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كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

المساهمون الكرام،،،
أعضـاء  جميـع  عـن  وباإلنابـة  نفسـي  عـن  أصالـة  يسـرني، 
مجلـس إدارة الشـركة السـعودية إلعـادة التأميـن »إعادة«، أن 
أقـدم لكـم التقريـر السـنوي للشـركة متضمنـًا تقريـر مجلـس 
اإلدارة وتقريـر مراجعي الحسـابات والقوائـم المالية المدققة 

للسـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2018 م.

فخــورة  »إعــادة«،  التأميــن  إلعــادة  الســعودية  الشــركة  إن 
باعتبارهــا  الرائــدة  مكانتهــا  تكــرس  وهــي  اليــوم  بوضعهــا 
المنطقــة  فــي  التأميــن  إعــادة  شــركات  أكبــر  مــن  واحــدة 
الشــرق  فــي  ســوقًا   40 مــن  أكثــر  فــي  متنــاٍم  وبحضــور 
ــى الرغــم مــن حــدة المنافســة  ــا ، عل األوســط آســيا وأفريقي
ــة ومــا تواجهــه شــركات  ــن العالمي ــادة التأمي فــي أســواق إع
إعــادة التأميــن مــن تحديــات وال ســيما الناشــئة منهــا. لــذا 
ــال  ــى مســتوى ع ــكار لنحافــظ عل ــا أن نواصــل االبت كان علين
مــن التنافســية ولنعــزز مــن قدرتنــا علــى تلبيــة متطلبــات 
الشــركة  وموظفــي  ومســاهمينا  عمالئنــا  وتطلعــات 
بصفــة مســتمرة فــي ظــل تحديــات متجــددة، ويعــزى 
ــا فــي ذلــك إلــى اســتراتيجيتنا التــي  ســبب نجاحن
وتنويــع  المربــح  النمــو  تعزيــز  علــى  ترتكــز 
مصــادر اإليــرادات ووجهــات اإلســتثمار، 
لتحقيــق الربحيــة المســتدامة وتعظيــم 

للمســاهمين. العائــد 

وتطـــبـــيـــقـــــًا لـلــــنـــــهــــــــج 
لشـــركة  اإلســـتراتيجي 
يركـــز  الـــذي  إعـــادة 
اإلنتشـــار  علـــى 
 ، الجغرافـــي 

واســـتهداف أســـواق تتمتـــع بمعـــدالت نمـــو وربحيـــة جيـــدة، 
إضافـــة إلـــى اإلســـتثمار فـــي بنـــاء عالقـــات مـــع العمـــالء  
األمـــد  طويلـــة  الشـــراكة  مبـــدأ  علـــى  قائمـــة  والوســـطاء 
والمنفعـــة المتبادلـــة، فقـــد نحجـــت الشـــركة فـــي العـــام 
ــة  ــن الدوليـ ــادة التأميـ ــاط إعـ ــل أقسـ ــع تمثيـ ــي رفـ 2018م فـ
لتصـــل إلـــى 60 فـــي المائـــة تقريبـــًا مـــن محفظـــة وهـــي 
األعلـــى فـــي تاريـــخ أعمـــال الشـــركة، ممـــا يعكـــس مســـتوى 
التنـــّوع الجغرافـــي المتميـــز والتحكـــم بمخاطـــر الترّكـــز، األمـــر 
الـــذي يســـهم فـــي الحفـــاظ علـــى نتائـــج اكتتـــاب إيجابيـــة، كمـــا 
ـــى اســـتثمار مزاياهـــا النســـبية مـــن خـــالل  ـــت الشـــركة عل عمل
ـــن  ـــرز أســـواق التأمي ـــد أب وجودهـــا فـــي الســـوق الســـعودي أح
ـــى االســـتفادة مـــن التحســـن فـــي  ـــع إل فـــي المنطقـــة، وتتطل
ـــي  ـــة الت ـــة واالقتصادي ـــادرات التنموي ـــة التشـــريعية والمب البيئ
ـــى  ـــز عل تشـــهدها المملكـــة. وســـوف تســـتمر الشـــركة بالتركي
اإلرتقـــاء بمســـتوى قدراتهـــا الفنيـــة التـــي تشـــمل اإلكتتـــاب 
والخدمـــات  المخاطـــر  وإدارة  والمطالبـــات  والتســـعير 
ـــة، وتســـعى إلســـتغالل  ـــات الفني ـــة وإدارة اإلحتياطي اإلكتواري
قدراتهـــا فـــي التوســـع وتحقيـــق معـــدالت ربحيـــة جيـــدة فـــي 

ظـــل سياســـة إكتتـــاب حصيفـــة.

العــام  فــي  إعــادة  لشــركة  المالــي  بــاألداء  يتعلــق  وفيمــا 
2018م، فقــد شــهدت النتائــج التشــغيلية تحســنًا فــي أداء 
الشــركة، والتــي بلغــت نحــو 13,7 مليــون ريــال مقارنــة بـــ 3,6 
مليــون ريــال فــي عــام 2017 م، لتصبــح بذلــك أفضــل نتائــج 
تشــغيلية تحققهــا شــركة إعــادة منــذ تأسيســها، وذلــك علــى 
الرغــم مــن التحديــات والصعوبــات التــي واجهتهــا مختلــف 
أســواق المــال العالميــة، والتــي أثــرت بدروهــا علــى مختلــف 

ــن. ــة بمــا فيهــا قطــاع التأمي القطاعــات اإلقتصادي

كمــا يجــدر الذكــر أن صفقــة اســتحواذ الشــركة علــى 49.9% 
مــن األســهم العاديــة لشــركة »بروبيتــاز برمــودا« ســاهمت  
فــي تعزيــز حضورهــا فــي األســواق العالميــة ودعــم تنويــع 
ــر وأهــم أســواق  ــدز مــن أكب ــّد ســوق لوي ــث يع ــا ، حي أعماله
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التأميــن وإعــادة التأميــن علــى مســتوى العالــم ، كمــا نترقــب 
أن يكــون لهــا مســاهمة إيجابيــة أكبــر فــي تحســن النتائــج 

ــه.  ــإذن الل ــة فــي المســتقبل ي المالي

وشــهد عــام 2018م، إنخفاضــًا فــي عوائــد اإلســتثمار نتيجــة 
االنخفــاض الحــاد فــي االســواق الماليــة الدوليــة وخصوصــًا 
فــي أســواق االســهم العالميــة وأســواق الســندات العالميــة، 
المحافــظ  تقييــم  علــى  ســلبي  بشــكل  انعكســت  والتــي 
االســتثمارية لــدى الشــركة، وهــو إنخفــاض غيــر محقــق و 

إنمــا تــم تقييمــه حســب المعاييــر المحاســبية المتبعــة.

ولقــد إتخــذت لجنــة االســتثمار واالدارة التنفيذيــة للشــركة 
القــرارات وتدابيــر التحــوط المســموح بهــا لكــي يتــم التحــوط 
ــى  ــات المســتقبلية لالســواق والمحافظــة عل مــن االضطراب
توزيــع  إعــادة  خــالل  مــن  وذلــك  االســتثمارية،  المكاســب 
االصــول واالســتفادة مــن العوائــد واالســتثمار فــي المنتجات 
االدارة  اســتراتجية  وتطبيــق  المنخفضــة،  المخاطــر  ذات 

المتفاعلــة فــي إدارة االســتمارات فــي أســواق االســهم.

علــى الرغــم مــن تراجــع العديــد مــن التصنيفــات اإلئتمانيــة في 
ــة، إال أن شــركة إعــادة  ــرات اإلقتصادي المنطقــة نتيجــة التغي
كانــت محــل تقديــر مــن قبــل وكاالت التصنيــف اإلئتمانــي 
العالميــة، وفــي هــذا المجــال منحــت وكالــة موديــز للتصنيــف 
االئتمانــي فــي عــام 2018م شــركة »إعــادة« تصنيفــًا للقــوة 
الماليــة مــن الفئــة “A3” مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، 
حيــث يعكــس هــذا التصنيــف قــوة مكانــة الشــركة  الســوقية 
الشــركة  باعتبارهــا  الســعودية  فــي  التجاريــة  وعالمتهــا 
الســعودية الوحيــدة المتخصصــة فــي إعــادة التأميــن، إلــى 
جانــب مكانتهــا الرياديــة فــي األســواق المســتهدفة فــي آســيا 
وأفريقيــا ولويــدز، كمــا يأتــي التصنيــف االئتمانــي مدعومــًا 
أيضــا بقــوة جــودة األصــول فــي محفظــة اســتثمارات الشــركة 
المحافظــة، إضافــة إلــى كفايــة رأس المــال والمرونــة الماليــة 

القويــة.

للتصنيــف  ســمة  وكالــة  منحــت  نفســه،  العــام  وخــالل 
 ”+AA“ تصنيــف«، تصنيًفــا ائتمانًيــا للقــوة الماليــة فئــة«
للشــركة مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، والــذي أشــار إلــى 
مــا تتمتــع بــه الشــركة مــن كفــاءة فــي االدارة وقــوة القاعــدة 
الرأســمالية. وبعتبــر حصــول الشــركة علــى هــذه التصنيفــات 
والمســاهمين  للمســتثمرين  إضافيــة  ضمانــة  بمثابــة 
والشــركاء وتعزيــزًا لثقتهــم فــي إدارة الشــركة، كمــا يدعــم 
زيــادة  التنافســي للشــركة وٌيســهم فــي  التصنيــف المركــز 

فــرص نمــو أعمالهــا. 

أعلــى  لتحقيــق  الشــركة  تبذلهــا  التــي  الجهــود  إطــار  وفــي 
مســتويات اإللتــزام باألنظمــة وأفضــل ممارســات الحوكمــة 
ــث  ــام 2018م بإعتمــاد تحدي ، فقــد قامــت الشــركة خــالل ع
للجمعيــة  والتوصيــة  بالشــركة  الخاصــة  الحوكمــة  الئحــة 
إعتمــاد  تــم  كمــا  عليهــا،  للتصويــت  للمســاهمين  العامــة 
وتحديــث عــدد مــن السياســات واإلجراءات التنظيمية شــملت 
دليــل الســلوك المهنــي،  وسياســة اإلبــالغ عــن الممارســات 
المخالفــة، وسياســة تعــارض المصالــح، وسياســة اإلســناد، 

وسياســة االســتثمار. 

وأخيــرًا ، إن مجلــس اإلدارة إذ ُيعبــر عــن فائــق الشــكر والعرفان 
دعــم مســيرة  فــي  الحيــوي  لدورهــم  الكــرام  للمســاهمين 
الشــركة وعــن اعتــزازه بثقــة عمالئنــا الكــرام وتقديــره لــدور 
الجهــات التشــريعية  ، ُيؤكــد فــي نفــس الوقــت علــى مواصلــة 
الجهــود وبرامــج التطويــر مــن خــالل تقديــم أفضــل الخدمــات 
التأمينيــة والعمــل المتواصــل لمواكبــة كل جديــد فــي صناعــة 
إعــادة التأميــن بمــا يحقــق أهــداف الشــركة ويعــزز مــن مكانتهــا 
فــي مجــال إعــادة التأميــن مــع إعطــاء األولويــة القصــوى لــكل 
مــا مــن شــأنه خدمــة مصالــح المســاهمين والعمــالء الكــرام.

والله ولي التوفيق ،،، 

هشام بن عبد الملك آل الشيخ
رئيس مجلس اإلدارة
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هشام بن عبد الملك آل الشيخ
رئيس مجلس اإلدارة

أ. مشاري بن إبراهيم الحسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أحمد محمد صباغ
عضو مجلس اإلدارة

انضــم األســتاذ / هشــام آل الشــيخ لمجلــس إدارة الشــركة 
ويشــغل  2011م،  عــام  تنفيــذي  غيــر  عضــو  بصفتــه 
منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة، باإلضافــة إلــى رئاســته 
الشــركة.  فــي  اإلســتثمار  ولجنــة  التنفيذيــة  للجنــة 
كمــا يشــغل حاليــًا عضويــة مجلــس إدارة شــركة 
ــران  ــاز القابضــة )برومــودا(، وشــركة الطي بروبيت
المدنــي الســعودي القابضــة، وشــركة وطــن 

فرســت الماليــة، وشــركة أشــمور لإلســتثمار الســعودية. تتجــاوز 
خبراتــه ال 25 عــام فــي القطــاع المصرفــي وقطــاع اإلســتثمار 
تــدرج خاللهــا فــي تولــي عــدة مناصــب قياديــة مهمــة ُجلهــا فــي 
البنــك العربــي الوطنــي فــي الســعودية. حــاز األســتاذ/ هشــام 
آل الشــيخ علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم اإلدارة بتخصــص 
فــي  كاليفورنيــا  جامعــة  مــن  وإقتصــاد  تطبيقيــة  رياضيــات 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

إدارة الشــركة  انضــم األســتاذ/ مشــاري الحســين لمجلــس 
بصفتــة عضــو مســتقل عــام 2009م، ويشــغل منصــب 
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، ورئيــس لجنــة الترشــيحات 
فــي  اإلســتثمار  لجنــة  فــي  وعضــو  والمكافــآت، 
الشــركة. وشــغل منصــب عضويــة مجلــس اإلدارة 
فــي البنــك الســعودي لإلســتثمار، باإلضافــة 
إدارة شــركات  إلــى عضويتــه فــي مجالــس 

العقــاري،  التطويــر  وقطــاع  األغذيــة،  قطــاع  فــي  مختلفــة 
وقطــاع التعليــم والتدريــب. تتجــاوز خبراتــه ال 35 عــام فــي 
القطــاع المالــي والمصرفــي، تــدرج خاللهــا فــي عــدة مناصــب 
قياديــة كان آخرهــا منصــب العضــو المنتــدب فــي بنــك الجزيــرة 
فــي الســعودية. حــاز األســتاذ/ مشــاري الحســين علــى درجــة 
البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة أوريجــون فــي 

المتحــدة األمريكيــة. الواليــات 

انضــم األســتاذ/ أحمــد صبــاغ لمجلــس إدارة الشــركة بصفتــه 
ــذي عــام 2008م، وشــغل منصــب رئيــس  ــر تنفي عضــو غي
2009م-2015م،  مــن  الفتــرة  فــي  المراجعــة  لجنــة 
وحاليــًا يشــغل عضويــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت 
كمــا  الشــركة.  فــي  واإلكتتــاب  المخاطــر  ولجنــة 
لشــركة  العــام  المديــر  منصــب  حاليــًا  يشــغل 
التأميــن اإلســالمية فــي األردن وهــو مــن أحــد 
اعضــاء  مــن  عضــو  كان  و  مؤسســيها 

مجلــس إدارتهــا، وهــو عضــو فــي مجلــس أمنــاء المعهــد العربــي 
للتأميــن. تتجــاوز خبراتــه ال 45 عــام فــي قطــاع التأميــن وإعــادة 
التأميــن تولــى خاللهــا عــدة مناصــب إداريــة مهمــة منهــا منصــب 
رئيــس اإلتحــاد العالمــي لشــركات التكافــل والتأميــن اإلســالمي. 
ــاغ علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة  حــاز األســتاذ/ أحمــد صب
األعمــال مــن جامعــة بيفرلــي هيلــز كاليفورنيــا فــي الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة.
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ــه  ــس إدارة الشــركة بصفت ــن لمجل ــوك قيرقي انضــم األســتاذ/ جون-ل
المخاطــر  لجنــة  رئيــس  وهــو  م،   2011 عــام  تنفيــذي  غيــر  عضــو 
واإلكتتــاب وعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة فــي الشــركة.  كمــا يشــغل 
)برومــودا(،  القابضــة  بروبيتــاز  شــركة  إدارة  مجلــس  عضويــة  حاليــًا 
باإلضافــة الــى منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة مامــدا 
إلعــادة التأميــن فــي المملكــة المغربيــة، وهــو ايضــًا الرئيــس التنفيــذي 
ومؤســس شــركته الخاصــة شــركة جــون- لــوك قيرقيــن المحــدودة 
فــي فرنســا. تتجــاوز خبراتــه ال 30 عــام فــي قطــاع التأميــن وإعــادة 

التأميــن حيــث تولــى خاللهــا عــدة مناصــب إداريــة مهمــة، منهــا 
توليــه منصــب المديــر العــام لشــركة إيفيرســت إلعــادة التأميــن 

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  ومنصــب  بريطانيــا،  فــي  أوروبــا 
ــن  ــن فــي فرنســا. حــاز األســتاذ/ قيرقي باريــس إلعــادة التأمي

علــى درجــة الماجســتير مــع مرتبــة الشــرف فــي علــوم 
الميكانيــكا مــن الجامعــة المركزيــة لليــون، جامعــة كلــود 

برنــارد فــي فرنســا.

انضــم األســتاذ/ محمــد العتيبــي لمجلــس إدارة الشــركة بصفتــه عضــو 
ــة  ــو مــن عــام 2017 م، وهــو عضــو فــي لجن مســتقل فــي شــهر ماي
اإلســتثمار فــي الشــركة. كمــا يشــغل حاليــًا منصب رئيــس مجلس إدارة 
شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة )غازكو(فــي الســعودية، باإلضافــة الــى 
عضويتــه فــي مجلــس إدارة بنــك الريــاض، وشــركة اليمامــة للصناعــات 
الحديديــة. تتجــاوز خبراتــه الـــ 30 عــام فــي القطــاع المصرفــي  وقطــاع 
ــة كان آخرهــا  ــدة مناصــب إداري ــي ع ــا بتول ــدرج خالله ــري ت ــل البح النق
توليــه منصــب الرئيــس التنفيــذي المكلــف فــي الشــركة الوطنيــة 

الســعودية للنقــل البحــري  )بحــري(. حــاز األســتاذ/ محمــد العتيبــي 
علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال تخصــص تمويــل مالــي 

مــن جامعــة وســترن ميتشــيغان، كمــا انــه حاصــل علــى شــهادة 
برنامــج اإلدارة المتقدمــة مــن جامعــة هارفــرد فــي الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة.

انضــم األســتاذ/ فهــد الحصنــي لمجلــس إدارة الشــركة بصفتــه عضــو 
تنفيــذي عــام 2011 م، ويشــغل منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس 
ــة اإلســتثمار فــي  ــة ولجن ــة التنفيذي التنفيــذي، وهــو عضــو فــي اللجن
الشــركة ، كمــا يشــغل حاليــًا عضويــة مجلــس إدارة شــركة بروبيتــاز 
 )IIS( وكذلــك هــو عضــو الجمعيــة الدوليــة للتأميــن )القابضــة )برومــودا
، ونائــب رئيــس لجنــة إعــادة التأميــن وعضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي 
اتحــاد التأميــن الخليجــي. )GIF( تتجاوزخبراتــه ال 20 عــام فــي قطــاع 
التأميــن وإعــادة التأميــن تــدرج خاللهــا فــي عــدة مناصــب إدارية شــملت 

مجــاالت مثــل تطويــر األعمــال، وإدارة اإلكتتــاب، وإدارة المطالبــات. 
حــاز األســتاذ/فهد الحصنــي علــى درجــة الماجســتير فــي التأميــن 

وإدارة المخاطــر مــن جامعــة ســيتي بلنــدن باإلضافــة إلــى درجــة 
الزمالــة مــن معهــد التأميــن الملكــي فــي المملكــة المتحــدة.

فهد الحصني
العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي 

محمد العتيبي
عضو مجلس اإلدارة

جون-لوك قيرقين
عضو مجلس اإلدارة
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منصور البصيلي
عضو مجلس اإلدارة

أ. اسماعيل محبوب
عضو مجلس اإلدارة

همام بدر
عضو مجلس اإلدارة

الشــركة بصفتــه  إدارة  لمجلــس  اســماعيل محبــوب  األســتاذ/  انضــم 
عضــو مســتقل عــام 2012 م، وهــو عضــو فــي لجنــة المراجعــة ولجنــة 
عضويــة  حاليــًا  يشــغل  كمــا  الشــركة.  فــي  واإلكتتــاب  المخاطــر 
وايضــًا  واإلســتيراد  للتصديــر  الماليــزي  البنــك  إدارة  مجلــس 
عضويــة مجلــس إدارة بنــك ام يــو اف جــي. تتجــاوز خبراتــه الـــ 
35 عــام فــي قطــاع التأميــن وإعــادة التأميــن تــدرج خاللهــا 
ــن فــي  ــادة تأمي ــن وإع ــدة شــركات تأمي بالعمــل فــي ع
الســوق اآلســيوي، حيــث شــغل منصــب الرئيــس 

التنفيــذي لــدى الشــركة الماليزيــة الوطنيــة إلعــادة التأميــن وأيضــًا كان 
نائــب الرئيــس األول لــدى شــركة لبــوان إلعــادة التأميــن. حــاز األســتاذ/

اســماعيل محبــوب علــى دبلــوم عالــي مــن المعهــد الملكــي البريطانــي 
للتســويق فــي المملكــة المتحــدة كمــا انــه حاصــل علــى درجــة الزمالــة مــن 

المعهــد المالــي الماليــزي.

انضــم األســتاذ/ منصــور البصيلــي لمجلــس إدارة الشــركة بصفتــه 
التنفيذيــة  اللجنــة  2012 م، وهــو عضــو  عــام  عضــو مســتقل 
يشــغل  كمــا  الشــركة.  فــي  والمكافــآت  الترشــيحات  ولجنــة 
حاليــًا منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة اتــش اس بــي 
ــة مجلــس إدارة شــركة  ــة الســعودية، وعضوي ســي العربي
أمــالك  وشــركة  الســعودية،  األرضيــة  الخدمــات 
العالميــة، وشــركة جبــل عمــر للتطويــر، والشــركة 
ــه  ــاوز خبرات ــات )إكســترا(. تتج المتحــده لإللكتروني

الـــ 30 عــام فــي قطــاع البنــوك والشــؤون القانونية، فقد شــغل ســابقًا 
منصــب المديــر التنفيــذي للشــؤون القانونيــة واألميــن العــام للبنــك 
الســعودي البريطانــي فــي الســعودية. حــاز األســتاذ/ منصــور البصيلــي 
علــى درجــة البكالوريــوس فــي القانــون واألنظمــة مــن جامعــة الملــك 

ســعود فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

انضــم األســتاذ/ همــام بــدر لمجلــس إدارة الشــركة بصفتــه عضــو 
غيــر تنفيــذي عــام 2013 م، وهــو عضــو فــي لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت ولجنــة المخاطــر واإلكتتــاب فــي الشــركة.  كمــا 
يشــغل حاليــًا منصــب العضــو المنتــدب ورئيــس مجلــس إدارة 
شــركة إســكان للتأميــن فــي القاهــرة. تتجــاوز خبراتــه الـــ 40 
عــام فــي قطــاع التأميــن وإعــادة التأميــن فــي األســواق 
ــة  ــدرج خاللهــا بتولــي عــدة مناصــب إداري ــة ت العالمي
مهمــة فــي شــركات تأميــن وإعــادة تأميــن فــي 

القاهــرة والبحريــن ونيويــورك ولنــدن، فتولــى منصب العضــو المنتدب 
ورئيــس مجلــس إدارة الشــركة المصريــة إلعــادة التأميــن، وايضــًا تولــى 
منصــب العضــو المنتــدب ورئيــس مجلــس إدارة شــركة الشــرق للتأمين 
فــي القاهــرة.  حــاز األســتاذ/ همــام بــدر علــى درجــة الماجســتير فــي 

التأميــن مــن جامعــة القاهــرة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.
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حصلــت الشــركة فــي العــام 2018 م علــى تصنيــف للقــوة الماليــة 
مــن الفئــة “A3” مــن وكالــة موديــز للتصنيــف االئتمانــي مــع نظــرة 

مســتقبلية مستقرة
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أوًل: الخطط والقرارات المهمة واألنشطة 
التشغيلية والتوقعات المستقبلية والمخاطر 

الخطط والقرارات المهمة. 1

إعتماد تحديث الئحة الحوكمة الخاصة 	 
بالشركة والتوصية للجمعية العامة 

للمساهمين للتصويت عليها.

إعتماد ميزانية وخطة عمل للعام 2019م.	 

إقرار برنامج إعادة اإلسناد للعام 	 
2019/2018م.

الموافقة على اإلكتتاب و تجديد المشاركة 	 
في برنامج إعادة تأمين في سوق لويدز في 

المملكة المتحدة لعام 2019م.

إعتماد تقرير الوضع المالي المقدم من الخبير 	 
االكتواري  المعين للسنة المالية 2017م.

إعتماد وتحديث عدد من السياسات 	 
واإلجراءات التنظيمية شملت دليل السلوك 

المهني ، وسياسة اإلبالغ عن الممارسات 
المخالفة ، وسياسة تعارض المصالح ، 

وسياسة اإلسناد ،وسياسة االستثمار.

تشكيل لجنة تابعة لمجلس اإلدارة تحت 	 
مسمى لجنة المخاطر وتغيير اسم لجنة 

االكتتاب والمخاطر ٕالى اللجنة الفنية والبدء 
بهذا االجراء بعد الحصول على الموافقات 

الالزمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

األنشطة التشغيلية. 2

2.1 التسويق والمبيعات

تركزت جهود الشركة التسويقية على تنمية العالقات 
مع العمالء والوسطاء وتعزيز حضور الشركة في 

األسواق اإلقليمية والعالمية. وقد نجحت الشركة 
في تحقيق نمو في القطاعات الجغرافية الخارجية 

في العام 2018م وال سيما في األسواق اآلسيوية 
واألفريقية معوضة تراجع حجم األقساط المكتتبة 

محليًا التي نتجت عن عدم تجديد عدد من االتفاقيات. 
وبالتواجد المتنام في أكثر من 40 سوقًا تحافظ 

الشركة على مستوى متوازن من التوزيع الجغرافي 
حيث شكلت األقساط المكتتبة من خارج المملكة 

ما نسبته %60 في العام 2018م وهي األعلى في 
تاريخ أعمال الشركة. 

وقامت الشركة بتنظيم عدد من الندوات والدورات 
التدريبية لعمالئها إضافة إلى المشاركة في عدد من 
الفعاليات التسويقية والمحافل اإلقليمية والدولية 

المتخصصة.

2.2 اإلكتتاب والمطالبات

حققت الشركة خالل العام 2018م تنائج فنية متميزة 
تعزى إلى تحسن التوزيع الجغرافي وتنّوع األخطار في 
محفظة الشركة ، إضافة حزمة من مبادرات التطوير 
التي أجرتها الشركة شملت سياسات قبول وانتقاء 

األخطار وتسعيرها. فقد ارتفع فائض عمليات إعادة 
التأمين إلى 52 مليون ريال في العام 2018م مقارنة 

بـ 37 مليون ريال في العام السابق  بنسبة نمو تتجاوز 
%40. كما بلغ معدل  الخسارة %66 في العام 

2018م مقارنة بـ %70 في العام السابق وقد نتج 
ذلك بشكل رئيسي عن التحسن نتائج قطاعات تأمين 

الحريق والحوادث العامة والمركبات. 

وبشكل عام استمرت الشركة في نهجها في 
اإلستثمار في تطوير القدرات الفنية ، ومراقبة 

وتحليل مخاطر تركز وتراكم األخطار المكتتبة  ومخاطر 
التعرض للكوارث الطبيعية مما يشكل حماية 

للمحفظة التأمينية ويدعم تحسين النتائج الفنية.

 2.3 القوى العاملة والتدريب

بهدف تعزيز قدرات موظفي الشركة وصقل مهاراتهم، 
إستمرت الشركة في تنفيذ برنامجها التدريبي “برنامج 
إعادة للتدريب )SRDP( “بالشراكة مع معاهد ومراكز 

تدريبية متخصصة بهدف رفع مستوى المعرفة الفنية 
لمنسوبي الشركة وتسهيل حصولهم على المؤهالت 

المهنية المعتمدة، إضافة إلى برامج التأهيل والتدريب 
في المجاالت المختلفة محليًا وخارجيًا.  

كما شاركت الشركة في برامج فنية من أبرزها »برنامج 
سوق لويدز التدريبي« ،  وكذلك »برنامج تأهيل القادة 

في قطاع التأمين« تحت إشراف مؤسسة النقد العربي 
السعودي ، إضافة إلى لنسخة الثالثة عشرة من برنامج 

خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي وظيفتك 
وبعثتك.

أما في إطار جهود التوطين، فقد حصلت الشركة على 
تصنيف أخضر مرتفع في برنامج نطاقات حيث حققت 

معدل َسْعَودة بلغ % 63 في نهاية عام 2018 م
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2.4 األنظمة المعلوماتية

تم في العام 2018م البدء بإعداد استراتيجية 
التحّول الرقمي للشركة والتي تهدف الى االستجابة 

لمتطلبات نمو الشركة في األسواق المحلية 
والعالمية ، وتحقيق التفوق في األداء والتمّيز في 
في تقديم خدمات إعادة تأمين مع تحسين الكفاءة 

التشغيلية.

كما تم االنتهاء من المرحلة الثانية من تطويرنظام 
التواصل الداخلي والتي تضمنت تزويد إدارة االلتزام 

بتقنيات متطورة لدعم إجراءات وعمليات المراقبة 
مثل نظام الرصد الدوري لقوائم  الحظر الصادرة 

عن منظمة األمم المتحدة، والمتابعة مع الجهات 
الرقابية، اضافة الى عدد من الوظائف التي تخدم 

ادارة المخاطر وإدارة عالقات المستثمرين.

وتماشيًا مع خطط الشركة لتدعيم أنظمة الحماية 
والمحافظة على بيئة العمل اآلمنة فقد تم تدشين 
العديد من التقنيات األمنية المتطورة ومن ضمنها 

نظام الحماية ضد الهجمات المتقدمة والتي تستغل 
ثغرات أمنية حديثة.

2.5 تطورات عامة

 حصلت الشركة على تصنيف القوة 	 
المالية من الفئة )A3( من وكالة التصنيف 
اإلئتماني الدولية موديز بنظرة مستقبلية 
مستقرة بحسب تقريرها الصادر في تاريخ 

2018/06/13م

حصلت الشركة على تصنيف ائتماني للقوة 	 
المالية من فئة )AA+( من وكالة سمة 

للتصنيف )تصنيف( بنظرة مستقبلية مستقرة

التوقعات المستقبلية. 3
قامت الشركة بتحديث خطة العمل حتى عام 2020م 
والتي تأتي استكمااًل للنهج اإلستراتيجي الذي تتبعه 
الشركة والقائم على رفع تنافسية الشركة من خالل 
التعرف على األسواق ذات النمو المرتقب والعمل 
على إختراقها وانتقاء األخطار ذات الربحية المجزية 

وتحقيق توازن في محفظة األخطار المكتتبة. 

ومن المتوقع أن تشهد األسواق العالمية تصحيحًا 
لمستويات األسعار وانعكاس ذلك إيجابًا على النتائج 

الفنية لقطاع إعادة التأمين. 

وفيما يختص باألداء االستثماري، فمن المتوقع أن 
تتعرض العوائد االستثمارية لضغوط خالل العام 

2019م من جراء قرار مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األمريكي بعدم خفض أسعار الفائدة. 

ومن المتوقع أن يكون لتنفيذ مبادرات برنامج 
تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030 

األثر اإليجابي على قطاع التأمين وإعادة التأمين في 
المملكة وتشمل على سبيل المثال التوسع في 

تطبيق التأمين االلزامي على السيارات ،ونمو الرهن 
العقاري، وتأمينات الحماية واإلدخار.

المخاطر الحالية والمستقبلية. 4
يحدد مجلس إدارة الشركة مدى قابلية الشركة 

للتعرض للمخاطر والقدرة على تحملها والخطط 
اإلستراتيجية وخطط األعمال.

ويتم متابعة اعمال الشركة من خالل مجلس اإلدارة 
واللجان الفرعية وإدارة الشركة التنفيذية.ويضع 

مجلس اإلدارة نظام من المعايير الداخلية للتحقق من 
كفاية وكفاءة إدارة مخاطر الشركة. وحسب ما ورد 

في اإليضاح رقم )30( من اإليضاحات حول القوائم 
المالية فإن الشركة معرضة لمخاطر إعادة التأمين، 

وإعادة اإلسناد، وإدارة المطالبات، وإحتياطيات 
المطالبات، واالئتمان والسيولة ومعدالت صرف 

العمالت األجنبية، معدالت أسعار العموالت الخاصة، 
والسوق، وإدارة رأس المال، والقيمة العادلة لألدوات 

المالية والمخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية.

كما أسفرت المراجعة السنوية للمخاطر بالشركة 
خالل عام2018 م عن تحديد المخاطر الحالية 

والمستقبلية التالية:

4.1 مخاطر إعادة التأمين
مخاطر إعادة التأمين تشمل التركز، والتراكم، 

والتعرض لحوادث الكوارث والحوادث الجسيمة 
المنفردة الناتجة عن التوسع في أنشطة اإلكتتاب، 

واألرتفاع في عدد المطالبات وارتفاع حدتها. ويمكن 
الحد من هذه المخاطر من خالل التنويع في المخاطر 

واإللتزام بمعايير اإلكتتاب باإلضافة إلى اإلستفادة 
من تغطية إعادة اإلسناد.

4.2 مخاطر إعادة اإلسناد
تنشأ مخاطر إعادة اإلسناد من عدم قيام معيدي 
التأمين بالوفاء بالتزاماتها حسب إتفاقيات إعادة 

اإلسناد وتشمل عدم دفع المطالبات المستحقة. 
وللتقليل من هذه المخاطر يتم إختيار شركات إعادة 

التأمين بشكل دقيق وتوزيع اإلسناد على عدد 
من شركات إعادة التأمين، والتأكد من التصنيف 

اإلئتماني الخاص بها .

4.3 مخاطر إدارة المطالبات
تنشأ مخاطر إدارة المطالبات بشكل رئيسي نتيجة 

لتحديد إحتياطيات المطالبات أو دفع تعويضات 
بشكل غير صحيح أو غير مكتمل. تقوم إدارة 

المطالبات بالشركة بتطبيق قواعد وإجراءات للتأكد 
من إدارة المطالبات بشكل عادل وفعال وبحسب 

شروط وثيقة التأمين والتزامًا بالمتطلبات النظامية 
والحفاظ على المصلحة العامة للشركة.

4.4 مخاطر اإلحتياطات

تنشأ مخاطر اإلحتياطيات في الشركة عندما تكون 
اإلحتياطيات المرصودة غير كافية للوفاء بمطالبات 

التأمين وذلك من خالل التنبؤات غير الدقيقة. إلدارة 
اإلحتياطيات، وللحد من اآلثار السلبية لتلك المخاطر 

يقوم الفريق اإلكتواري بالشركة بتطبيق عدة طرق 
المعتمدة لتقدير المطالبات النهائية ومراقبة تطور 
المطالبات والقيام بإختبار الجهد ألرصدة مطلوبات 

التأمين النهائية.
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4.5 مخاطر الئتمان

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما، على 
سبيل المثال معيدي التأمين، شركات التأمين، 

الوسطاء أو 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 االئتمان 

والمركز المالي والقانوني باإلضافة إلى تطوير 
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 السيولة بشكل دوري للحد من هذه 
المخاطر كما تحدد سياسة اإلستثمار ضوابط للتعامل 

مع مخاطر السيولة.

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 واتخاذ اإلجراء المناسب إذا لزم.

4.8 مخاطر السوق

تؤثر المخاطر الناتجة عن العوامل اإلقتصادية 
وإتجاهات األسواق والظروف الجيوسياسية في 

أنشطة الشركة وإستثماراتها، وتشمل مخاطر أسعار 
األسهم وأسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت وعدم 

اإلستقرار اإلقتصادي، على سبيل المثال تغير سعر 
النفط، ويتم التعامل مع هذه المخاطر من خالل 

إستراتيجية اإلستثمار المتوازنة والمعتمدة من قبل 
مجلس إدارة الشركة.

4.9 المخاطر القانونية و اللتزام بالمتطلبات 
النظامية

يتطلب من الشركة اإللتزام بالمتطلبات القانونية 
والتنظيمية للجهات الرقابية، خاصة أنظمة هيئة السوق 
المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة 

و االستثمار والعمل  والشئون اإلجتماعية. وتتبع الشركة 
سياسات تضمن اإللتزام الكامل بجميع المتطلبات 
النظامية وتتعامل معها بجدية تامة، كما توجد لدى 
الشركة إدارة إلتزام متخصصة ترتبط بلجنة المراجعة.

4.10 المخاطر السيبرانية

تعد المعلومات من األصول المهمة ألي منظمة، ومع 
التوسع في اسخدام نظم المعلومات والمعلومات 

في أنشطة الشركة فإنها معرضة لالختراق، التعطيل، 
اإلفصاح، التعديل أو التدمير من قبل أشخاص 

أو جهات غير مصرح لها هدفها اإلضرار بالشركة، 
وأصولها، وموظفيها، وجهات أخرى، والدولة.

الشركة تستخدم مجموعة من األدوات التنظيمية 
والتقنية واإلجرائية، والممارسات الهادفة إلى حماية 

الحواسيب والشبكات وما بداخلها من بيانات من 
االختراقات أو التلف أو التغيير أو تعطل الوصول 

للمعلومات أو الخدمات.
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4.11 مخاطر السمعة

ُتعد سمعة الشركة أمًرا مهما ً للحصول على ثقة عمالء 
الشركة، وبالتالي المعلومات واألخبار، المرتبطة مباشرة 

أو غير مباشرة بالشركة، يمكن أن تضر بسمعتها وقد يفقد 
الثقة في استخدام الشركة كمؤمن إلعادة التأمين. وللحد 

من هذه الخطر تحتفظ الشركة على ثقة الشركاء بشكل 
جيد من خالل قناة اتصال مناسبة، وإيضاح قوة الشركة 

وعالمتها التجارية في جميع األوقات. كما أن الشركة لديها 
تصنيف مالي AA+ من قبل تصنيف و A3 من قبل موديز.

4.12 مخاطر التصنيف

تتعرض شركات إعادة التأمين لخفض التصنيف من 
قبل وكاالت التصنيف إذا كانت الشركة غير قادرة 

على تلبية متطلبات الوكاالت مما قد يؤثر على 
سمعة الشركة ونموها. وكالت التصنيف تقييم 

بشكل رئيس قدرة الشركة على اإللتزام بمتطلباتها 
المالية، وبالتالي الخسائر المالية، النمو الكبير أو 

التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية من 
العوامل الرئيسة اللتي تؤثر على قدرة الشركة على 
اإللتزام بالمتطلبات المالية. وللحد من هذا الخطر 
تقوم الشركة بإدارة رأس المال المطلوب من قبل 

وكاالت التصنيف على أساس ربع سنوي ويتم إجراء 
مناقشة دورية معها لتحديثها فيما يتعلق بالعمل 

والسوق وإذا كان هناك أي مخاوف أثارتها يتم 
تناولها، ويتخذ اإلجراء المناسب إذا كان هناك أي 

تغيير كبير في بيان مخاطر الشركة.
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تقــرير
مجلــــس اإلدارة 
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ثانيًا: النتائج التشغيلية والفروق الجوهرية 



حضور متناٍم في أكثر من 40 سوقًا في الشرق األوسط 
وآسيا وأفريقيا
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قائمة المركز المالي للسنوات الخمس األخيرة. 1

2014 2015 2016 2017 2018 بآالف الرياالت

موجودات عمليات إعادة التأمين

1,455 61,026 42,892 53,494 22,344 نقدية وأرصدة لدى البنوك

13,125 35,218 67,552 58,003 73,896 ودائع ألجل 

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

112,739 195,142 181,957 358,871 200,024 أقساط تأمين مدينة ، صافي

124,912 73,707 93,447 106,316 56,100 إستثمارات مدرجه قيمتها العادلة فى قائمة الدخل

220,186 440,824 262,340 372,088 409,778 أقساط تأمين مستحقة

2,080 7,363 3,758 117,679 33,081 الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

17,312 17,390 17,517 14,300 11,432 أقساط فائض الخسارة المؤجلة  

78,178 47,116 94,772 59,889 198,433 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

26,962 13,381 15,878 105,950 59,937 الحصة المعاد إسنادها من المطالبات وغير المبلغ عنها

63,512 94,148 81,705 100,345 99,895 تكاليف اكتتاب مؤجلة

28,113 91,222 49,276 103,964 177,872 مصاريف مدفوعة مقدما وودائع وموجودات أخرى 

188,020 130,783 152,144 144,462 110,965 مستحق من عمليات المساهمين

6,269 5,456 3,403 2,286 2,213 ممتلكات ومعدات ، صافي

882,863 1,212,848 1,067,711 1,598,516 1,456,378 مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين 

ثانيًا: النتائج التشغيلية والفروق الجوهرية 

20 | التقرير السنوي 2018

تقــرير
مجلــــس اإلدارة 



2014 2015 2016 2017 2018 بآالف الرياالت

موجودات المساهمين

26,568 31,917 27,950 31,738 9,542 نقدية وأرصدة لدى البنوك

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

70 540 2,191 3 1,671 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

3,704 2,221 4,144 3,831 2,664 دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك

732,672 687,580 724,579 758,752 496,474 إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

- - - 91,954 97,294 إستثمار فى شركة زميلة

145,470 - - - - إستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

64 406 45 228 31,088 مصاريف مدفوعة مقدما وودائع وموجودات أخرى 

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

7,037 7,592 10,242 13,128 15,549 عوائد إستثمار الوديعة النظامية المستحقة

33,521 32,999 32,110 31,250 30,376 ممتلكات ومعدات، صافي

1,049,106 982,104 1,013,718 1,030,884 1,002,393 مجموع موجودات المساهمين

1,931,969 2,194,952 2,081,429 2,629,400 2,458,771 مجموع الموجودات
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 2014 2015 2016 2017 2018 بآالف الرياالت

مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين

22,618 10,102 18,217 16,648 19,928 ذمم دائنة

ذمم إعادة إسناد دائنة 22,899 229,764 51,920 14,927 4,173

أقساط إعادة إسناد مستحقة 15,840 7,891 76 354 1,129

إجمالي األقساط غير المكتسبة 380,171 461,489 306,479 502,998 238,458

403,152 398,692 433,740 445,954 662,467  المطالبات تحت التسوية

206,690 275,428 246,274 415,099 330,481  المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

750 1,807 848 7,542 6,410 عموالت غير مكتسبة

2,480 4,185 3,906 5,743 7,560 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

2,481 3,165 3,958 5,729 6,594 مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

881,931 1,211,658 1,065,418 1,595,859 1,452,350 مجموع مطلوبات عمليات إعادة التأمين 

فائض عمليات إعادة التأمين

932 1,190 2,293 2,657 4,028 توزيعات الفائض المستحق

882,863 1,212,848 1,067,711 1,598,516 1,456,378 مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة التأمين 

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

35,442 39,419 39,728 37,431 38,244 مخصص الزكاة والضريبة  

188,020 130,783 152,144 144,462 110,965 مستحق الى عمليات إعادة التأمين

ثانيًا: النتائج التشغيلية والفروق الجوهرية 
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 2014 2015 2016 2017 2018 بآالف الرياالت

1,182 2,174 6,303 7,070 4,987 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

7,037 7,592 10,242 13,128 15,549 عوائد إستثمار الوديعة النظامية المستحقة لمؤسسة النقد

231,681 179,968 208,417 202,091               169,745 مجموع مطلوبات المساهمين

 حقوق المساهمين

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

6,071 6,071 6,071 6,071 8,815 إحتياطي نظامي 

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

(188,646) (203,935) (200,770) (175,316) 12,758 أرباح مبقاة / )عجز متراكم (

817,425 802,136 805,301 828,793 832,648 مجموع حقوق المساهمين

1,049,106 982,104 1,013,718 1,030,884 1,002,393 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

1,931,969 2,194,952 2,081,429 2,629,400 2,458,771
مجموع مطلوبات و فائض عمليات إعادة التأمين ومطلوبات 

حقوق المساهمين
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 نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس األخيرة. 2

 2014 2015 2016 2017 2018 بآالف الرياالت

اإليرادات

556,290 804,826 985,510 942,007 721,605 إجمالي األقساط المكتتبة

(6,101) (12,177) (5,582) (274,514) (72,997) أقساط معاد إسنادها

(35,595) (37,857) (41,744) (30,571) (31,712) مصاريف فائض الخسارة

صافي األقساط المكتتبة 616,896 636,922 938,184 754,792 514,594

(23,697)    (259,257) 192,914 (41,088) (3,281) التغير فى صافي االقساط غير المكتسبة

490,897 495,535 1,131,098 595,834 613,615 صافي األقساط المكتسبة

1,948 2,774 2,982 11,258 16,468 عموالت على عمليات معاد إسنادها

26,167 -   -   -   - التغير فى إحتياطي عجز األقساط

إجمالي اإليرادات 630,083 607,092 1,134,080 498,309 519,012

مصاريف وتكاليف الكتتاب 

   (401,011)    (339,483) (908,631) (419,114) (404,054) صافي المطالبات المتكبدة

   (103,811)    (114,533) (164,692)     (146,126) (172,472) تكاليف اإلكتتاب وعموالت أرباح

(2,781) (4,024) (4,928) (4,710) (1,997) مصاريف إكتتاب أخرى

   (507,603)    (458,040) (1,078,251) (569,950) (578,523) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

صافي دخل اإلكتتاب 51,560 37,142 55,829 40,269 11,409

70 202 3,028 2,858 4,140 دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 

ثانيًا: النتائج التشغيلية والفروق الجوهرية 

24 | التقرير السنوي 2018

تقــرير
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 2014 2015 2016 2017 2018 بآالف الرياالت

226 (73) 99 188 1,568 أرباح / )خسائر( محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة 
الدخل

2,431 1,325 2,352 3,931 (368) )خسائر(/أرباح غير محققة من اسثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
في قائمة الدخل 

          (240)           (315) (344) (505) (404) مصاريف إدارة اإلستثمارات

صافي دخل اإلستثمار 4,936 6,472 5,135 1,139 2,487

ايرادات اخرى    -   -   - 216 59

(1,234)   935   (2,331) (333) 1,575 مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها

(21,827) (37,480) (35,728) (38,540) (40,577) مصاريف عمومية وإدراية

(291) (2,501) (11,875) (1,097) (3,784) خسائر تحويل عمالت أجنبية

(9,397) 2,578 11,030 3,644                 13,710 إجمالي دخل السنة 

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

(9,397) 2,320 9,927 3,279  12,339 إجمالي الدخل للسنة المسند إلى المساهمين

قائمة عمليات المساهمين

40,120 7,795 22,667 55,450 13,218 إيرادات إستثمارات

(3,077) (3,001) (2,803) (8,947) (3,516) مصاريف إدارة اإلستثمارات

صافي دخل اإلستثمار   9,702 46,503 19,864 4,794 37,043

248 3 -   -   905 إيرادات أخرى 

(14,947) (5,272) (9,851) (7,854) (6,995) مصاريف عمومية وإدارية

(1,558) (1,648) (1,576) (3,002) (2,181) مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس االدارة

(550) (91) 100 (38) (48) )خسائر( / أرباح تحويل عمالت أجنبية

صافي دخل السنة  13,722 38,888 18,464 106 10,839
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إيضاح لفروقات نتائج عمليات إعادة التأمين للعامين 2018-2017. 3

نسبة التغير 
%

التغيرات
2017 + أو )-( 2018 بآالف الرياالت

اإليرادات

-23% (220,402) 942,007 721,605 إجمالي األقساط المكتتبة

-73% 201,517 (274,514) (72,997) أقساط معاد إسنادها

4% (1,141) (30,571) (31,712) مصاريف فائض الخسارة

-3% (20,026) صافي األقساط المكتتبة 616,896 636,922

-92% 37,807 (41,088) (3,281) التغير فى صافي االقساط غير المكتسبة

3% 17,781 صافي األقساط المكتسبة 613,615 595,834

46% 5,210 11,258 16,468 عموالت على عمليات معاد إسنادها

4% 22,991 607,092  630,083 إجمالي اإليرادات

مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

-4% 15,060 (419,114) (404,054) صافي المطالبات المتكبدة

18% (26,346) (146,126) (172,472) إجمالي تكاليف اإلكتتاب وعموالت أرباح

-58% 2,713 (4,710) (1,997) مصاريف إكتتاب أخرى

2% (8,573) (569,950) (578,523) إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

39% 14,418 صافي دخل اإلكتتاب 51,560 37,142

45% 1,282 2,858 4,140 دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل

734% 1,380 188 1,568 أرباح محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فى قائمة الدخل

ثانيًا: النتائج التشغيلية والفروق الجوهرية 
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نسبة التغير 
%

التغيرات
2017 + أو )-( 2018 بآالف الرياالت

-109% (4,299) 3,931 (368) )خسائر(/ أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

-20% 101 (505) (404) مصاريف إدارة اإلستثمارات

-24% (1,536) صافي دخل اإلستثمار 4,936 6,472

-573% 1,908 (333) مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها  1,575

5% (2,037) (38,540) (40,577) مصاريف عمومية و إدارية

245% (2,687) (1,097) (3,784) خسائر تحويل عمالت أجنبية

276% 10,066 3,644  13,710 إجمالي دخل السنة 

276% (1,006) (365) (1,371) إجمالي دخل السنة المسند الى عمليات اعادة التأمين 

276% 9,060 3,279  12,339 إجمالي دخل السنة المسند الى المساهمين
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وصف ألنواع النشاط الرئيسية ونتائجها. 4
تعمل الشركة السعودية إلعادة التأمين »إعادة« في مجال إعادة التأمين اإلتفاقي واإلختياري وذلك في كل من فروع التأمينات 
العامة والتأمينات على الحياة في المملكة العربية السعودية والدول العربية ودول الشرق األوسط  وآسيا وأفريقيا من مركزها 

الرئيسي بالرياض وفرعها في لبوان في ماليزيا، وتتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها حسب 
التفصيل الموضح في الجدول التالي للعام 2018م :

اإلجمالي أخرى متخصصة الطبي الحماية الحوادث 
العامة  المركبات البحري الحريق الهندسة

اإليرادات بآالف الرياالت

721,605 81,701 67,249 33,341 45,563 69,532 94,277 46,665 207,425 75,852 إجمالي األقساط 
المكتتبة

(72,997) (18,211) - - 79 (12,654) - (10,811) (22,020) (9,380) أقساط معاد 
إسنادها

(31,712) (11,710) - - (1,296) (224) - (554) (11,908) (6,020) مصاريف فائض 
الخسارة

صافي األقساط  60,452 173,497 35,300 94,277 56,654 44,346 33,341 67,249 51,780 616,896
المكتتبة

(3,281) 2,838 (8,116) (4,425) 3,741 1,949 (9,358) (471) 2,706 7,855
التغير فى صافي 

االقساط غير 
المكتسبة

صافي األقساط  68,307 176,203 34,829 84,919 58,603 48,087 28,916 59,133 54,618 613,615
المكتسبة

16,468 5,502 - - (58) 3,340 -  811 5,043 1,830
عموالت على 
عمليات معاد 

إسنادها

إجمالي اإليرادات 70,137 181,246 35,640 84,919 61,943 48,029 28,916 59,133 60,120 630,083

مصاريف وتكاليف الكتتاب بآالف الرياالت 

(404,054) (45,311) (40,848) (27,172) (46,690) (30,651) (48,254) (18,328) (104,449) (42,351) صافي المطالبات 
المتكبدة

(172,472) (10,556) (21,482) (719) (2,577) (18,552) (25,373) (12,243) (57,541) (23,429) تكاليف اإلكتتاب 
وعموالت أرباح

(1,997) (324) (94) (113) (129) (185) (332) (133) (550) (137) مصاريف إكتتاب 
أخرى

(578,523) (56,191) (62,424) (28,004) (49,396) (49,388) (73,959) (30,704) (162,540) (65,917) إجمالي مصاريف 
وتكاليف اإلكتتاب

51,560 3,929    (3,291) 912 (1,367) صافي دخل/ 4,220 18,706 4,936 10,960 12,555
)خسائر( اإلكتتاب 

ثانيًا: النتائج التشغيلية والفروق الجوهرية 
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األقساط  المكتتبة والتحليل الجغرافي. 5
إنخفض إجمالي أقساط إعادة التأمين المكتتبة بنسبة %23 عام 2018م حيث بلغ 721,605 ألف ريال مقابل 942,007 ألف  ريال 2017م.

 ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل الفترة 2014-2018م بآالف الرياالت:

0

200000

400000

600000

800000

1000000

2014    2015    2016   2017   2018  

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

نسبة التغير % التغيرات +  أو )-(  2017 2018 القطاع

-2% (1,688) الهندسة 75,852 77,540

3% الحريق 207,425 201,208 6,217

-1% (597) البحري 46,665 47,262

-17% (19,312) المركبات 94,277 113,589

-8% (6,449) الحوادث العامة  69,532 75,981

-19% (10,586) الحماية 45,563 56,149

85% 15,335 18,006 33,341 الطبى

-1% (856) المتخصصة 67,249 68,105

-71% (202,466) أخرى 81,701 284,167

-23% (220,402) 942,007  721,605 اإلجمالي

556,290

804,826

985,510 942,007

 721,605
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تحليل جغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة بآالف الرياالت

2017 2018

القطاع الجغرافي
النسبة لإلجمالي األقساط المكتتبة النسبة لإلجمالي األقساط المكتتبة

54% 509,970 40% المملكة العربية السعودية 288,453

12% 110,254 14% بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط 100,630

3% 31,615 5% أفريقيا 35,101

23% 221,262 31% آسيا  224,526

6% 68,906 8% بلدان أخرى 72,895

100% 942,007 %100  721,605 اإلجمالي

20182017
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٪10
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مجموع اإليرادات . 6
إرتفع مجموع إيرادات عمليات إعادة التأمين التشغيلية بنسبة %4 حيث بلغ 630,083 ألف ريال عام 2018م مقابل 607,092 ألف  

ريال عام 2017م وقد جاء ذلك نتيجة إلرتفاع صافي االقساط المكتسبة بنسبة 4% .

فيما يلي الرسم البياني بمجموع اإليرادات خالل الفترة 2014-2018م )بآالف الرياالت(.
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فيما يلى جدول يوضح تفاصيل مجموع إيرادات عمليات إعادة التأمين التشغيلية )بآالف الرياالت(:

نسبة التغير % التغيرات +  أو )-( 2017 2018 بيان اإلرادات

3% صافي االقساط المكتسبة  613,615 595,834 17,781

46% 5,210 11,258 16,468 عموالت على عمليات معاد إسنادها

4% اإلجمالي 630,083 607,092 22,991

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

نسبة التغير % التغيرات +  أو )-( 2017 2018 القطاع الجغرافي

-6% (15,216) المملكة العربية السعودية 232,784 248,000

11% خارج المملكة العربية السعودية 397,299 359,092 38,207

4% اإلجمالي 630,083 607,092 22,991

ثانيًا: النتائج التشغيلية والفروق الجوهرية 
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صافي المطالبات المتكبدة. 7
إنخفض صافي المطالبات المتكبدة بعد استقطاع حصة معيدي التأمين بنسبة %4 إلى 404,054 ألف ريال في عام 2018م 

من 419,114 ألف ريال في عام 2017م. 

فيما يلي الرسم البياني بالمطالبات المتكبدة خالل الفترة 2014-2018م )بآالف الرياالت(.
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مجموع التكاليف والمصاريف. 8
بلغ مجموع تكاليف ومصاريف عمليات إعادة التأمين التشغيلية 621,309 ألف ريال عام 2018م مقابل 609,920 ألف ريال عام 

2017م مرتفعا بنسبة قدرها %2 ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إرتفاع صافي المطالبات المتكبدة كما هو مذكور في البند 
السابق. كما بلغ مجموع تكاليف ومصاريف عمليات المساهمين 9,176 ألف ريال عام 2018م مقابل 10,856 ألف  ريال عام 

2017م منخفضا بنسبة قدرها 15%.
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جدول يوضح تفاصيل مجموع تكاليف ومصاريف عمليات إعادة التأمين التشغيلية )بآالف الرياالت(:

نسبة التغير % التغيرات +  أو )-( 2017 2018
بيان تكاليف ومصاريف عمليات إعادة 

التأمين التشغيلية

-4% (15,060) صافي المطالبات المتكبدة 404,054 419,114

18% تكاليف االكتتاب وعموالت األرباح 172,472 146,126 26,346

-58% (2,713) 4,710 1,997 مصاريف إكتتاب أخرى

573% 1,908 333 (1,575) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

5% 2,037 38,540 40,577 مصاريف عمومية وإدارية

245% 2,687 1,097 3,784 خسائر تحويل عمالت أجنبية

2% 11,389 609,920 621,309 اإلجمالي

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

نسبة التغير % التغيرات +  أو )-( 2017 2018
بيان تكاليف ومصاريف عمليات 

المساهمين

-11% (859) 7,854 6,955 مصاريف عمومية وإدارية

-27% (821) 3,002 2,181 مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف 
مجلس االدارة

-15% (1680) 10,856 9,176 اإلجمالي
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مجموع االستثمارات . 9
بلغ مجموع إستثمارات المساهمين خالل عام 2018م مبلغ 957,862 ألف ريال مقابل 986,334 ألف  ريال في عام 2017م 

منخفضا بنسبة %3، وكذلك بلغ مجموع إستثمارات عمليات إعادة التأمين خالل عام 2018م مبلغ 296,607 ألف ريال مقابل 
295,757 ألف ريال للعام 2017م مرتفعا بنسبة قدرها 0.30%.

فيما يلي الرسم البياني بمجموع االستثمارات خالل الفترة 2014-2018م  )بآالف الرياالت(: 
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صافي إيرادات اإلستثمارات . 10
بلغ صافي إيرادات إستثمارات عمليات إعادة التأمين بعد خصم مصاريف إدارة اإلستثمارات خالل عام 2018م مبلغ 4,936 ألف 

ريال مقابل 6,472 ألف ريال للعام 2017م منخفضا بنسبة قدرها 24%. 

كما حققت إستثمارات عمليات المساهمين بعد خصم مصاريف إدارة االستثمارات صافي إيرادات قدرها 9,702 ألف ريال خالل 
عام 2018م مقابل صافي إيرادات قدرها  46,503 ألف ريال عام 2017م وذلك بانخفاض قدره %79 ويعود ذلك إلى إنخفاض 

عوائد محفظة األسهم والدخل الثابت العالمية خالل العام 2018م.

ويوضح الرسم البياني صافي إيرادات اإلستثمارات خالل الفترة 2014-2018م )بآالف الرياالت(:
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صافى إيرادات إستثمارات عمليات إعادة التأمين صافى إيرادات إستثمارات المساهمين
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فائض/ )عجز( عمليات إعادة التأمين التشغيلية. 11
حققت عمليات إعادة التأمين  التشغيلية قبل عائد االستثمارات فائضا وقدره 8,774 ألف  ريال خالل عام 2018م، مقابل عجزا 

و قدره  2,829 ألف ريال خالل لعام 2017م ، ويعود ذلك إلنخفاض صافي االقساط المكتسبة بنسبة 3%

. ويوضح الرسم البياني التالي فائض/)عجز( عمليات إعادة التأمين التشغيلية خالل الفترة 2014-2018م )بآالف الرياالت(:
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صافي دخل عمليات المساهمين. 12
حققت عمليات المساهمين صافي دخل عام 2018م بلغ 13,722 ألف ريال مقابل صافي دخل في عام 2017م بمبلغ 38,888  

ألف ريال وذلك بانخفاض قدره %65. ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض صافى أرباح إستثمارات المساهمين بنسبة 79%.

ويوضح الرسم البياني التالي صافي دخل عمليات المساهمين خالل الفترة 2014-2018م )بآالف الرياالت(: 
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قائمة عمليات المساهمين خالل الفترة 2014-2018م بآالف الرياالت

2014 2015 2016 2017 2018 بآالف الرياالت

40,120 7,795 22,667 55,450 13,218 إيرادات إستثمارات

(3,077) (3,001) (2,803) (8,947) (3,516) مصاريف إدارة اإلستثمارات

37,043 4,794 19,864 46,503 9,702 صافى دخل االستثمار

إيرادات أخرى  905   -   - 3 248

(14,947) (5,272) (9,851) (7,854) (6,995) مصاريف عمومية وإدارية

(1,558) (1,648) (1,576) (3,002) (2,181) مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس 
االدارة

(550) (91) 100 (38) (48)  )خسائر( / أرباح تحويل عمالت أجنبية

(9,397) حصة المساهمين من فائض / )عجز( عمليات  12,339 3,279 9,927 2,320
إعادة التأمين

10,839 106 18,464 38,888 13,722 صافي دخل السنة
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إجمالي الدخل الشامل. 13
بلغ إجمالي الدخل الشامل خالل عام 2018م مبلغ 16,758 ألف ريال، مقابل إجمالي الدخل الشامل في عام 2017م بمبلغ 

36,926 ألف ريال. وذلك بانخفاض قدره 55%.

قائمة عمليات المساهمين الشاملة خالل الفترة 2014-2018م بآالف الرياالت

2014 2015 2016 2017 2018 باالف الرياالت

10,839 106 18,464 38,888 13,722 صافي دخل السنة 

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

10,839 106 18,464 36,926  16,758 إجمالي الدخل الشامل للسنة 
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االحتياطيات الفنية. 14
تهدف سياسة الشركة على بناء احتياطيات فنية تعزز من مالءة الشركة وقدرتها المالية، وقد إرتفعت االحتياطيات الفنية في 

العام 2018م بنسبة قدرها %4 حيث بلغت 1,081,669 ألف ريال مقابل 1,039,023 ألف ريال عام 2017م. 

ويوضح الرسم البياني التالي االحتياطيات الفنية خالل الفترة 2014-2018م بآالف الرياالت: 
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الموجودات. 15
بلغ مجموع موجودات الشركة 2,458,771 ألف  ريال في عام 2018م مقابل 2,629,400 ألف  ريال في عام 2017م منخفضا 

بنسبة %6، وقد بلغ مجموع موجودات عمليات إعادة التأمين  مبلغ 1,456,378 ألف  ريال في عام 2018م مقابل 1,598,516 
ألف ريال في عام 2017م، ومجموع موجودات المساهمين مبلغ 1,002,393 ألف ريال في عام 2018م مقابل 1,030,884 

ألف ريال في عام 2017م.

 ويوضح الرسم البياني التالي الموجودات خالل الفترة 2014-2018م بآالف الرياالت:
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سياسة توزيع األرباح. 16
قرر مجلس اإلدارة عدم توزيع أرباح لهذا العام. وتعتمد سياسة الشركة في توزيع األرباح على تحقيق عوائد ومكاسب مجزية 

للمستثمرين في أسهم الشركة وفقًا لإلعتبارات التالية: 

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

إلى الوضع االقتصادي العام.

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

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

تدفع الشركة األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة. وحسب النظام . 4
األساسي للشركة يتم توزيع األرباح بناء على قرار الجمعية العامة ويكون ذلك على الوجه التالي:

تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.. 1

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

للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك . 3
بالفدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن %1 من الرأس المال المدفوع.. 4
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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 2018 م ما عدا المواد التالية:

أسباب عدم التطبيق  نص المادةرقم المادة 

عوارض االستقالل ...ج( -7أن تكون ل مصلحة مباشرة أو غير المادة 20ج )7(
مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

استثنت الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 
السعودي عقود التأمين كما في تعريف العضو المستقل )فقرة ز(

إجتماعات الجمعية العامة:. 3
عقدت الشركة خالل العام 2018 م إجتماعين للجمعية العامة للمساهمين ، وفيما يلي تواريخ اإلجتماعات والحضور من مجلس اإلدارة:

إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/01/01م، برئاسة األستاذ/ مشاري إبراهيم الحسين )نائب رئيس مجلس 	 
اإلدارة( واألستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي، واألستاذ/ أحمد محمد أحمد صباغ، واألستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني 

)العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي(.

إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/04/30م، برئاسة األستاذ/ هشام عبدالملك آل الشيخ )رئيس مجلس 	 
اإلدارة(، وبحضور األستاذ/ مشاري إبراهيم الحسين )نائب رئيس مجلس اإلدارة(، واألستاذ/ محمد عمير العتيبي، 

واألستاذ/ همام بدر، واألستاذ/ جون لوك قرقين، واألستاذ إسماعيل محبوب، واألستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني 
)العضو المنتدب والرئيس التنفيذي(.

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

الشركات األخرى التي يشارك في عضوية مجلس الفترةاسم العضوصفة العضو
الكيان القانونيإدارتها

عضو غير 
تنفيذي

هشام بن  
عبدالملك آل 

الشيخ

رئيس مجلس 
اإلدارة

تم التجديد من
2017/05/11م حتى

2020/5/10م

خاصةشركة اشمور لإلستثمار السعودية

حكوميةشركة الطيران المدني السعودي القابضة

محدودةشركة وطن فرست المالية

مساهمة مدرجةبنك الجزيرة )سابقًا(

مساهمة مدرجةالبنك العربي الوطني )سابقًا(

Probitas Holdings )Bermuda( Ltdمساهمة مدرجة

عضو غير 
تنفيذي

مشاري بن إبراهيم 
الحسين

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

تم التجديد من
2017/05/11م حتى

2020/5/10م

مساهمة مدرجةالبنك السعودي لإلستثمار )سابقا(

خاصةشركة دروب العلم للتعليم والتدريب

خاصةشركة هنا للصناعات الغذائية

خاصةشركة عنوانك للتطوير العقاري

حكوميةالصندوق السعودي للتنمية )سابقًا(

مساهمة غير مدرجةالشركة األولى العقارية )سابقًا(

مساهمة غير مدرجةشركة سدن الدولية )سابقًا(

مساهمة غير مدرجةبنك الجزيرة )سابقًا(

عضو غير 
أحمد محمد صباغتنفيذي

تم التجديد من
2017/05/11م حتى

2020/5/10م

مساهمة عامة محدودةشركة التأمين اإلسالمية - األردن

شركة المعاصرون للمشاريع اإلسكانية
مساهمة مدرجة- االردن

الشركة التونسية للتأمين التكافلي -
مساهمة مدرجةتونس

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

مساهمة مدرجةشركة التأمين اإلسالمية - االردن )سابقًا(
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الشركات األخرى التي يشارك في عضوية مجلس الفترةاسم العضوصفة العضو
الكيان القانونيإدارتها

همام محمد بدرمستقل
تم التجديد من

2017/05/11م حتى
2020/5/10م

مساهمة غير مدرجةشركة إسكان للتأمين - مصر

مساهمة غير مدرجةشركة التعمير واإلسكان لإلستثمار العقاري

مساهمة غير مدرجةشركة خدمات المعلومات والمعامالت  اإللكترونية

حكوميةالشركة المصرية إلعادة التأمين – مصر )سابقا(

حكوميةشركة الشرق للتأمين - مصر )سابقًا(

عضو غير 
جين لوك قيرقينتنفيذي

تم التجديد من
2017/05/11م حتى

2020/5/10م

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)سابقا(

مساهمة مدرجةشركة GTT - فرنسا )سابقًا(

مجموعة كونينغهام ليندسي – فرنسا
محدودة)سابقًا(

منصور بن عبدالعزيز عضو مستقل
البصيلي

تم التجديد من
2017/05/11م حتى

2020/5/10م

مساهمة غير مدرجةشركة HSBC العربية السعودية

مساهمة غير مدرجةشركة الخدمات األرضية السعودية

مساهمة غير مدرجةشركة أمالك العالمية

مساهمة غير مدرجةالشركة المتحده لإللكترونيات )إكسترا(

مساهمة غير مدرجةشركة جبل عمر للتطوير
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الشركات األخرى التي يشارك في عضوية مجلس الفترةاسم العضوصفة العضو
الكيان القانونيإدارتها

إسماعيل محبوبعضو مستقل
تم التجديد من

2017/05/11م حتى
2020/5/10م

البنك الماليزي للتصدير واإلستيراد
حكوميةماليزيا

بنك أم يو أف جي
فرعيةماليزيا

الشركة الماليزية الوطنية إلعادة التأمين
فرعيةماليزيا )سابقًا(

محمد بن عمير عضو مستقل
العتيبي

تم انتخابة من
2017/05/11م حتى

2020/5/10م

مساهمةشركة اليمامة للصناعات الحديدية

مساهمةبنك الرياض

مساهمة مدرجةشركة الغاز والتصنيع األهلية

مساهمة مدرجةشركة عبدالله سعد ابومعطي للمكتبات )سابقًا(

الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح
مساهمة مدرجة)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(

عضو
تنفيذي

فهد بن عبدالرحمن 
الحصني

العضو المنتدب 
والرئيس
التنفيذي

تم التجديد من
2017/05/11م حتى

2020/5/10م

Probitas Holdings )Bermuda( Ltdمساهمة غير مدرجة

Probitas Holdings UK Ltdمساهمة غير مدرجة

Probitas 1492 Services Ltdمساهمة غير مدرجة
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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.	 

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

جميع التدابير الضرورية للتأكد من إستجابة اإلدارة العليا الستفسارات وتوصيات المراجعين الداخليين.
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إجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور خالل العام المالي 2018م. 7

اسم العضو 

اإلجتماع
األول
3/12

2018م

اإلجتماع
الثاني
04/30
2018م

اإلجتماع
الثالث
07/30
2018م

اإلجتماع
الرابع

08/19
2018م

اإلجتماع
الخامس
10/29
2018م

اإلجتماع
السادس
12/10
2018م

اإلجمالي

4حضرلم يحضرحضرلم يحضرحضرحضرهشام بن عبدالملك آل الشيخ

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرمشاري بن إبراهيم الحسين

5حضرحضرحضرحضرلم يحضرحضرأحمد محمد صباغ

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرهمام محمد بدر

6حضرحضر حضرحضرحضرحضرجين لوك قيرقين

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرمنصور بن عبدالعزيز البصيلي

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرإسماعيل محبوب

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرمحمد بن عمير بن عايض العتيبي 

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرفهد بن عبدالرحمن الحصني

لجان مجلس اإلدارة . 8

اللجنة التنفيذية
إعتمدت الجمعية العامة للشركة في إجتماعها بتاريخ 16/ 2016/10 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.	 

مراجعات حاالت التحالفات واإلندماج واإلستحواذ واإلتفاقيات اإلستراتيجية األخرى وتقديم التوصيات بشأنها إلى 	 
مجلس اإلدارة 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.	 
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اجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 2018 م

اسم العضو 

اإلجتماع
األول
03/12
2018م

اإلجتماع
الثاني
04/30
2018م

اإلجتماع
الثالث
07/30
2018م

اإلجتماع
الرابع

10/29
2018م

اإلجتماع
الخامس
 11/25
2018م

اإلجتماع
السادس
12/10
2018م

اإلجمالي

4حضرحضرلم يحضرلم يحضرحضرحضرهشام بن عبدالملك آل الشيخ

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرجين لوك قيرقين

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرمنصور بن عبدالعزيز البصيلي

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرفهد بن عبدالرحمن الحصني

لجنة المراجعة

إعتمدت الجمعية العامة للشركة في إجتماعها بتاريخ 24/ 2017/05م , 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 .	 

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

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.	 

مؤهالت و خبرات أعضاء لجنة المراجعة

علي القحطاني: انضم األستاذ/ علي القحطاني للجنة المراجعة عام 2011م كعضو خارجي مستقل ، وأصبح رئيسًا لها في 
العام 2016 م. 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 الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة بشركة التعدين العربية السعودية )معادن(. األستاذ علي حاصل على 

شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود باإلضافة إلى شهادة الزمالة في المحاسبة من الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين.

إسماعيل محبوب: انضم األستاذ/ اسماعيل محبوب لمجلس إدارة الشركة بصفته عضو مستقل عام 2012 م، 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.

هشام العقل: انضم األستاذ/ هشام العقل للجنة المراجعة عام 2016م، ويتمتع األستاذ هشام بخبرة تتجاوز 13 عامًا في مجال 
إدارة البنوك و اإلدارة المالية، كما سبق له العمل ضمن فريق اإلشراف على القطاع التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي. 

يشغل األستاذ هشام حاليًا وظيفة المدير المالي التنفيذي لدى شركة البالد المالية. األستاذ هشام حاصل على شهادة الماجستير 
في علوم المحاسبة من جامعة إلينوي بالواليات المتحدة األمريكية إضافة إلى شهادة الزمالة في المحاسبة من الهيئة األمريكية 

للمحاسبين القانونيين، كما أكمل برنامج القيادة اإلستراتيجية المالية من جامعة ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية.
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إجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 2018 م

اسم العضو

اإلجتماع
األول

 01/27
2018م

اإلجتماع
الثاني
03/11
2018م

إلجتماع
الثالث
04/29
2018م

اإلجتماع
الرابع

07/29
2018م

اإلجتماع
الخامس
10/27
2018م

اإلجتماع
السادس
12/09
2018م

اإلجمالي

علي بن سعيد القحطاني
5حضرحضرحضرلم يحضر حضرحضر)رئيس اللجنة - عضو خارجي(

6حضرحضرحضرحضرحضرحضراسماعيل محبوب )عضو(

5حضرحضرحضرحضرلم يحضرحضرهشام العقل )عضو خارجي(

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

لجنة الترشيحات و المكافآت

إعتمدت الجمعية العامة للشركة في إجتماعها بتاريخ 2016/10/16م، قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 
عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

وتشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلى:

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.	 

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

إجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 2018م

اسم العضو
اإلجتماع

األول
2018/03/11

اإلجتماع
الثاني

2018/10/01
اإلجمالي

2حضرحضرمشاري بن إبراهيم الحسين )رئيس اللجنة(

2حضرحضرمنصور بن عبدالعزيز البصيلي  )عضو(

2حضرحضرهمام محمد بدر  )عضو(

1لم يحضرحضرأحمد محمد صباغ  )عضو(

لجنة اإلستثمار

إعتمدت الجمعية العامة للشركة في إجتماعها بتاريخ 16/ 2016/10م, قواعد إختيار أعضاء لجنة اإلستثمار ومدة عضويتهم

وأسلوب عمل اللجنة. وتشمل مهمات لجنة اإلستثمار ومسؤولياتها ما يلي:

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

الحصول على موافقة المجلس للسياسة اإلستثمارية.	 

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

تعيين وتقييم آداء مدراء اإلستثمار والصناديق اإلستثمارية.	 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وعزل مدير اإلستثمار.	 

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.

إصدار قرارات تنفيذ اإلستراتيجية لكل شريحة من شرائح المحافظ اإلستثمارية ، وما إذا كان التعرض في كل شريحة 	 
سينفذعن 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   	 

تقديم التقارير إلى المجلس حول أداء استثمارات الشركة من حيث المخاطر ، العوائد على اإلستثمار ، المخصصات وعن 	 
أي 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	 
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إجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 2018م

اسم العضو
اإلجتماع

األول
2018/01/28م

اإلجتماع
الثاني

2018/04/22م

اإلجتماع
الثالث

2018/05/01م

اإلجتماع
الرابع

2018/07/30م

اإلجتماع
الخامس

2018/09/30م
اإلجمالي

هشام بن عبدالملك آل الشيخ 
2لم يحضرحضرحضرلم يحضرلم يحضر)رئيس اللجنة(

5حضرحضرحضرحضرحضرمشاري بن إبراهيم الحسين )عضو(

محمد بن عمير بن عايض العتيبي  
5حضرحضرحضرحضرحضر)عضو(

5حضرحضرحضرحضرحضرفهد بن عبدالرحمن الحصني )عضو(

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.	 
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إجتماعات اللجنة وسجل الحضور خالل العام 2018م

اسم العضو

اإلجتماع
األول
01/23
2018م

اإلجتماع
الثاني
03/11
2018م

اإلجتماع
الثالث
04/24
2018م

اإلجتماع
الرابع

04/29
2018م

اإلجتماع
الخامس
07/23
2018م

اإلجتماع
السادس
07/29
2018م

اإلجتماع
السابع
10/22
2018م

اإلجتماع
الثامن
10/28
2018م

اإلجتماع
التاسع
12/09
2018م

اإلجمالي

جين لوك قيرقين 
8حضرحضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرحضر)رئيس اللجنة(

إسماعيل محبوب 
8لم يحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر)عضو(

همام محمد بدر 
9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر)عضو(

أحمد محمد صباغ 
8حضرحضرحضرحضرحضرلم يحضرحضرحضرحضر)عضو(

مناصب ومؤهالت وخبرات أعضاء األدارة العليا. 9
فهد عبدالرحمن الحصني: انضم األستاذ/ فهد الحصني لمجلس إدارة الشركة بصفته عضو تنفيذي عام 2011 م، ويشغل 

منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة 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 21 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 2010 م ويتمتع بخبرة أكثر من 26 
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 إدارة األعمال من جامعة 
Chartered Management . )Accountant CMA( نوتنغهام في بريطانيا، كما حصل على شهادة المحاسبة المعتمدة

مؤمن مختار: مدير عام اإلكتتاب للشركة، انضم األستاذ مؤمن للشركة عام 2015م وتتجاوز خبرة األستاذ مؤمن 31 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 وإدارة 
األعمال من جامعة حلوان في جمهورية مصر العربية.

أحمد الجبر : مدير عام العمليات، انضم األستاذ أحمد للشركة عام 2011م، ولديه خبرة تتجاوز 18 عامًا في قطاع 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 2014 م وشغل في السابق عدة مناصب في مجال 
اإلسثمار وإدارة المحافظ لشركات تأمين ألكثر من 15 عامًا. ونال األستاذ ممراج شهادة الماجستير في المحاسبة و اإلحصاء من 

.)Chartered Financial Analyst( CFA جامعة راجستان في الهند كما حصل على الزمالة لبرنامج التحليل المالي

هاشم طه: مدير عام الشؤون القانونية و التعويضات ، انضم األستاذ هاشم للشركة عام 2009م ويتمتع األستاذ هاشم بخبرة 
متنوعة تتجاوز 31 عامًا عمل خاللها في شركات تأمين في منطقة الخليج وتدرج في مناصب قيادية شملت مجاالت اإلكتتاب، 

والمطالبات، 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 وتتجاوز خبرته 15 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 من  
الجمعية األمريكية لإلكتواريين.
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وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأولدهم 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.

 نسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة لعام 2018 م. 13
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اسم 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
%8,1000.01%00%8,1000.01رئيس مجلس اإلدارة

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

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

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

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

منصور بن عبدالعزيز البصيلي وعائلته
%57,6040.07%00%57,6040.07عضو مجلس اإلدارة

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

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

فهد بن عبدالرحمن الحصني وعائلته
%50,0000.06%48,7850.058%1,2150.0015عضو 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 والتعويضات

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

13.  نسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة لعام 2018 م
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 مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان. 14

أعضاء مجلس اإلدارة البيان
التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة
غير التنفيذيين/المستقلين

مجموع ما حصل عليه خمسة من 
كبار التنفيذيين )بما فيهم الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي( ممن 
تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات

7,756--الرواتب والتعويضات

1209801,655المكافآت الدورية والسنوية

مكافات وبدل إجتماعات ومصاريف مجلس 
-85996االدارة

-268أتعاب إستشارية

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

2052,2449,231المجموع 

المجموع
مكافأة 
عضوية

اجمالي 
بدل حضور 
إجتماعات 

اللجان

بدل حضور 
اجتماعات

لجنة 
التعويضات 
والمكافآت

بدل حضور 
اجتماعات

لجنة 
المراجعة 

بدل حضور 
اجتماعات

لجنة االكتتاب 
والمخاطر

بدل حضور 
اجتماعات

لجنة 
االستثمار

بدل حضور 
اجتماعات
اللجنة 

التنفيذية 

بدل حضور 
اجتماعات
مجلس 
اإلدارة 

اسم العضو

230,000 180,000 50,000 - - - 10,000 20,000 20,000
هشام بن عبدالملك آل 

الشيخ )عضو غير تنفيذي(

205,000 120,000 85,000 10,000 - - 25,000 - 30,000
مشاري بن إبراهيم الحسين 

)عضو غير تنفيذي(

190,000 120,000 70,000 5,000 - 40,000 - - 25,000
 أحمد محمد صباغ
)عضو غير تنفيذي(

140,000 80,000 60,000 - - 20,000 - 20,000 20,000  جين لوك قيرقين
)عضو غير تنفيذي(

205,000 120,000 85,000 10,000 - 45,000 - 30,000  همام محمد بدر
)عضو مستقل(

190,000 120,000 70,000 10,000 - - - 30,000 30,000 منصور بن عبدالعزيز 
البصيلي )عضو مستقل(

220,000 120,000 100,000 - 30,000 40,000 - - 30,000  إسماعيل محبوب
)عضو مستقل(

175,000 120,000 55,000 - - - 25,000 - 30,000 محمد بن عمير بن عايض 
العتيبي )عضو مستقل(
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المجموع
مكافأة 
عضوية

اجمالي 
بدل حضور 
إجتماعات 

اللجان

بدل حضور 
اجتماعات

لجنة 
التعويضات 
والمكافآت

بدل حضور 
اجتماعات

لجنة 
المراجعة 

بدل حضور 
اجتماعات

لجنة االكتتاب 
والمخاطر

بدل حضور 
اجتماعات

لجنة 
االستثمار

بدل حضور 
اجتماعات
اللجنة 

التنفيذية 

بدل حضور 
اجتماعات
مجلس 
اإلدارة 

اسم العضو

205,000 120,000 85,000 25,000 30,000 30,000
فهد بن عبدالرحمن الحصني 

)عضو تنفيذي(

115,000 90,000 25,000 25,000 علي القحطاني

115,000 90,000 25,000 25,000 هشام العقل 

إعتمدت الجمعية العامة للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/04/30م سياسة مكافآت و تعويضات محدثة ألعضاء 
مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس. وبناًء على هذه 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 5,000 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.

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

نسبة ملكيةرأس مالهااسم الشركة التابعة
المحل الرئيسنشاطها الرئيسالشركة فيها

لعملياتها
محل

التأسيس

Probitas Holding
Bermuda )LTD(

4,508,982
برموداالمملكة المتحدةالتأمين%49.9دوالر أمريكي

ملكية أسهم الشركة. 16
يوضح الجدول التالي قائمة بالمالك الرئيسيين الذين يملكون % 5 أو أكثر من أسهم الشركة.

عدد األسهم فياالسم
01/01/2018 م

نسبة التملك في
01/01/2018 م

عدد األسهم في
31/12/2018 م

نسبة التملك في
التغير31/12/2018 م

%0%4,050,0005%4,050,0005شركه أحمد حمد القصيبي وإخوانه

عقود فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا. 17
تم خالل العام 2018م دفع مبلغ 153,616 ريال لعضو مجلس اإلدارة لألستاذ /جين لوك قرقين بحسب عقد لتقديم خدمات إستشارية 

في مجال إعادة التأمين يسري لمدة عام وينتهي في 2019/04/30م قابل للتجديد. كما أجرت الشركة عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة 
التأمين اإلسالمية )األردن( بمجموع أقساط تقدر بقيمة 2,737,449 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  572,729 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  26,784 ريال  علمًا بأن األستاذ/ جين لوك قرقين هو نائب الرئيس التنفيذي للشركة.وكذلك هناك عقود 
إعادة تأمين لمدة سنة مع شركة )Probitas Corporate Capital Limited )UK بمجموع أقساط تقدر بقيمة  21,251,938 ريال علمًا بأن 

األستاذ/ جين لوك قرقين عضوًا في مجلس إدارتها. 
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بيان بأي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة. 18
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.

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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عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. 20

عدد طلبات 
الشركة لسجل 

المساهمين
أسباب الطلبتاريخ الطلب

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،12018/01/01
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،22018/02/01
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،32018/03/01
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،42018/03/31
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،52018/04/03
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين و كجزء من تحضيرات الجمعية العامة

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،62018/05/02
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،72018/06/04
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،82018/07/01
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،92018/07/30
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،102018/09/4
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،112018/10/01
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،122018/10/29
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،132018/12/2
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

التزامًا بالمادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،142018/12/31
والحتساب التغيرات في حقوق المساهمين 
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بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة )بآلف الريالت(. 21

المبالغ المسددةالمبالغ المستحقةاألسبابالوصف

حصة الشركة حسب األنظمة الزكوية والضريبية في الزكاة وضريبة الدخل
38,24412,090المملكة

حصة الشركة حسب األنظمة الزكوية والضريبية في ضريبة االستقطاعات
51811,965المملكة

حصة الشركة حسب األنظمة الزكوية والضريبية في ضريبة القيمة المضافة
2,1698,605المملكة

2343,680رسوم اإلشراف لمؤسسة النقد العربي السعوديتكاليف الرقابة والتفتيش

إشتراكات التأمينات اإلجتماعية لموظفي الشركة تأمينات اجتماعية
1361,914للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

41,30138,254اإلجمالي

مراجعو الحسابات الخارجيين. 22
وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/4/30م على إقتراح مجلس اإلدارة بتعيين كل من السادة كي بي إم جي 

الفوزان و السدحان ومكتب السادة بي كي إف البسام ومحاسبون متحالفون للقيام بدور مشترك كمراجعي حسابات الشركة 
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

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.
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ثالثًا: اإللتزامات واإلفصاحات واإلقرارات 
حسب اللوائح التنظيمية

تقــرير
مجلــــس اإلدارة 



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

ال توجد أي قروض على الشركة سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك، ولم تقم الشركة بدفع أي مبالغ 	 
سداد لقروض خالل السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

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 2018/12/31م.

ال توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق إكتتاب 	 
أو أي حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها الشركة خالل العام المالي 2018م.

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

ال يوجد خالل العام 2018 م أي عقد كانت الشركة طرفًا فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو 	 
المدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بهم خالف ما تم ذكرة في 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.	 

أن نظام الرقابة الداخلية أعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.	 

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

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

خالي شكره وامتنانه لجميع المساهمين الذين أصبح إلسهامهم دور كبير في تطوير الشركة السعودية إلعادة التأمين )إعادة( ، 
ويسجل مجلس اإلدارة تقديره أيضا إلدارة الشركة والعاملين فيها على جهودهم المخلصة التي بذلوها خالل العام.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
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القوائم المالية وتقرير 
مراجعي الحسابات 

المستقلين   



حصلــت الشــركة فــي العــام 2018م علــى تصنيــف للقــوة الماليــة 
االئتمانــي  للتصنيــف  ســمة  وكالــة  مــن   ”AA+“ الفئــة  مــن 

“تصنيــف” مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة
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قائمة المركز المالي
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إيضاحات 
2018

ريال سعودي
2017

ريال سعودي

الموجودات 
631,886,10633,481,770النقد وأرصدة لدى البنوك 

14270,131,677109,753,125ودائع ألجل

2,079,624871,978دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل 

7200,023,513358,871,064أقساط تامين مدينة , صافي

8552,574,107865,067,529إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

15409,778,137372,087,694أقساط تأمين مستحقة

1133,080,894117,679,188الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

11,431,60914,299,778أقساط فائض الخسارة المؤجلة 

9198,432,51859,889,008الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

959,937,179105,950,475الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

1299,895,591100,345,144تكاليف إكتتاب مؤجلة

10208,959,232104,192,511مصاريف مدفوعة مقدمًا ، ودائع وموجودات أخرى 

1332,588,89833,535,969ممتلكات ومعدات،  صافي

2,663,8923,830,983دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات وصكوك

1797,293,81691,954,382إستثمار في شركة زميلة 

28121,500,000100,000,000وديعة نظامية 

2815,549,40113,127,882عوائد إستثمار الوديعة النظامية  المستحقة 

2,347,806,1942,484,938,480مجموع الموجودات 
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القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين   

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018



إيضاحات 
2018

ريال سعودي
2017

ريال سعودي

المطلوبات 

19,927,63916,648,193ذمم دائنة 

22,898,559229,763,824ذمم إعادة إسناد دائنة

15,839,7177,891,275أقساط إعادة إسناد مستحقة

11380,171,285461,488,892األقساط غير المكتسبة

9662,467,372445,954,001المطالبات تحت التسوية

9330,480,733415,098,966المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

166,410,2407,542,299عموالت غير مكتسبة  على عمليات معاد اسنادها 

1912,546,95212,812,543مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

186,593,9755,729,277مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

2138,244,25337,431,370مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

2815,549,40113,127,882عوائد إستثمار الوديعة النظامية المستحقة لمؤسسة النقد

1,511,130,1261,653,488,522أجمالي المطلوبات من غير فائض عمليات اعادة التامين 

فائض عمليات إعادة التأمين 

4,028,1952,657,160الفائض المتراكم 

4,028,1952,657,160مجموع فائض عمليات اعادة التامين 

1,515,158,3211,656,145,682مجموع المطلوبات وفائض عمليات التامين 
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إيضاحات 
2018

ريال سعودي
2017

ريال سعودي

حقوق المساهمين

22810,000,0001,000,000,000رأس المال

238,815,2606,070,924إحتياطي نظامي 

(175,316,546)12,757,997أرباح مبقاة / )عجز متراكم( 

(1,961,580)1,074,616إحتياطيات أخرى 

832,647,873828,792,798مجموع حقوق المساهمين

2,347,806,1942,484,938,480مجموع المطلوبات بما فيها فائض عمليات إعادة التأمين وحقوق المساهمين
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القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين   

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018



قائمة الدخل

و قائمة الدخل الشامل
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إيضاحات 
2018

ريال سعودي
2017

ريال سعودي

اليرادات 
942,006,884 721,604,828    إجمالي األقساط المكتتبة

(274,514,242)(72,996,501)    أقساط معاد إسنادها

(30,571,165)(31,712,226)    مصاريف فائض الخسارة

636,921,477 616,896,101    صافي األقساط المكتتبة

(41,088,425)(3,280,686)       11التغير في صافي األقساط غير المكتسبة 

595,833,052 613,615,415    11صافي األقساط المكتسبة

 11,258,223       16,468,058      11عموالت على عمليات معاد إسنادها 

 607,091,275     630,083,473    16إجمالي اإليرادات 

مصاريف وتكاليف الكتتاب 
(356,660,833)(389,327,810)  إجمالي المطالبات المسددة

 63,396,145 24,638,382      حصة المعيد من المطالبات المسددة 

(293,264,688)(364,689,428)  صافي المطالبات المسددة 

(47,067,503)(77,969,866)    التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي 

(78,782,026) 38,604,939      التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي 

(419,114,217)(404,054,355)  صافى المطالبات المتكبدة

(146,126,103)  (172,471,757)12تكاليف االكتتاب وعموالت أرباح

(4,710,034)      (1,997,613)مصاريف إكتتاب اخرى 

(569,950,354)  (578,523,725)إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

37,140,921 51,559,748صافي دخل االكتتاب 

القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين   
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 



إيضاحات 
2018

ريال سعودي
2017

ريال سعودي

ايرادات تشغيل / )مصاريف( أخرى 
 3,648,521 5,824,455دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 

 1,339,323 677,598(ت)8أرباح محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 49,948,374 3,460,417(ت)8أرباح غير محققة من استثمارات مدرجة  قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

2,873,7092,688,320دخل عموالت خاصة من سندات وصكوك

3,419,0954,636,677توزيعات أرباح 

 165,962 172,303,238الدخل من شركة زميلة 

(9,451,719)(3,920,439)مصاريف إدارة اإلستثمارات

 52,975,458 14,638,073صافي دخل االستثمار 

    --904,851إيرادات أخرى

(333,440) 71,574,768عكس / )مخصص( ديون مشكوك في تحصيلها 

(46,393,478)(47,572,123)24مصاريف عمومية وإدارية

(3,002,231)(2,180,757)25مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة

(1,135,065)(3,831,844)خسائرتحويل عمالت أجنبية

 39,252,165 15,092,716إجمالي دخل السنة 

(364,280)(1,371,035)32إجمالي الدخل المسند إلى عمليات إعادة التأمين 

 38,887,885       3213,721,681إجمالي دخل السنة المسند إلى المساهمين 

270.170.48ربح السهم األساسي والمخفض للسنة - المعدلة
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إيضاحات 
2018

ريال سعودي
2017

ريال سعودي

13,721,68138,887,885صافي دخل السنة 

إيرادات شاملة أخرى / )خسائر(

بنود يمكن اعادة تصنيفها لحقا في قائمة الدخل
(1,961,580)   173,036,196الحصة في إحتياطي  ترجمة العمالت  االجنبية في الشركات الزميلة

16,757,87736,926,305إجمالي الدخل الشامل للسنة  

القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين   
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 
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القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين   

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 



قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين

قائمة التدفقات النقدية
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المساهمون الخليجيون 
المجموعالمساهمون غير الخليجيينوالجمهور العام

رأس المال
اإلحتياطي 

النظامي

)العجز 
المتراكم( / 

األرباح المبقاة

احتياطيات 
اخرى

رأس المال
اإلحتياطي 

النظامي

)العجز 
المتراكم( / 

األرباح المبقاة

احتياطيات 
اخرى

رأس المال
اإلحتياطي 

النظامي

)العجز 
المتراكم( / 

األرباح المبقاة

احتياطيات 
اخرى

المجموع

بالريال سعودي

828,792,798(1,961,580)(175,316,546)1,000,000,0006,070,924(43,057)(1,298,451)21,952,960133,275(1,918,523)(174,018,095)978,047,0405,937,649الرصيد كما في 1 يناير 2018 

----190,000,000--(190,000,000)--4,180,000--(4,180,000)--185,820,000--(185,820,000)رأس المال المخفض )ايضاح 22(

------------8,533,29063,957127,120--(127,120)(63,957)(8,533,290)المحول خالل السنة

13,721,681--13,721,681------445,638------13,276,043----صافي ربح السنة 

3,036,1963,036,196------98,606------2,937,590------ايرادات شاملة أخرى

 16,757,877 3,036,196   13,721,681---- 98,606 445,638      ---- 2,937,590 13,276,043----إجمالي الدخل الشامل للسنة

----(2,744,336)2,744,336---- (89,127)    89,127--   ---                  (2,655,209) 2,655,209--                 المحول الى االحتياطي النظامي 

الزكاة المحملة خالل السنة 
(12,863,666)--(12,863,666)--------------(12,863,666)----)إيضاح 21(

ضريبة الدخل المحملة خالل السنة 
(39,136)--(39,136)------(39,136)------------)إيضاح 21(

1,074,616832,647,873 783,693,7508,528,9019,431,9531,019,06726,306,250286,3593,326,04455,549810,000,0008,815,26012,757,997الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018 

805,300,971--(200,769,953)1,000,000,0006,070,924--(46,603)29,109,600176,722--(200,723,350)970,890,4005,894,202الرصيد كما في1 يناير 2017  

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

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

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

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 



المساهمون الخليجيون 
المجموعالمساهمون غير الخليجيينوالجمهور العام

رأس المال
اإلحتياطي 

النظامي

)العجز 
المتراكم( / 

األرباح المبقاة

احتياطيات 
اخرى

رأس المال
اإلحتياطي 

النظامي

)العجز 
المتراكم( / 

األرباح المبقاة

احتياطيات 
اخرى

رأس المال
اإلحتياطي 

النظامي

)العجز 
المتراكم( / 

األرباح المبقاة

احتياطيات 
اخرى

المجموع

بالريال سعودي

الزكاة المحملة خالل السنة 
)إيضاح 21(

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

ضريبة الدخل المحملة خالل السنة 
 (73,804)-- (73,804)------ (73,804)------------)إيضاح 21(

828,792,798(1,961,580)(175,316,546)1,000,000,0006,070,924(43,057)(1,298,451)21,952,960133,275(1,918,523)(174,018,095)978,047,0405,937,649الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017  
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2018 إيضاحات
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

األنشطة التشغيلية

 39,252,165         15,092,716إجمالي دخل السنة 

التعديالت لـتسوية صافي دخل السنة الى صافي النقد المستخدم في النشطة:

 2,155,915           181,567,038مكافآة نهاية الخدمة للموظفين 

 2,744,532           242,161,757إستهالك ممتلكات ومعدات 

(1,339,323)        (677,598)(ت)8أرباح محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

(49,948,374)      (3,460,417)(ت)8أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

(165,962)           (2,303,238)17الحصة في ارباح الشركة الزميلة 

 333,440             (1,574,768)7)عكس( / مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 األرباح  / )الخسائر( التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
(6,967,607)         10,805,490التشغيلية
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2018 إيضاحات
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية : 

(177,246,910)      160,422,319أقساط تأمين مدينة، إجمالي 

(109,747,852)     (37,690,443)أقساط تأمين مستحقة

(113,921,087)      84,598,294الحصة المعاد إسنادها من األقساط الغير المكتسبة 

 155,009,512      (81,317,607)أقساط غير مكتسبة 

34,882,994       (138,543,510)الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

   (90,072,491) 46,013,296الحصة المعاد اسنادها من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

(18,640,011)        449,553تكاليف إكتتاب مؤجلة 

 3,216,816            2,868,169أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

(54,871,246)          (104,766,721)مصاريف مدفوعة مقدما وودائع وموجودات أخرى

(1,568,946)             3,279,446ذمم دائنة

 177,844,442      (206,865,265)ذمم إعادة إسناد دائنة

 7,815,672            7,948,442أقساط إعادة إسناد مستحقة

12,214,312       216,513,371المطالبات تحت التسوية 

168,824,714(84,618,233)مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 6,694,054           (1,132,059)دخل عموالت غير مكتسبة

 2,603,726             (265,591)مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

(122,301,049)            (3,929,908)

(15,731,478)          (12,089,919)21الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

(384,682)               (702,340)18مكافآة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

(20,046,068)          (135,093,308)صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
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2018 إيضاحات
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

األنشطة اإلستثمارية

 122,004,982         (162,379,122)ودائع ألجل 

 2,389,274             (1,207,646)دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

 312,744                 1,167,091دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات و صكوك

(767,737)               (1,214,686)شراء ممتلكات ومعدات 

(205,342,957)        (57,078,728)(ت)8إضافات لإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 209,589,479          373,710,165(ت)8متحصالت من إستبعاد إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

  -- (21,500,000)وديعة نظامية 

(93,750,000)             --17استثمارفي شركات زميلة

 34,435,785            131,497,074صافي النقد من األنشطة االستثمارية

14,389,717(3,596,234))النقص( / الزيادة  في النقدية وشبة النقدية

70,842,053 85,231,770النقدية وشبة النقدية في بداية السنة

85,231,770 681,635,536النقدية و شبة النقدية في نهاية السنة 
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إيضاحات حول

القوائم المالية
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التكوين واألنشطة الرئيسية . 1
الشركة السعودية إلعادة التأمين )إعاده( التعاونية ) “الشركة” ( - شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية 

السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010250125 بتاريخ 12 جماد األول 1429هـ )الموافق 17 مايو 2008( ولديها فرع في 
والية البوان بماليزيا بموجب ترخيص رقم 2014146IS. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو مبنى 4130 ، الطريق الدائري 

الشمالي حي الوادي وحدة رقم 1 الرياض 6684  13313- - المملكة العربية السعودية. 

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

أسس اإلعداد . 2

أ-  أسس العرض

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية  والمعدل بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي 
بخصوص المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والصادرة عن 
مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( فيما عدا تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 12 – ضريبة الدخل وتفسيرات المعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 21 والمتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل. وفقَا لتعميم مؤسسة النقد العربي 
السعودي رقم )381000074519( بتاريخ 11 ابريل  2017 والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة 
عن الزكاة وضريبة الدخل، يتم استحقاق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي وسوف يتم اإلعتراف بها في قائمة التغير 

في حقوق المساهمين في بند االرباح المبقاة.

ال يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف متداول / غير متداول. ومع ذلك ، تصنف األرصدة التالية بصفة 
عامة متداولة : النقد وأرصدة لدى البنوك ، ودائع ألجل ، دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل، أقساط تامين مدينة 

، صافي ، إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل أقساط فائض الخسارة المؤجلة ، الحصة المعاد إسنادها من 
المطالبات تحت التسوية ، مصاريف مدفوعة مقدمًا ، ودائع وموجودات أخرى، دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 

وصكوك ، ذمم دائنة ، ذمم إعادة إسناد دائنة المطالبات تحت التسوية ، مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ، مخصص الزكاة 
وضريبة الدخل ، والفائض المتراكم. تصنف األرصدة التالية بصفة عامة غير متداولة: أقساط التأمین المستحقة ، الحصة المعاد 

اسنادها في األقساط غیر المکتسبة ، الحصة المعاد اسنادها  من المطالبات المتکبدة غیر المبلغ عنھا ، تکالیف اكتتاب مؤجلة 
، الممتلکات والمعدات ، صافي ، االستثمار في الشرکة الزمیلة ، الوديعة النظامية ، دخل المستحق على الوديعة النظامية ، 
أقساط إعادة إسناد مستحقة ، أقساط التامين غیر المکتسبة ، المطالبات المتكبدة ولكنها غير مبلغة وإيرادات العموالت غير 

المكتسبة والتعويضات مكافاة نهاية الخدمة  وإيرادات العموالت المستحقة الدفع لمؤسسة النقد العربي السعودي.

تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي وفقًا للسيولة. طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة 
بدفاتر محاسبية لكل من حسابات عمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين وبالتالي يتم عرض هذه القوائم  المالية )انظر 

إيضاح 32(. يتم تسجيل األصول وااللتزامات  واإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك 
النشاط. يتم أساس  توزيع اإليرادات والمصاريف للعمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة .

قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل، قائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية لعمليات إعادة التأمين وعمليات 
المساهمين التي يتم عرضها في ايضاح 32 في القوائم المالية والتي تم تقديمها كمعلومات مالية إضافية و االمتثال 

لمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي وليس وفقا لمعيار التقارير المالية الدولية. تتطلب 
اللوائح التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات 

والمصروفات لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين. وبناًء على ذلك ، فإن قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، 
والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله ، تعكس فقط 

الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.

عند إعداد القوائم المالية للشركة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات إعادة التأمين 
مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة ، إن وجدت 

، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات إعادة التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة 
للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.
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ب- اسس القياس والعرض

تم اعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ما عدا االستثمارات التي يتم قياس بالقيمة لعادلة من خالل الربح 
والخسارة، و االستثمار في الشركات الزميلة والتي تتم المحاسبة عنه وفقا لطريقة حقوق الملكية. 

ت- العملة الوظيفية وعملة العرض 

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

ث- السنة المالية 

تتبع الشركة السنة المنتهية في 31 ديسمبر.

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 

التعديالت على معايير المحاسبة الدولية - اإلفصاح األولي يتم تطبيقه من 1 يناير 2018.	 
المعيار التقرير المالي الدولي 15 اإليرادات من العقود مع العمالء	 

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 موضح أدناه. 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 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 
الشامل األخر. بدالت اإلئتمان لألصول المالية والمقيمة بالقيمة المطفأة وسندات الدين سوف يتم تقيمهم بالقيمة العادلة 

بحيث يتم اإلعتراف بالتعديالت للقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل الشامل األخر، والتي من المتوقع أن تزيد طبقًا لمقدمة 
منهجية خسائر اإلئتمان 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 يناير2022.

معيار التقرير المالي الدولي 17 – عقود التأمين 

ينطبق معيار التقرير المالي 17 على جميع عقود التأمين تقريبًا )بما في ذلك عقود إعادة التأمين( التي تصدرها المنشأة وعقود 
إعادة التأمين التي تحتفظ بها المنشاة وعقود االستثمارات ذات ميزات االكتتاب االختيارية التي تصدرها، بشرط ان تقوم 

المنشأة ايضا باصدار عقود تأمين. تم اصدار المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 17 في مايو 2017 وينطبق على فترات 
التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022.

 المعيار التقرير المالي الدولي 16 اإليجار التمويلي  

معيار التقرير المالي الدولي 16 االيجار التمويلي – والذي يطبق  للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019  ومن 
المتوقع ان اليكون له تاثير جوهري على القوائم المالية للشركة.
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ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة . 4
نورد أدناه بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية كما هو أدناه:

إعادة السناد 

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 كل تقرير أو على نحو متكرر 
عند وجود مؤشرانخفاض في القيمة خالل السنة 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 من معيدي 
التأمين بشكل موثوق به. يتم إثبات الخسائر في قائمة الدخل. 

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.

الستثمارات في الشركات الزميلة

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للشركة تأثير جوهري عليها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على 
السياسات المالية والتشغيلية. يتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. يتم االعتراف 
بها مبدئيا 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 الرباح

يتم اثبات توزيعات االرباح عندما يكون لديه الحق في الحصول على الدفعات، وذلك بشكل عام عندما يوافق المساهمون على 
توزيع ارباح.

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة 

يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود إعادة التأمين بالقدر 
الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لإلسترداد من األقساط المستقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف األكتتاب األخرى المتضمنة 

الشاملة 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 الدخل. 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. 
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يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع إنخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية 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 الدخل. 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 وتقاس على المبلغ النقدي المدفوع. وفي وقت الحق، وتحمل هذه إلى قائمة الدخل 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 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 سنةالمبنى

3 – 5 سنواتأجهزة الحاسب اآللي والمعدات

5 سنواتاألثاث والمفروشات 

4 سنوات السيارات 

10 سنواتتحسينات المباني المستأجرة 

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 أو ترحل إلى الدخل في السنة التي يتم التوقف عن 
االثبات فيها.
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النخفاض 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 إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:

بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ، ناقصا 	 
خسارة االنخفاض المثبتة سابقا في قائمة الدخل.

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. و

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 العمولت

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 :	 

السنواتالقطاع

4الهندسي

2أخرى

بناًء على طبيعتها والشروط األساسيةعقود خاصة 

ترحل التغيرات في مخصص األقساط غير المكتسبة ودخل العموالت إلى قائمة الدخل  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 و مصاريف تسوية الخسائر 
ذات العالقة، بعد خصم االستردادات، وتحمل على قائمة الدخل.

يشمل ذلك على تكلفة المطالبات  ومصاريف ادارة المطالبات  المدفوعة خالل الفترة، باالضافة الى حركة مخصص 
المطالبات تحت التسوية، المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها و ممخصص ادارة المطالبات.  قد تكون االلتزامات النهائية أكثر 

او اقل من المبلغ المقدم. 

يتم إدراج أي فرق بين المخصصات في تاريخ التقرير والتسويات والمخصصات في السنة التالية في قائمة الدخل 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 بالممتلكات. اضافة الى ذلك تجنب مخصصات وفقا لتقديرات االدارة وخبرتها السابقة لقاء المطالبات المتكبدة 
غير المبلغ عنها 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 في محفظة االعمال المكتتبة و الشروط والبنود.  إن االفتراضات 

الهامة  المستخدمة  عند تقدير المخصصات تبنى على الخبرة 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 الدخل 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 

الدخل. 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 العمولت الخاصة 

يتم إثبات دخل العموالت الخاصة على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة الخاصة.
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الستثمارات 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 ، او 

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 مبدئيًا بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم قياسها بالقيمة العادلة. تدرج تسويات القيمة العادلة واألرباح 
والخسائر المحققة في قائمة الدخل.

المصاريف العمومية واإلدارية

يتم تصنيف جميع النفقات المتكبدة خالل السنة المالية، وال تتصل مباشرة باالكتتاب كمصاريف عمومية وإدارية.

العمالت األجنبية

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

تدرج كافة فروقات التحويل ضمن قائمة الدخل.

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 السعودي. مدفوعات ضريبة االستقطاع نيابة عن االطراف غير المقيمة والتي ال يتم استردادها من تلك االطراف يتم 

تصنيفها 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. 
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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 الدخل 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.

المعلومات القطاعية 

يعتبر القطاع التشغيلي احد مكونات الشركة يقوم بتقديم أعمال والتي يتحقق منها ايرادات وتتحمل مصروفات وتخضع 
للمخاطر 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 النقود 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.

االخرى تتضمن قطاعات االعمل التالية:	 

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(
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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.

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة. 5
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف 

والموجودات 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.

اللتزامات 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 ربع سنوي . تقوم لجنة المخاطر واالكتتاب، بالتعاون مع خبير التأمين الخارجي للشركة، بمقارنة 

التغيرات في االحتياطيات الفنية، لتحديد ما إذا كان التغيير هو معقول.

تكاليف الكتتاب المؤجلة

تقيد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة بعقود إعادة التأمين الواردة كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطفأ في قائمة الدخل 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.  

94 | التقرير السنوي 2018

القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين   

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 



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 أو األكثر فائدة يجب ان يكون قاباًل الوصول إليه من قبل الشركة. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو 
المطلوبات باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات ، بافتراض 

أن المشاركين في السوق يعملون وفًقا ألفضل مصالحهم االقتصادية.

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 والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة مما يزيد من 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 بصورة -المستوى الثاني
مباشرة أو غير مباشرة.

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

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 االكتتاب 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 باستخدام طرق مختلفة. أواَل باستخدام فحوى التقارير التاريخية 
كأساس لتقييم مبالغ األقساط المستقبلية. ويتم تحليل تطورات األقساط التاريخية أساسا عن طريق سنة االكتتاب ، حسب 

النوع ونوع النشاط.
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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. 

النقدية وشبه النقدية. 6

عمليات إعادة التأمين 

31 ديسمبر 2018
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017
ريال سعودي

40,00040,000النقدية )ا(

24,204,191 22,303,716أرصدة لدى البنك و النقد )أ(

29,250,000 49,749,430ودائع تاريخ استحقاقها 3 أشهر من تاريخ االستحواذ )ب(

72,093,14653,494,191
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عمليات المساهمين  

31 ديسمبر 2018
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017
ريال سعودي

9,237,579 9,542,390أرصدة لدى البنوك )ج(

22,500,000   --ودائع تاريخ استحقاقها 3 أشهر من تاريخ االستحواذ )د(

9,542,39031,737,579

33,481,770 31,886,106إجمالي ارصدة لدى البنك والنقد )أ+ج(

51,750,000 49,749,430إجمالي ودائع تاريخ استحقاقها 3 أشهر من تاريخ االستحواذ )ب+د( *

81,635,53685,231,770اإلجمالي 

المتضمنة في الودائع لجل  ·

يتم إيداع الودائع ألجل والنقد المعادل في البنوك التي لديها تصنيفات ائتمانية تتراوح من أ1 إلى ب ب ب ولها فترة استحقاق 
أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع األصلي. بلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي لهذه الودائع 2.74 ٪ )2017: 0.95 ٪(.

إن النقد لدى البنوك مودع لدى أطراف ذات تصنيف إئتماني استثماري. 
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أقساط التأمين المدينة ، صافي. 7

2018
 ريال سعودي

2017
ريال سعودي

362,196,497 203,156,463   حاملي الوثائق 

1,960,973 578,688اطراف ذات عالقة )إيضاح 26(

(5,286,406)(3,711,638)يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

200,023,513358,871,064

كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كاألتي:

2018
 ريال سعودي

2017
ريال سعودي

4,952,966 5,286,406الرصيد األفتتاحي

333,440(1,574,768))عكس( / مجنب خالل السنة

3,711,6385,286,406الرصيد الختامي
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فيما يلي بيانًا بأعمار إجمالي أقساط التأمين المدينة كما في 31 ديسمبر :

بـــالريـــاالت الـسـعـوديـــة

  مستحقة السداد ولم تنخفض قيمتها 

2018

ليست 
مستحقة 

السداد ولم 
تنخفض 

قيمتها

أقل من
90 يوم

180 – 91
يوم

أكثر من
180 يوم

مستحقة 
السداد 

ومنخفضة 
القيمة

المجموع

109,521,07121,192,66035,177,79733,547,9333,717,002203,156,463حاملي الوثائق

578,688(5,364)(63,416)12,194--635,274أطراف ذات عالقة 

110,156,34521,192,66035,189,99133,484,5173,711,638203,735,151اإلجمالي 

2017

ليست 
مستحقة 

السداد ولم 
تنخفض 

قيمتها

أقل من
90 يوم

180 – 91
يوم

أكثر من
180 يوم

مستحقة 
السداد 

ومنخفضة 
القيمة

المجموع

 362,196,497 5,286,406 26,910,836 28,847,380 24,075,264 277,076,611حاملي الوثائق

1,960,973-- 160,915 56,299 116,681 1,627,078أطراف ذات عالقة 

 364,157,470 5,286,406 27,071,751 28,903,679 24,191,945 278,703,689اإلجمالي 

ال تدخل الشركة في عقود التأمين وإعادة التأمين إال مع أطراف ثالثة معترف بها وجديرة باالئتمان. تنص سياسة الشركة على 
أن جميع العمالء الذين يرغبون في التعامل بشروط ائتمان يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان. باإلضافة إلى ذلك ، تتم 

مراقبة الذمم المدينة بشكل مستمر من أجل الحد من تعرض الشركة للديون المعدومة.

يمثل أكبر خمسة عمالء ٪34 )31 ديسمبر 2017: ٪67( من األقساط المدينة في 31 ديسمبر 2018.

تتضمن أقساط التأمين المدينة أقساط تأمين مودعة بمبلغ 25,911,773 ريال سعودي )2017: 27,523,186 ريال سعودي( 
ومطالبات مودعة بمبلغ 18,234,234 ريال سعودي )13,092,214:2017  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 
اتفاقية االعادة.
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اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل. 8

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

20182017

عمليات إعادة 
التأمين

 ريال سعودي

عمليات 
المساهمين

ريال سعودي

اإلجمالي
 ريال سعودي

عمليات إعادة 
التأمين

ريال سعودي

عمليات 
المساهمين 

ريال سعودي

اإلجمالي
 ريال سعودي

52,999,225102,510,933155,510,158 33,977,155  31,888,438 2,088,717صناديق مرابحة 

50,000,00050,000,000-- 26,323,351   26,323,351--صناديق إستثمار عقاري 

160,594,703160,594,703-- 138,269,676 138,269,676 --اسهم 

سندات وصكوك ذات 
47,956,869377,834,683425,791,552 247,493,141299,220,073 51,726,932  عائد ثابت

سندات وصكوك ذات 
5,359,93867,811,17873,171,116 54,783,852  52,499,155 2,284,697عائد متغير

  56,100,346  496,473,761 552,574,107 106,316,032758,751,497865,067,529
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ب ( تحليل لمكونات استثمارات عمليات المساهمين كالتالي:

2018

متداولةعمليات المساهمين
ريال سعودي

غير متداولة 
ريال سعودي

اإلجمالي
 ريال سعودي

 31,888,438      -- 31,888,438صناديق مرابحة 

 26,323,351    26,323,351       --صناديق إستثمار عقاري

 138,269,676    -- 138,269,676  اسهم 

 247,493,141 50,064,514 197,428,627  سندات وصكوك ذات عائد ثابت

 52,499,155   40,000,000 12,499,155    سندات وصكوك ذات عائد متغير

  380,085,896   116,387,865  496,473,761 

2017

متداولةعمليات المساهمين
ريال سعودي

غير متداولة 
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

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

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

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

كما في 31 ديسمبر 2018 و 31 ديسمبر 2017 جميع االستثمارات المدرجة تحت عمليات اعادة التأمين  والتي يتم قياسها 
بالقيمة العادلة هي مدرجة. بلغ االستثمار في السندات والصكوك 54,01 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر2017: 53,3 مليون 

ريال سعودي ( يتم تصنيفها باالستثمارات  في المستوى 1 في حين االستثمار في صناديق المرابحة بلغت 2,09 مليون ريال 
سعودي )31 ديسمبر 2017: 52,9 مليون ريال سعودي ( يتم تصنيفها كاستثمار في المستوى 2.
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 يعرض الجدول التالي تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة التي تندرج ضمن عمليات المساهمين وفقا للتسلسل 
الهرمي للقيمة العادلة:

2018

المستوى األول
ريال سعودي

المستوى الثاني
ريال سعودي

 المستوى الثالث
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

 31,888,438    -- 31,888,438 --صناديق مرابحة 

 26,323,351     26,323,351   ----صناديق إستثمار عقاري 

 138,269,676   --    -- 138,269,676 اسهم 

 247,493,141 50,064,514-- 197,428,627 سندات وصكوك ذات عائد ثابت

 52,499,155    40,000,000-- 12,499,155    سندات وصكوك ذات عائد متغير

 348,197,458  31,888,438  116,387,865  496,473,761 

2017

المستوى األول
ريال سعودي

المستوى الثاني
ريال سعودي

 المستوى الثالث
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

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

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

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
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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 بعائد السوق الدوات دين متداولة متشابه. يتم تعديل تاثير ادوات الدين في اسواق غير متوفرة. يوضح الجدول التالي 
تسوية من بداية الرصيد إلى الرصيد النهائي لقياس القيمة العادلة في المستوى 3 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

الرصيد الختاميالمبيعات   المشتريات الرصيد االفتتاحي

2018140,064,514-(23,676,649)116,387,865

2017147,564,514-(7,500,000)140,064,514

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.

20182017

116,387,865140,064,514اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

التاثير على االرباح غير المحققة السنة المنتهية 

1,163,8791,400,645الزيادة في 1%

(1,400,645)(1,163,879)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 2018  و السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

كما في 31 ديسمبر 2018 تتضمن االستثمارات في عمليات اعادة التامين مبلغ 54.01 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 
2017: 53,3 مليون ريال سعودي( والتي تتم من خالل محافظ مدارة مختصة.

كما في 31 ديسمبر 2017 تتضمن االستثمارات في عمليات المساهمين  مبلغ 318,5 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 
2017: 496 مليون ريال سعودي( والتي تتم من خالل محافظ مدارة مختصة.
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اإلستثمارات المدرجة ضمن عمليات إعادة التأمين والمساهمين تتضمن نقدية  قدرها 0,77 مليون ريال سعودي و 10,04 
مليون ريال سعودي، على التوالي كما في 31 ديسمبر 2018 ) 31 ديسمبر 2017: 4,9 مليون ريال سعودي و25 مليون ريال 

سعودي، على التوالي( متوفرة مع مديري صندوق خارجين ضمن تعليمات االستثمار المتفق عليها.

ت ( إن حركات اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل هي كالتالي : 

20182017

عمليات إعادة التأمين
 ريال سعودي

عمليات المساهمين
ريال سعودي

االجمالي
ريال سعودي

عمليات إعادة التأمين
ريال سعودي

عمليات المساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

93,447,337724,579,017818,026,354 865,067,529  758,751,497   106,316,032 الرصيد اإلفتتاحي 

51,000,000154,342,957205,342,957 57,078,728 36,078,728     21,000,000    إضافات 

(209,589,479)(167,339,479)(42,250,000)(373,710,165)(301,294,002)(72,416,163)إستبعادات 

3,930,64246,017,73249,948,374 3,828,2253,460,417(367,808)أرباح غير محققة 

188,0531,151,2701,339,323 677,598 (890,687) 1,568,285      أرباح محققة 

106,316,032758,751,497865,067,529 552,574,107  496,473,761   56,100,346    الرصيد الختامي
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ث ( التوزيع الجغرافي لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كالتالي:

االجمالي دولي محلي  

2018
ريال سعودي 

2017
ريال سعودي

2018
ريال سعودي 

2017
ريال سعودي

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

عمليات اعادة التامين

2,088,71752,999,225----52,999,225 2,088,717صناديق مرابحة 

سندات وصكوك ذات عائد 
51,726,93247,956,86951,726,93247,956,869----ثابت

سندات وصكوك ذات عائد 
2,284,6975,359,9382,284,6975,359,938----متغير

   2,088,717 52,999,22554,011,62953,316,80756,100,346106,316,032

عمليات المساهمين

31,888,438102,510,933----102,510,933 31,888,438   صناديق مرابحة 

26,323,35150,000,000----50,000,000 26,323,351   صناديق إستثمار عقاري

56,119,57268,082,994104,475,131138,269,676160,594,703 70,186,682   اسهم 

سندات وصكوك ذات عائد 
40,000,000207,493,141337,834,683247,493,141377,834,683 40,000,000   ثابت

سندات وصكوك ذات عائد 
40,000,00012,499,15527,811,17852,499,15567,811,178 40,000,000   متغير

 208,398,471 288,630,505288,075,290470,120,992496,473,761758,751,497

342,086,919523,437,799552,574,107865,067,529 341,629,730 210,487,188الجمالي 
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ج ( فيما يلي تحلياًل بالستثمارات حسب الطراف:

20182017

عمليات إعادة التامين
ريال سعودي

عمليات المساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

عمليات إعادة التامين
ريال سعودي

عمليات المساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

أطراف ذات عائد ثابت 

101,925,3266,515,31481,678,22688,193,540 90,572,083 11,353,243  حكومية سعودية

155,634,78533,541,603232,177,615265,719,218 124,291,840 31,342,945  حكومية غير سعودية

11,315,44185,128,33596,443,77613,259,890131,790,020145,049,910شركات ومؤسسات مالية 

  54,011,629 299,992,258 354,003,88753,316,807445,645,861498,962,668

أخرى 

33,977,19352,999,225102,510,933155,510,158 31,888,476 2,088,717 صناديق مرابحة 

50,000,00050,000,000--26,323,351 26,323,351--صناديق إستثمار عقاري

160,594,703160,594,703--138,269,676 138,269,676--اسهم 

 2,088,717 196,481,503 198,570,22052,999,225313,105,636366,104,861

552,574,107106,316,032758,751,497865,067,529 496,473,761 56,100,346الرصيد
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المطالبات . 9

2018
ريال سعودي

 2017
ريال سعودي

445,954,001 662,467,372المطالبات تحت التسوية

415,098,966 330,480,733مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

  992,948,105 861,052,967

يخصم 

59,889,008 198,432,518حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

105,950,475 59,937,179حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

  258,369,697 165,839,483

695,213,484 734,578,408  صافي مخصص المطالبات تحت التسوية 

المصاريف المدفوعة مقدمًا ، الودائع والموجودات األخرى . 10

20182017

عمليات إعادة التأمين
ريال سعودي

عمليات المساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

عمليات إعادة التأمين
ريال سعودي

عمليات المساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

111,350--103,222111,350--103,222ودائع مستردة

54,938,250--119,359,87530,810,000150,169,87554,938,250ودائع تغطية مسترجعة

47,250,000--47,250,00047,250,000--47,250,000خطابات ضمان  

795,206--1,384,613795,206--1,384,613سلف للموظفين 

285,980--292,200285,980--292,200دفعات مقدمة 

344,141228,471572,612397,361228,471625,832تامين مدفوع مقدما 

------8,835,167--8,835,167ضريبة القيمة المضافة 

185,893--351,543185,893   302,42749,116أخرى 

177,871,64531,087,587208,959,232103,964,040228,471104,192,511
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األقساط التامين غير المكتسبة . 11

2018

اإلجمالي
ريال سعودي

الحصة المعاد إسنادها 
ريال سعودي

الصافي 
ريال سعودي

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

 616,896,101(104,708,727) 721,604,828أقساط مكتتبة خالل السنة

(613,615,415) 189,307,020(802,922,435)صافي أقساط مكتسبة 

 3,280,686 84,598,293(81,317,607)التغير في صافي األقساط غير المكتسبة

 347,090,391(33,080,894) 380,171,285الرصيد الختامي

2017

اإلجمالي
ريال سعودي

الحصة المعاد إسنادها 
ريال سعودي

الصافي 
ريال سعودي

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)صافي أقساط مكتسبة 

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

343,809,704(117,679,188)461,488,892الرصيد الختامي
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تكاليف االكتتاب المؤجلة . 12

 2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

81,705,133 100,345,144   الرصيد اإلفتتاحي

164,766,114 172,022,204   متكبدة خالل السنة 

(146,126,103)(172,471,757)  مطفأة خالل السنة 

100,345,144 99,895,591      الرصيد الختامي

الممتلكات والمعدات . 13

عمليات إعادة التأمين:

أجهزة 
الحاسب 

اآللي 
والمعدات

األثاث 
السياراتوالمفروشات

تحسينات 
المباني 
المستأجرة

أعمال
اإلجماليتحت التنفيذ*

ريال سعوديريال سعودي ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفة

 14,194,272   217,863       368,834        723,661 366,669 12,517,245كما في 1 يناير 2018

 1,216,416     320,653       11,500         ---- 884,263إضافات خالل السنة 

(1,730) (1,730)        --------المحول خالل السنة

 15,408,958 536,786 380,334 723,661 366,669 13,401,508كما في 31 ديسمبر 2018
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أجهزة 
الحاسب 

اآللي 
والمعدات

األثاث 
السياراتوالمفروشات

تحسينات 
المباني 
المستأجرة

أعمال
اإلجماليتحت التنفيذ*

ريال سعوديريال سعودي ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

الستهالك المتراكم

 11,907,883-- 109,641 561,389 280,089 10,956,764كما في 1 يناير 2018

 1,288,227-- 36,086 132,130 48,913 1,071,098المحمل للسنة

 13,196,110-- 145,727 693,519 329,002 12,027,862كما في 31 ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية

 2,212,848 536,786 234,607 30,142 37,667 1,373,646كما في 31 ديسمبر 2018

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

أجهزة 
الحاسب 

اآللي 
والمعدات

األثاث 
السياراتوالمفروشات

تحسينات 
المباني 
المستأجرة

أعمال
اإلجماليتحت التنفيذ*

ريال سعوديريال سعودي ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفة
 13,426,535 178,744 368,834 723,661 362,469 11,792,827كما في 1 يناير 2017

39,119767,737---- 4,200 724,418إضافات خالل السنة 

 14,194,272 217,863 368,834 723,661 366,669 12,517,245كما في 31 ديسمبر 2017
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أجهزة 
الحاسب 

اآللي 
والمعدات

األثاث 
السياراتوالمفروشات

تحسينات 
المباني 
المستأجرة

أعمال
اإلجماليتحت التنفيذ*

ريال سعوديريال سعودي ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

الستهالك المتراكم

 10,023,880-- 72,948 391,331 233,042 9,326,559كما في 1 يناير 2017

 1,884,003-- 36,693 170,058 47,047 1,630,205المحمل للسنة

11,907,883-- 109,641 561,389 280,089 10,956,764كما في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية

 2,286,389 217,863 259,193 162,272 86,580 1,560,481كما في 31 ديسمبر 2017

عمليات المساهمين:

األثاث المبنىاألراضي
اإلجماليوالمفروشات

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفة

 34,490,907 4,706,907 11,454,040 18,329,960كما في 1 يناير 2018

--------إضافات خالل السنة 

 34,490,907 4,706,907 11,454,040 18,329,960كما في 31 ديسمبر 2018

الستهالك المتراكم

3,241,327 1,880,017 1,361,310-كما في 1 يناير 2018

347,092526,438873,530-المحمل للسنة

 1,708,4022,406,4554,114,857-كما في 31 ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية

   18,329,9609,745,6382,300,45230,376,050كما في 31 ديسمبر 2018

32,588,898اجمالي صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2018 
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األثاث المبنىاألراضي
اإلجماليوالمفروشات

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

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

الستهالك 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

33,535,969اجمالي صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2017 
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الودائع ألجل  . 14
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 %2,33 سنويا) 31 ديسمبر 2017: 

%1,90 سنويا(. 

أقساط تأمين مستحقة . 15
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. 

دخل العموالت غير المكتسبة. 16

2018
ريال سعودي

 2017
ريال سعودي

848,245 7,542,299الرصيد اإلفتتاحي

17,952,277 15,335,999عموالت مستلمة على العمليات المعاد إسنادها خالل السنة 

(11,258,223)(16,468,058)عموالت مكتسبة على العمليات المعاد إسنادها خالل السنة

7,542,299 6,410,240الرصيد الختامي
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االستثمار في الشركات الزميلة . 17

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

-91,954,382الرصيد اإلفتتاحي 

93,750,000   --إضافات خالل السنة 

2,303,238165,962الحصة من ارباح الشركة الزملية 

(1,961,580)3,036,196الحصة من  تحويل العمالت المعدلة

3197,293,81691,954,382 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.

كما في 31 ديسمبر 2018 بلغ اجمالي االصول وإجمالي االلتزامات لشركة بروبيتاز القابضة برمودا المحدودة مبلغ 
766,7مليون ريال سعودي و602,1 مليون ريال سعودي على التوالي )2017: 607,9 مليون ريال سعودي و 453 مليون ريال 

سعودي على التوالي(. بلغت االرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 4,5 مليون ريال سعودي )2017: الخسائر 
0,77 مليون ريال سعودي(.
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مكافاة نهاية الخدمة للموظفين . 18
 إن الحركة في مخصصات نهاية الخدمة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر هي كما يلي:

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

5,729,2773,958,044الرصيد في بداية السنة

1,405,6972,155,915اإلضافة خالل السنة

--161,341تكلفة الفائدة

1,567,0382,155,915المبلغ المعترف بها في قائمة الدخل

(384,682)(702,340)الفوائد المدفوعة خالل السنة

6,593,9755,729,277الرصيد في نهاية السنة

  

صافي المنافع المحددة في نهاية السنة هو كما يلي:

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

6,593,9755,729,277القيمة 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:

20182017

نقصانزيادةنقصانزيادة

(275,555)275,555(329,699)329,699نمو المرتبات المستقبلي )حركة 5%(
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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.

أسس االفتراضات االكتوارية 

معدل الخصم المستخدم هو %3 بينما المعدل المتوقع بزيادة الرواتب المستخدم هو 2.47%.

المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى  . 19

20182017

عمليات إعادة التأمين 
ريال سعودي

عمليات المساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

عمليات إعادة التأمين ريال 
سعودي

عمليات المساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

 1,390,0971,390,097-- 95,039  95,039           --أتعاب استشارية 

 2,700,0001,500,0004,200,000 3,510,639     810,639       2,700,000    مكافأت الموظفين

ضريبة إستقطاع 
 1,387,47542,3121,429,787 517,812 -- 517,812 مستحقة  

 1,120,7712,355,6433,476,414 3,177,188  2,096,133    1,081,055    أتعاب مهنية مستحقة 

 1,020,0001,020,000-- 1,100,000 1,100,000   --مكافات المديرين

أتعاب اجتماعات 
 761,840761,840-- 885,008 885,008      --ومصاريف

ضريبة القيمة المضافة 
------2,168,976--2,168,976المستحقة 

 534,405--1,092,290534,405-- 1,092,290أخرى

7,560,1334,986,81912,546,952 5,742,6517,069,89212,812,543 
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جدول متابعة المطالبات. 20
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 مطالبات إعادة التأمين يوفر قياسا لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات. تهدف الشركة إلى اإلحتفاظ 

بإحتياطيات مناسبة فيما يتعلق بأعمال إعادة التأمين تحسبًا للمطالبات وللتطورات المستقبلية العكسية . كلما تطورت 
المطالبات لتصبح التكلفة النهائية مؤكدة، يتم إطفاء تلك اإلحتياطيات المتعلقة بها. ومن أجل الحفاظ على إحتياطات كافية، 

تقوم الشركة بنقل 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 2018:

سنة اإلكتتاب
2012

وماقبلها
ريال سعودي

2013
ريال سعودي

2014
ريال سعودي

2015
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

2018
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

 282,793,419 323,560,488 166,267,303 242,728,277 184,231,909 149,402,912في نهاية سنة اإلكتتاب

-- 576,963,497 324,048,753 1,074,743,558 360,219,868 344,228,030بعد سنة 

---- 352,196,791 1,095,518,847 350,425,942 290,112,923بعد سنتين

------ 1,068,163,227 370,528,846 289,836,213بعد ثالث سنوات

-------- 363,998,517 295,560,915بعد أربع سنوات 

-------- -- 295,920,333بعد خمس سنوات 

التكلفة الحالية 
للمطالبات المتراكمة 

االمتكبدة
295,920,333 363,998,517 1,068,163,227 352,196,791 576,963,497 282,793,419 2,940,035,784 

المدفوعات المتراكمة 
(1,984,353,439)(30,687,020)(184,870,874)(201,790,297)(998,642,132)(314,287,979)(254,075,137)حتى تاريخه

االلتزام المعترف به لعام 
 37,265,760 201237,265,760 وما قبلها

إجمالي مخصص 
المطالبات تحت التسوية  

والمطالبات المتكبدة 
وغير المبلغ عنها طبقًا 

لقائمة المركز المالي

37,265,760 41,845,196 49,710,538 69,521,095 150,406,494 392,092,623 252,106,399 992,948,105 
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إجمالي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام 2017:

سنة اإلكتتاب
2011

وماقبلها 
ريال سعودي

2012
ريال سعودي

 2013
ريال سعودي

2014
ريال سعودي

2015
ريال سعودي

 2016
ريال سعودي

 2017
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

في نهاية سنة 
70,116,212150,612,696188,090,435244,579,339168,487,853326,179,465اإلكتتاب

--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 المتراكمة 

االمتكبدة
262,016,588295,796,344372,309,9501,098,821,220328,300,916326,179,4652,683,424,483

المدفوعات المتراكمة 
(1,845,133,310)(25,784,669)(109,453,301)(929,395,405)(300,785,325)(245,971,959)(233,742,651)حتى تاريخه

االلتزام المعترف به 
22,761,79422,761,794لعام 2011 وما قبلها

إجمالي مخصص 
المطالبات تحت التسوية 

والمطالبات المتكبدة 
وغير المبلغ عنها  طبقًا 

لقائمة المركز المالي

22,761,79428,273,93749,824,38571,524,625169,425,815218,847,615300,394,796861,052,967
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صافي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام 2018:

سنة اإلكتتاب
2012

وماقبلها 
ريال سعودي

2013
ريال سعودي

2014
ريال سعودي

2015
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

2018
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

في نهاية سنة 
 218,702,036 219,104,644 165,314,261 231,126,743 156,137,999 149,622,902اإلكتتاب

-- 410,535,835 325,244,631 994,226,860 316,800,613 332,081,892بعد سنة 

---- 1,008,411,285341,080,047 311,680,480 282,327,873بعد سنتين

------ 985,848,692 342,110,021 282,125,164بعد ثالث سنوات

-------- 339,134,581 283,425,994بعد أربع سنوات 

-------- -- 283,610,964بعد خمس سنوات 

التكلفة الحالية 
للمطالبات المتراكمة 

االمتكبدة
283,610,964 339,134,581 985,848,692 341,080,047 410,535,835 218,702,036 2,578,912,155 

المدفوعات المتراكمة 
(1,874,822,856)(26,783,629)(176,849,658)(197,962,185)(929,563,271)(292,256,203)(251,407,910)حتى تاريخه

االلتزام المعترف به 
 30,489,109 30,489,109لعام 2012 وما قبلها

إجمالي صافي مخصص 
المطالبات تحت التسوية  

والمطالبات  المتكبدة 
وغير المبلغ عنها طبقًا 

لقائمة المركز المالي

30,489,109 32,203,054 46,878,378 56,285,421 143,117,862 233,686,177 191,918,407 734,578,408 
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صافي مخصص المطالبات تحت التسوية إلتفاقيات إعادة التامين لعام 2017:

سنة اإلكتتاب
 2011

وماقبلها 
ريال سعودي

2012
ريال سعودي

 2013
ريال سعودي

2014
ريال سعودي

2015
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

في نهاية سنة 
-- 218,976,447 165,722,592 232,977,805 159,996,525 150,832,686 70,116,212اإلكتتاب

---- 325,244,631 994,792,461 321,140,999 333,431,559 196,783,260بعد سنة 

------ 1,008,411,285 324,313,173 283,129,421 231,778,897بعد سنتين

-------- 342,110,021 277,802,280 226,023,210بعد ثالث سنوات

---------- 283,425,994 222,427,436بعد أربع سنوات 

------------ 223,532,392بعد خمس سنوات 

التكلفة الحالية 
للمطالبات 

المتراكمة المتكبدة
223,532,392 283,425,994 342,110,021 1,008,411,285 325,244,631 218,976,447 2,401,700,770 

المدفوعات 
المتراكمة حتى 

تاريخه
(195,392,048)(243,307,039)(281,483,700)(866,407,109)(109,340,766)(24,616,215)(1,720,546,877)

االلتزام المعترف 
به لعام 2011 وما 

قبلها
14,059,59114,059,591

إجمالي صافي مخصص 
المطالبات تحت التسوية  

والمطالبات المتكبدة 
وغير المبلغ عنها طبقًا 

لقائمة المركز المالي

14,059,591 28,140,344 40,118,955 60,626,321 142,004,176 215,903,865 194,360,232 695,213,484 
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الزكاة وضريبة الدخل. 21

أ ( الزكاة 

الزكاة المحملة للسنة قدرها 12,863,666 ريال سعودي )2017: 13,360,674 ريال سعودي ( وتتكون مما يلي :

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

810,000,0001,000,000,000رأس المال 

6,070,9246,070,924إحتياطي نظامي – بداية السنة

(200,769,953) 14,693,063العجز المتراكم – بداية السنة

13,984,45440,623,626صافي دخل المعدل للسنة

36,375,59733,491,183مخصصات

881,124,038879,415,780

يطرح

(100,000,000)(121,500,000) وديعة نظامية

(240,135,273) (241,104,198) موجودات غير متداولة أخرى

518,519,840539,280,507وعاء الزكاة

وعاء الزكاة للمساهمين السعوديين بنسبة 99.10% )2017: 99,10%(

513,853,161534,426,982مخصص الزكاة للسنة 

12,863,66613,360,674 
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ب (  ضريبة الدخل 

تبلغ ضريبة الدخل المحملة للسنة 39,136  ريال سعودي )2017: 73,804 ريال سعودي ( تتضمن ما يلي:

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

14,694,52338,887,887صافي دخل السنة

13,984,45440,992,560الربح  المعدل

125,860368,933حصة المساهمين غير السعوديين من صافي الربح الخاضع للضريبة للسنة 0.90% )2017: 0,90%(

حصة المساهمين غير الخليجيين في خسائر مرحلة تصل ٪25 من حصتها من جزء من الدخل الخاضع 
31,46592,233للضريبة

94,395276,700عمليات المملكة العربية السعودية من وعاء ضريبة الدخل 

6,693,44611,714,644فرع عمليات لبوان من وعاء ضريبة الدخل

ت ( كانت حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما يلي :

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

37,431,37039,728,370الرصيد اإلفتتاحي

 39,13673,804مخصص ضريبة الدخل للسنة

12,863,66613,360,674مخصص الزكاة للسنة

(15,731,478)(12,089,919)المدفوع خالل السنة

38,244,25337,431,370الرصيد الختامي
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الوضع الزكوي الضريبي ت( 

قدمت الشركة إقرارها الزكوي والضريبي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ولغاية 2017 الهيئة العامة للزكاة والدخل 
)»الهيئة«(.استلمت الشركة الربط النهائي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008 الى 2013. والتي تظهر زيادة في 

الزكاة،ضريبة الدخل وغرامات التاخير بمبلغ 32,55 مليون ريال سعودي.نتيجة عدم خصم االستثمارات طويلة االجل والوديعة 
النظامية من وعاء الزكاة. وان االقرارات الزكوية والضريبية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2014 الى 2017  مازالت تحت 

الدراسة.

 يتم إحتساب مخصص الزكاة وضريبة الدخل بناًء على أفضل فهم للشركة لتعليمات الهيئة العامة  للزكاة والدخل. تقوم الشركة 
بخصم الوديعة النظامية واألصول المتداولة األخرى اثناء احتساب الوعاء الزكوي. تم إثبات 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.

ث ( موقف العتراضات الزكوية و الضريبية

قدمت الشركة االعتراض على الربط الوارد من الهيئة العامة للزكاة و الدخل و الذي نتجت عنه فروق ضريبة استقطاع باإلضافة 
لغرامات عن االعوام  2008 إلى 2013. أصدرت لجنة االستئناف األولي حكمها بشأن المطالبات المقدمة. أيد الحكم قرار 

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. كما هو 

مطلوب من الئحة هيئة الزكاة والدخل قدمت الشركة ضمان بنكي للبنود التي تم االعتراض عليها بمبلغ 29,39 مليون ريال 
سعودي والتي هي من ضمن المصاريف المدفوعة مقدما، وودائع وارصدة مدينة أخرى.

رأس المال . 22
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به، والمصدر، والمدفوع 810 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 1,000 مليون( ويتكون 

من 81 مليون سهم ) 31 ديسمبر 2017 : 100 مليون سهم ( بقيمة قدرها 10 ريال سعودي للسهم.

فيما يلي مساهمي الشركة. يخضع مساهمي الشركة للزكاة وضريبة الدخل.

2018

المدفوعالمصرح به والمصدر

ريال سعوديقيمة السهم عدد االسهم 

 40,500,000  10 4,050,000 شركة احمد حمد القصيبي واخوانه

76,950,00010769,500,000أخرون

 81,000,000 10 810,000,000 
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2017

المدفوعالمصرح به والمصدر

ريال سعوديقيمة السهم عدد االسه م 

50,000,000  10 5,000,000شركة احمد حمد القصيبي واخوانه

95,000,00010950,000,000أخرون

 100,000,000 101,000,000,000 

يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة 
المساهمين.

قام مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد  24 مايو 2017 للتوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة  من 
1,000,000,000 ريال سعودي الى 810,000,000 ريال سعودي. في 1 يناير حصلت الشركة على الموافقة الجمعية العامة 

الغير عادية لتخفيض راس المال وبالتالي قامت الشركة بتخفيض راس المال بعد اكمال كافة المتطلبات القانونية.

تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس 
منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة 

الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو 
إصدار أسهم.

ويرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل الفترة المالية المذكورة.

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 

يتساوى االحتياطي مع رأس المال. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع. 
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المصاريف العمومية واإلدارية. 24

20182017

عمليات إعادة التأمين
 ريال سعودي

عمليات المساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

عمليات إعادة التأمين 
ريال سعودي

عمليات المساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

رواتب ومزايا 
28,769,859 2,899,288 27,536,6042,834,94330,371,54725,870,571متعلقة بها

654,046 5,531 869,2595,688874,947648,515تدريب

1,930,374 326,310 1,357,301166,1751,523,4761,604,064مصاريف سفر

2,744,532   -- 2,161,7572,744,532--2,161,757إستهالك *

مصاريف إيجار 
802,658   -- 954,155802,658--954,155ومباني 

765,609 43,730 1,018,3621,4931,019,855721,879إعالنات

4,662,602 2,870,246 2,496,6262,371,6714,868,2971,792,356أتعاب مهنية

338,640 180,827 109,34745,170154,517157,813ضريبة إستقطاع

356,670   - 304,164356,670--304,164أتعاب إستشارية

598,737 500,670 93,658525,943619,60198,067رسوم التراخيص

4,769,751 1,026,972 3,675,5821,044,2254,719,8073,742,779أخرى

40,576,8156,995,30847,572,12338,539,904 7,853,574 46,393,478

*يتم احتساب رسوم االستهالك للسنة ألصول عمليات المساهمين على عمليات إعادة التأمين كإيجار الستخدام األصول.
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مكافأت، أتعاب إجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة. 25

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

1,943,396 1,100,000مكافأت مجلس اإلدارة

1,058,835 1,080,757أتعاب إجتماعات ومصاريف

2,180,7573,002,231

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها . 26
تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وكبار موظفي اإلدارة العليا للشركة. 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 و المدير المالي بالشركة.  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 السنة وأرصدتها الموضح ادناه،  بخالف هؤالء الذين  تم االفصاح 
عنهم في مكان اخر في القوائم المالية .

الرصيد كما فيمبلغ المعامالت للسنة المنتهية فيطبيعة المعامالتالجهة ذات العالقة

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017
ريال سعودي

442,200--268,355788,123أتعاب استشاريةأعضاء مجلس االدارة

مكافات وأتعاب 
3,002,2311,740,0001,563,507 2,180,757ومصاريف إجتماعات   

1,294,000 8,812,1702,249,464 9,231,752مزايا قصيرة األجلكبار موظفي اإلدارة

3,977,260 1,029,7222,978,976 523,830مكافأة نهاية الخدمة 

شركات ممثلة من قبل أعضاء 
24,535,3313,837,467578,6881,960,973إجمالى األقساط المكتتبةمجلس اإلدارة

1,794,5002,193,7703,131,7732,476,077مطالبات متكبدة

----10,979,5611,064,584عموالت

37,500,375--37,500,375--تامينات مستردة

HSBC 30,996--154,000--أتعاب حفظ
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يتم إظهار األرصدة لدى الجهات ذات العالقة ضمن بند المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى ومكافاة نهاية الخدمة  
الظاهرة في قائمة المركز المالي.

ربح السهم األساسي والمخفض . 27
تم إحتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018 و 31 ديسمبر 2017 وذلك بتقسيم 

صافي  دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة في نهاية السنة.

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لجميع الفترات السابقة ليعكس عنصر التخفيض في رأس المال كما يلي:

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

100,000,000100,000,000األسهم العادية المصدرة الرصيد االفتتاحي كما في 1 يناير 

(19,000,000)(19,000,000)اثر تخفيض راس المال 

81,000,00081,000,000المتوسط المرجح لعد األسهم العادية القائمة 

الوديعة النظامية. 28
قامت الشركة بإيداع مبلغ قدره 121,5 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 100 مليون ريال سعودي( لدى بنك محلي ذات 

تصنيف “A” من قبل وكالة ستاندر وبور لخدمات التصنيف ويمثل وديعة نظامية قدرها %15 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. يتولد من هذه الوديعة النظامية دخل عموالت خاصة والتي هي مستحقة ويتم 

اظهارها في بند مستقل في التزامات المساهمين في قائمة المركز المالي  كـ)العموالت المستحقة على الوديعة النظامية 
لهيئة النقد السعودي(. بلغت العموالت المستحقة على الوديعة   كما في 31 ديسمبر 2018 15,549,401  ريال سعودي )31 

ديسمبر2017: 13,127,882 ريال سعودي( وتم االفصاح عنها في األصول كعوائد استثمار الوديعة النظامية. 

 المعلومات القطاعية . 29
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 في قائمة الدخل، والمصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى، والمبالغ المستحقة من عمليات 

المساهمين، والممتلكات والمعدات.

ال تشمل مطلوبات القطاعات توزيعات الفائض المستحقة، والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى، ومكافأة 	 
نهاية الخدمة للموظفين. 
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29 – 1 قطاعات األعمال

تقوم الشركة بتعديل إجمالي األقساط المكتتبة المقدرة واألقساط المعاد إسنادها المرتبطة بها بشكل دوري عند إستالم 
المعلومات الفعلية من شركات التأمين. يؤدي هذا التعديل إلى إظهار إجمالي األقساط المكتتبة بالسالب و األقساط المعاد 

إسنادها بالموجب و صافي األقساط المكتتبة بالسالب في بعض قطاعات األعمال للسنة التي تم فيها التعديل. 

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

الهندسة
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث 
العامة

ريال سعودي

الحماية
ريال سعودي

الطبي
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي 
ريال سعودي

اليرادات

 721,604,828 81,700,840 67,248,588 33,341,122 45,562,837 69,532,375 94,277,047 46,665,498 207,424,615 75,851,906إجمالي األقساط المكتتبة 

(72,996,501)(18,210,699)---- 79,131(12,654,209)--(10,810,555)(22,020,000)(9,380,169)أقساط معاد إسنادها

(31,712,226)(11,709,568)----(1,295,859)(224,203)--(553,863)(11,908,323)(6,020,410)مصاريف فائض الخسارة 

 616,896,101 51,780,573 67,248,588 33,341,122 44,346,109 56,653,963 94,277,047 35,301,080 173,496,292 60,451,327صافي األقساط المكتتبة

التغير في األقساط غير 
المكتسبة ، صافي 

7,854,842 2,706,497 (470,565)(9,358,263)1,948,742 3,740,475 (4,424,603)(8,115,918)2,838,107 (3,280,686)

 613,615,415 54,618,680 59,132,670 28,916,519 48,086,584 58,602,705 84,918,784 34,830,515 176,202,789 68,306,169صافي األقساط المكتسبة

عموالت على عمليات معاد 
إسنادها 

1,830,315 5,042,900 810,925 --   3,339,741 (58,276)---- 5,502,453 16,468,058 

 630,083,473 60,121,133 59,132,670 28,916,519 48,028,308 61,942,446 84,918,784 35,641,440 181,245,689 70,136,484اجمالي اليرادات
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للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

الهندسة
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث 
العامة

ريال سعودي

الحماية
ريال سعودي

الطبي
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي 
ريال سعودي

مصاريف وتكاليف اكتتاب 
(389,327,810)(59,519,432)--(16,938,058)(58,895,022)(36,958,670)(62,781,731)(22,167,560)(90,024,043)(42,043,294)إجمالي المطالبات المسددة

حصة المعيد من المطالبات 
24,638,382 8,506,013----7,674,367715,001--1,562,3925,254,999925,610المسددة 

(364,689,428)(51,013,419)--(16,938,058)(58,180,021)(29,284,303)(62,781,731)(21,241,950)(84,769,044)(40,480,902)صافي المطالبات المسددة

التغير في المطالبات تحت 
(77,969,866)(25,076,843)--(3,502,964)1,123,237(3,700,659)(5,688,930)(3,190,388)(25,796,814)(12,136,505)التسوية، صافي 

التغير في المطالبات المتكبدة 
38,604,939 30,780,213(40,847,080)(6,731,220)10,265,9886,116,9026,103,94620,216,2762,333,54410,366,370وغير المبلغ عنها، صافي 

(404,054,355)(45,310,049)(40,847,080)(27,172,242)(46,690,414)(30,651,418)(48,254,385)(18,328,392)(104,448,956)(42,351,419)صافي المطالبات المتكبدة

تكاليف االكتتاب وعموالت 
(172,471,757)(10,555,854)(21,482,014)(719,037)(2,576,682)(18,552,569)(25,372,945)(12,243,309)(57,540,816)(23,428,531)أرباح

(1,997,613)(324,264)(93,637)(113,521)(129,081)(184,775)(332,198)(132,980)(549,929)(137,228)مصاريف اكتتاب اخرى 

إجمالي مصاريف وتكاليف 
(578,523,725)(56,190,167)(62,422,731)(28,004,800)(49,396,177)(49,388,762)(73,959,528)(30,704,681)(162,539,701)(65,917,178)اإلكتتاب

صافي دخل / )خسارة(  
االكتتاب 

4,219,30618,705,9884,936,75910,959,25612,553,684(1,367,869)911,719(3,290,061)3,930,966 51,559,748
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للسنة المنتهية في 
31ديسمبر 2017

الهندسة
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث 
العامة

ريال سعودي

الحماية
ريال سعودي

الطبي
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى 
ريال سعودي

الجمالي 
ريال سعودي

اليرادات
 942,006,884 284,167,243 68,104,596 18,006,228 56,149,110 75,981,197 113,588,504 47,262,462 201,207,584 77,539,960إجمالي األقساط المكتتبة 

(274,514,242)(214,411,944)----(135,883)(14,800,423) --(14,283,982)(24,626,961)(6,255,049)أقساط معاد إسنادها

(30,571,165)(5,940,941)----(1,720,619)(1,113,026)(106,083)(719,708)(13,811,566)(7,159,222)مصاريف فائض الخسارة 

 636,921,477 63,814,358 68,104,596 18,006,228 54,292,608 60,067,748 113,482,421 32,258,772 162,769,057 64,125,689صافي األقساط المكتتبة

التغير في األقساط غير 
(41,088,425)(7,653,508)(12,986,955) 384,044(588,597)(5,510,806)(9,946,305) 1,431,561(9,605,422) 3,387,563المكتسبة ، صافي 

 595,833,052 56,160,850 55,117,641 18,390,272 53,704,011 54,556,942 103,536,116 33,690,333 153,163,635 67,513,252صافي األقساط المكتسبة

عموالت على عمليات معاد 
 11,258,223 2,871,931---- 9,244 1,658,513 -- 1,453,278 4,021,973 1,243,284إسنادها 

 607,091,275 59,032,781 55,117,641 18,390,272 53,713,255 56,215,455 103,536,116 35,143,611 157,185,608 68,756,536اجمالي اليرادات
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للسنة المنتهية في 
31ديسمبر 2017

الهندسة
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث 
العامة

ريال سعودي

الحماية
ريال سعودي

الطبي
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى 
ريال سعودي

الجمالي 
ريال سعودي

مصاريف وتكاليف اكتتاب 
(356,660,833)(16,221,463)--(11,131,305)(44,430,438)(18,708,400)(51,909,503)(17,197,187)(164,770,629)(32,291,908)إجمالي المطالبات المسددة

حصة المعيد من المطالبات 
294,64163,396,145----1,195,85730,178--1,178,76159,684,9441,011,764المسددة 

(293,264,688)(15,926,822)--(11,131,305)(44,400,260)(17,512,543)(51,909,503)(16,185,423)(105,085,685)(31,113,147)صافي المطالبات المسددة

التغير في المطالبات تحت 
(47,067,503)924,069--(2,447,326)(414,616)(5,345,856)(13,230,380)(11,148,631)(4,479,708)(10,925,055)التسوية، صافي 

التغير في المطالبات المتكبدة 
(78,782,026)534,952(42,528,379)(513,503)(9,892,805)(4,663,363)(12,515,591)2,660,160(5,322,707)(6,540,790)وغير المبلغ عنها، صافي 

(419,114,217)(14,467,801)(42,528,379)(14,092,134)(54,707,681)(27,521,762)(77,655,474)(24,673,894)(114,888,100)(48,578,992)صافي المطالبات المتكبدة

تكاليف االكتتاب وعموالت 
أرباح

(22,921,944)(48,865,247)(12,231,929)(10,693,036)(15,817,416)(5,620,534)(524,174)(22,437,665)(7,014,158)(146,126,103)

(4,710,034)(1,420,833)(340,523)(90,031)(280,749)(379,905)(567,943)(236,312)(1,006,038)(387,700)مصاريف اكتتاب اخرى 

إجمالي مصاريف وتكاليف 
(569,950,354)(22,902,792)(65,306,567)(14,706,339)(60,608,964)(43,719,083)(88,916,453)(37,142,135)(164,759,385)(71,888,636)اإلكتتاب

صافي )خسارة( / دخل 
االكتتاب 

(3,132,100)(7,573,777)(1,998,524)14,619,66312,496,372(6,895,709)3,683,933(10,188,926)36,129,98937,140,921
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كما في 
31 ديسمبر 2018

الهندسة
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث 
العامة

ريال سعودي

الحماية
ريال سعودي

الطبي 
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

غير موزعة
ريال سعودي

مساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

الموجودات
النقدية وأرصدة لدى 

22,343,7169,542,39031,886,106------------------البنوك

73,896,431196,235,246270,131,677------------------ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة 
408,3671,671,2572,079,624------------------مستحقة من ودائع ألجل 

أقساط تامين مدينة , 
200,023,513--(26,928,489)39,134,882-33,063,18878,621,61526,912,59018,256,58716,991,0248,314,2745,657,842صافي

إستثمارات مدرجة قيمتها 
56,100,346496,473,761552,574,107------------------العادلة في قائمة الدخل 

409,778,137----45,037,70495,556,38324,345,10224,596,62728,688,72736,594,29919,382,544109,680,06225,896,689أقساط تأمين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها 
من األقساط غير 

المكتسبة
8,010,9357,175,8322,619,072--6,220,529------9,054,526----33,080,894

أقساط فائض الخسارة 
11,431,609----4,453,071------98,783--2,837,6633,638,816403,276المؤجلة 

الحصة المعاد إسنادها 
من المطالبات تحت 

التسوية
8,807,05848,821,29726,882,345(993,866)3,321,553114,798----111,479,333----198,432,518

الحصة المعاد إسنادها 
من المطالبات المتكبدة 

وغير المبلغ عنها
8,097,1325,620,7501,605,7314455,721,604651----38,890,866----59,937,179

99,895,591----21,099,77826,959,9646,258,2564,527,0018,610,3641,220,723300,93627,153,9813,764,588تكاليف إكتتاب مؤجلة

مصاريف مدفوعة مقدمًا 
177,871,64531,087,587208,959,232------------------وودائع وموجودات أخرى 

ممتلكات ومعدات،  
2,212,84830,376,05032,588,898------------------صافي

دخل عموالت خاصة 
مستحقة من سندات 

وصكوك
--------------------2,663,8922,663,892

97,293,81697,293,816--------------------إستثمار في شركة زميلة 

121,500,000121,500,000--------------------وديعة نظامية 

عوائد إستثمار الوديعة 
15,549,40115,549,401--------------------النظامية  المستحقة 

126,953,458266,394,65789,026,37246,386,79469,652,58446,244,74525,341,322136,834,043232,673,955305,904,8641,002,393,4002,347,806,194إجمالي الموجودات
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كما في 
31 ديسمبر 2018

الهندسة
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث 
العامة

ريال سعودي

الحماية
ريال سعودي

الطبي 
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

غير موزعة
ريال سعودي

مساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

المطلوبات
19,927,639--4,138,6683,189,512----243,7938,841,262391,426490,5301,008,1311,624,317ذمم دائنة 

22,898,559--22,898,559------------------ذمم إعادة إسناد دائنة

أقساط إعادة إسناد 
15,839,717----6,228,001------2,945,797--2,021,8194,615,12228,978مستحقة

380,171,285----72,778,665101,381,18121,780,34927,861,92833,086,08221,017,90110,636,85068,080,71023,547,619األقساط غير المكتسبة

662,467,372----166,230,380--105,894,071232,426,68758,047,78642,461,04126,739,04323,774,5856,893,779المطالبات تحت التسوية

المطالبات المتكبدة وغير 
330,480,733----28,403,84741,575,06810,291,45548,550,51225,095,65026,620,21016,104,37680,977,27352,862,342المبلغ عنها 

عموالت غير مكتسبة  
على عمليات معاد 

اسنادها
3,004,693(304,033)147,595--1,543,719------2,018,266----6,410,240

مصاريف مستحقة 
7,560,1144,986,83812,546,952------------------ومطلوبات أخرى

6,593,975--6,593,975------------------مكافآة نهاية الخدمة 

38,244,25338,244,253--------------------مخصص الزكاة والضريبة 

عوائد إستثمار الوديعة 
النظامية المستحقة 

لمؤسسة النقد
--------------------15,549,40115,549,401

212,346,888388,535,28790,687,589119,364,01190,418,42273,037,01333,635,005149,057,983255,025,27640,242,16058,780,4921,511,130,126إجمالي المطلوبات
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كما في 
31 ديسمبر 2017

الهندسة
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث 
العامة

ريال سعودي

الحماية
ريال سعودي

الطبي 
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

غير موزعة
ريال سعودي

مساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

الموجودات
24,244,1919,237,57933,481,770------------------النقدية وأرصدة لدى البنوك

87,253,12522,500,000109,753,125------------------ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة 
868,7283,250871,978------------------من ودائع ألجل 

358,871,064----204,493,992--19,687,41751,086,66111,999,95228,838,60819,293,19114,256,2759,214,968أقساط تامين مدينة,صافي

إستثمارات مدرجة قيمتها 
106,316,032758,751,497865,067,529------------------العادلة في قائمة الدخل 

372,087,694----42,852,40580,243,01728,551,18438,061,00827,101,68330,984,59411,182,75799,324,73813,786,308أقساط تأمين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من 
117,679,188----4,954,38090,507,142----6,938,541--5,232,8866,922,0603,124,179األقساط غير المكتسبة

أقساط فائض الخسارة 
14,299,778----5,428,435------3,599,0454,861,337285,350812124,799المؤجلة 

الحصة المعاد إسنادها من 
59,889,008----33,16518,619,374----5,873,85727,513,6316,442,354844,078562,549المطالبات تحت التسوية

الحصة المعاد إسنادها من 
المطالبات المتكبدة وغير 

المبلغ عنها 
4,621,4146,199,5654,148,373203,9453,960,117----2,725,80684,091,255----105,950,475

100,345,144----23,125,23228,016,8836,165,4462,967,1679,093,6171,612,07779,96625,354,5133,930,243تكاليف إكتتاب مؤجلة

مصاريف مدفوعة مقدمًا، 

ودائع وموجودات أخرى 
------------------103,964,040228,471104,192,511

2,286,38931,249,58033,535,969------------------ممتلكات ومعدات،  صافي

دخل عموالت خاصة مستحقة 
3,830,9833,830,983--------------------من سندات وصكوك

91,954,38291,954,382--------------------إستثمار في شركة زميلة 

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

عوائد إستثمار الوديعة 
13,127,88213,127,882--------------------النظامية  المستحقة 

104,992,256204,843,15460,716,83870,915,61867,074,49746,852,94620,477,691132,392,602420,856,749324,932,5051,030,883,6242,484,938,480إجمالي الموجودات
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كما في 
31 ديسمبر 2017

الهندسة
ريال سعودي

الحريق
ريال سعودي

البحري
ريال سعودي

المركبات
ريال سعودي

الحوادث 
العامة

ريال سعودي

الحماية
ريال سعودي

الطبي 
ريال سعودي

متخصصة
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

غير موزعة
ريال سعودي

مساهمين
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

المطلوبات
16,648,193----1,720,145----2,024,5975,253,6031,234,0402,965,8371,983,8971,466,074ذمم دائنة 

229,763,824--229,763,824------------------ذمم إعادة إسناد دائنة

7,891,275----(425,488)2,070,312--93,834300,820427,891137,4585,218,50067,948أقساط إعادة إسناد مستحقة

461,488,892----77,341,378102,962,51621,570,86218,054,36335,273,83024,534,4666,212,24767,058,703108,480,527األقساط غير المكتسبة

445,954,001----46,320,523--91,280,484187,339,45634,411,73336,746,98321,609,25824,854,7493,390,815المطالبات تحت التسوية

المطالبات المتكبدة وغير 
415,098,966----35,291,01048,184,22918,941,17868,970,28725,669,87836,986,2439,373,15671,375,965100,307,020المبلغ عنها 

7,542,299----2,778,729------1,733,337--1,116,8781,630,527282,828عموالت غير مكتسبة

مصاريف مستحقة ومطلوبات 
5,742,6517,069,89212,812,543------------------أخرى

مكافآة نهاية الخدمة 
5,729,277--5,729,277------------------للموظفين

37,431,37037,431,370--------------------مخصص الزكاة والضريبة 

عوائد إستثمار الوديعة 
النظامية المستحقة لمؤسسة 

النقد
--------------------13,127,88213,127,882

207,148,181345,671,15176,868,532126,874,92891,488,70087,909,48018,976,218140,504,980259,181,456241,235,75257,629,1441,653,488,522إجمالي المطلوبات
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 للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

المملكة
العربية 

السعودية

بلدان أخرى في 
منطقة

الشرق األوسط
إجماليبلدان أخرىآسياإفريقيا

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

نتائج عمليات إعادة التأمين 

اإليرادات

 288,453,053100,629,83335,100,939224,526,28172,894,722721,604,828إجمالي األقساط المكتتبة

(72,996,501)--(11,905,303)(31,977)(34,515)(61,024,706)أقساط معاد إسنادها

(31,712,226)(734,032)(11,018,237)(1,323,152)(7,544,926)(11,091,879)مصاريف فائض الخسارة 

 216,336,46893,050,39233,745,810201,602,74172,160,690616,896,101صافي األقساط المكتتبة 

التغير في األقساط غير المكتسبة 
(3,280,686)(8,101,241)(4,736,880)(2,265,190)2,956,7648,865,861، صافي 

 219,293,232101,916,25331,480,620196,865,86164,059,449613,615,415صافي األقساط المكتسبة

عموالت على عمليات معاد 
 16,468,058--9,3262,969,225(1,448)13,490,955إسنادها 

 232,784,187101,914,80531,489,946199,835,08664,059,449630,083,473اجمالي اإليرادات

القطاعات الجغرافية   2-29
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 للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

المملكة
العربية 

السعودية

بلدان أخرى في 
منطقة

الشرق األوسط
إجماليبلدان أخرىآسياإفريقيا

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

مصاريف وتكاليف الكتتاب

(389,327,810)(27,716,778)(116,118,526)(22,513,125)(66,100,268)(156,879,113)إجمالي المطالبات المسددة

حصة المعيد من المطالبات 
 24,638,382--6,636,002491,4074,89017,506,083المسددة 

(364,689,428)(27,716,778)(98,612,443)(22,508,235)(65,608,861)(150,243,111)صافي المطالبات المسددة 

التغير في المطالبات تحت 
(77,969,866)(1,398,019)(34,169,130)(2,909,213)(28,887,431)(10,606,073)التسوية ، صافي 

التغير في المطالبات المتكبدة 
 38,604,939(14,654,279)(2,499,462)43,248,12310,305,8102,204,747وغير المبلغ عنها، صافي 

(404,054,355)(43,769,076)(135,281,035)(23,212,701)(84,190,482)(117,601,061)صافي المطالبات المتكبدة

(172,471,757)(22,150,769)(49,980,611)(8,622,910)(28,697,157)(63,020,310)تكاليف االكتتاب وعموالت أرباح

(1,997,613)(120,532)(633,977)(111,382)(278,003)(853,719)مصاريف اكتتاب اخرى 

إجمالي مصاريف وتكاليف 
(578,523,725)(66,040,377)(185,895,623)(31,946,993)(113,165,642)(181,475,090)اإلكتتاب

 51,559,748(1,980,928)   13,939,463(457,047)(11,250,837)51,309,097صافي دخل / )خسارة( الكتتاب 
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 للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

المملكة
العربية 

السعودية

بلدان أخرى في 
منطقة

الشرق األوسط
إجماليبلدان أخرىآسياإفريقيا

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

نتائج عمليات إعادة التأمين 

اإليرادات

 942,006,884 68,906,372 221,261,849 31,614,736 110,254,203 509,969,724إجمالي 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 29,866,785 103,497,689 233,640,139صافي األقساط المكتتبة 

التغير في األقساط غير المكتسبة، 
(41,088,425)(13,291,924)(22,909,856)(1,628,710)(7,568,325) 4,310,390صافي 

 595,833,052 55,580,024 178,135,060 28,238,075 95,929,364 237,950,529صافي األقساط المكتسبة

عموالت على عمليات معاد 
 11,258,223 -- 1,132,806 12,345 63,858 10,049,214إسنادها 

 607,091,275 55,580,024 179,267,866 28,250,420 95,993,222 247,999,743اجمالي اإليرادات

138 | التقرير السنوي 2018

القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين   

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 



 للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

المملكة
العربية 

السعودية

بلدان أخرى في 
منطقة

الشرق األوسط
إجماليبلدان أخرىآسياإفريقيا

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

مصاريف وتكاليف الكتتاب

(356,660,833)--(76,783,332)(21,857,691)(115,196,968)(142,822,842)إجمالي المطالبات المسددة

حصة المعيد من المطالبات 
 63,396,145-- 963,937 -- 54,602,999 7,829,209المسددة 

(293,264,688)--(75,819,395)(21,857,691)(60,593,969)(134,993,633)صافي المطالبات المسددة 

التغير في المطالبات تحت 
(47,067,503)--(22,097,128)(5,882,726)(21,841,071) 2,753,422التسوية ، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة 
(78,782,026)(42,661,138)(11,622,916) 720,453(3,530,747)(21,687,678)وغير المبلغ عنها، صافي  

(419,114,217)(42,661,138)(109,539,439)(27,019,964)(85,965,787)(153,927,889)صافي المطالبات المتكبدة

(146,126,103)(22,561,243)(41,583,406)(6,046,706)(25,559,729)(50,375,019)تكاليف االكتتاب وعموالت أرباح

(4,710,034)(344,532)(1,106,304)(158,074)(551,271)(2,549,853)مصاريف اكتتاب اخرى 

إجمالي مصاريف وتكاليف 
(569,950,354)(65,566,913)(152,229,149)(33,224,744)(112,076,787)(206,852,761)اإلكتتاب

 37,140,921(9,986,889) 27,038,717(4,974,324)(16,083,565) 41,146,982صافي دخل / )خسارة( االكتتاب 
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كما في 31 ديسمبر 2018
المملكة
العربية 

السعودية

بلدان أخرى 
في منطقة

الشرق 
األوسط

إجماليمساهمينغير موزعةبلدان أخرىآسياإفريقيا

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

الموجودات
9,542,39031,886,106----6,105,987----16,237,729النقد وأرصدة لدى البنوك

196,235,246270,131,677----54,499,431----19,397,000ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
1,671,2572,079,624----239,752----168,615ودائع ألجل 

200,023,513--65,334,177--47,592,75935,285,95912,729,39039,081,228أقساط تامين مدينة , صافي

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
56,100,346496,473,761552,574,107----------في قائمة الدخل 

409,778,137----129,433,27850,023,51916,330,009103,366,647110,624,684أقساط تأمين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من 
33,080,894------27,317,7508,7398,0265,746,379األقساط غير المكتسبة

11,431,609------3,200,925--7,162,6841,068,000أقساط فائض الخسارة المؤجلة 

الحصة المعاد إسنادها من 
198,432,518------167,245,42313,694,2244,615,89412,876,977المطالبات تحت التسوية

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات 
59,937,179----47,208,6813,523,570513,4718,635,65255,805المتكبدة وغير المبلغ عنها 

99,895,591----26,401,08715,853,6874,177,41726,206,48027,256,920تكاليف إكتتاب مؤجلة

مصاريف مدفوعة مقدمًا ، ودائع 
31,087,587208,959,232--115,763166,609,875----11,146,007وموجودات أخرى 

30,376,05032,588,898--304,484------1,908,364ممتلكات ومعدات،  صافي

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
2,663,8922,663,892------------سندات وصكوك

97,293,81697,293,816------------إستثمار في شركة زميلة 

121,500,000121,500,000------------وديعة نظامية 

عوائد إستثمار الوديعة النظامية  
15,549,40115,549,401------------المستحقة 

501,219,377119,457,69838,374,207260,075,221304,851,768121,434,5231,002,393,4002,347,806,194إجمالي الموجودات
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كما في 31 ديسمبر 2018
المملكة
العربية 

السعودية

بلدان أخرى 
في منطقة

الشرق 
األوسط

إجماليمساهمينغير موزعةبلدان أخرىآسياإفريقيا

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

المطلوبات
19,927,639--453,689--3,281,6971,865,2594,632,8919,694,103ذمم دائنة 

22,898,559--22,898,559----------ذمم إعادة إسناد دائنة

15,839,717--14,268,627--2,927,586(311,533)(1,098,698)53,735أقساط إعادة إسناد مستحقة

380,171,285----142,114,41154,204,99013,867,561101,613,32368,371,000األقساط غير المكتسبة

662,467,372----336,536,294133,051,38921,361,851168,733,1512,784,687المطالبات تحت التسوية

المطالبات المتكبدة وغير المبلغ 
330,480,733----132,522,90034,496,23913,384,44168,257,55681,819,597عنها 

6,410,240--2,043,288--3,184,9551,7482,0511,178,198عموالت غير مكتسبة

مصاريف مستحقة ومطلوبات 
7,560,1144,986,83812,546,952----------أخرى

6,593,975------------6,593,975مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

38,244,25338,244,253------------مخصص الزكاة والضريبة 

عوائد إستثمار الوديعة النظامية 
15,549,40115,549,401------------المستحقة لمؤسسة النقد

624,287,967222,520,92752,937,262352,403,917152,975,28447,224,27758,780,4921,511,130,126إجمالي المطلوبات
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كما في 31 ديسمبر 2018
المملكة
العربية 

السعودية

بلدان أخرى 
في منطقة

الشرق 
األوسط

إجماليمساهمينغير موزعةبلدان أخرىآسياإفريقيا

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

الموجودات
9,237,57933,481,770----4,765,370----19,478,821النقد وأرصدة لدى البنوك

22,500,000109,753,125----28,005,000----59,248,125ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
3,250871,978----143,410----725,318ودائع ألجل 

358,871,064------266,562,23228,026,9188,036,55256,245,362أقساط تامين مدينة , صافي

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
106,316,032758,751,497865,067,529----------في قائمة الدخل 

372,087,694----131,722,28437,493,53412,584,15194,929,76395,357,962أقساط تأمين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من 
117,679,188------111,364,371132,8026,7206,175,295األقساط غير المكتسبة

14,299,778------14,297,4726812461,379أقساط فائض الخسارة المؤجلة 

الحصة المعاد إسنادها من 
59,889,008------32,198,3733,842,370252,09723,596,168المطالبات تحت التسوية

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات 
105,950,475------91,885,0893,560,4771,799,8338,705,076المتكبدة وغير المبلغ عنها 

100,345,144----31,253,27817,340,6553,366,74223,747,30424,637,165تكاليف إكتتاب مؤجلة

مصاريف مدفوعة مقدمًا ، ودائع 
228,471104,192,511--118,430102,188,250----1,657,360وموجودات أخرى 

31,249,58033,535,969----330,239----1,956,150ممتلكات ومعدات،  صافي

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
3,830,9833,830,983------------سندات وصكوك

91,954,38291,954,382------------إستثمار في شركة زميلة 

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

عوائد إستثمار الوديعة النظامية  
13,127,88213,127,882------------المستحقة 

762,348,87390,397,43726,046,341246,762,796222,183,377106,316,0321,030,883,6242,484,938,480إجمالي الموجودات

كما في 31 ديسمبر 2017
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كما في 31 ديسمبر 2018
المملكة
العربية 

السعودية

بلدان أخرى 
في منطقة

الشرق 
األوسط

إجماليمساهمينغير موزعةبلدان أخرىآسياإفريقيا

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

المطلوبات
16,648,193------7,666,6642,726,982781,9465,472,601ذمم دائنة 

229,763,824--229,763,824----------ذمم إعادة إسناد دائنة

7,891,275------3,188,04273,70743,9494,585,577أقساط إعادة إسناد مستحقة

461,488,892----229,569,02763,155,53911,633,44996,870,35860,260,519األقساط غير المكتسبة

445,954,001----189,729,09593,263,80618,216,557144,727,57316,970المطالبات تحت التسوية

المطالبات المتكبدة وغير المبلغ 
415,098,966----220,374,28943,651,99416,925,59468,951,64565,195,444عنها 

7,542,299----(34,953)1,255,981(14,227)6,325,28610,212عموالت غير مكتسبة

مصاريف مستحقة ومطلوبات 
5,742,6517,069,89212,812,543----------أخرى

5,729,277------------5,729,277مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

37,431,37037,431,370------------مخصص الزكاة والضريبة 

عوائد إستثمار الوديعة النظامية 
13,127,88213,127,882------------المستحقة لمؤسسة النقد

662,581,680202,882,24047,587,268321,863,735125,437,980235,506,47557,629,1441,653,488,522إجمالي المطلوبات

كما في 31 ديسمبر 2017
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إدارة المخاطر. 30

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، ومخاطر العمالت.

هيكل إدارة المخاطر

تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة وتقويم ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة 

إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه واعتماد اإلستراتيجيات والسياسات 
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 من قبل اإلدارة للتقليل منها :

مخاطر إعادة التأمين   1-30

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.

تتحسن تغيرات المخاطر وذلك بتنويع األخطار المكتتبة وبناء محفظة كبرى من عقود إعادة التأمين )العمليات الواردة( حيث 
أن المحافظ األكثر تنوعًا ستكون أقل تأثرًا بالتغيير بأي جزء من المحفظة. كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق االختيار 
والتطبيق الحذر إلستراتيجية التأمين والتعليمات المتعلقة بها وباستخدام ترتيبات إعادة التأمين. تشمل إستراتيجية التأمين 

الخاصة بالشركة، وال تقتصر، على ما يلي :

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.

144 | التقرير السنوي 2018

القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين   

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 



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 2018

المبلغ

النسبة بالرياالت السعودية

%288,453,05340المملكة العربية السعودية

%224,526,28131اسيا

%100,629,83314بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط

%35,100,9395أفريقيا

%72,894,72210أخرى

%721,604,828100المجموع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

المبلغ

النسبة بالرياالت السعودية

%54 509,969,724المملكة العربية السعودية

%23 221,261,849اسيا

%12 110,254,203بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط

%4 31,614,736أفريقيا

%7 68,906,372أخرى

%100 942,006,884المجموع

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.
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الفتراضات األساسية 

تتمثل االفتراضات األساسية المتعلقة بتقدير االلتزامات نسبة الخسائر النهائية المقدرة للشركة. نسب 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:

31 ديسمبر 2018

صافي األثر علىالتغير في االفتراضات
األثر على صافي الدخلصافي المطلوبات

       40,405,436        40,405,436 + %10نسبة الخسارة النهائية

10% -)40,405,436(      )40,405,436(      

31 ديسمبر 2017

صافي األثر علىالتغير في االفتراضات
األثر على صافي الدخلصافي المطلوبات

41,911,422 41,911,422 + %10نسبة الخسارة النهائية

10% - )41,911,422( )41,911,422(
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مخاطر إعادة اإلسناد   2-30

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 المرتبطة بالمنافع الخاصة بالوثائق وفقا لشروط إتفاقيات إعادة اإلسناد ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي 
كموجودات إعادة التأمين.

لتقليل تعرضها للخسائر الكبرى الناتجة عن إفالس شركات إعادة التأمين المسند إليها، تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي لهذه 
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.

ب ( سمعة شركات إعادة تأمين المعينة.

ج  ( خبرة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين. 

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 219,6 مليون ريال سعودي مستحقة الى ذمم االسناد  )2017: 

63,92 مليون ريال سعودي(.

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية   3-30

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول 
على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس 

من قبل شركات معيدي التامين ولتمكينها من سداد التزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها

إدارة مخاطر المطالبات   4-30

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. وهدفهم هو تعديل اجراءات المطالبات لتصبح عادلة وفعالة وفي وقت مناسب وذلك وفقا لسياسة الشروط 
واالحكام والبيئة التنظيمية ومصالح الشركة. االحتياطيات السريعة والدقيقة اعدت لكل التزامات المطالبات متضمنة 

لمخصصات المصروفات  حالما يكون هنالك توقعات موثوق بها لتكون التزامات مطالبات
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الحتياطيات ومخاطر الحتياطيات النهائية  5-30

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 لتقدير 
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. 

مخاطر الئتمان   6-30

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 
مالية. 

بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالية المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها 
الشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي. إن %34 من الذمم المدينة الخاصة بالشركة مستحقة السداد 

من شركتين تأمين و3 شركات وسطاء كما في 31 ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017  : %63 (.التقدم الشركة االقساط 
المدينة من شركات التامين المسندة المحلية 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 .

تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة . إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة المبالغ 	 
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 يعكس 	 
الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها بنود الموجودات في قائمة المركز المالي :
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31 ديسمبر 2018
ريال سعودي

31 ديسمبر2017
ريال سعودي

عمليات المساهمينعمليات إعادة التأمينعمليات المساهمينعمليات إعادة التأمين

 31,737,579 22,303,7169,542,39053,404,191ارصدة بنوك

-- 73,896,431196,235,24658,003,125ودائع ألجل 

-- 364,157,470-- 203,735,152اجمالي االقساط المدينة 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 
-- 59,889,008-- 198,432,518التسوية

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات المتكبدة 
-- 105,950,475-- 59,937,179وغير المبلغ عنها

 3,250 868,728 1,671,257 408,367دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع الجل

 -- 372,087,694   -- 409,778,137قسط التأمين المستحقة

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 
3,830,983-- 2,663,892--وصكوك

56,100,346358,204,085106,316,032598,156,794استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

--168,400,13730,859,116103,280,699أصول أخرى

1,192,991,983599,175,9861,223,957,422633,728,606

التقرير السنوي 2018  |  149



يتم إستخدام درجات التنصيف المتبعة من قبل وكالة » ستاندرد آند بورز ».

إن جودة االئتمان لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كما يلي:

جودة 
عمليات المساهمينعمليات إعادة التأميناالدوات  الماليةوكالة تصنيف االئتماناالئتمان

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

772,3664,586,1386,457,12479,392,852سندات / صكوك ستنادر اند بوردز / موديز/ فيتشز أأأ / أأأ

17,251,31316,542,71149,252,97974,960,561سندات / صكوك ستنادر اند بوردز / موديز/ فيتشز أأ / أأ

36,049,61530,521,870147,779,380195,998,019سندات / صكوك ستنادر اند بوردز / موديز/ فيتشز أ

54,314,57653,466,208----سندات / صكوك ستنادر اند بوردز / موديز/ فيتشزب ب ب / ب أأ

20,438,13112,130,865----سندات / صكوك ستنادر اند بوردز / موديز/ فيتشزب ب /ب أ واقل

1,666,08821,750,10629,697,356--سندات / صكوك غير مصنفة

صناديق مرابحة /استثمار غير مصنفة
2,027,05252,999,225196,481,465313,105,636صناديق / اسهم

56,100,346106,316,032496,473,761758,751,497

مخاطر السيولة  7-30

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.
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محفظة الستحقاقات

يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس االلتزامات التعاقدية غير 
المخصومة المتبقية المتوقعة. يتم تحديد تواريخ اإلستحقاقات إستنادا إلى التوقيت المقدر لصافي التدفقات النقدية الصادرة 

من مطلوبات التأمين المعترف بها. تم إستبعاد األقساط غير المكتسبة من التحليل ألنها ال تمثل إلتزامات تعاقدية. 

31 ديسمبر 2018

عمليات المساهمينعمليات إعادة التأمين
حتى سنة واحدة

ريال سعودي
أكثر من سنة

ريال سعودي
المجموع
ريال سعودي

حتى سنة واحدة
ريال سعودي

أكثر من سنة
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

المطلوبات 

------19,927,639--19,927,639ذمم دائنة 

------22,898,559--22,898,559ذمم إعادة إسناد دائنة

------15,839,717--15,839,717أقساط إعادة إسناد مستحقة

------662,467,372--662,467,372المطالبات تحت التسوية 

------330,480,733--330,480,733المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

4,986,838--7,560,1144,986,838--7,560,114مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى

1,059,174,134--1,059,174,1344,986,838--4,986,838
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31 ديسمبر 2017

عمليات المساهمينعمليات إعادة التأمين
حتى سنة واحدة

ريال سعودي
أكثر من سنة

ريال سعودي
المجموع
ريال سعودي

حتى سنة واحدة
ريال سعودي

أكثر من سنة
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

المطلوبات 

------ 16,648,193-- 16,648,193ذمم دائنة 

------ 229,763,824-- 229,763,824ذمم إعادة إسناد دائنة

------ 7,891,275-- 7,891,275أقساط إعادة إسناد مستحقة

------445,954,001--445,954,001المطالبات تحت التسوية 

------415,098,966--415,098,966المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 7,069,892 -- 7,069,892  5,742,651-- 5,742,651مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى

1,121,098,910--1,121,098,910 7,069,892 -- 7,069,892 
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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.  

تحليل تاريخ اإلستحقاق بناءًا على تواريخ اإلستحقاق المتوقعة

31 ديسمبر 2018

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

9,542,390--22,303,7169,542,390--22,303,716أرصدة لدى البنوك

196,235,246--73,896,431196,235,246--73,896,431ودائع ألجل 

------ 203,735,152-- 203,735,152أقساط تامين مدينة ، أجمالي 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 
------ 198,432,518-- 198,432,518التسوية 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات 
------ 59,937,179-- 59,937,179المتكبدة وغير المبلغ عنها  

دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع 
 1,671,257 -- 1,671,257 408,367-- 408,367ألجل

   ------ 409,778,137    409,778,137--أقساط تامين مستحقة 

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 
 2,663,892-- 2,663,892------وصكوك

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة 
496,473,761--56,100,346496,473,761--56,100,346الدخل 

30,859,11630,859,116--168,400,137 1,687,040166,713,097موجودات أخرى 

616,500,749576,491,2341,192,991,983706,586,54630,859,116737,445,662
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31 ديسمبر 2018

عمليات المساهمينعمليات إعادة التأمين 
متداولة
ريال سعودي

غير متداولة
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

متداولة
ريال سعودي

غير متداولة
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

المطلوبات 

------19,927,639--19,927,639ذمم دائنة

------22,898,559--22,898,559ذمم إعادة إسناد دائنة

------15,839,71715,839,717--أقساط إعادة إسناد مستحقة

------662,467,372--662,467,372المطالبات تحت التسوية 

------330,480,733--330,480,733مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

4,986,838--7,560,1144,986,838--7,560,114مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى 

1,043,334,41715,839,7171,059,174,1344,986,838--4,986,838

560,651,517133,817,849701,599,70830,859,116732,458,824(426,833,668)الفرق

تحليل تاريخ اإلستحقاق بناءًا على تواريخ اإلستحقاق المتوقعة
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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--31,737,579 53,404,191--  53,404,191أرصدة لدى البنوك

---- -- 58,003,125--  58,003,125ودائع ألجل 

---- -- 364,157,470--  364,157,470أقساط تامين مدينة ، أجمالي 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات 
تحت التسوية 

59,889,008  --59,889,008 -- ----

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات 
المتكبدة وغير المبلغ عنها  

105,950,475  --105,950,475 ------

دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع 
ألجل

868,728--868,728  3,250  --3,250 

 ---- --  372,087,694 372,087,694 --أقساط تامين مستحقة 

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
سندات وصكوك

------3,830,983--3,830,983

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في 
قائمة الدخل 

106,316,032--106,316,032758,751,497 --758,751,497

---- -- 103,280,699 981,099102,299,600موجودات أخرى 

749,570,128474,387,2941,223,957,422794,323,309--794,323,309

تحليل تاريخ اإلستحقاق بناءًا على تواريخ اإلستحقاق المتوقعة
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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

المطلوبات 

   --    --   -- 16,648,193   --  16,648,193ذمم دائنة

   --    --    --  229,763,824   --  229,763,824ذمم إعادة إسناد دائنة

   --    --    --  7,891,275    7,891,275--أقساط إعادة إسناد مستحقة

   --    --    -- 445,954,001   -- 445,954,001المطالبات تحت التسوية 

   --    --    -- 415,098,966   -- 415,098,966مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

7,069,892   --  7,069,892  5,742,651   --  5,742,651مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى 

1,113,207,6357,891,2751,121,098,9107,069,892--     7,069,892

787,253,417--466,496,019102,858,512787,253,417(363,637,507)الفرق
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30-8 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 :

31 ديسمبر 2018

المجموعأخرىروبية هنديةدينار كويتييورودرهم إماراتيريال قطريدوالر أمريكي

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

الموجودات
 12,186,005 6,570,461---- 43,666 31,471-- 5,540,407النقد وارصدة لدى البنوك 

 56,499,431------------ 56,499,431ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
 122,919------------ 122,919ودائع ألجل

 142,242,524 42,087,887 23,470,133 7,500,406 2,270,600 13,175,842 5,432,830 48,304,826أقساط تامين مدينة، صافي

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
 342,086,921 10,064,518---------- 332,022,403في قائمة الدخل

 301,302,862 204,577,279 38,113,918 2,840,923 6,331,556 14,449,245 3,500,421 31,489,520أقساط التأمين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من األقساط 
 ----------------غير المكتسبة

 ----------------أقساط فائض الخسارة مؤجلة

الحصة المعاد إسنادها من 
 ----------------المطالبات تحت التسوية 

الحصة المعاد إسنادها من 
 ----------------المطالبات التكبدة وغير المبلغ عنها  

 74,302,345 50,126,809 3,087,505 1,234,588 1,033,372 5,007,965 962,404 12,849,702تكاليف اكتتاب مؤجلة 

مصاريف مدفوعة مقدما، ودائع 
 166,609,875 166,609,875وموجودات أخرى 

 ----------------ممتلكات ومعدات ، صافي

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
656,866------------656,866سندات وصكوك

 97,293,816------------ 97,293,816استثمار في شركة زميلة 

 ----------------وديعة نظامية

عوائد استثمار الوديعة النظامية 
 ----------------المستحقة 

751,389,765 9,895,655 32,664,523 9,679,194 11,575,917 64,671,556 313,426,954 1,193,303,564 
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31 ديسمبر 2017

المجموعأخرىروبية هنديةدينار كويتييورودرهم إماراتيريال قطريدوالر أمريكي

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

الموجودات
3,387,81244,693,087----461,093516,130--40,328,052النقد وارصدة لدى البنوك 

58,003,125------------58,003,125ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع 
3,250------------3,250ألجل

237,443,4347,894,48614,399,803122,9617,218,89725,617,59049,123,933341,821,104أقساط تامين مدينة، صافي

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في 
10,064,518523,426,802----------513,362,284قائمة الدخل

22,425,0146,040,4478,535,3883,256,2743,050,09331,561,959165,439,093240,308,268أقساط التأمين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير 
----------------المكتسبة

----------------أقساط فائض الخسارة مؤجلة

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات 
----------------تحت التسوية 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات 
----------------التكبدة وغير المبلغ عنها  

12,224,0362,518,1555,036,287734,8081,366,0863,871,41446,400,33472,151,120تكاليف اكتتاب مؤجلة 

مصاريف مدفوعة مقدما، ودائع 
102,188,250------------102,188,250وموجودات أخرى 

----------------ممتلكات ومعدات ، صافي

دخل عموالت خاصة مستحقة من 
656,866------------656,866سندات وصكوك

91,954,382------------91,954,382استثمار في شركة زميلة 

----------------وديعة نظامية

عوائد استثمار الوديعة النظامية 
----------------المستحقة

1,078,588,69316,453,08828,432,5714,630,17311,635,07661,050,963274,415,6901,475,206,254
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31 ديسمبر 2018

المجموعأخرىروبية هنديةدينار كويتييورودرهم إماراتيريال قطريدوالر أمريكي

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

المطلوبات 
 17,325,551 8,957,678 173,654 5,863 136,426 288,328 1,676,918 6,086,684ذمم دائنة

 ----------------ذمم إعادة إسناد دائنة

 ----------------أقساط إعادة اإلسناد المستحقة

 252,190,238 150,487,966 23,375,539 4,571,205 3,405,943 16,230,912 3,842,957 50,275,716األقساط غير المكتسبة 

 464,076,522 97,535,994 85,571,105 22,369,025 1,453,605 24,478,482 24,734,440 207,933,871المطالبات تحت التسوية 

 234,341,335 144,850,376 17,982,300 4,766,397 4,637,614 11,102,370 3,828,358 47,173,920المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

دخل عموالت غير مكتسبة على عمليات معاد 
 ----------------اسنادها  

 2,013,001 968,722---------- 1,044,279مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 ----------------مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

----------------مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

عوائد استثمار الوديعة النظامية المستحقة 
 ----------------لمؤسسة النقد

312,514,471 34,082,672 52,100,092 9,633,588 31,712,490 127,102,598 402,800,737 969,946,647 
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31 ديسمبر 2017

المجموعأخرىروبية هنديةدينار كويتييورودرهم إماراتيريال قطريدوالر أمريكي

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

المطلوبات 

 10,776,470 8,109,157(141,285) 371,951 318,910 967,392 2,163,885(1,013,540)ذمم دائنة

 ----------------ذمم إعادة إسناد دائنة

 ----------------أقساط إعادة اإلسناد المستحقة

 334,822,421 139,725,235 26,604,350 5,577,289 2,461,144 16,596,004 9,368,785 134,489,614األقساط غير المكتسبة 

 276,421,523 91,312,225 75,898,812 23,077,039 1,206,061 24,363,381 11,171,182 49,392,823المطالبات تحت التسوية 

 280,291,076 136,266,910 14,177,290 5,586,605 4,279,922 7,649,714 11,226,703 101,103,932المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

دخل عموالت غير مكتسبة على عمليات 
 ----------------معاد اسنادها

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات 
 1,800,309 1,009,093---------- 791,216أخرى

 ----------------مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

----------------مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

عوائد استثمار الوديعة النظامية 
 ----------------المستحقة لمؤسسة النقد

284,764,045 33,930,555 49,576,491 8,266,037 34,612,884 116,539,167 376,422,620 904,111,799 
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مخاطر أسعار العمولت الخاصة  9-30

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 2018 حوالي 6,97 سنوات و 
5.39 سنوات على التوالي )31 ديسمبر 2017 :6.23 سنوات و 5.66 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 0,38 مليون ريال و 1,60 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017: 0,33 مليون ريال سعودي و 2,52 مليون ريال سعودي على التوالي(.

أ- 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 أسعار السوق هي مفتاح استثمار أصول الشركة. يتم تحديد المستويات المناسبة لمخاطر االستثمار 
من خالل تحديد المخاطر / العائد لألصول. لدى الشركة محفظة متنوعة من االستثمارات ، بما في ذلك االستثمار في األوراق 

المالية المدرجة. تدير الشركة مخاطر أسعار سوق األسهم من خالل التنويع ووضع قيود على أدوات حقوق الملكية الفردية 
واإلجمالية. إن التغير بنسبة ٪5 في القيمة العادلة لهذه االستثمارات ، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ، سيؤثر على بيان 

الدخل بزيادة / نقصان قدره 6،913،481 ريال سعودي )2017: 8،029،735 ريال سعودي(.

مخاطر إدارة رأس المال  10-30

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 التسويات على مستويات رأس المال الحالية وذلك حسب التغيرات في الظروف السائدة في السوق وخصائص مخاطر 

نشاطات الشركة. وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم الشركة بتعديل توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو 
تقوم بإصدار أسهم. 

يعكس الجدول أدناه الحد األدنى لرأس المال النظامي للشركة وإجمالي رأس المال المملوك :

2018
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

832,647,873828,792,798إجمالي 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.
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القيمة العادلة لألدوات المالية ب( 

تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية. القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما 
أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة مطلعة في معاملة تجارية. يستند تحديد القيمة العادلة بإفتراض إستمرار المنشأة في 

اعمالها دون أي نية أو حاجة للتصفية أو تقليص حجم عملياتها ماديا أو إجراء معاملة 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 والمطالبات تحت التسوية. ان القيمة العادلة للموجوات والمطلوبات المالية 
ال تختلف كثيرًا عن قيمتها الدفترية الظاهرة في قائمة المركز المالي.

التعهدات واإللتزامات المحتملة. 31

الدعاوى القضائية واألنظمة أ(  

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. 

ودائع ضمان  ب( 

كما في 31 ديسمبر 2018 قامت الشركة بااليداع والحجز مع بنك محلي بمبلغ 47,250,000 ريال سعودي )2017: 
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 119,359,875 ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 54,938,250( في 
لويدز بلندن كصندوق لالستمرار في المشاركة في نقابة لويدز لالكتتاب لعام 2018. عند اصدار خطاب االعتماد فان الوديعة 

لدى لويدز سوف يتم سحبها.
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المعلومات اإلضافية . 32
قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2017كما في 31 ديسمبر 2018

عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
عمليات إعادة إجماليالمساهمين

التأمين
عمليات 

إجماليالمساهمين

الموجودات 
33,481,770 22,343,7169,542,39031,886,10624,244,1919,237,579النقد وأرصدة لدى البنوك

109,753,125 73,896,431196,235,246270,131,67787,253,12522,500,000ودائع ألجل

 871,978 3,250 408,3671,671,2572,079,624868,728دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل 

 358,871,064-- 200,023,513358,871,064--200,023,513أقساط تامين مدينة , صافي

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة 
 865,067,529 758,751,497 56,100,346496,473,761552,574,107106,316,032الدخل 

 372,087,694-- 409,778,137372,087,694--409,778,137أقساط تأمين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير 
 117,679,188-- 33,080,894117,679,188--33,080,894المكتسبة

 14,299,778-- 11,431,60914,299,778--11,431,609أقساط فائض الخسارة المؤجلة 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 
 59,889,008-- 198,432,51859,889,008--198,432,518التسوية

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات 
 105,950,475-- 59,937,179105,950,475--59,937,179المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 100,345,144-- 99,895,591100,345,144--99,895,591تكاليف إكتتاب مؤجلة

مصاريف مدفوعة مقدمًا ، ودائع وموجودات 
 104,192,511 228,471 177,871,64531,087,587208,959,232103,964,040أخرى 

 33,535,969 31,249,580 2,212,84830,376,05032,588,8982,286,389ممتلكات ومعدات،  صافي

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات 
 3,830,983 3,830,983--2,663,8922,663,892--وصكوك

 91,954,382 91,954,382--97,293,81697,293,816--إستثمار في شركة زميلة 

 100,000,000 100,000,000--121,500,000121,500,000--وديعة نظامية 

 13,127,882 13,127,882--15,549,40115,549,401--عوائد إستثمار الوديعة النظامية  المستحقة 

 144,461,682-- 110,965,035144,461,682--110,965,035مستحق من عمليات المساهمين *

 2,629,400,162 1,030,883,624 1,456,377,8291,002,393,4002,458,771,2291,598,516,538مجموع الموجودات 
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كما في 31 ديسمبر 2017كما في 31 ديسمبر 2018

عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
عمليات إعادة إجماليالمساهمين

التأمين
عمليات 

إجماليالمساهمين

المطلوبات 
 16,648,193-- 19,927,63916,648,193--19,927,639ذمم دائنة 

 229,763,824-- 22,898,559229,763,824--22,898,559ذمم إعادة إسناد دائنة

 7,891,275-- 15,839,7177,891,275--15,839,717أقساط إعادة إسناد مستحقة

 461,488,892-- 380,171,285461,488,892--380,171,285األقساط غير المكتسبة

 445,954,001-- 662,467,372445,954,001--662,467,372المطالبات تحت التسوية

 415,098,966-- 330,480,733415,098,966--330,480,733المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

عموالت غير مكتسبة على عمليات معاد 
 7,542,299-- 6,410,2407,542,299--6,410,240اسنادها 

 12,812,543 7,069,892 7,560,1144,986,83812,546,9525,742,651مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 5,729,277-- 6,593,9755,729,277--6,593,975مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

 2,657,160-- 4,028,1952,657,160--4,028,195توزيعات الفئض المستحق 

 37,431,370 37,431,370--38,244,25338,244,253--مخصص الزكاة والضريبة 

عوائد إستثمار الوديعة النظامية المستحقة 
 13,127,882 13,127,882 --15,549,40115,549,401--لمؤسسة النقد

 144,461,682 144,461,682 --110,965,035110,965,035--مستحق الى عمليات اعادة التامين *

 1,800,607,364 202,090,826  1,456,377,829169,745,5271,626,123,3561,598,516,538أجمالي المطلوبات التامين 

164 | التقرير السنوي 2018

القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين   

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 



كما في 31 ديسمبر 2017كما في 31 ديسمبر 2018

عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
عمليات إعادة إجماليالمساهمين

التأمين
عمليات 

إجماليالمساهمين

حقوق المساهمين
 1,000,000,000 1,000,000,000--810,000,000810,000,000--رأس المال

 6,070,924 6,070,924--8,815,2608,815,260--إحتياطي نظامي 

 (1,961,580) (1,961,580)--1,074,6161,074,616--إحتياطيات اخرى 

(175,316,546)(175,316,546)--12,757,99712,757,997--ارباح مبقاة / )عجز متراكم( 

 828,792,798 828,792,798--832,647,873832,647,873--مجموع حقوق المساهمين

1,456,377,8291,002,393,4002,458,771,2291,598,516,5381,030,883,6242,629,400,162مجموع  مطلوبات و حقوق المساهمين

قائمة الدخل 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
عمليات إعادة إجماليالمساهمين

التأمين
عمليات 

إجماليالمساهمين

اليرادات 

942,006,884--721,604,828942,006,884--721,604,828إجمالي األقساط المكتتبة

أقساط معاد إسنادها

--------محلي

(274,514,242)--(274,514,242)(72,996,501)--(72,996,501)خارجي 
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
عمليات إعادة إجماليالمساهمين

التأمين
عمليات 

إجماليالمساهمين

مصاريف فائض الخسارة 

--------محلي

(30,571,165)--(30,571,165)(31,712,226)--(31,712,226)خارجي 

636,921,477--616,896,101636,921,477--616,896,101صافي األقساط المكتتبة

(41,088,425)--(41,088,425)(3,280,686)--(3,280,686)التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي

595,833,052--613,615,415595,833,052--613,615,415صافي األقساط المكتسبة

11,258,223--16,468,05811,258,223--16,468,058عموالت على عمليات معاد إسنادها 

607,091,275--630,083,473607,091,275--630,083,473إجمالي اإليرادات 
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
عمليات إعادة إجماليالمساهمين

التأمين
عمليات 

إجماليالمساهمين

مصاريف وتكاليف الكتتاب 
(356,660,833)--(356,660,833)(389,327,810)--(389,327,810)إجمالي المطالبات المسددة

 63,396,145-- 63,396,145 24,638,382    -- 24,638,382حصة المعيد من المطالبات المسددة 

(293,264,688)--(293,264,688)(364,689,428)--(364,689,428)صافي المطالبات المسددة 

(47,067,503)--(47,067,503)(77,969,866)--(77,969,866)التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ 
(78,782,026)--(78,782,026)38,604,939--38,604,939عنها، صافي 

(419,114,217)--(419,114,217)(404,054,355)--(404,054,355)صافى المطالبات المتكبدة

(146,126,103)--(146,126,103)(172,471,757)--(172,471,757)تكاليف االكتتاب وعموالت أرباح

(4,710,034)--(4,710,034)(1,997,613)--(1,997,613)مصاريف اكتتاب اخرى 

(569,950,354)--(569,950,354)(578,523,725)--(578,523,725)إجمالي مصاريف وتكاليف اإلكتتاب

37,140,921--51,559,74837,140,921--51,559,748صافي دخل االكتتاب 
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
عمليات إعادة إجماليالمساهمين

التأمين
عمليات 

إجماليالمساهمين

ايرادات تشغيل / )مصاريف( أخرى 
4,139,9431,684,5125,824,4552,858,075790,4463,648,521دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 

أرباح / )خسارة( محققة من استثمارات مدرجة 
677,598188,0531,151,2701,339,323(890,687)1,568,285قيمتها العادلة في قائمة الدخل

)خسائر( / أرباح غير محققة من استثمارات 
3,828,2253,460,4173,930,64246,017,73249,948,374(367,808)مدرجة  قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

2,688,3202,688,320--2,873,7092,873,709--دخل عموالت خاصة من سندات وصكوك

4,636,6774,636,677--3,419,0953,419,095--توزيعات أرباح 

165,962165,962--2,303,2382,303,238--الدخل من شركة زميلة 

(9,451,719)(8,947,126)(504,593)(3,920,439)(3,516,499)(403,940)مصاريف إدارة اإلستثمارات

4,936,4809,701,59314,638,0736,472,17746,503,28152,975,458صافي دخل االستثمار 

------904,851904,851--إيرادات أخرى

عكس / )مخصص( ديون مشكوك في 
(333,440)--(333,440)1,574,768--1,574,768تحصيلها 

(46,393,478)(7,853,574)(38,539,904)(47,572,123)(6,995,308)(40,576,815)مصاريف عمومية وإدارية

مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس 
(3,002,231)(3,002,231)--(2,180,757)(2,180,757)--اإلدارة

(1,135,065)(38,113)(1,096,952)(3,831,844)(48,009)(3,783,835)خسائر تحويل عمالت أجنبية

13,710,3461,382,37015,092,7163,642,80235,609,36339,252,165إجمالي دخل السنة 

إجمالي الدخل المسند إلى عمليات إعادة 
(364,280)--(364,280)(1,371,035)--(1,371,035)التأمين 

12,339,3111,382,37013,721,6813,278,52235,609,36338,887,885إجمالي الدخل للسنة المسند إلى المساهمين 
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قائمة الدخل الشامل 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
عمليات إعادة إجماليالمساهمين

التأمين
عمليات 

إجماليالمساهمين

12,339,3111,382,37013,721,6813,278,52035,609,36538,887,885االفائض المحول للمساهمين

الدخل الشامل األخر
بنود يمكن اعادة تصنيفها لحقا في قائمة الدخل

الحصة في احتياطي ترجمة العمالت األجنبية في 
(1,961,580)(1,961,580)   --3,036,1963,036,196--الشركات الزميلة

12,339,3114,418,56616,757,8773,278,52033,647,78536,926,305اجمالي الدخل الشامل للسنة 

قائمة التدفقات النقدية 

عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
عمليات إعادة إجماليالمساهمين

التأمين
عمليات 

إجماليالمساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

األنشطة التشغيلية

 13,710,3461,382,37015,092,716364,28038,887,88539,252,165إجمالي دخل السنة 

التعديالت لـتسوية صافي دخل السنة الى صافي النقد من النشطة التشغيلية :

 2,155,915--2,155,915 1,567,038 -- 1,567,038مكافآة نهاية الخدمة للموظفين 

 2,744,532--2,744,532 2,161,757 873,530 1,288,227إستهالك ممتلكات ومعدات 

أرباح محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
(1,339,323)(1,151,270)(188,053)(677,598) 890,687(1,568,285)في قائمة الدخل 

أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها  
(49,948,374)(46,017,732)(3,930,642)(3,460,417)(3,828,225)367,808العادلة في قائمة الدخل 

(165,962)(165,962)--(2,303,238)(2,303,238)--الحصة في ارباح الشركة الزميلة 

 333,440--333,440(1,574,768) --(1,574,768)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 األرباح / )الخسائر( التشغيلية قبل التغيرات في 
(6,967,607)(8,447,079)10,805,4901,479,472(2,984,876)13,790,366الموجودات والمطلوبات التشغيلية
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عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
عمليات إعادة إجماليالمساهمين

التأمين
عمليات 

إجماليالمساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية: 

(177,246,910)--(177,246,910) 160,422,319-- 160,422,319أقساط تأمين مدينة، إجمالي 

(109,747,852)--(109,747,852)(37,690,443)--(37,690,443)أقساط تأمين مستحقة

الحصة المعاد إسنادها من األقساط الغير 
(113,921,087)--(113,921,087) 84,598,294-- 84,598,294المكتسبة 

 155,009,512--155,009,512(81,317,607)--(81,317,607)أقساط غير مكتسبة 

الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت 
34,882,994--34,882,994(138,543,510)--(138,543,510)التسوية

الحصة المعاد اسنادها من المطالبات 
 (90,072,491)--(90,072,491) 46,013,296-- 46,013,296المتكبدة وغير المبلغ عنها 

(18,640,011)--(18,640,011) 449,553-- 449,553تكاليف إكتتاب مؤجلة 

 3,216,816--3,216,816 2,868,169-- 2,868,169أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

مصاريف مدفوعة مقدما وودائع وموجودات  
(54,871,246)(183,293)(54,687,953)(104,766,721)(30,859,116)(73,907,605)أخرى

(1,568,946)--(1,568,946) 3,279,446-- 3,279,446ذمم دائنة

 177,844,442--177,844,442(206,865,265)--(206,865,265)ذمم إعادة إسناد دائنة

 7,815,672--7,815,672 7,948,442-- 7,948,442أقساط إعادة إسناد مستحقة

12,214,312--12,214,312 216,513,371-- 216,513,371المطالبات تحت التسوية 

 168,824,714--168,824,714(84,618,233)--(84,618,233)مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 6,694,054--6,694,054(1,132,059)--(1,132,059)دخل عموالت غير مكتسبة

 1,836,403767,3232,603,726(265,591)(2,083,054) 1,817,463مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

(86,374,003)(35,927,046)(122,301,049)3,933,141(7,863,049)(3,929,908)
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عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
عمليات إعادة إجماليالمساهمين

التأمين
عمليات 

إجماليالمساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

(15,731,478)(15,731,478)--(12,089,919)(12,089,919)--الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

(384,682)--(384,682)(702,340) --(702,340)مكافآة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

(20,046,068)(23,594,527)3,548,459(135,093,308)(48,016,965)(87,076,343)صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

 9,548,475112,456,507122,004,982(162,379,122)(196,235,246)33,856,124ودائع ألجل 

 201,2822,187,9922,389,274(1,207,646)(1,668,007) 460,361دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات و 
 312,744312,744-- 1,167,091 1,167,091--صكوك

(767,737)--(767,737)(1,214,686) --(1,214,686)شراء ممتلكات ومعدات 

إضافات لإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في 
(205,342,957)(154,342,957)(51,000,000)(57,078,728)(36,078,728)(21,000,000)قائمة الدخل

(93,750,000)(93,750,000)-- ------استثمار في شركات زميلة 

متحصالت من إستبعاد إستثمارات مدرجة قيمتها 
 42,250,000167,339,479209,589,479 373,710,165 301,294,002 72,416,163العادلة في قائمة الدخل

 ------(21,500,000)(21,500,000)--وديعة نظامية 

 84,517,96246,979,112131,497,074232,02034,203,76534,435,785صافي النقد من  األنشطة االستثمارية
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عمليات إعادة 
التأمين

عمليات 
عمليات إعادة إجماليالمساهمين

التأمين
عمليات 

إجماليالمساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

األنشطة التمويلية 
مستحق من/ الى عمليات اعادة التامين / 

 --(6,821,928)6,821,928 --(21,157,336)21,157,336عمليات المساهمين *

 10,602,4073,787,31014,389,717(3,596,234)(22,195,189)18,598,955الزيادة في النقدية وشبه النقدية

 53,494,19131,737,57985,231,77042,891,78427,950,26970,842,053النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 72,093,1469,542,39081,635,53653,494,19131,737,57985,231,770النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 

*هذه البنود غير متضمنة في قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية .

أرقام المقارنة. 33
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 للقوائم المالية.

اعتماد القوائم المالية . 34
 اعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 23 رجب 1440هـ الموافق 30 مارس 2019.
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القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين   

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 
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s a u d i r e . n e t
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