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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السالم عليكم ورحمة الله ،،،

ُيسعدني باإلنابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية 
التقرير  الكرام  للمساهمين  أقدم  أن  "إعادة"  التأمين  إلعادة 
السنوي للشركة والذي يتضمن تقرير مجلس اإلدارة ، وتقرير 
المراجعين الخارجيين والقوائم المالية المدققة واإليضاحات 
في31  المنتهية  المالية  بالسنة  والخاصة  العالقة  ذات 

ديسمبر 2017 م.

المتخصصة  الشركة  ،وباعتبارها  تقريبُا  سنواٍت  عشر  قبل 
األولى في قطاع إعادة التأمين بالمملكة، تأسست الشركة 
السعودية إلعادة التأمين "إعادة" وفق رؤيٍة واضحة في أن 
خالل  من  المجال  هذا  في  العالمية  الشركات  إحدى  تكون 
وامتالك  المستويات  أرفع  المتكاملة وفق  الخدمات  تقديم 
كافة اإلمكانات التي تؤهلها للنجاح والتفوق في عالم إعادة 

التأمين. 

وبمرور ِعقٍد من الزمان واجهت الشركة المزيد من التحديات 
في سوق إعادة التأمين نظرًا لما شهدته األسواق العالمية 
عوائد  وتدني  محتدمة  ومنافسة  العرض  في  وفرة  من 
االستثمار وتغييرات تشريعية فضاًل عن تحوالت جيوسياسية 
 ، األوسط  الشرق  منطقة  في  سيما  ال  وسريعة  متتابعة 
ولكن تغلبت الشركة على الكثير من هذه التحديات الصعبة 

وعززت من استرتيجياتها نحو تحقيق رؤيتها وطموحها. 

فقد تمكنت الشركة من تجاوز هذه التحديات من خالل بناء 
قاعدتها  على  اإلعتماد  تجارية متميزة  مع  شخصية وعالمة 
الرأسمالية القوية وعلى قربها من األسواق الواعدة وسريعة 
العمالء  مع  مشتركة  عالقات  بناء  جانب  إلى  إضافة  النمو 
إمكاناتها  لتطوير  األولوية  إعطاء  مع  والوسطاء  والشركاء 
وخدمات  حلول  تقديم  بهدف  والتشغيلية  والتقنية  الفنية 
بشكل  ذلك  انعكس  وقد  المستويات.  أفضل  على  تأمينية 
السعودية  للشركة  التنافسي  المركز  تعزيز  على  إيجابي 
إلعادة التأمين "إعادة" وترسيخ مكانتها الرائدة في أسواقها 
سنوات  عشر  من  أقل  في  الشركة  تمكنت  حيث  األساسية 
الشرق  في  تنافسية  سوقًا  أربعين  في  القوي  التواجد  من 
األوسط وآسيا وأفريقيا ُمحققًة معدالت متميزة من النمو 
مركب. هذا  نمو  %38 كمعدل  تقدربـ  العشر سنوات  خالل 
النمو تحقق ولله الحمد بفضل ثقة عمالئنا وشركائنا وقوة 

مركزنا المالي.

عام  وفي  للشركة  والتنّوع  النمو  الستراتيجية  وتعزيزًا 
2017، قامت الشركة باإلستثمار في سوق لويدز من خالل 
لشركة  العادية  األسهم  من   49.9٪ على  الناجح  اإلستحواذ 
السعودية  الشركة  تتأهب  وبذلك  القابضة،  برمودا  بروبيتاز 
إلعادة التأمين "إعادة" لإلنطالق الى مرحلة جديدة من النمو 
من خالل مزيد من التنويع في إستثمارات الشركة ومحفظة 
اإلكتتاب وتطوير خبراتها الفنية وتقديم برامج جديدة للخدمة 

واكتساب عمالء جدد والدخول ألسواق جديدة. 
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من  العديد  يحمل  السوق  فإن  المحلي  الصعيد  وعلى 
اإلقتصاد  إنطالقة  تواكب  التي  اإليجابية  المؤشرات 
برنامج  إطار  وفي   ."2030 المملكة  "رؤية  وفق   السعودي 
التحول الوطني الشامل ، سوف تشهد صناعة التأمين في 
األنظمة  خالل  من  والتطوير  التحسن  من  المزيد  المملكة 
التي سوف تساهم بشكل جذري في تحسين مستوى األداء 

والخدمات في سوق التأمين السعودي.

"إعادة"  التأمين  إلعادة  السعودية  الشركة  جهود  وتنصب 
المربح  النمو  تعزيز  على  ترتكز  التي  استراتيجيتها  تنفيذ  على 
لتحقيق   ، اإلستثمار  ووجهات  اإليرادات  مصادر  وتنويع 

الربحية المستدامة وتعظيم العائد للمساهمين. 

الجمعية  على  2017م  العام  في  اإلدارة  مجلس  إقترح  وقد 
إعادة  لغرض  المال  رأس  تخفيض  عادية  الغير  العمومية 
ودعم  المتراكمة  الخسائر  إلطفاء  الشركة  مال  رأس  هيكلة 
نمو الشركة مستقباًل، والذي تمت الموافقة عليه من قبل 

الجمعية العمومية الغير عادية في 1/1/2018م.

سجلت  فقد  2017م  لعام  للشركة  المالي  لألداء  وبالنسبة 
 ٪110 بنسبة  الزكاة  قبل  الربح  صافي  في  ارتفاعًا  الشركة 
ليصل إلى 38.9 مليون ريال في عام 2017م مقارنًة بـ 18.5 
إعادة  أقساط  قيمة  وبلغت  السابق.  العام  في  ريال  مليون 
التأمين 942 مليون ريال مقابل 986 مليون ريال في العام 
بنسبة  اإلستثمارات  الدخل من  ارتفع صافي  بينما  السابق. 
110٪ حيث بلغ 51.9 مليون ريال مقارنة بـ 24.1 مليون ريال 

في العام السابق. 

وتتميز "إعادة" بقوة مركزها المالي مدعومًا بما تملكه من 
2017م  عام  بنهاية  ريال  مليار   2.6 قيمتها  تعدت  أصول 
يعتبر  ، وهو ما  السابق  العام  بنهاية  ريال  2 مليار  بـ  مقارنة 
في  ساهم  والذي  الشركة  لدى  القوة  عناصر  أهم  أحد 
الحفاظ على تصنيف +BBB بنظرة مستقبلية مستقرة من 

التصنيف االئتماني "ستاندرد آند بورز".

قامت  "إعادة" بتنفيذ عدد من اإلجراءات في عام 2017م، 
لمدة  تستمر  جديدة  لدورة  اإلدارة  مجلس  إنتخاب  تم  فقد 
الغير عادية  العمومية  الجمعية  ثالث سنوات ، كما وافقت 
للمساهمين على تعديل النظام األساسي للشركة وسياسة 

الحوكمة لغرض التوافق مع قانون الشركات الجديد.

على  حسوبة  جميل  محمود  للسيد  بالشكر  أتقدم  أن  وأود 
إسهاماته خالل فترة عضويته في مجلس اإلدارة. وفي نفس 
الوقت أرحب بالسيد محمد العتيبي الذي إنضم إلى مجلس 
المجال  في  واسعة  خبرات  من  لديه  بما  ثراًء  ليزيده  اإلدارة 

المالي.

كما أتوجه ببالغ التقدير واالمتنان لكل من ساهم في استمرار 
الشركة،  في  ثقتهم  على  عمالء وشركاء  "إعادة" من  نجاح  
الخصوص  وجه  وعلى  التنظيمية  الهيئات  جميع  وكذلك 
في  الريادي  دورها  على  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة 
في  التأمين   وإعادة  التأمين  قطاع  وتوطين  وتطوير  تنظيم 
المملكة. كما وأود أيضًا أن أنوه بدور مجلس اإلدارة، وإدارة 

وموظفي الشركة، 

التقرير عن  ُيعبر في ختام هذا  إذ  وأخيرًا ، إن مجلس اإلدارة 
الحيوي  لدورهم  الكرام  للمساهمين  والعرفان  الشكر  فائق 
وعن  للشركة  والخدمات  األداء  دعم ومساندة منظومة  في 
على  الوقت  نفس  في  ُيؤكد   ، الكرام  عمالئنا  بثقة  اعتزازه 
أفضل  تقديم  خالل  من  التطوير  وبرامج  الجهود  مواصلة 
الخدمات التأمينية والعمل المتواصل لمواكبة كل جديد في 
صناعة التأمين بما يحقق أهداف الشركة ويعزز من مكانتها 
في مجال إعادة التأمين مع إعطاء األولوية القصوى لكل ما 

من شأنه خدمة مصالح المساهمين والعمالء الكرام .

والله ولي التوفيق ،،، 

هشام بن عبدالملك آل الشيخ
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 أعضاء مجلس اإلدارة
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      انضم األستاذ/ هشام آل الشيخ لمجلس إدارة الشركة بصفته عضو غير  تنفيذي 
للجنة  رئاسته  إلى  باإلضافة  اإلدارة،  رئيس مجلس  ويشغل منصب  2011م،  عام 
إدارة  مجلس  عضوية  حاليًا  يشغل  كما  الشركة.  في  اإلستثمار  ولجنة  التنفيذية 
القابضة،  السعودي  المدني  الطيران  وشركة  )برومودا(،  القابضة  بروبيتاز  شركة 
تتجاوز  السعودية.  لإلستثمار  أشمور  وشركة  المالية،  فرست  وطن  وشركة 
تولي  تدرج خاللها في  اإلستثمار  المصرفي وقطاع  القطاع  عام في   25 الـ  خبراته 
حاز  السعودية.  في  الوطني  العربي  البنك  في  ُجلها  مهمة  قيادية  مناصب  عدة 
بتخصص  اإلدارة  علم  في  البكالوريوس  درجة  على  الشيخ  آل  هشام  األستاذ/ 
رياضيات تطبيقية وإقتصاد من جامعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية.

عام  تنفيذي  غير  بصفته عضو  الشركة  إدارة  لمجلس  أحمد صباغ  األستاذ/  انضم 
2008م، وشغل منصب رئيس لجنة المراجعة في الفترة من 2009م - 2015م، وحاليًا 
يشغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر واإلكتتاب في الشركة. 
كما يشغل حاليًا منصب المدير العام لشركة التأمين اإلسالمية في األردن وهو من 
أحد مؤسسيها و كان عضو من اعضاء مجلس إدارتها، وهو عضو في مجلس أمناء 
المعهد العربي للتأمين. تتجاوز خبراته الـ 45 عام في قطاع التأمين وإعادة التأمين 
تولى خاللها عدة مناصب إدارية مهمة منها منصب رئيس اإلتحاد العالمي لشركات 
التكافل والتأمين اإلسالمي. حاز األستاذ/ أحمد صباغ على درجة البكالوريوس في 

إدارة األعمال من جامعة بيفرلي هيلز كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية.

إدارة الشركة بصفتة عضو مستقل عام  انضم األستاذ/ مشاري الحسين لمجلس 
الترشيحات  لجنة  ورئيس  اإلدارة،  مجلس  رئيس  نائب  منصب  ويشغل  2009م، 
في  كعضو  حاليًا  ويشارك  الشركة.  في  اإلستثمار  لجنة  في  وعضو  والمكافآت، 
مجالس  في  عضويته  إلى  باإلضافة  لإلستثمار،  السعودي  البنك  إدارة  مجلس 
وقطاع  العقاري،  التطوير  وقطاع  األغذية،  قطاع  في  مختلفة  شركات  إدارة 
تدرج  والمصرفي،  المالي  القطاع  عام في   35 الـ  خبراته  تتجاوز  والتدريب.  التعليم 
بنك  في  المنتدب  العضو  منصب  آخرها  كان  قيادية  مناصب  عدة  في  خاللها 
البكالوريوس  درجة  على  الحسين  مشاري  األستاذ/  حاز  السعودية.  في  الجزيرة 
األمريكية. المتحدة  الواليات  في  أوريجون  جامعة  من  األعمال  إدارة  في 

أ. مشاري بن إبراهيم الحسين
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انضم األستاذ/ منصور البصيلي لمجلس إدارة الشركة بصفته عضو غير تنفيذي 
في  والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  التنفيذية  اللجنة  عضو  وهو  2012م،  عام 
بي سي  اس  اتش  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  حاليًا  يشغل  كما  الشركة. 
السعودية،  األرضية  الخدمات  شركة  إدارة  مجلس  وعضوية  السعودية،  العربية 
وشركة أمالك العالمية، وشركة جبل عمر للتطوير، والشركة المتحده لإللكترونيات 
)إكسترا(. تتجاوز خبراته الـ 30 عام في قطاع البنوك والشؤون القانونية، فقد شغل 
سابقًا منصب المدير التنفيذي للشؤون القانونية واألمين العام للبنك السعودي 
البكالوريوس  درجة  البصيلي على  حاز األستاذ/ منصور  السعودية.  البريطاني في 
في القانون واألنظمة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

عام  تنفيذي  غير  عضو  بصفته  الشركة  إدارة  لمجلس  بدر  همام  األستاذ/  انضم 
2013م، وهو عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر واإلكتتاب في 
الشركة. كما يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة إسكان 
للتأمين في القاهرة. تتجاوز خبراته الـ 40 عام في قطاع التأمين وإعادة التأمين في 
األسواق العالمية تدرج خاللها بتولي عدة مناصب إدارية مهمة في شركات تأمين 
وإعادة تأمين في القاهرة والبحرين ونيويورك ولندن، فتولى منصب العضو المنتدب 
ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية إلعادة التأمين، وايضًا تولى منصب العضو 
المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين في القاهرة. حاز األستاذ/ همام 
بدر على درجة الماجستير في التأمين من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية. 

مستقل  عضو  بصفته  الشركة  إدارة  لمجلس  محبوب  اسماعيل  األستاذ/  انضم 
في  واإلكتتاب  المخاطر  ولجنة  المراجعة  لجنة  في  عضو  وهو  2012م،  عام 
للتصدير  الماليزي  البنك  إدارة  مجلس  عضوية  حاليًا  يشغل  كما  الشركة. 
يو- طوكيو-ميتسوبيشي  بنك  إدارة  مجلس  عضوية  وايضًا  )برهاد(  واإلستيراد 
اف-جي )برهاد(. تتجاوز خبراته الـ 35 عام في قطاع التأمين وإعادة التأمين تدرج 
خاللها بالعمل في عدة شركات تأمين وإعادة تأمين في السوق اآلسيوي، حيث 
التأمين  إلعادة  الوطنية  الماليزية  الشركة  لدى  التنفيذي  الرئيس  منصب  شغل 
األستاذ/  حاز  التأمين.  إلعادة  لبوان  شركة  لدى  األول  الرئيس  نائب  كان  وأيضًا 
اسماعيل محبوب على دبلوم عالي من المعهد الملكي البريطاني للتسويق في 
المملكة المتحدة كما انه حاصل على درجة الزمالة من المعهد المالي الماليزي.
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انضم األستاذ/ فهد الحصني لمجلس إدارة الشركة بصفته عضو تنفيذي عام 2011م، 
ويشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية 
ولجنة اإلستثمار في الشركة، كما يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة شركة بروبيتاز 
القابضة )برومودا(. وكذلك هو عضو الجمعية الدولية للتأمين )IIS(، ونائب رئيس 
لجنة إعادة التأمين وعضو اللجنة التنفيذية في اتحاد التأمين الخليجي )GIF(. تتجاوز 
خبراته الـ 20 عام في قطاع التأمين وإعادة التأمين تدرج خاللها في عدة مناصب إدارية 
شملت مجاالت مثل تطوير األعمال، وإدارة اإلكتتاب، وإدارة المطالبات. حاز األستاذ/ 
المخاطر من جامعة سيتي  التأمين وإدارة  الماجستير في  الحصني على درجة  فهد 
بلندن باإلضافة إلى درجة الزمالة من معهد التأمين الملكي في المملكة المتحدة.

انضم األستاذ/ محمد العتيبي لمجلس إدارة الشركة بصفته عضو مستقل في شهر 
مايو من عام 2017م، وهو عضو في لجنة اإلستثمار في الشركة. كما يشغل حاليًا 
السعودية،  )غازكو( في  والتصنيع األهلية  الغاز  إدارة شركة  رئيس مجلس  منصب 
الرياض، وشركة اليمامة للصناعات  باإلضافة الى عضويته في مجلس إدارة بنك 
الحديدية، وشركة عبدالله سعد ابومعطي للمكتبات. تتجاوز خبراته الـ 30 عام في 
القطاع المصرفي وقطاع النقل البحري تدرج خاللها بتولي عدة مناصب إدارية كان 
السعودية  الوطنية  الشركة  في  المكلف  التنفيذي  الرئيس  منصب  توليه  آخرها 
إدارة  الماجستير في  العتيبي على درجة  حاز األستاذ/ محمد  )بحري(.  البحري  للنقل 
األعمال تخصص تمويل مالي من جامعة وسترن ميتشيغان، كما انه حاصل على 
شهادة برنامج اإلدارة المتقدمة من جامعة هارفرد في الواليات المتحدة األمريكية.

انضم األستاذ/ جون-لوك قيرقين لمجلس إدارة الشركة بصفته عضو غير تنفيذي 
عام 2011م، وهو رئيس لجنة المخاطر واإلكتتاب وعضو في اللجنة التنفيذية في 
)برومودا(،  القابضة  بروبيتاز  شركة  إدارة  مجلس  عضوية  حاليًا  يشغل  كما  الشركة. 
باإلضافة الى منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة مــامدا إلعادة التأمين في 
المملكة المغربية، وهو ايضًا الرئيس التنفيذي ومؤسس شركته الخاصة شركة جون-
لوك قيرقين المحدودة في فرنسا. تتجاوز خبراته الـ 30 عام في قطاع التأمين وإعادة 
التأمين حيث تولى خاللها عدة مناصب إدارية مهمة، منها توليه منصب المدير العام 
لشركة إيفيرست إلعادة الـتأمين أوروبا في بريطانيا، ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة 
باريس إلعادة التأمين في فرنسا. حاز األستاذ/ قيرقين على درجة الماجستير مع مرتبة 
الشرف في علوم الميكانيكا من الجامعة المركزية لليون، جامعة كلود برنارد في فرنسا.

أ. محمد بن عمير العتيبي

أ. جون-لوك جورجيون
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األول من الدلو
First of Aquarius

2008
2009

2010
2011

2012

2013

2014
2015

2016
2017

IPO
BBB+

Expanded 
in MENA 

Restructuring 

Expanded 
in Asia

Enhanced
Reserves

First Branch
Outside KSA 
(Malaysia) 

Lloyd’s 
Participation 

Investing in Lloyd’s
Reached 
1B Premuims

اإلندراج في
السوق المالية 

تداول 

الحصول على
تقييم ائتماني 
BBB+ بدرجة  

التوسع في
 الشرق األوسط 
و شمال افريقا

تحسين
 اإلحتياطات 

الفنية

أول فرع
 خارج السعودية (ماليزيا)

 اإلستثمار
في سوق لويدز

تحقيق ١ مليار
حجم أقساط 

اإلشتراك في
لويدز 

التوسع في
آسيا 

 إعادة هيكلة

للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م
للشركة السعودية إلعادة التأمين )إعادة( التعاونية

اإلدارة تقرير مجلس 

قصة النمو
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اإلدارة تقرير مجلس 

أواًل: الخطط والقرارات المهمة واألنشطة التشغيلية 
والتوقعات المستقبلية والمخاطر

بدأت الشركة السعودية إلعادة التأمين )إعادة( رحلة النمو قبل عشر سنواٍت تقريبًا ، ركزت في 
مشوارها على بناء قدراتها الفنية والتشغيلية ، واستقطاب وتأهيل الكوادر البشرية ، وتكوين 
عالمة تجارية تحظى بثقة شركاءها ، واستهداف فرص النمو المربح ، لتحقيق القيمة التي يتطلع 
إليها المساهمين. وقد تخلل هذه الرحلة عدة محطات بدأت بالحصول على أول ترخيص نشاط  
إعادة تأمين في المملكة والطرح في سوق األسهم السعودي من ثم التوسع مبكرًا في أسواق 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتبعها الدخول إلى األسواق اآلسيوية حيث تكللت بإنشاء 
فرع بماليزيا. ومن أهم معالم  قصة النمو الدخول إلى سوق للويدز في المملكة المتحدة تاله 
اإلستثمار المباشر مما يعزز فرص النمو والتوسع اإلستراتيجي للشركة. ونظير هذه الجهود 
استطاعت الشركة تحقيق حجم أعمال يقترب من المليار ريال أهلها لتحتل مراتب متقدمة 
ضمن أكبر شركات اإلعادة في منطقة الشرق األوسط. وقد استعدت )إعادة( لمرحلة نمو جديدة 
باستراتيجية واضحة مستفيدة من خبرة متراكمة ومركز تنافسي قوي ، وتتطلع لمستقبل 
واعد مدفوعة بطموح كبير ورغبة في اإلنجاز واضعًة مصلحة مساهميها في صلب اولوياتها.



تقرير مجلس اإلدارة
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الخطط والقرارات المهمة   .1
تعديل الهيكل التنظيمي للشركة دعمًا لتنفيذ الخطة 	 

اإلستراتيجية للشركة.  

الموافقة على تعديل النظام األساسي للشركة ليتوافق 	 
مع تحديث نظام الشركات والتوصية للجمعية العامة 

للمساهمين للتصويت عليه.

تعيين رئيس المجلس ونائبه وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن 	 
المجلس تبعًا النتخاب الجمعية العامة للشركة ألعضاء مجلس 
2020م. في  تنتهي  سنوات  ثالث  لمدة  جديدة  لفترة  اإلدارة 

إعتماد تحديث الئحة قواعد السلوك المهني وسياسة تعارض 	 
المصالح.

ولوائح 	  بالشركة  الخاصة  الحوكمة  الئحة  تحديث  إعتماد 
مكافآت  سياسة  و  وإجراءاتها  اإلدارة  مجلس  لجان 
والتوصية  ولجانه  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وتعويضات 
عليها.   للتصويت  للمساهمين  العامة  للجمعية 

مال 	  رأس  بتخفيض  للمساهمين  العامة  للجمعية  التوصية 
إعادة  بهدف  المطلوبة  الرسمية  الموفقات  أخذ  بعد  الشركة 
هيكلة رأس المال بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو 
الشركة مستقباًل وتعيين المستشارين ذوي العالقة الستكمال 

االجراءات الالزمة.   

الموافقة على شراء حصة تعادل %49.9 من األسهم العادية 	 
لشركة بروبيتاز برمودا القابضة تطبيقًا لخطة الشركة للدخول 
في سوق لويدز في المملكة المتحدة كجزء من سياسة التوسع 

الجغرافي التي تتبناها الشركة.

والسياسات 	  التنظيمية  األطر  من  عدد  وتحديث  إعتماد 
سياسة   ، األخطار  قبول  معايير  سياسة  شملت  واإلجراءات 
إدارة  واجراءات  سياسة   ، المالية  االستثمارات  إدارة  واجراءات 
 ، اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  سياسة   ، اإللتزام 
التعاقب  وسياسة   ، الداخلية  والتعويضات  المكافآت  سياسة 
إطار وسياسة خطة  المخاطر،  إدارة  إطار وسياسة   ، الوظيفي 
الحوكمة  والئحة  وسياسة  استراتيجية   ، األعمال  استمرارية 
بها.   الخاصة  اللجنة  عمل  والئحة  السيبراني  باألمن  الخاصة 

إعتماد ميزانية وخطة عمل للعام 2018م.    	 

لتأمينات 	   ، /2018م   2017 للعام  اإلسناد  إعادة  برنامج  إقرار 
2018م. لعام  للحماية  اإلسناد  إعادة  وبرنامج  الحماية  غير 

إعادة 	  برنامج  في  المشاركة  تجديد  و  اإلكتتاب  على  الموافقة 
م.  2018 لعام  المتحدة  المملكة  في  لويدز  في سوق  تأمين 

على 	  الموافقة  ألخذ  للمساهمين  العامة  للجمعية  التوصية 
عالقة. ذو  طرف  مع  لويدز  سوق  في  التأمين  إعادة  عقود 

إعتماد تقرير الوضع المالي المقدم من الخبير االكتواري 	 
المعين للسنة المالية 2016م.

األنشطة التشغيلية   .2

2.1  التسويق والمبيعات   
المحافظة على حجم  إلى  2017م  العام  الشركة خالل  سعت   
المتوازن  الجغرافي  التوزيع  يضمن  إقتصاديًا  مناسب  أعمال 
ويحقق التنويع في طبيعة المخاطر حيث حققت الشركة في 
ريال  مليون   942 المكتتبة  األقساط  إجمالي  2017م  العام 
حافظت  كما  السابق.  العام  في  ريال  مليون   985 بـ  مقارنة 
الشركة على التوزيع الجغرافي في محفظتها حيث تنوع تمثيل 
األسواق ليشمل أكثر من 40 سوقًا في الشرق األوسط وآسيا 
الرئيسية فقد  للقطاعات  الجغرافي  للتوزيع  وبالنظر  وأفريقيا. 
شكل السوق السعودي %54 تقريبًا من إجمالي األقساط في 
العام 2017م متبوعًا بالسوق اآلسيوي الذي نمى إلى نسبة 
والسوق   12% بنسبة  األوسط  الشرق  سوق  وكذلك   23%
تقدمًا  تحرز  الشركة  أن  الذكر  ويجدر   .3% بنسبة  األفريقي 
شكلت  الذي  لويدز  سوق  مثل  جديدة  أسواق  في  ملحوظًا 
العام  في   المكتتبة  األقساط  من   8% يتجاوز  ما  أقساطه 

2017م.  

كما قامت الشركة خالل العام 2017م بتطبيق أسلوب إدارة 
العمالء  مع  الشركة  تفاعل  لزيادة  محدث  العمالء  عالقات 
عليهم  المحافظة  بهدف  والمستقبليين  الحاليين  والوسطاء 
فقد   الترويجي  لحضورها  وتعزيزًا  المبيعات.  جهود  ودعم 
شاركت الشركة في العديد من الفعاليات والمحافل اإلقليمية 
السعودي  التأمين  ندوة  برعاية  الشركة  وقامت   ، والدولية 

الرابعة. 

2.2  اإلكتتاب والمطالبات   
المخاطر  وانتقاء  حصيفة  إكتتاب  سياسة  لتطبيق  انعكاسًا   
بشكل دقيق ، حققت الشركة خالل العام 2017م نتائج فنية 
إيجابية حيث تراجع معدل صافي الخسائر إلى %70 في العام 
2017م بالمقارنة بمعدل صافي خسارة بلغ %80 في العام 
 37 قدره  فائضًا  التأمين  إعادة  عمليات  كما سجلت  2016م. 
مليون ريال في العام 2017م  حيث نتج ذلك بشكل رئيس عن 
التحسن في قطاعات المركبات والحوادث المتنوعة باإلضافة 
الكوارث  أخطار  ضد  الممتلكات  على  النسبية  التأمينات  إلى 

الطبيعية.   

وقد قامت اإلدارة الفنية بالشركة خالل العام 2017م بتنفيذ 
أسلوب  تطبيق  ضمنها  من  كان  التطوير  مبادرات  من  عدد 
»إعادة االكتتاب« والذي يضمن دراسة وفحص نوعية األخطار 
وتسعيرها وشروط التعاقدات واالتفاقيات قبل تجديدها. كما 
التعرض  لتجنب  اإلسناد  إعادة  برنامج  هيكلة  إعادة  أيضًا  تم 
قبول  معايير  تتجاوز  أو  مع  تتوافق  ال  التي  العالية  لألخطار 
خالل  بالشركة  الفنية  اإلدارة  ركزت  كما  المعتمدة.   األخطار 
العام 2017م على تطوير و تحديث أدوات التسعير الفني سواء 
تم تدشين  الحياة والطبي حيث  تأمينات  أو  العامة  للتأمينات 
الممتلكات والحريق.  تأمين  إصدار جديد خاص بتسعير أخطار 
في  اإلستثمار  في  نهجها  في  الشركة  استمرت  عام  وبشكل 
تطوير القدرات الفنية وتحليل مخاطر الترّكز والتراكم ومخاطر 
للمحفظة  حماية  يشكل  مما  الطبيعية  للكوارث  التعرض 

التأمينية ويدعم تحسين النتائج الفنية. 
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 الخطط والقرارات المهمة واألنشطة التشغيلية والتوقعات المستقبلية والمخاطرأواًل: 



تقرير مجلس اإلدارة
 الخطط والقرارات المهمة واألنشطة التشغيلية والتوقعات المستقبلية والمخاطرأواًل: 

15

       2.3  القوى العاملة والتدريب
تماشيًا مع إستراتيجية الشركة ومتطلبات النمو ورفع مستوى   
2017م  العام  بتعديالت هيكلية في  الشركة  اإلنتاجية قامت 
تعزيز  وبهدف  والتشغيلية.  والمالية  الفنية  اإلدارات  شملت 
الشركة  إستمرت  مهاراتهم،  وصقل  الشركة  موظفي  قدرات 
 )SRDP للتدريب  إعادة  )برنامج  التدريبي  برنامجها  تنفيذ  في 
بالشراكة مع أحد المعاهد المتخصصة في التأمين بهدف رفع 
مستوى المعرفة الفنية لمنسوبي الشركة وتسهيل حصولهم 
على المؤهالت المهنية المعتمدة، إضافة إلى برامج التأهيل 
والتدريب في المجاالت المختلفة محليًا وخارجيًا. وقد نتج عن 
الشركة على شهادات مهنية  ذلك حصول عدد من منسوبي 
 SOA من جهات معتمدة مثل الجمعية األمريكية لإلكتواريين
و المعهد البريطاني للتأمين CII و معهد التأمين على الحياة 
LOMA. كما شاركت الشركة في البرنامج التحضيري لصناعة 
التأمين وكذلك يوم المهنة لقطاع التأمين. أما في إطار جهود 
التوطين، فقد حصلت الشركة على تصنيف أخضر مرتفع في 
في   %60 بلغ  َسْعَودة  معدل  حققت  حيث  نطاقات  برنامج 

نهاية عام 2017م.

2.4  األنظمة المعلوماتية  

تم في العام 2017 تطوير نظام الحسابات ونظام إدارة عمليات 
إعادة التأمين للبدء بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في 
الوقت المقرر قانونيًا. واكمااًل لجهود الشركة لخلق بيئة عمل 
آمنة وتفاديا للتهديدات المعلوماتية المتزايدة  فقد تم إنشاء 
وحدة مستقلة لألمن السيبراني بالشركة والتعاون مع أحد بيوت 
السيبراني،  األمن  أعلى مقاييس  لتطبيق  الخبرة إلعداد خطة 
وقد تم أيضًا تدشين برنامج التوعية األمنية السيبرانية لجميع 
اإلحتياطي  المعلومات  مركز  نقل  تم  كما  الشركة،  موظفي 
من مدينة الرياض الى مدينة الخبر وذلك لتالفي خطر التركز. 
وتماشيًا مع خطط الشركة لتقديم أفضل الخدمات لعمالئها 
المشاريع  من  عدد  تنفيذ  تم  فقد  اإلنتاجية  الكفاءة  وزيادة 
ونظام  التأمين  إعادة  نظام  في  العمليات  من  العديد  لتطوير 
الموارد البشرية وموقع التواصل الداخلي بالشركة،إضافة الى 

تدشين نظام خاص إلدارة عالقات العمالء.

2.5  تطورات عامة  

 	 BBB+ تمكنت الشركة من المحافظة على تصنيفها اإلئتماني
بوضع مستقر من هيئة »ستاندارد اند بورز« كما حصلت أيضًا 
مستوى  على  مستقر  بوضع   gcAA+ إقليمي  تصنيف  على 

دول مجلس التعاون الخليجي من ذات الهيئة.

على 	  السعودي  النقد  مؤسسة  موافقة  على  الشركة  حصلت 
لمدة ثالث  التأمين وذلك  إعادة  لتصريح مزاولة نشاط  تجديد 

سنوات.

 

التوقعات المستقبلية  .3
تأتي  والتي  2020م  للعام  العمل  بإعداد خطة  الشركة        قامت 
استكمااًل للنهج اإلستراتيجي الذي تتبعه الشركة والقائم على 
ذات  األسواق  على  التعرف  خالل  من  الشركة  تنافسية  رفع 
ذات  المخاطر  وانتقاء  إختراقها  على  والعمل  المرتقب  النمو 
الربحية المجزية وتحقيق توازن في محفظة المخاطر المكتتبة.  

نشاط  في  تؤثر  قد  التي  الخارجية  بالعوامل  يتعلق  فيما  و 
المنافسة  مستوى  إستمرار  المؤشرات  تعكس  الشركة، 
توقعات  مع  القادمة  المرحلة  في  التأمين  أسواق  الحادة في 
تباطؤًا  تشهد  التي  لألسواق  بالنسبة  خاصة  الطلب  بتراجع 
إقتصاديًا أو أحداثًا سياسية. كما أنه قد ال يطرأ تحسن سريع 
إستثمارات  نتائج  في  يؤثر  قد  مما  المالية  األسواق  أداء  في 
واإلجراءات  للقوانين  يكون  أن  المتوقع  ومن  الشركة.  
الجديدة في المملكة أثرًا إيجابيًا في تطوير قطاع التأمين في 
المملكة والتي تمثل أكبر القطاعات الجغرافية التي تعمل بها 
الشركة. لدى  األداء  معدالت  رفع  فرص  يدعم  مما  الشركة 

على  االلزامي  التأمين  تطبيق  في  التوسع  ذلك  تشمل  و 
تأمين  أقساط  حجم  زيادة  في  المرأة  قيادة  أثر   ، السيارات 
السيارات ، توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل المواطنين 
العربي  النقد  مؤسسة  تطبيق   إلى  باإلضافة   ، السعوديين 
المخاطر. تحليل  على  القائم  المراقبة  ألسلوب  السعودي 

قدراتها   بمستوى  اإلرتقاء  على  بالتركيز  الشركة  ستستمر  و      
و  والمطالبات  والتسعير  اإلكتتاب  تشمل  التي  الفنية 
اإلحتياطيات  وإدارة  اإلكتوارية  والخدمات  المخاطر  إدارة 
وتحقيق  التوسع  في  قدراتها  إلستغالل  وتسعى  الفنية، 
حصيفة. إكتتاب  سياسة  ظل  في  جيدة  ربحية  معدالت 
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المخاطر الحالية والمستقبلية  .4
للتعرض  الشركة  قابلية  مدى  الشركة  إدارة  مجلس  يحدد 
للمخاطر والقدرة  على تحملها والخطط اإلستراتيجية وخطط 
األعمال. ويتم متابعة اعمال الشركة من خالل مجلس اإلدارة 
مجلس  التنفيذية.ويضع  الشركة  وإدارة  الفرعية  واللجان 
اإلدارة نظام من المعايير الداخلية للتحقق من كفاية وكفاءة 
إدارة مخاطر الشركة. وحسب ما ورد في اإليضاح رقم ) 32(  
معرضة  الشركة  فإن  المالية  القوائم  حول  اإليضاحات  من 
المطالبات  وإدارة   ، اإلسناد  وإعادة  التأمين،  إعادة  لمخاطر 
ومعدالت  والسيولة  واالئتمان  المطالبات،  ،وإحتياطيات 
العموالت  أسعار  معدالت  األجنبية،  العمالت  صرف 
العادلة  والقيمة  المال،  رأس  وإدارة  والسوق،  الخاصة، 
النظامية.  بالمتطلبات  المتعلقة  والمخاطر  المالية  لألدوات 
بالشركة خالل عام  للمخاطر  السنوية  المراجعة  كما أسفرت 
التالية: والمستقبلية  الحالية  المخاطر  تحديد  عن  2017م 

4.1 مخاطر إعادة التأمين   
والتعرض   ، والتراكم   ، التركز  تشمل  التأمين  إعادة  مخاطر      
الناتجة  المنفردة  الجسيمة  والحوادث  الكوارث  لحوادث 
عدد  في  األرتفاع  و   ، اإلكتتاب  أنشطة  في  التوسع  عن 
المخاطر  هذه  من  الحد  ويمكن  حدتها.  وارتفاع  المطالبات 
اإلكتتاب  بمعايير  واإللتزام  المخاطر  في  التنويع  خالل  من 
اإلسناد. إعادة  تغطية  من  اإلستفادة  إلى  باإلضافة 

4.2 مخاطر إعادة اإلسناد  
التأمين  معيدي  قيام  عدم  من  اإلسناد  إعادة  مخاطر  تنشأ       
وتشمل  اإلسناد  إعادة  إتفاقيات  حسب  بالتزاماتها  بالوفاء 
هذه  من  والتقليل  المستحقة.  المطالبات  دفع  عدم 
دقيق  بشكل  التأمين  إعادة  شركات  إختيار  يتم  المخاطر 

والتأكد من التصنيف اإلئتماني الخاص بهذه الشركات. 

       4.3 مخاطر إدارة المطالبات

لتحديد  نتيجة  رئيسي  بشكل  المطالبات  إدارة  مخاطر  تنشأ       
إحتياطيات  المطالبات أو دفع تعويضات بشكل غير صحيح 
بتطبيق  بالشركة  المطالبات  إدارة  تقوم  مكتمل.  غير  أو 
عادل  بشكل  المطالبات  إدارة  من  للتأكد  وإجراءات  قواعد 
بالمتطلبات  والتزامًا  التأمين  وثيقة  وبحسب شروط  وفعال 
للشركة. العامة  المصلحة  على  والحفاظ  النظامية 

4.4 مخاطر اإلحتياطات  

تكون  عندما  الشركة  في  اإلحتياطيات  مخاطر  تنشأ 
بمطالبات  للوفاء  كافية  غير  المرصودة  اإلحتياطيات 
إلدارة  الدقيقة.  غير  التنبؤات  خالل  من  وذلك  التأمين 
اإلحتياطيات ، وللحد من اآلثار السلبية لتلك المخاطر يقوم 
المعتمدة  طرق  عدة  بتطبيق  بالشركة  اإلكتواري  الفريق 
المطالبات  تطور  ومراقبة  النهائية  المطالبات  لتقدير 
النهائية.  التأمين  مطلوبات  ألرصدة  الجهد  بإختبار  والقيام 

4.5 مخاطر االئتمان   
سبيل  على  ما،  طرف  مقدرة  عدم  اإلئتمان  مخاطر  تمثل 
أو  الوسطاء  التأمين،  شركات  التأمين،  معيدي   المثال 
مصدري الديون، على الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة مالية مما 
يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية. ويتم التعامل مع هذه 
المخاطر من خالل سياسات تضمن التأكد من مستوى جودة 
تطوير  إلى  باإلضافة  والقانوني  المالي  والمركز  االئتمان 

العالقة والمراقبة الدورية للذمم المدينة.

4.6 مخاطر السيولة   

تكمن مخاطر السيولة في عدم توفر السيولة الالزمة للوفاء  
بالتزامات  الشركة المالية ، وتقوم الشركة بمتابعة متطلبات 
تحدد  كما  المخاطر  هذه  من  للحد  دوري  بشكل  السيولة 
السيولة. مخاطر  مع  للتعامل  ضوابط  اإلستثمار  سياسة 

        4.7 مخاطر العمالت
        تنشأ مخاطر العمالت من خالل التذبذب في أسعار العمالت 
األجنبية مما يؤثر على اإلستثمارات األجنبية ونتائج عمليات 
إعادة التأمين المرتبطة بعمالت أجنبية.    وتقوم الشركة بمتابعة 
أسعار العمالت األجنبية بشكل دوري للحد من هذه المخاطر.

4.8 مخاطر السوق  

وإتجاهات  اإلقتصادية  العوامل  عن  الناتجة  المخاطر  تؤثر 
الشركة  أنشطة  في  الجيوسياسية  والظروف  األسواق 
وإستثماراتها، وتشمل مخاطر أسعار األسهم وأسعار الفائدة 
اإلقتصادي،  اإلستقرار  وعدم  العمالت  صرف  وأسعار 
مع  التعامل  ويتم  النفط،  سعر  تغير  المثال  سبيل  على 
المتوازنة  اإلستثمار  إستراتيجية  خالل  من  المخاطر  هذه 

والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

4.9 المخاطر القانونية و االلتزام بالمتطلبات النظامية  

القانونية  بالمتطلبات  اإللتزام  الشركة  من  يتطلب 
السوق  هيئة  أنظمة  خاصة  الرقابية،  للجهات  والتنظيمية 
و  التجارة  ووزارة  السعودي  العربي  النقد  المالية ومؤسسة 
الكامل  اإللتزام  الشركة سياسات تضمن  وتتبع  االستثمار. 
 ، تامة  بجدية  معها  وتتعامل  النظامية  المتطلبات  بجميع 
بلجنة  ترتبط  إلتزام متخصصة  إدارة  الشركة  لدى  توجد  كما 

المراجعة.

4.10 المخاطر السيبرانية  

وأصولها،  الشركة،  أنشطة  تعرض  عن  الناجمة  المخاطر      
غير  أشخاص  قبل  من  والدولة  أخرى،  وجهات  وموظفيها، 
مصرح لهم، واستخدام، واإلفصاح، وتعطيل، أو تعديل، أو 
تدمير المعلومات، و/أو نظم المعلومات. تستخدم الشركة 
سياسات مختلفة، ومفاهيم أمنية، ومبادئ توجيهية ونهج 
التهديدات  من  المعلومات  أصول  لحماية  المخاطر  إدارة 

الداخلية والخارجية. 
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تأسست   الشركة   السعودية   إلعادة   التأمين  )   إعادة(  كأول   شركة   متخصصة   في   مجال   إعادة   التأمين   بالمملكة  
   ، مستفيدةً   من   تواجدها   في   إحدى   أسواق   التأمين   العالمية   األعلى   نمواً   وضمن   إقتصاد   متنامٍ   يصنف  
)  إعادة(  إلى    حالياً   ضمن   أقوى   عشرين   إقتصاداً   على   مستوى   العالم   ويحظى   برؤية   طموحة  . وقد   سعت 
 القيام   بواجبها   في   خلق   صناعة   إعادة   تأمين   محلية   قوية   تساهم   في   دعم   قطاع   التأمين   بشكل   عام  
 وزيادة   اإلحتفاظ   بأقساط   إعادة   التأمين   بل   وتصدير   خدماتها   وجذب   أقساط   إعادة   تأمين   للمملكة   فضاًل  
 عن   تعزيز   صورة   المملكة القوية   في   األسواق   العالمية،    لتشارك   بذلك   بدورٍ   فاعل   في   دعم   المنظومة  
 اإلقتصادية   للمملكة  . وباعتبارها   الشركة   المتخصصة   الوحيدة   في   المملكة   فقد   منحها   ذلك   آفاقاً   واسعة  
 للنمو   وأتاح   أمامها   الفرصة   إلستثمار   هذه   الميزة   التنافسية   وغيرها   من   المزايا   في   بناء   كيان   قوي   وتطوير  
 قاعدة   أعمال   محلية   شكلت   أساساً   استندت   عليه   في   التوسع   ألسواق   إقليمية   ومنها   ألسواق   عالمية  .                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.6 B

أول شركة إعادة تأمين سعودية
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قائمة المركز المالي للسنوات الخمس األخيرة  .1

)بآالف الرياالت(  

البيان
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2016م
 31 ديسمبر

2015م
31 ديسمبر 

2014م
 31 ديسمبر

2013م

موجودات عمليات إعادة التأمين

53,49442,89261,0261,4555,269النقدية و أرصدة لدى البنوك 

-58,00367,55235,21813,125ودائع ألجل 

--8691,07072دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

358,871181,957195,142112,73970,493أقساط تأمين مدينة ، صافي 

إستثمارات مدرجه قيمتها العادلة فى قائمة 
106,31693,44773,707124,91295,329الدخل

372,088262,340440,824220,186164,869أقساط تأمين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير 
117,6793,7587,3632,0802,344المكتسبة

14,30017,51717,39017,31215,717أقساط فائض الخسارة المؤجلة 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 
165,839110,65060,497105,140104,888التسوية

100,34581,70594,14863,51254,446تكاليف إكتتاب مؤجلة

مصاريف مدفوعة مقدما وودائع وموجودات 
103,96449,27691,22228,1131,069أخرى

144,462152,144130,783188,020173,316مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

2,2863,4035,4566,2697,337ممتلكات ومعدات، صافي 

1,598,5161,067,7111,212,848882,863695,077مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين 

موجودات المساهمين

31,73827,95031,91726,56885,674نقدية وأرصدة لدى البنوك

37,500-112,457118,849-ودائع ألجل

32,191540701,040دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 
3,8314,1442,2213,7043,295وصكوك

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة 
758,752724,579687,580732,672595,180الدخل

----91,954إستثمار فى شركة زميلة

145,470173,995---إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

2284540664115مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

100,000100,000100,000100,000100,000وديعة نظامية

13,12810,2427,5927,0375,623عوائد إستثمار الوديعة النظامية

31,25032,11032,99933,52132,992ممتلكات ومعدات , صافي

1,030,8841,013,718982,1041,049,1061,035,414مجموع موجودات المساهمين

2,629,4002,081,4292,194,9521,931,9691,730,491مجموع الموجودات
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)بآالف الرياالت(  

البيان
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2016م
 31 ديسمبر

2015م
31 ديسمبر 

2014م
 31 ديسمبر

2013م

مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

18,21710,10222,6188,143 16,648ذمم دائنة

51,92014,9274,1737,615 229,764ذمم إعادة إسناد دائنة

763541,1294,463 7,891أقساط إعادة إسناد مستحقة

306,479502,998238,458215,025 461,489إجمالي األقساط غير المكتسبة

680,014674,120609,842424,277 861,053إجمالي المطالبات تحت التسوية

8481,807750811 7,542دخل عموالت غير مكتسبة

26,167----إحتياطي عجز األقساط 

3,9064,1852,4805,923 5,743 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

3,9583,1652,4811,721 5,729مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

1,065,4181,211,658881,931694,145 1,595,859مجموع مطلوبات عمليات إعادة التأمين 

فائض عمليات إعادة التأمين 

2,2931,190932932 2,657الفائض المتراكم 

مجموع مطلوبات وفائض عمليات إعادة 
1,067,7111,212,848882,863695,077 1,598,516التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات المساهمين

500----ذمم دائنة

39,72839,41935,44233,185 37,431 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

152,144130,783188,020173,316 144,462مبالغ مستحقة الى عمليات إعادة التأمين

6,3032,1741,1821,018 7,070مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

10,2427,5927,0375,623 13,128عوائد إستثمار الوديعة النظامية مؤجلة

208,417179,968231,681213,642 202,091مجموع مطلوبات المساهمين

 حقوق المساهمين

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

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

---- )1,962(إحتياطيات أخرى

)184,299()188,646()203,935()200,770( )175,316(عجز متراكم 

 821,772 817,425 802,136 805,301 828,793مجموع حقوق المساهمين

 1,035,414 1,049,106 1,013,718982,104 1,030,884مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة 
 1,730,491  1,931,969 2,081,4292,194,952 2,629,400التأمين ومطلوبات حقوق المساهمين
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نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس األخيرة   .2

قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم  

)بآالف الرياالت(  

البيان
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2016م
31 ديسمبر 

2015م
31 ديسمبر 

2014م
 31 ديسمبر

2013م

942,007985,510804,826556,290420,086إجمالي األقساط المكتتبة

)6,449()6,101()12,177()5,582()274,514(أقساط معاد إسنادها

)27,817()35,595()37,857()41,744()30,571(مصاريف فائض الخسارة

636,922938,184754,792514,594385,820صافي األقساط المكتتبة

)96,057()23,697()259,257(192,914)41,088(التغير في صافي األقساط غير المكتسبة

595,8341,131,098495,535490,897289,763صافي األقساط المكتسبة

)300,257()401,011()339,483()908,631()419,114(صافي المطالبات المتكبدة

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

)83,330()103,811()114,533()164,692()146,126(إجمالي تكاليف اإلكتتاب و عموالت أرباح

11,2582,9822,7741,9483,437عموالت مكتسبة على عمليات معاد إسنادها

)2,100()2,781()4,024()4,928()4,710(أتعاب إشراف ورقابة

)81,993()104,644()115,783()166,638()139,578(صافي تكاليف اإلكتتاب

)118,654(37,14255,82940,26911,409فائض /)عجز( عمليات إعادة التأمين 

 -    70   1,7832,106202دخل عموالت خاصة من الودائع ألجل 

 أرباح / )خسائر( محققة من إستثمارات مدرجة 
39 226  )73( 18899قيمتها العادلة فى قائمة الدخل

أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة 
658 2,431  1,325 3,9312,352قيمتها العادلة فى قائمة الدخل 

59102 1,075922216إيرادات أخرى 

)191()240()315()344()505(مصاريف إدارة اإلستثمارات

)21,036()23,061()36,545()38,059()38,874(مصاريف عمومية و إدراية

)522()291()2,501()11,875()1,097(خسائر تحويل عمالت أجنبية

)139,604()9,397(3,64311,0302,578صافي فائض / )عجز( عمليات إعادة التأمين

حصة المساهمين من )فائض( / عجز عمليات 
9,397139,604)2,320()9,927()3,279(إعادة التأمين

فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة 
--3641,103258 المساهمين

2,2931,190932932932الفائض المتراكم كما فى بداية السنة

2,6572,2931,190932932 الفائض المتراكم كما فى نهاية السنة

-----إيرادات شاملة أخرى

إجمالي الدخل الشامل للسنة من عمليات 
--3641,103258إعادة التأمين
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قائمة عمليات المساهمين

)بآالف الرياالت(  

البيان
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2016م
31 ديسمبر 

2015م
31 ديسمبر 

2014م
 31 ديسمبر

2013م

55,45022,6677,79540,12054,781 إيرادات إستثمارات

-3248--إيرادات أخرى 

)2,311()3,077()3,001()2,803()8,947(مصاريف إدارة اإلستثمارات

)13,309()14,947()5,272()9,851()7,854(مصاريف عمومية وإدارية

مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس 
)355()1,558()1,648()1,576()3,002(اإلدارة

1,124)550()91(100)38( )خسائر( / أرباح  تحويل عمالت أجنبية

حصة المساهمين من فائض / )عجز( عمليات 
)139,604()9,397(2,320 3,2799,927إعادة التأمين

)99,654(10,839 106 18,464 38,888صافي دخل / )خسارة( السنة
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إيضاح لفروقات نتائج عمليات إعادة التأمين للعامين 2016-2017م  .3

)بآالف الرياالت(  

البيان
31 ديسمبر

2017م
31 ديسمبر

2016م
 التغيرات
+ أو )-(

 نسبة التغير
�

% 4-)43,503(942,007985,510 إجمالي األقساط المكتتبة

%4818)268,932()5,582()274,514(أقساط معاد إسنادها

%27-11,173 )41,744()30,571(مصاريف فائض الخسارة

�32-)301,262(636,922938,184 صافي األقساط المكتتبة

%121-)234,002(192,914)41,088(التغير فى صافى االقساط غير المكتسبة

�47-)535,264(595,8341,131,098 صافي األقساط المكتسبة

%54-489,517 )908,631()419,114(صافي المطالبات المتكبدة

%11-18,566 )164,692()146,126(إجمالي تكاليف اإلكتتاب وعموالت األرباح

%8,276278 11,2582,982 عموالت مكتسبة على عمليات معاد إسنادها

% 4-218 )4,928()4,710(أتعاب إشراف ورقابة

�16-27,060 )166,638()139,578(صافي تكاليف اإلكتتاب

�33-)18,687(37,14255,829 فائض عمليات إعادة التأمين

%15-)323(1,7832,106 دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل

 أرباح / )خسائر(  محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
%8990 99 188 فى قائمة الدخل

أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فى 
%1,57967 3,9312,352 قائمة الدخل

%15317 1,075922 ايرادات اخرى

%47)161()344()505(مصاريف إدارة اإلستثمارات

%2)815()38,059()38,874(مصاريف عمومية و إدارية

%91-10,778 )11,875()1,097(خسائر تحويل عمالت أجنبية

�67-)7,387(3,64311,030 صافي فائض/ )عجز( عمليات إعادة التأمين

�67-6,648 )9,927()3,279(حصة المساهمين من فائض/ )عجز( عمليات إعادة التأمين

�67-)739(1,103 364 فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة المساهمين

�1,10393 2,2931,190 الفائض المتراكم كما فى بداية السنة

�36416 2,6572,293 الفائض المتراكم كما فى نهاية السنة

----إيرادات شاملة أخرى

�67-)739(3641,103 إجمالي الدخل الشامل للسنة من عمليات إعادة التأمين
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       4.   وصف ألنواع النشاط الرئيسية ونتائجها
تعمل الشركة السعودية إلعادة التأمين )إعادة( في مجال إعادة التأمين اإلتفاقي واإلختياري وذلك في كل من فروع التأمينات   
العامة والتأمينات على الحماية في المملكة العربية السعودية والدول العربية ودول الشرق األوسط  وآسيا وأفريقيا وسوق لويدز 
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 2017م :

)بآالف الرياالت(

المركباتالبحريالحريقالهندسةالبيان
الحوادث 
اإلجماليأخرىمتخصصةالحمايةالعامة 

إجمالي 
األقساط 
المكتتبة

            
 77,540 201,208      47,262     113,589    75,981    56,149    68,105      302,174    

       
 942,007

أقساط معاد 
إسنادها

             
)6,255()24,627(      )14,284(      -            )14,800(  )136(          -            

   
)214,412(

      
)274,514(

مصاريف 
فائض الخسارة

             
)7,159()13,812(      )720(       )106(        )1,113(    )1,721(       -            )5,941(       

        
)30,571(

صافي 
األقساط 
المكتتبة

            
 64,126 162,769      32,259     113,482    60,068    54,293    68,105      81,821      

       
 636,922

التغير فى 
صافي 

األقساط غير 
المكتسبة

              
 3,388)9,605(         1,432      )9,946(     )5,511(    )589(       

    
)12,987()7,269(       

        
)41,088(

صافي 
األقساط 
المكتسبة

            
 67,513 153,164      33,690     103,536    54,557    53,704    55,118      74,552      

       
 595,833

صافي 
المطالبات 

المتكبدة
           

)48,579(
    

)114,888()24,674(   )77,655(   )27,522(  )54,708(  
    

)42,528(
     

)28,560(
      

)419,114(

إجمالي تكاليف 
اإلكتتاب و 

عموالت أرباح
           

)22,922()48,865(      )12,232(   )10,693(    )15,817(  )5,621(    
    

)22,438()7,538(       
      

)146,126(

عموالت 
مكتسبة على 
عمليات معاد 

إسنادها
              

 1,243 4,022          1,453         -             1,659      9              -             2,872        
         

 11,258

أتعاب إشراف 
ورقابة

                
)388()1,006(        )236(       )568(        )380(       )281(       )341(        )1,511(       

          
)4,710(

صافي تكاليف 
اإلكتتاب

           
)22,066()45,849(      )11,015(   )11,261(   )14,539(  )5,892(    

    
)22,778()6,177(       

      
)139,578(

)العجز( / 
الفائض من 

عمليات إعادة 
التأمين

             
)3,132()7,574(        )1,999(     14,620      12,496   )6,896(    

    
)10,189( 39,814      

         
 37,142
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األقساط المكتتبة والتحليل الجغرافي   .5
985,510 ألف  ريال    942,007 ألف ريال مقابل  2017م حيث بلغ  %4 عام  التأمين المكتتبة بنسبة  إنخفض إجمالي أقساط إعادة   

2016 م. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم تجديد إتفاقية إعادة تأمين محلية.

        ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل الفترة 2013-2017م بآالف الرياالت.

420,086

2013 2014 2015

804,826

2016

985,510

0

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

556,290

2017

942,007

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

نسبة التغير %التغيرات +  أو )-(20172016القطاع

%5-)3,817(77,54081,357 الهندسة

%58,42041 201,208142,788 الحريق

%14,40844 47,26232,854 البحري

%79-)417,360(113,589530,949 المركبات

%33,92881 75,98142,053 الحوادث العامة 

%7,68216 56,14948,467 الحماية

%23,51153 68,10544,594 المتخصصة

%239,725384 302,17362,448أخرى

�4-)43,503(942,007985,510 اإلجمالي
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الهندسة

�8 �32
أخرى

�22

الحريق

�12
المركبات

�54

المركبات
البحري

�5

�6
�7

الحماية
المتخصصة

�8

الحوادث العامة

�15

الحريق
البحري

�3

الهندسة
�8

�4

الحوادث العامة

�5

الحماية

أخرى6�

20172016

توزيع إجمالي األقساط المكتتبة

تحليل جغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة )بآالف الرياالت(.  

2016م2017م

النسبة لإلجمالياألقساط المكتتبةالنسبة لإلجمالياألقساط المكتتبةالقطاع الجغرافي

%702,45371%509,97054 المملكة العربية السعودية

%87,0719�110,25412 بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط

%17,9322�31,6153 أفريقيا

%133,46014�221,26223 آسيا 

%44,5944�68,9068 بلدان أخرى

�985,510100�942,007100 اإلجمالي

�8

�3

�23

%4 20172016

 المملكة العربية
 المملكة العربية السعودية

 السعودية

 بلدان أخرى في منطقة
آسيا الشرق األوسط

بلدان أخرى

أفريقيا

�14

آسيا

�2

أفريقيا

�4

بلدان أخرى

 بلدان أخرى في منطقة
 الشرق األوسط

12�

54�

9�

71�
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مجموع اإليرادات   .6
إنخفض مجموع إيرادات عمليات إعادة التأمين التشغيلية بنسبة %46 حيث بلغ 608,166 ألف ريال عام 2017م مقابل 1,135,002   

ألف  ريال عام 2016م وقد جاء ذلك نتيجة إلنخفاض صافي االقساط المكتسبة بنسبة 47% . 

        فيما يلي الرسم البياني بمجموع اإليرادات خالل الفترة 2013-2017م )بآالف الرياالت(.

293,303

2013 2014 2015 2016

498,525

0

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

519,071

2017

1,135,002

608,166

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

20172016بيان االيرادات
 التغيرات
نسبة التغير %+  أو )-(

%47-)535,265(595,8331,131,098 صافي األقساط المكتسبة 

%8,276278 11,2582,982 عموالت مكتسبة على عمليات معاد إسنادها

متحصالت من اإليداع و الحجز لخطاب االعتماد الجهوزي 
%15317 1,075922 للمشاركة في نقابة لويدز لالكتتاب

�46-)526,836(608,1661,135,002 اإلجمالي

وفيما يلى جدول يوضح التوزيع الجغرافي لمجموع إيرادات عمليات إعادة التأمين التشغيلية )بآالف الرياالت(.  

 التغيرات20172016القطاع الجغرافي
نسبة التغير %+  أو )-(

%72-)652,717(249,075901,792 المملكة العربية السعودية

%125,88154 359,091233,210 خارج المملكة العربية السعودية

�46-)526,836(608,1661,135,002 اإلجمالي
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صافي المطالبات المتكبدة  .7
إنخفض صافي المطالبات المتكبدة بعد استقطاع حصة معيدي التأمين بنسبة %54 إلى 419,114 ألف ريال في عام 2017م من   

908,631 ألف ريال في عام 2016م. ويعود السبب في ذلك إلى إنخفاض معدل حدوث الخسائر.

  فيما يلي الرسم البياني بالمطالبات المتكبدة خالل الفترة 2013-2017م )بآالف الرياالت(.

300,257

2013 2014 2015 2016

339,483

0

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

401,011

2017

908,631

419,114
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مجموع التكاليف والمصاريف  .8
بلغ مجموع تكاليف ومصاريف عمليات إعادة التأمين التشغيلية 609,921 ألف ريال عام 2017م مقابل 1,128,185 ألف  ريال عام   
2016م منخفضًا بنسبة قدرها %46 ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إنخفاض صافي المطالبات المتكبدة كما هو مذكور في البند 
السابق. كما بلغ مجموع تكاليف ومصاريف عمليات المساهمين 10,856 ألف ريال عام 2017م مقابل 11,427 ألف  ريال عام 2016م 

منخفضًا بنسبة قدرها 5%.

فيما يلي الرسم البياني بمجموع التكاليف والمصاريف خالل الفترة 2013-2017م )بآالف الرياالت(.  

433,412

2013 2014 2015 2016

497,086

0

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

530,955

2017

1,128,185

609,921

6,920
11,427 10,856

13,644
16,505

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

 بيان تكاليف ومصاريف عمليات
20172016إعادة التأمين التشغيلية 

 التغيرات
+  أو )-(

 نسبة التغير
�

%54-)489,517(419,114908,631 صافي المطالبات المتكبدة

%11-)18,566(146,126164,692 إجمالي تكاليف اإلكتتاب وعموالت األرباح 

% 4-)218(4,7104,928 أتعاب إشراف ورقابة

%8152 38,87438,059 مصاريف عمومية وإدارية

%91-)10,778(1,09711,875 خسائر تحويل عمالت أجنبية

�46-)518,264(609,9211,128,185 اإلجمالي

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

 بيان تكاليف ومصاريف
20172016عمليات المساهمين

 التغيرات
+  أو )-(

 نسبة التغير
�

%20-)1,997(7,8549,851 مصاريف عمومية وإدارية

%1,42690 3,0021,576 مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة

5-�)571(10,85611,427 اإلجمالي
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مجموع اإلستثمارات   .9
بلغ مجموع إستثمارات المساهمين خالل عام 2017م مبلغ 986,334 ألف ريال مقابل 947,278 ألف  ريال في عام 2016م مرتفعًا   
بنسبة %4، وكذلك بلغ مجموع إستثمارات عمليات إعادة التأمين خالل عام 2017م مبلغ 240,819 ألف ريال مقابل 235,400 ألف 

ريال للعام 2016م مرتفعا بنسبة قدرها 2%.

فيما يلي الرسم البياني بمجموع اإلستثمارات خالل الفترة 2013-2017م  )بآالف الرياالت(.  

912,298

2013 2014 2015 2016

940,271

0

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

1,009,179

2017

947,278 986,334

248,315
235,400

240,819

95,329

165,060

 مجموع االستثمارات
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صافي إيرادات اإلستثمارات   .10
بلغ صافي إيرادات إستثمارات عمليات إعادة التأمين بعد خصم مصاريف إدارة اإلستثمارات خالل عام 2017م مبلغ 5,397 ألف ريال   

مقابل 4,213 ألف ريال للعام 2016م مرتفعا بنسبة قدرها 28%. 

كما حققت إستثمارات عمليات المساهمين بعد خصم مصاريف إدارة االستثمارات صافي إيرادات قدرها 46,465 ألف ريال خالل عام   
2017م مقابل صافي إيرادات قدرها  19,964 ألف ريال عام 2016م وذلك بارتفاع قدره %133 ويعود ذلك إلى التحسن الملحوظ في 

االسواق المالية خالل العام 2017م.

ويوضح الرسم البياني صافي إيرادات اإلستثمارات خالل الفترة 2013-2017م )بآالف الرياالت(.  

53,594

2013 2014 2015 2016

4,706

0

   60,000

   50,000

40,000

30,000
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صافي إيرادات اإلستثمارات

صافي إيرادات إستثمارات عمليات المساهمين

تحليل جغرافي لصافي إيرادات اإلستثمارات )بآالف الرياالت(.

20172016

القطاع الجغرافي

صافي إيرادات 
إستثمارات عمليات 

إعادة التأمين

صافي إيرادات 
إستثمارات 

عمليات 
المساهمين

صافي إيرادات 
إستثمارات 

عمليات إعادة 
التأمين

صافي إيرادات 
إستثمارات 

عمليات 
المساهمين

2,0046,083        13,146                2,746 المملكة العربية السعودية

2,20913,881        33,319                2,651 خارج المملكة العربية السعودية

4,21319,964        46,465                5,397 اإلجمالي
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11. )عجز( / فائض عمليات إعادة التأمين التشغيلية
حققت عمليات إعادة التأمين  التشغيلية قبل عائد اإلستثمارات عجزا وقدره 1,754 ألف  ريال خالل عام 2017م، مقابل فائضا و قدره    

6,817 ألف ريال خالل لعام 2016م ، ويعود ذلك إلنخفاض صافي االقساط المكتسبة بنسبة 47%.

        ويوضح الرسم البياني التالي )عجز( / فائض عمليات إعادة التأمين التشغيلية خالل الفترة 2013-2017م )بآالف الرياالت(.
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18,464

38,888
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صافي دخل / (خسارة) عمليات المساهمين

قائمة عمليات المساهمين خالل الفترة 2013-2017م )بآالف الرياالت(.  

2013م2014م2015م2016م2017مباالف الرياالت

55,45022,6677,79540,12054,781إيرادات إستثمارات

-3248- -إيرادات أخرى 

)2,311()3,077()3,001()2,803()8,947(مصاريف إدارة اإلستثمارات

)13,309()14,947()5,272()9,851()7,854(مصاريف عمومية وإدارية

مكافآت وبدل إجتماعات ومصاريف 
)335()1,558()1,648()1,576()3,002(مجلس االدارة

1,124)550()91(100)38()خسائر( / أرباح تحويل عمالت أجنبية

حصة المساهمين من فائض / )عجز( 
)139,604()9,397(3,2799,9272,320 عمليات إعادة التأمين

)99,654(38,88818,46410610,839 صافي دخل / )خسارة( السنة

صافي دخل/ )خسارة( عمليات المساهمين  .12
حققت عمليات المساهمين صافي دخل عام 2017م بلغ 38,888 ألف ريال مقابل صافي دخل في عام 2016م بمبلغ 18,464  ألف   

ريال وذلك بإرتفاع قدره %111. ويعود السبب في ذلك إلى إرتفاع صافي أرباح إستثمارات المساهمين بنسبة 133%.

ويوضح الرسم البياني التالي صافي دخل/)خسارة( عمليات المساهمين خالل الفترة 2013-2017م )بآالف الرياالت(.   
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إجمالي الدخل/)الخسارة( الشامل  .13
بلغ إجمالي الدخل الشامل خالل عام 2017م مبلغ 36,926 ألف ريال، مقابل إجمالي الدخل الشامل في عام 2016م بمبلغ 18,464ألف   

ريال. وذلك بارتفاع قدره 100%.

 

قائمة عمليات المساهمين الشاملة خالل الفترة 2013-2017م )بآالف الرياالت(.  

2013م2014م2015م2016م2017مالبيان

)99,654(18,46410610,839 38,888 صافي دخل / )خسارة( السنة 

----)1,962(خسائر شاملة أخرى

إجمالي  الدخل /  )الخسارة( الشاملة 
)99,654(18,46410610,839 36,926 للسنة 

اإلحتياطيات الفنية  .14
تهدف سياسة الشركة على بناء إحتياطيات فنية تعزز من مالءة الشركة وقدرتها المالية، وقد إرتفعت صافي اإلحتياطيات الفنية في   

العام 2017م بنسبة قدرها %19 حيث بلغت 1,039,023 ألف ريال مقابل 872,085 ألف ريال عام 2016م. 

        ويوضح الرسم البياني التالي اإلحتياطيات الفنية خالل الفترة 2013-2017م )بآالف الرياالت(. 
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سياسة توزيع األرباح   .16
نظرًا لوجود خسائر متراكمة من السنوات السابقة فلن تقوم   
الشركة في  العام. وتعتمد سياسة  لهذا  أرباح  بتوزيع  الشركة 
توزيع األرباح على تحقيق عوائد ومكاسب مجزية للمستثمرين 

في أسهم الشركة وفقًا لإلعتبارات التالية :

األخذ  بعد  المساهمين،  على  مجزية  نقدية  أرباح  توزيع   .1  
في اإلعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزيع بما 
المال  المالي للشركة ومتطلبات رأس  الوضع  في ذلك 
المتاحة  للتوزيع وحدود اإلئتمان  القابلة  العامل واألرباح 

للشركة، باإلضافة إلى الوضع االقتصادي العام.

منح أسهم مجانية للمساهمين في حالة توفر الظروف   .2  
المبقاة  باألرباح  المرتبطة  بذلك  الخاصة  والمتطلبات 
والقوائم  المراكز  في  المساهمين  حقوق  ومكونات 

المالية للشركة.

أسهم  أو  النقدية  األرباح   سواء  األرباح   أحقية  تكون   .3  
المنحة لمالكي األسهم المسجلين بسجالت مركز اإليداع 
التي  التداول  جلسة  بنهاية  المالية  السوق  شركة  لدى 

تسبق اجتماع الجمعية العامة

المساهمين  على  توزيعها  المقرر  األرباح   الشركة  تدفع   .4  
في المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.

 

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

تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.  .1  

احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح   من   )10%( يجنب   .2  
هذا  وقف  العادية  العامة  للجمعية  ويجوز  نظامي، 
رأس  من   )30%( االحتياطي  إجمالي  بلغ  متى  التجنيب 

المال المدفوع. 

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

المالي للشركة حسب ما تقرره الجمعية العامة.

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح    .4  
أو يحول إلى حساب األرباح  المبقاة.

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة  توزيع أرباح دورية تخصم   .5  
من األرباح  السنوية المحددة في الفقرة )4( الواردة أعاله 
الجهات  من  والصادرة  لذلك  المنظمة  للقواعد  وفقًا 

المختصة.

مالحظة:
الحسابات  عرض  مع  تتماشى  كي  األرقام  بعض  تبويب  إعادة  تم 
للسنة الحالية ومع ذلك لم يكن هناك أي تأثير من إعادة التصنيف 

على العرض الشامل للبيانات المالية.

الموجودات   .15
بلغ مجموع موجودات الشركة 2,629,400 ألف  ريال في عام 2017م مقابل 2,081,429 ألف  ريال في عام 2016م مرتفعًا بنسبة   

%26، وقد بلغ مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين  مبلغ 1,598,516 ألف  ريال في عام 2017م مقابل 1,067,711 ألف  ريال 
في عام 2016م، ومجموع موجودات المساهمين مبلغ   1,030,884ألف  ريال في عام 2017م مقابل 1,013,718 ألف  ريال في 

عام 2016م.

         ويوضح الرسم البياني التالي الموجودات خالل الفترة 2013-2017م بآالف الرياالت:
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إعتمد   النهج   اإلستراتيجي   لـ )إعادة   (  منذ   انطالقتها   في   العام  2008م  على   اإلنتشار   الجغرافي،    واستهداف  
 أسواق   تتمتع   بمعدالت   نمو   وربحية   جيدة   ،   إضافة   إلى   اإلستثمار   في   بناء   عالقات   مع   العمالء   والوسطاء  
 قائمة   على   مبدأ   الشراكة   طويلة   األمد   والمنفعة   المتبادلة  .  وبالرغم   من   حداثة   الشركة   واحتدام   المنافسة  
 إال   أن  )   إعادة   (  نجحت   في   إيجاد   موقع   مميز   لها   في   أكثر   من  40  سوقاً   في   منطقة   الشرق   األوسط   وقارة   آسيا  
 وقارة   أفريقيا   ومؤخراً   استطاعت   الدخول   إلى   سوق   لويدز   في   المملكة   المتحدة  . وحيث   تركز   الشركة   على   سوق  
 المملكة   كونه   سوقها   الرئيسي   إال   أن   األسواق   الدولية   تمّثل   قرابة %45     من   حجم   أعمالها   ،   األمر   الذي   يدعم  
 التنّوع   والتوازن   في   محفظة   الشركة  . وقد   استفادت  ) إعادة(     من   توظيف   إمكاناتها   المتمثلة   في   قوة   مركزها  
 المالي   وقدراتها   الفنية   وقربها   من   أسواق   واعدة   في   تحقيق   هذا   التطور   الملحوظ   من   حيث   التوّسع   الجغرافي .                                                                                                                                                                                                                                                                          

سوق

+
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اإللتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية  .1      
         اإللتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية المطبقة في المملكة العربية السعودية والتي تشمل:

القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.  	           

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 العمل.  	           

نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة و اإلستثمار.  	           

اإللتزام بالئحة حوكمة الشركات  .2       
        إلتزمت الشركة بتطبيق جميع مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية خالل العام 2017م ما عدا المواد التالية:

أســباب عـدم التطبيقنـص المــــــــادةرقــم المادة

المادة )4/25(
يتولى مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة... 

تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع 
الداخلي وعزله وتحديد مكافأته، إن وجد.

يتعارض مع الئحة لجنة المراجعة 
الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي 

)مادة رقم 49(

3.   إجتماعات الجمعية العامة:

      عقدت الشركة خالل العام 2017م إجتماعين للجمعية العامة للمساهمين ، وفيما يلي تواريخ اإلجتماعات والحضور من مجلس اإلدارة:

إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2017/04/23م ، برئاسة األستاذ/ هشام عبدالملك آل الشيخ )رئيس مجلس اإلدارة( ، 	 
و بحضور األستاذ/ مشاري إبراهيم الحسين )نائب رئيس مجلس اإلدارة( ، واألستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي ، واألستاذ/ همام 

محمد همام بدر ، واألستاذ/ أحمد محمد أحمد صباغ، و األستاذ محمود جميل حسوبة، واألستاذ إسماعيل محبوب،  واألستاذ/ فهد 
عبدالرحمن الحصني )العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي(.

إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017/05/24م ، برئاسة األستاذ/ هشام عبدالملك آل الشيخ )رئيس مجلس اإلدارة( ، و بحضور 	 
األستاذ/ مشاري إبراهيم الحسين )نائب رئيس مجلس اإلدارة( ، واألستاذ/ محمد عمير العتيبي ، واألستاذ/ أحمد محمد أحمد صباغ ، 

واألستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني )العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي(.

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

      وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها 

        قامت إدارة عالقات المساهمين بالشركة بحصر و تحليل ما ورد إليها من إقتراحات و مالحظات من مساهمي الشركة سواًء من خالل 
قنوات االتصال أو من الجمعيات العامة التي عقدتها الشركة وتم الرفع للمجلس بذلك.
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تكوين مجلس اإلدارة  وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة لكل عضو  .5

صفة 
الفترةإســـــــــم العضــــــــوالعضوية*

الشركات األخرى التي يشارك في 
الكيان القانونيعضوية مجلس إدارتها

عضو غير 
تنفيذي

هشام بن عبدالملك آل الشيخ
رئيس مجلس اإلدارة

تم التجديد من 
2017/05/11م حتى 

2020/05/10م

خاصةشركة اشمور لإلستثمار السعودية

شركة الطيران المدني السعودي
حكوميةالقابضة

محدودةشركة وطن فرست المالية

مساهمة مدرجةبنك الجزيرة )سابقًا(

مساهمة مدرجةالبنك العربي الوطني )سابقًا(

Probitas Holdings )Bermuda( Ltdمساهمة غير مدرجة

مشاري بن إبراهيم الحسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

تم التجديد من 
2017/05/11م حتى 

2020/05/10م

مساهمة مدرجة البنك السعودي لإلستثمار

خاصةشركة دروب العلم للتعليم والتدريب

خاصةشركة هنا للصناعات الغذائية

خاصةشركة عنوانك للتطوير العقاري 

حكومية الصندوق السعودي للتنمية )سابقًا(

مساهمة غير مدرجةالشركة األولى العقارية )سابقًا(

مساهمة غير مدرجة شركة سدن الدولية )سابقًا(

مساهمة مدرجة بنك الجزيرة )سابقًا(

أحمد محمد صباغ
تم التجديد من 

2017/05/11م حتى 
2020/05/10م

مساهمة عامة شركة التأمين اإلسالمية - األردن
محدودة

شركة المعاصرون للمشاريع اإلسكانية 
مساهمة مدرجة- االردن 

الشركة التونسية للتأمين التكافلي - 
مساهمة مدرجةتونس

شركة األمان للتأمين التكافلي - بيروت 
مساهمة غير مدرجة)سابقًا( 

االتحاد العالمي لشركات التكافل 
إتحادوالتأمين - السودان )سابقًا(

مساهمة مدرجة شركة التأمين اإلسالمية - االردن )سابقًا( 

عضو 
مستقل 

عضو غير 
تنفيذي 
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همام محمد بدر
تم التجديد من 

2017/05/11م حتى 
2020/05/10م

مساهمة غير مدرجة شركة إسكان للتأمين - مصر

شركة التعمير واإلسكان لإلستثمار 
مساهمة غير مدرجة العقاري

شركة خدمات المعلومات والمعامالت 
مساهمة غير مدرجة اإللكترونية

الشركة المصرية إلعادة التأمين - مصر  
حكومية)سابقًا(

حكوميةشركة الشرق للتأمين - مصر )سابقًا(

جين لوك قيرقين 
تم التجديد من 

2017/05/11م حتى 
2020/05/10م

محدودةشركة جون لوك جورجيون - فرنسا 

Probitas Holdings )Bermuda( Ltdمساهمة غير مدرجة

Probitas Corporate capital limitedمساهمة غير مدرجة

Probitas Holdings UK Ltdمساهمة غير مدرجة

Probitas 1492 Services Ltdمساهمة غير مدرجة

شركة باريس ري )Paris Re( - فرنسا 
قابضة محدودة)سابقًا( 

مساهمة مدرجة شركة GTT - فرنسا )سابقًا(

مجموعة كونينغهام ليندسي - فرنسا 
محدودة)سابقًا(

حكوميةجامعة باريس ديديروت - فرنسا )سابقًا(

رابطة معيدي التأمين الفرنسية - فرنسا 
حكومية)سابقًا(

منصور بن عبدالعزيز البصيلي
تم التجديد من 

2017/05/11م حتى 
2020/05/10م

مساهمة غير مدرجة شركة HSBC العربية السعودية 

مساهمة مدرجة شركة الخدمات األرضية السعودية

مساهمة غير مدرجة شركة أمالك العالمية

مساهمة مدرجة الشركة المتحده لإللكترونيات )إكسترا(

مساهمة مدرجةشركة جبل عمر للتطوير

عضو غير 
تنفيذي

عضو غير 
تنفيذي

عضو غير 
تنفيذي
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همام محمد بدر
تم التجديد من 

2017/05/11م حتى 
2020/05/10م

مساهمة غير مدرجة شركة إسكان للتأمين - مصر

شركة التعمير واإلسكان لإلستثمار 
مساهمة غير مدرجة العقاري

شركة خدمات المعلومات والمعامالت 
مساهمة غير مدرجة اإللكترونية

الشركة المصرية إلعادة التأمين - مصر  
حكومية)سابقًا(

حكوميةشركة الشرق للتأمين - مصر )سابقًا(

جين لوك قيرقين 
تم التجديد من 

2017/05/11م حتى 
2020/05/10م

محدودةشركة جون لوك جورجيون - فرنسا 

Probitas Holdings )Bermuda( Ltdمساهمة غير مدرجة

Probitas Corporate capital limitedمساهمة غير مدرجة

Probitas Holdings UK Ltdمساهمة غير مدرجة

Probitas 1492 Services Ltdمساهمة غير مدرجة

شركة باريس ري )Paris Re( - فرنسا 
قابضة محدودة)سابقًا( 

مساهمة مدرجة شركة GTT - فرنسا )سابقًا(

مجموعة كونينغهام ليندسي - فرنسا 
محدودة)سابقًا(

حكوميةجامعة باريس ديديروت - فرنسا )سابقًا(

رابطة معيدي التأمين الفرنسية - فرنسا 
حكومية)سابقًا(

منصور بن عبدالعزيز البصيلي
تم التجديد من 

2017/05/11م حتى 
2020/05/10م

مساهمة غير مدرجة شركة HSBC العربية السعودية 

مساهمة مدرجة شركة الخدمات األرضية السعودية

مساهمة غير مدرجة شركة أمالك العالمية

مساهمة مدرجة الشركة المتحده لإللكترونيات )إكسترا(

مساهمة مدرجةشركة جبل عمر للتطوير

عضو 
مستقل

عضو 
مستقل

إسماعيل محبوب
تم التجديد من 

2017/05/11م حتى 
2020/05/10م

البنك الماليزي للتصدير واإلستيراد 
حكومية)برهاد( - ماليزيا

بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو اف جي 
فرعية)برهاد( - ماليزيا

الشركة الماليزية الوطنية إلعادة التأمين 
فرعية)برهاد( - ماليزيا )سابقًا(

محمد بن عمير العتيبي 
تم انتخابة من 

2017/05/11م حتى 
2020/05/10م

مساهمةشركة اليمامة للصناعات الحديدية

مساهمةشركة عبدالله سعد ابومعطي للمكتبات

مساهمةبنك الرياض

مساهمةشركة الغاز والتصنيع األهلية

الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح 
مساهمة)سابقًا(

شركة الشرق األوسط إلدارة السفن - 
محدودةاالمارات )سابقًا(

محدودةNSCSA AMERICA - أمريكا )سابقًا(

شركة البحري لنقل البضائع السائبة 
محدودة)سابقًا(

محدودةالشركة الوطنية لنقل الكيماويات )سابقًا(

 - West of England Company
محدودةلوكسمبورج )سابقًا( 

 - International Shipowners Re
محدودةلوكسمبورج )سابقًا( 

فهد بن عبدالرحمن الحصني 
العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي

تم التجديد من 
2017/05/11م حتى 

2020/05/10م

Probitas Holdings )Bermuda( Ltdمساهمة غير مدرجة

Probitas Holdings UK Ltdمساهمة غير مدرجة

Probitas 1492 Services Ltdمساهمة غير مدرجة

 
عضو 

تنفيذي
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وظائف مجلس اإلدارة  .6
  ُ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.   	
إختيار وتغيير الموظفين التنفيذيين في المراكز الرئيسة )عند الحاجة(، والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة إلحالل بديل مناسب   	

يكون مؤهال للعمل ويملك المهارات المطلوبة. 
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.  	

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

إستجابة اإلدارة العليا الستفسارات وتوصيات المراجعين الداخليين.

أســــم العضو 

اإلجتماع
األول

02/12
2017م

اإلجتماع
الثاني
04/23
2017م

اإلجتماع
الثالث
05/01
2017م

اإلجتماع
الرابع

05/02
2017م

اإلجتماع
الخامس
05/24
2017م

اإلجتماع
السادس
06/15
2017م

اإلجتماع
السابع
07/13
2017م

اإلجتماع
الثامن
07/28
2017م

اإلجتماع
التاسع
10/22
2017م

اإلجتماع
العاشر
12/10
اإلجمالي2017م

لم حضرحضرحضرحضرحضرحضرهشام بن عبدالملك آل الشيخ
يحضر

لم 
8حضرحضريحضر

10حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرمشاري بن إبراهيم الحسين

10حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرأحمد محمد صباغ

10حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرهمام محمد بدر

لم حضرحضرحضرحضرجين لوك قيرقين 
9حضرحضرحضرحضرحضريحضر

10حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرمنصور بن عبدالعزيز البصيلي

10حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرإسماعيل محبوب 

لم حضرحضرمحمود جميل حسوبة1
يحضر

لم 
2------يحضر

محمد بن عمير بن عايض 
لم حضرحضرحضرحضر----العتيبي 2

5حضريحضر

10حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرفهد بن عبدالرحمن الحصني 

إجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور خالل العام المالي 2017م  .7

1 نهاية الفترة في تاريخ 2017/05/10 م

2 بداية الفترة في تاريخ 2017/05/11 م
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لجان مجلس اإلدارة    .8 

       اللجنة التنفيذية 

إعتمدت الجمعية العامة للشركة في إجتماعها بتاريخ 2016/10/16 م, قواعد إختيار أعضاء اللجنة  التنفيذية ومدة عضويتهم وأسلوب 
عملها. وتشمل مهمات اللجنة التنفيذية ومسؤولياتها ما يلى : 

ممارسة الصالحيات واإلمتيازات الكاملة لمجلس اإلدارة بين إجتماعات المجلس في حاالت عدم إنعقاد المجلس التي يكون فيها إتخاذ      	
إجراء أو قرار سريع مطلوبًا أو مبررًا، ما لم تكن للجنة السلطة إلتخاذ قرار بداًل عن المجلس في أي مسألة يحظر فيها تخويل السلطات 

بموجب   األنظمة المعمول بها أو الذي يستلزم موافقة مساهمي الشركة أو كانت أحد لجان المجلس األخرى مكلفة به تحديدًا.

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

مراجعة تفاصيل خطط عمل الشركة والميزانية ومراقبة تقدم العمل المحرز في خطط العمل والميزانية بشكل منتظم.   	

اإلشراف على أنشطة الرئيس التنفيذي للشركة .  	

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

اإلدارة  مجلس  إلى  بشأنها  التوصيات  وتقديم  األخرى  اإلستراتيجية  واإلتفاقيات  واإلستحواذ  واإلندماج  التحالفات  حاالت  مراجعات   	
للموافقة عليها .

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

 
اجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 2017 م

أســــم العضو 

اإلجتماع
األول

2017/02/12م

اإلجتماع
الثاني

2017/03/15م

اإلجتماع
الثالث

2017/04/23م

اإلجتماع
الرابع

2017/10/22م

اإلجتماع
الخامس

2017/11/26م

اإلجتماع
السادس

اإلجمالي2017/12/10م

هشام بن عبدالملك آل الشيخ
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر  )رئيس اللجنة(

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرفهد بن عبدالرحمن الحصني  )عضو(

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرجين لوك قيرقين  )عضو( 

منصور بن عبدالعزيز البصيلي  
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر)عضو(

3---حضرحضرحضرهمام محمد بدر1  )عضو(

1 نهاية الفترة في تاريخ 2017/05/10 م
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       لجنة المراجعة 

        إعتمدت الجمعية العامة للشركة في إجتماعها بتاريخ 2017/05/24 م , تحديث قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم 
وأسلوب عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.  وتشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلى :

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 .  	

الرقابة  وإدارة  الداخلي  المراجع  أو  الداخلية  المراجعة  وإدارة  الخارجيين  المراجعين  أعمال  وموضوعية  وفعالية  كفاءة  مستوى  تقييم   	
النظامية أو المراقب النظامي.

التنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين .  	

مراجعة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة الداخلية .  	

مراجعة المعامالت والعمليات مع األطراف ذات الصلة.   	

مراجعة والموافقة على ومراقبة تنفيذ خطة اإللتزام .  	

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وعزل وتعويض المراجعين الخارجيين ، مع األخذ بعين اإلعتبار استقالل المراجعين والخبرة الالزمة في   	
قطاع التأمين / إعادة التأمين .

اإلشراف على أنشطة المراجعين الخارجيين والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال التدقيق الموكلة إليهم أثناء أدائهم لواجباتهم.   	

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 .  	

مراجعة الضوابط المالية وغير المالية الداخلية ونظام إدارة المخاطر .  	

تعيين وعزل رئيس قسم المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورئيس قسم اإللتزام الرقابي أو مسؤول اإللتزام الرقابي بعد الحصول   	
على عدم ممانعة مؤسسة النقد ، وتقييم األداء والمكافآت لجميع الموظفين المعنيين .

التأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإدارة الرقابة النظامية أو مسؤول اإللتزام الرقابي والتحقق من عدم   	
وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلبًا على أعمالهم .

مراجعة تقارير إدارة الرقابة النظامية أو مسؤول اإللتزام الرقابي وتقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الموصى   	
بها وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها لمجلس اإلدارة .

مراجعة مالحظات مؤسسة النقد والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة فيما يتعلق بأي مخالفات تنظيمية أو اإلجراءات التصحيحية   	
المطلوبة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة .

متابعة اإللتزام بـما نص عليه تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي ، وجميع التقارير الصادره من قبل الجهات المعنية، ورفع بشأنها   	
التوصيات لمجلس اإلدارة.

مراقبة أنشطة إدارة اإللتزام الرقابي والتأكد من إلتزام الشركة وتقيدها أنظمة ولوائح مؤسسة النقد وهيئة سوق المال وغيرها من   	
األنظمة واللوائح األخرى .

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.

تحديد المرتب الشهري والمكافأة التشجيعية إلدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الرقابة النظامية أو المراجع الداخلي أو مسؤول اإللتزام   	
الرقابي وفقًا للوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
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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.  	

إجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 2017 م

أســــم العضو 

اإلجتماع
األول

2017/01/14م

اإلجتماع
الثاني

2017/02/11م

اإلجتماع
الثالث

2017/04/22م

اإلجتماع
الرابع

2017/07/22م

اإلجتماع
الخامس

2017/10/21م

اإلجتماع
السادس

اإلجمالي2017/12/09م

علي بن سعيد القحطاني
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر)رئيس اللجنة - عضو خارجي(

6حضرحضرحضرحضرحضرحضراسماعيل محبوب  )عضو(

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرهشام العقل )عضو خارجي(

تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة للفترة الحالية والتجديد لهم من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2017/05/24 م.  

مؤهالت و خبرات أعضاء لجنة المراجعة

كعضو خارجي مستقل ، وأصبح رئيسًا لها في العام  2011م        علي القحطاني: انضم األستاذ/ علي القحطاني للجنة المراجعة عام  
2016م. ويحظى األستاذ علي بخبرة واسعة في تخصص المحاسبة واإلدارة المالية تتجاوز 20 عامًا شملت على سبيل المثال توليه 
منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة التعاونية للتأمين خالل الفترة 2007م-2011م ، ويشغل حاليًا وظيفة نائب 
البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  علي  األستاذ  )معادن(.  السعودية  العربية  التعدين  بشركة  المشتركة  للخدمات  التنفيذي  الرئيس 
القانونيين. للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من  المحاسبة  في  الزمالة  إلى شهادة  باإلضافة  الملك سعود  جامعة  المحاسبة من  في 

      إسماعيل محبوب: انضم األستاذ/ اسماعيل محبوب لمجلس إدارة الشركة بصفته عضو مستقل عام 2012م، وهو عضو في لجنة 
المراجعة ولجنة المخاطر واإلكتتاب في الشركة. كما يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة البنك الماليزي للتصدير واإلستيراد )برهاد( وايضًا 
عضوية مجلس إدارة بنك طوكيو-ميتسوبيشي يو-اف-جي )برهاد(. تتجاوز خبراته الـ 35 عام في قطاع التأمين وإعادة التأمين تدرج 
خاللها بالعمل في عدة شركات تأمين وإعادة تأمين في السوق اآلسيوي في ماليزيا، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لدى الشركة 
الماليزية الوطنية إلعادة التأمين وأيضًا كان نائب الرئيس األول لدى شركة لبوان إلعادة التأمين. حاز األستاذ/ اسماعيل محبوب على 
دبلوم عالي من المعهد الملكي البريطاني للتسويق في المملكة المتحدة كما انه حاصل على درجة الزمالة من المعهد المالي الماليزي.

مجال  عامًا في   13 تتجاوز  بخبرة  األستاذ هشام  ويتمتع  2016م،  عام  المراجعة  للجنة  العقل  األستاذ/ هشام  انضم  العقل:  هشام       
السعودي.  العربي  النقد  بمؤسسة  التأمين  القطاع  على  اإلشراف  فريق  العمل ضمن  له  المالية، كما سبق  اإلدارة  و  البنوك  إدارة 
يشغل األستاذ هشام حاليًا وظيفة المدير المالي التنفيذي لدى شركة البالد المالية. األستاذ هشام حاصل على شهادة الماجستير 
الهيئة األمريكية   المحاسبة من  الزمالة في  إلى شهادة  المتحدة األمريكية إضافة  بالواليات  إلينوي  المحاسبة من جامعة  في علوم 
األمريكية. المتحدة  بالواليات  ستانفورد  جامعة  من  المالية  اإلستراتيجية  القيادة  برنامج  أكمل  كما   ، القانونيين  للمحاسبين 
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 لجنة الترشيحات و المكافآت 

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه وفقًا للمتطلبات النظامية والسياسات والمعايير المعتمدة. وعلى   	
اللجنة  مراعاة عدم ترشيح شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة لعضوية اللجنة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه ، بما في ذلك الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه   	
ألعمال مجلس اإلدارة ولجانه .

مراجعة اإلحتياجات الالزمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة بشكل سنوي على األقل وتقديم التوصيات بالحلول بما   	
يتفق ومصلحة الشركة على أفضل وجه. 

وضع سياسات وإجراءات التعاقب لمجلس اإلدارة ولجانه.   	

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

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ) كما أقرت الجمعية العامة ( ولجانه والرئيس التنفيذي وأعضاء   	
اإلدارة العليا على أساس أدائهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وأرباح األعمال المعدلة.

تقييم ومراقبة إستقاللية أعضاء المجلس ولجانه بشكل سنوي على األقل والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح في الحاالت التي   	
يكون فيها العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 

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

إلى  الحاليين  الموظفين  ترقية  أو  العليا و/  بتعيين وإعفاء أعضاء اإلدارة  المتعلقة  المسائل  النهائية للمجلس حول  التوصيات  تقديم   	
وظائف اإلدارة العليا حسب قواعد مؤسسة النقد المتعلقة بـمالءمة ومناسبة األشخاص.

تقديم التوصيات النهائية للمجلس فيما يخص إعفاء أعضاء اإلدارة العليا.   	

وضع سياسة وإجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء اإلدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط وإجراءات التعاقب الوظيفي   	
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.  	

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

تقييم ومراقبة إستقاللية أعضاء المجلس ولجانه بشكل سنوي على األقل والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح في الحاالت التي   	
يكون فيها العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 

        إعتمدت الجمعية العامة للشركة في إجتماعها بتاريخ 2016/10/16 م, قواعد إختيار أعضاء لجنة  الترشيحات والمكافآت ومدة 
عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. وتشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلى:

أســــم العضو 

اإلجتماع
األول

2017/02/12م

اإلجتماع
الثاني

اإلجمالي2017/12/10م

2حضرحضرمشاري بن إبراهيم الحسين )رئيس اللجنة(

2حضرحضرمنصور بن عبدالعزيز البصيلي )عضو(

2حضرحضرهمام محمد بدر  )عضو(

2حضرحضرأحمد محمد صباغ  )عضو(

 إجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 2017 م
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أســــم العضو 

اإلجتماع
األول

2017/01/16م

اإلجتماع
الثاني

2017/02/12م

اإلجتماع
الثالث

2017/04/23م

اإلجتماع
الرابع

اإلجمالي2017/09/28م

3حضرحضرحضرلم يحضرهشام بن عبدالملك آل الشيخ )رئيس اللجنة(

4حضرحضرحضرحضرمشاري بن إبراهيم الحسين )عضو(

2-حضرحضرلم يحضرمحمود جميل حسوبه1 )عضو(

1حضر---محمد بن عمير بن عايض العتيبي2 )عضو(

4حضرحضرحضرحضرفهد بن عبدالرحمن الحصني )عضو(

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

التنفيذي  والرئيس  ولجانه   ) العامة  الجمعية  أقرت  كما   ( اإلدارة  أعضاء مجلس  لتعويضات ومكافآت  واضحة  وضع سياسات   	
وأعضاء اإلدارة العليا على أساس أدائهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وأرباح األعمال المعدلة.

إصدار قرارات تنفيذ اإلستراتيجية لكل شريحة من شرائح المحافظ اإلستثمارية ، وما إذا كان التعرض في كل شريحة سينفذ   	
عن طريق أسلوب اإلدارة السلبي أو اإليجابي ، أن تتم إدارتها محليًا أو بواسطة مدراء خارجيين عن طريق تفويضات منفصلة أو 

صناديق إستثمارية .

مراجعة القرارات التي يتخذها فريق اإلدارة ومستشار )مستشاري( اإلستثمار .  	

التقارير إلى المجلس حول أداء استثمارات الشركة من حيث المخاطر ، العوائد على اإلستثمار ، المخصصات وعن أي  تقديم   	
تطورات رئيسية ذات صلة .

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

       إعتمدت الجمعية العامة للشركة في إجتماعها بتاريخ 2016/10/16 م, قواعد إختيار أعضاء لجنة  اإلستثمار ومدة عضويتهم 
وأسلوب عمل اللجنة. وتشمل مهمات لجنة اإلستثمار ومسؤولياتها ما يلي:

 إجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 2017 م

 لجنة اإلستثمار

1 نهاية الفترة في تاريخ 2017/05/10 م

2 بداية الفترة في تاريخ 2017/05/11 م



تقرير مجلس اإلدارة
ثالثًا: اإللتزامات واإلفصاحات واإلقرارات حسب اللوائح التنظيمية

50

لجنة المخاطر واإلكتتاب

      إعتمدت الجمعية العامة للشركة في إجتماعها بتاريخ 2016/10/16 م, قواعد إختيار أعضاء لجنة  المخاطر واإلكتتاب ومدة عضويتهم    
وأسلوب عمل اللجنة. وتشمل مهمات لجنة المخاطر واإلكتتاب ومسؤولياتها ما يلي:

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.  	

 1 نهاية الفترة في تاريخ 2017/05/10 م

 إجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 2017 م

أســــم العضو 

اإلجتماع
األول

01/12
2017م

اإلجتماع
الثاني
02/11
2017م

اإلجتماع
الثالث
02/12
2017م

اإلجتماع
الرابع

04/18
2017م

اإلجتماع
الخامس
04/22
2017م

اإلجتماع
السادس
07/10
2017م

اإلجتماع
السابع
10/16
2017م

اإلجتماع
الثامن
10/21
2017م

اإلجتماع
التاسع
12/09
اإلجمالي2017م

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرجين لوك قيرقين )رئيس اللجنة(

لم حضرحضرحضرحضرحضرإسماعيل محبوب )عضو( 
8حضرحضرحضريحضر

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرهمام محمد بدر  )عضو(

فهد بن عبدالرحمن الحصني1  
5----حضرحضرحضرحضرحضر)عضو(

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرأحمد محمد صباغ  )عضو(



تقرير مجلس اإلدارة
ثالثًا: اإللتزامات واإلفصاحات واإلقرارات حسب اللوائح التنظيمية

51

مناصب ومؤهالت وخبرات أعضاء األدارة العليا  .9

فهد عبدالرحمن الحصني:  انضم األستاذ/ فهد الحصني لمجلس إدارة الشركة بصفته عضو تنفيذي عام 2011م، ويشغل 
منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة اإلستثمار في الشركة، كما يشغل 
عضوية مجلس إدارة شركة بروبيتاز القابضة )برومودا(. وهو كذلك عضو الجمعية الدولية للتأمين )IIS(، ونائب رئيس لجنة 
إعادة التأمين وعضو اللجنة التنفيذية في اتحاد التأمين الخليجي )GIF(. تتجاوز خبراته الـ 20 عام في قطاع التأمين وإعادة 
التأمين تدرج خاللها في عدة مناصب إدارية شملت مجاالت مثل تطوير األعمال، وإدارة اإلكتتاب، وإدارة المطالبات. حاز 
األستاذ/ فهد الحصني على درجة الماجستير في التأمين وإدارة المخاطر من جامعة سيتي بلندن باإلضافة إلى درجة الزمالة 

من معهد التأمين الملكي في المملكة المتحدة.

نيلمن بريز: المدير المالي للشركة وأمين سر مجلس اإلدارة ، انضم األستاذ نيلمن للشركة عام 2010م ويتمتع بخبرة أكثر 
من 25 عامًا في تخصص المحاسبة واإلدارة المالية واإلستثمار وإدارة المخاطر. ولدى األستاذ بيريز معرفة بقطاع التأمين 
وإعادة التأمين من خالل العمل في شركات في منطقة الخليج والمملكة المتحدة.  ونال األستاذ نيلمن شهادة الماجستير 
 Chartered Management( إدارة األعمال من جامعة نوتنغهام في بريطانيا ، كما حصل على شهادة المحاسبة المعتمدة

 .)Accountant CMA

مؤمن مختار: مدير عام اإلكتتاب للشركة ، انضم األستاذ مؤمن للشركة عام 2015م  وتتجاوز خبرة األستاذ مؤمن 30 عامًا 
في قطاع التأمين وإعادة التأمين تولى خاللها عدة مناصب قيادية في مجال اإلكتتاب و إعادة التأمين كان اخرها منصب 
مدير عام إعادة التأمين واإلدارة الفنية في شركة التعاونية للتأمين. األستاذ مؤمن حاصل على شهادة البكالوريس في 

التجارة و إدارة األعمال من جامعة حلوان في جمهورية مصر العربية.

عامًا في قطاع   17 تتجاوز  خبرة  ولديه   ، 2011م  عام  للشركة  أحمد  األستاذ  انضم   ، العمليات  عام  مدير   : الجبر  أحمد 
التأمين و إعادة التأمين وقد شغل في السابق عدة مناصب في تخصص الموارد البشرية، و اإلدارة االستراتيجة،  و تطوير 

األعمال، والمطالبات. ونال األستاذ أحمد شهادة الماجيستير في إدارة األعمال من جامعة برادفورد في بريطانيا.

ممراج جهار: مدير اإلستثمار للشركة ، انضم األستاذ ممراج للشركة عام 2014م وشغل في السابق عدة مناصب في 
مجال اإلسثمار وإدارة المحافظ لشركات تأمين ألكثر من 15 عامًا. ونال األستاذ ممراج شهادة الماجستير في المحاسبة و 
 Chartered Financial Analyst ( اإلحصاء من جامعة راجستان في الهند كما حصل على الزمالة لبرنامج التحليل المالي

.)CFA

هاشم طه: مدير عام الشؤون القانونية و التعويضات ، انضم األستاذ هاشم للشركة عام 2009م ويتمتع األستاذ هاشم 
بخبرة متنوعة تتجاوز 30 عامًا عمل خاللها في شركات تأمين في منطقة الخليج وتدرج في مناصب قيادية شملت مجاالت 
اإلكتتاب ، و المطالبات ، والشؤون القانونية. األستاذ هاشم حاصل شهادة البكالوريس في القانون من جامعة القاهرة 

في السودان.

أحمد القريشي: المدير اإلكتواري ومدير إدارة المخاطر ، انضم األستاذ أحمد للشركة عام 2014 م وتتجاوز خبرته 14 عامًا 
وشغل في السابق عدة مناصب في مجال مراقبة البنوك والتأمين ضمن مؤسسة النقد العربي السعودي ، ونال األستاذ 
أحمد شهادة الماجستير في العلوم اإلكتوارية من جامعة بال في الواليات المتحدة األمريكية كما حصل على الزمالة في 

العلوم االكتوارية )Fellowship of Society of Actuaries )FSA( من الجمعية األمريكية لإلكتواريين.

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

ال توجد لدى الشركة مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة  وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من   
شركاتهم التابعة، خالف ما هو موضح في الفقرة 13 أدناه. 

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

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

بيان بأي استثمارات أو احتياطيات أنشأتها الشركة لصالح موظفيها  .12
لم تقم الشركة بعمل أي إستثمارات أو إحتياطيات لصالح موظفيها.  
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نسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة لعام 2017م   .13

إسم العضو

عدد األسهم 
أو أدوات الدين 
في بداية العام

 نسبة 
الملكية في 
بداية العام

 صافي
التغيير عدد 

 األسهم
خالل العام

 نسبة
التغير خالل 

العام

إجمالي 
 األسهم
 نهاية
العام

 إجمالي
 نسبة التملك
نهاية العام

هشام بن عبدالملك آل الشيخ وعائلته
%10,0000.01%00%10,0000.01رئيس مجلس اإلدارة

مشاري بن إبراهيم الحسين وعائلته نائب 
%5,0000.005%00%5,0000.005رئيس مجلس اإلدارة

أحمد محمد صباغ وعائلته
%400,0000.4%00%400,0000.4عضو  مجلس اإلدارة

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

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

منصور بن عبدالعزيز البصيلي وعائلته
%71,1170.07%00%71,1170.07عضو مجلس اإلدارة

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

محمد بن عمير بن عايض العتيبي وعائلته
%1,0000.001%00%1,0000.001عضو مجلس اإلدارة

فهد بن عبدالرحمن الحصني وعائلته
%1,5000.0015%00%1,5000.0015عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

نيلمن بريز وعائلته  
%00%00%00المدير المالي

مؤمن مختار وعائلته
%00%00%00مدير عام اإلكتتاب 

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

ممراج جهار وعائلته
%00%00%00مدير اإلستثمار

هشام طه وعائلته
%00%00%00مدير عام الشؤون القانونية و التعويضات

أحمد القريشي وعائلته
 مدير إدارة المخاطر و 

المدير اإلكتواري
00%00%00%
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إعتمدت الجمعية العامة للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/05/24م سياسة مكافآت و تعويضات محدثة ألعضاء  مجلس   
اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس . و بناًء على هذة السياسة تم تعديل بدل حضور جلسات المجلس ولجانة إلى 5,000 ريال عن 
كل جلسة بداًل عن 3,000 ريال عن كل إجتماع و مبلغ 1,500 ريال لقاء حضوره إجتماع اللجان المنبثقة باإلضافة إلى النفقات الفعلية 
التي تكبدها العضو لحضوره اإلجتماع و يستحق رئيس مجلس اإلدارة مكافأة سنوية قدرها بحد أدنى 180,000 ريال و للعضو مكافأة 

قدرها بحد أدنى 120,000 ريال تقر من الجمعية العامة للشركة. 

        و بالنسبة لألعضاء الخارجيين للجنة المراجعة و بحسب موافقة الجمعية العامة تم تعديل بدل الحضور إلى 5,000 ريال لقاء كل إجتماع 
يحضره العضو  باإلضافة إلى النفقات الفعلية التي تكبدها العضو لحضوره اإلجتماع ، و يستحق العضو مكافأة سنوية قدرها 90,000 

ريال.

مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان  .14

)بآالف الرياالت(

البيان

 أعضاء
 مجلس
اإلدارة

التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين/

المستقلين

مجموع ما حصل عليه
 خمسة من كبار التنفيذيين

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

والتعويضات

6,782--الرواتب والتعويضات

2291,7142,030المكافآت الدورية والسنوية

-79980مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف مجلس االدارة

-788أتعاب إستشارية

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

3083,4828,812المـجمــــوع
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ملكية أسهم الشركة  .16
يوضح الجدول التالي قائمة بالمالك الرئيسيين الذين يملكون %5 أو أكثر من أسهم الشركة.  

األسم
عدد األسهم في
2017/01/01م

 نسبة التملك في
2017/01/01م

 عدد األسهم في
2017/12/31م

 نسبة التملك في
التغير2017/12/31م

شركه أحمد حمد القصيبي 
و إخوانه

5,000,0005%5,000,0005%0�

عقود فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا   .17
          تم خالل العام 2017م دفع مبلغ 788,123 ريال لعضو مجلس اإلدارة لألستاذ /جين لوك قرقين بحسب عقد لتقديم خدمات إستشارية 
في مجال إعادة التأمين يسري لمدة عام وينتهي في 2018/04/30م قابل للتجديد. كما أجرت الشركة عقود إعادة تأمين لمدة عام مع 
شركة التأمين اإلسالمية )األردن( بمجموع أقساط تقدر بقيمة 3,335,090 ريال علمًا بأن األستاذ / أحمد محمد صباغ عضوٌا في مجلس 
إدارتها. كما أجرت الشركة أيضًا عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة إسكان للتأمين )مصر( بمجموع أقساط تقدر بقيمة 243,085 ريال 
علمًا بأن األستاذ/ همام محمد بدر رئيسًا لمجلس إدارتها. كما أجرت الشركة أيضًا عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة مامدا إلعادة 
التأمين )المغرب( بمجموع أقساط تقدر بقيمة 259,292 ريال علمًا بأن األستاذ/ جين لوك قرقين هو نائب الرئيس التنفيذي للشركة. 
وكذلك هناك رسوم حفظ مع شركة إتش إس بي سي السعودية بمبلغ وقدره 154,000 ريال علمًا بأن األستاذ / منصور البصيلي 
 Probitas المملوكة لشركة   Probitas Corporate Capital Ltd الشركة وشركة الى عقود بين  . باإلضافة  إدارتها  رئيسًا لمجلس 
Holdings )Bermuda( Ltd والتي تمتلك الشركة %49.9 من أسهمها العادية ، وبالتالي فيها مصلحة لكل من رئيس مجلس اإلدارة 
األستاذ/ هشام آل الشيخ ، وعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ جون لوك قيرقين ، واألستاذ/ فهد الحصني ، نظير عضويتهم في مجلس 
إدارة شركة Bermuda( Ltd( Probitas Holdings ، وعضوية األستاذ/ جون لوك قيرقين و األستاذ نيلمين بيريز )المدير المالي(  في 
تأمين لمدة عام وتقدر أقساطها بقيمة  إعادة  إتفاقيات  إدارة شركة Probitas Corporate Capital Ltd ، وهي عبارة عن  مجلس 
22,312,500ريال، وإيداع مبلغ ضمان بمبلغ 37,500,000 ريال سعودي لدى سوق لويدز في المملكة المتحدة، والترخيص بها لعام 
قادم ، وذلك بدون شروط تفضيلية ،  هذا وقد تمت الموافقة على العقود التى فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية 

العامة للشركة . وقد تم تنفيذ جميع هذه العقود طبقًا لإلجراءات المعتمدة من قبل الشركة.

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

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

        تم فرض غرامة من المؤسسة النقد العربي السعودي بمبلغ 1,511 ريال سعودي الناتجة عن تأخر بسداد رسوم الرقابة والتفتيش 
وذلك بسبب إختالف مواعيد اإلعالن عن القوائم المالية حسب جدول المواعيد المعتمدة من هيئة السوق المالية. لتالفي تكرار هذا 

سيتم دفع رسوم الرقابة والتفتيش بنهاية الفترة المالية بغض النظر عن موعد إصدار القوائم المالية. 

رأس مالها اسم الشركة التابعة
نسبة ملكية 
نشاطها الرئيس الشركة فيها 

المحل الرئيس 
لعملياتها

محل 
التأسيس

 Probitas Holding
)Bermuda( LTD

 4,508,982
برموداالمملكة المتحدةالتأمين %49.9دوالر أمريكي

فعالية الرقابة الداخلية بالشركة  .19
يسعى نظام الرقابة الداخلية بالشركة إلى توفير التحقق من أن وسائل التحكم والرقابة كافية بدرجة معقولة وكذلك إلى التأكد من سالمة   
التقارير المالية والحد من المخاطر، وقامت إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة وال توجد نتائج جوهرية للمراجعة السنوية 

لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. كما وتؤكد لجنة المراجعة عدم وجود تعارض بين قرارات اللجنة وقرارات مجلس إدارة الشركة. 
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20. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها 

عدد طلبات الشركة 
أسباب الطلبتاريخ الطلبلسجل المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،2017/01/31م1
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين  

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ، 2017/02/28م2
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين  

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،2017/03/31م3
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين  

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،2017/04/30م4
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين  

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،2017/05/31م5
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين  

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،2017/07/02م6
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين  

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،2017/07/31م7
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين  

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،2017/08/31م8
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين  

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،2017/09/30م9
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين  

مادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،2017/10/31م10
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين  

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،2017/11/30م11
و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين  

2017/12/31م12
التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،

و الحتساب التغيرات في حقوق المساهمين  و كجزء من تحضيرات الجمعية  العامة 
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بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة  )بآالف الرياالت(   .21

مراجعو الحسابات الخارجيين  .22
وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017/4/23م على إقتراح مجلس اإلدارة  بتعيين كل من السادة كي بي إم جي الفوزان 
و السدحان ومكتب السادة بي كي إف البسام و النمر محاسبون متحالفون للقيام بدور مشترك كمراجعي حسابات الشركة للسنة 

المالية المنتهية في 2017/12/31م.

معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية  .23
       تطبق الشركة معايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية  المعدلة بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة و ضريبة 

الدخل. ولم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية.

اإلقرارات  .24
)إعادة(  التأمين  إلعادة  السعودية  الشركة  إدارة   مجلس  يقر   

التعاونية أنه:
ال توجد أي قروض على الشركة سواء كانت واجبة السداد عند 	 

سداد  مبالغ  أي  بدفع  الشركة  تقم  ولم  ذلك،  غير  أو  الطلب 
لقروض خالل السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

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

خالل السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
ال توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة 	 

للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق إكتتاب أو 
خالل  الشركة  منحتها  أو  الشركة  أصدرتها  مشابهة  حقوق  أي 

العام المالي 2017م.
لم تقم الشركة بإسترداد أو شراء أو إلغاء من جانبها ألي أدوات 	 

دين قابلة لإلسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية.
الشركة طرفًا فيه 	  2017م أي عقد كانت  العام  ال يوجد خالل 

أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو المدير 
ذكرة في  تم  ما  بهم خالف  أو ألي شخص ذو عالقة  المالي 

فقرة )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.1. 
أن نظام الرقابة الداخلية ُأعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.2. 
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة   3. 

نشاطها.

الخاتمة
الكرام  الشركة  اإلدارة عن شكره وتقديره لعمالء  يعرب مجلس  وإذ 
على ما يولوننا من ثقة غالية، فإن المجلس يسره أن يقدم خالص 
دور  إلسهامهم  أصبح  الذين  المساهمين  لجميع  وامتنانه  شكره 
كبير في تطوير الشركة السعودية إلعادة التأمين  )إعادة( ، ويسجل 
على  فيها  والعاملين  الشركة  إلدارة   أيضا  تقديره  اإلدارة   مجلس 

جهودهم المخلصة التي بذلوها خالل العام.

المبالغ المسددةالمبالغ المستحقةاألسبابالوصف

37,43115,731    حصة الشركة حسب األنظمة الزكوية والضريبية في المملكةالزكاة وضريبة الدخل 

1,4303,107 حصة الشركة حسب األنظمة الزكوية والضريبية في المملكةضريبة االستقطاعات 

3114,437 رسوم اإلشراف لمؤسسة النقد العربي السعوديتكاليف الرقابة والتفتيش 

 إشتراكات التأمينات اإلجتماعية  لموظفي الشركة تأمينات اجتماعية
1381,689 للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

39,31024,964اإلجمالي





2.6 B

قيمة األصول 
مليار ريال

) إعادة(   إحدى   أهم   مزاياها   التنافسية   التي   ترتكز   منذ   تأسيسها   في   العام  2008 م  شّكل   المركز   المالي   القوي   لـ 
 عليها   في   تعزيز   ثقة   العمالء   في   قدرتها   على   الوفاء   بالتزاماتها   المالية   ،   وتوظيف   رأس   المال   القوي   في   استيعاب  
 األخطار   وتوفير   تغطيات   تأمينية   موّسعة،   باإلضافة   إلى   دعم   األداء   المالي   من   خالل   تحقيق   عوائد   من   عمليات  
ف   االستثمار  .       هذا وقد تجاوز   إجمالي   أصول   الشركة  2.6  مليار   ريال   بالمقارنة   بمليار   ريال   عند   التأسيس            .  وتصنَّ
 )   إعادة   (  ضمن   أقوى   شركات   إعادة   التأمين   في   الشرق   األوسط   من   حيث    رأس   المال   وهامش مالئة مالية  يزيد  

 عن �170   من المتطلبات النظامية   وتصنيف  »قوي جدا«    لرأس المال حسب وكالة  ستاندارد   اند   بورز     .         



2.6 B
للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م

للشركة السعودية إلعادة التأمين )إعادة( التعاونية

القوائم المالية وتقرير مراجعي 
الحسابات المستقلين
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تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017



63

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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إيضاحات
2017

ريال سعودي
2016

ريال سعودي

موجودات عمليات إعادة التأمين

653,494,19142,891,784نقدية وشبه النقدية

1458,003,12567,551,600ودائع ألجل

868,7281,070,010دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل 

7358,871,064181,957,594أقساط تامين مدينة ، صافي

8106,316,03293,447,337إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

15372,087,694262,339,842أقساط تأمين مستحقة

11117,679,1883,758,101الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

14,299,77817,516,594أقساط فائض الخسارة المؤجلة 

9165,839,483110,649,986الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

12100,345,14481,705,133تكاليف إكتتاب مؤجلة

10103,964,04049,276,087مصاريف مدفوعة مقدما و ودائع و موجودات أخرى 

144,461,682152,144,139مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

132,286,3893,402,655ممتلكات ومعدات ، صافي

1,598,516,5381,067,710,862مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين 

موجودات المساهمين

631,737,57927,950,269النقدية وشبه النقدية

112,456,507-14ودائع ألجل

3,2502,191,242دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل 

3,830,9834,143,727دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك

8758,751,497724,579,017إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

10228,47145,178مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

-1791,954,382إستثمار في شركة زميلة

28100,000,000100,000,000وديعة نظامية 

2813,127,88210,242,145عوائد إستثمار الوديعة النظامية  

1331,249,58032,110,109ممتلكات ومعدات  ، صافي

1,030,883,6241,013,718,194مجموع موجودات المساهمين

2,629,400,1622,081,429,056مجموع الموجودات

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءآ ال يتجزأ من هذة القوائم المالية.

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2017
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إيضاحات
2017

ريال سعودي
2016

ريال سعودي

مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

16,648,19318,217,139ذمم دائنة 

229,763,82451,919,382ذمم إعادة إسناد دائنة

7,891,27575,603أقساط إعادة إسناد مستحقة

11461,488,892306,479,380إجمالي األقساط غير المكتسبة

9861,052,967680,013,941إجمالي المطالبات تحت التسوية

167,542,299848,245دخل عموالت غير مكتسبة

195,742,6513,906,248مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

185,729,2773,958,044مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

1,595,859,3781,065,417,982مجموع مطلوبات عمليات إعادة التأمين

فائض عمليات إعادة التأمين

2,657,1602,292,880الفائض المتراكم

1,598,516,5381,067,710,862مجموع مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

مطلوبات و حقوق المساهمين
مطلوبات المساهمين

37,431,37039,728,370 )ت(21مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

144,461,682152,144,139مبالغ مستحقة إلى عمليات إعادة التأمين

197,069,8926,302,569مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

2813,127,88210,242,145عوائد إستثمار الوديعة النظامية مؤجلة

202,090,826208,417,223مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

221,000,000,0001,000,000,000رأس المال

236,070,9246,070,924إحتياطي نظامي 

-)1,961,580(17إحتياطيات اخرى

)200,769,953()175,316,546(عجز متراكم 

828,792,798805,300,971مجموع حقوق المساهمين

1,030,883,6241,013,718,194مجموع  مطلوبات و حقوق المساهمين

مجموع مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين ومطلوبات وحقوق  
2,629,400,1622,081,429,056المساهمين

قائمة المركز المالي )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءآ ال يتجزأ من هذة القوائم المالية.



66

إيضاحات
2017

ريال سعودي
2016

ريال سعودي

942,006,884985,510,354إجمالي األقساط المكتتبة

)5,582,043()274,514,242(أقساط معاد إسنادها

)41,744,005()30,571,165(مصاريف فائض الخسارة

11636,921,477938,184,306صافي األقساط المكتتبة

192,913,534)41,088,425(11التغير في صافي  األقساط غير المكتسبة

11595,833,0521,131,097,840صافي األقساط المكتسبة

)952,890,160()293,264,688(30صافي المطالبات المسددة

44,258,942)125,849,529(9التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

)908,631,218()419,114,217(صافى المطالبات المتكبدة

)164,692,446()146,126,103(12إجمالي تكاليف االكتتاب وعموالت أرباح

1611,258,2232,982,263عموالت مكتتبة على عمليات معاد إسنادها 

)4,927,552()4,710,034(اتعاب إشراف ورقابة 

)166,637,735()139,577,914(صافي تكاليف اإلكتتاب

37,140,92155,828,887الفائض  من عمليات اعادة التامين 

1,783,1362,105,663دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 

8188,05398,858 )ت(أرباح  محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

أرباح غير محققة من استثمارات مدرجة  قيمتها العادلة في قائمة 
83,930,6422,352,103 )ت(الدخل 

1,074,939921,733إيرادات أخرى

)344,216()504,593(مصاريف إدارة اإلستثمارات

)38,058,515()38,873,345(24مصاريف عمومية وإدارية

)11,874,657()1,096,952(خسائر تحويل عمالت أجنبية

3,642,80111,029,856صافي فائض عمليات إعادة التأمين 

)9,926,870()3,278,521(2حصة المساهمين من فائض عمليات إعادة التأمين

364,2801,102,986فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة المساهمين

2,292,8801,189,894الفائض المتراكم  في  بداية السنة

2,657,1602,292,880الفائض المتراكم  في  نهاية السنة

--ايرادات شاملة أخرى

364,2801,102,986إجمالي الدخل  الشامل للسنة من عمليات اعادة التأمين

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءآ ال يتجزأ من هذة القوائم المالية.

قائمة الدخل الشامل لعمليات إعادة التأمين
 والفائض المتراكم

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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إيضاحات
2017

ريال سعودي
2016

ريال سعودي

3,278,5219,926,870حصة المساهمين من  فائض عمليات إعادة التأمين

790,4463,740,243دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل

2,688,3202,980,537دخل عموالت خاصة من سندات وصكوك

-17165,962الدخل من شركة زميلة

81,151,270433,532 )ت(أرباح محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

أرباح غير محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة 
846,017,73212,819,617 )ت(الدخل 

4,636,6772,693,101توزيعات أرباح

58,728,92832,593,900إجمالي اإليرادات

)2,802,742()8,947,126(مصاريف إدارة اإلستثمارات

)9,851,144()7,853,573(24مصاريف عمومية وإدارية

)1,576,144()3,002,231(25مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة

99,954)38,113( )خسائر( / أرباح تحويل عمالت أجنبية

38,887,88518,463,824صافي دخل السنة 

270.3890,185ربح السهم األساسي والمخفض للسنة 

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءآ ال يتجزأ من هذة القوائم المالية.

قائمة دخل عمليات المساهمين 
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017  
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2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

38,887,88518,463,824صافي دخل السنة 

--خسائر شاملة أخرى

بنود يمكن اعادة تصنيفها الحقا في قائمة الدخل

-)1,961,580(الحصة في احتياطي خسائر ترجمة العمالت األجنبية في الشركات الزميلة

36,926,30518,463,824إجمالي الدخل الشامل للسنة 

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءآ ال يتجزأ من هذة القوائم المالية.

قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017  
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المجموعالمساهمون غير الخليجيينالمساهمون الخليجيون والجمهور العام

رأس المال
ريال سعودي

اإلحتياطي 
النظامي

ريال سعودي
العجز المتراكم

ريال سعودي

احتياطيات 
اخرى

ريال سعودي
رأس المال

ريال سعودي

اإلحتياطي 
النظامي

ريال 
سعودي

)العجز 
المتراكم(  

األرباح المبقاة 
ريال سعودي

احتياطيات 
اخرى
ريال 

سعودي
رأس المال

ريال سعودي

اإلحتياطي 
النظامي

ريال سعودي
العجز المتراكم

ريال سعودي

احتياطيات 
اخرى

ريال سعودي
المجموع

ريال سعودي

الرصيد كما في 
805,300,971-)200,769,953(1,000,000,0006,070,924-)46,603(29,109,600176,722-)200,723,350(1970,890,4005,894,202 يناير 2017 

المحول خالل 
------)2,031,633()43,447()7,156,640(-7,156,64043,4472,031,633السنة

صافي ربح 
38,887,885-38,887,885---853,589---38,034,296--السنة 

خسائر شاملة 
)1,961,580()1,961,580(---)43,057(---)1,918,523(---أخرى

إجمالي الدخل 
36,926,305)1,961,580(38,887,885--)43,057(853,589--)1,918,523(38,034,296--الشامل للسنة

الزكاة المحملة 
خالل السنة 
)إيضاح 21( 

--)13,360,674(-------)13,360,674(-)13,360,674(

الضريبة 
المحملة خالل 

السنة
 )إيضاح 21( 

------ )73,804(--- )73,804(- )73,804(

الرصيد كما في 
31 ديسمبر 

 2017
978,047,0405,937,649)174,018,095()1,918,523(21,952,960133,275)1,298,451()43,057(1,000,000,0006,070,924)175,316,546()1,961,580(828,792,798

الرصيد كما في 
802,136,724-)203,934,200(1,000,000,0006,070,924-23,921,694145,227573,437-)204,507,637(1976,078,3065,925,697 يناير 2016

المحول خالل 
------)1,086,968(5,187,90631,495-1,086,968)31,495()5,187,906(السنة

صافي ربح 
18,463,824-18,463,824---537,482---17,926,342--السنة

إيرادات شاملة 
-------------أخرى

إجمالي الدخل 
الشامل للسنة 

)إيضاح 21(
--17,926,342---537,482---18,463,824-18,463,824

الزكاة المحملة 
خالل السنة 
)إيضاح 21(

--)15,229,023(-------)15,299,023(-)15,299,023(

الضريبة 
المحملة خالل 

السنة 
------)70,554(---)70,554(-)70,554(

 الرصيد كما
في 31 ديسمبر 

 2016
970,890,4005,894,202)200,723,350(-29,109,600176,722)46,603(-1,000,000,0006,070,924)200,769,953(-805,300,971

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءآ ال يتجزأ من هذة القوائم المالية.

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017  
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إيضاحات
2017

ريال سعودي
2016

ريال سعودي

األنشطة التشغيلية

364,2801,102,986فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة المساهمين       

حصة  بعد  التأمين  إعادة  عمليات  فائض  لـتسوية  التعديالت 
المساهمين الى صافي النقد الناتج من االنشطة التشغيلية:

182,155,9151,174,484مكافآة نهاية الخدمة للموظفين 

131,884,0032,349,025 إستهالك

860,529888,748إعادة توزيع مصاريف اإلستهالك من عمليات المساهمين 

)98,858()188,053(8 )ت(أرباح  محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

قائمة  في  العادلة  قيمتها  مدرجة  إستثمارات  من  محققة  غير  أرباح 
)2,352,103()3,930,642(8 )ت(الدخل 

3,605,358)113,921,087(الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

)196,518,892(155,009,512إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 

7333,4402,330,630مخصص  ديون مشكوك في تحصيلها

3,278,5219,926,870حصة المساهمين من فائض عمليات إعادة التأمين       

و  الموجودات  في  التغيرات  قبل  التشغيلية  )الخسائر(   / األرباح 
)177,591,752(45,846,418المطلوبات التشغيلية 

التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية: 

10,853,683)177,246,910(أقساط تأمين مدينة ، إجمالي 

178,483,786)109,747,852(أقساط تأمين مستحقة

)50,153,146()55,189,497(الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

12,443,314)18,640,011(تكاليف إكتتاب مؤجلة 

)126,930(3,216,816أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

41,945,169)54,687,953(مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

8,115,417)1,568,946(ذمم دائنة

177,844,44236,992,201ذمم إعادة إسناد دائنة

)278,864(7,815,672أقساط إعادة إسناد مستحقة

181,039,0265,894,204إجمالي المطالبات تحت التسوية 

)958,360(6,694,054دخل عموالت غير مكتسبة

)278,964(1,836,403مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

7,211,62265,339,758النقد من  العمليات التشغيلية 

)381,153()384,682(مكافآة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

6,826,98064,958,605صافي النقد من األنشطة التشغيلية

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءآ ال يتجزأ من هذة القوائم المالية.

قائمة التدفقات النقدية لعمليات إعادة التأمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017  
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إيضاحات
2017

ريال سعودي
2016

ريال سعودي

األنشطة اإلستثمارية

)32,333,268(9,548,475ودائع ألجل 

)997,811(201,282دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

)295,835()767,737(13شراء ممتلكات ومعدات 

)39,232,824()51,000,000(8 )ت(إضافات لإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

متحصالت من إستبعاد إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة 
842,250,00021,943,821 )ت(الدخل

)50,915,917(232,020صافي النقد من /  )المستخدم(  في  األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)32,176,596(3,543,407مستحق من عمليات المساهمين

)18,133,908(10,602,407الزيادة  / )النقص( في النقدية وشبه النقدية

42,891,78461,025,692النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

653,494,19142,891,784النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءآ ال يتجزأ من هذة القوائم المالية.

قائمة التدفقات النقدية لعمليات
 إعادة التأمين )تتمة(

للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 

71
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إيضاحات
2017

ريال سعودي
2016

ريال سعودي

األنشطة التشغيلية

38,887,88518,463,824صافي ربح السنة  

التعديالت لتسوية صافي الربح الى صافي النقدية المستخدمة في 
االنشطة التشغيلية:

)433,532()1,151,270(8 )ت(أرباح محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

قائمة  في  العادلة  قيمتها  مدرجة  إستثمارات  من  محققة  غير  أرباح 
)12,819,617()46,017,732(8 )ت(الدخل

-)165,962(17الحصة من ارباح االستثمار في الشركات الزميلة 

)2,649,751()2,885,737( عوائد الوديعة النظامية 

)9,926,870()3,278,521(حصة المساهمين من فائض عمليات إعادة التأمين       

والمطلوبات  الموجودات  في  التغيرات  قبل  التشغيلي  العجز 
)7,365,946()14,611,337(التشغيلية 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

360,812)183,293(مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

767,3234,128,894مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

2,885,7372,649,751عوائد الوديعة النظامية المؤجلة

)14,989,931()15,731,478(الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

)15,216,420()26,873,048(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)1,650,831(2,187,992دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

)1,923,242(312,744دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات و صكوك

)149,522,772()154,342,957(8 )ت(إضافات لإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

8167,339,479125,777,170 )ت(متحصالت من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

-)93,750,000(17إستثمار في شركات زميلة 

112,456,5076,392,493ودائع ألجل

)20,927,182(34,203,765صافي النقد من األنشطة / )المستخدم في( اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

32,176,596)3,543,407(مستحق إلى عمليات إعادة التأمين

)3,967,006(3,787,310الزيادة / )النقص(  في النقدية وشبه النقدية

27,950,26931,917,275النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

631,737,57927,950,269النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 
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التكوين واألنشطة الرئيسية   .1
الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاونية ) إعادة ( - شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل   
التجاري رقم 1010250125 بتاريخ 12 جمادي األول 1429هـ )الموافق 17 مايو 2008( ولديها فرع في والية البوان، ماليزيا بموجب 
الدائري  الطريق  الوادى،   ،11372 الرياض   ،300259 . ب  للشركة هو ص  المسجل  المكتب  عنوان  إن   .2014146IS رقم  ترخيص 

الشمالي الغربي، مخرج 7، مبنى 4130،  الرياض، المملكة العربية السعودية.  

         خالل العام، استثمرت الشركة بنسبة %49,9 في االسهم العادية لشركة بروبيتاز القابضة )برمودا( المحدودة والتي تستثمر في اعمال 
التأمين واعادة التأمين في سوق لويدز بلندن,المملكة المتحدة. قامت الشركة بالمحاسبة في االستثمار بالشركات الزملية بطريقة 

)االستثماروفقًا لحقوق الملكية(.  

إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة أعمال إعادة التأمين التعاوني والنشاطات ذات العالقة في المملكة العربية السعودية وخارجها.  

أسس اإلعداد   .2

أسس القياس   
التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس االستثمارات بالقيمة العادلة  المدرجة قيمتها  يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة   

العادلة في قائمة الدخل.

بيان األلتزام  
أ( تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعدل بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي   
بخصوص المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس 
الدولية  المعايير  وتفسيرات  الدخل  ضريبة   –  12 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  تطبيق  عدا  فيما   )IASB( الدولية  المحاسبة  معايير 
إلعداد التقارير المالية رقم 21 والمتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل. وفقًا لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 
)381000074519( بتاريخ 11 ابريل  2017 والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة 
الدخل )تعليمات مؤسسة النقد(، استحقاق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي و اإلعتراف بها في قائمة التغير في حقوق 
المساهمين تحت بند االرباح المبقاة، إن هذا التغيير في األطار المحاسبي لن ينتج عنه أي تغيير في السياسات المحاسبية للشركة 

بخصوص الزكاة والضريبة.

        ب( تتوافق مع احكام نظام الشركات ذات العالقة في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة.

أساس  العرض  
وفقًا لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية ، على الشركة أن تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين   
وعمليات المساهمين. تحتفظ الشركة بالعهدة الفعلية لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات اعادة التامين وعمليات المساهمين. 
يتم تسجيل اإليرادت والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط ويتم  توزيع اإليرادات والمصاريف األخرى 

المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.

         يتطلب من الشركة توزيع %10 من صافي فائض عمليات إعادة التأمين الى حملة الوثائق و %90 المتبقية يتم توزيعها الى مساهمي 
الشركة وفقًا للوائح وانظمة التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. أي عجز ناتج من عمليات إعادة التأمين يتم تحويله 

لعمليات المساهمين بالكامل.

         وفقًا لنظام الشركات والمادة 70 )ج2( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين من مؤسسة النقد العربي السعودي يتطلب 
تحويل ما ال يقل عن %20 من صافي الدخل السنوي الى احتياطي نظامي الى ان يبلغ رأس المال المدفوع، وهذا االحتياطي غير قابل 

للتوزيع. وذلك لوجود خسائر متراكمة كما في تاريخ التقرير، لم يتم اجراء اي تحويل.

العملة الوظيفية وعملة العرض   
تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة.  

المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات   .3
ان السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السابقة، باستثناء   

تطبيق المعايير الجديدة التالية والتعديالت األخرى على المعايير القائمة المذكورة أدناه: 

المعايير الجديدة الصادرة والمعدلة والمطبقة   
اإلفصاح األولي )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 7(	 

تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 7 التدفقات النقدية يطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير عام 2017. 	 

اإلنشطة 	  الناشئة من  اإللتزامات  التغيرات في  تقييم  المالية من  القوائم  يتمكن مستخدمي  لكي  اإلفصاح  التعديالت  تتطلب هذه 
التمويلية بما في ذلك الناشئة من التغيرات النقدية وغير النقدية.

إيضاحات حول القوائم المالية 
كما في 31 ديسمبر 2017  
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المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات )تتمة(  .3

       معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
باإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله، نورد أدناه المعايير التالية والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد حتى تاريخ اصدار   
القوائم المالية للشركة والمفصح بها ادناه. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير )إذا كانت تنطبق على أنشطتها( عندما تصبح سارية 
المفعول. إضافة لذلك، قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت والمراجعات  لمعايير التقارير المالية الدولية والتي نشرت وتعتبر 

الزامية للشركة اعتبارًا من تواريخ مستقبلية.

        معيار التقارير المالية الدولية 2 الدفع على اساس السهم 

       التعديالت على  معيار التقارير المالية الدولية رقم 2 –  »الدفع على اساس السهم«  يطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
عام 2018. تغطي هذه التعديالت التصنيف والقياس المحاسبي في ثالثة محاور. األول ، قياس الدفع على اساس السهم تسوي نقدًا، 
الثاني تصنيف صافي الدفع على اساس السهم بعد ضريبة اإلستقطاع ، الثالث المحاسبة عن التعديالت الدفع على اساس السهم 

من تسويات نقدية الى تسويات ملكية. 

        معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 األدوات المالية

        من المتوقع عند تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9(، بأن ينتج في جزء مهم من األصول المالية الحالية والمصنفة 
كإستثمارات متاحة للبيع، بحيث يعاد تصنيفها بقيمتها العادلة في قائمة الدخل أو بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشاملة األخرى. 
بدالت اإلئتمان لألصول المالية والمقيمة بالقيمة المطفأة وسندات الدين سوف يتم تقيمهم بالقيمة العادلة بحيث يتم اإلعتراف 
الدخل الشاملة األخرى، والتي من المتوقع أن تزيد طبقًا لمقدمة منهجية خسائر اإلئتمان  العادلة ضمن قائمة  بالتعديالت للقيمة 
المتوقعة. تخطط الشركة لالستفادة من االعفاءات المتاحة لشركات التأمين وتنظر في تأجيل تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير 

المالية رقم )9( لتاريخ الحق، ولكن ليس بعد 1 يناير 2021.

        المعيار التقرير المالي الدولي 15 اإليرادات من العقود مع العمالء 

المعيار التقرير المالي الدولي 15 اإليرادات من العقود مع العمالء الذي ينطبق من 1 يناير 2018 يقدم نموذج من خمس مراحل لتحديد   
االعتراف باإليراد ومقدار االعتراف. سيكون للمعيار تاثير جوهري في وقت وكيفية اإلعتراف باإليراد )باستثناء العقود التي تقع ضمن 
نطاق المعايير الخاصة بعقود اإليجار وعقود التأمين واألدوات المالية( ، حيث تختلف التقديرات واألحكام واحتمالية تقديم او تأجيل 
االعتراف بااليراد. تقوم الشركة حالًيا بتقييم اآلثار المترتبة على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 15 وتعتقد اإلدارة أن تطبيق 

المعيار الدولي للتقارير المالية 15 لن يكون له أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. 

        المعيار التقرير المالي الدولي 16  التأجير

المعيار التقرير المالي الدولي 16  التأجير يطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير عام 2019 . المعيار الجديد يلغي تصنيف   
انواع االيجارات تحت المعيار الحالي 17 ويفرق بين تاجير تمويلي في قائمة المركز المالي و التاجير التشغيلي غير المدرج في قائمة 
المركز المالي. وبداًل من ذلك يقترح المعيار الدولي 16 نموذج محاسبة ضمن قائمة المركز المالي. ان هذا التأثير ليس جوهريا على 

الشركة.

        معيار التقدرير المالي الدولي 17 عقود التأمين

        تم نشر المعيار رقم 17 من معايير التقارير المالية الدولية »عقود التأمين« في 18 مايو 2017 بتاريخ بدء 1 يناير 2021. يقدم المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 17 ارشادات شاملة للمحاسبة عن عقود التأمين وعقود االستثمار مع ميزات المشاركة التقديرية. بالنسبة 
لعقود التأمين غير الحياة والتأمين على الحياة قصيرة األجل ، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 خصًما إجبارًيا على احتياطيات 
الخسائر باإلضافة إلى تعديل للمخاطر غير المالية ، والتي سيكون من المطلوب االفصاح عنها بشكل موثق. عالوة علی ذلك ، سوف 
یغیر المعیار 17 من المعیار الدولي للتقاریر المالیة عرض إیرادات عقد التأمین ، حیث لن یتم عرض اجمالي االقساط المكتتبة في الربح 
أو الخسارة. في تاریخ نشر ھذه القوائم المالیة ، لم یکن من الممکن عملیًا تحدید ما ھو األثر المحتمل علی القوائم المالیة عند اعتماد 

المعیار 17 من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  



75

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   .4
نورد أدناه بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية كما هو أدناه:  

إعادة االسناد  

تستخدم الشركة اتفاقيات إعادة اسناد عمليات التأمين لزيادة قدرات التأمين الخاصة بها وللتقليل من مخاطر تعرضها للخسائر. إن إعادة   
إسناد عمليات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها المباشرة تجاه شركات التأمين التي أسندت إليها عمليات التأمين.

         يتم إجراء مراجعة لالنخفاض في القيمة للمبالغ القابلة لإلسترداد بموجب عقود إعادة االسناد بتاريخ إعداد القوائم المالية مرة واحدة أو 
أكثر وذلك عند وجود انخفاض في القيمة خالل السنة. يحدث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم إمكانية 
الشركة استرداد المبالغ القائمة بموجب شروط العقد، وإمكانية قياس اثر المبالغ التي ستستلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل 

موثوق به. يتم إثبات الخسائر في قائمة دخل الشامل لعمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم.

       تعرض األقساط على أساس إجمالي  والمطالبات على اسا س صافي لكل من إعادة التأمين وعمليات إعادة اإلسناد.

        تمثل مطلوبات عمليات اعادة االسناد األرصدة المستحقة لمعيدي التأمين. تقدر المبالغ المستحقة بطريقة تتفق مع عقد إعادة إسناد 
التأمين المرتبطة بها.يتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات عمليات إعادة التأمين عند إستنفاذ كافة الحقوق التعاقدية أو إنهائها 

أو عند تحويل العقد إلى طرف آخر.

اإلستثمارات في الشركات الزميلة   

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للشركة تأثير جوهري عليها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على السياسات 
مبدئيا  بها  االعتراف  يتم  الملكية.  حقوق  طريقة  باستخدام  الزميلة  الشركات  في  االستثمار  عن  المحاسبة  يتم  والتشغيلية.  المالية 
بالتكلفة، والتي تتضمن تكاليف المعاملة. الحقًا لإلعتراف المبدئي تتضمن القوائم المالية حصة الشركة من األرباح أو الخسائر والدخل 

الشامل االخر في الشركات الزميلة حتى تاريخ انقضاء التأثير الهام.

النقدية وشبه النقدية  
لغرض التدفق النقدي، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد لدى الصندوق والبنوك وودائع ألجل والتي تستحق خالل ثالثة اشهر او   

اقل من تاريخ اقتنائها.

       توزيعات االرباح

        يتم اثبات توزيعات االرباح عندما يكون لديه الحق في الحصول على الدفعات، وذلك بشكل عام عندما يوافق المساهمون على توزيع 
ارباح.
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تكاليف اإلكتتاب المؤجلة   
يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود إعادة التأمين بالقدر الذي   
الشاملة  المتضمنة  األخرى  األكتتاب  تكاليف  كافة  إثبات  يتم  المستقبلية.  األقساط  لإلسترداد من  قابلة  التكاليف  فيه هذه  تكون 
تكاليف اشراف ورقابة كمصروف عند تكبدها.وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء التكاليف المؤجلة بإتباع نفس األساس المستخدم 
في األقساط غير المكتسبة. يقيد اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم. يتم إحتساب التغيرات في العمر 
اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة إلستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها ذلك األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء، 

ويتم إعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية. 

       يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع إنخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، مرة واحدة أو أكثر وذلك عند وجود دليل 
على وقوع هذا اإلنخفاض. وفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض 
في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم. كما تؤخذ تكاليف االكتتاب المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار كفاية 

المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية.

        اليتم اثبات تكاليف االكتتاب المؤجلة عند االنتهاء من هذه العقود او تسويتها.

المصاريف المدفوعة مقدما  
تمثل المصاريف المدفوعة مقدما مصاريف غير متكبدة بعد ولكن تم دفعها نقدا. وسجلت مدفوعات مقدما في البداية كموجودات   
والفائض  التأمين  إعادة  لعمليات  الشامل  الدخل  قائمة  إلى  هذه  وتحمل  وقت الحق،  وفي  المدفوع.  النقدي  المبلغ  على  وتقاس 

المتراكم  وقائمة دخل عمليات المساهمين الشاملة حيث يتم استهالكها أو تنتهي مع مرور الوقت.

الممتلكات والمعدات  
تظهر الممتلكات والمعدات، بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. عندما يطلب إستبدال أجزاء جوهرية من   
الممتلكات والمعدات على فترات، تقوم الشركة بإثبات هذه األجزاء كموجودات مستقلة وفقًا ألعمار إنتاجية محددة ويتم إستهالكها 
وفقا لذلك. يتم إدراج جميع تكاليف األصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل لشامل لعمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم  

وقائمة دخل عمليات المساهمين الشاملة عند تكبدها. األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.

          يتم استهالك وإطفاء تكلفة كافة الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات 
كما يلي:

33 سنة المبنى   
3–5 سنوات أجهزة الحاسب اآللي والمعدات   

5 سنوات األثاث والمفروشات    
4 سنوات  السيارات    

10 سنوات تحسينات المباني المستأجرة    
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الممتلكات والمعدات ) تتمة (  

       يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية، ومن ثم تعديلها إذا اقتضى األمر، في تاريخ إعداد كل قوائم مالية. كما يتم 
مراجعة القيمة الدفترية لهذه الموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى 
أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة المتوقعة القابلة 

لالسترداد، يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها.

        يتم التوقف عن اثبات أى بند من بنود الممتلكات والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية إضافية من 
استخدامه أو استبعاده. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات )التي يتم إحتسابها بالفرق بين صافي 
متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل الشامل لعمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات 

المساهمين أو ترحل إلى الدخل في السنة التي يتم التوقف عن االثبات فيها.

       االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها  
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من   
الموجودات المالية . يحدث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم إمكانية الشركة استرداد المبالغ القائمة 
بموجب شروط العقد، وإمكانية قياس اثر المبالغ التي ستستلمها الشركة بشكل موثوق به. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم 
لعمليات  الشامل  الدخل  قائمة  أو  المتراكم  والفائض  التأمين  إعادة  عمليات  دخل  قائمة  في  القيمة  في  االنخفاض  خسارة  إثبات 

المساهمين. 

يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:  
ناقصا خسارة   ، العادلة  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  القيمة  االنخفاض في  يمثل  العادلة،  بالقيمة  المثبتة  للموجودات  بالنسبة   	  

االنخفاض المثبتة سابقا في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين .

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية   	  
المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حاليًا ألصل مالي مماثل. 

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات   	  
النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي. 

إجمالي األقساط المكتتبة  
تتكون إجمالي األقساط المكتتبة من مجموع األقساط المتعلقة بالعقود التي تبدأ خالل السنة المالية بصرف النظر إذا كانت تتعلق   
بشكل كامل أو جزئي بفترات محاسبية الحقة. وتشتمل كذلك على تقدير األقساط المتعاقد عليها والتي لم يتم إبالغ الشركة عنها حتى 

تاريخ قائمة المركز المالي. يتم إظهار األقساط كأقساط تأمين مستحقة في قائمة المركز المالي.

حيث تتطلب شروط العقد إعادة التغطية بعد خسارة الشركة المسندة، حيث تحتسب أقساط إعادة إلزامية وفقا لشروط العقد.   

األقساط المكتسبة ودخل العموالت  
ترحل األقساط ودخل العموالت إلى الدخل على مدى فترات تغطية أخطار إعادة التأمين التي تخصها. تمثل األقساط غير المكتسبة   
ودخل العموالت الحصة في األقساط المكتتبة ودخل العموالت المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول، ويتم تأجيلها باستعمال 

الطرق التالية :

طريقة عدد األيام الفعلية بالنسبة لعقود إعادة التأمين االختياري واتفاقيات إعادة التأمين التعاقدي غير النسبي والمحافظ المحولة   	  
من شركات التأمين.

لعقود إعادة التأمين التعاقدي النسبي ، يتم احتسابها على أساس قطاع األعمال المتعلقة بها كما يلي :  	  

السنوات القطاع    

4 الهندسي    
2 أخرى    

            عقود خاصة                                                                   بناًء على طبيعتها والشروط األساسية

ترحل التغيرات في مخصص األقساط غير المكتسبة ودخل العموالت إلى قائمة نتائج عمليات إعادة التامين والفائض المتراكم كي   
يتم إثبات اإليرادات على مدى فترات تغطية مخاطر إعادة التأمين.
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        المطالبات 
        تتكون المطالبات من المطالبات المبلغ عنها من قبل شركات التأمين طبقًا التفاقيات إعادة التأمين ومن مصاريف تسوية الخسائر 

ذات العالقة، بعد خصم االستردادات، وتحمل على الدخل الشامل لعمليات اعادة التامين والفائض المتراكم.

       يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي 
سواًء تم التبليغ عنها أم ال. تجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي وذلك على أساس 
تقدير كل حالة على حده. كما يجنب مخصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة 

وغير المبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. 

        يدرج أي فرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة في قائمة عمليات أعادة 
التأمين الشاملة لتلك السنة. ال تقوم الشركة بتخفيض المطلوبات المتعلقة بالمطالبات غير المسددة ألنه يتوقع بشكل كبير أن يتم 

سداد كافة المطالبات خالل سنة من تاريخ قائمة المركز المالي.

        تجنب الشركة مخصص مطالبات بناء على الخبرة السابقة للشركة. ويقوم خبراء تسوية خسائر المستقلين بتقدير المطالبات المتعلقة 
عنها  المبلغ  غير  المتكبدة  المطالبات  لقاء  السابقة  االدارة وخبرتها  لتقديرات  تجنب مخصصات وفقا  الى ذلك  اضافة  بالممتلكات. 
باالضافة الى تكلفة سداد المطالبات القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي. ان مبلغ المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  تستند على 
تقديرات محسوبة باستخدام تقنيات االكتوارية المقبولة على نطاق واسع مثل طريقة شاين ليدر و بورنهيتر فيرغسون ونسب الخسارة 
التي يتم مراجعتها على فترات منتظمة من قبل خبير االكتواري المستقل. تستخدم االساليب التقنية بشكل عام في تقديرات  بناء على 
الخبرة السابقة في تطور المطالبات خالل الزمن لتشكل نظرة على حدوث المطالبات المرجح ان تحصل.يتم اخذ بعين االعتبار التغيرات 
الخبرة  على  تبنى  المخصصات  تقدير  عند  المستخدمة   الهامة   االفتراضات  إن  والبنود.   الشروط  و  المكتتبة  االعمال  في محفظة 
السابقة التي تكون معقولة التنبؤ باحتمالية المطالبات المستقبلية وتطورها  وللتصنيف ولالحتماالت محفظة االعمال انعكاس عادل 

للمطالبات النهائية المحتملة للسنوات االخيرة.

        يتم عرض  المطالبات تحت التسوية باالجمالي و حصص االعادة بها بشكل منفصل.

اختبار كفاية المطلوبات  
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود إعادة التأمين ، بعد خصم تكاليف االكتتاب   
المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، 
ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرًة على قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض 
المتراكم وذلك بشطب تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة مباشرًة، وبعد ذلك يتم تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات 

كفاية المطلوبات.

أقساط التأمين المدينة    
يتم إثبات أقساط التأمين المدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها، عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق   
القبض. يتم مراجعة القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو 
التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين 

والفائض المتراكم. يتم التوقف عن إثبات أقساط التأمين المدينة عند انتفاء أسباب إثبات الموجودات المالية. 

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع   
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير   

من قبل الموردين. . 

دخل العموالت الخاصة   
يتم إثبات دخل العموالت الخاصة على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة الخاصة .  
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        االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل هي استثمارات تم تخصيصها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل عند نشأتها.   

بالنسبة لالستثمارات المخصصة بالقيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل ، فإنه يجب الوفاء بالشروط التالية :

إن هذا التخصيص يلغي او يقلل بشكل جوهري المعالجة غير المتناسقة التي تنشأ عن قياس الموجودات وااللتزامات او اثبات   	  
االرباح او الخسائر وفق أسس مختلفة، أو

إن الموجودات والمطلوبات هي جزء من مجموعة الموجودات المالية، المطلوبات المالية او كالهما معًا، ويتم ادارتها وتقييم   	  
أدائها على اساس القيمة العادلة، طبقا الدارة المخاطر الموثقة او استراتيجية االستثمار.

تقيد هذه االستثمارات، في االصل، بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم قياسها بالقيمة العادلة.   

تدرج تسويات القيمة العادلة واألرباح والخسائر المحققة في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات   
المساهمين.

        المصاريف العمومية و اإلدارية

        يتم تصنيف جميع النفقات المتكبدة خالل السنة المالية، و ال تتصل مباشرة باإلكتتاب كمصاريف عمومية و إدارية.

العمالت األجنبية  
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعامالت. ويتم تحويل أرصدة   
كافة  تدرج  المالي.  المركز  قائمة  تاريخ  في  السائدة  الصرف  بأسعار  األجنبية  بالعمالت  المسجلة  المالية  والمطلوبات  الموجودات 

فروقات التحويل ضمن قائمة الدخل الشامل لعمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين.

الزكاة وضريبة الدخل  
وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل تخضع الزكاة على المساهمين والخليجيين والجمهور العام وضريبة الدخل على المساهمين غير   
الخليجيين يحمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين باإلضافة الى مبالغ مستحقة إن وجدت 
عند االنتهاء من الربوط النهائية. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين الخليجيين والجمهور العام في حقوق المساهمين من / أو 
صافي الدخل بإستخدام األسس المحددة  بموجب لوائح هيئة الزكاة والدخل. يتم احتساب ضريبة الدخل  على حصة المساهمين غير 

الخليجيين من صافي دخل السنة. الزكاة وضريبة الدخل تحمل على االرباح المتراكمة ألن هذه هي التزامات المساهمين.

        الزكاة وضريبة الدخل تم تحميلها بالكامل على الخسائر المتراكمة. ضريبة الدخل المحملة على الخسائر المتراكمة – بما يزيد عن الزكاة 
على حصة المساهمين السعوديين يتم تغطيتها من المساهمين األجانب وإثباتها على االرباح المتراكمة.

      ضريبة استقطاع الشركة على بعض المعامالت مع اطراف غير مقيمة  في المملكة العربية السعودية طبقًا لقانون ضريبة الدخل 
تصنيفها  يتم  االطراف  تلك  من  استردادها  يتم  ال  والتي  المقيمة  غير  االطراف  عن  نيابة  االستقطاع  مدفوعات ضريبة  السعودي. 

كمصروف.

المخصصات  
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات ) قانونية أو متوقعة ( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وإن تكاليف سداد هذه االلتزامات   

محتملة يمكن قياسها بشكل موثوق به. 

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية   
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافيها في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك   
نية لدى الشركة لتسوية الموجودات والمطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم 
مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساهمين ما لم يكن ذلك 

مطلوبًا أو مسموحًا به من قبل المعايير المحاسبية أو تفسيراتها.

محاسبة تاريخ التداول      
يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم   
فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(. تتطلب العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم سداد الموجودات 

خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
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المعلومات القطاعية   
ايرادات وتتحمل مصروفات وتخضع للمخاطر  الشركة يقوم بتقديم أعمال والتي يتحقق منها  التشغيلي احد مكونات  القطاع  يعتبر   
والمميزات   والتي تختلف عن القطاعات األخرى. يتم االفصاح عن المعلومات القطاعية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة 
إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي. صانع القرار التشغيلي هو المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، كمدير 
تنفيذي يتخذ القرارات االستراتيجية. تنقسم الشركة إلى وحدات أعمال تعتمد على منتجاتها وخدماتها ولها سبع قطاعات تشغيلية يتم 

رفع التقارير بشأنها وكما يلي: 

الهندسة، ويمثل تغطية تأمينية شاملة للمؤمنين في حاالت الطوارئ التي تحدث في مواقع االنشاء أو البناء. يوفر هذا النوع من   	  
التأمين تغطية كافة مخاطر األعمال وااللتزامات تجاه األطراف الثالثة لقاء أية أضرار مادية أو اصابات تحدث نتيجة العمل الذي يتم 

القيام به. إن هذه التغطية متاحة ايضًا لالالت والمكائن.

الحريق، ويقوم بتغطية خسائر محددة وذلك عند حدوث ضرر في الممتلكات ناتج عن الحريق أو الفيضانات أو الزالزل والكوارث   	  
األخرى. كما يوفر التغطية لقاء مقدار األرباح بالنسبة للنشاطات الصناعية والتجارية.

البحري، ويغطي الخسائر أو األضرار المتعلقة بالشحن أو السفن أو وسائل الشحن األخرى والتي يتم بموجبها نقل الممتلكات من   	  
نقطة المنشأ إلى ميناء الوصول النهائي. 

السيارات، ويغطي الخسائر أو األضرار التي تحدث على السيارات نتيجة الحوادث. كما يغطي الخسائر الناتجة عن إستخدام الممتلكات   	  
العامة. لألطراف الثالثة واإلصابات الجسدية.

تشمل الحماية التأمين على الحياة ألجل واالئتمان. يستخدم التأمين على الحياة ألجل لتوفير المساعدات المالية للمرافقين في   	  
حالة الوفاة وفي حاالت معينة من المرض أو العجز. يمكن أن تكون على شكل تغطية لفرد أو جماعة مع تحديد المدة على التغطية 
مع خيار تجديدها أو ال. يستخدم التأمين على االئتمان لسداد دين المقترض إذا مات ذلك المقترض ، مع تحديد مدة التغطية على 

أساس خيار تجديدها أم ال. 

حوادث عامة، ويغطي مختلف الحوادث / الممتلكات مثل األصول اإللتزامات والحوادث الشخصية لألفراد والجماعات.  	        

المتخصصة تشمل مشاركة الشركة في سوق لويدز الذي يتخصص في االكتتابات التأمينات العالمية على الممتلكات والبحري   	  
والطاقة والتخصصات والتأمين ضد المسؤلية غير األمريكية.

تغطي الحسابات الشاملة حصة الشركة من االحتفاظ  )بشكل رئيسي في الممتلكات ، والهندسة ، والسفن ، والشحن البحري ،   	  
وفي بعض األحيان تشمل الحوادث العامة و / أو المحركات( على أساس فائض الخسارة

الطيران )يغطي هياكل الطيران ، مسؤوليات الطيران وقطع الغيار(  	  

الطاقة )تغطي أضرار الممتلكات والخصوم وانقطاع األعمال(  	  

الزراعة )تغطي المحاصيل الدائمة(  	  

الخطر السياسي )يغطي العنف السياسي والتخريب واإلرهاب(  	  

   

        يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في 
القوائم المالية.

لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقًا ألسعار التحويل بين قطاعات   
األعمال، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين قطاعات 

األعمال والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.

أقساط فائض الخسارة المؤجلة  
تستخدم الشركة اتفاقيات اعادة اسناد  المؤجلة  اقساط فائض الخسارة غير النسبية  على اساس تكبد الخسارة لتخفيض تعرضها    
الناتج لكل خطر او خطر الخسائر الكوارثية المقدرة وادارة القدرة على االكتتاب. ان التكاليف ذات الصلة بهذه االتفاقيات يتم اطفاءها 

خالل فترة عقد االكتتاب ويتم تحميلها على قائمة الدخل الشامل لعمليات اعادة التامين والفائض المتراكم.
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التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات  التقديرات واالفتراضات  إجراء  المالية من اإلدارة  القوائم  يتطلب إعداد   
والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية. إن عدم التأكد من هذه التقديرات يمكن أن 

يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات.

       فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر األساسية المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة المركز 
المالي والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات إعادة التأمين   
يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود إعادة التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم   
بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها 
بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ 

قائمة المركز المالي بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي.

         إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل 
في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية. تقدر المطالبات التي تتطلب قرارًا من 
المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسويات مخاطر مستقلة بتقدير المطالبات المتعلقة 
بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس 
الفنية،  التغيرات في االحتياطيات  الخارجي للشركة، بمقارنة  التأمين  بالتعاون مع خبير  المخاطر واالكتتاب،  . تقوم لجنة  ربع سنوي 

لتحديد ما إذا كان التغيير هو معقول.

تكاليف االكتتاب المؤجلة  
الواردة كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطفأ في قائمة نتائج عمليات إعادة  التأمين  تقيد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة بعقود إعادة   
التأمين والفائض المتراكم على مدى فترة العقود ذات العالقة. وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لعقود 

التامين هذه فانه يمكن االسراع في اطفاء هذه التكاليف ويمكن ان يتطلب ذلك اجراء شطب اضافي.  

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  



82

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  .5

القيم العادلة لألدوات المالية  
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعة عند تحويل مطلوبات ما بموجب معادلة نظامية تمت بين   
أطراف متعاملة في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد 

تمت إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو  	  

في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.  	  

السوق الرئيسي في أكثر األسواق فائدة يجب ان يكون قاباًل للوصول إليه من قبل الشركة. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو   
المطلوبات بإفتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات، وانهم يسعون لتحقيق افضل 

مصالحهم اإلقتصادية.

قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام   
الموجودات بالطاقة القصوى واألمثل أو بيعها إلى متعاملين آخرين في السوق يستخدمونها بطاقتها القصوى واألفضل.

تستخدم الشركة طرق التقويم المالئمة وفقًا للقروض وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت   
القابلة للمالحظة ذات العالقة، وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل   
الهرمي للقيمة العادلة، طبقًا لما هو مبين أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل :-

األسعار المتداولة )بدون تعديل( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.-	   المستوى األول

طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة – لها قابلة للمالحظة -	   المستوى الثاني
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة – لها غير قابلة -	   المستوى الثالث
للمالحظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية على نحو متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تمت التحويالت   
بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة  لقياس القيمة العادلة ككل( 

في نهاية كل فترة مالية.

أن الغرض من اإلفصاح عن القيمة العادلة، حيث قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص   
ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

تقوم لجنة االستثمار، بالتعاون مع خبراء خارجيين للشركة، وتقويم اداء للموجودات االستثمارية لتحديد ما إذا كان التغيير نفسه هو   
معقول بالمقارنة مع السوق..

تقوم إدارة الشركة، لتقويم التغيرات في القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات األخرى، للتأكد فيما إذا كان هذا الطرق   
المتبعة مقبول.

      أقساط تأمين مستحقة

        يجب أن يتم التقديرات للقسط المستقبلي المتوقع من بوالص مكتتبة بالفعل ولكن لم يبلغ عنها حتى تاريخ التقرير وذلك نظرا 
لطبيعة عمليات إعادة التأمين، فإنه يأخذ فترة طويلة من الزمن قبل أن يتم اإلبالغ  عن كل األقساط لمدة اإلكتتاب المحددة. لذلك 
مطلوب من قبل اإلدارة الحكمة ، الخبرة والمعرفة في األعمال في تقدير األقساط المستحقة من حاملي تلك العقود. قد تختلف 

النتائج الفعلية مما يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي أو سلبي في تقدير دخل القسط المستحق.

        تتم مراجعة تقديرات القسط المستحقة بإنتظام من قبل اإلدارة بإستخدام طرق مختلفة. أواًل بإستخدام فحوى التقارير التاريخية 
كأساس لتقييم مبالغ األقساط المستقبلية. ويتم تحليل تطورات األقساط التاريخية أساسا عن طريق سنة اإلكتتاب ، حسب النوع 

ونوع النشاط.

      اإلستمرارية
      تم اعداد القوائم المالية الموحدة على مبدأ االستمرارية . قامت إدارة الشركة بتقييم قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ 

االستمرارية ولديها القناعة بأن الشركة لديها الموارد لالستمرار في نشاطها للمستقبل المنظور. عالوة على ذلك، إن اإلدارة ليست 
على علم بإي حاالت عدم تأكد هامة  قد تلقي شكًا جوهريًا حول قدرة الشركة على االستمرار على مبدأ االستمرارية. 

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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النقدية وشبه النقدية   .6

بالريال السعودي

20172016

عمليات 
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

عمليات 
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين 

-20,000-40,000نقد في الصندوق 

24,204,1919,237,57915,721,02027,950,269نقد لدى البنوك – حساب جاري

-29,250,00022,500,00027,150,764نقد لدى البنوك - ودائع قصيرة األجل

53,494,19131,737,57942,891,78427,950,269

تمثل الودائع ألجل الودائع لدى البنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة والتي تتماشى مع سياسة استثمار الشركة التي لديها  ولها فترة   
استحقاق أقل من ثالثة أشهر من تاريخ ايداعها. متوسط معدل الفائدة الفعلي لهذه الودائع 1,35% )2016: 0,95%(. 

        إن النقد لدى البنوك مودع لدى أطراف ذات تصنيف إئتماني استثماري.

أقساط التأمين المدينة  .7

بالريال  السعودي

20172016

364,157,470186,910,560إجمالي أقساط تأمين مدينة 

)4,952,966()5,286,406(ناقصًا: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

358,871,064181,957,594أقساط تأمين مدينة

كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كاألتي:  

بالريال  السعودي

20172016

4,952,9662,622,336الرصيد األفتتاحي

333,4402,330,630مجنب خالل السنة

5,286,4064,952,966الرصيد الختامي

فيما يلي بيانًا بأعمار إجمالي أقساط التأمين المدينة كما في 31 ديسمبر:  

بـــالريـــال  الـسـعـودي

مستحقة السداد ولم تنخفض قيمتها 

ليست مستحقة 
السداد ولم 

تنخفض قيمتها

أقل من
90 يوم

180 – 91
يوم

أكثر من
180 يوم

مستحقة السداد 
المجموعومنخفضة القيمة

2017278,703,68924,191,94528,903,67927,071,7515,286,406364,157,470

2016114,165,81036,198,09013,092,43018,501,2644,952,966186,910,560

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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أقساط التأمين المدينة )تتمة(  .7
       تتضمن أقساط التأمين المدينة أقساط تأمين مودعة بمبلغ 27,523,186 ريال سعودي )2016: 58,032,495 ريال سعودي( ومطالبات 
مودعة بمبلغ 13,092,214 ريال سعودي )16,148,346:2016  ريال سعودي(. هذه الودائع محتجزة لدى شركات التأمين وفقا لشروط 

اتفاقيات إعادة التأمين وذات طبيعة متجددة. يتم التخلي عن  هذه الودائع في خالل 12 شهر من تاريخ بدء تنفيذ اإلتفاقية.

اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  .8
تتكون اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في  قائمة الدخل من اآلتي: أ(   

بالريال السعودي

عمليات المساهمينعمليات اعادة التأمين

2017201620172016

52,999,22539,245,084102,510,93385,410,773صناديق مرابحة 

50,000,00050,000,000--صناديق إستثمار

160,594,703142,975,208--اسهم 

47,956,86952,685,763377,834,683378,817,260سندات وصكوك ذات عائد ثابت

5,359,9381,516,49067,811,17867,375,776سندات وصكوك ذات عائد متغير

106,316,03293,447,337758,751,497724,579,017

فيما يلي تحليل لمكونات األستثمارات الخاصة بعمليات المساهمين: ب(   

بالريال السعودي 
2017

المجموعغير متداولةمتداولة

102,510,933-102,510,933صناديق مرابحة 

50,000,00050,000,000-صناديق إستثمار

160,594,703-160,594,703اسهم 

327,770,16950,064,514377,834,683سندات وصكوك ذات عائد ثابت

27,811,17840,000,00067,811,178سندات وصكوك ذات عائد متغير

618,686,983140,064,514758,751,497

بالريال السعودي
 2016

المجموعغير متداولةمتداولة

85,410,773-85,410,773صناديق مرابحة 

50,000,00050,000,000-صناديق إستثمار

142,975,208-142,975,208اسهم 

321,252,74657,564,514378,817,260سندات وصكوك ذات عائد ثابت

27,375,77640,000,00067,375,776سندات وصكوك ذات عائد متغير

577,014,503147,564,514724,579,017

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(   .8
بالقيمة  والمسجلة  التأمين  اعادة  بعمليات  الخاصة  المالية  األدوات  كانت جميع   ،2016 31 ديسمبر  و   2017 31 ديسمبر  كما في   
العادلة. يتم تصنيف االستثمارات في السندات والصكوك بمبلغ 53.3 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 54.2 مليون ريال 
سعودي( كاستثمارات من المستوى األول في حين يتم تصنيف االستثمارا في صناديق المال البالغ 52.9 مليون ريال سعودي )31 

ديسمبر 2016: 39.2 مليون ريال سعودي ( كمستوى ثاني.

        يعرض الجدول التالي تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة التي تندرج ضمن عمليات المساهمين وفقا للتسلسل الهرمي 
للقيمة العادلة:

بالريال السعودي 
2017

المجموع المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

102,510,933-102,510,933-صناديق مرابحة 

50,000,00050,000,000--صناديق إستثمار

160,594,703--160,594,703اسهم 

50,064,514377,834,683-327,770,169سندات وصكوك ذات عائد ثابت

40,000,00067,811,178-27,811,178سندات وصكوك ذات عائد متغير

516,176,050102,510,933140,064,514758,751,497

بالريال السعودي 
2016

المجموع المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

85,410,773-85,410,773-صناديق مرابحة 

50,000,00050,000,000--صناديق إستثمار

142,975,208--142,975,208اسهم 

57,564,514378,817,260-321,252,746سندات وصكوك ذات عائد ثابت

40,000,00067,375,776-27,375,776سندات وصكوك ذات عائد متغير

491,603,73085,410,773147,564,514724,579,017

 

        تستند القيم العادلة لصناديق االستثمار على صافي قيمة األصول المحتسبة على أساس القيمة العادلة للعقار األساسي كما هو 
موضح في أحدث بيانات مالية متاحة للصندوق. وقد استخدم نموذج التدفق النقدي المخصوم  لتقييم قيمة سندات الدين ، حيث 
يأخذ هذا النموذج بعين االعتبار القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية التي يتم توليدها من ادوات الديون ، مخصومة بمعدل الخصم 
المعدل حسب المخاطر. يوضح الجدول التالي تسوية من بداية الرصيد إلى الرصيد النهائي لقياس القيمة العادلة في المستوى 3 من 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

الرصيد الختامياالستبعادات  االضافات الرصيد االفتتاحي

140,064,514)7,500,000(-31147,564,514 ديسمبر 2017

147,564,514)37,500,000(31122,500,00062,564,514 ديسمبر 2016

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(   .8

       تحليل الحساسية 
         بالنسبة للقيمة العادلة لالستثمارات في المستوى 3، فإن التغيرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير إلى أحد المدخالت غير القابلة 

للمالحظة، والتي تحتفظ بمدخالت أخرى ثابتة، سيكون لها التأثيرات التالية. 

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

140,064,514147,564,514اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

التاثير على االرباح غير المحققة للسنة المنتهية 

1,400,6451,475,645الزيادة في 1%

)1,475,645()1,400,645(النقص في 1%

 

         لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والثاني من طرق قياس القيمة العادلة وكذلك إلى أو من المستوى الثالث من طرق قياس 
القيمة العادلة  خالل  السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017  والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

        كما في 31 ديسمبر 2017 تتضمن االستثمارات في عمليات اعادة التامين مبلغ 53,3 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 54,2 
مليون ريال سعودي( والتي تتم من خالل محافظ مدارة مختصة.

        كما في 31 ديسمبر 2017 تتضمن االستثمارات في عمليات المساهمين  مبلغ 496 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 454,1 
مليون ريال سعودي( والتي تتم من خالل محافظ مدارة مختصة.

      اإلستثمارات المدرجة ضمن عمليات إعادة التأمين والمساهمين تتضمن نقدية  قدرها 4,9 مليون ريال سعودي و 25 مليون ريال 
سعودي، على التوالي كما في 31 ديسمبر 2017 ) 31 ديسمبر 2016: 1,5 مليون ريال سعودي و17,2 مليون ريال سعودي، على 

التوالي( متوفرة مع مديري صندوق الخارجي ضمن تعليمات االستثمار المتفق عليها.

كانت حركة اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كالتالي:  ت(   

بالريال السعودي 

 2017  2016

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

73,707,373687,580,266 93,447,337724,579,017الرصيد اإلفتتاحي 

51,000,000154,342,95739,232,824149,522,772إضافات خالل الفترة

)125,777,170()21,943,821()167,339,479()42,250,000(إستبعادات خالل الفترة

3,930,64246,017,7322,352,10312,819,617أرباح غير محققة 

188,0531,151,27098,858433,532أرباح  محققة 

106,316,032758,751,49793,447,337724,579,017الرصيد الختامي

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(   .8

التوزيع الجغرافي لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كالتالي:        ث( 

بالريال السعودي 

االجمالي دولي محلي  

 20172016 2017201620172016

عمليات اعادة التامين

52,999,22539,245,084--52,999,22539,245,084صناديق مرابحة 

سندات وصكوك ذات عائد 
47,956,86952,685,76347,956,86952,685,763--ثابت

سندات وصكوك ذات عائد 
5,359,9381,516,4905,359,9381,516,490--متغير

52,999,22539,245,08453,316,80754,202,253106,316,03293,447,337اإلجمالي 

بالريال السعودي 

االجمالي دولي محلي  

 20172016 2017201620172016

عمليات المساهمين

102,510,93385,410,773--102,510,93385,410,773صناديق مرابحة 

50,000,00050,000,000--50,000,00050,000,000صناديق إستثمار

56,119,57250,756,270104,475,13192,218,938160,594,703142,975,208اسهم 

عائد  ذات  وصكوك  سندات 
40,000,00040,000,000337,834,683338,817,260377,834,683378,817,260ثابت

عائد  ذات  وصكوك  سندات 
40,000,00040,000,00027,811,17827,375,77667,811,17867,375,776متغير

288,630,505266,167,043470,120,992458,411,974758,751,497724,579,017اإلجمالي 

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل )تتمة(  .8
فيما يلي تحلياًل باالستثمارات حسب االطراف: ج(   

بالريال السعودي

عمليات المساهمين عمليات اعادة التامين 

2017201620172016

أطراف ذات عائد ثابت 

6,515,3148,455,55181,678,22682,048,223حكومية سعودية

33,541,60334,364,229232,177,615280,267,121حكومية غير سعودية

13,259,89011,382,473131,790,02083,877,692شركات ومؤسسات مالية 

53,316,80754,202,253445,645,861446,193,036

أخرى 

52,999,22539,245,084102,510,93385,410,773صناديق مرابحة 

50,000,00050,000,000--صناديق إستثمار

160,594,703142,975,208--اسهم 

52,999,22539,245,084313,105,636278,385,981

106,316,03293,447,337758,751,497724,579,017الرصيد

المطالبات تحت التسوية  .9  

بالريال السعودي
2017

اإلجمالي 
الحصة

الصافيالمعاد إسنادها 

569,363,955)110,649,986(680,013,941الرصيد اإلفتتاحي 

12,214,31134,882,99147,097,302مطالبات تحت التسوية مبلغ عنها خالل السنة

78,752,227)90,072,488(168,824,715مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها خالل السنة

125,849,529)55,189,497(181,039,026التغير في المطالبات تحت التسوية

695,213,484)165,839,483(861,052,967الرصيد الختامي

 
بالريال السعودي

2016

اإلجمالي 
الحصة

الصافيالمعاد إسنادها 

613,622,897)60,496,840(674,119,737الرصيد اإلفتتاحي 

)12,608,458()47,656,047(35,047,589مطالبات تحت التسوية مبلغ عنها خالل السنة

)31,650,484()2,497,099()29,153,385(مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها خالل السنة

)44,258,942()50,153,146(5,894,204التغير في المطالبات تحت التسوية

569,363,955)110,649,986(680,013,941الرصيد الختامي

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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المصاريف المدفوعة مقدمًا و الودائع و الموجودات األخرى   .10

بالريال السعودي

20172016

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

-103,233-111,350ودائع مستردة

---54,938,250ودائع تغطية مسترجعة 

-47,250,000-47,250,000خطابات ضمان  )ايضاح 33 ب(

-543,418-795,206سلف للموظفين 

-281,387-285,980دفعات مقدمة 

397,361228,471303,76945,178تامين مدفوع مقدما 

-794,280-185,893أخرى 

103,964,040228,47149,276,08745,178

أقساط التأمين غير المكتسبة  .11

بالريال السعودي
2017

اإلجمالي
الحصة المعاد 

الصافي إسنادها 

302,721,279)3,758,101(306,479,380الرصيد اإلفتتاحي

636,921,477)305,085,407(942,006,884أقساط مكتتبة خالل السنة 

)595,833,052(191,164,320)786,997,372(أقساط مكتسبة 

41,088,425)113,921,087(155,009,512التغير في األقساط غير المكتسبة

343,809,704)117,679,188(461,488,892الرصيد الختامي

بالريال السعودي
2016

اإلجمالي
الحصة المعاد 

الصافي إسنادها 

 495,634,813  )7,363,459( 502,998,272 الرصيد اإلفتتاحي

938,184,306)47,326,048(985,510,354أقساط مكتتبة خالل السنة 

)1,131,097,840(50,931,406)1,182,029,246(أقساط مكتسبة 

)192,913,534(3,605,358)196,518,892(التغير في األقساط غير المكتسبة

302,721,279)3,758,101(306,479,380الرصيد الختامي

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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تكاليف االكتتاب المؤجلة   .12

بالريال السعودي

20172016

81,705,13394,148,447الرصيد اإلفتتاحي

164,766,114152,249,132متكبدة خالل السنة 

)164,692,446()146,126,103(مطفأة خالل السنة 

100,345,14481,705,133الرصيد الختامي

الممتلكات والمعدات   .13 

عمليات إعادة التأمين: أ(   

بالريال السعودي

أجهزة الحاسب 
اآللي والمعدات

األثاث 
السياراتوالمفروشات

تحسينات 
المباني 

المستأجرة
أعمال

اإلجماليتحت التنفيذ*

التكلفة:

11,792,827362,469723,661368,834178,74413,426,535كما في 1 يناير 2017

39,119767,737--724,4184,200إضافات خالل السنة 

12,517,245366,669723,661368,834217,86314,194,272كما في 31 ديسمبر 2017

االستهالك المتراكم:

10,023,880-9,326,559233,042391,33172,948كما في 1 يناير 2017

1,884,003-1,630,20547,047170,05836,693المحمل للسنة

11,907,883-10,956,764280,089561,389109,641كما في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية

1,560,48186,580162,272259,193217,8632,286,389كما في 31 ديسمبر 2017

178,7443,402,655 295,886 332,330 129,427 2,466,268 كما في 31 ديسمبر 2016

* تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الدفعات المقدمة المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية المعلومات.  

         فيما يلي االستهالك المحمل لعمليات إعادة التأمين:

بالريال السعودي

20172016

1,884,0032,349,025استهالك مجنب خالل السنة

860,529888,748إعادة توزيع من عمليات المساهمين 

2,744,5323,237,773

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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الممتلكات والمعدات )تتمة(  .13 

عمليات المساهمين: ب(   

بالريال السعودي

اإلجمالياألثاث والمفروشاتالمبنىاألراضي

التكلفة:

18,329,96011,454,0404,706,90734,490,907كما في 1 يناير 2017

----إضافات خالل السنة 

18,329,96011,454,0404,706,90734,490,907كما في 31 ديسمبر 2017

االستهالك المتراكم:

1,015,1511,365,6472,380,798-كما في 1 يناير 2017

346,159514,370860.529-المحمل للسنة

1,361,3101,880,0173,241,327-كما في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية

18,329,96010,092,7302,826,89031,249,580كما في 31 ديسمبر 2017

18,329,96010,438,8893,341,26032,110,109كما في 31 ديسمبر 2016

الودائع ألجل    .14

بالريال السعودي

20172016

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

67,551,600112,456,507-58,003,125ودائع لدى بنوك 

إن الودائع ألجل مودعة لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد والتي تتماشى مع سياسة الشركة االستثمارية والتي تزيد عن ثالثة اشهر   
من تاريخ اقتنائها االصلي ، ويتحقق عنها دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط بنسبة %1.90 سنويا) 31 ديسمبر 2016: 2.93% 

سنويا(. 

 15.  أقساط تأمين مستحقة 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من عقود اإلعادة التناسبية تشتمل على تقدير األقساط المستحقة والتي لم يتم إبالغ الشركة عنها   
من قبل شركات التامين التي اسندت منها عمليات التأمين. هذا الجزء من اجمالي االقساط المكتتبة يعتبر اقساط مقدرة وتم تسجيلها 
في قائمة المركز المالي كأقساط تامين مستحقة بالصافي بعد خصم تكاليف اإلكتتاب المرتبطة بها.تقدر هذه االقساط في بداية 
عقود أعادة التامين على التوقعات شركات التامين التي اسندت منها عمليات التأمين والوسطاء وعلى تقييم االدارة لهذه التوقعات. 
تقوم االدارة بمراجعة واعادة تقييم االقساط المتوقعة و مقارنة االقساط الفعلية مع االقساط  النهائية المتوقعة بشكل ربع سنوي 

واي تعديالت لهذه االقساط المقدرة يتم اثباتها في القوائم المالية عندما يتم الحصول على  نفس المعلومات المحدثة. 

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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دخل العموالت غير المكتسبة  .16

بالريال السعودي

20172016

848,2451,806,605الرصيد اإلفتتاحي

17,952,2772,023,903عموالت مستلمة على العمليات المعاد إسنادها خالل السنة 

)2,982,263()11,258,223(عموالت مكتسبة على العمليات المعاد إسنادها خالل السنة

7,542,299848,245الرصيد الختامي

 17.  االستثمار في الشركات الزميلة   

بالريال السعودي

31 ديسمبر
2017 

31 ديسمبر
2016 

-93,750,000إضافات خالل السنة 

-165,962الحصة من ارباح الشركة الزملية 

-)1,961,580(الحصة من  تحويل العمالت المعدلة

-3191,954,382 ديسمبر 

        في 6 أكتوبر 2017، استحوذت الشركة على %49,9 من االسهم العادية لشركة بروبيتاز القابضة )برمودا( المحدودة كما قامت الشركة 
بالمحاسبة عن هذا االستثمار في شركات زميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية،  ان نشاط شركة بروبيتاز (القابضة( برمودا المحدودة في 

أعمال التأمين وإعادة التأمين في سوق لويدز بالمملكة المتحدة.

607,9 مليون  2017 بلغ اجمالي االصول وإجمالي االلتزامات لشركة بروبيتاز القابضة برمودا المحدودة مبلغ  31 ديسمبر        كما في 
ريال سعودي و453,9 مليون ريال سعودي على التوالي. بلغت الخسائر للسنةالمنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 0,77 مليون ريال 

سعودي.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   .18 

       إن الحركة في مخصصات نهاية الخدمة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر هي كما يلي:

بالريال السعودي

20172016

3,958,0443,164,713الرصيد في بداية السنة

2,155,9151,174,484اإلضافة خالل السنة

--تكلفة الفائدة

2,155,9151,174,484المبلغ المعترف بها في قائمة الدخل

)381,153()384,682(الفوائد المدفوعة خالل السنة

5,729,2773,958,044الرصيد في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  .18

       صافي المنافع المحددة في نهاية السنة هو كما يلي: 

بالريال السعودي

20172016

5,729,2773,958,044القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة

        تحليل الحساسية

        تغييرات محتملة معقولة فيما يتعلق بإحدى االفتراضات اإلكتوارية ذات الصلة ، مع االحتفاظ باالفتراضات األخرى ثابتة ، كان مقدار 
التزامات المنافع المحددة:

20172016

نقصانزيادةنقصانزيادة

)194,418(194,418)275,555(275,555نمو المرتبات المستقبلي )حركة 5%(

      المخاطر المرتبطة بخطط المنافع المحددة 

      مخاطر زيادة المرتبات: 

      منافع التقاعد للشركة هو واحد حيث ترتبط الفائدة مع الراتب النهائي. تنشأ المخاطر عندما تكون الزيادات الفعلية في الرواتب أعلى من 
التوقعات وتؤثر على االلتزامات وفًقا لذلك.

المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى    .19 

بالريال السعودي

20172016

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

4,371,910-1,390,097-أتعاب استشارية مستحقة 

 -                     2,700,0001,500,0002,074,019مكافأت الموظفين

-1,387,47542,312683,920ضريبة إستقطاع مستحقة 

1,120,7712,355,643853,0081,531,172أتعاب مهنية مستحقة 

--1,020,000-مكافات

399,487-   761,840-أتعاب اجتماعات ومصاريف

-295,301-534,405أخرى

5,742,6517,069,8923,906,2486,302,569

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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       20 . جدول متابعة المطالبات
يبين الجدول أدناه المطالبات المتكبدة المتراكمة والتي تشمل كاًل من المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبلغ عنها والمطالبات غير   
المبلغ عنها كل سنة تأمينية متعاقبة بتاريخ اعداد كل قوائم مالية، باإلضافة إلى كل المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. إن تطور 
بإحتياطيات  إلى اإلحتفاظ  الشركة  النهائية للمطالبات. تهدف  القيمة  الشركة على تقدير  التأمين يوفر قياسا لقدرة  إعادة  مطالبات 
لتصبح  المطالبات  تطورت  كلما   . العكسية  المستقبلية  وللتطورات  للمطالبات  تحسبًا  التأمين  إعادة  بأعمال  يتعلق  فيما  مناسبة 
بنقل  الشركة  تقوم  كافية،  إحتياطات  على  الحفاظ  أجل  ومن  بها.  المتعلقة  اإلحتياطيات  تلك  إطفاء  يتم  مؤكدة،  النهائية  التكلفة 
اإلحتياطيات المطفأة إلى اإلحتياطيات والمتعلقة بسنة الحادث الحالية عندما يكون تطور المطالبات غير مكتمل ويشتمل على شكوك 

جوهرية متعلقة بالتكلفة النهائية لتلك المطالبات.

        إجمالي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام 2017:

سنة اإلكتتاب
بالريال السعودي

المجموع2011201220132014201520162017 وما قبلها

-70,116,212150,612,696188,090,435244,579,339168,487,853326,179,465في نهاية سنة اإلكتتاب

--241,196,744345,577,987364,560,2531,078,283,840328,300,916بعد سنة 

---271,763,740290,915,664353,047,8671,098,821,220بعد سنتين

----261,725,411290,830,815372,309,950بعد ثالث سنوات

-----261,366,939295,796,344بعد أربع سنوات 

------262,016,588بعد خمس سنوات 

التكلفة الحالية للمطالبات 
262,016,588295,796,344372,309,9501,098,821,220328,300,916326,179,4652,683,424,483المتراكمة المتكبدة

المدفوعات المتراكمة حتى 
)1,845,133,310()25,784,669()109,453,301()929,395,405()300,785,325()245,971,959()233,742,651(تاريخه

االلتزام المعترف به لعام 2011 
22,761,79422,761,794وما قبلها

إجمالي مخصص المطالبات 
تحت التسوية طبقًا لقائمة 

المركز المالي
22,761,79428,273,93749,824,38571,524,625169,425,815218,847,615300,394,796861,052,967

إجمالي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام 2016:  

سنة اإلكتتاب
بالريال السعودي

المجموع2010201120122013201420152016 وماقبلها

-166,623,103 244,219,320 187,143,372 150,462,724 69,164,521 63,230,532 في نهاية سنة اإلكتتاب

--1,077,604,859 363,013,230 345,533,036 240,626,386 85,920,289 بعد سنة 

---  352,024,496 290,774,616 271,155,615 128,607,311 بعد سنتين

---  -  290,304,834 261,439,051 136,476,277 بعد ثالث سنوات

---  -  -  261,215,205 138,517,833 بعد أربع سنوات 

---  -  -  -127,676,417 بعد خمس سنوات 

التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة 
2,275,448,914 166,623,103 1,077,604,859 352,024,496 290,304,834 261,215,205 127,676,417 المتكبدة

)1,605,061,035(5,270,767 )783,481,842()262,245,047()227,894,518()224,398,803()112,311,592(المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

االلتزام المعترف به لعام 2010 
9,626,0629,626,062وما قبلها

إجمالي مخصص المطالبات تحت 
680,013,941 171,893,870 294,123,017 89,779,449 62,410,316 36,816,402 15,364,825 9,626,062التسوية طبقًا لقائمة المركز المالي

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  



95

        20. جدول متابعة المطالبات )تتمة(
   صافي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام 2017:

سنة اإلكتتاب
بالريال السعودي

المجموع2011201220132014201520162017 وما قبلها

-218,976,447 165,722,592 232,977,805 159,996,525 150,832,686 70,116,212 في نهاية سنة اإلكتتاب

--325,244,631 994,792,461 321,140,999 333,431,559 196,783,260 بعد سنة 

---1,008,411,285 324,313,173 283,129,421 231,778,897 بعد سنتين

----342,110,021 277,802,280 226,023,210 بعد ثالث سنوات

-----283,425,994 222,427,436 بعد أربع سنوات 

------223,532,392 بعد خمس سنوات 

2,401,700,770 325,244,631218,976,447 1,008,411,285 342,110,021 283,425,994 223,532,392 التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة المبلغ عنها

)1,720,546,877()24,616,215()109,340,766()866,407,109()281,483,700()243,307,039()195,392,048(المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

14,059,59114,059,591االلتزام المعترف به لعام 2011 وما قبلها

إجمالي صافي مخصص المطالبات تحت 
194,360,233695,213,484 215,903,865 142,004,176 40,118,95560,626,321 28,140,344 14,059,591التسوية طبقًا لقائمة المركز المالي

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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         20. جدول متابعة المطالبات )تتمة(
   صافي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام 2016:

سنة اإلكتتاب
بالريال السعودي

المجموع2010201120122013201420152016 وماقبلها

-  165,447,892 232,617,786 159,049,462 150,682,714 69,164,521 42,015,295 في نهاية سنة اإلكتتاب

-  -994,792,461 319,593,960 333,386,920 196,212,903 29,726,072 بعد سنة 

-  --  324,313,173 282,989,674 231,170,766 79,016,403 بعد سنتين

-  --  -  277,802,280 225,736,815 90,768,394 بعد ثالث سنوات

-  --  -  -  222,427,436 95,157,209 بعد أربع سنوات 

-  --  -  -  -  88,613,263 بعد خمس سنوات 

التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة 
2,073,396,505 165,447,892 994,792,461 324,313,173 277,802,280 222,427,436 88,613,263 المبلغ عنها

)1,506,909,126(5,270,769 )779,536,317()244,019,492()225,310,469()186,564,467()76,749,150(المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

2,876,576 2,876,576 االلتزام المعترف به لعام 2010 وما قبلها

إجمالي صافي مخصص المطالبات تحت 
569,363,955 170,718,661 215,256,144 80,293,681 52,491,811 35,862,969 11,864,113 2,876,576 التسوية طبقًا لقائمة المركز المالي

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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الزكاة وضريبة الدخل  .21

الزكاة  أ(   
الزكاة المحملة للسنة قدرها 13,360,674 ريال سعودي )2016: 15,229,023 ريال سعودي ( وتتكون مما يلي :   

بالريال السعودي

20172016

1,000,000,0001,000,000,000رأس المال 

6,070,9246,070,924إحتياطي نظامي – بداية السنة

 )203,934,200()200,769,953(العجز المتراكم – بداية السنة

40,623,62612,290,605صافي دخل  المعدل للسنة

33,491,18330,215,839مخصصات

879,415,780844,643,168

يطرح:

 )100,000,000()100,000,000(وديعة نظامية

 )117,217,897( )240,135,273(موجودات غير متداولة أخرى

539,280,507627,425,271وعاء الزكاة

534,426,982609,160,921وعاء الزكاة للمساهمين السعوديين بنسبة 99.10% )2016: 97.09%(

15,229,023 13,360,674 مخصص الزكاة للسنة ) وعاء الزكوي *2.5%(

ضريبة الدخل  ب(   

         تبلغ ضريبة الدخل المحملة للسنة 73,804  ريال سعودي )2016: 70,554 ريال سعودي ( تتضمن ما يلي:  

بالريال السعودي

20172016

38,887,88719,566,810صافي دخل السنة

40,992,56012,290,605الربح المعدل

حصة المساهمين غير السعوديين من صافي الربح الخاضع للضريبة للسنة 0.90% 
)2.91% :2016(368,933357,780

حصة المساهمين غير الخليجيين في خسائر مرحلة تصل ٪25 من حصتها من جزء من 
92,23389,445الدخل الخاضع للضريبة

276,700268,335عمليات المملكة العربية السعودية من وعاء ضريبة الدخل 

11,714,6446,664,129فرع عمليات لبوان من وعاء ضريبة الدخل

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  .21

كانت حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما يلي:        ت( 

بالريال السعودي

20172016

39,728,37039,418,724الرصيد اإلفتتاحي

70,554 73,804 مخصص ضريبة الدخل للسنة

13,360,67415,229,023مخصص الزكاة للسنة

  )14,989,931()15,731,478(المدفوع خالل السنة

37,431,37039,728,370الرصيد الختامي

الوضع الزكوي الضريبي ث(   
      قدمت الشركة إقرارها الزكوي والضريبي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ولغاية 2016 الهيئة العامة للزكاة والدخل 
)»الهيئة«(.استلمت الشركة الربط النهائي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008 الى 2013. وان االقرارات الزكوية والضريبية 

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2014 الى 2016  مازالت تحت الدراسة.

إثبات  تم  والدخل.  للزكاة  العامة   الهيئة  لتعليمات  للشركة  فهم  أفضل  على  بناًء  الدخل  وضريبة  الزكاة  إحتساب مخصص  يتم 
مخصص زكاة وضريبة دخل إضافي لتغطية أية فروقات قد تنشأ مع الربط النهائي للزكاة وضريبة الدخل عند استالمه من الهيئة 

العامة للزكاة والدخل والمخصص ضريبة الزكاة والدخل الحالي المكون من قبل الشركة.

موقف االعتراضات الزكوية و الضريبية          ج( 

            قدمت الشركة االعتراض على الربط الوارد من الهيئة العامة للزكاة و الدخل و الذي نتجت عنه فروق ضريبة استقطاع باإلضافة 
قرار  الحكم  أيد  المقدمة.  المطالبات  بشأن  حكمها  األولي  االستئناف  لجنة  أصدرت   .2013 إلى   2008 االعوام   عن  لغراماتها 
استئناف الشركة بشأن بعض بنود االستئناف ورفض االعتراض على البنود األخرى. تقدمت الشركة باستئناف ضد حكم لجنة 

االستئناف األولي مع لجنة االستئناف العليا, لم تحدد لجنة االستئناف العليا جلسة االستماع لمناقشة المطالبة.

رأس المال  .22
يبلغ رأسمال الشركة المصرح به، والمصدر، والمدفوع 1 مليار ريال سعودي، ويتكون من 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10   

ريال سعودي للسهم لعامي 2017 و 2016.

االحتياطي النظامي  .23
وفقًا للنظام األساسي للشركة والمادة 70 )2 ج( من الالئحة التنفيذية لشركات التامين من مؤسسة النقد العربي السعودي ، يتم   
تحويل %20 من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي 
%100 من رأس المال. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع. نتيجة للخسائر المتراكمة لم يتم هذا التحويل للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2017 و 31 ديسمبر 2016.

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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المصاريف العمومية واإلدارية  .24

بالريال السعودي

20172016

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

عمليات
إعادة التأمين

عمليات 
المساهمين

2,899,28823,729,4422,617,311 25,870,571 رواتب ومزايا متعلقة بها

-2,330,630- 333,440 مخصص الديون المشكوك فيها

5,531395,032500 648,515 تدريب

326,3101,013,193231,731 1,604,064 مصاريف سفر

-3,237,770- 2,744,532 إستهالك ) إيضاح 13 ( 

-873,102- 802,658 مصاريف إيجار ومباني 

43,730346,96730,660 721,879 إعالنات

2,870,2461,651,0151,432,171 1,792,356 أتعاب مهنية

180,827327,28420,714 157,813 ضريبة إستقطاع

159,6564,050,000- 356,670 أتعاب إستشارية

500,67090,552400,000 98,067 رسوم التراخيص

1,026,9713,903,8721,068,057 3,742,780 أخرى

 38,873,345 7,853,57338,058,5159,851,144

مكافأت أتعاب إجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة  .25

بالريال السعودي

20172016

1,943,3961,020,000مكافأت مجلس اإلدارة

1,058,835556,144أتعاب إجتماعات ومصاريف

3,002,2311,576,144

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  



100

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   .26
تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وكبار موظفي اإلدارة العليا للشركة. تتعامل الشركة مع األطراف ذات العالقة في   
سياق العمل المعتاد. وتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقًا للشروط المتفق عليها والتي تمت الموافقة عليها من قبل 

اإلدارة.

        فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة وأرصدتها الموضح ادناه،  بخالف هؤالء الذين  تم االفصاح عنهم 
في مكان اخر في القوائم المالية .

بالريال السعودي

مبالغ المعامالت للسنة المنتهية في 
الرصيد كما في 31 ديسمبر31ديسمبر

2016             201720162017طبيعة المعامالتالجهة ذات العالقة

أعضاء مجلس 
اإلدارة

-788,123330,233442,200أتعاب إستشارية

مكافآت و أتعاب إجتماعات 
3,002,2311,576,1441,563,507250,500ومصاريف

كبار موظفي 
اإلدارة

8,812,1708,534,2091,294,0001,096,000مزايا قصيرة األجل

1,029,722427,4293,977,2601,434,572مكافأة نهاية الخدمة 

شركات ممثلة من 
قبل أعضاء مجلس 

اإلدارة

إجمالى اقساط التأمين 
3,837,4672,936,2271,960,9732,018,548المكتتبة

2,193,7704,221,4072,476,0772,285,317مطالبات متكبدة

--1,064,5842,453,122عموالت

-37,500,375-37,500,375تامينات مستردة

HSBC 154,000130,00030,99621,821أتعاب حفظ

كبار موظفي اإلدارة هم األشخاص الذين لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط واإلدارة والتحكم في أنشطة الشركة بشكل مباشر أو غير   
مباشر وتتكون من اإلدارة التنفيذية العليا متضمنة الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي و المدير المالي بالشركة.

       يتم إظهار األرصدة لدى الجهات ذات العالقة ضمن بند ذمم مدينة ، المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى الظاهرة في 
قائمة  المركز المالي.

ربح السهم األساسي والمخفض   .27
تم إحتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017 و 31 ديسمبر 2016 وذلك بتقسيم صافي    

دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة في نهاية السنة.

الوديعة النظامية  .28
قامت الشركة بإيداع مبلغ قدره 100 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 100 مليون ريال سعودي( لدى بنك محلي ذات تصنيف   
“A” من قبل وكالة ستاندر وبور لخدمات التصنيف ويمثل وديعة نظامية قدرها %10 من رأس المال المدفوع وفقًا لمتطلبات نظام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. إن هذه الوديعة ال يمكن سحبها بدون موافقة مؤسسة 
النقد العربي السعودي. عالوة على ذلك ، يتولد من هذه الوديعة النظامية دخل عموالت خاصة ويتم اظهارها في بند مستقل في 
قائمة المركز المالي . اإليرادات المستحقة على الوديعة كما في 31 ديسمبر 2017 بلغت 13,127,882 ريال سعودي )31 ديسمبر 

2016: 10,242,145 ريال سعودي( وتم االفصاح عنها في األصول كعوائد استثمار الوديعة النظامية. 

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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29.  صافي فائض / )عجز( عمليات إعادة التأمين
تم تحميل صافي فائض / )عجز( عمليات التأمين على قائمة عمليات المساهمين. بلغ إجمالي )العجز( / الفائض منذ تاريخ تأسيس   

الشركة حتى 31 ديسمبر 2017 كما يلي:

بالريال السعودي

)11,925,491(للفترة من 1 مايو 2008 ولغاية 31 ديسمبر 2008 – عجز

)20,545,633(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 – عجز

)21,935,456(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 – عجز

)37,083,139(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 – عجز

 8,388,698للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 – فائض

)139,604,488(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 – عجز

)9,397,008(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 – عجز

2,320,358للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 – فائض

9,926,870للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 - فائض

3,278,521للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 - فائض

)216,576,768(صافي العجز

صافي المطالبات المسددة  .30

بالريال السعودي 

20172016

356,661,152963,922,862إجمالي المطالبات المسددة 

)11,032,702( )63,396,464(الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المسددة

293,264,688952,890,160صافي المطالبات المسددة 

يشتمل صافي المطالبات المسددة على مبالغ مدفوعة ومبالغ تم إستالمها من شركات تأمين.   

المعلومات القطاعية   .31
يتطلب المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) 8 ( بأن يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تخص   
مكونات الشركة التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهات العليا المختصة بإتخاذ القرار في الشركة بهدف تخصيص الموارد 
الالزمة لهذه القطاعات ولتقييم أدائها. تماشيًا مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، إعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال والقطاعات 

الجغرافية بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.

        ال تشمل نتائج القطاعات األرباح المحققة وغير المحققة من اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، واإليرادات األخرى، 
ومصاريف إدارة اإلستثمارات، وكافة المصاريف العمومية واإلدارية ماعدا االستهالك. 

       ال تشمل موجودات القطاعات النقدية وشبه النقدية لعمليات إعادة التأمين، والودائع ألجل، واإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة 
المساهمين، والممتلكات  المستحقة من عمليات  المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى، والمبالغ  الدخل، والمصاريف  في قائمة 

والمعدات.

         ال تشمل مطلوبات القطاعات توزيعات الفائض المستحقة، والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى، ومكافأة نهاية الخدمة 
للموظفين

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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المعلومات القطاعية )تتمة(  .31

31.1 قطاعات األعمال
تقوم الشركة بمراجعة إجمالي األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادها المرتبطة بها بشكل دوري عند إستالم المعلومات   
الفعلية من شركات التأمين. تؤدي هذه المراجعة إلى ظهور إجمالي األقساط المكتتبة  بالسالب و األقساط المعاد إسنادها بالموجب 

و صافي األقساط المكتتبة بالسالب في بعض قطاعات األعمال للسنة التي تمت خاللها المراجعة. 

الهندسة 
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث العامة
ريال سعودي

الحماية
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى *
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
نتائج عمليات إعادة التأمين

68,104,596302,173,471942,006,884 56,149,110 75,981,197 113,588,504 47,262,462 201,207,584 77,539,960 إجمالي األقساط المكتتبة 

)274,514,242()214,411,943(- )135,883()14,800,424(- )14,283,982()24,626,961()6,255,049(أقساط معاد إسنادها

)30,571,165()5,940,942(- )1,720,619()1,113,025()106,083()719,708()13,811,566()7,159,222(مصاريف فائض الخسارة 

68,104,59681,820,586636,921,477 54,292,608 60,067,748 113,482,421 32,258,772 162,769,057 64,125,689 صافي األقساط المكتتبة

التغير في صافي األقساط غير 
)41,088,425()7,269,464()12,986,955()588,597()5,510,806()9,946,305(1,431,561 )9,605,422(3,387,563 المكتسبة 

55,117,64174,551,122595,833,052 53,704,011 54,556,942 103,536,116 33,690,333 153,163,635 67,513,252 صافي األقساط المكتسبة

)293,264,688()27,058,127(- )44,400,260()17,512,543()51,909,503()16,185,423()105,085,685()31,113,147(صافي المطالبات المسددة

 التغير في صافي
)125,849,529()1,501,808()42,528,379()10,307,421()10,009,219()25,745,971()8,488,471()9,802,415()17,465,845(المطالبات تحت التسوية 

)419,114,217()28,559,935()42,528,379()54,707,681()27,521,762()77,655,474()24,673,894()114,888,100()48,578,992(صافي المطالبات المتكبدة

 إجمالي تكاليف االكتتاب
)146,126,103()7,538,332()22,437,665()5,620,534()15,817,416()10,693,036()12,231,929()48,865,247()22,921,944(وعموالت األرباح

عموالت مكتسبة على عمليات معاد 
2,871,93111,258,223- 9,244 1,658,513 - 1,453,278 4,021,973 1,243,284 إسنادها 

)4,710,034()1,510,864()340,523()280,749()379,905()567,943()236,312()1,006,038()387,700(أتعاب إشراف ورقابة

)139,577,914()6,177,265()22,778,188()5,892,039()14,538,808()11,260,979()11,014,963()45,849,312()22,066,360(صافي تكاليف اإلكتتاب

39,813,92237,140,921)10,188,926()6,895,709(12,496,372 14,619,663 )1,998,524()7,573,777()3,132,100()عجز( / فائض عمليات إعادة التامين 

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  

* تتضمن االخرى عقد اختياري كبير للطاقة باجمالي اقساط مبلغ 187,8 مليون ريال سعودي مكتتبة داخل المملكة العربية السعودية.   
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المعلومات القطاعية )تتمة(  .31

31.1  قطاعات األعمال )تتمة(

الهندسة 
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث العامة
ريال سعودي

الحماية
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016  
نتائج عمليات إعادة التأمين

985,510,354 62,448,016 44,594,512 48,467,274 42,053,610 530,948,695 32,853,630 142,787,631 81,356,986 إجمالي األقساط المكتتبة 

)5,582,043()451,444(- )10,382()355,261(- )446,534()240,986()4,077,436(أقساط معاد إسنادها

)41,744,005()1,459,985(- )2,225,130()1,761,713()144,284()1,266,923()27,897,489()6,988,481(مصاريف فائض الخسارة 

938,184,306 60,536,587 44,594,512 46,231,762 39,936,636 530,804,411 31,140,173 114,649,156 70,291,069 صافي األقساط المكتتبة

التغير في صافي األقساط غير 
192,913,534 )1,777,870()17,058,188()2,946,255()5,424,070(214,665,691 2,481,552 1,802,430 1,170,244 المكتسبة 

1,131,097,840 58,758,717 27,536,324 43,285,507 34,512,566 745,470,102 33,621,725 116,451,586 71,461,313 صافي األقساط المكتسبة

)952,890,160()30,604,698(- )53,625,838()14,530,308()687,464,532()14,706,799()116,710,202()35,247,783(صافي المطالبات المسددة

التغير في صافي المطالبات تحت 
44,258,942 )966,657()16,314,440()6,283,167()5,130,804(31,924,634 3,849,265 20,965,511 16,214,600 التسوية 

)908,631,218()31,571,355()16,314,440()59,909,005()19,661,112()655,539,898()10,857,534()95,744,691()19,033,183(صافي المطالبات المتكبدة

إجمالي تكاليف االكتتاب وعموالت 
)164,692,446()5,505,053()9,959,543()3,074,342()10,166,640()67,316,937()10,925,141()34,677,103()23,067,687(األرباح

عموالت مكتسبة على عمليات معاد 
2,982,263 157,538 - - 369,987 - 498,388 603,521 1,352,829 إسنادها 

)4,927,552()312,242()222,973()242,336()210,268()2,654,743()164,268()713,938()406,784(اتعاب اشراف ورقابة

)166,637,735()5,659,757()10,182,516()3,316,678()10,006,921()69,971,680()10,591,021()34,787,520()22,121,642(صافي تكاليف اإلكتتاب

55,828,887 21,527,605 1,039,368 )19,940,176(4,844,533 19,958,524 12,173,170 )14,080,625(30,306,488 فائض / )عجز( عمليات إعادة التامين 

الهندسة 
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث العامة
ريال سعودي

الحماية
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

كما في 31 ديسمبر 2017

1,129,122,350 441,334,439 46,852,945132,392,603 67,074,498 70,915,618 204,843,15360,716,838 104,992,256 موجودات القطاع

1,584,387,450 91,554,571142,504,980468,805,963 96,421,253 134,248,877 79,936,719 358,733,161 212,181,926 مطلوبات القطاع

كما في 31 ديسمبر 2016

97,515,523206,539,93444,825,423117,899,80430,386,49341,682,95872,758,48346,318,632657,927,250موجودات القطاع

192,370,204368,517,65558,172,724128,029,37959,915,27878,946,08271,948,35499,654,0151,057,553,691مطلوبات القطاع

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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31.  المعلومات القطاعية )تتمة(

القطاعات الجغرافية  31.2

المملكة 
العربية السعودية

ريال سعودي

بلدان أخرى في منطقة
الشرق األوسط
ريال سعودي

إفريقيا
ريال سعودي

آسيا
ريال سعودي

بلدان أخرى
ريال سعودي

إجمالي
ريال سعودي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
نتائج عمليات إعادة التأمين

942,006,884 68,906,372 221,261,849 31,614,736 110,254,203 509,969,724 إجمالي األقساط المكتتبة

)274,514,242(- )12,058,066()31,670()85,337()262,339,169(أقساط معاد إسنادها

)30,571,165()34,424()8,158,867()1,716,281()6,671,177()13,990,416(مصاريف فائض الخسارة 

636,921,477 68,871,948 201,044,916 29,866,785 103,497,689 233,640,139 صافي األقساط المكتتبة 

)41,088,425()13,291,924()22,909,856()1,628,710()7,568,325(4,310,390 التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

595,833,052 55,580,024 178,135,060 28,238,075 95,929,364 237,950,529 صافي األقساط المكتسبة

)293,264,688(- )75,819,395()21,857,691()60,593,969()134,993,633(صافي المطالبات المسددة

)125,849,529()42,661,138()33,720,044()5,162,273()25,371,818()18,934,256(التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

)419,114,217()42,661,138()109,539,439()27,019,964()85,965,787()153,927,889(صافي المطالبات المتكبدة

إجمالي تكاليف االكتتاب وعموالت األرباح
)50,375,019()25,559,729()6,046,706()41,583,406()22,561,243()146,126,103(

11,258,223 - 1,132,806 12,345 63,858 10,049,214 عموالت مكتسبة على عمليات معاد إسنادها 

)4,710,034()344,532()1,106,304()158,074()551,271()2,549,853(أتعاب إشراف ورقابة 

)139,577,914()22,905,775()41,556,904()6,192,435()26,047,142()42,875,658(صافي تكاليف االكتتاب

37,140,921 )9,986,889(27,038,717 )4,974,324()16,083,565(41,146,982 فائض / )عجز( عمليات إعادة التامين 

المملكة 
العربية السعودية

ريال سعودي

بلدان أخرى في منطقة
الشرق األوسط
ريال سعودي

إفريقيا
ريال سعودي

آسيا
ريال سعودي

بلدان أخرى
ريال سعودي

إجمالي
ريال سعودي

للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2016 
نتائج عمليات إعادة التأمين

985,510,354 44,594,512 133,460,127 17,931,558 87,071,260 702,452,897 إجمالي األقساط المكتتبة

)5,582,043(- )4,073()226,945()920,990()4,430,035(أقساط معاد إسنادها

)41,744,005(- )5,134,019()2,569,415()16,944,897()17,095,674(مصاريف فائض الخسارة 

938,184,306 128,322,03644,594,512 15,135,198 69,205,372 680,927,188 صافي األقساط المكتتبة 

192,913,534 )17,058,188()16,523,688(7,756,877 1,537,374 217,201,159 التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

1,131,097,840 27,536,324 111,798,348 22,892,075 70,742,746 898,128,347 صافي األقساط المكتسبة

)952,890,160(- )65,048,397()17,880,463()66,052,412()803,908,888(صافي المطالبات المسددة

44,258,942 )16,314,443()2,268,852(9,372,373 2,552,786 50,917,078 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 

)908,631,218()16,314,444()67,317,249()8,508,090()63,499,625()752,991,811(صافي المطالبات المتكبدة

)164,692,446()9,959,543()22,794,814()6,786,710()19,878,017()105,273,362(إجمالي تكاليف االكتتاب وعموالت األرباح

2,982,263 - 26,825 54,528 159,370 2,741,542 عموالت مكتسبة على عمليات معاد إسنادها 

)4,927,552()222,973()667,302()89,658()435,356()3,512,263(أتعاب إشراف ورقابة 

)166,637,735()10,182,516()23,435,292()6,821,840()20,154,003()106,044,084(صافي تكاليف االكتتاب 

55,828,887 1,039,365 21,045,807 7,562,145 )12,910,882(39,092,452 فائض / )عجز( عمليات إعادة التامين

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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المعلومات القطاعية )تتمة(  .31

القطاعات الجغرافية )تتمة(  31.2

المملكة 
العربية السعودية

بلدان أخرى في منطقة
اإلجماليبلدان أخرىآسياإفريقياالشرق األوسط

كما في 31 ديسمبر 2017
عمليات إعادة التأمين

1,129,122,350  119,995,125 213,400,347  26,046,340  90,397,437  679,283,101 موجودات القطاع

1,584,387,450 864,206,690209,662,32549,489,156333,592,921127,436,358مطلوبات القطاع

كما في 31 ديسمبر 2016
عمليات إعادة التأمين

303,889,027132,456,29425,800,492123,353,87772,427,560657,927,250موجودات القطاع

471,717,637225,540,07642,737,516246,044,54671,513,9161,057,553,691مطلوبات القطاع

إدارة المخاطر  .32

حوكمة المخاطر  
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية الموضوعة التي تستخدم الهيكل   
التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع 
الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر التأمين، وإعادة اإلسناد، 

وأسعار العموالت الخاصة، واالئتمان، والسيولة، والعمالت.

هيكل إدارة المخاطر  
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة وتقويم ومراقبة المخاطر.  

مجلس اإلدارة   
والسياسات  اإلستراتيجيات  واعتماد  التوجيه  بتقديم  يقوم  حيث  المخاطر  المسؤولة عن حوكمة  العليا  الجهة  اإلدارة هو  إن مجلس   

لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا  
اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقًا من قبل الشركة بشأن   

قبول المخاطر.

فيما يلي المخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة للتقليل منها :  

32.1  مخاطر إعادة التأمين   
تمثل المخاطر الناتجة من عمليات إعادة التأمين المكتتبة المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة   
الناتجة عن ذلك الحادث. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود إعادة التأمين هذه في المطالبات والمزايا الفعلية 
المدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين. ويتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أكثر من تلك 

المقدرة أصاًل والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل.

أن  حيث  الواردة(  )العمليات  التأمين  إعادة  عقود  من  كبرى  محفظة  وبناء  المكتتبة  األخطار  بتنويع  وذلك  المخاطر  تغيرات  تتحسن   
تأثرًا بالتغيير بأي جزء من المحفظة. كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق االختيار والتطبيق  المحافظ األكثر تنوعًا ستكون أقل 
الحذر إلستراتيجية التأمين والتعليمات المتعلقة بها وباستخدام ترتيبات إعادة التأمين. تشمل إستراتيجية التأمين الخاصة بالشركة، وال 

تقتصر، على ما يلي :

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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إدارة المخاطر )تتمة(  .32

32.1  مخاطر إعادة التأمين )تتمة(  
تنويع فئات المخاطر المقبولة، ضمن كل فئة، وذلك بشمول التغطية لعدد جيد من المخاطر من أجل تقليل التغيرات في النتائج   	  

والمحصالت النهائية.

تنويع مخاطر األعمال من حيث نوع وحجم المخاطر، والصناعة، والمنطقة الجغرافية.  	  

لتقليل تعرضها للمخاطر المالية الناتجة عن المطالبات الكبرى، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية، بإبرام اتفاقيات إعادة إسناد   
لدى أطراف أخرى حيث تؤمن هذه العمليات ستؤدي الى ارتفاع المقدرة في االكتتاب، وتسمح لإلدارة بإحتواء المخاطر. يتم جزء من 
عمليات إعادة التأمين المسندة بموجب اتفاقيات، على أساس نسبي من الحصة في األقساط والفائض، وبموجب اتفاقيات تقوم 
على أساس غير نسبي مثل تأمين فائض الخسارة للمخاطر والكوارث للتأكد من أن صافي التحمل يتوافق مع قدرة الشركة على تحمل 
المخاطر.  وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة إسناد لدى الشركة، فإنها غير معفاة من التزاماتها المباشرة تجاه الشركات المسندة إليها 
عمليات إعادة التأمين، وبالتالي فإنها تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من 

الشركات المسندة إليها عمليات التأمين من الوفاء بالتزاماتها بموجب ترتيبات إعادة اإلسناد. 

التركيز الجغرافي للمخاطر  
تقوم الشركة بقبول أعمال إعادة التأمين من شركات التأمين في المملكة العربية السعودية، والشرق األوسط وإفريقيا وآسيا. فيما   

يلي التوزيع الجغرافي ألقساط التأمين المكتتبة :

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

المبلغ
النسبة بالريال السعودي

%509,969,72454 المملكة العربية السعودية

�221,261,84923 اسيا

�110,254,20312 بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط

�68,906,3727 أخرى

�31,614,7364 أفريقيا

 942,006,884100�

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

المبلغ
النسبة بالريال السعودي

%702,452,89771 المملكة العربية السعودية

%133,460,12714 اسيا

%87,071,2609بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط

%44,594,5124 أخرى

%17,931,5582 أفريقيا

 985,510,354100�

       تراقب الشركة تركيز المخاطر من خالل تقييم مخاطر متعددة يشملها في نفس الموقع الجغرافي أو من قبل نفس الطرف. لمخاطر 
الفيضانات والزالزل، لمدينة متكاملة تصنف كموقع واحد. لمخاطر الحريق والممتلكات لمبنى معين والمباني المجاورة ، والتي يمكن 
أن تتأثر لحادث مطالبة واحدة تعتبر مكان واحد. وبالمثل، لخطر البحري، المخاطر متعددة المشتملة في رحلة سفينة واحدة تعتبر خطرا 
واحد مع تقييم تركيز المخاطر. تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع سياسة إعادة التأمين للحد 

من هذا التعرض إلى مستويات مقبولة لدى الشركة.

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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إدارة المخاطر )تتمة(  .32

32.1  مخاطر إعادة التأمين )تتمة(  

       االفتراضات األساسية 
تتمثل االفتراضات األساسية المتعلقة بتقدير االلتزامات نسبة الخسائر النهائية المقدرة للشركة. الخسائر النهائية المقدرة تم تقديرها   

باستخدام أساليب إكتوارية .

الحساسيات  
إن التحليل أدناه يوضح الحركات المحتملة المعقولة في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسائر النهائية مع إبقاء جميع االفتراضات   

األخرى ثابتة والتي يظهر آثرها على صافي المطلوبات وصافي الدخل كالتالي:

بالريال السعودي

التغير في االفتراضات31 ديسمبر 2017
صافي األثر على 
األثر على صافي الدخلصافي المطلوبات

59,583,305 59,583,305 %10 +نسبة الخسارة النهائية

- 10%)59,583,305( )59,583,305(

بالريال السعودي

التغير في االفتراضات31 ديسمبر 2016
صافي األثر على 
األثر على صافي الدخلصافي المطلوبات

113,109,784113,109,784%10 +نسبة الخسارة النهائية

- 10%)113,109,784()113,109,784(

32.2  مخاطر إعادة اإلسناد   
لتقليل تعرضها للمخاطر المالية الناتجة عن المطالبات الكبرى، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية، بإبرام اتفاقيات إعادة أسناد   
لدى أطراف أخرى. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين المسند اليهم واإلعتراف بها على نحو يتماشى مع المبالغ 
إعادة  المالي كموجودات  المركز  قائمة  إدراجها في  ويتم  اإلسناد  إعادة  إتفاقيات  لشروط  وفقا  بالوثائق  الخاصة  بالمنافع  المرتبطة 

التأمين.

لهذه  المالي  الوضع  بتقويم  الشركة  تقوم  إليها،  المسند  التأمين  إعادة  إفالس شركات  الناتجة عن  الكبرى  للخسائر  تعرضها  لتقليل   
الشركات، ومراقبة تركز مخاطر االئتمان في مناطق جغرافية والنشاطات والظروف االقتصادية لشركات إعادة التأمين المسند إليها 

العمليات.

يتم اختيار الشركات المسند إليها وفق المعايير والتعليمات التالية المحددة من مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر واإلكتتاب. تتلخص هذه   
المعايير في اآلتي :

  أ(   الحد األدنى لتصنيف االئتمان المقبول من قبل وكاالت التصنيف العالمية المعترف بها ) مثل وكالة ستاندرد آند بورز( والذي يجب 
أال يقل عن )ب ب ب( )ستاندرد أند بورز( أو ما يوازيها.

سمعة شركات إعادة تأمين المعينة. ب(   

خبرة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين.  ت(   

إضافة لذلك، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية، والخبرات اإلدارية والفنية واألداء السابق، حيثما ينطبق، ومطابقة   
ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفًا من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر واإلكتتاب قبل الموافقة عليها كشركات معاد اإلسناد 

إليها.

إن اتفاقيات إعادة اإلسناد ال تعفى الشركة من التزاماتها تجاه شركات التأمين المسند إليهم وبالتالي تبقى الشركة مسؤولة عن جزء   
من المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم يوف به معيدي التأمين المسند إليهم بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات 
إعادة اإلسناد. أن صافي مخاطر االئتمان ذات الصلة 63,92 مليون ريال سعودي مستحقة الى ذمم االسناد  )2016: 58,7 مليون ريال 

سعودي(.

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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32.3  المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية   
تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على   
العجز واإلفالس من قبل  المال لتقليل مخاطر  القيود مثل كفاية رأس  النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض  الموافقات ومراقبة 

شركات معيدي التامين ولتمكينها من سداد التزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.

32.4  إدارة مخاطر المطالبات   
تنشأ مخاطر المطالبات في الشركة عند حدوث حاالت غير دقيقة او غير مكتملة لالحتياطيات او تسويات المطالبات او ضعف في   
جودة الخدمة او االفراط في تكاليف ادارة المطالبات.  هذه المخاطر قد تضر بالشركة وتضعف قدرتها على النجاح واالحتفاظ باعمالها 

او تتكبد تعويضات تأديبية. هذه المخاطر قد تنشأ خالل اي مرحلة من مراحل دورة المطالبات.

        يركز قسم المطالبات في الشركة على الجودة والدقة والسرعة في ايصال الخدمات التي قد تجعل الشركة تخسر عقود اعادة التأمين. 
والبيئة  واالحكام  الشروط  لسياسة  وفقا  وذلك  مناسب  وقت  وفي  وفعالة  عادلة  لتصبح  المطالبات  اجراءات  تعديل  هو  وهدفهم 
التنظيمية ومصالح الشركة. االحتياطيات السريعة والدقيقة اعدت لكل التزامات المطالبات متضمنة لمخصصات المصروفات  حالما 

يكون هنالك توقعات موثوق بها لتكون التزامات مطالبات.

32.5  االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية  
تنشاء مخاطر االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية في الشركة عندما تكون مطالبات التأمين الناشئة غير كافية وذلك من خالل   

التنبؤات الغير دقيقة او من خالل تكوين مخصصات غير كافية للمصاريف والديون المشكوك في تحصيلها العادة التأمين. 

         إلدارة االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية، يقوم الفريق االكتوراي بالشركة بإستعمال نطاق تقنيات معتمدة لتخمين المطالبات 
النهائية ومراقبة تطور المطالبات وقيام بإختبار الضغظ ألرصدة المطلوبات التأمين النهائية. 

       إن هدف سياسة احتياطيات الشركة هو لخلق توقعات دقيقة  وثابته يمكن االعتماد عليها عبر الزمن ولجميع فئات األعمال. 

32.6  مخاطر االئتمان   
        تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  

التي تتعرض لها الشركة  الحد األقصى لمخاطر االئتمان  المالية المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل  بالنسبة لكافة فئات الموجودات 
القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي. 

إن %63 من الذمم المدينة الخاصة بالشركة مستحقة السداد من شركة تأمين واحدة و3 شركات وسطاء تأمين كما في 31 ديسمبر   
2017 )31 ديسمبر 2016  : %43 (.فيما يلي بيانًا بالسياسات واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض 

لها الشركة: 

لتقليل تعرضها للخسائر الكبرى الناجمة عن إفالس شركات إعادة اإلسناد ، تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي لهذه الشركات .   	  
وكشرط مسبق، يجب أن يكون األطراف التي يتم إعادة اإلسناد لديها مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول، من حيث الضمان، 

يؤكد متانة وضعها المالي.

تقوم الشركة فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى ، تتعامل الشركة فقط مع بنوك تجارية ذات مركز   	  
مالي وتصنيف ائتماني جيد .

المبالغ  مراقبة  يتم  ذلك،  إلى  إضافة   . جيدة  سمعة  وذات  بها  معترف  جهات  مع  فقط  تأمين  اتفاقيات  بإبرام  الشركة  تقوم   	  
المستحقة من شركات التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر الديون المعدومة. 

تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بشركات التأمين وذلك من خالل مراقبة الذمم المدينة القائمة .  	  

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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مخاطر االئتمان )تتمة(  32.6
يعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها بنود الموجودات في قائمة المركز المالي :  

بالريال السعودي

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

عمليات عمليات إعادة التأمين
المساهمين 

عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
المساهمين 

53,454,19131,737,57942,871,78427,950,269نقدية وشبه نقدية

67,551,600112,456,507-58,003,125ودائع ألجل 

دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع 
868,7283,2501,070,0102,191,242ألجل

-186,910,560-364,157,470اجمالي االقساط المدينة 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 
-110,649,986-165,839,483التسوية

-262,339,842-372,087,694قسط التأمين المستحقة

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 
4,143,727-3,830,983-وصكوك

100,000,000-100,000,000-وديعة نظامية 

-48,972,318-103,566,679أصول أخرى

10,242,145-13,127,882-عوائد استثمار الوديعة نظامية

1,117,977,370148,699,694720,366,100256,983,870

يتم إستخدام درجات التنصيف المتبعة من قبل وكالة » ستاندرد آند بورز «.  

        إن جودة االئتمان لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كما يلي:

بالريال السعودي

عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين

2017201620172016االدوات  المالية وكالة تصنيف االئتمان جودة االئتمان 

ستنادر اند بوردز / موديز/  أأأ / أأأ
4,586,1381,550,18579,392,85265,000,816سندات / صكوك فيتشز

ستنادر اند بوردز / موديز/  أأ / أأ
16,542,71116,472,06774,960,56169,799,741سندات / صكوك فيتشز

ستنادر اند بوردز / موديز/  أ
30,521,87036,180,001195,998,019180,991,581سندات / صكوك فيتشز

ستنادر اند بوردز / موديز/ ب ب ب / ب أ أ
53,466,20876,935,963--سندات / صكوك فيتشز

ستنادر اند بوردز / موديز/ ب ب /ب أ واقل
12,130,86530,049,328--سندات / صكوك فيتشز

29,697,35623,837,244-1,666,088سندات / صكوك غير مصنفة

غير مصنفة
صناديق مرابحة / 

استثمار صناديق / 
اسهم

52,999,22539,245,084313,105,636277,964,344

106,316,03293,447,337758,751,497724,579,017

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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          32.7   مخاطر السيولة 
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية.  

        يتم مراقبة متطلبات السيولة شهريًا، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال نشوئها. 

        إن لكافة الودائع ألجل المملوكة للشركة كما في تاريخ قائمة المركز المالي فترة إستحقاق أصلية أقل من خمس سنوات.

محفظة االستحقاقات  
المخصومة  التعاقدية غير  االلتزامات  بالشركة وذلك على أساس  الخاصة  المالية  المطلوبات  تواريخ استحقاق  أدناه  الجدول  يلخص   
النقدية الصادرة من مطلوبات  التدفقات  التوقيت المقدر لصافي  إلى  المتوقعة. يتم تحديد تواريخ اإلستحقاقات إستنادا  المتبقية 
التأمين المعترف بها. تم إستبعاد األقساط غير المكتسبة من التحليل ألنها ال تمثل إلتزامات تعاقدية. ال يوجد تاريخ إستحقاق ثابت 

لمكأفات نهاية الخدمة للموظفين.

بالريال السعودي

31 ديسمبر 2017

عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين

حتى
المجموعأكثر من سنةسنة واحدة

حتى
المجموعأكثر من سنةسنة واحدة

المطلوبات 

---16,648,193 -16,648,193 ذمم دائنة 

---229,763,824 -229,763,824 ذمم إعادة إسناد دائنة

أقساط إعادة إسناد 
مستحقة

 7,891,275- 7,891,275---

إجمالي المطالبات تحت 
التسوية 

 861,052,967- 861,052,967---

مصاريف مستحقة وارصدة 
دائنة اخرى

 5,742,651- 5,742,6517,069,892-7,069,892

عوائد استثمار الوديعة 
13,127,88213,127,882----النظامية المؤجلة

1,121,098,910-1,121,098,9107,069,89213,127,88220,197,774

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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بالريال السعودي

31 ديسمبر 2016

عمليات المساهمين عمليات إعادة التأمين

حتى
المجموعأكثر من سنةسنة واحدة

حتى
المجموعأكثر من سنةسنة واحدة

المطلوبات 

---18,217,139-18,217,139ذمم دائنة 

---51,919,382-51,919,382ذمم إعادة إسناد دائنة

---75,603-75,603أقساط إعادة إسناد مستحقة

---680,013,941-680,013,941إجمالي المطالبات تحت التسوية 

ومطلوبات  الدفع  مستحقة  مصاريف 
أخرى

3,906,248-3,906,2486,302,569-6,302,569

10,242,14510,242,145----عوائد استثمار الوديعة النظامية المؤجلة

754,132,313-754,132,3136,302,56910,242,14516,544,714

إدارة المخاطر )تتمة(  .32
32.7  مخاطر السيولة )تتمة(  

       محفظة اإلستحقاقات )تتمة(

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  

محفظة السيولة
لم تحدد أي من المطلوبات الظاهرة في قائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدية المخصومة وإن جميعها مستحقة الدفع

خالل إثني عشر شهرًا من تاريخ قائمة المركز المالي أعاله.
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32.7.  مخاطر السيولة )تتمة(  

محفظة السيولة )تتمة(  

تحليل تاريخ اإلستحقاق بناءًا على تواريخ اإلستحقاق المتوقعة  

31 ديسمبر 2017

عمليات المساهمينعمليات إعادة التأمين

متداولة
ريال سعودي

غير متداولة
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

متداولة
ريال سعودي

غير متداولة
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

الموجودات

31,737,579-53,494,19131,737,579 -53,494,191 نقدية وشبه النقدية 

---58,003,125 -58,003,125 ودائع ألجل 

---358,871,064 -358,871,064 أقساط تامين مدينة ، صافي

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة 
758,751,497 -758,751,497 106,316,032 -106,316,032 الدخل 

91,954,382 91,954,382----استثمار في شركات زميلة

---372,087,694372,087,694-أقساط تامين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 
---165,839,483  -   165,839,483 التسوية 

---103,566,679 102,188,250 1,378,429 موجودات اخرى

الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير 
---117,679,188 117,679,188 -المكتسبة

---100,345,144 100,345,144 -تكاليف إكتتاب مؤجلة 

---14,299,778 -14,299,778 أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

                   868,728-868,728دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل
 3,250-                   

 3,250

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 
           ---وصكوك

 3,830,983-           
 3,830,983

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

13,127,88213,127,882 ----عوائد استثمار الوديعة النظامية 

 759,070,830692,300,2761,451,371,106 794,323,309 205,082,264999,405,573

المطلوبات 

---16,648,193 -16,648,193 ذمم دائنة

---229,763,824 -229,763,824 ذمم إعادة إسناد دائنة

---7,891,275 7,891,275 -أقساط إعادة إسناد مستحقة

---461,488,892 461,488,892 -إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 

---861,052,967  -   861,052,967 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

---7,542,299 7,542,299    -   دخل عموالت غير مكتسبة 

7,069,892-5,742,6517,069,892 -5,742,651 مطلوبات أخرى

13,127,88213,127,882----عوائد استثمار الوديعة النظامية  المؤجلة 

 1,113,207,635476,922,466 1,590,130,1017,069,892 13,127,882 20,197,774  

787,253,417191,954,382979,207,799)138,758,995(215,377,810)354,136,805(الفرق

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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32.7  مخاطر السيولة )تتمة(  
تحليل تاريخ اإلستحقاق بناءًا على تواريخ اإلستحقاق المتوقعة  

31 ديسمبر 2016

عمليات المساهمينعمليات إعادة التأمين

متداولة
ريال سعودي

غير متداولة
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

متداولة
ريال سعودي

غير متداولة
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

الموجودات

27,950,269-42,891,78427,950,269-42,891,784نقدية وشبه نقدية

112,456,507-67,551,600112,456,507-67,551,600ودائع ألجل 

---181,957,594-181,957,594أقساط تامين مدينة 

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة 
724,579,017-93,447,337724,579,017-93,447,337الدخل 

---262,339,842262,339,842-أقساط تامين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير 
---3,758,1013,758,101-المكتسبة

---17,516,594-17,516,594أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 
---110,649,986-110,649,986التسوية 

---81,705,13381,705,133-تكاليف إكتتاب مؤجلة 

---1,722,31847,250,00048,972,318موجودات أخرى 

2,191,242-1,070,0102,191,242-1,070,010دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 
4,143,727-4,143,727---وصكوك

100,000,000100,000,000----وديعة نظامية

10,242,14510,242,145----عوائد استثمار الوديعة النظامية 

516,807,223395,053,076911,860,299871,320,762110,242,145981,562,907

المطلوبات 

---18,217,139-18,217,139ذمم دائنة

---51,919,382-51,919,382ذمم إعادة إسناد دائنة

---75,60375,603-أقساط إعادة إسناد مستحقة

---306,479,380306,479,380-إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 

---680,013,941-680,013,941إجمالي المطالبات تحت التسوية 

---848,245848,245-دخل عموالت غير مكتسبة 

6,302,569-3,906,2486,302,569-3,906,248مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

10,242,14510,242,145----عوائد استثمار الوديعة النظامية المؤجلة

754,056,710307,403,2281,061,459,9386,302,56910,242,14516,544,714

865,018,193100,000,000965,018,193)149,599,639(87,649,848)237,249,487(الفرق

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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32.8  مخاطر العمالت  
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم معامالت الشركة   
بعمالت محلية وأجنبية. تعتقد اإلدارة بعدم وجود مخاطر معامالت هامة الن معظم معامالت الشركة تتم بعمالت أجنبية مثبتة مقابل 

الريال السعودي.

يوضح الجدول أدناه موجودات ومطلوبات الشركة المسجلة بالعمالت الرئيسية وكما يلي:  

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  

31 ديسمبر 2017

ريال سعودي
ريال سعودي

دوالر أمريكي
ريال سعودي

ريال قطري
ريال سعودي

درهم إماراتي
ريال سعودي

 يورو
ريال سعودي

 دينار كويتي
ريال سعودي

 روبية هندية
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

الموجودات
عمليات إعادة التأمين

3,322,53253,494,191--461,093516,130-31,772,33317,422,103نقدية وشبه نقدية

58,003,125------58,003,125-ودائع ألجل

استثمارات مدرجة قيمتها 
106,316,032------52,999,22553,316,807العادلة في قائمة الدخل 

17,049,960237,443,4347,894,48614,399,803122,9617,218,89725,617,59049,123,933358,871,064أقساط تامين مدينة، صافي

868,728-------868,728دخل عموالت خاصة مستحقة

131,779,42622,425,0146,040,4478.535,3883,256,2743,050,09331,561,959165,439,093372,087,694أقساط التأمين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من 
117,679,188-------117,679,188األقساط غير المكتسبة

الحصة المعاد إسنادها من 
165,839,483-------165,839,483المطالبات تحت التسوية 

28,194,02412,224,0362,518,1555,036,287734,8081,366,0863,871,41446,400,334100,345,144تكاليف اكتتاب مؤجلة 

14,299,778-------14,299,778أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

مصاريف مدفوعة مقدما، 
103,964,040------1,775,790102,188,250ودائع وموجودات أخرى 

مبالغ مستحقة من عمليات 
144,461,682-------144,461,682المساهمين 

2,286,389-------2,286,389ممتلكات ومعدات ، صافي

عمليات المساهمين

65,28031,737,579-----8,766,35022,905,494نقدية وشبه نقدية

---------ودائع ألجل 

دخل عموالت خاصة مستحقة 
3,250------3,250-من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة 
3,830,983------3,174,117656,866من سندات وصكوك

استثمارات مدرجة قيمتها 
10,064,518758,751,497-----288,641,502460,045,477العادلة في قائمة الدخل

91,954,382-------91,954,382استثمار في شركة زميلة 

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

عوائد استثمار الوديعة 
13,127,882-------13,127,882النظامية

مصاريف مدفوعة مقدمًا 
228,471-------228,471وموجودات أخرى 

31,249,580-------31,249,580ممتلكات ومعدات، صافي

1,246,148,290986,634,31116,453,08828,432,5714,630,17311,635,07661,050,963274,415,6902,629,400,162
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32.8  مخاطر العمالت )تتمة(  

31 ديسمبر 2016

 ريال سعودي
ريال سعودي

 دوالر أمريكي
ريال سعودي

 ريال قطري
ريال سعودي

 درهم إماراتي
ريال سعودي

 يورو
ريال سعودي

 دينار كويتي
ريال سعودي

 روبية هندية
ريال سعودي

 أخرى
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

الموجودات
عمليات إعادة التأمين 

743,48842,891,784--64117,539-14,577,81227,552,304نقدية وشبه نقدية 

67,551,600-------67,551,600ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة 
1,070,010-------1,070,010من ودائع ألجل

62,218,16034,892,9008,907,860817,952363,9167,733,12812,044,19554,979,483181,957,594أقساط تامين مدينة، مدينة

استثمارات مدرجة قيمتها 
93,447,337------39,245,08554,202,252العادلة في قائمة الدخل 

101,115,06823,631,4619,959,4174,294,1592,204,0933,408,34918,427,32899,299,967262,339,842أقساط تامين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من 
3,758,101-------3,758,101األقساط غير المكتسبة

17,516,594-------17,516,594أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

الحصة المعاد إسنادها من 
110,649,986-------110,649,986المطالبات تحت التسوية 

27,073,9017,856,7043,127,0122,332,453661,4401,352,5343,158,24336,142,84681,705,133تكاليف اكتتاب مؤجلة 

مصاريف مدفوعة مقدما 
26,12649,276,087-----992,77848,257,183وموجودات أخرى 

مبالغ مستحقة من 
عمليات المساهمين 

152,144,139-------152,144,139

3,402,655------ -3,402,655ممتلكات ومعدات، صافي

عمليات المساهمين

303,12527,950,269-----26,841,627805,517نقدية وشبه نقدية 

112,456,507-------112,456,507ودائع ألجل 

دخل عموالت خاصة مستحقة 
2,191,242-------2,191,242من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة 
4,143,727------3,416,471727,256من سندات وصكوك

استثمارات مدرجة قيمتها 
17,564,513724,579,017-----252,544,672454,469,832العادلة في قائمة الدخل

مصاريف مدفوعة مقدمًا 
45,178-------45,178وموجودات أخرى 

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

10,242,145-------10,242,145عوائد استثمار الوديعة النظامية

32,110,109-------32,110,109ممتلكات ومعدات، صافي

1,141,163,840652,395,40921,994,2897,445,2053,246,98812,494,01133,629,766209,059,5482,081,429,056

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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32.8  مخاطر العمالت )تتمة(  

31 ديسمبر 2017

 ريال سعودي
ريال سعودي

 دوالر أمريكي
ريال سعودي

 ريال قطري
ريال سعودي

 درهم إماراتي
ريال سعودي

 يورو
ريال سعودي

 دينار كويتي
ريال سعودي

 روبية هندية
ريال سعودي

 أخرى
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

المطلوبات 
عمليات إعادة التأمين

8,109,15716,648,193)141,285(2,163,885967,392318,910371,951)1,013,540(5,871,723ذمم دائنة

229,763,824-------229,763,824ذمم إعادة إسناد دائنة

7,891,275-------7,891,275أقساط إعادة اإلسناد المستحقة

إجمالي أقساط التأمين غير 
126,666,471134,489,6149,368,78516,596,0042,461,1445,577,28926,604,350139,725,235416,488,892المكتسبة 

304,340,367150,496,75522,397,88532,013,0955,485,98328,663,64490,076,102227,579,136861,052,967إجمالي المطالبات تحت التسوية 

7,542,299-------7,542,299دخل عموالت غير مكتسبة 

مصاريف مستحقة الدفع 
992,2185,742,651-----4,689,75460,679ومطلوبات أخرى

5,729,277-------5,729,277مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2,657,160-------2,657,160الفائض المتراكم

عمليات المساهمين 

مصاريف مستحقة الدفع 
16,8757,069,892-----6,322,480730,537ومطلوبات أخرى

37,431,370-------37,431,370مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

مبالغ مستحقة إلى عمليات إعادة 
144,461,682-------144,461,682التأمين

عوائد استثمار الوديعة النظامية 
13,127,882-------13,127,882المؤجلة

896,495,564284,764,04533,930,55549,576,4918,266,03734,612,884116,539,167376,422,6211,800,607,364

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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32.8  مخاطر العمالت )تتمة(  

31 ديسمبر 2016

 ريال سعودي
ريال سعودي

 دوالر أمريكي
ريال سعودي

 ريال قطري
ريال سعودي

 درهم إماراتي
ريال سعودي

 يورو
ريال سعودي

 دينار كويتي
ريال سعودي

 روبية هندية
ريال سعودي

 أخرى
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

المطلوبات 
عمليات إعادة التأمين

100,26223,33952,6308,668,27218,217,139)424,427(6,787,8282,966,94442,291ذمم دائنة

51,919,382-------51,919,382ذمم إعادة إسناد دائنة

75,603-------75,603أقساط إعادة اإلسناد المستحقة

إجمالي أقساط التأمين غير 
123,181,09325,912,22212,196,2678,690,7172,098,1566,222,18920,853,884107,324,852306,479,380المكتسبة 

275,034,43151,789,67318,956,38483,494,7814,559,91819,042,37570,394,596156,741,783680,013,941إجمالي المطالبات تحت التسوية 

848,245-------848,245دخل عموالت غير مكتسبة 

مصاريف مستحقة الدفع 
726,1083,906,248-----3,133,53846,602ومطلوبات أخرى

3,958,044-------3,958,044مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2,292,880-------2,292,880الفائض المتراكم 

عمليات المساهمين

39,728,370-------39,728,370مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

مبالغ مستحقة إلى عمليات إعادة 
152,144,139-------152,144,139التأمين

مصاريف مستحقة الدفع 
6,302,569------1,225,2525,077,317ومطلوبات أخرى

عوائد استثمار الوديعة النظامية 
10,242,145-------10,242,145المؤجلة

670,570,95085,792,75831,194,94291,761,0716,758,33625,287,90391,301,110273,461,0151,276,128,085

32.9  مخاطر أسعار العموالت الخاصة  
       تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة على السندات واالستثمارات في الصكوك. تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة 

على السندات والصكوك التي تتعرض لتقلبات في أسعار العموالت الخاصة.

        تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة من خالل االستثمار في مختلف األصول المالية طويلة وقصيرة المدة، جنبا إلى 
جنب مع النقد وما في حكمه. تراقب لجنة االستثمار مدة هذه األصول على أساس منتظم. مدة االستثمار في محفظة الصكوك 
والسندات لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين كما في 31 ديسمبر 2017 حوالي 6,23سنوات و 5.66 سنوات على التوالي 

)31 ديسمبر 2016 :6.31 سنوات و 5.33 سنوات على التوالي(

        االفتراض زيادة / نقصان  بواقع 10 نقطة أساس في منحنى العائد سيتطلب نقصان / زيادة قيمة محفظة االستثمارات في السندات 
/ الصكوك من عمليات إعادة التأمين و عمليات المساهمين بنسبة 0,33 مليون ريال و 2,52 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2017 )31 ديسمبر 2016: 0,34 مليون ريال سعودي و 2,52 مليون ريال سعودي على التوالي(.

32.10  مخاطر أسعار السوق  
مخاطر أسعار السوق هي المخاطر عن تذبذب القيمة العادلة لألداة المالية نتيجة للعوامل. ) ماعدا تلك المخاطر التي قد تنشا عن 

مخاطر أسعار العموالت أو مخاطرالعمالت(، التي تؤثر على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق.  

        اإلدارة الفعالة لمخاطر اسعار السوق هي المفتاح الستثمارفي أصول الشركة. ان المستويات المناسبة من مخاطر االستثمار تتحدد 
عن طريق مخاطر/ عائد لألصول. تمتلك الشركة محفظة متنوعة من االستثمارات، بما في ذلك االستثمار في األوراق المالية المدرجة. 
تقوم الشركة بإدارة مخاطر سعر السوق لألسهم من خالل تنوع األستثمارات ووضع سقف على مستوى األستثمار الفردي واألجمالي 
لألسهم.إن التغير بنسبة %5 في صافي قيمة موجودات اإلستثمارات، مع ابقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة،  من شأنه أن يؤثر على 

قائمة عمليات المساهمين بالزيادة / النقصان بمبلغ 8,029,735 ريال سعودي   )2016 : 7,148,760 ريال سعودي (.

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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32.11  مخاطر إدارة رأس المال  
تحدد متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك بهدف توفر هامش المالءة الكافية في حالة إفالس الشركة.   
كما توضع أهداف أخرى من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين. 

       تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بانتظام. يتم إجراء 
السوق وخصائص مخاطر نشاطات  السائدة في  الظروف  التغيرات في  الحالية وذلك حسب  المال  رأس  التسويات على مستويات 
الشركة. وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، تقوم الشركة بتعديل توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو تقوم بإصدار أسهم. 

يعكس الجدول أدناه الحد األدنى لرأس المال النظامي للشركة وإجمالي رأس المال المملوك:  

بالريال السعودي

20172016

828,792,798805,300,971إجمالي رأس المال المملوك 

200,000,000200,000,000الحد األدنى لرأس المال النظامي 

تعتقد األدارة، بإن الشركة قد التزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جهات خارجية خالل السنة المالية المصرح عنها.  

32.12  القيمة العادلة لألدوات المالية  

أو  التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما  القيمة  العادلة هي  القيمة  المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.  تتكون األدوات   
سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة. أن االفتراض الذي تم تحديد القيمة العادلة هو بإفتراض إستمرار 
المنشأة في اعمالها وفقًا لمبدأ األستمرارية و دون أي نية أو حاجة للتصفية أو تقليص حجم عملياتها أو إجراء المعامالت بشروط 
عكسية. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية، والذمم المدينة، واإلستثمارات واإليرادات المستحقة، 
بينما تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة، والمصاريف المستحقة الدفع، وإجمالي المطالبات تحت التسوية. ان القيمة العادلة 

للموجوات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيرًا عن قيمتها الدفترية الظاهرة في تاريخ قائمة المركز المالي.

التعهدات واإللتزامات المحتملة  .33

أ(  الدعاوى القضائية واألنظمة  
تعمل الشركة في مجال التأمين، وهي عرضة لدعاوى قضائية عليها خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه من غير العملي التنبؤ أو   
معرفة المحصلة النهائية لكافة الدعاوى القضائية، تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لهذه الدعاوى )بما في ذلك القضايا( أي أثر جوهري على 

نتائج الشركة أو مركزها المالي. ال يوجد لدى الشركة أي دعوى قضائية قائمة جوهرية بتاريخ إعداد القوائم المالية.

ب(  خطابات الضمان   
كما في 31 ديسمبر 2017 قامت الشركة بااليداع والحجز مع بنك محلي بمبلغ 47,250,000 ريال سعودي )2016: 47,250,000 ريال    
سعودي ( للحصول على خطاب اعتماد جهوزي للمشاركة في نقابة لويدز لالكتتاب في االعوام 2015 و2016 و 2017. باالضافة ان 
الشركة قامت بايداع مبلغ 54,938,250 ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: الشي( في لويدز بلندن كصندوق لالستمرار في المشاركة 

في نقابة لويدز لالكتتاب لعام 2018. عند اصدار خطاب االعتماد فان الوديعة لدى لويدز سوف يتم سحبها.

       وعالوة على ذلك مباني المكاتب ذات الصلة  للتامينات المستردة مبلغ 102,774 ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 102,774 ريال 
سعودي(.

األحداث الالحقة  .34
من  الشركة  مال  راس  تخفيض  على  العادية  غير  العامة  للجمعية  أوصى   2017 مايو   24 في  المنعقد  االدراة  مجلس  اجتماع  في   
1,000,000,000 ريال سعودي الى 810,000,000 ريال سعودي. في 1 يناير 2018 حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة غير 

العادية لتخفيض راس المال. تقوم الشركة بتخفيض رأس مالها بعد استكمال كافة المتطلبات التنظيمية.

أرقام المقارنة  .35
تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية . ومع ذلك لم يكن هناك اي تاثير من إعادة   

التصنيف هذه على العرض الشامل للبيانات المالية.

اعتماد القوائم المالية   .36
اعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  11 رجب 1439هـ الموافق في 28 مارس 2018.  

إيضاحات حول القوائم المالية  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017  
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