العقــود التاليــة التــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
مصلحــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فيهــا:

17
 أعمال وعقود بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جين لوك قيرقين  لمدة عام بقيمة 	 

150,322 ريال ، لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة 
/ جين لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها، وذلك بدون شروط تفضيلية.

أعمال وعقود بين الشركة و شركة آشمور لالستثمار السعودية برسوم إدارية بقيمة 147,000 ريال 	 
والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ ، مصلحة غير مباشرة فيها 

لعضويته في مجلس إدارتها ، وهي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام ، وذلك بدون 
شروط تفضيلية.

أعمال وعقود بين الشركة و شركة التأمين اإلسالمية )األردن( لمدة عام  بقيمة 3,562,339 ريال 	 
والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في 

مجلس إدارتها ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، وذلك بدون شروط تفضيلية.

أعمال وعقود بين الشركة وشركة إسكان للتأمين )مصر( لمدة عام بقيمة 266,918 ريال والتي 	 
لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ همام محمد همام بدر ، مصلحة غير مباشرة فيها كرئيس مجلس 

إدارتها، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، وذلك بدون شروط تفضيلية.

أعمال وعقود بين الشركة و شركة مامدا إلعادة التأمين )المغرب(  لمدة عام بقيمة 161,139ريال  	 
والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جين لوك قيرقين، مصلحة غير مباشرة فيها كنائب للرئيس 

التنفيذي ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، وذلك بدون شروط تفضيلية.

 	 Probitas المملوكة  لشركة  .Probitas Corporate Capital Ltd أعمال وعقود بين الشركة وشركة
Holding )UK(  Ltd.  لمدة عام بقيمة 76,491,201 ريال والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من 
رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

االستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني، وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جين لوك قيرقين لعضويتهم في 
مجلس إدارة الشركة األم Probitas Holding )Bermuda( Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، 

وذلك بدون شروط تفضيلية.
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بيان بأي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو 
قيد إحتياطي مفروض على الشركة

فعالية الرقابة الداخلية بالشركة

لم يتم فرض اي عقوبة أو مخالفة على الشركة  من قبل الجهات التنظيمية 

يســعى نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة إلــى توفيــر التحقــق مــن أن وســائل التحكــم والرقابــة كافية 
بدرجــة معقولــة وكذلــك إلــى التأكــد مــن ســالمة التقاريــر الماليــة والحــد مــن المخاطــر، وقامــت 
ــة للمراجعــة  ــة المراجعــة وال توجــد نتائــج جوهري ــة برفــع تقاريرهــا إلــى لجن إدارة المراجعــة الداخلي
ــود  ــدم وج ــة ع ــة المراجع ــد لجن ــة بالشــركة. كمــا وتؤك ــة الداخلي ــراءات الرقاب ــة إج الســنوية لفاعلي

تعــارض بيــن قــرارات اللجنــة وقــرارات مجلــس إدارة الشــركة.

18

19
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أسباب الطلب تاريخ الطلب
عدد طلبات الشركة 
لسجل المساهمين

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

2019/01/31 1

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

2019/02/26 2

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

2019/03/31 3

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

2019/04/25 4

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

العامة.

2019/04/29 5

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

2019/05/27 6

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

2019/06/30 7

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

2019/07/28 8

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

2019/08/27 9

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

2019/09/29 10

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

2019/10/23 11

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

2019/11/25 12

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

2019/12/31 13

 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 
وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها 20
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بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة 
والمسددة )بآالف الرياالت)

مراجعو الحسابات 
الخارجيين

ــن كل مــن  ــراح مجلــس اإلدارة بتعيي ــى إقت ــخ 29 / 4/ 2019 م عل ــة المنعقــدة بتاري ــة العامــة العادي وافقــت الجمعي
الســادة كــي بــي إم جــي الفــوزان و الســدحان ومكتــب الســادة بــي كــي إف البســام و محاســبون متحالفــون للقيــام 
بــدور مشــترك كمراجعــي حســابات الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 / 12 / 2019 م والربــع األول مــن 2020

المبالغ المسددة األسباب المبالغ المستحقة الوصف

28,376 23,742
 حصة الشركة حسب األنظمة
الزكوية والضريبة في المملكة

الزكاة وضريبة الدخل 

3,815 901
 حصة الشركة حسب األنظمة
الزكوية والضريبة في المملكة

ضريبة االستقطاعات 

8,818 1,533
 حصة الشركة حسب األنظمة
الزكوية والضريبة في المملكة

ضريبة القيمة المضافة

3,621 581
رسوم االشراف والرقابة

 لمؤسسة النقد العربي السعودي
تكاليف الرقابة والتفتيش

1,867 159
  اشتراكات التأمينات االجتماعية
 لموظفي الشركة للمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية

تأمينات اجتماعية

46,497 26,916 االجمالي

21
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معايير المحاسبة المتبعة 
للقوائم المالية

سياسة توزيع األرباح

ــة بواســطة مؤسســة النقــد  ــة المعدل ــر المالي ــة للتقاري ــر المحاســبية الدولي ــق الشــركة معايي تطب
العربــي الســعودي للمحاســبة عــن الــزكاة و ضريبــة الدخــل. ولــم يتضمــن تقريــر مراجــع الحســابات 

أي تحفظــات علــى القوائــم الماليــة.

توزيــع أربــاح نقديــة مجزيــة علــى المســاهمين، بعــد األخــذ فــي االعتبــار العوامــل المختلفــة القائمــة وقــت 
التوزيــع بمــا فــي ذلــك الوضــع المالــي للشــركة ومتطلبــات رأس المــال العامــل واألربــاح القابلــة للتوزيــع وحــدود 

االئتمــان المتاحــة للشــركة، باإلضافــة إلــى الوضــع االقتصــادي العــام.

منــح أســهم مجانيــة للمســاهمين فــي حالــة توفــر الظــروف والمتطلبــات الخاصــة بذلــك المرتبطــة باألربــاح 
ــراة ومكونــات حقــوق المســاهمين فــي المراكــز والقوائــم الماليــة للشــركة. المب

ــز  ــة أو أســهم المنحــة لمالكــي األســهم المســجلين بســجالة مرك ــاح النقدي ــاح ســواء األرب ــة األرب .تكــون أحقي
ــة العامــة ــي تســبق اجتمــاع الجمعي ــداول الت ــة جلســة الت ــة بنهاي ــدى شــركة الســوق المالي ــداع ل اإلي

 تدفــع الشــركة األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي المواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة. وحســب 
النظــام األساســي للشــركة يتــم توزيــع األربــاح بنــاء علــى قــرار الجمعيــة العامــة ويكــون ذلــك علــى الوجــه التالــي:

-1

-2

-3

-4

-1

-2

-3

-4

تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.

يجنب )10( % من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية 
وقف هذا التجنيب متى بلغ إجمالي االحتياطي )30( %من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطات 
أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على 

المساهمين.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن 1% من الرأس المال المدفوع

قــرر مجلــس اإلدارة عــدم توزيــع أربــاح لهــذا العــام. وتعتمــد سياســة الشــركة فــي توزيــع األربــاح علــى تحقيــق 
عوائــد ومكاســب مجزيــة للمســتثمرين فــي أســهم الشــركة وفقــًا العتبــارات التاليــة:

23

24
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اإلقرارات25

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

ال توجــد أي قــروض علــى الشــركة ســواء كانــت واجبــة الســداد عنــد الطلــب أو غيــر ذلــك، ولــم تقــم الشــركة بدفــع أي مبالــغ 	 
ســداد لقــروض خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 / 12 / 2019 م.

ال توجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم، وأي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق إكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا 	 
الشــركة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 / 12 / 2019 م.

ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو إكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم، أو حقــوق خيــار، أو مذكــرات حــق 	 
إكتتــاب أو أي حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة أو منحتهــا الشــركة خــالل العــام المالــي 2019 م.

لم تقم الشركة بإسترداد أو شراء أو إلغاء من جانبها ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية.	 

ال يوجــد خــالل العــام 2019 م أي عقــد كانــت الشــركة طرفــًا فيــه أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة للرئيــس التنفيــذي 	 
أو المديــر المالــي أو ألي شــخص ذو عالقــة بهــم خــالف مــا تــم ذكــرة فــي فقــرة )17( 

ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.	 

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.

-1

-2

-3

تقرير مجلس اإلدارة

80



الخاتمة
مــا  علــى  الكــرام  الشــركة  لعمــالء  وتقديــره  عــن شــكره  اإلدارة  يعــرب مجلــس  وإذ 
يولوننــا مــن ثقــة غاليــة، فــإن المجلــس يســره أن يقــدم خالــص شــكره وامتنانــه لجميــع 
المســاهمين الذيــن أصبــح إلســهامهم دوركبيــر فــي تطويــر الشــركة الســعودية إلعــادة 
التأميــن )إعــادة) ، ويســجل مجلــس اإلدارة تقديــره أيضــا إلدارة الشــركة والعامليــن 

فيهــا علــى جهودهــم المخلصــة التــي بذلوهــا خــالل العــام
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