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 كلمة رئيس مجلس االدارة

المهندس مبارك عبدالّله الخفره
رئيس مجلس اإلدارة

المحترمين السادة/ مساهمي شركة مالذ للتأمين التعاوني 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

فــي البدايــة أود أن أتقــدم لمســاهمي الشــركة الكــرام بالشــكر الجزيــل علــى ثقتهــم فــي مجلــس اإلدارة الحالــي و الــذي تنتهــي دورتــه بتاريــخ 04/05/ 2019 م ، كمــا ال يفوتنــي أن 
أشــكر زمالئــي أعضــاء المجلــس علــى جهودهــم و دعمهــم ومســاندتهم للشــركة مــن خــالل اللجــان اإلداريــة الفرعيــة للمجلــس. و يســرني هنــا  و نيابــة عــن زمالئــي الســادة أعضــاء 
ــى  ــة إل ــن باإلضاف ــن الخارجيي ــادة المراجعي ــل الس ــن قب ــا م ــا وتدقيقه ــت مراجعته ــي تم ــة و الت ــم المالي ــه القوائ ــًا ب ــركة مرفق ــس إدارة الش ــر مجل ــم تقري ــدم لك ــس اإلدارة ، أن أق مجل
اإليضاحــات المرفقــة للســنة الماليــة و التــي انتهــت فــي 31 ديســمبر 2018 م ، و التــي ســيتم مــن خاللهمــا التطــرق إلــى أهــم التطــورات و النقــالت النوعيــة للشــركة ، باإلضافــة إلــى 
النتائــج الماليــة و جميــع األنشــطة التشــغيلية مــع طــرح لخطــط و توجهــات الشــركة المســتقبلية. كمــا ســيتم ســرد اإلفصاحــات الماليــة وفــق األنظمــة و اللوائــح الصــادرة مــن هيئــة 

الســوق الماليــة. وســيتم أيضــًا عــرض معلومــات عــن مجلــس إدارة الشــركة واللجــان الفرعيــة للمجلــس بجميــع صالحياتهــا و مهامهــا المنوطــة بهــا.  
بالرغــم ِلمــا تعرضــت لــه الشــركة خــالل االعــوام الســابقة ، إال أن إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة للعــام 2018 م قــد إرتفعــت إلــى 729,076 مقارنــة بالعــام 2017 م و الــذي 
كان 726,978بنســبة نمــو تقــدر بـــ 0.29 % . ومــع هــذا ال تــزال الشــركة ملتزمــة بسياســة كفايــة التســعير و األســعار المحــددة مــن قبــل الخبيــر اإلكتــواري المعيــن للشــركة ، كمــا  أن 

الشــركة التزمــت بجميــع المخصصــات الفنيــة المقترحــة مــن قبــل الخبيــر اإلكتــواري. 
ولــم يتوقــف تطــور الشــركة عنــد هــذا الحــد ، بــل إســتمرت الشــركة فــي تطويــر خدماتهــا اإللكترونيــة وذلــك بتطويــر خدمــة تطبيــق مــالذ اإللكترونــي لألجهــزة الذكيــة بإضافــة العديــد 
مــن المزايــا و الخدمــات التــي تتمثــل بإمكانيــة إصــدار وثائــق تأميــن األفــراد للمركبــات بنوعيــه للتأميــن الشــامل وتأميــن المســؤولية المدنيــة تجــاه الغيــر. كمــا أضافــت خدمــة إمكانيــة 

تســديد القســط التأمينــي بواســطة بطاقــة مــدى أو بتقســيط وثيقــة التأميــن مــن خــالل البطاقــات االئتمانيــة.
وفــي نهايــة العــام 2018 م تــم توقيــع إتفاقيــة خدمــة تقديــم المســاعدة علــى الطريــق لعمــالء مــالذ مــن خــالل التطبيــق اإللكترونــي لكــي تضيــف الشــركة إلــى إمتيازاتهــا تميــز جديــد 

هــو األول مــن نوعــه فــي المملكــة العربية الســعودية. 
ولــم تتوقــف عجلــة الريــادة و التقــدم التقنــي للشــركة و التــي أصبحــت إحــدى ســماتها فطرحــت الشــركة جهــاز الخدمــة الذاتيــة األول مــن نوعــه الــذي بــدأ بتقديــم مطالبــات المركبــات، 
ليصبــح حاليــًا أول جهــاز خدمــة ذاتيــة لمنتجــات وخدمــات التأميــن ، حيــث يتيــح للعمــالء إصــدار وثائــق التأميــن لعــدد مــن منتجــات األفــراد، باإلضافــة إلــى تطويــر خدمــة تقديــم مطالبــات 
ــة العــام 2019 م إفتتحــت الشــركة أول فــرع إلكترونــي ذكــي بخدمــات ذاتيــة إلصــدار وثائــق التأميــن لألفــراد  المركبــات وخدمــة المطالبــات لمنتســبي التأميــن الصحــي.  ومــع بداي

وتقديــم المطالبــات فــي الشــرق األوســط ليتيــح لعمــالء الشــركة إنجــاز معامالتهــم التأمينيــة بــكل يســر وســهولة. 
ومــع هــذا التقــدم التقنــي و االســتمرار فــي زيــادة الفعاليــة فــي البنيــة التحتيــة، لــم تهمــل إدارة الشــركة جانــب الــكادر البشــري الــذي يعــد أهــم ركائزهــا، ففــي بدايــة العــام 2018 م 
تــم تعييــن األســتاذ / فــواز بــن عبدالرحمــن الحجــي رئيســأ تنفيذيــًا للشــركة ، مــع خالــص تمنايتنــا لــه كمجلــس إدارة بالتوفيــق فــي مهامــه لتحقيــق أهــداف الشــركة المســتقبلية، كمــا 
تــم فــي نفــس العــام 2018 م تعييــن األســتاذ / طــارق بــن صالــح الغامــدي نائبــًا أول للرئيــس التنفيــذي فــي مجــال تأميــن الممتلــكات و الحــوادث العامــة . ومــع هــذا اإلهتمــام بكــوادر 

الشــركة البشــرية حيــث وصلــت نســبة الســعودة فــي الشــركة الــى 69 %  مــن إجمالــي عــدد موظفيــن الشــركة. 
وفــي الختــام ، أود أن أتقــدم مــرة أخــرى بجزيــل الشــكر لزمالئــي أعضــاء المجلــس وإلــى الســادة مســاهمي الشــركة وكذلــك الــى عمالئنــا األعــزاء علــى ثقتهــم فــي مــالذ للتأميــن 
التعاونــي وال يفوتنــي أن أشــكر جميــع منســوبي الشــركة الكــرام علــى مجهوداتهــم فــي مســيرة الشــركة. أيضــًا أود أن أشــكر جميــع الجهــات الرقابيــة وعلــى رأســها مؤسســة النقــد 

العربــي الســعودي ومجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي. وكلنــا أمــل أن تســتمر مســيرة النجــاح ، مــع تطلعاتنــا إلــى تحقيــق أهــداف مســاهمينا الكــرام. 

المهندس/ مبارك بن عبداهلل الخفرة
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس االدارة للسنة المالية 2018م

نبذة عن الشركة:  -1

أهم المنتجات التأمينية في نشاط الشركة:  -3

نشاط الشركة:   -2
ــن  ــعوديين البارزي ــتثمرين الس ــن المس ــة م ــل مجموع ــن قب ــركة م ــت الش تأسس
بــرأس مــال مدفــوع وقــدره 300 مليــون ريــال ســعودي، وتــم طــرح مــا نســبته 
47.48٪ مــن رأس المــال لإلكتتــاب األولــي العــام، وفــي 9 أبريــل 2007م تــم 
إعــالن تأســيس مــالذ كشــركة مســاهمة عامــة تمــارس نشــاط التأميــن التعاونــي 
الصــادر عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ونظــم ولوائــح مجلــس الضمــان 
الصحــي. وفــي 5 مايــو 2010م رُفــع الحظــر عــن أســهم التأســيس، وأصبــح 

ــهمهم. ــرف بأس ــة التص ــين حري ــاهمين المؤسس للمس
 بتاريــخ 30 ينايــر2017م، تقدمــت الشــركة بملــف طلــب تخفيــض رأس المــال إلــى 
هيئــة الســوق الماليــة، وبتاريــخ 20 أبريــل 2017م تــم تقديــم ملــف طلــب زيــادة 
ــة  ــوق المالي ــة الس ــى هيئ ــة إل ــوق أولوي ــهم حق ــرح أس ــق ط ــن طري ــال ع رأس الم
وبتاريــخ 01 أكتوبــر 2017م وافقــت الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة علــى زيــادة 

رأس مــال الشــركة.
ــض  ــى تخفي ــة عل ــر العادي ــة غي ــة العام ــت الجمعي ــارس 2017 وافق ــخ 29 م بتاري
رأس المــال إلــى 120 مليــون ريــال، وبتاريــخ 28 ســبتمبر 2017م وافقت الجمعية 

العامــة الغيــر عاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى 500 مليــون ريــال.

يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تقديــم منتجــات التأميــن التعاونــي. 
ــي  ــن التعاون ــح التأمي ــة ولوائ ــًا ألنظم ــطتها وفق ــع أنش ــركة جمي ــارس الش وتم

الصــادرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
ــام  ــي الع ــن التعاون ــال التأمي ــي مج ــة ف ــات متكامل ــالذ منتج ــركة م ــدم ش وتق
بأنواعــه المختلفة والتي تشــمل التأمين الهندســي، تأمين الحريــق والممتلكات، 
التأميــن البحــري )بضائــع وهيــاكل(، التأمينــات المتنوعــة وتأميــن المركبــات. كمــا 
تقــدم الشــركة خدماتهــا فــي التأميــن الصحــي التعاونــي للمجموعــات واألفــراد. 
ــاض  ــة الري وتقــوم الشــركة بخدمــة عمالئهــا مــن خــالل مركزهــا الرئيســي بمدين
والشــرقية،  والغربيــة  الوســطى  المنطقــة  فــي  الثــالث  اإلقليميــة  وإداراتهــا 
وفروعهــا العديــدة المنتشــرة فــي مختلــف مناطــق المملكــة،    إضافــة إلــى 
فــي  متخصصــة  وإدارة  الســيارات  تعويضــات  ومراكــز  العمــالء  خدمــة  مركــز 
التأميــن الصحــي، وكذلــك مــن خــالل منصــات البيــع والخدمــة اإللكترونيــة عــن 
وأجهــزة  الذكيــة  األجهــزة  وتطبيقــات  اإلنترنــت  علــى  الشــركة  موقــع  طريــق 

ــا. ــن نوعه ــدة م ــة الفري ــة الذاتي الخدم

المنتج نوع التأمين 

التأمين الصحي

تأمين السيارات

التأمينات العامة

التأمين الصحي للمجموعات
28.1%التـأمين الصحي لألفراد والمجموعات الصغيرة

%60.5

%11.4

التأمين اإللزامي ضد الغير
واألضرار الواقعة للمركبات

التأمين الشامل

تأمين الممتلكات
التأمين الهندسي

تأمين الحوادث المتنوعة
التأمين البحري

تأمين الحماية للمجموعات

النسبة من إجمالي أقساط التأمين
2018م
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وصف األنشطة الرئيسة للشركات التابعة  -4

أهم تطورات السوق:  -5

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة وأهم األحداث والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:  -6

)ألف ريال سعودي(

النسبة إيرادات النشاط*  نشاطها الرئيس   اسم الشركة التابعة  

%100 1,923,000 تحديد مسئولية
أطراف الحوادث

شركة نجم لخدمات التأمين

*إن إيرادات النشاط تأتي من خالل اإلستثمار في شركة نجم.

اســتمر تطــور ســوق التأميــن الســعودي خــالل العــام 2018م مــن حيــث التأميــن اإللزامــي )التأميــن الصحــي وتأميــن المركبــات(، حيــث شــهدت أنشــطة التأميــن حــراكًا 
قويــًا وذلــك بدعــم كبيــر مــن الجهــات التنظيميــة والتــي تهــدف إلــى زيــادة الوعــي بأهميــة التأميــن، كمــا ســاعد قطــاع التأميــن فــي خلــق وتوفيــر وظائــف فــي ســوق 

العمــل الســعودي تتركــز فــي شــركات التأميــن ووســطاء ووكالء التأميــن.

تاريخ 27 فبراير 2018م تم اإلعالن عن توقيع اتفاقية التأمينات العامة وتجديد اتفاقية تأمين المركبات مع مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة.  •
بتاريــخ 7 مــارس 2018م تــم اإلعــالن عــن تمديــد فتــرة التفاهــم المبدئــي لدراســة اإلندمــاج مــع شــركة المجموعــة المتحــدة للتأميــن التعاونــي )أســيج( لمــدة ســتة   •

ــالن. ــذا اإلع ــخ ه ــن تاري ــدأ م ــة تب ــهر إضافي أش
بتاريخ 14 مارس 2018م تم اإلعالن عن تجديد تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة سنة تنتهي بتاريخ 22 مارس 2019م.  •

بتاريخ 15 مارس 2018م تم اإلعالن عن إستالم الشركة توصية الخبير اإلكتواري بزيادة اإلحتياطيات الفنية.  •
بتاريخ 2 مايو 2018م تم اإلعالن عن دعوة الشركة للمساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )اإلجتماع األول(.  •

بتاريخ 23 مايو 2018م تم اإلعالن عن إستالم الشركة موافقة البنك العربي الوطني لتقديم تغطية تأمينية.  •
بتاريخ 24 مايو 2018م تم اإلعالن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية )اإلجتماع الثاني( حيث تمت الموافقة على جميع البنود.  •

بتاريــخ 12 يوليــو 2018م تــم اإلعــالن عــن آخــر التطــورات بخصــوص التفاهــم المبدئــي لدراســة اإلندمــاج مــع شــركة المجموعــة المتحــدة للتأميــن التعاونــي )أســيج( ،   •
حيــث قــرر مجلــس اإلدارة عــدم اإلســتمرار فــي هــذه المناقشــات بســبب عــدم الوصــول إلــى اتفــاق مبدئــي مــع شــركة أســيج فيمــا يتعلــق بالمنهجيــة المتبعــة فــي 

تقييــم الشــركتين.
بتاريخ 19 ديسمبر 2018م تم اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة.  •



التقـريــر الســنـوي06

العقوبات النظامية:  -7

باإلضافــة إلــى الخدمــات اإللكترونيــة التــي تقدمهــا الشــركة مــن خــالل التطبيــق والموقــع اإللكترونــي، قامــت الشــركة باســتحداث جهــاز الخدمــة الذاتيــة وذلــك لتقديــم 
خدمــات للعمــالء وهــي كالتالــي:

المنتجات التي يتم بيعها من خالل الجهاز:
3- التأمين الطبي 2- تأمين السفر  1- تأمين المركبات   

نوع الخدمة المقدمة : 
الطبــي  التأميــن  معلومــات  إســتعراض   • خدمة المبيعات لتأمين السفر    • خدمة مطالبات  المركبات   • خدمة المبيعات   •

للمســتفيد

حيث تم وضع جهاز الخدمة الذاتية في المواقع التالية:
اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الوسطى - الرياض - طريق األمير محمد بن عبدالعزيز  -

مركز مطالبات المركبات بالرياض - حي الخليج - شارع الشيخ جابر  -
مركز مطالبات المركبات بجدة - طريق األمير متعب بن عبدالعزيز  -

مركز مطالبات المركبات بالدمام - طريق الملك فهد  -
السالم مول - الرياض - الدائري الغربي بوابة رقم )3(.  -

أيضــًا قامــت إدارة الشــركة ببنــاء نظــام إلكترونــي داخلــي لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ‘‘AML & CTF SYSTEM“   بمــا يتوافــق مــع   •
والدوليــة.  المحليــة  النظاميــة  المتطلبــات 

أنشأت مالذ أكاديمية داخلية لموظفي الشركة »أكاديمية مالذ« والتي تحوي كثير من الدورات التدريبية التخصصية.  •
باإلضافــة إلــى ذلــك ، قامــت الشــركة بإنشــاء إدارة تهتــم بشــؤون المســاهمين »إدارة شــؤون المســاهمين« وإيصــال مالحظاتهــم وإقتراحاتهــم إلــى مجلــس   •

اإلدارة وإلــى اإلدارات ذات العالقــة.

تطوير العمليات التشغيلية من خالل المنصات اإللكترونية المختلفة »الموقع اإللكتروني، تطبيق الجوال، جهاز الخدمة الذاتية وأيضًا فرع الخدمة الذاتية«  -
تطوير القدرات والمهارات الفنية ومهارات اإلكتتاب.  -

تطوير ثقافة اإلبتكار القائمة على تطوير منتجات التأمين لخدمة العمالء.  -
تحسين خدمة العمالء وقياس مستوى رضاهم.  -

مواصلة التحسين  والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات.  -
مواصلة اإلهتمام في بناء وتأهيل موظفي الشركة.  -

ال يوجد عقوبات نظاميه لعام 2018م.

التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:
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اإلفصاح حسب اللوائح النظامية:  -9

ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يُطبق وأسباب ذلك

الئحة حوكمة الشركات:
قامــت الشــركة بتحديــث الئحــة حوكمــة الشــركات الخاصــة بهــا والتــي تحــدد القواعــد والمعاييــر التــي تنظــم أداء الشــركة، كمــا تتماشــى هــذه الالئحــة فــي مجملهــا 
ــم  ــة ونظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة واالســتثمار. حيــث ت ــة الســوق المالي مــع الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد والالئحــة الصــادرة عــن هيئ

اعتمــاد هــذه الالئحــة مــن الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة.

استراتيجية الشركة والتطلعات المستقبلية  -8
إلــى جانــب إســتمرار الشــركة بالعمــل علــى إســتراتيجيتها بــأن تكــون شــركة التأميــن الُمفضلــة فــي المملكــة ، وذلــك مــن خــالل تقديــم منتجــات تأمينيــة متنوعــة، ومبتكــرة، 
ــة لإلســتراتيجية  ــة ممــا يقــدم قيمــة مضافــة للعمــالء والمســاهمين، فــإن مجلــس اإلدارة يقــوم بمراجعــة دوري ــة بأفضــل الخدمــات بكفــاءة عالي بأســعار تنافســية مقرون
وخطــة العمــل الرئيســية للشــركة ومــا تحقــق منهــا هــذا العــام والمتطلــع مــن هــذه اإلســتراتيجية خــالل الســنوات القادمــة، كمــا يقــوم مجلــس اإلدارة ولجانــه المختصــة بشــكل 

دوري باالطــالع علــى تطــورات العمــل ومقارنــة اإلنجــازات باألهــداف الموضوعــة، وتقــوم إدارة المشــاريع اإلســتراتيجية باإلشــراف علــى تنفيــذ المشــاريع المتفــق عليهــا.
تهــدف إســتراتيجية الشــركة إلــى التميــز فــي خدمــات تأميــن المركبــات لتكــون شــركة التأميــن المفضلــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، باإلضافــة إلــى تحقيــق أربــاح مــن 
عمليــات التأميــن مــع ضمــان نمــو مطــرد للحفــاظ علــى محفظــة تأمينيــة متوازنــة وموزعــة علــى شــرائح الســوق المتنوعــة واإلســتمرار فــي تقديــم أنــواع التأميــن المختلفــة، 

حيــث تحــرص الشــركة علــى تقديــم منتجاتهــا التأمينيــة بــكل شــفافية مدعومــة بحمايــة متكاملــة لجميــع العمــالء والوســطاء فــي ســوق التأميــن.
وإلى جانب ذلك تهدف الشركة بإستمرار إلى دعم المركز المالي لها وذلك من خالل تعزيز هامش المالءة المالية للشركة بما يتوافق مع اللوائح النظامية.

وإستمراراً لإلستفادة من التطورات التقنية لتكون نافذة لخدمة عمالئها بطرق ميسرة وبسيطة ، قامت الشركة بالبدء في البيع اإللكتروني من خالل:
موقع بيت التأمين »تأميني«.  -

موقع الشركة اإللكتروني.  -
تطبيق الجوال.  -

جهاز الخدمة الذاتية.  -

تقر الشركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات باستثناء التالي:

األسباب والتفاصيل لم يُطبق  ُطبــق جزئيــاً  نــص المــادة / الفقــرة  رقم المادة 

المادة العشرون: 

عوارض اإلستقالل

المادة التاسعة 

والثالثون: التدريب

)10( أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات 
متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة 

الشركة

2( وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية 
بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم 

في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.

المادة استرشادية - غير ملزمة

مازالت المادة استرشادية - غير ملزمة ومع 
ذلك تم تقديم دورة تدريبية لمكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحة اإلحتيال 
ألعضاء مجلس اإلدارة.
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األسباب والتفاصيل لم يُطبق  ُطبــق جزئيــاً  نــص المــادة / الفقــرة  رقم المادة 

المادة الحادية 

واألربعون: التقييم 

المادة الخامسة  

والثمانون: تحفيز 

العاملين

 أ( يضع مجلس اإلدارة بناًء على اقتراح لجنة 
الترشيحات والمكافآت اآلليات الالزمة لتقييم آداء 

المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويًا 
وذلك من خالل مؤشرات قياس آداء مناسبة ترتبط 

بمدى تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وجودة 
إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية 

وغيرها على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح 
معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

 هـ( يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على 
تقييم جهة خارجية مختصة آلدائه كل ثالث سنوات.

1/ تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لإلستماع 
إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في 

المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.
2/ برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا 

من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس 
صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.

3/ إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

مازالت المادة استرشادية، ومع ذلك يتم 
تقييم آداء المجلس واآلداء الفردي ألعضائه 

ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويًا من قبل لجنة 
الترشيحات والمكافآت. 

المادة استرشادية - غير ملزمة

المادة استرشادية - غير ملزمة







المادة السابعة 

والثمانون: 

المسؤولية 

اإلجتماعية

المادة الثامنة 

والثمانون: مبادرات 

العمل اإلجتماعي 

تضع الجمعية العامة العادية - بناًء على اقتراح 
من مجلس اإلدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن 

بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع 
إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع اإلجتماعية 

واإلقتصادية للمجتمع.

1/ وضع مؤشرات قياس تربط آداء الشركة بما تقدمه من 
مبادرات في العمل اإلجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات 

األخرى ذات النشاط المشابه.
2/ اإلفصاح عن أهداف المسئولية اإلجتماعية التي تتبناها 

الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.
3/ اإلفصاح عن خطط تحقيق المسئولية اإلجتماعية 

في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
4/ وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف 

بالمسؤولية اإلجتماعية للشركة





المادة استرشادية - غير ملزمة

المادة استرشادية - غير ملزمة
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تشكيل مجلس إدارة الشركة  -10
بحســب المــادة )15( مــن النظــام األساســي للشــركة، يتولـــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن تســعة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ال تزيــد علــى 
ثــالث ســنوات،ويجب ان تعكــس تركيبــة مجلــس اإلدارة تمثيــاًل مناســبًا مــن األعضــاء المســتقلين. وفــي جميــع األحــوال اليجــوز أن يقــل عــدد أعضــاء المجلــس المســتقلين عــن 
عضويــن أو ثلــث أعضــاء المجلــس أيهمــا أكثــر. ويســتثنى مــن ذلــك تعييــن الجمعيــة التأسيســية ألعضــاء مجلــس اإلدارة األول والــذي كان لمــدة ال تتجــاوز )3( ثــالث ســنوات 

تبــدأ مــن تاريــخ شــهر قــرار وزارة التجــارة واالســتثمار بتأســيس الشــركة.

وقــد تــم انتخــاب مجلــس إدارة  للــدورة الرابعــة والتــي تبــدأ إعتبــاراً مــن 6 أبريــل 2016م ولمــدة ثالثــة ســنوات فــي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة العامــة العاديــة بتاريــخ 25  
جمــادى الثانــي 1437هـــ الموافــق 03 أبريــل 2016م وجميعهــم أعضــاء غيــر تنفيذييــن والغالبيــة أعضــاء مســتقلين. وقــد تــم تزويــد جميــع األعضــاء باللوائــح واألنظمــة 

المتعلقــة بالشــركة والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تــم إنتخــاب األعضــاء التاليــة أســمائهم وهــم:

األسباب والتفاصيل لم يُطبق  ُطبــق  جزئيــاً  نــص المــادة / الفقــرة  رقم المادة 

المادة الخامسة 

والتسعون: تشكيل 

لجنة حوكمة 

الشركات 

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة 
بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها 

اإلختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة 
والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة 

متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، 
وتزويد مجلس اإلدارة سنويًا على األقل بالتقارير 

والتوصيات التي تتوصل إليها.

المادة استرشادية - غير ملزمة 

إسم العضو م 
تصنيف العضوية

مستقل غير تنفيذي  تنفيذي 

        م.مبارك بن عبد اهلل الخفرة    1
  أ.محمد بن علي العماري    2
  د.عبد المحسن بن محمد الصالح    3

 أ.عبيد بن عبد اهلل الرشيد     4
 أ.محمد بن صالح العذل     5
 أ.محمد بن عبد العزيز النملة     6
 أ.فواز بن محمد الفواز     7
 أ.طارق بن عثمان العبد الجبار     8

  أ.محمد بن سليمان الحجيالن     9
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان »الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخبرات«:  -12

الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة  -11
إســتنادا علــى الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة )المــادة 21 والمــادة 22 والمــادة 30( و مــع مراعــاة إختصاصــات الجمعيــة العامــة، يتولــى مجلــس إدارة 
الشــركة جميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة إلدارتهــا، وتظــل المســئولية النهائيــة عــن الشــركة علــى المجلــس حتــى وإن شــكل لجانــًا أو فــوض جهــات أو أفــراداً آخريــن للقيــام 

ببعــض أعمالــه، وعلــى المجلــس تجنــب إصــدار تفويضــات عامــة أو غيــر محــددة المــدة، ويُمــارس مجلــس اإلدارة الوظائــف التاليــة: 
القيادة اإلستراتيجية للشركة ووضع األهداف وصياغة الخطط اإلستراتيجية.  •

ــد الهيــكل الرأســمالي األمثــل للشــركة، واإلشــراف علــى النفقــات الرأســمالية الرئيســية  ــات الرئيســية وتحدي ــذ الخطــط اإلســتراتيجية والعملي اإلشــراف علــى تنفي  •
وإعتمادهــا. الشــركة  فــي  والوظيفيــة  التنظيميــة  للهيــاكل  الدوريــة  والمراجعــة  فيهــا،  األصــول  وتملــك 

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.  •
إختيــار وتغييــر الموظفيــن التنفيذييــن فــي المراكــز الرئيســية )عنــد الحاجــة(، والتأكــد مــن أن الشــركة لديهــا سياســة مناســبة إلحــالل بديــل مناســب يكــون مؤهــاًل   •

المطلوبــة. المهــارات  ويملــك  للعمــل 
اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة آداء الشركة مقارنة بأهداف اآلداء 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 اإللتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة في جميع األوقات.  •
تعزيز ثقافة الحوكمة في الشركة وإعتماد معايير أخالقية عالية.  •

م.مبارك 
بن عبد 

اهلل محمد 
الخفرة

غير 
تنفيذي

 

رئيس 
مجلس 

اإلدارة

 * رئيس مجلس إدارة شركة مالذ للتأمين 

التعاوني.
* رئيس مجلس إدارة ، شركة التصنيع 

الوطنية  
* رئيس مجلس إدارة ، البنك األول.

* رئيس مجلس إدارة ، بمجموعة شركات 
الخفرة 

* رئيس مجلس إدارة ، شركة التصنيع و 
الصحراء لألولفينات 

* رئيس مجلس إدارة ، الشركة 
السعودية للبولي أوليفينات 

* رئيس مجلس إدارة ، الشركة 
الشرقية للبتروكيماويات )شرق(.

* رئيس مجلس إدارة ، شركة 
الصناعات الزجاجية الوطنية )زجاج ( 
* نائب رئيس مجلس اإلدارة ، بالشركة 

العربية لصناعة المحاور بالدمام 
* عضو مجلس اإلدارة ، بالدار 

السعودية للخدمات االستشارية 
* عضو مجلس اإلدارة ، منظمة 

الخليج لإلستشارات الصناعية 
* عضو مجلس اإلدارة ، الشركة 
العربية لإلستثمارات الصناعية 

* بكالوريوس هندسة 
صناعية - الواليات 
المتحدة األمريكية 

* دبلوم الدراسات العليا 
- كندا

المؤهالت األسم
تصنيف 

العضوية / 
الوظائف السابقةاللجان الوظائف الحالية 

الخبرات

1
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رئيس 
مجلس 

اإلدارة

* رئيس مجلس إدارة ، شركة إيرليكويد 
الخفرة للغازات الصناعية 

* رئيس مجلس إدارة ، شركة الصناعات 
التطويرية 

* عضو مجلس اإلدارة ، شركة الخليج 
للكيماويات والزيوت الصناعية 

* عضو ونائب الرئيس ، بمجلس األعمال 
السعودي األمريكي 

* عضو مجلس الشورى 
* وكيل وزارة الصناعة و الكهرباء 

لشئون الصناعة بالنيابة .
* مدير إدارة الحماية الصناعية - مدير 

اإلدارة الهندسية و المشروعات -  
أمين عام اإلستثمار األجنبي -  رئيس 

لجنة اإلستثمار األجنبي ، في وزارة 
الصناعة والكهرباء.

* عضو مجلس اإلدارة ، بصندوق 
التنمية الصناعية السعودي

* عضو مجلس اإلدارة ، في 
المؤسسة العامة للبترول والمعادن 

) بترومين ( 
* عضو مجلس اإلدارة ، الهيئة 

الملكية بالجبيل و ينبع 
* عضو مجلس اإلدارة ، الهيئة 

العربية للمواصفات و المقاييس 
* عضو مجلس اإلدارة ، المؤسسة 

العامة للتعليم الفني و التدريب 
المهني  

المؤهالت األسم
تصنيف 

العضوية / 
الوظائف السابقةاللجان الوظائف الحالية 

الخبرات

2

أ.محمد 
بن علي 
حميدان 

العماري

غير 
تنفيذي

 
نائب رئيس 

مجلس 
اإلدارة

 
 
 

* رئيس 
اللجنة 

التنفيذية
* عضو 

لجنة إدارة 
المخاطر

* نائب رئيس مجلس إدارة شركة مالذ 
للتأمين التعاوني

* رئيس مجلس إدارة ، شركة وجيف 
لخدمات وساطة التأمين

* عضو مجلس إدارة ، شركة وطن 
لإلستثمار 

* رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب ، شركة 
أسماك تبوك

* رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ،شركة 
المنتجات الغذائية ) وفرة(

* نائب رئيس مجلس اإلدارة ، شركة أسمنت تبوك 
* عضو مجلس اإلدارة ،  الشركة العالمية للتأمين

* عضو مجلس اإلدارة ، شركة جازان للتنمية 
الزراعية 

* عضو مجلس اإلدارة ، شركة أوركس السعودية 
للتأجير التمويلي 

* عضو مجلس اإلدارة ، شركة الباحة لإلستثمار 
و التنمية 

* عضو مجلس اإلدارة ، الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

* بكالوريوس في الفيزياء و 
الرياضيات - جامعة الملك سعود
* دورة في أعمال البنوك واإلدارة 
مع بنك تشيس منهاتن. نيويورك



التقـريــر الســنـوي12

* عضو لجنة 
المكافآت 

والترشيحات

*  رئيس اللجنة التنفيذية ، لوسطاء 
التأمين 

* نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين 
* عضو اللجنة الوطنية للشركات 

المساهمة 
* مدير عام ، وجيف للتجارة ) مستشارون 

ووسطاء تأمين ( 
* المدير العام ، في الشركة العقارية 

السعودية 
* تقلد عدة مناصب في بنك الرياض ، 

مساعد المدير العام للشؤون المصرفية 
المحلية و المدير اإلقليمي للبنك 

بالمنطقة الشرقية ، ومساعد المدير 
اإلقليمي للبنك بالمنطقة الوسطى 

* مدير مشاريع ، صندوق التنمية 
الصناعية السعودي .

* معيد بقسم الفيزياء ، جامعة الملك 
سعود 

المؤهالت األسم
تصنيف 

العضوية / 
الوظائف السابقةاللجان الوظائف الحالية 

الخبرات

* رئيس مجلس إدارة ،شركة تصنيع مواد 3
التعبئة والتغليف ) فيبكو ( .

*  رئيس مجلس إدارة ، الشركة 
السعودية للصادرات الصناعية

* عضو مجلس اإلدارة ، بنك باركليز 
السعودية .

* عضو مجلس إدارة ، شركة المخازن و 
الخدمات المساندة

* مستشار ، البنك السعودي األمريكي .
* نائب الرئيس - ورئيس قسم الخدمات 

المصرفية الخاصه  ،في  بنك سيتي  بنك 
السعودية .

* عضو مجلس إدارة - شركة مالذ للتأمين 
التعاوني

* مؤسس وعضو مجلس إدارة ، شركة 
فالكم للخدمات المالية 

*  رئيس مجلس إدارة ومالك ، شركة مصادر 
القابضة 

* بكالوريوس في إدارة 
األعمال و اإلقتصاد - 

الواليات المتحدة األمريكية 

غير تنفيذي
 

عضو مجلس 
اإلدارة

 
* رئيس لجنة 

المكافآت 
والترشيحات

* عضو لجنة 
اإلستثمار

أ.عبد 
المحسن 
بن محمد 

عبد الرحمن 
الصالح
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أ.عبيد 
بن عبد 

اهلل عبيد 
الرشيد

مستقل
 

عضو مجلس 
اإلدارة

 
* عضو لجنة 

المكافآت 
والترشيحات

* عضو مجلس إدارة ، شركة مالذ للتأمين التعاوني
* نائب الرئيس التنفيذي ، في البنك العربي الوطني 
* رئيس مجلس إدارة ، شركة العربي لتأجير المعدات 

)أهل(
* عضو مجلس إدارة ، الشركة السعودية لتمويل 

المساكن
* عضو مجلس إدارة ، الشركة السعودية الكيميائية

* عضو مجلس إدارة ، مجموعة الدكتور سليمان 
الحبيب الطبية

* عضو مجلس إدارة ، الخطوط 
السعودية  لهندسة وصناعة الطيران 

* بكالوريوس في إدارة 
األعمال - الواليات 

المتحدة األمريكية 

المؤهالت األسم
تصنيف 

العضوية / 
الوظائف السابقةاللجان الوظائف الحالية 

الخبرات

4

5

6

أ.محمد بن 
صالح علي 

العذل

أ.محمد بن عبد 
العزيز محمد 

النملة

مستقل
 

عضو مجلس 
اإلدارة

* رئيس لجنة 
المخاطر
* عضو 
اللجنة 

التنفيذية
* عضو لجنة 

اإلستثمار

مستقل
 

عضو مجلس 
اإلدارة

* رئيس لجنة 
اإلستثمار 

* عضو لجنة 
إدارة المخاطر

* عضو اللجنة 
التنفيذية

* عضو مجلس إدارة شركة مالذ للتأمين  
التعاوني .

*  عضو مجلس إدارة شركة مالذ للتأمين  
التعاوني

* عضو مجلس إدارة ،شركة اإلمارات لعزل 
األنابيب المحدود ) مقفله ( .

*  عضو مجلس إدارة ، شركة مجموعة 
العزل الخليجية )مقفلة (

*  عضو مجلس إدارة ، شركة عبد العزيز بن 
محمد النملة القابضة .

* عضو مجلس إدارة  شركة الشرق 
األوسط للكابالت المتخصصة )عامة(

* المدير التنفيذي والعضو المنتدب ، 
لشركة مجموعة عبد العزيز بن محمد 

النملة القابضة .

*  عضو مجلس إدارة ، شركة صناعة مواد 
التعبئة والتغليف )فيبكو( 

* عضو مجلس إدارة ، شركة دلتا ) شركة 
مساهمة مقفلة سعودية (

* عضو مجلس إدارة ، فينتشر كابتل بنك 
- البحرين 

*  مدير مشروع ، صندوق اإلستثمارات العامة
* مدير االستثمار ،  الشركة السعودية 

للتنمية واالستثمار التقني )تقنية(
* رئيس فريق اإلئتمان ، صندوق التنمية 

الصناعية السعودي

* عضو مجلس إدارة  شركة إسكان 
للتنمية واإلستثمار )مقفلة(

*  مهندس صيانة ، شركة أرامكو 
السعودية العربية 

* مهندس مشاريع ،  شركة أرامكو 
العربية السعودية

* العضو المنتدب والمدير التنفيذي - 
بشركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة 

القابضة.

* بكالوريوس إدارة مالية - جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن

ماجستير في إدارة األعمال 
)MBA( من جامعة كوينز - كندا

* بكالوريوس علوم في الهندسة 
الميكانيكية - جامعة نيوهيفن 

- كونكتيكت - الواليات المتحدة 
األمريكية
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أ.فواز بن 
محمد فواز 

الفواز

مستقل
 

عضو مجلس 
اإلدارة

 
 

*رئيس لجنة 
المراجعة

* تقلد عدة مناصب محاسبية ومالية 
في شركة سابك للتسويق التابعة 

للشركة السعودية للصناعات األساسية 
) سابك ( ، منذ عام 1983 م ، حتى وصل 
إلى  نائب الرئيس للشؤون المالية ، في 

شركة سابك المركز الرئيس  
* نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 

المراجعة ، في شركة ينبع الوطينة 
للبتروكيماويات '' ينساب '' 

* عضو مجلس اإلدارة ، في شركة 
ألمنيوم البحرين '' ألبا '' 

* عضو لجنة التعليم و التدريب في 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

*عضو في اللجنة اإلستشارية ، لهيئة 
السوق المالية  

* عضوية في عدد من الشركات 
ذات المسؤولية المحدودة التابعة 

لسابك، ) مثل شركة ابن البيطار ، شركة 
بتروكيمياء ، و الشركة المتحدة ، مركز 

سابك للبحث و التطوير في الهند ، 
وسابك كابتال في هولندا (   

المؤهالت األسم
تصنيف 

العضوية / 
الوظائف السابقةاللجان الوظائف الحالية 

الخبرات

7

8
* مساعد رئيس مجلس إدارة ، شركة عبد 

الرحمن الراشد . 
* مساعد الرئيس المكلف للمشاريع 

ومساعد الرئيس للمطارات  ، في هيئة 
الطيران المدني

*  رئيس تنفيذي ، شركة إنشاءات إلدارة 
المشاريع 

*  كبير المهندسين ، الشؤون الصحية 
للحرس الوطني .

*  عضو مجلس إدارة شركة مالذ للتأمين  التعاوني
* عضو مجلس إدارة ، السعودية للصناعات 

المتطورة .
* شريك تنفيذي ، شركة الرعاية الصحية الشاملة .

* مدير إداري ، في شركة توب تكنيكال . 
* عضو ، في الجمعية األمريكية للمهندسين 

الميكانيكيين .
* عضو ، المجلس السعودي للمهندسين .

* عضو ، الجمعية األمريكية لهندسة الرعاية 
الصحية

* عضو ، الجمعية األمريكية للطاقة الشمسية

مستقل
 

عضو مجلس 
اإلدارة

 
* عضو 
اللجنة 

التنفيذية
* عضو لجنة 

الترشيحات 
والمكافآت

أ.طارق 
بن عثمان 

العبد الجبار

* عضو مجلس إدارة شركة مالذ للتأمين  
التعاوني

* رئيس مجلس اإلدارة ، شركة الخطوط 
السعودية للشحن المحدودة 

* عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 
المراجعة ، في شركة التصنيع وخدمات 

الطاقة '' طاقة '' 
* عضو مجلس اإلدارة ، في شركة التصنيع 

و الصحراء لألوليفينات.  
* عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 

المراجعة ، في شركة رؤى المدينة 
القابضة. 

*  نائب الرئيس التنفيذي للمالية ، شركة 
التنصنيع الوطنية '' تصنيع '' 

* بكالوريوس في المالية 
والمحاسبة - جامعة 

الملك سعود.
 * حضر كثير من  الدورات 

المتخصصة في مراكز 
عالمية شملت اإلدارة 

المتقدمة والقيادة 
واإلستراتيجية المالية 

للشركات والخدمات 
المشتركة وإدارة اإلئتمان 

والمخاطر وإدارة الخزينة 
الدولية ، الرقابة المالية 

وحوكمة الشركات. 

* ماجستير في الهندسة 
الميكانيكية - الواليات 

المتحدة األمريكية 
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أ.محمد بن 
سليمان 
الحجيالن

غير تنفيذي

عضو مجلس 
اإلدارة

 
* عضو 
اللجنة 

التنفيذية

* عضو مجلس اإلدارة ، الشركة 
السعودية للمعلومات اإلئتمانية 

)سمه(
* عضو مجلس اإلدارة ، في شركة 

اإلمارات دبي الوطني كابتال السعودية 
* عضو لجنة المراجعة ولجنة المخاطر 

في  شركة اإلمارات دبي الوطني كابتال 
السعودية 

المؤهالت األسم
تصنيف 

العضوية / 
الوظائف السابقةاللجان الوظائف الحالية 

الخبرات

9

10

11

* مجال المراجعة القانونية واإلستشارات 
* هيئة سوق المال )2009 - 2013م(

* عمل لدى الشركة السعودية 
للصناعات األساسية )سابك(ألكثر من 

15 سنة وأشرف على إدارة عالقات 
المستثمرين واألسهم - في شركة 

سابك خالل الفترة 2004 - 2009 

* عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة ، في 
شركة سند للتأمين و إعادة التأمين.

* عضو لجنة المراجعة في شركة تبادل ) غير مدرجة ( 
* عضو لجنة المراجعة في السعودي الفرنسي 

كابيتال
* عضو لجنة إعداد معايير المراجعة الداخلية 

.SOCPA،
* رئيس لجنة المراجعة في الشركة الدوائية

* عضو لجنة المراجعة في شركة سالك
* عضو لجنة المراجعة في شركة اسمنت الجنوبية

* عضو لجنة المراجعة ، لشركة اإلحساء للتنمية .
* رئيس لجنة المراجعة ، للشركة السعودية 

للخطوط الحديدية

* شهادة البكالوريوس 
في المحاسبة - جامعة 

الملك سعود، الرياض، 
المملكة العربية 

السعودية.

* زمالة SOCPA )الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

القانونيين(

ماجستير إدارة األعمال 
- الواليات المتحدة 

األمريكية
بكالوريوس في 

اإلدارة وتخصص فرعي 
المحاسبة

* عضو لجنة المراجعة في شركة تصنيع مواد 
التعبئة والتغليف ) فيبكو (

* عضو لجنة مراجعة شركة استرا الصناعية

* عضو لجنة المراجعة في البنك العربي الوطني

عضو 
مستقل 

في لجنة 
المراجعة  

من خارج 
الشركة 

عضو 
مستقل 

في لجنة 
المراجعة  

من خارج 
الشركة 

أ.عبدالعزيز 
سليمان 
العتيقي

أ.صالح عبد 
الرحمن 

السماعيل

* عضو مجلس إدارة شركة مالذ للتأمين  
التعاوني

* عضو مجلس اإلدارة و رئيس لجنة المخاطر 
واإلئتمان  و رئيس اللجنة التنفيذية في 

شركة اليسر للتأجير التمويلي

* عضو لجنة إدارة المخاطر في بنك البالد

* بكالوريوس في اإلقتصاد 
- الواليات المتحدة 

األمريكية
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* عضو ، لجنة النظر في المخالفات اإلستثمارية 
للهيئة العامة لإلستثمار .

* عضو مجلس إدارة ، هيئة المحاسبة الخليجية
* العضو المنتدب ، لشركة تسويق األطعمة 

* رئيس مجلس إدارة ، شركة التقنية العالية ألنظمة 
الحاسب اآللي

* عضو مجلس إدارة ، الجمعية السعودية للمحاسبة
* مدير عام الشؤون المالية واإلدارية ) وزير مفوض (  ، 

باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي 
 *عضو مجلس األمانة العامة لمجلس التعاون، رئيس 

مجلس نادي مجلس التعاون.
* شغل عدة مناصب إبتداًء من محاسب و مدير 

الشوؤن المالية والموظفين حتى أصبح يشارك في 
تدريس عدد من المواد إضافة إلى  اإلشراف على 
البحوث التدريبية المتخصصة، في معهد اإلدارة 

العامة.

المؤهالت األسم
تصنيف 

العضوية / 
الوظائف السابقةاللجان الوظائف الحالية 

الخبرات

أ.فواز عبد الرحمن الحجي

أ.رامي عمر الحوشان

أ.طارق صالح الغامدي

* نائب الرئيس التنفيذي - تأمين السيارات في شركة مالذلرئيس التنفيذي
* نائب الرئيس التنفيذي -  تأمين السيارات في شركة التعاونية

ماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة سانت غالون

ماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة األمير سلطان

دبلوم تأمين - معهد 
اإلدارة

خبرة أكثر من ستة 
عشر عامًا في مجال 

التأمين -الحسابات 
الرئيسية 

والتسويق.

خبرة خمس 
وعشرون عامًا في 

مجال التأمين

خبرة عشرون عامًا 
في مجال التأمين

النائب األول للرئيس التنفيذي 
- للتسويق و المبيعات

النائب األول للرئيس التنفيذي 
- لتأمين الممتلكات و تأمين 

الحوادث 

* مدير - الحسابات الرئيسية

* مدير تنفيذي - عالقات الوسطاء

الخبرات المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم 

1

2

3

اإلدارة التنفيذية:  -13
تتكون اإلدارة التنفيذية للشركة من مجموعة مميزة من ذوي المؤهالت والخبرات في مجال التأمين وهم:
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أ.عمار فواز الصيرفي

أ.أحمد بسام الحريري

أ.خالد مصطفى عارف 

المدير المالي التنفيذي

*مستشار أعمال / مدقق حسابات رئيسي - في شركة ارنست 
آند يونغ 

* نائب المدير المالي- في شركة كوني آند ناجل
* المدير المالي - في الشركة الخليجية العامة للتأمين 

التعاوني

بكالوريوس  المحاسبة من 
جامعة أم القرى

اجستير في إدارة األعمال 
التنفيذية من لندن

كالوريوس في المحاسبة 
من جامعة اإلسكندرية

خبرة أكثر من ستة 
عشرعامًا في مجال 

التأمين الصحي

خبرة سبعة 
وعشرون عامًا 

في مجال تقنية 
المعلومات

خبرة في مجال 
التأمين واإلدارة 

المالية 

مدير تنفيذي - التأمين 
الصحي والحياة للمجموعات

مدير عام - تقنية المعلومات

* رئيس قسم البحث و التطوير

* رئيس مجموعة - تحليل النظم

الخبرات المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم 

4

5

6

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس   -14
إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

ومن ذلك نرفق بيانًا بالجدول التالي بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذين يرتبطون بإدارة شركات أخرى : 

السابقة  الحالية  

1

اسم العضو

 

أ.مبارك بن عبد 
اهلل الخفرة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في 
مجالس إدارتها الحالية 

أو من مديريها

شركة التصنيع 
الوطنية 

 
مجموعة شركات الخفرة

 
البنك األول

شركة التصنيع و 
الصحراء لألولفينات

داخل / خارج 
المملكة 

العربية
السعودية

 داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

الكيان القانوني 
للشركة

 
مساهمة مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة 

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة 

العالقة

رئيس مجلس 
اإلدارة

رئيس مجلس 
اإلدارة

 
رئيس مجلس 

اإلدارة

رئيس مجلس 
اإلدارة

أسماء الشركات 
التي يشترك عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا  
في مجالس إدارتها 

السابقة أو من 
مديريها

الشركة الشرقية 
للبتر وكيماويات ) 

شرق( 

شركة الصناعات 
الزجاجية الوطنية ) زجاج(

الشركة العربية 
لصناعة المحاور 

بالدمام 

الدار السعودية 
للخدمات 

اإلستشارية 

داخل / خارج 
المملكة العربية 

السعودية

 
داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

الكيان القانوني 
للشركة 

مساهمة غير 
مدرجة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة غير 
مدرجة

العالقة

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة 



التقـريــر الســنـوي18

2

الشركة السعودية 
للبولي أوليفينات

 
شركة اير ليكويد 

الخفرة للغازات 
الصناعية

 
شركة الصناعات 

التطويرية
 

شركة الخليج 
للكيماويات والزيوت 

الصناعية 

شركة وطن لإلستثمار

شركة وجيف لخدمات 
و ساطة التأمين 

داخل المملكة

 
داخل المملكة 

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكه 

ذات مسؤولية 
محدودة

 
مساهمة غير 

مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة

 
مساهمة غير 

مدرجة 

مساهمة 
مقفلة

 
مساهمة 

مقفلة - مهن 
حرة

رئيس مجلس 
اإلدارة 

رئيس مجلس 
اإلدارة 

رئيس مجلس 
اإلدارة 

عضو مجلس 
اإلدارة 

عض و مجلس 
اإلدارة

 
رئيس مجلس 

اإلدارة 

شركة أسماك تبوك

شركة المنتجات 
الغذائية ) وفرة (  

شركة أسمنت تبوك

الشركة العالمية 
للتأمين

 
 شركة جازان 

للتنمية الزراعية

 
شركة أوركس 

السعودية للتأجير 
التمويلي

 
شركة الباحة 

لإلستثمار و التنمية

 
الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

داخل المملكة

داخل المملكة 

داخل المملكة

داخل المملكة 

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب

رئيس مجلس اإلدارة 
و العضو المنتدب 

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
 

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة 

منظمة الخليج 
لإلستشارات 

الصناعية 
الشركة العربية 

لإلستثمارات 
الصناعية 

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

 
مساهمة غير 

مدرجة 

عضو مجلس اإلدارة

 
عضو مجلس اإلدارة 

أ.محمد بن 
علي حميدان 

العماري
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3

4

5

شركة فالكم 
للخدمات المالية

شركة مصادر القابضة

البنك العربي الوطني

الشركة السعودية 
الكيميائية

شركة العربي لتأجير 
المعدات )أهل(

الشركة السعودية 
لتمويل المساكن
مجموعة الدكتور 

سليمان الحبيب الطبية

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

غير مساهمة

 
غير مساهمة 

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

غير مساهمة 

مؤسس و 
عضو مجلس 

إدارة
رئيس مجلس 

إدارة 

نائب الرئيس 
التنفيذي 

وعضو في 
عدة لجان 

عضو مجلس 
اإلدارة 

عضو مجلس 
اإلدارة 

عضو مجلس 
اإلدارة 

عضو مجلس 
اإلدارة 

بنك باركليز 
السعودية

شركة المخازن و 
الخدمات المساندة

البنك السعودي 
األمريكي

بنك سيتي  بنك 
السعودية

الخطوط السعودية  
لهندسة وصناعة 

الطيران

شركة صناعة مواد 
التعبئة والتغليف 

)فيبكو(
شركة دلتا

فينشر كابتال بنك - 
البحرين

الشركة السعودية 
للتنمية واإلستثمار 

التقني )تقنية( 

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة
خارج المملكة

داخل المملكة

غير مساهمة

غير مساهمة

مساهمة مدرجة 

غير مساهمة

غير مساهمة 

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة
مساهمة خارج سوق 

األسهم السعودي
مساهمة مقفلة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

 
مستشار 

نائب الرئيس ورئيس 
قسم الخدمات 

المصرفية 
عضو مجلس

اإلدارة 

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

مدير اإلستثمار 

شركة تصنيع مواد 
التعبئة والتغليف 

)فيبكو(
الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية

داخل المملكة

داخل المملكة

غير مساهمة

مساهمة مدرجة 

رئيس مجلس إدارة

رئيس مجلس إدارة
أ.عبد المحسن 

بن محمد 
عبد الرحمن 

الصالح

أ.عبيد بن عبد 
اهلل عبيد 

الرشيد

أ.محمد بن 
صالح علي 

العذل
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شركة اإلمارات لعزل 
األنابيب المحدودة

شركة مجموعة 
العزل الخليجية

شركة الشرق األوسط 
للكابالت المتخصصة

شركة مجموعة عبد 
العزيز محمد النملة 

القابضة
شركة الخطوط 

للشحن المحدودة

شركة التصنيع 
وخدمات الطاقة 

»طاقة«
شركة التصنيع 

والصحراء لألوليفينات

شركة رؤى المدينة 
القابضة

شركة التصنيع 
الوطنية »تصنيع«

خارج المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة 
مقفلة

مساهمة 
مقفلة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة 
مقفلة غير 

مدرجة 
مساهمة 

مقفلة غير 
مدرجة

مساهمة 
مقفلة غير 

مدرجة
مساهمة 

مدرجة

رئيس مجلس 
إدارة

عضو مجلس 
إدارة - و رئيس 
لجنة المراجعة 

عضو مجلس 
إدارة

عضو مجلس 
إدارة - ورئيس 
لجنة المراجعة
نائب الرئيس 

التنفيذي 
للمالية

عضو مجلس 
إدارة 

عضو مجلس 
إدارة

عضو مجلس 
إدارة

عضو مجلس 
إدارة

شركة إسكان 
للتنمية واإلستثمار 

شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات 

)ينساب(
شركة ألمنيوم 

البحرين )البا - شركة 
مساهمة(

عدد من الشركات 
ذات المسؤولية 

المحدودة التابعة 
لسابك. مثل 

شركة إبن البيطار 
وشركة بتروكيمياء 

والشركة المتحدة
مركز سابك للبحث 

والتطوير في الهند

سابك كابتال في 
هولندا

نائب الرئيس مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة سابك 
للشؤون للمالية

داخل المملكة

خارج المملكة

 
داخل المملكة

خارج المملكة

خارج المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة 
في غير السوق 

السعودية
ذات مسؤولية 

محدودة 

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة -رئيس لجنة 

المراجعة 
عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

غير مساهمة - داخل المملكة
مقفلة 

عضو مجلس إدارة 

6

7

أ.محمد بن 
عبد العزيز 

محمد النملة

أ.فواز بن 
محمد فواز 

الفواز



الشركة السعودية 
للصناعات المتطورة

شركة الرعاية الصحية 
الشاملة

شركة توب تكنيكال 

الجمعية األمريكية 
للمهندسين 

الميكانيكيين 

المجلس السعودي 
للمهندسين

الجمعية األمريكية 
لهندسة الرعاية 

الصحية
 

الجمعية األمريكية 
للطاقة الشمسية 

شركة اليسر للتأجير 
التمويلي

بنك البالد

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

 
خارج المملكة

داخل المملكة

 
داخل المملكة 

غير مساهمة

غير مساهمة

غير مساهمة
 

غير مساهمة

غير مساهمة

غير مساهمة 

غير مساهمة 

غير مساهمة

 
مساهمة 

مدرجة 

عضو مجلس 
اإلدارة

شريك 
تنفيذي

مدير إداري 

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو مجلس 
اإلدارة و رئيس 
لجنة المخاطر 

واإلئتمان  
و اللجنة 

التنفيذية

عضو لجنة 
إدارة المخاطر 

الشؤون الصحية 
للحرس الوطني

 
إدارة هيئة الطيران 

المدني 

الشركة السعودية 
للمعلومات 

اإلئتمانية ) سمه (

شركة اإلمارات دبي 
الوطني كابتال 

السعودية

داخل المملكة

 
داخل المملكة 

ذات مسؤولية 
محدودة

غير مساهمة 

عضو مجلس اإلدارة

 
عضو مجلس 

اإلدارة وعضو لجنة 
المراجعة ولجنة 

المخاطر 

داخل المملكة

داخل المملكة

غير مساهمة

 
غير مساهمة

كبير المهندسين

 
مساعد الرئيس 

المكلف للمشاريع 
مساعد الرئيس 

للمطارات 
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8

9

أ.طارق بن 
عثمان العبد 

الجبار

أ.محمد بن 
سليمان 
الحجيالن
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اإلجراءات المتخذة من قبل مجلس اإلدارة إلحاطة األعضاء -وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات   -15
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وآدائها:

إجتماعات مجلس اإلدارة  -16

تعمــل الشــركة علــى توفيــر جميــع المعلومــات التــي تمكــن المســاهمين مــن ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجــه، ودون تمييــز بينهــم، علــى أن تكــون هــذه   •
ــي  ــة ف ــرق فعالي ــر الط ــركة أكث ــتخدم الش ــا تس ــددة، كم ــد المح ــي المواعي ــة وف ــة منتظم ــات بطريق ــذه المعلوم ــث ه ــم تحدي ــة، ويت ــة ودقيق ــات وافي المعلوم

التواصــل مــع المســاهمين.
تلتزم الشركة باإلجابة على أسئلة وإستفسارات مساهميها كافة دون تمييز بالقدر الذي ال يُعرض مصلحة الشركة للضرر.  •

يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين ويكون مبنيًا على الفهم المشترك لألهداف اإلستراتيجية للشركة ومصالحها.  •
يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على إطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على آراء المساهمين ومناقشتها معهم.  •

ــام  ــالل الع ــدت خ ــي عق ــاهمين والت ــة للمس ــات العمومي ــاء الجمعي ــات أثن ــاق المناقش ــارج نط ــات خ ــات أو طلب ــاهمين أي مقترح ــن المس ــس م ــتلم المجل ــم يس ل  •
2018م.

 ‘‘Investor.relation@malath.com.sa‘‘  يتم إستقبال مقترحات ومالحظات المساهمين عن طريق إدارة شؤون المساهمين من خالل اإليميل  •

ــك  ــة وذل ــة الذاتي ــاز الخدم ــتحداث جه ــركة باس ــت الش ــي، قام ــع اإللكترون ــق والموق ــالل التطبي ــن خ ــركة م ــا الش ــي تقدمه ــة الت ــات اإللكتروني ــى الخدم ــة إل باإلضاف
ــي: ــي كالتال ــالء وه ــات للعم ــم خدم لتقدي

السابعاالسم   السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول 

مبارك بن عبد اهلل الخفرة

محمد بن علي العماري

عبد المحسن بن محمد الصالح

عبيد بن عبداهلل الرشيد

محمد بن صالح العذل

محمد بن عبدالعزيز النملة

فواز بن محمد الفواز

طارق بن عثمان العبد الجبار

محمد بن سليمان الحجيالن

الدورة الحالية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18-12-19  18-11-07  18-09-17  18-06-06  18-05-27  18-04-26  18-02-20
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لجنة المراجعة:  -17
تختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة، ولهــا فــي ســبيل ذلــك حــق اإلطــالع علــى ســجالتها ووثائقهــا وطلــب أي إيضــاح أو بيــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 
اإلدارة التنفيذيــة، ويجــوز لهــا أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للشــركة لعقــد إجتمــاع إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا أوتعرضــت الشــركة ألضــرار أو خســائر 

. جسيمة

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 و رفع التوصيات بشأنـها لمجلس اإلدارة.   •

مراجعة خطة المراجعة المقدمة من المراجعين الداخليين والخارجيين وإبداء أي مرئيات حولها .  •
دراسة تقارير الرقابة النظامية أو المراقب النظامي ورفع التوصيات بشأنها.  •

مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس االدارة.  •
مراجعــة مالحظــات مؤسســة النقــد والجهــات اإلشــرافية والرقابيــة ذات العالقــة فيمــا يتعلــق بــأي مخالفــات تنظيميــة أو اإلجــراءات التصحيحيــة المطلوبــة ورفــع   •

اإلدارة. لمجلــس  بشــأنها  التوصيــات 
مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها.  •

مناقشة البيانات المالية السنوية المراجعة والربع سنوية غير المراجعة مع المراجعين الخارجيين واإلدارة العليا بالشركة قبل نشرها.  •
تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعين الخارجيين وإدارة المراجعة الداخلية والرقابة النظامية.  •

ــة  ــام بأنشــطة الشــركة بطريقــة عادل ــة خاصــة بقواعــد الســلوك المهنــي معتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة لضمــان القي التأكــد مــن وجــود الئحــة مكتوب  •
وأخالقيــة.

تجتمع لجنة المراجعة مع مجلس اإلدارة وتقوم برفع التقارير الهامة لمجلس اإلدارة بشكل دوري.  •

تشكيل لجان مجلس اإلدارة:



وقد عقدت لجنة المراجعة 7 إجتماعات خالل العام 2018م  لتنفيذ المهام المناطة والمذكورة أعاله بها حسب ما هو مدون في سجل الحضور أدناه:

عدد اإلجتماعات )7( اجتماعات 

األولطبيعة العضويةاالسم
23-01-18

الثاني
19-02-18

الثالث
13-03-18

الرابع
23-04-18

الخامس
23-07-18

السادس
25-10-18

السابع
11-12-18

رئيس اللجنة- عضو فواز بن محمد الفواز1
مجلس  اإلدارة



عبد العزيز بن 2
عضو مستقلسليمان العتيقي

صالح بن عبد الرحمن3
عضو مستقل السماعيل 

اللجنة التنفيذية:   -18
تشمل مهمات اللجنة التنفيذية ومسؤولياتها ما يلي :

التوصية لمجلس اإلدارة حول الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية والميزانيات وخطط األعمال وإتخاذ ما يلزم بشأنها.  •  
إتخــاذ القــرارات حــول المســائل المخولــة لهــا مــن المجلــس والتــي تكــون خــارج نطــاق صالحيــات الرئيــس التنفيــذي للشــركة، بمــا فــي ذلــك المســائل   •  

المتعلقــة بالنفقــات الرأســمالية والمشــتريات فــي الحــدود الممنوحــة للجنــة مــن قبــل المجلــس.
ممارســة الصالحيــات واإلمتيــازات الكاملــة لمجلــس اإلدارة عنــد عــدم إنعقــاده بيــن اإلجتماعــات للحــاالت التــي يكــون فيهــا إتخــاذ قــرار أو إجــراء ســريع   •  
ــة  ــب األنظم ــلطات بموج ــل الس ــا تخوي ــر فيه ــألة يحظ ــي أي مس ــس ف ــن المجل ــداًل ع ــرار ب ــاذ ق ــلطة إلتخ ــة الس ــن للجن ــم تك ــا ل ــرراً، م ــًا ومب مطلوب

ــداً. ــه تحدي ــة ب ــرى مكلف ــس األخ ــان المجل ــد لج ــت أح ــركة أو كان ــاهمي الش ــة مس ــتلزم موافق ــذي يس ــا وال ــول به المعم
مراجعة تفاصيل إستراتيجية عمل الشركة وتقديم التوصيات لمجلس 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 .  •  
مراجعة حاالت التحالفات واإلندماج واإلستحواذ واإلتفاقيات اإلستراتيجية األخرى وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة للموافقة عليها.   •  

إتخاذ 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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وتتكون اللجنة التنفيذية :

وقد عقدت اللجنة التنفيذية )8( إجتماعات خالل العام 2018م لتنفيذ المهام المناطة والمذكورة سابقًا بها حسب ماهو مدون في سجل الحضور أدناه:

عدد اإلجتماعات )8( اجتماعات 

طبيعة االسم 
العضوية 

األول
13-02-18

الثاني
12-04-18

الثالث
21-05-18

الرابع
13-09-18

الخامس
17-10-18

السادس
25-11-18

السابع
10-12-18

الثامن
13-12-18

رئيس اللجنةمحمد العماري1

عضوطارق العبد الجبار2

عضومحمد النملة3

عضومحمد الحجيالن4

عضومحمد العذل5

لجنة إدارة المخاطر:  -19  
وتشمل مهمات لجنة المخاطر واإلكتتاب ومسؤولياتها ما يلى:

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

تحديد معايير ونطاق قدرة الشركة على قبول المخاطر ورفع التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص ذلك.   •  

تحديد إستراتيجية شاملة إلدارة المخاطر بالشركة، واإلشراف على تطبيقها ومراجعتها وتحديثها على أسس سنوية، آخذين في اإلعتبار التطورات الداخلية    •  
والخارجية للشركة متضمنة أفضل التطبيقات العالمية.  

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.  •  

مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل إعتماده من قبل مجلس اإلدارة.  •  

مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل والتي قد تؤثر في إدارة مخاطر الشركة.  •  

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 بناءاً 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 لمجلس اإلدارة حول التعرّض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر.  •  
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وتتكون لجنة إدارة المخاطر من :

عدد اإلجتماعات ) 2 ( اجتماعات

طبيعة العضوية االسم 
الثاني األول

02-05-1804-06-18

رئيس اللجنةمحمد صالح العذل1

عضو محمد علي العماري2

عضو محمد عبدالعزيز النملة3

لجنة الترشيحات والمكافآت:  -20  

وتشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

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

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

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.  •  

ــع  ــق م ــا يتف ــول بم ــات بالحل ــم التوصي ــل وتقدي ــى األق ــنوي عل ــكل س ــس اإلدارة بش ــة مجل ــبة لعضوي ــارات المناس ــن المه ــة م ــات الالزم ــة اإلحتياج مراجع  •  
وجــه.  أفضــل  علــى  الشــركة  مصلحــة 

وضع سياسات وإجراءات التعاقب لمجلس اإلدارة ولجانه.   •  

مراجعــة هيــكل وتركيبــة المجلــس ولجانــه وتحديــد جوانــب الضعــف فيهــا بصفــة دوريــة واقتــراح الخطــوات الالزمــة لمعالجتهــا وكذلــك وضــع وصــف وظيفــي   •  
لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن واألعضــاء المســتقلين وكبــار التنفيذييــن

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

وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه والرئيــس التنفيــذي وأعضــاء اإلدارة العليــا علــى أســاس آدائهــم فــي تحقيــق   •  
األهــداف االســتراتيجية للشــركة وأربــاح األعمــال المعدلــة ) كمــا أقــرت الجمعيــة العامــة(.

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

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

تقديم التوصيات النهائية للمجلس فيما يخص إعفاء أعضاء اإلدارة العليا.   •  

تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بتقييــم آداء أعضــاء المجلــس ) آداء المجلــس بكاملــه واألداء الفــردي ألعضائــه( ولجانــه بشــكل دوري علــى األقــل علــى   •  
ــنوي.  ــاس س أس

اإلشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري ألعضاء مجلس اإلدارة.  •  

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

عدد اإلجتماعات )5( اجتماعات 

طبيعة العضوية االسم
الخامسالرابعالثالثالثانياألول

12-02-1804-03-1804-06-1812-09-1813-12-18

رئيس اللجنةعبد المحسن الصالح1

عضومحمد العماري2

عضوطارق العبد الجبار3

عضوعبيد الرشيد4

لجنة اإلستثمار:  -21  

تشمل مهمات لجنة اإلستثمار ومسؤولياتها ما يلي:

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

تعقد اللجنة أربع اجتماعات على األقل سنويا.  •  

تصدر القرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين.  •  

يتم اإلحتفاظ بمحاضر اإلجتماعات وفق سجالت ُمعدة لذلك.  •  

يتم تعيين سكرتير للجنة من أحد األعضاء أو من أحد موظفي الشركة.  •  

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 وإعفاء مستشار االستثمار .  •  
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تخويل لجنة فرعية يتم اختيارها مع أو من فريق اإلدارة  لتنفيذ قرارات لجنة اإلستثمار عند االقتضاء .  •  

إصــدار قــرارات تنفيــذ اإلســتراتيجية لــكل شــريحة مــن شــرائح المحافــظ االســتثمارية ، وأن تتــم إدارتهــا محليــًا أو بواســطة مــدراء خارجييــن عــن طريــق تفويضــات   •  
منفصلــة أو صناديــق إســتثمارية .

تعيين مدراء اإلستثمار وتقييم خدماتهم وإنهاء مهامهم وتحديد أتعابهم.  •  

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

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

وتتكون لجنة االستثمار من:

عدد اإلجتماعات )6( اجتماعات

طبيعة العضوية االسم
السادسالخامسالرابعالثالثالثانياألول

20-02-1817-04-1814-05-1806-06-1813-09-1805-11-18

رئيس اللجنةمحمد النملة1

عضوعبد المحسن الصالح2

عضومحمد العذل3

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء اللجان :  -22  

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان- 

طبقــًا للمــادة التاســعة عشــر فــي النظــام األساســي للشــركة والمــادة الخامســة والعشــرون مــن الئحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة، فــإن مكافــآت أعضــاء مجلــس 
اإلدارة تكــون كالتالــي:

يكــون الحــد األدنــى للمكافــأة الســنوية لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مبلــغ )200,000 ريــال( مائتــان ألــف ريــال ســعودي والحــد األعلــى مبلــغ ) 500,000   •  
ــة  ــه، شــاملة للمكافــآت اإلضافيــة فــي حال ــر عضويتهــم فــي مجلــس اإلدارة ومشــاركتهم فــي أعمال ــال ســعودي ســنويًا نظي ــف ري ــال ( خمســمائة أل ري

ــس اإلدارة. ــن مجل ــة م ــان المنبثق ــن اللج ــة م ــي أي لجن ــو ف ــاركة العض مش

وفــي حــال حققــت الشــركة أربــاح يجــوز أن يتــم توزيــع نســبة تعــادل )%10( مــن باقــي صافــي الربــح بعــد خصــم اإلحتياطيــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة   •  
تطبيقــًا ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي وبعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين ال يقــل عــن )%5( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع، علــى أن 

يكــون إســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــاًل.

وفــي جميــع األحــوال، ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ )500,000 ريــال( خمســمائة ألــف   •  
ــنويًا. ــال س ري

يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه ) 5000 ريال ( خمسة االف ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر واإلقامة.  •  
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يُدفــع لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس بمــا فيهــم رئيــس المجلــس؛ قيمــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملونهــا مــن أجــل حضــور إجتماعــات المجلــس أو اللجــان   •  
ــة. ــة واإلعاش ــفر واإلقام ــات الس ــك مصروف ــي ذل ــا ف ــس اإلدارة بم ــن مجل ــة م المنبثق

أعضاء اللجان:  -  

أعضاء لجنة المراجعة إن كانوا أعضاء بمجلس اإلدارة أو من خارجها تتم مكافأتهم كالتالي:

مبلغ وقدرة 100,000 ريال سعودي مقابل مهامه كعضو باللجنة.

مبلغ وقدرة 3,000 ريال سعودي لحضور كل إجتماع لجنة.

كما أن أعضاء اللجان من حقهم الحصول على تعويض للنفقات التي يتكبدونها في حضور اإلجتماعات وعلى آداء واجباتهم كأعضاء في اللجان.  -  

يوضح الجدول التالي البدالت والمكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء اللجان خالل العام 2018م. 
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

عضو المجلس

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة 
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أوال : األعضاء المستقلين

---------36,000---21,00015,000-عبيد الرشيد1

محمد 2
---------30,000---12,00018,000-العذل

محمد 3
---------63,000---18,00045,000-النملة

---------139,000---100,00018,00021,000فواز الفواز4

طارق  العبد 5
---------75,000--18,00039,000-الجبار

---------325,000---100,00087,000138,000المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

م. مبارك 1
--------21,000----21,000-الخفرة

محمد 2
--------60,000---18,00042,000-العماري
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عبد المحسن 3
--------45,000---18,00027,000-الصالح

محمد 4
--------45,000---21,00024,000-الحجيالن

--------171,000---78,00093,000-المجموع

ثالثا : األعضاء المستقلين في لجنة المراجعة من خارج الشركة

عبدالعزيز 1
---------118,000---18,000-100,000العتيقي

صالح 2
---------121,000---21,000-100,000السماعيل

---------239,000---39,000-200,000المجموع

*إن العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها متطابقة، واليوجد أي انحراف عن هذه السياسة.  

مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت الثابتة )عدا بدل العضو
المجموعبدل حضور جلساتحضور الجلسات(

أعضاء اللجنة التنفيذية

24,00024,000-محمد بن علي العماري1

24,00024,000-طارق بن عثمان العبد الجبار2

24,00024,000-محمد بن عبد العزيز النملة3

24,00024,000-محمد بن سليمان الحجيالن4

---محمد بن صالح العذل5

96,00096,000-المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
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100,00021,000121,000فواز بن محمد الفواز1

100,00018,000118,000عبد العزيز بن سليمان العتيقي2

100,00021,000121,000صالح بن عبد الرحمن السماعيل3

300,00060,000360,000المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

12,00012,000-عبد المحسن بن محمد الصالح1

15,00015,000-محمد بن علي العماري2

15,00015,000-طارق بن عثمان العبد الجبار3

15,00015,000-عبيد بن عبد اهلل الرشيد4

57,00057,000-المجموع

أعضاء لجنة المخاطر

6,0006,000-محمد بن صالح العذل1

3,0003,000-محمد بن علي العماري2

6,0006,000-محمد بن عبد العزيز النملة3

15,00015,000-المجموع 

أعضاء لجنة اإلستثمار

15,00015,000-محمد بن عبد العزيز النملة1

15,00015,000-عبد المحسن بن محمد الصالح2

12,00012,000-محمد بن صالح العذل3

42,00042,000-المجموع

*مكافآت أعضاء المجلس الدورية ) السنوية ( تبلغ 200,000 ريال وتعتمد على نسبة حضور العضو إلجتماعات المجلس ، ويتم إعتمادها في إجتماع 
الجمعية العمومية. 

* إذا كان عضو مجلس اإلدارة عضواً في لجنة المراجعة فتشمله مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ 100,000، و مكافأة أعضاء المجلس بقيمة 
200,000 ريال كحد أقصى ) معتمدة على نسبة حضوره إلجتماعات المجلس ( 

* تم إعتماد مبلغ )1,800,000(  عن عام 2017م كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بعد موافقة الجمعية العامة والتي عقدت بتاريخ 23 مايو 2018م.

التقـريــر الســنـوي32



مكافآت وأجور اإلدارة التنفيذية :  -23  

يحدد المجلس أجر الرئيس التنفيذي ومكافآته في قرار تعيينه وتدون هذه المكافآت واألجور في العقد المبرم معه. أ.   

تكــون مكافــأة وأجــور اإلدارة التنفيذيــة بنــاءاً علــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة للشــركة، وتحــدد بنــاءاً علــى الدرجــة الوظيفيــة الممنوحــة لعضــو اإلدارة  ب.   
ــة. ــة المراجع ــراح لجن ــى إقت ــاءاً عل ــس بن ــن المجل ــم م ــم وأجوره ــدد مكافآته ــي تح ــزام والت ــر اإللت ــي ومدي ــق الداخل ــر إدارة التدقي ــدا مدي ــا ع ــة، م التنفيذي

ج.  يراعــى فــي المكافــآت واألجــور الخاصــة بــاإلدارة التنفيذيــة أن تكــون متناســبة مــع المهــام والمســئوليات والمؤهــالت العلميــة والخبــرات العمليــة   
اآلداء. ومســتوى  والمهــارات 

يجــب علــى الشــركة فــور علمهــا بــأي معلومــات مضللــة قدمهــا عضــو اإلدارة التنفيذيــة إلســتغالل الوضــع الوظيفــي للحصــول علــى مكافــآت غيــر  د.   
مســتحقة أن توقــف مكافــأة ذلــك الشــخص فــور علمهــا بذلــك، وللشــركة مطالبــة ذلــك العضــو عــن كل المكافــآت الغيــر مســتحقة التــي صرفــت لــه، ولهــا 

أن تطالــب بهــا لــدى الجهــات المختصــة أو داخــل الشــركة. 

هـ.  علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت أن تراجــع مكافــآت وأجــور اإلدارة التنفيذيــة دوريــًا لضمــان كفايتهــا بشــكل معقــول إلســتقطاب وإبقــاء أشــخاص ذوي   
كفــاءة وخبــرة، والحــرص علــى حثهــم لتنميــة الشــركة علــى المــدى الطويــل.

فــي مكافــأة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة يجــب مراعــاة معاييــر ترتبــط بــاآلداء كأن تكــون المكافــأة أو جــزء منهــا مرتبــط بآدائــه كإرتبــاط المكافــأة الســنوية بآدائــه  و.   
ــه. ــئولياته وأهداف ــاه مس تج

مكافآت كبار التنفيذيين 

مكافآت خمسة من كبار 
التنفيذيين بما فيهم الرئيس 
التنفيذي والرئيس التنفيذي 

للشؤون المالية  

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة
المجموع

الكلي 
المكافآت السنوية المجموع مزايا عينية بدالت رواتب 

والدورية  
خطط تحفيزية
قصيرة األجل 

4,252,080 1,686,228 
تأمين صحي للموظف ومُعاليه 

وتأمين للموظف في حالة الوفاة 
والحوادث الشخصية حسب نظام 

الشركة.

5,938,308 678,680-  6,616,988 
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نتائج المراجعة السنوية إلجراءات الرقابة الداخلية، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة   -24  
الداخلية في الشركة

تتمثل أهداف اللجنة الرئيسية ومسؤولياتها فيما ما يلي:

ــم الماليــة  ــة الداخلــي للشــركة عــن طريــق األعمــال التــي يقــوم بهــا المراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن للشــركة ومراجعــة القوائ تنفيــذ نظــام الرقاب  • 
الربعيــة والســنوية. 

متابعة آداء المراجعين الخارجيين المعينين من قبل الجمعية العمومية للشركة والتأكد من إستقالليتهم.   • 

اإلشراف على آداء إدارة المراجعة الداخلية للشركة والتأكد من إستقالليتها.   • 

اإلشراف على آداء إدارة اإللتزام للشركة والتأكد من إستقالليتها.   • 

التأكد من إلتزام الشركة بتطبيق األنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التشريعية وفق متطلبات الجهات الرقابية.  • 

التوصية بإختيار مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة حسابات الشركة وقوائمها المالية الربعية والسنوية وتحديد أتعابهم.   • 

تقديم التوصيات بتطوير سياسات العمل واإلجراءات الرقابية.  • 

ــة  ــت لجن ــن، قام ــن الخارجيي ــزام، والمراجعي ــر إدارة اإللت ــة، مدي ــة الداخلي ــر إدارة المراجع ــس اإلدارة، مدي ــن مجل ــن كل م ــل بي ــة وص ــا كحلق ــى دوره ــة إل إضاف  •  
التالــي:  7 إجتماعــات شــملت أهــم األعمــال الواقعــة ضمــن نطــاق عملهــا والتــي كانــت علــى النحــو  2018م بعقــد  المراجعــة خــالل الســنة الماليــة 

مناقشــة القوائــم الماليــة الربــع ســنوية للشــركة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بإعتمادهــا بعــد مراجعتها ومناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة والمراجعين   • 
الخارجييــن.

مناقشــة القوائــم الماليــة الســنوية والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بإعتمادهــا بعــد مراجعتهــا ومناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة والمراجعيــن الخارجييــن   • 
ورفعهــا للجمعيــة العموميــة إلقرارهــا. 

اإلشــراف علــى عمــل المراجعيــن الخارجييــن للشــركة والتأكــد مــن إســتمرارية إســتقالليتهم والتأكــد مــن عــدم وجــود أيــة معوقــات تؤثــر علــى ســير   • 
أعمالهــم وتقييــم مســتوى كفائــة وفعاليــة آدائهــم. 

ــة  ــوات التصحيحي ــة الخط ــي والمتضمن ــي التعاون ــان الصح ــس الضم ــى مجل ــركة إل ــة للش ــن اإلدارة التنفيذي ــة م ــة المقدم ــة الخط ــة و متابع مراجع  • 
ــق  ــى تطبي ــد عل ــة و التأكي ــة الالزم ــراءات الرقابي ــل اإلج ــموليتها لتفعي ــن ش ــد م ــي والتأك ــي التعاون ــان الصح ــس الضم ــن مجل ــواردة م ــات ال للمالحظ

أفضــل الممارســات فــي قطــاع التأميــن بالمملكــة.
دراســة المالحظــات التــي وردت مــن قبــل مكتــب ديلويــت آنــد تــوش بكــر أبــو الخيــر وشــركاه "Deloitte" علــى إدارة تقنيــة المعلومــات ومتابعــة إنجــاز   • 

اإلجــراءات التصحيحيــة وفقــًا للجــدول الزمنــي المتفــق عليــه مــع إدارة الشــركة.
متابعــة الدعــاوى القضائيــة الهامــة المرفوعــة مــن الشــركة أو المرفوعــة ضدهــا وأســبابها للوقــوف علــى حالتهــا الراهنــة والتوصيــة بمــا يتوجــب   • 

ــا. ــاذه حياله اتخ
التوصية لمجلس االدارة بإعتماد السياسات واإلجراءات المحدثة إلدارة المراجعة الداخلية.  • 

ــة علــى درجــة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا  ــي 2018 م المعتمــدة، و المبني ــة الســنوية للعــام المال ــذ خطــة المراجعــة الداخلي التأكــد مــن تنفي  • 
الشــركة، والتأكــد مــن تنفيذهــا ضمــن الجــدول الزمنــي المحــدد ومراجعتهــا دوريــًا للتحقــق مــن إنجازهــا. 

مناقشة نتائج عمل إدارة المراجعة الداخلية بشكل دوري وتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ودراسة أثرها وتعديلها وفقًا لذلك.  • 
التوصيــة بتعييــن المراجعيــن الخارجييــن للشــركة وتحديــد أتعابهــم مــن بيــن المرشــحين لمراجعــة حســابات الشــركة لعــام 2018م، حيــث أوصــت اللجنة   • 
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.BDO بتعييــن مكتــب المحاســبون الدوليــون ومكتــب الدكتــور محمــد العمــري
ــتها  ــد مناقش ــركة بع ــر بالش ــة المخاط ــى درج ــة عل ــي 2019م و المبني ــام المال ــة للع ــة الداخلي ــن إدارة المراجع ــة م ــة المقدم ــة المراجع ــاد خط إعتم  • 

ومتابعــة تنفيذهــا وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد. 
متابعــة إدارة اإللتــزام بشــكل دوري للتأكــد مــن إلتــزام الشــركة باللوائــح والتنظيمــات الصــادرة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والجهــات   • 

ــرى.    ــريعية األخ التش
دراســة المالحظــات التــي وردت مــن المراجــع الداخلــي والمراجعيــن الخارجييــن للشــركة ومتابعــة إنجازهــا وفــق الجــدول الزمنــي المتفــق عليــه مــع إدارة   • 

الشــركة. 
التوصية بتعيين الخبير اإلكتواري )Actuscope( لتنفيذ الخدمات اإلكتوارية المتفق عليها و تحديد أتعابهم.  • 

اإلجتمــاع بالخبيــر اإلكتــواري المعتمــد للشــركة ودراســة المالحظــات الــواردة فــي تقاريــره ورفــع المالحظــات الجوهريــة لمجلــس اإلدارة، ومتابعــة إلتــزام   • 
ــة.  ــر االكتواري ــواردة فــي التقاري ــات ال إدارة الشــركة بالتوصي

ــر النظــام المحاســبي بمــا يتالئــم مــع المتطلبــات، وأتمتــة العمليــات والتأكيــد علــى اإلدارات ذات العالقــة بمتابعــة التنفيــذ وتوثيــق  التوصيــة بتطوي  • 
واإلجــراءات. السياســات 

بناء على ما ذكر أعاله وما قامت به إدارة المراجعة الداخلية و إدارة االلتزام من إعمال وفق الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة لعام 2018م    
واالطالع على التقارير والمالحظات المقدمة لها من المراجع الداخلي والخارجي ودراستها مع اإلدارة التنفيذية، لم  يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف 

جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة، مع استمرار توصية اللجنة إلدارة الشركة بالمتابعة المستمرة لتحسين كفاءة 
وفاعلية الضوابط الداخلية والتحديث المستمر لسياسات الشركة وإجراءاتها بما يتالءم مع طبيعة نشاط وأعمال الشركة وبما يستوفي متطلبات 

الجهات اإلشرافية ذات العالقة بنشاط الشركة. 

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة، إضافة إلى رأي لجنة   -25  
المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة :

يوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية، أما فيما يخص رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة فقد تم ذكر تفاصيلها في  الفقرة 
رقم )24(.

توصيات لجنة المراجعة التي تعارضت مع قرارات مجلس اإلدارة أو التي رفض مجلس اإلدارة األخذ بها   -26  
بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم آدائه أو تعيين المراجع الداخلي 

ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ بها:

وافق مجلس اإلدارة على توصيات لجنة المراجعة فيما يتعلق بتعيين مراجعي حسابات الشركة والتي اعتمدتها الجمعية العامة واليوجد أي تعارض مع 
توصيات لجنة المراجعة لما تم ذكره في تلك الفقرة.

تفاصيل المساهمات اإلجتماعية للشركة، إن وجدت :  -27  

قامت شركة مالذ ومن منطلق مسؤولياتها اإلجتماعية بدعوة جمعية إنسان في ‘‘ تشكي تشيز’’ احتفااًل باليوم الوطني بتاريخ 23 سبتمبر 2018م  حيث أن 
جمعية إنسان تأسست منذ تاريخ 1420/08/28هـ وهي المسؤولة باإلهتمام برعاية األيتام.

الوسائل التي إعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم آدائه وآداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي   -28  
قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت : 

يقوم مجلس اإلدارة بتقييم آداء المجلس/ لجان المجلس واألعضاء المعنيين بشكل مستمر من خالل اإلجتماعات الدورية وعبر لجنة الترشيحات والمكافآت.
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بيان اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة :  -29  

االسم 

سجل الحضور

الجمعية العامة العادية )اإلجتماع الثاني(

23-05-2018

لم يحضر م. مبارك بن عبد اهلل الخفرة1

حضر  أ. محمد بن علي العماري2

حضرد. عبد المحسن بن محمد الصالح3

لم يحضر عبيد بن عبد اهلل عبيد الرشيد4

لم يحضرمحمد بن صالح علي العذل5

حضرمحمد بن عبد العزيز محمد النملة6

حضرفواز بن محمد فواز الفواز7

لم يحضرطارق بن عثمان العبد الجبار8

حضر  محمد بن سليمان الحجيالن9
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المخاطر التي قد تواجه الشركة:  -30  

المنافسة:أ. 
ــن  ــة التنافســية فــي الســوق الســعودي نتيجــة عــدد شــركات التأمي ــن بالبيئ ــر نشــاط شــركة مــالذ للتأمي أســوة بشــركات التأميــن فــي المملكــة قــد يتأث
المرخصــة والمدرجــة فــي الســوق حيــث بلــغ إجمالــي عــدد شــركات التأميــن فــي 2018م 33 شــركة تأميــن موزعــة علــى جميــع أنحــاء المملكــة باإلضافــة 
إلــى الســماح للشــركات األجنبيــة بفتــح فــروع لهــا داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ممــا يــؤدي لبيئــة تنافســية قويــة قــد تؤثــر علــى نشــاط الشــركة 
ــال ال الحصــر: المبيعــات االلكترونيــة التــي تســمح لجميــع  وفرصهــا المســتقبلية، وعليــه تســعى الشــركة للتوســع فــي قنــوات البيــع علــى ســبيل المث
ــم  ــات وتقدي ــات والمطالب ــة للمبيع ــرق إبداعي ــكار ط ــركة إلبت ــعى الش ــهولة، وتس ــر وس ــكل يس ــات ب ــذه الخدم ــن ه ــتفادة م ــن باإلس ــن والمقيمي المواطني

خدمــات للعمــالء بشــكل أفضــل ومتزامــن مــع التطــورات التقنيــة ومتطلبــات العمــالء.

القدرة على تحقيق عوائد إستثمار ُمرضية في الظروف اإلقتصادية الحالية :ب. 
تعتمــد النتائــج الماليــة لمــالذ جزئًيــا علــى أدائهــا االســتثماري، وقــد تتأثــر ربحيــة الشــركة مــن إرتفــاع وإنخفــاض عوائــد اإلســتثمار مــن وقــت آلخــر نتيجــة الظــروف 
والمخاطــر التــي تؤثــر علــى تلــك اإلســتثمارات وتقلبــات الســوق والظــروف اإلقتصاديــة المحليــة والعالميــة، وعليــه تحــرص الشــركة علــى تنويــع إســتثماراتها و 

انتقــاء أفضــل األدوات اإلســتثمارية بمــا يتناســب مــع خططهــا اإلســتثمارية والمخاطــر المحتملــة لذلــك.

المخاطر النظامية والقانونية: ج.   
تخضــع عمليــات التأميــن التــي تقــوم بهــا الشــركة لإلشــراف والمراقبــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربي الســعودي مــن خالل نظــام مراقبــة التأميــن التعاوني 
والئحتــه التنفيذيــة، وكذلــك الالئحــة التنفيذيــة لمجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي فيمــا يخــص منتــج التأميــن الصحــي، وبوجــه عــام فــإن التنظيــم واإلشــراف 
علــى التأميــن تحديــًدا موجهــان لمصلحــة المؤمــن لهــم والمســتثمرين، وعليــه فــإن شــركة مــالذ تعمــل وبشــكل مســتمر بتطويــر أنظمتهــا الداخليــة لتتناســب 

مــع المتطلبــات النظاميــة المتطــورة.

مخاطر التقنية وإستمرارية العمل: د.   
تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تقنيــة معلومــات خاصــة بهــا، وبالرغــم مــن أن الشــركة تتخــذ إجــراءات أمنيــة مناســبة، إال أن أنظمــة المعلومــات قــد تتعــرض 
ــد مــن التكاليــف  ــرات طويلــة قــد يزي ــة، فالتعــرض لتلــك األعطــال أو إســتمراها لفت ــر أو أخطــاء بشــرية أو كــوارث طبيعي ــراق أو فيروســات كمبيوت ــات إخت لعملي
والنفقــات الرأســمالية ممــا يؤثــر ســلبًا علــى نتائــج الشــركة الماليــة، حيــث قامــت الشــركة بإنشــاء إدارة أمــن المعلومــات ترتبــط مباشــرة مــع الرئيــس التنفيــذي 
لتقــوم هــذه اإلدارة بخلــق بيئــة آمنــة فــي حمايــة وأمــن معلومــات الشــركة، وبذلــك أسســت الشــركة ‘‘خطــة طــوارئ’’ شــاملة وفعالــة للحــد والتقليــل مــن 

ضــرر هــذه الحــوادث وضمــان إســتمرارية العمــل.

مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب هـ.   
ــات  ــع سياس ــتدعي وض ــو مايس ــة، وه ــن المختلف ــات التأمي ــق عملي ــن طري ــاب ع ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــى غس ــرض إل ــن مع ــاع التأمي ــركة أن قط ــدرك الش ت
ــح ذات العالقــة، عليــه قامــت الشــركة بإنشــاء نظــام إلكترونــي  ــة الواجبــة المنصــوص عليهــا فــي اللوائ وتطبيقــات خاصــة بقبــول العميــل وإجــراءات العناي

ــة.    ــات النظامي ــة المتطلب ــي لمتابع داخل
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مقارنة نتائج األعمال:  -31
“بآالف الرياالت”

2018 م2017 م 2016 م2015 م2014 مالبيان
اإليرادات:

1,412,8411,863,4782,167,856726,978729,076إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)69,718()56,067()667,164()339,695()147,087(يخصم: أقساط إعادة التأمين الصادرة

1,265,7541,523,7831,500,692670,911659,358صافي أقساط التأمين المكتتبة

)47,500(163,684)76,850(197,491)232,271(التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

1,033,4831,721,2741,423,842834,595611,858صافي أقساط التامين المكتسبة

31,81656,482415,33298,00815,736عمولة إعادة التأمين

39,67323,34040,76814,76121,662دخل إستثمار و إيرادات أخرى

1,104,9721,801,0961,879,942947,364649,256مجموع اإليرادات

التكاليف والمصاريف :

811,0981,444,7941,955,189975,630606,774إجمالي المطالبات المدفوعة

)82,624()71,857()353,885()62,084()59,383(يخصم: حصة معيدي التأمين

751,7151,382,7101,601,304903,773524,150صافي المطالبات المدفوعة

)119,165()157,014(175,340102,76021,970التغير في المطالبات تحت التسوية

927,0551,485,4701,623,274746,759404,985صافي المطالبات المتكبدة

55,958171,927217,66698,01877,336تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

22,57427,21138,75019,74520,508أقساط تأمين فائض الخسارة

-)18,471(18,471--إحتياطي عدم مطابقة األصول

11,532)3,000(1,0007,400)5,317(مخصص / ) عكس ( الديون المشكوك في تحصيلها 

72,68972,00678,56067,89671,879رواتب تشغيلية وإدارية

38,22545,36545,99547,44546,030مصاريف عمومية وإدارية أخرى

1,111,1841,802,9792,030,116958,392632,270مجموع التكاليف والمصاريف

16,986)11,028()150,174()1,883()6,212(صافي فائض / )عجز(  السنة قبل الزكاة  

صافي الفائض / العجز المحول إلى قائمة عمليات 
15,630)11,028()150,174()1,883()6,212(المساهمين

1,356----صافي نتيجة الفترة
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين:   -32
“بآالف الرياالت السعودية“

رأس المالالبيان
إحتياطي 

نظامي
العجز 

المتراكم

التغير في 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات 
المتاحة للبيع

مكاسب أو 
خسائر  إعادة 
قياس خطط 

المنافع 
المحددة

المجمـــوع

300,000----300,000تمويل رأس المال

)68,207(-)9,000()59,207(--مجموع الخسارة الشاملة للفترة

231,793-)9,000()59,207(300,000الرصيد في 31 ديسمبر 2008م

20,419-7,22813,191--مجموع الربح الشامل للسنة

252,212-4,191)51,979(300,000الرصيد في 31 ديسمبر 2009م

10,399-)7,675(18,074--مجموع الربح الشامل للسنة

262,611-)3,484()33,905(300,000الرصيد في 31 ديسمبر 2010م

17,923-14,0923,831--مجموع الربح الشامل للسنة

280,534-347)19,813(300,000الرصيد في 31 ديسمبر 2011م

42,001-30,46711,534--مجموع الربح الشامل للسنة

---)2,131(2,131-محول لإلحتياطي

322,535-300,0002,1318,52311,881الرصيد في 31 ديسمبر 2012م

)31,555(-10,279)41,834(--مجموع الربح الشامل للسنة

290,980-22,160)33,311(300,0002,131الرصيد في 31 ديسمبر 2013م

)14,761(-)1,049()13,712(--مجموع الربح الشامل للسنة

276,219-21,111)47,023(300,0002,131الرصيد في 31 ديسمبر 2014م

)17,785(-)7,902()9,883(--مجموع الربح الشامل للسنة

258,434-13,209)56,906(300,0002,131الرصيد في 31 ديسمبر 2015

)169,075(-)12,901()156,174(--مجموع الربح الشامل للسنة

89,359-308)213,080(300,0002,131الرصيد في 31 ديسمبر 2016

)19,436()1,754()654()17,028(--مجموع الربح الشامل للسنة

---180,000-)180,000(تخفيض رأس المال *
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380,000----380,000زيادة رأس المال - أسهم حقوق األلولوية  *

بنود تم تعديلها و إضافتها في قائمة 
الدخل الشامل اآلخر بعد إعادة تصنيف 

القوائم حسب متطلبات ساما ومتطلبات 
المعايير الدولية للتقرير المالي*

---346197543

450,466)1,557(-)50,108(500,0002,131الرصيد في 31 ديسمبر 2017

)375()2,774()231(2,630--مجموع الربح الشامل للسنة

450,091)4,331()231()47,478(500,0002,131الرصيد في 31 ديسمبر 2018

خــالل العــام 2017م تــم تخفيــض رأس المــال مــن 300 مليــون ريــال إلــى 120 مليــون ريــال وذلــك بإلغــاء عــدد 18 مليــون ســهم وكذلــك تــم زيــادة رأس المــال مــن   •
120 مليــون ريــال إلــى 500 مليــون ريــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة 32 مليــون ســهم.

كمــا تــم فــي العــام 2017 إعــادة هيكلــة و تصنيــف بعــض بنــود قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر ) جــزء مــن حقــوق الملكيــة ( وإضافــة و تعديــل بعــض المبالغ لتتماشــى   •
مــع متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي و متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة ، كمــا تــم إضافــة التغيــرات فــي خطــط 
المنافــع المحــدودة فــي القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31  ديســمبر 2018 ، و عليــه تطلــب األمــر إعــادة هيكلتهــا و إضافتهــا فــي قائمــة المركــز المالــي 

للســنة المقارنــة 2017 م .

مقارنة األصول والخصوم :  -33
“بآالف الرياالت“:

2018 م2017 م 2016 م2015 م2014 مالبيان
موجودات عمليات التأمين:

457,254538,794807,533477,89866,352النقدية وشبه النقدية

50,621235,76675,00055,000365,349إستثمارات قصيرة األجل

35,30336,8695,3464,6003,322إستثمارات متاحة للبيع

457,636263,678158,624114,853172,366ذمم مدينة ، صافي

629,282533,953503,920187,430148,011موجودات أخرى

1,630,0961,609,0601,550,423839,781755,400مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين:

79,51880,324151,498220,85247,791النقدية وشبه النقدية

163,000313,000--15,000إستثمارات قصيرة األجل

192,006174,90772,83435,85132,299إستثمارات متاحة للبيع

30,46731,07849,69579,66797,239موجودات أخرى
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316,991286,309274,027499,370490,329مجموع موجودات المساهمين

1,947,0871,895,3691,824,4501,339,1511,245,729مجموع الموجودات

مطلوبات عمليات التأمين:

37,690180,20342,12210,2875,266ذمم معيدي التأمين

1,405,1841,242,7431,159,817669,400571,343إحتياطيات فنية

187,222186,114348,484160,094178,791مطلوبات أخرى

1,630,0961,609,0601,550,423839,781755,400مجموع مطلوبات عمليات التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين:

40,77227,875184,66847,34735,907مطلوبات المساهمين

276,219258,43489,359452,023454,422حقوق المساهمين

316,991286,309274,027499,370490,329مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

1,947,0871,895,3691,824,4501,339,1511,245,729مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة :  -34

المنطقة
التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها  التابعة

النسبة إجمالي اإليرادات

33%243,352,971الوسطى 

6%42,401,178الشرقية 

2%15,708,575الغربية 

46%334,196,551الحسابات الرئيسية 

13%93,416,859المبيعات اإللكترونية

100%729,076,134المجموع 
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات الشركة المعلنة:  -35
“بألف ريال سعودي“

نسبة التغير التغيرات + أو -2017 م2018 مالبيان
0.29%+729,076726,978إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

24.35%+)56,067()69,718(أقساط إعادة التأمين المسندة

3.86%+)19,745()20,508(مصاريف فائض الخسارة

-1.89%-638,850651,166صافي أقساط التأمين المكتتبة

-27.43%-591,350814,850أقساط التأمين المكتسبة

-83.94%-15,73698,008عموالت إعادة التأمين

-25.64%-5,8357,847إيرادات أخرى

-45.77%-)746,759()404,985(صافي المطالبات المتكبدة

-21.10%-)98,018()77,336(تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

-17.41%-)2,584()2,134(إستهالك

37.89%+)93,870()129,441(مصروفات تشغيلية أخرى

)17,942(1,159الربح )الخسارة( التشغيلي

128.91%+15,8276,914أرباح إستثمار

)11,028(16,986الربح )الخسارة( للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

إيضاح اإلختالف في معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :  -36

ــر  ــًا لمعايي ــا وفق ــم إعداده ــم يت ــة، ول ــر المالي ــة بالتقاري ــة الخاص ــر الدولي ــًا للمعايي ــة وفق ــم المالي ــداد القوائ ــت بإع ــركة قام ــأن الش ــي ب ــع الخارج ــر المراج ــي تقري ــا ورد ف كم
المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتؤكــد الشــركة عــدم وجــود أي فروقــات جوهريــة أو أثــر مالــي نتيجــة إلعدادهــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة عــن 

ــر المحاســبة الســعودية. معايي

سياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:  -37
ــاح لمالكــي  ــع ، وتكــون أحقيــة األرب ــخ التوزي ــخ اإلســتحقاق وتاري ــاح وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر بهــذا الشــأن، ويبيــن القــرار تاري يســتحق المســاهم حصتــه فــي األرب
ــاح أو  ــع األرب ــرارات لتوزي ــأي ق ــر ب ــة دون تأخي ــوق المالي ــة الس ــركة هيئ ــغ الش ــتحقاق ، وتُبل ــدد لإلس ــوم المح ــة الي ــي نهاي ــاهمين ف ــجالت المس ــي س ــجلين ف ــهم المس األس
التوصيــة بذلــك وتدفــع األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي المــكان والمواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة ، وفقــًا للتعليمــات التــي تصدرهــا الجهــة المختصــة 

مــع مراعــاة الموافقــة الكتابيــة المســبقة لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
وباإلســتناد إلــى المــادة الخامســة مــن الئحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة ، تعتمــد سياســة توزيــع األربــاح فــي الشــركة علــى تحقيــق عوائــد ومكاســب مجزيــة للمســتثمرين 

فــي أســهم الشــركة ، بحيــث يمتــد أثــر تلــك العوائــد والمكاســب ليشــمل المحــاور التاليــة:
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سياسة توزيع األرباح:
توزيــع أربــاح نقديــة مجزيــة علــى المســاهمين بعــد األخــذ فــي اإلعتبــار العوامــل المختلفــة القائمــة وقــت التوزيــع بمــا فــي ذلــك الوضــع المالــي للشــركة ومتطلبــات   •

ــام ــادي الع ــع االقتص ــى الوض ــة إل ــركة باإلضاف ــة للش ــان المتاح ــدود اإلئتم ــع وح ــة للتوزي ــاح القابل ــل واألرب ــال العام رأس الم
منــح أســهم مجانيــة للمســاهمين فــي حالــة توفــر الظــروف والمتطلبــات الخاصــة بذلــك والمرتبطــة باألربــاح المبقــاة ومكونــات حقــوق المســاهمين فــي المراكــز   •

والقوائــم الماليــة للشــركة.
تكــون أحقيــة األربــاح ســواء األربــاح النقديــة أو أســهم المنحــة لمالكــي األســهم المســجلين بســجالت مركــز اإليــداع لــدى شــركة الســوق الماليــة فــي نهايــة تــداول   •

يــوم إنعقــاد الجمعيــة العامــة.
تدفع الشركة األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.  •

اإلعالن عن توزيع األرباح:
القــرار الخــاص باإلعــالن والســداد للتوزيعــات متضمنــا القــرار الخــاص بمقــدار التوزيعــات واإلجــراءات الخاصــة بســدادها يتــم إتخــاذه عــن طريــق الجمعيــة العامــة   •

اإلدارة. مجلــس  توصيــات  علــى  بنــاء  للمســاهمين 
القرار الخاص باإلعالن والسداد للتوزيعات سوف يكون موضوع مستقل في جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين.  •

القــرار الخــاص بتحديــد مقــدار التوزيعــات واإلجــراءات الخاصــة بســدادها، ســوف يتــم اتخــاذه بواســطة مجلــس اإلدارة فــي إجتماعــه عندمــا يتــم إعتمــاد التوزيــع المبدئــي   •
ــاهمين.  ــة للمس ــة العام ــه للجمعي ــة ب ــم التوصي ــام، ويت ــن الع ــركة ع ــاح الش ــي أرب لصاف

يتم اتخاذ القرار الخاص باإلعالن عن التوزيعات لألسهم وفقا للنظام األساسي للشركة.  •

وصف المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  -38
أقــر مجلــس اإلدارة تعديــالت علــى سياســة تنظيــم تعــارض المصالــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة والمــدراء التنفيذييــن والمســاهمين لتتماشــى مــع اللوائــح واألنظمــة 
الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة. وقــد تمــت بعــض التعامــالت والعقــود التــي كانــت الشــركة طرفــًا فيهــا وتوجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة 

وكبــار التنفيذييــن ولــم تمنــح الشــركة أي ميــزة خاصــة لهــذه التعامــالت ، وهــي كالتالــي:

الطرف ذو العالقة 
)الشركة ( 

نوع العالقة بالشركة
طبيعة 
العقد / 
العمل

شروط العمل / العقدمدتها
إجمالي 

التعامالت 
)أقساط التأمين (

بحسب مؤسسة النقد العربي سنةطبي ومركبات تأمين شخصي لعضو مجلس اإلدارة محمد العماري 
22,000السعودي، التوجد مزايا تفضيلية

بحسب مؤسسة النقد العربي سنةطبي و مركبات تأمين شخصي لعضو مجلس اإلدارةعبدالمحسن الصالح 
18,519السعودي، التوجد مزايا تفضيلية

بحسب مؤسسة النقد العربي سنةمركبات تأمين شخصي لعضو مجلس اإلدارةعبيد الرشيد
6,828السعودي، التوجد مزايا تفضيلية

شركة اليسر للتمويل 
والتأجير

يشارك في عضوية مجلس إدارتها سعادة 
األستاذ / محمد بن سليمان الحجيالن )عضو 

مجلس اإلدارة (
بحسب مؤسسة النقد العربي سنةمركبات 

209,716,844السعودي، التوجد مزايا تفضيلية

شركة ناسكو السعودية 
لوساطة التأمين *

يشارك في ملكيتها سعادة المهندس / 
بحسب مؤسسة النقد العربي سنةإعادة تأمينمبارك الخفرة ) رئيس مجلس اإلدارة (

188,087السعودي، التوجد مزايا تفضيليه
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* أقساط إعادة تأمين مدفوعة خالل العام لشركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين :
تمثل المبالغ المسددة فعليًا وال تشمل المطالبات تحت التسوية والمخصصات الفنية.  •

قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة ممــن حصلــوا علــى وثائــق تأميــن مــن الشــركة بســداد األقســاط المســتحقة عليهــم كاملــة وبنفــس مميــزات الوثائــق الممنوحــة لكافــة   •
العمــالء بــدون أي معاملــة تفضيليــة.

وبخــالف ذلــك ، ال توجــد خــالل هــذه الفتــرة للشــركة أيــة عقــود كانــت الشــركة طرفــا فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة للرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أو ألي   •
شــخص ذو عالقــة بــأي منهــم ، وال توجــد أيــة ترتيبــات أو إتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو تعويــض.

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم   -39
أو أدوات دين الشركة :  

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة  2018م

إسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو تسلسل
حقوق اإلكتتاب

نهاية العامبداية العام
نسبة التغييرصافي التغيير عدد 

األسهم
أدوات 
أدوات عدد األسهمالدين

الدين

-99%)131,991(133,9912,000مبارك بن عبد اهلل الخفرة1

0%-14,27514,275محمد بن علي حميدان العماري2

0%-400400عبد المحسن بن محمد عبد الرحمن الصالح3

0%-1,6661,666 عبيد بن عبد اهلل عبيد الرشيد4

0%-400400محمد بن صالح علي العذل5

0%-1,6661,666محمد بن عبد العزيز محمد النملة6

0%-1,6861,686فواز بن محمد فواز الفواز7

0%-400400طارق بن عثمان عبد اهلل العبد الجبار8

----  محمد بن سليمان الحجيالن9
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات    -40
دين الشركة:  

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة  2018م

إسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو تسلسل
حقوق اإلكتتاب

نهاية العامبداية العام
نسبة التغييرصافي التغيير عدد 

األسهم
أدوات 
أدوات عدد األسهمالدين

الدين

----فواز بن عبد الرحمن الحجي 1

----رامي الحوشان2

----طارق الغامدي 3

----عمار الصيرفي 4

----أحمد الحريري5

----خالد عارف 6

أنشطة األسهم وأدوات الدين:   -41
خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 م ، ال توجــد أي أدوات ديــن صــادرة عــن الشــركة ، وال توجــد أيــة مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت 
أليــة أشــخاص ، وال توجــد أيــة مصلحــة وحقــوق خيــار وحقــوق إكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن أو أفــراد أســرهم فــي أســهم الشــركة ، كمــا ال 
توجــد أيــة أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو أي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق إكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة أو منحتهــا خــالل تلــك الفتــرة ، كذلــك 
ال توجــد أيــة حقــوق تحويــل أو إكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق خيــار أو شــهادات حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل 
تلــك الفتــرة ، وال يوجــد أي إســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أليــة أدوات ديــن قابلــة لإلســترداد ، كذلــك ال توجــد أيــة ترتيبــات أو إتفــاق تنــازل مــن أي مــن 

المســاهمين عــن أي حقــوق فــي األربــاح.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:   -42
ويفصح عنها في شكل جدول : 

أسباب الطلب تاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

إجراءات الشركة12018/02/15

الجمعية العامة  22018/05/09

إجراءات الشركة32018/05/21

إجراءات الشركة 42018/12/04
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بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات    -43
أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها :   

البيان

2018 م
بيان األسبابوصف موجز لها

المسدد
المستحق حتى 

نهاية الفترة المالية 
السنوية ولم يسدد

6,033,518الزكاة
تم تكون مخصص تقديري 

بقيمة 13 مليون ريال 
وحتى تقديم اإلقرار 

المسدد بقيمة 6,033 مليون مدفوعات 
الزكاة التي تمت في 2018 عبارة عن:6,005 

مليون ريال المسدد للهيئة عن الفترة 
المنتهية في 31-ديسمبر-2017،  وبقيمة 

28,518  ريال دفعات مسددة لإلفراج عن 
الدفعات النهائية للعقود الحكومية )تخصم 

من الزكاة المستحقة عن العام 2018( 

يتم تقديم إقرار الزكاة قبل 2019/04/30

41,804,8371,595,843الضريبة

المسدد ، يخص الفتره من يناير 2018 حتى 
نوفمبر 2018 ،  مقابل  كاًل من = ضريبة 

اإلستقطاع ) مدفوعات إعادة التأمين 
والخدمات اإلستشارية والفنية ( بقيمة  

1,773,726.82 + ضريبة القيمة المضافة 
بقيمة  40,031,109.73

المستحق للهيئة يخص شهر 
ديسمبر2018 م ،  ويمثل  = 57,643 ريال 
تخص ضريبة االستقطاع عن شهر ديسمبر  

+ 1,538,200 ريال تخص ضريبة القيمة 
المضافة عن شهر ديسمبر، واإلجمالي 

تم سداده في 07 فبراير 2019 

المؤسسة العامة للتأمينات 
المستحق للمؤسسة يخص إشتراكات شهر 6,302,329528,456اإلجتماعية 

ديسمبر للعام 2018 

تم سدادها بتاريخ 10 يناير2019  ، علمًا أن 
آخر تاريخ مسموح به للسداد هو 15 يناير 

2019

تكاليف إصدار التأشيرات للموظفين غير  - 142,213تكاليف تأشيرات وجوازات
السعوديين - تم السداد

رسوم كروت العمل للموظفين غير  - 847,677رسوم مكتب العمل
السعوديين- تم السداد

إقرار مجلس اإلدارة:  -44
ويقر مجلس اإلدارة بالتالي:

1.  أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2.  أن نظام الرقابة تم إعداده على أُسس سليمة ونُفذ بفعالية.

3.  أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
اليوجد أي قروض على الشركة )سواء واجبة السداد أم غير ذلك(.  .4

اليوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.  .5
اليوجــد أي تعــارض بيــن أي توصيــات مــن لجنــة المراجعــة وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة ، وال يوجــد أي توصيــات للجنــة المراجعــة رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن   .6

ــي. ــع الداخل ــن المراج ــه أو تعيي ــم آدائ ــه وتقيي ــد أتعاب ــه وتحدي ــركة وعزل ــابات الش ــع حس مراج
اليوجد أي تحفظ في تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية.  .7

اليوجد أي عقوبة أو قيد إحتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية يكون له عالقة بالشركة.  .8
اليوجد كبار مساهمين في الشركة.  .9

التوجد إستثمارات أو إحتياطات أُنشأت لمصلحة موظفي الشركة.  .10

***************
واهلل الموفق
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تقرير مراجعي الحسابات
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31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر 
2017

بآالف الرياالت السعوديةإيضاحات

موجودات 
5114,143698,750نقدية وما في حكمها

6678,349218,000ودائع مرابحة قصيرة األجل
7172,366114,853ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة، صافي
819,19016,071 )ب(حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

867,855107,755 )أ( - 14حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

817,8787,965 )أ(حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 
921,05817,508تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

1,0881,205أقساط فائض الخسائر المؤجلة

1035,62140,451استثمارات متاحة للبيع

1121,64012,481مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

123,8345,172ممتلكات ومعدات

1375,00075,000وديعة نظامية
5,5054,118عوائد استثمار مستحقة من الوديعة النظامية

1,233,5271,319,329مجموع الموجودات
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قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2018



31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر 
2017

بآالف الرياالت السعوديةإيضاحات
مطلوبات 

54,31340,798مطالبات حاملي وثائق تأمين مستحقة
1593,46999,930مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

5,26610,287أرصدة معيدي تأمين دائنة
8267,020216,401 )ب(أقساط التأمين غير المكتسبة

4,4693,993عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
835,039106,001 )أ(مطالبات تحت التسوية 

8236,506317,264 )أ(مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

815,61210,514 )أ(احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

812,69715,227 )أ(احتياطيات تقنية أخرى 

1716577مستحق ألطراف ذات عالقة
1613,85213,081مكافأة نهاية الخدمة

9,6578,301الفائض المتراكم 
1829,86622,871مخصص الزكاة

5,5054,118دخل عموالت مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي
783,436868,863مجموع مطلوبات 

حقوق المساهمين
19500,000500,000رأس المال

2,1312,131احتياطي نظامي
)50,108()47,478(خسائر متراكمة

-)231(مكاسب غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
)1,557()4,331(خسائر إعادة قياس خطط المنافع المحددة

450,091450,466مجموع حقوق الملكية
1,233,5271,319,329مجموع مطلوبات وحقوق الملكية

--20اإللتزامات المحتملة
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31 ديسمبر 

2018
31 ديسمبر 

2017
بآالف الرياالت السعوديةإيضاحات 

اإليرادات
729,076726,978إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)2,428()3,894(أقساط إعادة التأمين المسنده – محلية
)53,639( )65,824(أقساط إعادة التأمين المسنده – دولية

)19,745()20,508(مصاريف فائض الخسائر
8638,850651,166 )ب(صافي أقساط التأمين المكتتبة

163,684)47,500(التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي
8591,350814,850 )ب(صافي أقساط التامين المكتسبة

15,73698,008عمولة إعادة التأمين المكتسبة
5,8357,847إيرادات إكتتاب اخرى

612,921920,705مجموع اإليرادات

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
606,774975,630إجمالي المطالبات المدفوعة

)71,857( )82,624(حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
524,150903,773صافي المطالبات المدفوعة

)18,638( )31,062(التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي
)126,548()90,671(التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي

)7,159( 5,098التغيرات في احتياطيات أقساط تأمين إضافية 
)4,669()2,530(التغيرات في احتياطيات أخرى 

404,985746,759صافي المطالبات المتكبدة

77,33698,018تكاليف اكتتاب وثائق تأمين 
482,321844,777مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

130,60075,928صافي دخل اإلكتتاب 
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 قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر
2017

 )بآالف الرياالت السعودية(إيضاحات 

)المصاريف(/ اإليرادات التشغيلية األخرى 
3,000)11,532(7)مخصص(/ عكس ديون مشكوك في تحصيلها

)67,896()71,879(22رواتب تشغيلية وإدارية
)47,445()46,030(23مصاريف عمومية وإدارية أخرى

2119,6608,989أرباح اإلستثمار
)2,075( )3,833(21-10انخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 

18,471-احتياطي عدم مطابقة األصول
)86,956( )113,614(مجموع المصاريف التشغيلية األخرى

)11,028(16,986مجموع الدخل من العمليات 

-)1,356(مجموع الدخل العائد لعمليات التأمين 

)11,028(15,630مجموع الدخل العائد للمساهمين 

ربحية السهم األساسية والمخفضة – معدلة
)0.57(240.31)بالريال السعودي(

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة –
2450,00019,224 المعدلة )باألالف(
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31 ديسمبر

2018
31 ديسمبر

2017

 )بآالف الرياالت السعودية(

)11,028(16,986إجمالي الدخل للسنة
الدخل الشامل اآلخر : 

بنود سيعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

خسائر إعادة قياس االستثمارات المتاحة للبيع  -)231( )654(

بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

)خسائر( / مكاسب  إعادة قياس خطط المنافع   -
197)2,774(المحددة

)11,485(13,981إجمالي الدخل الشامل للسنة 

149 )1,356(إجمالي الدخل الشامل العائد لعمليات التأمين  
)11,336(12,625إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين 
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 قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



    
   

اإلحتياطي رأس المال
النظامي

الخسائر 
المتراكمة

إحتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
المتاحة للبيع

خسائر اعادة 
قياس خطط 

المنافع 
المحددة

اإلجمالي

بآالف الرياالت السعودية

450,466)1,557(-)50,108(500,0002,131الرصيد في 1 يناير 2018

15,630--15,630--صافي دخل السنة

)13,000(--)13,000(--مخصص الزكاة للسنة 

التغير في احتياطي القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة للبيع 
---)231(-)231(

التغير في احتياطي إعادة قياس خطط 

المنافع المحددة
----)2,774()2,774(

450,091)4,331()231()47,478(500,0002,131الرصيد في 31 ديسمبر 2018

87,951)1,754(654)213,08(300,0002,131الرصيد في 1 يناير 2017

---180,000-)180,000(تخفيض رأس المال 

380,000380,000أسهم حقوق اإلكتتاب المصدرة

)11,02(--)11,028(--صافي خسارة السنة 

)6,000(--)6,000(--مخصص الزكاة للسنة 

التغير في احتياطي القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة للبيع
---)654(-)654(

لتغير في احتياطي إعادة قياس خطط

المنافع المحددة
----197197

450,466)1,557(-)50,108(500,0002,131الرصيد في 31 ديسمبر 2017
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  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



 
  

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

 )بآالف الرياالت السعودية(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

)11,028(16,986صافي الدخل / خسارة للسنة
التعديالت للبنود غير النقدية :

2,1342,584استهالك
3,8332,075خسارة اإلنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

102802خسارة بيع استثمارات متاحة  للبيع
2,2073,568مخصص مكافآت نهاية الخدمة 

)3,000(11,532مخصص / )عكس مخصص الديون( المشكوك في تحصيلها
36,794)4,999(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
46,771)69,045(ذمم أقساط تأمين و معيدي تأمين مدينة 

102,078)3,119(حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية والمطالبات 

29,98748,020المتكبدة والغير مبلغ عنها، صافي 

30,439)3,550(تكاليف إكتتاب وثائق التأمين المؤجلة 
)1,205(117فائض خسائر أقساط تأمين مؤجلة 

10,382)9,159(مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
)85,775(13,515مطالبات حاملي وثائق تأمين مستحقة 

)99,256()6,543(مطلوبات مستحقة ومطلوبات أخرى
)31,780()5,021(أرصدة معيدي تأمين دائنة 
)265,762( 50,619أقساط تأمين غير مكتسبة

)19,621( 476عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
)61,779( )70,962(مطالبات تحت التسوية 

)131,427()80,758(مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
)11,828(2,568إحتياطيات تقنية أخرى 

)18,471(-احتياطي عدم مطابقة األصول
8822مستحق ألطراف ذات عالقة

)4,244()4,128(مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
)3,436( )6,005(زكاة مدفوعة
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



31  ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

 )بآالف الرياالت السعودية(

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)143,000( )460,349(ودائع مرابحة قصيرة األجل، صافي
)354( )796(إضافات/ الممتلكات والمعدات

)30,000(-الوديعه النظامية 
66434,944عائدات بيع استثمارات متاحة للبيع 

)138,410()460,481(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
380,000-عوائد أسهم االكتتاب المصدرة 

380,000-صافي النقد من األنشطة التمويلية 

)260,281( )584,607(صافي التغير في النقدية وما في حكمها
698,750959,031النقدية وما في حكمها، بداية السنة

114,143698,750النقدية وما في حكمها، نهاية السنة
معلومات غير نقدية:

180,000-تخفيض رأس المال 
)654()231(التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

1,387672عوائد إستثمار الوديعة النظامية
-17,083شطب ذمم مدينة مكون بها مخصص بالكامل

2,774213خسائر إعادة قياس خطط المنافع المحددة 
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عــام  -1 

شــركة مــالذ للتأميــن التعاونــي )‘‘الشــركة’’( هــي شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربية الســعودية بموجب المرســوم 
الملكــي رقــم م/60، وتــم تســجيلها بتاريــخ 21 ربيــع األول 1428هـــ الموافــق 9 ابريــل 2007 بموجــب الســجل التجــاري رقــم1010231787. إن عنــوان المركز 

الرئيســي للشــركة هــو طريــق األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز، ص ب 99763، الريــاض 11625، المملكــة العربيــة الســعودية.

إن أهداف الشركة هي ممارسة أعمال التأمين والخدمات التابعة حسب النظام األساسي للشركة واألنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.

أسس االعداد   -2 

بيان اإللتزام

ــر المالــي الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة المعدلــة مــن قبــل مؤسســة  تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة وفقــًا المعاييــر الدوليــة للتقري
ــر الماليــة الصــادرة عــن  ــزكاة وضريبــة الدخــل، والــذي يقتضــي تطبيــق جميــع المعاييــر الدوليــة للتقاري النقــد العربــي الســعودي ”ســاما” للمحاســبة علــى ال
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة باســتثناء تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 12 – ”ضرائــب الدخــل” وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي رقــم 21 – ”الرســوم” فيمــا يتعلــق بالــزكاة وضريبــة الدخــل. بموجــب تعميــم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي »ســاما« رقــم 381000074519 
ــزكاة وضريبــة الدخــل  ــزكاة وضريبــة الدخــل، فــإن ال ــل 2017م والتعديــالت الالحقــة مــن خــالل بعــض التوضيحــات المتعلقــة بالمحاســبة علــى ال ــخ 11 إبري بتاري

تســتحق علــى أســاس ربــع ســنوي وتحمــل علــى حقــوق المســاهمين ضمــن األربــاح المبقــاة.

تشــتمل القوائــم الماليــة المرفقــة على كافة التعديالت االعتيادية التي تشــتمل بشــكل أساســي على المســتحقات المتكــررة التي تعتقد إدارة الشــركة بأنها
ضرورية لكي تظهر بعدل قوائم المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية.

الشــركة  تحتفــظ  )“الالئحــة”(،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  التعاونــي  التأميــن  شــركات  مراقبــة  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  متطلبــات  حســب 
بحســابات منفصلــة  لعمليــات التأميــن وعمليــات المســاهمين وتعــرض القوائــم الماليــة وفًقــا لذلــك. يتــم تســجيل اإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة 
اإلدارة. ومجلــس  اإلدارة  قبــل  مــن  المشــتركة  العمليــات  مصاريــف  توزيــع  أســاس  تحديــد  يتــم  المعنيــة.  المحاســبية  الدفاتــر  فــي  نشــاط  بــكل 

طبقــًا ألنظمــة التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية و لوائحهــا التنفيذيــة، يتعيــن علــى الشــركة توزيــع 10% مــن صافــي فائــض الســنة مــن عمليــات 
التأميــن إلــى حاملــي وثائــق التأميــن، والنســبة المتبقيــة البالغــة 90% مــن الفائــض يجــب تحويلهــا إلــى عمليــات المســاهمين.  يتــم تحويــل أي عجــز ناتــج مــن 

عمليــات التأميــن إلــى عمليــات المســاهمين بالكامــل. 
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إيضاحات عن القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



أسس القياس 

تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة  التاريخية، باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
تــم عــرض القوائــم الماليــة بالريــال الســعودي والــذي يعتبــر العملــة الوظيفيــة للشــركة. تــم تقريــب كافــة القوائــم الماليــة المعروضــة ألقــرب ألــف ، مــا لــم 

يذكــر خــالف ذلــك.
السنة المالية 

تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر . 
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ــة المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة تتماشــى مــع تلــك المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة للســنة  إن السياســات المحاســبية الهاّم
ــاه والتــي تســري علــى  ــة المذكــورة أدن ــر الحالي ــالت وتنقيحــات علــى المعايي ــدة وتعدي ــر جدي ــة فــي 31 ديســمبر 2017، باســتثناء تطبيــق معايي المنتهي

ــر 2017 والتــي لــم يكــن لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة للشــركة: الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 يناي

المعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد

المعاييــر الجديــدة أو التعديــالت التاليــة مــن غيــر المتوقــع أن يكــون لهــا أي تأثيــر مــادي علــى القوائــم الماليــة واختــارت الشــركة عــدم التبنــي المبكــر للمعاييــر 
التالية: 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 األدوات المالية )بما في ذلك التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4، عقود التأمين(   -  

فــي يوليــو 2014، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 األدوات الماليــة والــذي يحــل محــل المعيــار المحاســبي 
الدولــي رقــم 39 األدوات الماليــة: اإلثبــات والقيــاس. يتضمــن المعيــار متطلبــات تصنيــف وقيــاس جديــدة للموجــودات الماليــة، واســتخدام نمــوذج إتخفــاض 
ــب  ــدة. بموج ــوط الجدي ــبة التح ــات محاس ــي 39، ومتطلب ــبي الدول ــار المحاس ــي معي ــدة ف ــارة المتكب ــوذج الخس ــن نم ــدال م ــع ب ــان المتوق ــارة االئتم خس
ــة. أســاس التصنيــف  ــة ســيتم قياســها إمــا بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادل ــع الموجــودات المالي ــي رقــم 9 فــإن جمي ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي
ســيكون طبقــًا لنمــوذج األعمــال وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة، أبقــى المعيــار علــى معظــم متطلبــات المعيــار المحاســبي 
الدولــي 39 للمطلوبــات الماليــة مــا عــدا تلــك المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة فــإن هــذا الجــزء مــن تغيــرات القيمــة العادلــة العائــدة 
إلــى االئتمــان ســيتم تضمينهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر بــداًل مــن قائمــة الدخــل . كمــا تتوافــق متطلبــات محاســبة التحــوط مع ممارســات إدارة المخاطــر 

مــن حيــث المبــادئ و المنهجيــه المتبعــة. 

فــي ســبتمبر 2016 ، نشــر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 4 عقــود التأميــن التــي تتنــاول النتائــج 
المحاســبية لتطبيــق المعيــار رقــم 9 مــن المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي علــى شــركات التأميــن ومعيــار عقــود التأميــن الجديــد )المعيــار الــدولي للتقاريــر 

الماليــة 17(. 

تقــدم التعديــالت خياريــن بديليــن لشــركات التأميــن فــي تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 وذلــك فــي حــدود نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي رقــم 4 وهمــا : االســتثناء المؤقــت، ومنهجيــة إعــادة التصنيــف. 

ــار  ــق معي ــة تطبي ــر 2021م ومواصل ــى 01 يناي ــي 9 حت ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــخ تطبي ــل تاري ــة تأجي ــأة المؤهل ــت للمنش ــتثناء المؤق ــح االس يتي
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ــر  المحاســبة الدولــي رقــم 39 علــى الموجــودات و االلتزامــات الماليــة ، حيــث يجــوز للشــركة تطبيــق خيــار االســتثناء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقاري
الماليــة رقــم 9 إذا كانــت: 

1( لــم يســبق لهــا تطبيــق أي إصــدار مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 ، بخــالف متطلبــات العــرض و اإلفصــاح للمكاســب و الخســائر علــى اإللتزامــات 
الماليــة المصنفــة علــى أنهــا إلتزامــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح و الخســارة . 

2( يرتبط نشاط الشركة بالتأمين في تاريخ التقرير السنوي واللذي يسبق مباشرة تاريخ 01 ابريل 2016 م .
 

ــن قائمــة الدخــل و  ــة بي ــر محققــة مــن الموجــودات المالي ــاح و الخســائر الغي ــد المنشــأة تصنيــف األرب ــة إعــادة التصنيــف للمنشــأة أن تعي ــار منهجي ــح خي  يتي
ــي 39.  ــبة الدول ــار المحاس ــة معي ــوبة بطريق ــائر المحس ــب و الخس ــغ المكاس ــس مبال ــة بنف ــر المالي ــرة التقري ــة فت ــي نهاي ــر  ف ــامل اآلخ ــل الش ــة الدخ قائم
الشــركة مؤهلــة بتطبيــق خيــار االســتثناء المؤقــت للمعيــار الدولي للتقریر المالــي رقــم 9 فــي الفتــرات الماليــة الســنوية اللتــي تبــدأ فــي أو بعــد 01 ينايــر 

2018 م . كمــا يمكــن للشــركة تطبيــق منهيجــة إعــادة التصنيــف عنــد تطبيقهــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 ألول مــره. 

خــالل عــام 2018 ، أجــرت الشــركة تقييمــًا للتعديــالت اللتــي تمــت علــى المعاييــر الدوليــة وتوصلــت إلــى اســتنتاج مفــاده أن أنشــطتها مرتبطــة فــي الغالــب 
بالتأميــن . وعليــه تعتــزم الشــركة تطبيــق اإلســتثناء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9، و االســتمرار فــي تطبيــق المعيــار المحاســبي الدولــي 
رقــم 39 علــى موجوداتهــا و إلتزاماتهــا الماليــة فــي فتــرة إعــداد التقاريــر التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018 م وخــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م . 

المعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود اإليجار
يبــدأ تطبيقــه خــالل الفتــرة الماليــة التــي تبــدأ مــن او بعــد 1 ينايــر 2019. يلغــي المعيــار الجديــد نمــوذج المحاســبة الثنائــي الحالــي للمســتأجرين  فــي معيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم 17و الــذي يفصــل بيــن التأجيــر التمويلــي فــي قائمــة المركــز المالــي و اإليجــارات التشــغيلي فــي قائمــة الدخــل، حيــث اعتمــد 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 ، نمــوذج وحيــد للمحاســبة عــن عقــود اإليجــار واعتمــد تســجيلها فــي قائمــة المركــز المالــي فقــط. قــررت الشــركة عــدم 

التبنــي المبكــر لهــذا المعيــار . 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 – عقود التأمين
يبــدأ تطبيقــه خــالل الفتــرة الماليــة التــي تبــدأ مــن او بعــد 1 ينايــر 2021 ، وســوف يحــل محــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 ”عقــود التأميــن ” ، و يســمح 

بالتطبيــق المبكــر شــريطة أن يكــون تــم تطبيــق كال مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 15 ” االيــرادات مــن العقــود مــع العمــالء” ، والمعيــار 
ــاح و  ــة األرب ــي قائم ــا ف ــيظهر أثره ــي س ــن واللت ــادة التأمي ــن و إع ــاح للتأمي ــاس و اإلفص ــى القي ــادي عل ــر م ــود تأثي ــركة وج ــع الش ــة”، وتتوق و”األدوات المالي

ــي. ــز المال ــة المرك ــائر وقائم الخس
ــة  ــوم بعملي ــا تق ــد إال أنه ــار الجدي ــاد المعي ــى اعتم ــادي عل ــر م ــركة أي تأثي ــع الش ــار ، و ال تتوق ــذا المعي ــر له ــي المبك ــدم التبن ــركة ع ــررت الش ق

ــل.  التحلي
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فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية: 
النقدية و ما في حكمها

تتكــون النقديــة ومــا فــي حكمهــا مــن الحســابات الجاريــة لــدى البنــوك، وودائــع المرابحــة قصيــرة األجــل والتــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ 
اقتنائهــا.
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عقود التأمين

ــيناريو  ــأة العقــود ، س ــد نش ــا ، عن ــون فيه ــي يك ــك الت ــد أو تل ــد نشــأة العق ــن عن ــر تأمي ــتمل علــى مخاط ــود التــي تش ــا تلــك العق ــن بأنه ــرف عقــود التأمي تع
يشــتمل فــي جوهــره التجــاري علــى مخاطــر تأميــن. تعتمــد أهميــة مخاطــر التأميــن علــى كل مــن احتمــال وقــوع حــادث للجهــة المؤمنــة وحجــم األثــر المحتمــل 

المتعلــق بــه.
وحال تصنيف العقد كـ ”عقد تأمين”، فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل السنة .

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها
يتــم، بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي، إجــراء تقييــم للتأكــد مــن وجــود أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أي أصــل مالــي أو مجموعــة مــن الموجــودات 
الماليــة. )بمــا فــي ذلــك أرصــدة التأميــن المدينــة( وفــي حالــة وجــود دليــل موضوعــي علــى وقــوع خســائر انخفــاض فــي قيمــة أي اصــل مالــي ، يتــم تحديــد 

القيمــة المقــدرة القابلــة لالســترداد لذلــك األصــل، ويتــم إثبــات خســارة االنخفــاض ) الهبــوط ( بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى قيمتــه الدفتريــة ، كمــا يلــي:

بالنســبة للموجــودات الماليــة المثبتــة بالتكلفــة المطفــأة، تحــدد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة علــى اســاس الفــرق بيــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات   •  
الدفتريــة. والقيمــة  الفعلــي  الفائــدة  بمعــدل  مخصومــة  المتوقعــة  المســتقبلية  النقديــة 

•  بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة، تحدد خسارة اإلنخفاض في القيمة على اساس االنخفاض في القيمة العادلة.   

بالنســبة للموجــودات الماليــة المثبتــة بالتكلفــة، يحــدد اإلنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن التكلفــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية   •  
مماثــل.  مالــي  ألصــل  حاليــًا  الســوق  فــي  الســائد  العائــد  معــدل  اســاس  علــى  المخصومــة 

وألغــراض العــرض، يقّيــد االحتياطــي فــي البنــد الخــاص بــه فــي قائمــة المركــز المالــي، ويتــم تعديــل قائمــة الدخــل لعمليــات التأميــن والفائــض المتراكــم 
أو قائمــة الدخل الشــامل للمســاهمين.

عندمــا تــرى الشــركة أنــه ال يوجــد احتمــاالت واقعيــة الســترداد األصــل، فإنــه يتــم شــطب المبالــغ المتعلقــة بــه. وإذا مــا طــرأ الحقــًا أي نقــص فــي قيمــة خســارة 
االنخفــاض وأن ذلــك يعــود بصــورة موضوعيــة  إلــى حــدث وقــع بعــد إثبــات االنخفــاض فــي القيمــة، عندئــذ يتــم عكــس خســارة االنخفــاض المثبتــة ســابقًا مــن 

خــالل الربــح أو الخســارة.

تشــمل األدلــة الموضوعيــة علــى االنخفــاض الدائــم فــي قيمــة الموجــودات الماليــة أو مجموعــة مــن الموجــودات علــى البيانــات التي إســترعت إنتباه الشــركة 
عــن األحــداث التالية:

الصعوبات المالية الجوهرية للُمصدر أو المدين.  •  
اإلخالل بالعقد بما في ذلك التعثر أو التخلف عن السداد.  •  

هناك احتمالية إلفالس الُمصدر أو المدين أو إلعادة هيكلته المالية.  •  
عدم وجود سوق نشط للموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية.  •  

ــودات  ــن الموج ــة م ــن مجموع ــة م ــتقبلية المتوقع ــة المس ــات النقدي ــي التدفق ــاس ف ــل للقي ــص قاب ــود نق ــى أن وج ــير إل ــة تش ــة للمالحظ ــات قابل بيان  •  
الماليــة منــذ تاريــخ االعتــراف األولــي بهــذه الموجــودات، بالرغــم مــن عــدم إمكانيــة تحديــد أصــل مالــي معيــن مرتبــط بهــذا االنخفــاض. تشــمل هــذه البيانــات:

التغيرات السلبية في حالة السداد من قبل الُمصدرين أو المدينين في الشركة.  -  
الظروف االقتصادية المحلية أو الداخلية في بلد المصدر المرتبطة بحاالت التعثر في الموجودات.  -  
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االنخفاض في الموجودات غير المالية األخرى

ــة  ــم مراجع ــا. يت ــي قيمته ــاض ف ــود انخف ــن وج ــد م ــنوي للتأك ــار س ــراء إختب ــم إج ــل يت ــدد، ب ــي مح ــر إنتاج ــا عم ــس له ــي لي ــودات الت ــتهالك الموج ــم اس ال يت
الموجــودات الخاضعــة لالســتهالك للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك عندمــا تشــير االحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى عــدم امكانيــة اســترداد 

قيمتهــا الدفتريــة.

ــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن القيمــة القابلــة لالســترداد والتــي تمثــل القيمــة العادلــة لألصــل ناقصــًا  يتــم إثبــات خســارة االنخفــاض فــي القيمــة بقــدر زي
تكاليــف البيــع والقيمــة الحاليــة أيهمــا أعلــى. 

تكاليف إكتتاب وثائق التأمين المؤجلة 

ــذه  ــه ه ــون في ــذي تك ــدر ال ــن بالق ــود التأمي ــد عق ــادة تجدي ــدار أو إع ــد إص ــة عن ــرة المالي ــالل الفت ــدة خ ــرة المتكب ــر المباش ــرة وغي ــف المباش ــل التكالي ــم تأجي يت
ــا. ــد تكبده ــروف عن ــرى كمص ــاب األخ ــف االكتت ــة تكالي ــات كاف ــم إثب ــتقبلية. يت ــاط المس ــن االقس ــترداد م ــة لالس ــف قابل التكالي

وبعــد اإلثبــات األولــي لهــا، يتــم إطفــاء هــذه التكاليــف علــى اســاس نســبي علــى مــدى فتــرة االقســاط المســتقبلية المتوقعــة، مــا عــدا الشــحن البحــري 
حيــث يكــون الجــزء المؤجــل هــو التكلفــة المتكبــدة خــالل الربــع األخيــر . يقيــد اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل.

يتــم احتســاب التغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المقــدر أو الطريقــة المتوقعــة الســتنفاذ المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية التــي تضمنهــا ذلــك االصــل وذلــك 
بتعديــل فتــرة اإلطفــاء ، ويتــم اعتبــار ذلــك كتغيــر فــي التقديــرات المحاســبية.

يتــم إجــراء مراجعــة للتأكــد مــن وقــوع إنخفــاض فــي القيمــة، وذلــك بتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة مــرة واحــدة أو أكثــر، وذلــك عنــد وجــود دليــل علــى وقــوع 
هــذا اإلنخفــاض. وفــي الحــاالت التــي تقــل فيهــا المبالــغ القابلــة لالســترداد عــن القيمــة الدفتريــة، يتــم إثبــات خســارة االنخفــاض فــي قائمــة الدخــل لعمليــات 
التأميــن والفائــض المتراكــم. كمــا تؤخــذ تكاليــف االكتتــاب المؤجلــة بعيــن االعتبــار عنــد إجــراء اختبــار كفايــة المطلوبــات فــي كل فتــرة يتــم فيهــا إعــداد القوائــم 

الماليــة.

يتم استبعاد تكاليف اإلكتتاب المؤجلة عندما يتم تسوية العقود ذات الصلة أو التخلص منها. 

الخردة والتعويضات المستردة

تســمح بعــض عقــود التأميــن للشــركة ببيــع موجــودات مســتحوذة عنــد تســوية المطالبــات. للشــركة الحــق بمالحقــة ومطالبــة األطــراف الثالثــة لدفــع جــزء مــن 
أو كل التكاليــف. 

تــدرج تقديــرات اســترداد الخــرده كمخصــص عنــد قيــاس إلتزامــات المطالبــات تحــت التســوية. يمثــل المخصــص القيمــة التــي يمكــن اســتردادها بشــكل معقــول 
بعــد اســتبعاد األصــل.

كمــا تعتبــر التعويضــات المســتردة كمخصــص عنــد قيــاس إلتزامــات المطالبــات تحــت التســوية. ويعتبــر المخصــص تقييــم للمبالــغ التــي يمكــن اســتردادها مــن 
الطــرف الثالــث.

اإلستثمارات المتاحة للبيع

الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ومصّنفــة فــي هــذه الفئــة أو غيــر مصّنفــة فــي أي فئــة أخــرى. تقــاس هــذه 
االســتثمارات أساســًا فــي األصــل بالتكلفــة، ويعــاد قياســها بالقيمــة العادلــة. 

تظهــر التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات كبنــد مســتقل فــي قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الدخــل الشــامل . يتــم تســجيل األربــاح 
ــاح / خســائر  ــة وأرب ــاح ودخــل العمول والخســائر المحققــة مــن عمليــة بيــع هــذه االســتثمارات فــي قائمــة الدخــل الشــامل . كمــا يتــم تســجيل توزيعــات األرب

تحويــل العمــالت المتعلقــة باالســتثمارات المتاحــة للبيــع فــي قائمــة الدخــل .
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يتم تسوية وإظهار االنخفاض الدائم في قيمة االستثمارات في قائمة الدخل الشامل  كأعباء انخفاض في القيمة.

بالنســبة لالســتثمارات التــي يتــم تداولهــا فــي االســواق النظاميــة ، تحــدد القيمــة العادلــة علــى أســاس االســعار المتداولــة فــي الســوق . يتــم تقديــر القيمــة 
العادلــة للبنــود المرتبطــة بعمولــة علــى أســاس التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام العمولــة لبنــود بنفــس الشــروط وخصائــص المخاطــر. وفــي حالــة 

عــدم إمكانيــة تحديــد القيمــة العادلــة، تــدرج االســتثمارات بالتكلفــة ناقصــًا مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــد.

تاريخ التداول المحاسبي

يتــم إثبــات أو التوقــف عــن إثبــات كافــة العمليــات االعتياديــة المتعلقــة بشــراء وبيــع الموجــودات الماليــة بتاريــخ التــداول )أي التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه الشــركة 
بشــراء أو بيــع الموجــودات( . العمليــات االعتياديــة المتعلقــة بشــراء وبيــع الموجــودات الماليــة هــي العمليــات التــي تتطلــب أن يتــم ســداد تلــك الموجــودات 

خــالل الفتــرة الزمنيــة التــي تنــص عليهــا الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي )”الالئحــة“( أو تلــك المتعــارف عليهــا فــي الســوق.

الممتلكات والمعدات

تظهــر كافــة الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد طــرح مجمــع اإلســتهالك المتراكــم و أي إنخفــاض فــي القيمــة. و عنــد يكــون هنــاك ضــرورة الســتبدال أجــزاء 
مهمــة مــن الممتلــكات و المعــدات خــالل الفتــرة، تقــوم الشــركة بإثبــات هــذه األجــزاء كموجــودات منفصلــة و بأعمــار إنتاجيــة محــددة و يتــم اســتهالكها وفقــًا 
لذلــك. مصاريــف اإلصــالح والصيانــة األخــرى يتــم إثباتهــا فــي قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا. و يتــم احتســاب اإلســتهالك علــى مــدى األعمــار االنتاجيــة المقــدرة 

بإســتخدام طريقــة القســط الثابــت. إن نســب االســتهالك للبنــود الرئيســية لهــذه الموجــودات هــي كمــا يلــي:

النسبة
20%تحسينات المباني المستأجرة

25%اجهزة الحاسب اآللي
10%برامج الحاسب اآللي
10%األثاث والمفروشات 

20% - 25%المعدات المكتبية
25%السيارات

ــن  ــة م ــة متوقع ــع اقتصادي ــود مناف ــدم وج ــتبعاده أو ع ــد اس ــبقًا عن ــه مس ــم إثبات ــم ت ــزء مه ــدات أو أي ج ــكات و المع ــن الممتل ــد م ــتبعاد أي بن ــم اس يت
اســتخدامه أو اســتبعاده يتــم تضميــن أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن اســتبعاد الموجــودات )تحســب علــى أســاس الفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيــع والقيمــة 

الدفتريــة للموجــودات( فــي قائمــة الدخــل عنــد اســتبعاد األصــل.

مخصصات

يكون مخصص عند وجود التزام قانوني او متوقع على الشركة ناتج عن احداث سابقة ، و من المحتمل أن يكون هناك حاجة إلى تدفق الموارد التي تتضمن 

المنافع االقتصادية لتسوية االلتزام و يمكن التقدير بشكل موثوق به لمبلغ االلتزام. كما يكون مخصص عند وجود التزام حالي قانوني أو متوقع على 
الشركة ناتج عن أحداث سابقة و من المرجح أن يكون هناك حاجة إلى تدفق الموارد االقتصادية لتسوية االلتزام و أن المبالغ تم تقديرها بشكل موثوق به. 
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تحويل العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعامالت. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 
بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ . 

إن المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل في نهاية السنة. يتم 
إدراجها في قائمة الدخل أو الدخل الشامل.

اختبار كفاية المطلوبات

يتم إجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء هذه 
االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يحمل أي نقص 
في القيمة الدفترية مباشرًة على قائمة الدخل لعمليات التأمين والفائض المتراكم وذلك بإعدام )شطب( تكاليف إكتتاب وثائق التأمين المؤجلة وبعد ذلك 

تكوين مخصص الخسائر الناجمة عن اختبار كفاية المطلوبات.

إعادة التأمين

إن عقود إعادة التأمين هي عبارة عن عقود تبرمها الشركة مع معيدي التأمين خالل دورة األعمال العادية يتم بموجبها تعويض الشركة عن خسائر عقود 
التأمين المصدرة.

يتم إثبات المزايا التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة التأمين كموجودات إعادة التأمين. وتتكون هذه الموجودات من األرصدة المستحقة من معيدي 
التأمين عند سداد المطالبات والذمم المدينة األخرى مثل العموالت على األرباح، وحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية والتي تتوقف على 
المطالبات المتوقعة والمزايا الناشئة بموجوب عقود التأمين المعاد تأمينها. يتم إثبات المبالغ القابلة لإلسترداد من / أو المستحقة إلى معيدي التأمين 

بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التأمين وطبقًا لشروط كل عقد إعادة تأمين.

وبتاريخ كل تقرير مالي، تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من إذا كان هناك أي مؤشر على وقوع إنخفاض في قيمة موجودات إعادة التأمين. وفي حالة 
وجود مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بإجراء تقدير للمبالغ القابلة لإلسترداد.

القابلة  إلى قيمته  القيمة، ويخفض  األصل منخفض  يعتبر  لإلسترداد، عندئذ  القابلة  القيمة  التأمين عن  إعادة  لموجودات  الدفترية  القيمة  زيادة  حالة  وفي 
لإلسترداد. و يتم إثبات الهبوط  في القيمة في قائمة الدخل .

اإليجارات

يتم إثبات الدفعات بموجب عقود االيجارات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المصاريف

يتم إثبات المصاريف في قائمة الدخل و الدخل الشامل اآلخر عند وجود انخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بانخفاض في الموجودات 
أو زيادة في المطلوبات و يمكن قياسها بشكل موثوق. ويتم إثبات المصاريف في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل على أساس االرتباط المباشر بين 
التكاليف المتكبدة و الربح الخاص ببنود محددة من الدخل، و يتم ذلك وفقا ألسس توزيع منهجية و منطقية. و عندما يكون من المتوقع أن تنشأ منافع 

إقتصادية خالل الفترة المالية، يتم عرض المصروفات في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة طبيعة المصروف .
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الذمم المدينة

الذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها. تصنف الذمم المدينة الناشئة من عقود التأمين في هذه الفئة. ويتم 
الدفترية للذمم المدينة  القيمة  االعتراف بها عند استحقاقها وتقاس عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق. يتم مراجعة 
للتحقق من انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد، و تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة 

الدخل . ويتم استبعاد الذمم المدينة عندما تكون معايير االستبعاد للموجودات المالية يمكن تطبيقها.

إثبات اإليرادات

إثبات دخل األقساط والعموالت

دخل األقساط المحتفظ بها و العموالت التي تتعلق باألخطار السارية بعد نهاية الفترة المالية، يتم التقرير عنها كغير مكتسبة ومؤجلة بناًء على الطرق 
التالية:

آخر ثالثة أشهر من الفترة فيما يتعلق بالشحن البحري.  •  
إحتساب محدد مسبقًا لفئة هندسة األعمال لمواجهة المخاطر التي تتجاوز سنة واحدة. ووفقا لهذا اإلحتساب، يتم إكتساب جزء قليل من أقساط   •  

التأمين في السنة األولى والتي تزيد بشكل تدريجي مع نهاية فترة البوليصة. 

عدد األيام الفعلية لقطاعات األعمال األخرى.  •  

2014. حيث أن اإلحتساب الخاص بتأجيل األقساط فقط قد تم  و قد بدأت الشركة باستخدام إحتساب  محدد مسبقا لفئة هندسة األعمال بدءاً من 1 يناير 
تعديله، وهذا تغيير في التقديرات المحاسبية.

و هذا التغيير من المتوقع أن يكون لها تأثير ضئيل على صافي األقساط المكتسبة للشركة للسنوات المقبلة، حيث تتوقع إدارة الشركة أن تكون صافي 
المحتجزات فيما يتعلق بهندسة األعمال ضئيلة.

تمثل أقساط التأمين غير المكتسبة الجزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بالفترة السارية من الغطاء التأميني. يؤخذ التغير في مخصص األقساط غير 
المكتسبة إلى قائمة الدخل وفقًا لنفس الترتيب الذي يتم به اإلعتراف يااليراد على مدى فترة المخاطر.

دخل رسوم عقود التأمين

يتم تحميل حاملي وثائق التأمين برسوم على الخدمات اإلدارية للبوليصة ورسوم العقود األخرى. ويتم االعتراف بهذه الرسوم كإيرادات على مدى الفترة 
التي يتم خاللها تنفيذ الخدمات ذات الصلة. إذا كانت الرسوم مقابل الخدمات المقدمة في الفترات المستقبلية، يتم تأجيلها و االعتراف بها على مدى الفترات 

المستقبلية.

دخل اإلستثمار

يتم إثبات دخل اإلستثمار على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة.

توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.
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المطالبات

يشتمل إجمالي المطالبات على المزايا والمطالبات المدفوعة لحملة وثائق التأمين، والتغيرات في قيمة المطلوبات الناشئة عن العقود مع حملة وثائق 
التأمين وتكاليف معالجة المطالبات الخارجية والداخلية بالصافي بعد خصم الخردة المستردة.

تشتمل المطالبات تحت التسوية على التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، وكذلك تكاليف معالجة المطالبات، 
والنقص في القيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى، سواء تم التبليغ عنها من قبل المؤمن عليهم أم ال. يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات 
المبّلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حده. كما يكون مخصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة 
السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبّلغ عنها، بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات والقيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى 
كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المكونة في الفترة الالحقة في قائمة 

الدخل لتلك السنة .

يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقييم االكتواري. التقييم االكتواري يستخدم طريقة وحدة اإلئتمان المخططة. وهذا يتضمن 
توقع المزايا حتى ترك الخدمة أو التقاعد أو الوفاة والتي تسمح بتوقع االحتماالت عند بلوغ تلك الحاالت، والتي تسمح أيضا بالزيادة التصاعدية للراتب مع 

مرور الوقت، ومن ثم خصم تلك المزايا التي تعود إلى تاريخ التقييم. وقد تم اإلفصاح عن الفرضيات الهامة في إيضاح 16 )أ(.

التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم استبعاد أي أصل مالي« موجودات مالية »  )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية متماثلة، ، عند إمكانية التطبيق، ( يتم 
التوقف عن إثباتها بشكل رئيسي )إزالتها من قائمة المركز المالي للشركة( عند:

إنقضاء الحق في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات.   -  
-  تحويل الشركة لحقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تفترض التزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون   

تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب اتفاقية تمرير: 

قامت الشركة بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات.  أ(   

لم تقم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بشكل رئيسي بكافة مخاطر و منافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على الموجودات. ب(   

المقاصة 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى الشركة نية 
لتسويتها على اساس الصافي او تتحقق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة االيرادات والمصاريف في قائمة الدخل و الدخل الشامل 

إال اذا كان ذلك مطلوبًا او مسموحًا به من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.

الزكـاة

تخضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية . إن الزكاة تستحق وتحمل مباشرة على حقوق المساهمين 
تحت األرباح المحتجزة .
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المعلومات القطاعية 

يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات ) قطاع أعمال ( ، والذي يكون عرضه ألرباح وخسائر تختلف عن أرباح وخسائر القطاعات 
األخرى. وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها خمسة قطاعات يتم رفع التقارير بشأنها وكما يلي: 

الممتلكات، وتقوم بتغطية مخاطر تأمين الحريق وعمليات التأمين االخرى التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين.  •  
، وغيرها من  االآلت والمكائن  ، وتوقف  والكهربائية وااللكترونية  الميكانيكية  ، واالنشاءات واالعمال  البناء  اعمال  بتغطية مخاطر  ، وتقوم  الهندسة   •  

عمليات التأمين التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين.
المركبات، تقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات.  •  

الصحي، وتقوم بتغطية التامين الصحي.   •  
األخرى ويشمل الحوادث المتنوعه والبحري.  •  

يتم االبالغ عن المعلومات القطاعية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى رئيس العمليات كصانع قرار. تم تحديد رئيس العمليات الذي يتخذ 
قرارات إستراتيجية على أنه الرئيس التنفيذي والذي يعتبر مسؤواًل عن توزيع المصادر وتقييم أداء الوحدات القطاعية.

لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل الفترة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فأنها تتم وفقًا ألسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية، وتتم بنفس 
شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي سيتم حذفها على مستوى 

القوائم المالية  للشركة.

المصاريف المدفوعة مقدمًا

تمثل المصاريف المدفوعة مقدما المصاربف التي لم يتم تكبدها بعد ولكن تم دفعها نقدا. و يتم تسجيلها في البداية كموجودات وتقاس وفقًا للمبلغ 
النقدي المدفوع. وفي وقت الحق، تحمل على قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل حيث يتم استهالكها أو انقضائها مع مرور الوقت.

المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

يتم إثبات المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع والخدمات، سواء تم فوترتها من قبل المورد أم ال.

دخل العموالت غير المكتسبة

يتم تأجيل العموالت المستحقة على عقود إعادة التأمين الصادرة و يتم إطفائها على مدى عقود التأمين المتعلقة بها. و يتم تسجيل اإلطفاء في قائمة 
الدخل . 

األحكام والتقديرات والفرضيات المحاسبية الجوهرية
يقتضي إعداد القوائم المالية استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات 
التقديرات واألحكام وفقًا  إعداد هذه  المعروضة. وبالرغم من  المصرح عنها للسنة  اإليرادات والمصاريف  المالية، ومبالغ  القوائم  تاريخ  المحتملة كما في 

لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات. 

التقديرات واألحكام  تقييم  يتم  القادمة.  المالية  للسنة  للموجودات والمطلوبات  المسجلة  المبالغ  تؤثر على  تقديرات وفرضيات قد  الشركة بعمل  تقوم 
بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والمتوقع أن تكون معقولة حسب الظروف. الرئيسية 
المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لتقدير عدم التأكد بتاريخ قائمة المركز المالي يتم مناقشتها أدناه . تشمل االيضاحات أدناه تفاصيل إضافية 

واألحكام المعده من قبل األدارة و المتعلقة بالسياسات المحاسبية ذات الصلة  :
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1 -  االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات بموجب عقود التأمين

يشكل تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات بموجب عقود التأمين أهم تقدير محاسبي جوهري للشركة. هناك عدد من مصادر عدم التأكد والتي 
يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات النهائية التي ستقوم الشركة بدفعها لقاء هذه المطالبات.

 يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث المؤمن عليه 
المطالبات  المبلغ عنها وكذلك  المطالبات  المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة  الفنية  الطرق  أن   . المالي  المركز  تاريخ قائمة  أو بعد  الذي وقع قبل 

المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.

تقدر المطالبات التي تتطلب قراراً 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.

2 - االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

تقرر الشركة االستثمارات المتاحة للبيع على أنها منخفضة القيمة عند وجود انخفاض جوهري أو مستمر في القيمة العادلة دون التكلفة. ويتطلب التحديد 
فيما إذا كان االنخفاض »جوهري« أو »مستمر« إجراء التقديرات. وللقيام بذلك، تقوم اإلدارة بتقويم، من بين عوامل أخرى، التغير العادي في أسعار األسهم، 
والوضع المالي للشركة المستثمر فيها،  وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية التمويلية والتشغيلية. يعتبر االنخفاض في 
القيمة مالئمًا عند وجود دليل على التدهور في الوضع المالي للشركة المستثمر فيها وأداء الصناعة والقطاع والتغيرات التقنية والتدفقات النقدية من 

األنشطة التشغيلية والتمويلية.

3 - خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالية التي لها خصائص 
ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها. ان الذمم المدينة التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها والتي 
يتم بشأنها إثبات أو يستمر في إثبات خسارة اإلنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة جماعية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها. تتطلب مراجعة 
السابقة  اإلخفاق  االعتبار حاالت  تأخذ بعين  التي  االئتمان  بتقييم خصائص  الشركة  إجراء األحكام والتقديرات. وإلجراء ذلك، تقوم  القيمة هذه  اإلنخفاض في 

والتي تعتبر مؤشراً على القدرة على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقًا للشروط التعاقدية )انظر إيضاح رقم 7(.

 
4 - تكاليف االكتتاب المؤجلة 

يتم تسجيل بعض تكاليف اإلكتتاب المتعلقة بشكل أساسي بالحصول على عقود جديدة كتكاليف اكتتاب مؤجلة وتطفأ في قائمة الدخل على مدى فترة 
العقد وبما يتماشى مع شروط التغطية المعنية.  وفي حالة عدم تحقق الفرضيات المتعلقة بالربحية المسقبلية لهذه الوثائق ، فإنه يمكن االسراع في 

إطفاء هذه التكاليف، ويمكن أن يتطلب ذلك إجراء تخفيض أي هبوط إضافي في قائمة الدخل .

مبدأ االستمرارية

قامت اإلدارة بتقويم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية، وأنها على قناعة بأنه يوجد لدى الشركة الموارد الكافية لالستمرار 
في العمل في المستقبل المنظور. كذلك، ال علم لإلدارة بأية حاالت عدم تأكد جوهرية قد تثير شكوكًا هامة حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل 

وفقًا لمبدأ االستمرارية. وبالتالي، تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ االستمرارية.
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النقدية وما في حكمها  -5  
31 ديسمبر 2017 31  ديسمبر 2018

بآالف الرياالت السعودية

أ  (   عمليات التأمين:
4-نقد في الصندوق

16,53227,894أرصدة لدى البنوك 

ودائع مرابحة قصيرة األجل وفترة استحقاقها األصلية 

50,000450,000تقل عن ثالثة أشهر
66,352477,898

ب (   عمليات المساهمين:
47,79170,852أرصدة لدى البنوك 

ودائع مرابحة قصيرة األجل وفترة استحقاقها األصلية 
150,000-تقل عن ثالثة أشهر

47,791220,852
114,143698,750مجموع النقدية وما في حكمها

إن ودائع المرابحة قصيرة األجل مودعة لفترات تصل إلى ثالثة أشهر وذلك حسب المتطلبات النقدية المباشرة للشركة. تحمل ودائع المرابحة قصيرة األجل 
أعاله متوسط عمولة قدرها 2.48% سنويًا كما في 31 ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017: 1.68% سنويًا (.

إن القيمة الدفترية المفصح عنها أعاله ال تختلف كثيراً عن القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي .

ودائع المرابحة قصيرة األجل  -6  
31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018 

بآالف الرياالت السعودية

أ  (   عمليات التأمين:
365,34955,000ودائع مرابحة قصيرة األجل

ب (   عمليات المساهمين:
313,000163,000ودائع مرابحة قصيرة األجل

678,349218,000مجموع ودائع المرابحة قصيرة األجل

إن ودائع المرابحة قصيرة األجل الموضحة أعاله مودعة لفترات أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء. تحمل ودائع المرابحة قصيرة األجل أعاله متوسط عمولة 
قدرها 3.07%سنويًا كما في 31 ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017 : 2.06% سنويًا (.

إن القيمة الدفترية المفصح عنها أعاله ال تختلف كثيراً عن القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي .
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ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة، صافي  -7  
تتكون ذمم التأمين المدينة من عمليات التأمين، من المبالغ المستحقة من الجهات التالية :

31 ديسمبر2017 31 ديسمبر 2018 

بآالف الرياالت السعودية
200,786104,230حاملي وثائق تأمين

29926,559معيدي التأمين
15,432-مبالغ مستردة أخرى 

3,1131,640شركات التأمين
2,6176,992وكالء ووسطاء

206,815154,853إجمالي الذمم المدينة 

)22,864()34,380(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - التأمين
)17,136()69(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها – إعادة التأمين 

)40,000()34,449(إجمالي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
172,366114,853ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة، صافي 

جدول حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :
31 ديسمبر2017 31 ديسمبر 2018 

بآالف الرياالت السعودية
40,00043,000الرصيد كما في بداية السنة 

-11,532المخصص المكون للسنة 
)3000(-عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

-)17,083(شطب ذمم مدينة مكون بها مخصص بالكامل 
34,44940,000
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فيما يلي تحلياًل بأعمار الذمم المدينة كما في نهاية السنة:

المجموع

متأخرة السداد وغير 
متأخرة السداد و منخفضة القيمةمنخفضة القيمة

أقل من 90 يوم 
من  90- 180 

يوم 
من 181 – 360 

أكثر من 360 يوم  يوم  
بآالف الرياالت السعودية

ذمم مدينة  : 
حاملي وثائق تأمين  - 195,690109,98436,98121,93326,792

أطراف ذو العالقة   - 10,8261,2771,9087,641-
معيدي تأمين   - 299101258381

31206,815111,27139,01429,65726,873 ديسمبر 2018 

ذمم مدينة : 
حاملي وثائق تأمين  - 128,30075,6598,54739,8524,242

أطراف ذو العالقة   - 674674---
معيدي تأمين   - 25,8793,9224,2491,39016,318

31154,85380,25512,79641,24220,560 ديسمبر 2017

تشتمل الذمم المدينة على عدد كبير من العمالء وشركات التأمين بشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعودية.  تتطلب أنظمة وأحكام الشركة 
 التجارية دفع المبالغ خالل تاريخ استحقاق المعاملة. عادة ما تتطلب الترتيبات مع معيدي التأمين تسوية المبالغ خالل فترة زمنية محددة متفق عليها.

يمثل أكبر خمسة عمالء “غير حكوميين” بما في ذلك ذمم مدينة على معيدي التأمين، نسبة  44٪ من إجمالي الحسابات المستحقة القبض كما في 31 
ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017: ٪41(

االحتياطيات التقنية  -8  
أ(  المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات، صافي   

تتكون المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات، صافي من اآلتي:

31 ديسمبر2017 31 ديسمبر2017 
بآالف الرياالت السعودية

60,548121,906المطالبات تحت التسوية
)15,905()25,509(يخصم: القيمة المتحققة من الخردة والتعويضات 

35,039106,001
236,506317,264مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
15,61210,514احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

12,69715,227احتياطيات تقنية أخرى
299,854449,006

)107,755()67,855(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
)7,965()17,878(حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

)85,733()115,720(
214,121333,286المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات، صافي
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ب(  حركة أقساط التأمين الغير مكتسبة   
تتكون أقساط التأمين الغير مكتسبة من اآلتي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

االجمالي
حصة معيدي التأمين

الصافي
بآالف الرياالت السعودية

200,330)16,071(216,401الرصيد كما في بداية السنة 
638,850)90,226(729,076أقساط التأمين المكتتبة خالل السنة

)591,350(87,107)678,457(أقساط التأمين المكتسبة خالل السنة
247,830)19,190(267,020الرصيد كما في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

االجمالي
حصة معيدي

الصافيالتأمين
بآالف الرياالت السعودية

364,014)118,149(482,163الرصيد كما في بداية السنة 
651,166)75,812(726,978أقساط التأمين المكتتبة خالل السنة

)814,850(177,890)992,740(أقساط التأمين المكتسبة خالل السنة
200,330)16,071(216,401الرصيد كما في نهاية السنة

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة   -9  
31 ديسمبر 

2018
31 ديسمبر 

2017
بآالف الرياالت السعودية 

17,50847,947في بداية السنة 
80,88667,579متكبدة خالل السنة 
)98,018()77,336(مطفأة خالل السنة 

21,05817,508في نهاية السنة 

 10-  االستثمارات المتاحة للبيع
أ( كانت حركة اإلستثمارات المتاحة للبيع على النحو التالي:  

عمليات التأمين:

31 ديسمبر
2018 

31 ديسمبر
2017

بآالف الرياالت السعودية
غير مدرجة

3,3224,600األهلي كابيتال – صندوق التطوير العقاري
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عمليات المساهمين: ب( 
مدرجة

766-الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاونية )إعادة( – اسهم

غير مدرجة
10,00010,000التصنيع الوطنية – صكوك )تستحق في مايو 2019(

6,6459,200األهلي كابيتال – صندوق التطوير العقاري 
13,73113,962سيدكو – صندوق اإليرادات العقاري 2
1,9231,923شركة نجم لخدمات التأمين – أسهم

32,29935,851
35,62140,451مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

تحدد القيمة العادلة للصناديق االستثمارية غير المدرجة) غير متداوله ( أعاله على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ إعداد القوائم المالية. 
كما تم تقييم الصكوك غير المدرجة بناًء على اقرب تقدير لسعر التخارج بناًء على رأي اإلدارة ) القيمة العادلة (.

يتم مراجعة اإلنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أوبشكل أكثر تواتراً عند ظهور مؤشر على اإلنخفاض.

كانت حركة اإلستثمارات المتاحة للبيع على النحو التالي: أ(   
المجموعاوراق مالية غير متداولةأوراق مالية متداولة

بآالف الرياالت السعودية
عمليات التأمين

4,6004,600-الرصيد في 1 يناير  2018  
)1,278()1,278(-انخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 

3,3223,322-الرصيد في 31 ديسمبر 2018 

5,3465,346-الرصيد في 1 يناير 2017 
)346()346(خسائر إعادة قياس 

)400()400(-انخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
4,6004,600-الرصيد في 31 ديسمبر 2017 

عمليات المساهمين
76635,08535,851الرصيد في 1 يناير 2018   

)766(-)766(استبعادات
)2,555()2,555(-انخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

)231()231(-خسائر إعادة قياس
32,29932,299-الرصيد في 31 ديسمبر 2018 

60372,23172,834الرصيد في 1 يناير 2017 
)35,000()35,000(-استبعادات

)1,675()1,675(-انخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
)308()471(163مكاسب / خسائر إعادة قياس

76635,08535,851الرصيد في 31 ديسمبر 2017 
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ب(   احتساب القيمة العادلة والتسلسل الهرمي:
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تمت بين متعاملين في 

السوق بتاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة مبني على االفتراض بأن المعاملة تتم إما:
في السوق الرئيسي المتاح لألصل أو االلتزام، أو- 
في غياب وجود سوق رئيسي، في أكثر األسواق المتاحة لألصل أو االتزام منفعة.- 

إن القيم العادلة لالدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها الدفترية المدرجة في القوائم المالية . 
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

األسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.:المستوى األول
المستوى 

الثاني
مدخالتها : من  أي  تحدد  أخرى  تسعير  طرق  أو  مماثلة  مالية  مطلوبات  أو  لموجودات  نشط  سوق  في  األسعارالمتداولة 

الهامة وفقًا للبيانات القابلة للمالحظة في السوق.
تحدد األسعار وفق طرق تقييم ال تحدد مدخالتها الهامة وفق البيانات القابلة للمالحظة في السوق.:المستوى الثالث

يوضح الجدول التالي القيمة العادلة لالدوات المالية كما في 31 ديسمبر  2018 و 31 ديسمبر 2017 بناًء على التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

المجموعالمستوى الثانيالمستوى االول
بآالف الرياالت السعودية

31 ديسمبر 2018
عمليات التأمين

موجودات مالية متاحة للبيع

3,3223,322-صناديق إستثمارية

عمليات المساهمين
موجودات مالية متاحة للبيع

1,9231,923-أوراق مالية – أداة تملك 
20,37620,376-صناديق إستثمارية

10,00010,000-صكوك
-32,29932,299

التقـريــر الســنـوي76



المجموعالمستوى الثانيالمستوى االول
بآالف الرياالت السعودية

31 ديسمبر 2017
عمليات التأمين

موجودات مالية متاحة للبيع

4,6004,600-صناديق إستثمارية

عمليات المساهمين
موجودات مالية متاحة للبيع

7661,9232,689أوراق مالية – أداة تملك
23,16223,162-صناديق إستثمارية

10,00010,000-صكوك
76635,08535,851

المالية، حيث  المعلومات  الدفترية في هذه  بالتكلفة التختلف كثيراً عن قيمتها  المدرجة  المالية األخرى  العادلة للموجودات والمطلوبات  القيم  إن 
الموجودات  المتعاقد عليها، وبسبب قصر فترات  المعدالت  تختلف كثيراً عن  السائدة حاليًا ألدوات مالية مماثلة ال  السوقية  العموالت  أن معدالت 

والمطلوبات.
ال توجد تحويالت بين المستويات الهرمية للقيمة العادلة خالل الفترة. 

طرق تقويم المستوى الثاني:
يشمل المستوى الثاني، االستثمارات في صناديق األسهم الخاصة وسندات الدين. يستند احتساب القيمة العادلة لصناديق األسهم الخاصة على أخر 
قيمة مسجلة لصافي الموجودات كما في تاريخ قائمة المركز المالي. وعالوة على ذلك، يتم التقرير عن سندات الدين بمبلغ وفقا العتقاد االدارة هو 

أفضل تقدير لسعر القيمة العادلة. إن القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2017 تقارب قيمتها العادلة.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى   -11 
31 ديسمبر 

2018
31 ديسمبر 

2017
بآالف الرياالت السعودية

عمليات التأمين:

2,7282,642منافع موظفين مدفوعة مقدمًا وأخرى 
5,3161,621مصاريف مؤجلة

2,4963,268إيجار مدفوع مقدمًا
1,5701,678سلف للموظفين

7,6621,625عموالت مستحقة مدينة 
300300تأمينات نقدية مقابل خطابات ضمان

1,5681,347أخرى
21,64012,481المجموع
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ممتلكات ومعدات، صافي  -12 

تحسينات
المباني 

المستأجرة
أجهزة

الحاسب اآللي
برامج

الحاسب اآللي
األثاث 

والمفروشات
المعدات 
السياراتالمكتبية

المجموع
2018

بآالف الرياالت السعودية 
  التكلفة

15,69011,0693,3453,8482,9338436,969في بداية السنة 
796-317-6281336إضافات

15,75211,1503,6813,8483,2508437,765في نهاية السنة 

مجمع االستهالك 
المتراكم

13,36910,0282,6282,9292,7598431,797في بداية السنة 
2,134-754560358297165المحمل للسنة

14,12310,5882,9863,2262,9248433,931في نهاية السنة 

صافي القيمة الدفترية
3,834-311,629562695622326 ديسمبر 2018

تحسينات
المباني 

المستأجرة
أجهزة

الحاسب اآللي
برامج

الحاسب اآللي
األثاث 

والمفروشات
المعدات 
السياراتالمكتبية

المجموع
2017

بآالف الرياالت السعودية 
  التكلفة

15,69010,7303,3453,8362,9308436,615في بداية السنة 
354-123-339-إضافات

15,69011,0693,3453,8482,9338436,969في نهاية السنة 

مجمع االستهالك المتراكم
12,3959,2592,2942,5842,5978429,213في بداية السنة 

2,584-974769334345162المحمل للسنة
13,36910,0282,6282,9292,7598431,797في نهاية السنة 

صافي القيمة الدفترية
5,172-312,3211,041717919174 ديسمبر 2017
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الوديعة النظامية  -13 
طبقًا لنص المادة )58( من الالئحة التنفيذية ألنظمة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي )»ساما«(، قامت الشركة بإيداع 15% من رأس 
مالها )31 ديسمبر 2017: 15٪(، وقدرها 75 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 75 مليون ريال سعودي( في بنك تم اختياره من قبل مؤسسة النقد 
العربي السعودي. تحفظ الوديعة النظامية لدى بنك محلي ذات سمعه جيدة ويمكن السحب منها فقط بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي 

السعودي. ال يمكن للشركة إستالم عوائد االستثمار عن هذه الوديعة وهي ظاهرة في قائمة المركز المالي بشكل منفصل. 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات  -14 
31 ديسمبر 

2018
31 ديسمبر 

2017
بآالف الرياالت السعودية 

67,855107,755حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات 

التأمين خالل اثني عشر شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي. تحتسب حصة معيدي  يتوقع، بشكل كبير، استالم كافة المبالغ المستحقة من معيدي 
التأمين من المطالبات تحت التسوية بالتناسب مع طريقة توزيع المخاطر المعنية. 

تم إدراج المبالغ المستحقة من معيدي التأمين المتعلقة بالمطالبات المدفوعة من قبل الشركة في الذمـم المدينـة، صافي )إيضاح 7(. 

مطالبات مستحقة ومصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  -15 

تتكون المطالبات المستحقة والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى الخاصة بعمليات التأمين من اآلتي :

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2017

بآالف الرياالت السعودية 
21,00621,577عموالت مستحقة 

33,26828,685مخصص ضريبة إستقطاع إلعادة التأمين 
721681رواتب الموظفين المستحقة والمزايا األخرى 

2,5632,373بدالت اجازات مستحقة
374343اتعاب فحص مؤسسة النقد العربي السعودي مستحقة

2,2992,212الحسابات الدائنة - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وأخرى
260334أتعاب تفتيش خاصة بمجلس التامين الصحي التعاوني مستحقة 

618460أتعاب مهنية مستحقة 
32,36043,265مطلوبات اخرى

93,46999,930

79 التقـريــر الســنـوي



مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -16
أو  الخدمة  المزايا حتى ترك  اإلئتمان المخططة.والتي تتضمن توقع  الخدمة مستخدمة طريقة وحدة  العام، قدرت الشركة مخصص مكافأة نهاية  خالل 
التقاعد أو الوفاة و التي تسمح بتوقع االحتماالت عند بلوغ تلك الحاالت، وتسمح أيضا بالزيادة التصاعدية للراتب مع مرور الوقت، ومن ثم خصم تلك المزايا 

التي تعود إلى تاريخ التقييم.
يتم االعتراف بتأثير استخدام طريقة وحدة اإلئتمان المخططة خالل السنة الحالية ،  كما أن التأثير على السنوات السابقة لم يكن جوهريًا.

الحركة على مكافأة نهاية الخدمة كما يلي:
31 ديسمبر 

2018
31 ديسمبر 

2017
بآالف الرياالت السعودية 

13,08113,544في بداية السنة 
1,8732,998تكلفة الخدمة الحالية 

334570تكلفة الفائدة 
2,2073,568صافي مصاريف المنافع 

)4,244()4,128(المنافع المدفوعة خالل السنة 
2,692213خسائر اكتوارية من التسويات القائمة على الخبرة

13,85213,081في نهاية السنة 

الفرضيات اإلكتوارية:
الفرضيات اإلكتوارية الرئيسية بتاريخ المركز المالي كما يلي:

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2017

4.2 %3 %معدل الخصم
4.5 %5%الزيادة التصاعدية للرواتب

تحليل الحساسية:
تم تحديد تحليالت الحساسية بناء على طريقة استقراء األثر على استحقاقات نهاية الخدمة نتيجة للتغيرات المعقولة في الفرضيات الرئيسية التي تحدث 
التزامات  في  الفعلي  التغيير  تمثل  ال  وقد  ثابتة  األخرى  الفرضيات  جميع  إبقاء  مع  جوهري،  افتراض  في  تغيير  إلى  يستند  وهو  التقرير.  فترة  نهاية  في 
استحقاقات نهاية الخدمة حيث أنه من غير المرجح أن تحدث تغييرات في الفرضيات بمعزل عن بعضها البعض. تم تطبيق نفس الطريقة على تحليل الحساسية 

كما هو الحال عند احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة المعترف بها.
وفيما يلي تحليل الحساسية الكمية للفرضيات الهامة المتعلقة بالتزامات االستحقاقات المحددة في 31 ديسمبر 2018 م و 31 ديسمبر 2017م ، كما 

هو موضح أدناه :
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31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2017

بآالف الرياالت السعودية 
معدل الخصم

373711زيادة معدل الخصم بـ 50 نقطة أساس، مكافأة نهاية الخدمة سوف تنخفض 
391846انخفاض معدل الخصم بـ 50 نقطة أساس، مكافأة نهاية الخدمة سوف ترتفع 

معدل زيادة الرواتب المستقبلية
7031,671زيادة معدل زيادة الرواتب بنسبة 1%، مكافأة نهاية الخدمة سوف ترتفع 

6541,431انخفاض معدل زيادة الرواتب بنسبة 1%، مكافأة نهاية الخدمة سوف تنخفض 

 17-  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا بالشركة وشركات يعتبر المساهمين بالشركة المالكين الرئيسيين 
فيها ومنشآت أخرى مداره أو مداره بصورة مشتركة أو يمارس عليها تأثيراً هامًا من قبل هذه الجهات. تتم الموافقة على سياسات وشروط التسعير لهذه 

المعامالت من قبل إدارة الشركة.
 

إن المعامالت الجوهرية مع الجهات ذات العالقة والمبالغ المتعلقة بها هي على النحو التالي:

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2017

بآالف الرياالت السعودية
209,7172,909إجمالي األقساط المكتتبة الى شركات متعلقة بأعضاء مجلس االدارة

4739إجمالي األقساط المحصلة من أعضاء مجلس االدارة
80,85158,160اجمالي المطالبات المدفوعة لشركات متعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة

12اجمالي المطالبات المدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة
441312بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه

1881,047صافي أقساط إعادة التأمين المدفوعة لشركة وساطة تتعلق بعضو مجلس اإلدارة 
39-صافي مطالبات إعادة تأمين مستلمة من شركة وساطة ذات عالقة بعضو مجلس اإلدارة 

-1,725مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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تتكون أرصدة األطراف ذات العالقة مما يلي:   -  

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2017

بآالف الرياالت السعودية
10,826662أقساط مدينة من شركات متعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة

15177صافي رصيد إعادة تأمين مستحق من شركة وساطة ذات عالقة بعضو مجلس اإلدارة
-14عموالت مستحقة لشركات مملوكة لعضو مجلس اإلدارة 

مكافأة وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا  -  

أعضاء مجلس اإلدارة 
) غير التنفيذيين (

موظفي اإلدارة العليا بما فيهم 
المدير التنفيذي والمالي

بآالف الرياالت السعودية2018 :
5,938-رواتب وتعويضات 

-399بدالت 
1,725679مكافآت سنوية 

290-تعويضات نهاية الخدمة 
2,1246,907

أعضاء مجلس اإلدارة 
) غير التنفيذيين (

موظفي اإلدارة العليا بما فيهم 
المدير التنفيذي والمالي

بآالف الرياالت السعودية2017 :
6,070-رواتب وتعويضات 

22912بدالت 
347-مكافآت سنوية 

336-تعويضات نهاية الخدمة 
2296,765
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الزكاة   -18 

إن وعاء الزكاة التقريبي للشركة والخاضع لتعديالت حسب أنظمة الزكاة، يتكون مما يلي : 

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2017

بآالف الرياالت السعودية 
500,000300,000رأس المال

)11,028(35,953الخسارة قبل الزكاة 
)15,480()3,834(ممتلكات ومعدات، صافي

)30,451()25,621(استثمارات متاحة للبيع معدلة
)75,000()75,000(وديعة نظامية

)121,788()121,106(خسائر متراكمة
209,60881,765تسويات المخصصات

520,000128,018الوعاء الزكوي التقريبي 

كانت حركة مخصص الزكاة كاآلتي :
31 ديسمبر 

2018
31 ديسمبر 

2017
بآالف الرياالت السعودية 

22,87120,307في بداية السنة 
13,0006,000محمل خالل للسنة 

)3,436()6,005( مدفوع خالل السنة
29,86622,871في نهاية السنة 

الربوط الزكوية
وضع الربط الزكوي

2017. وتسلمت الشركة شهادة زكاة مؤقتة و لم  2016  و  قامت الشركة  بتقديم اإلقرارات الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنتين 
تتسلم بعد الربوطات الزكوية من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات 2016 و 2017 . 

وضع اإلعتراض الزكوي
الزكاة للسنوات من 2007 حتى 2010 :  قامت الشركة باالعتراض على الربط الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل  ،وقدمت خطاب ضمان للشركة 
لالحتفاظ بالزكاة و ضريبة الدخل بلغت 31,81 مليون ريال و اللذي تم تضمينه في مالحظات  االلتزامات المحتملة ) مالحظة 20 ( للعام2017 ،أصدرت 
لجنة االستئناف األولية تقريراً رفضت فيه بعض حجج الشركة ، ومن ثم استئنفت الشركة ضد هذا التقرير في لجنة االستئناف العليا بتاريخ 1438/10/18 

هـ ومازالت الشركة بانتظار البت فيها . 
الزكاة للعام 2011 – 2015 : قامت الشركة أيضًا باالستئناف إلى لجنة االستئناف األولية على الربط الزكوي من الهيئة العامة للزكاة و الدخل والذي 

بلغ 8 مليون ريال ، و هي قيد المراجعة . 
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 19-  رأس المال
كما في 31 ديسمبر 2018 و 31 ديسمبر 2017 ، يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، مبلغ 500 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 50 مليون 

سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي .

 20-  االرتباطات واإللتزامات المحتملة
تتكون االلتزامات المحتملة على الشركة مما يلي: أ(   

للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2017  31 ديسمبر 2018

بآالف الرياالت السعودية
44,51244,447خطابات ضمان

لم تكن لدى الشركة ارتباطات قائمة، في نهاية السنة 31 ديسمبر 2018 ونهاية السنة 31 ديسمبر 2017 . ب(   

أرباح االستثمار  -21 
للسنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2017

بآالف الرياالت السعودية أ (  عمليات التأمين :
10,6427,423دخل عموالت على ودائع مرابحة قصيرة األجل

)73(-عموالت على استثمارات متاحة للبيع
)400()1,278(مخصص خسارة بيع استثمارات متاحة للبيع

9,3646,950أرباح االستثمار

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 

2018
31 ديسمبر 

2017
بآالف الرياالت السعودية ب ( عمليات المساهمين :
)802()102(بيع استثمارات متاحة للبيع

343363دخل عموالت على استثمارات متاحة للبيع
1,575770توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع ) مدرجة (

7,2021,308دخل عموالت على ودائع مرابحة قصيرة االجل
)1,675()2,555(خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع ، صافي

)36(6,463أرباح / )خسارة ( االستثمار 
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رواتب تشغيلية وإدارية  -22

للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 

2018
31 ديسمبر 

2017
بآالف الرياالت السعودية 

35,86635,574رواتب اساسية
8,6428,680بدل سكن

5,5002,732مكافآت موظفين
3,6383,640بدل مواصالت

4,7414,702تأمين
2,2073,670مخصص مكافأة نهاية الخدمة

3,6003,689تأمينات اجتماعية
7,6855,209اخرى

71,87967,896

23-  مصاريف عمومية وإدارية أخرى
للسنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2017

بآالف الرياالت السعودية 
6,2876,762إيجارات 

5,4646,207رسوم تفتيش
4,4394,335اتعاب مهنية

2,1342,584مصروف استهالك )ايضاح 12( 
1,723296اعالن وترويج

5,2287,674ضريبة استقطاع
2,065308لوازم مكتبية

931864مصاريف اتصاالت
405194تدريب وتطوير

5,6764,286مصاريف تقنية معلومات
11,67813,935اخرى

46,03047,445
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ربحية السهم األساسية و المخفضة   -24

تم احتساب ربح السهم وذلك بتقسيم صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة في نهاية الفترة. 
تــم تعديــل المتوســط المرجــح لعــدد األســهم بأثــر رجعــي لــكل الفتــرات الســابقة ليعكــس المكــون اإلضافــي المتعلــق بإصــدار الحقــوق خــالل 2017 ووفقــًا لمتطلبــات معيــار 

المحاســبة الدولــي رقــم 33 »ربحيــة الســهم«، كمــا يلــي:

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

20182017

50,00030,000األسهم العادية المصدرة في 1 يناير

)18,000(-أثر تخفيض رأس المال

7,224-أثر إصدار أسهم حقوق

50,00019,224المتوسط المرجح لعدد األسهم في 31 ديسمبر 

إن ربحية السهم المخفض هي نفسها ربحية السهم األساسية، حيث أن الشركة لم تصدر أية أدوات مالية يكون لها تأثير على ربح السهم عند استخدامها.

المعلومات القطاعية  -25

تماشــيًا مــع عمليــة إعــداد التقاريــر الداخليــة للشــركة، اعتمــدت االدارة القطاعــات التشــغيلية بشــأن نشــاطات الشــركة وموجوداتهــا ومطلوباتهــا. إن المعلومــات المفصــح 
عنهــا فــي هــذا اإليضــاح تعتمــد علــى التقاريــر الحاليــة المقدمــة إلــى الرئيــس التنفيــذي بصفتــه صانــع القرار، والمســئول عــن توزيــع المــوارد وتقويــم أداء القطاعات التشــغيلية 

ويقــوم بإتخــاذ القــرارات االســتراتيجية.
لم تطرأ أي تغييرات على أساس التجزئة أو أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ 31 ديسمبر 2017

نتائج القطاع ال تشتمل على عمولة ودائع المرابحات قصيرة األجل. 
موجودات القطاع ال تشمل عمليات التأمين والنقد وما فى حكمه وودائع المرابحة قصيرة األجل واالستثمارات المتاحة للبيع

والذمم المدينة والمصروفات المدفوعة مقدًما والموجودات االخرى والممتلكات والمعدات. 
وفقا لذلك يتم تضمينها في الموجودات غير المخصصة. 

إلتزامات القطاع ال تشمل أرصدة معيدى تأمين دائنة ،
مطالبات حاملي وثائق التأمين المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى والفائض المتراكم  والمستحق لألطراف ذات العالقة. 

وفقا لذلك ، يتم تضمينها في مطلوبات غير مخصصة.
هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة )بما في ذلك الرسوم المتعلقة بمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

علــى االقســاط ومعيــدى التأميــن والذمــم المدينــة وواالســتهالك علــى الممتلــكات والمعــدات( ال يتــم ابــالغ الرئيــس التنفيــذي بهــا فــي اطــار القطاعــات ذات العالقــة ويتــم 
مراقبتهــا علــى أســاس مركــزي.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 :

  المركبات  الهندسة  الممتلكاتالقطاعات التشغيلية
  التأمين 
الصحي

  المجموع  أخرى

بآالف الرياالت السعودية
48,3577,600441,087205,09926,933729,076إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)3,894()1,195(--)779()1,920(يخصم: اقساط إعادة التأمين المسندة – محلية
)65,824()16,999(--)5,874()42,951(يخصم: اقساط إعادة التأمين المسندة – دولية 

)20,508()815()6,881()11,155()853()804(مصاريف فائض الخسائر
2,68294429,932198,2187,924638,850صافي أقساط التأمين المكتتبة 

)47,500()128()41,658()5,082()107()525(التغير في أقساط التأمين الغير مكتسبة
424,850156,5607,796591,350)13(2,157صافي األقساط المكتسبة 

6,05815,736--8,1061,572عموالت إعادة تأمين مكتسبة 
1221235,0124271515,835إيرادات إكتتاب أخرى 

10,3851,682429,862156,98714,005612,921مجموع اإليرادات 

50,34222,681397,920131,6284,203606,774إجمالي المطالبات المدفوعة 
)82,624()1,879()4,644()5,592()20,756()49,753(حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

5891,925392,328126,9842,324524,150صافي المطالبات المدفوعة 
)31,062()341(11,046)39,965()1,743()59(التغير في المطالبات المتكبدة، صافي

)90,671()14,433(926)77,248(5232التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي
5,098-7,107)2,815(307499التغير في احتياطي أقساط تأمين إضافية

)2,530()20(299)2,765()42()2(التغير في االحتياطيات األخرى 
404,985)12,470(887671269,535146,362صافي المطالبات المتكبدة
4,96651240,48210,38620,99077,336تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

5,8531,183310,017156,7488,520482,321مجموع تكاليف اإلكتتاب 
4,532499119,8452395,485130,600صافي دخل اإلكتتاب

)11,532(مخصص /) عكس( ديون مشكوك في تحصيلها 
)71,879(رواتب إدارية وتشغيلية

)46,030(مصاريف عمومية وإدارية أخرى
19,660دخل االستثمار

)3,833(خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 
16,986فائض عمليات التأمين
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للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2017 

  المركبات  الهندسة  الممتلكاتالقطاعات التشغيلية
  التأمين 
الصحي

  المجموع  أخرى

بآالف الرياالت السعودية
39,8314,423534,269128,56019,895726,978إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)2,428()697(--)404()1,327(يخصم: اقساط إعادة التأمين المسندة - محلية
)53,639( )12,868(--)3,493( )37,278(يخصم: اقساط إعادة التأمين المسندة - دولية 

)19,745 ()910()5,092()12,443()496()804(مصاريف فائض الخسائر
42230521,826123,4685,420651,166صافي أقساط التأمين المكتتبة 

18,576163,684)10,776(76164155,644التغير في أقساط التأمين الغير مكتسبة
498194677,470112,69223,996814,850صافي األقساط المكتسبة 

8,10298,008-12,9308,76668,210عموالت إعادة تأمين مكتسبة 
246296,4969251517,847إيرادات إكتتاب أخرى 

13,6748,989752,176113,61732,249920,705مجموع اإليرادات 
43,007766847,65775,1269,074975,630إجمالي المطالبات المدفوعة 

)71,857()6,102()5,102()17,372()648()42,633(حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
374118830,28570,0242,972903,773صافي المطالبات المدفوعة 

)18,638()113(4,609)22,606()363()165(التغير في المطالبات المتكبدة، صافي
)126,548(4,04613,707)144,087()101()113(التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي

)7,159(--)7,159(--التغير في احتياطي أقساط تأمين إضافية
)4,669()50(47)4,639()15()12(التغير في االحتياطيات األخرى 

651,79478,72616,516746,759)361(84صافي المطالبات المتكبدة
4,9981,27179,7857,1914,77398,018تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
5,082910731,57985,91721,289844,777مجموع تكاليف اإلكتتاب 

8,5928,07920,59727,70010,96075,928صافي دخل اإلكتتاب
3,000مخصص /) عكس( ديون مشكوك في تحصيلها 

)67,896(رواتب إدارية وتشغيلية
)47,445(مصاريف عمومية وإدارية أخرى

8,989دخل االستثمار
)2,075(خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 

18,471احتياطي عدم مطابقة األصول 
)11,028(فائض عمليات التأمين

التقـريــر الســنـوي88



كما في 31 ديسمبر 2018
المجموعأخرىالتأمين الصحيالمركباتالهندسةالممتلكاتالقطاعات التشغيلية

بآالف الرياالت السعودية
موجودات 

4,86119,190--10,5493,780حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
8,08867,855-34,6146,08819,065حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير 
1,49717,878--15,585796المبلغ عنها

1,24941112,8895,70480521,058تكاليف إكتتاب مؤجلة 
1,088-99791--فائض خسائر أقساط تأمين مؤجلة

1,106,458موجودات غير موزعة
1,233,527مجموع الموجودات

مطلوبات
11,4084,138151,67692,5477,251267,020إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

1,4414,469--2,234794عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
22,02611,40535,039)40,610(35,5156,703مطالبات تحت التسوية

15,720849205,85111,7402,346236,506مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
15,612-3074997,6997,107إحتياطيات أقساط تأمين إضافية 

11720811,42584410312,697إحتياطيات تقنية أخرى 
212,093مطلوبات غير موزعة

783,436مجموع المطلوبات
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كما في 31 ديسمبر 2017
المجموعأخرىالتأمين الصحيالمركباتالهندسةالممتلكاتالقطاعات التشغيلية

بآالف الرياالت السعودية
موجودات

4,91116,071--9,0792,081حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
8,202107,755-59,32124,85015,382حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير 
1,4817,965--6,015469المبلغ عنها

81515312,4493,42266917,508تكاليف إكتتاب مؤجلة 
3416664456351,205فائض خسائر أقساط تأمين مؤجلة

1,168,825موجودات غير موزعة
1,319,329مجموع الموجودات

مطلوبات
9,4132,331146,59350,8887,176216,401إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

1,4993,993--2,124370عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
10,97911,861106,001)4,328(60,28127,208مطالبات تحت التسوية

6,097490283,09910,81416,764317,264مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
10,514--10,514--إحتياطيات أقساط تأمين إضافية 

11925014,19054512315,227إحتياطيات تقنية أخرى 
199,463مطلوبات غير موزعة

868,863مجموع المطلوبات

إدارة المخاطر  -26

حوكمة المخاطر
ــق  ــي لتحقي ــي الحال ــكل التنظيم ــتخدم الهي ــي تس ــررة الت ــة المق ــائل الرقابي ــراءات والوس ــات واإلج ــن السياس ــة م ــي مجموع ــركة ف ــة بالش ــر الخاص ــة المخاط ــل حوكم تتمث
األهــداف اإلســتراتيجية. تتركــز فلســفة الشــركة فــي قبــول المخاطــر المرغــوب بهــا والمعروفــة والتــي تتوافــق مــع الخطــة اإلســتراتيجية المتعلقــة بــإدارة وقبــول المخاطــر 

والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة. تتعــرض الشــركة لمخاطــر التأميــن و إعــادة التأميــن وأســعار العمــوالت الخاصــة واإلئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر العمــالت.

هيكل إدارة المخاطر
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة 
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حكومة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة.
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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 ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها :

)26–1( مخاطر التأمين
إن المخاطــر بموجــب أي عقــد تأميــن تمثــل المخاطــر بوقــوع حــادث مــا مؤمــن عليــه مــع عــدم التأكــد مــن حجــم وزمــن المطالبــة الناتجــة عــن ذلــك الحــادث.  تتمثــل المخاطــر 
الرئيســية التــي تواجههــا الشــركة بموجــب هــذه العقــود فــي المطالبــات والمزايــا الفعليــة المدفوعــة التــي تزيــد عــن القيمــة الدفتريــة لمطلوبــات التأميــن.  ويخضــع ذلــك 

لتكــرار وحجــم المطالبــات والمزايــا الفعليــة المدفوعــة أكثــر مــن تلــك المقــدرة أصــال والتطــورات الالحقــة للمطالبــات طويلــة األجــل.
تتحســن تغيــرات المخاطــر وذلــك بتوزيــع مخاطــر الخســائر علــى محفظــة كبــرى مــن عقــود التأميــن حيــث أن المحافــظ األكثــر تنوعــًا ســتكون أقــل تأثــراً بالتغييــر فــي أي جــزء 
مــن المحفظــة وبالنتائــج غيــر المتوقعــة.  كذلــك تتحســن تغيــرات المخاطــر عــن طريــق االختيــار والتطبيــق الحــذر إلســتراتيجية التأميــن والتعليمــات المتعلقــة بهــا وباســتخدام 

ترتيبــات إعــادة التأميــن.
يتــم جــزء كبيــر مــن عمليــات إعــادة التأميــن المســندة علــى أســاس نســبي مــع االحتفــاظ بنســب تختلــف بإختــالف فئــات التأميــن.  تقــدر المبالــغ القابلــة لإلســترداد مــن معيــدي 
ــا وثائــق التأميــن المعنيــة، وتعــرض فــي قائمــة المركــز المالــي كموجــودات  ــر الفرضيــات المســتخدمة فــي التحقــق مــن مزاي التأميــن بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا تقدي

عمليــات إعــادة تأميــن.
وبالرغــم مــن وجــود ترتيبــات إعــادة تأميــن لــدى الشــركة، فإنهــا غيــر معفــاة مــن إلتزاماتهــا المباشــرة تجــاه حملــة الوثائــق، وبالتالــي فإنهــا تتعــرض لمخاطــر االئتمــان بشــأن 

عمليــات إعــادة التأميــن المســندة وذلــك بقــدر عــدم تمكــن أي مــن معيــدي التأميــن مــن الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب ترتيبــات إعــادة التأميــن.
ــر  ــة. ال يوجــد أي أث ــر متماثل ــات والموجــودات ذات العالقــة غي ــات علــى قيــاس المطلوب ــرات فــي الفرضي ــار التغي ــات هــي أن أث ــة المطلوب ــار كفاي إن الخصائــص الرئيســية الختب
للتحســينات فــي التقديــرات علــى قيمــة الموجــودات والمطلوبــات ذات العالقــة لحيــن التوقــف عــن إثبــات المطلوبــات، بينمــا يتــم إثبــات أي تدهــور جوهــري فــي التقديــرات 

فــوراً لجعــل االلتزامــات كافيــة.
تحليل الحساسية

يوضــح التحليــل ادنــاه التغيــرات المحتملــة المعقولــة فــي الفرضيــات الرئيســية مثــل نســبة الخســائر النهائيــة مــع ابقــاء جميــع الفرضيــات األخــرى ثابتــة ويظهــر أثرهــا علــى 
صافــي المطلوبــات وصافــي الدخــل .

31 ديسمبر 2018 
بآالف الرياالت السعودية

االثر على التغير في  الفرضيات
صافي المطلوبات

االثر على 
صافي الدخل

%10 +59,135 )59,135(
59,135)59,135(- 10%نسبة الخسارة النهائية

31 ديسمبر 2017 
بآالف الرياالت السعودية

االثر على التغير في  الفرضيات
صافي المطلوبات

االثر على 
صافي الدخل

%10 +83,459)83,459(
83,459)83,459(- 10%نسبة الخسارة النهائية

)26–2( مخاطر إعادة التأمين
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لتقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية بإبرام إتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين.
ولتقليــل تعرضهــا لخســائر كبيــرة نتيجــة إفــالس شــركات إعــادة التأميــن، تقــوم الشــركة بتقييــم الوضــع المالــي لمعيــدي التأميــن ومتابعــة التركيــز علــى مخاطــر االئتمــان 

التــي قــد تنشــأ فــي مناطــق جغرافيــة متشــابهه والنشــاطات أو الظــروف االقتصاديــة لمعيــدي التأميــن.

يتم اختيار معيدي التأمين وفق المعايير والتعليمات التالية المحددة من قبل مجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة التأمين.  تتلخص هذه المعايير في اآلتي:

الحد األدنى لتصنيف االئتمان المقبول من قبل وكاالت التصنيف العالمية المعترف بها والذي يجب أال يقل عن  )ب ب ب(. أ . 
سمعة شركات إعادة تأمين معينة. ب . 

عالقة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين. ت . 

ــات  ــل الجه ــن قب ــدة م ــجلة والمعتم ــركات المس ــى الش ــر عل ــي تقتص ــي، والت ــف االئتمان ــذا التصني ــل ه ــل مث ــي ال تحم ــة الت ــركات المحلي ــدة الش ــذه القاع ــن ه ــتثنى م ويس
ــن. ــن التأمي ــؤولة ع ــة المس ــة المعني الحكومي

ــة  ــع قائم ــك م ــة ذل ــك، ومطابق ــق ذل ــا ينطب ــي، حيثم ــة واألداء التاريخ ــة والفني ــرات اإلداري ــة والخب ــوة المالي ــة للق ــة تفصيلي ــراء مراجع ــركة بإج ــوم الش ــك، تق ــى ذل ــة إل إضاف
ــن. ــادة التأمي ــات إع ــادل عملي ــى تب ــة عل ــل الموافق ــن قب ــادة التأمي ــة إع ــس اإلدارة ولجن ــل مجل ــن قب ــلفًا م ــددة س ــات المح المتطلب

)26–3( مخاطر العمالت
وتمثــل المخاطــر التــي تنشــأ عــن تذبــذب قيمــة أداة ماليــة مــا نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الصــرف األجنبــي . تعتقــد إدارة الشــركة بوجــود مخاطــر متدنيــة لوقــوع خســائر 

جوهريــة نتيجــة للتقلبــات فــي أســعار الصــرف األجنبــي، وبالتالــي ال تقــوم الشــركة بتغطيــة مخاطــر الصــرف األجنبــي.

)26–4( مخاطر أسعار العموالت
تقــوم الشــركة باالســتثمار فــي األوراق الماليــة ولديهــا ودائــع خاضعــة لمخاطــر أســعار العمــوالت.  تمثــل مخاطــر أســعار العمــوالت، المخاطــر الناجمــة عــن التغيــرات فــي 
أســعار العمــوالت ممــا يــؤدي إلــى تخفيــض العائــد الكلــي علــى األوراق الماليــة المرتبطــة بعمولــة ثابتــة.  تقــوم الشــركة بالحــد مــن مخاطــر أســعار العمــوالت وذلــك بمراقبــة 

التغيــرات فــي أســعار العمــوالت وذلــك بالعمــالت المســجلة بهــا النقديــة ومــا فــي حكمهــا واالســتثمارات.
أن التغيــر االفتراضــي بواقــع 100 نقطــة أســاس فــي اســعار العمــوالت الفعليــة علــى الموجــودات الماليــة المرتبطــة بعمولــة عائمــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 لحملــة 
الوثائــق و المســاهمين ، يمكــن أن يؤثــر علــى دخــل العمولــة بمبلــغ إجمالــي قــدره 4,15 مليــون ريــال ســعودي ) 2017 : 5.05 مليــون ريــال ســعودي ( فــي الســنة، و 

3.23 مليــون ريــال ســعودي )2017 : 3.23 مليــون ريــال ســعودي (، علــى التوالــي.

إن استحقاقات استثمارات الشركة كما في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2017 هي كالتالي:
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مرتبطة بعمولة

من سنة إلىأقل من سنة2018
 5 سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليغير مرتبطة بعمولةسنوات

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية
عمليات التأمين

16,35266,352--50,000نقدية و ما في حكمها
365,349--65,349300,000ودائع مرابحة قصيرة األجل

3,3223,322---استثمارات متاحة للبيع
19,674435,023-31115,349300,000 ديسمبر 2018

عمليات المساهمين
47,79147,791---نقدية و ما في حكمها

ودائع مرابحة قصيرة
313,000---313,000 األجل

22,29932,299--10,000استثمارات متاحة للبيع
70,090393,090--31323,000 ديسمبر 2018

مرتبطة بعمولة

من سنة إلىأقل من سنة2017
 5 سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليغير مرتبطة بعمولةسنوات

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية
عمليات التأمين

27,894477,894--450,000نقدية و ما في حكمها
55,000---55,000ودائع مرابحة قصيرة األجل

4,6004,600---استثمارات متاحة للبيع
32,494537,494--31505,000 ديسمبر 2017 

عمليات المساهمين
70,852220,852--150,000نقدية و ما في حكمها

ودائع مرابحة قصيرة
163,000---163,000 األجل

10,00025,85135,851--استثمارات متاحة للبيع
10,00096,703419,703-31313,000 ديسمبر 2017

ال يوجد هناك فرق جوهري بين تواريخ تجديد االسعار التعاقدية وتواريخ االستحقاق.
)26–5( مخاطر اإلئتمان
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ــات  ــة فئ ــبة لكاف ــة. بالنس ــارة مالي ــر لخس ــرف اآلخ ــد الط ــى تكب ــؤدي إل ــا ي ــا ، مم ــة م ــأن أداة مالي ــه بش ــاء بالتزامات ــى الوف ــا عل ــرف م ــدرة ط ــدم مق ــان ع ــر االئتم ــل مخاط تمث
ــي. ــز المال ــة المرك ــي قائم ــا ف ــح عنه ــة المفص ــة الدفتري ــركة القيم ــوى للش ــان القص ــر االئتم ــل مخاط ــركة ، تمث ــل الش ــن قب ــاة م ــة المقتن ــودات المالي الموج

فيما يلي بيانًا بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة:
تقــوم الشــركة بإبــرام عقــود التأميــن وإعــادة التأميــن فقــط مــع جهــات معتــرف بهــا وذات ســمعة جيــدة. وتكمــن سياســة الشــركة بــأن يخضــع كافــة العمــالء الذيــن   •
تــود التعامــل معهــم للتحقــق والدراســة مــن الناحيــة اإلئتمانيــة. إضافــة إلــى ذلــك، يتــم مراقبــة المبالــغ المســتحقة بموجــب عقــود التأميــن وإعــادة التأميــن بصــورة 

مســتمرة لتقليــل تعــرض الشــركة لمخاطــر الديــون المعدومــة.
تسعى الشركة للحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة الذمم المدينة القائمة.  •

تدار المحفظة اإلستثمارية للشركة من قبل المدير المسئول عن اإلستثمار طبقًا للسياسة اإلستثمارية المعتمدة من مجلس اإلدارة.  •
فيمــا يتعلــق بمخاطــر اإلئتمــان الناتجــة عــن الموجــودات الماليــة األخــرى، تقــوم الشــركة بالتعامــل فقــط مــع بنــوك تجاريــة ذات مركــز مالــي قــوي وتصنيــف إئتمانــي   •

جيــد.
ال يوجد تركزات مخاطر إئتمان هامة داخل الشركة بإستثناء ما تم االفصاح عنه في اإليضاح رقم )8(.  •

يبين الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها بنود قائمة المركز المالي:

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
31 ديسمبر 

2018
31 ديسمبر 

2017
بآالف الرياالت السعودية

موجودات عمليات التأمين 
66,352477,894نقدية و ما في حكمها

365,34955,000ودائع مرابحة قصيرة األجل 
3,3224,600استثمارات متاحة للبيع

206,815154,853ذمم مدينة، صافي
67,855107,755حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

11,1004,950مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
720,793805,052

موجودات المساهمين
47,791220,852نقدية و ما في حكمها

313,000163,000ودائع مرابحة قصيرة األجل
32,29935,851استثمارات متاحة للبيع

75,00075,000وديعة نظامية
4,532549مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

472,622495,252
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)26-5-1( جودة اإلئتمان
إن جودة االئتمان للموجودات المالية هي على النحو التالي:

عمليات المساهمينعمليات التأمينالتصنيف اإلئتمانيجودة اإلئتمان

2018201720182017
بآالف الرياالت السعودية

نقدية و ما في حكمها
66,352477,89447,791220,852+ ب ب بمقبول

66,352477,89447,791220,852
ودائع مرابحة قصيرة األجل

365,34955,000313,000163,000+ ب ب بمقبول
365,34955,000313,000163,000

استثمارات
766---+ ب ب بمقبول

3,3224,60032,29935,085غير مصنفغير مصَنف
3,3224,60032,29935,851

مصدر التصنيف اإلئتماني: ستاندرذ أند بور   •
جميع الموجودات المالية األخرى غير مصنفه.  

جودة قوية جدا: الرسملة واألرباح، والقوة المالية، والسيولة، و االدارة، وسمعة السوق والقدرة على السداد ممتازة.  
جودة قوية: الرسملة واألرباح، والقوة المالية، والسيولة، و االدارة، وسمعة السوق والقدرة على السداد جيدة.  

جودة مقبولة: تتطلب المراقبة المنتظمة بسبب عوامل المخاطر المالية. والقدرة على السداد تبقى عند مستوى مقبول.  
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)26-6( مخاطر السيولة
وتمثــل الصعوبــات التــي تواجههــا الشــركة فــي توفيــر األمــوال الالزمــة للوفــاء بالتعهــدات المتعلقــة بإلتزاماتهــا الماليــة. يتــم مراقبــة متطلبــات الســيولة يوميــًا، وتقــوم 

اإلدارة بالتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة للوفــاء بإلتزاماتهــا حــال نشــوئها.

يلخــص الجــدول ادنــاه فتــرات االســتحقاق المتعلقــة بالمطلوبــات التعاقديــة غيــر المخصومــة للشــركة. وحيــث أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة مطلوبــات مرتبطــة بعمولــة، فــان 
المبالــغ الظاهــرة فــي الجــدول تتطابــق مــع قائمــة المركــز المالــي:

بآالف الرياالت السعودية 

اقل 2018
من 12 شهر

اكثر 
المجموعمن 12 شهر

مطلوبات عمليات التأمين
9,657-9,657توزيعات الفائض المستحقة 

5,266-5,266أرصدة معيدي التأمين الدائنة
299,854-299,854مطالبات تحت التسوية واحتياطيات

147,24613,852161,098مطالبات مستحقة ومصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى
462,02313,852475,875

مطلوبات المساهمين
536-536مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

بآالف الرياالت السعودية 

اقل 2017
من 12 شهر

اكثر 
المجموعمن 12 شهر

مطلوبات عمليات التأمين
8,301-8,301توزيعات الفائض المستحقة 

10,287-10,287أرصدة معيدي التأمين الدائنة
449,006-449,006مطالبات تحت التسوية واحتياطيات

140,19213,081153,273مطالبات مستحقة ومصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى
607,78613,081620,867

مطلوبات المساهمين
536-536مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

)26-7( مخاطر أسعار السوق
مخاطــر أســعار الســوق هــي المخاطــر المتعلقــة بتقلبــات القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق )بخــالف تلــك 
الناشــئة عــن مخاطــر أســعار العمــوالت أو مخاطــر العمــالت(، ســواء كانــت هــذه التغيــرات ناتجــة عــن عوامــل خاصــة بهــذه األداة الماليــة أو بالجهــة المصــدرة لهــا أو بأيــة عوامــل 

أخــرى مؤثــرة فــي كافــة األدوات الماليــة المشــابهة المتداولــة بالســوق.
ال تملك الشركة موجودات مالية » استثمارات » في أدوت تملك في 31 ديسمبر 2018 ، لذلك ال تتعرض الشركة لمخاطر أسعار السوق المرتبطة بها
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)26–8( إدارة رأس المال
ــزام بمتطلبــات رأس المــال الصــادرة عــن مؤسســة النقــد  ــإدارة رأســمالها للتأكــد بأنهــا قــادرة علــى االســتمرار فــي العمــل وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية وااللت تقــوم الشــركة ب
العربــي الســعودي وزيــادة المنفعــة للمســاهمين مــن خــالل االســتخدام األمثــل لرصيــد الديــن وحقــوق المســاهمين. يتكــون هيــكل رأســمال الشــركة مــن حقــوق الملكيــة 

ــدة للمســاهمين والتــي تتألــف مــن رأس المــال المدفــوع واالحتياطيــات ناقصــًا العجــز المتراكــم. العائ

تحافــظ الشــركة علــى رأســمالها وفقــًا للتوجيهــات التــي وضعتهــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي المــادة )66( والجدوليــن )3 و 4( مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام 
التأميــن والتــي تفصــل هامــش المــالءة المطلــوب الحفــاظ عليــه. وفقــًا لهــذه المــادة، يجــب علــى الشــركة الحفــاظ علــى هامــش مــالءة يعــادل األعلــى مــن الطــرق الثالثــة 

التاليــة وفقــًا للوائــح التنفيذيــة لنظــام التأميــن الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي:
الحد األدنى لرأس المال 100 مليون ريال سعودي.  •

هامش المالءة - األقساط.  •
هامش المالءة - المطالبات.  •

)26– 9(  المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية
تخضــع عمليــات الشــركة لمتطلبــات األنظمــة المحليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. إن هــذه األنظمــة ال تتطلــب فقــط الحصــول علــى الموافقــات ومراقبــة النشــاطات 
فحســب، بــل وتفــرض بعــض القيــود مثــل كفايــة رأس المــال لتقليــل مخاطــر العجــز واإلفــالس مــن قبــل شــركات معيــدي التاميــن ولتمكينهــا مــن ســداد التزاماتها غيــر المتوقعة 

ــوئها. عند نش

)26– 10( التركيز الجغرافي للمخاطر
تتعلق جميع مخاطر التأمين للشركة بوثائق تأمين مكتتبة في المملكة العربية السعودية. 

)26– 11(  تركز مخاطر التأمين
تقــوم الشــركة بمراقبــة تركــز مخاطــر التأميــن بشــكل أساســي حســب فئــات التأميــن. ويتــم التركيــز الرئيســي علــى المركبــات يتــم مــا نســبته 28.76% مــن إجمالــي األقســاط 

المكتتبــة مــن عميــل رئيســي واحد. 
كمــا تقــوم الشــركة بمراقبــة تركــز المخاطــر مــن خــالل تقييــم المخاطــر المتعــددة المشــمولة فــي نفــس الموقــع الجغرافــي. بالنســبة لمخاطــر الــزالزل والفيضــان، تصنــف 
ــدة  ــة واح ــة مطالب ــر بواقع ــن أن تتأث ــن الممك ــي م ــاورة، والت ــي المج ــن والمبان ــى معي ــر مبن ــكات، يعتب ــق والممتل ــر الحري ــبة لمخاط ــد. وبالنس ــع واح ــة كموق ــة كامل مدين

كمــكان واحــد. وبالمقابــل، بالنســبة للمخاطــر البحريــة، فــإن المخاطــر المتعــددة المشــمولة فــي رحلــة ســفينة واحــدة تعتبــر.
ــة والتراكميــة وتضــع سياســة إعــادة التأميــن الخاصــة بهــا للحــد مــن  ــد تقييــم تركــز المخاطــر. تقــوم الشــركة بتقييــم تركــز التعــرض لمخاطــر التأميــن الفردي كخطــر واحــد عن

ــركة. ــة للش ــتويات مقبول ــي مس ــا ف ــا وجعله ــرض له التع

)26– 12( مصادر عدم التأكد من تقدير مبالغ المطالبات المستقبلية
يتعلــق المصــدر الرئيســي لعــدم التأكــد مــن التقديــرات فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي بتقويــم المطالبــات تحــت التســوية، ســواءاً تــم التبليــغ عنهــا أم ال، وتشــتمل علــى 
ــات  ــن المطالب ــة ع ــن الناتج ــق التأمي ــي وثائ ــتحقة لحامل ــغ المس ــر المبال ــد تقدي ــم عن ــن الحك ــر م ــدر كبي ــداء ق ــى اإلدارة إب ــن عل ــة. يتعي ــات المتوقع ــوية المطالب ــف تس تكالي

97 التقـريــر الســنـوي



بموجــب عقــود التأميــن. تســتند هــذه التقديــرات بالضــرورة علــى فرضيــات تتضمــن درجــات متفاوتــة وربمــا كبيــرة مــن الحكــم وعــدم التأكــد، وأن النتائــج الفعليــة يمكــن أن تختلــف 
ــرات اإلدارة ممــا يترتــب علــى ذلــك إجــراء تغيــرات مســتقبلية فــي االلتزامــات المقــدرة. تســتخدم األحــكام النوعيــة لتقويــم المــدى الــذي ال تطبــق فيــه االتجاهــات  عــن تقدي
الســابقة فــي المســتقبل، علــى ســبيل المثــال: حــدث لمــرة واحــدة، والتغيــرات فــي عوامــل الســوق مثــل الــراي العــام بشــأن المطالبــات والظــروف االقتصاديــة. كمــا تســتخدم 

األحــكام لتقويــم المــدى الــذي يمكــن أن توثــر فيــه العوامــل الخارجيــة مثــل القــرارات القضائيــة والتشــريعات الحكوميــة، علــى التقديــرات.

وعلــى وجــه الخصــوص، يجــب إبــداء التقديــرات بشــأن التكلفــة النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات المبلــغ عنهــا بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي وكذلــك التكلفــة النهائيــة المتوقعة 
للمطالبــات المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنهــا بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي. تــم تبيــان تفاصيــل تقديــر المطالبــات واالحتياطيــات المتعلقــة بهــا في االيضــاح )8(.

)26– 13( العملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن الفرضيات
المقصــود مــن العمليــة المســتخدمة فــي تحديــد الفرضيــات الحتســاب احتياطــي المطالبــات تحــت التســوية هــو أن يــؤدي إلــى تقديــرات محايــدة للنتيجــة األكثــر احتمــااًل أو 
المتوقعــة. إن طبيعــة العمــل تجعــل مــن الصعــب جــداً التكهــن بشــكل مؤكــد بالنتيجــة المحتملــة لمطالبــة معينــة والتكلفــة النهائيــة للمطالبــات المبلــغ عنهــا. يتــم تقييــم 
كل مطالبــة مبلــغ عنهــا وذلــك علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة مــع مراعــاة ظــروف المطالبــة، والمعلومــات المتوفــرة مــن الجهــات المعاينــة واألدلــة التاريخيــة علــى حجــم 

المطالبــات المماثلــة. وتتــم مراجعــة تقديــرات الحالــة بانتظــام ويتــم تحديثهــا كلمــا توافــرت معلومــات جديــدة.

يخضــع تقديــر المطالبــات المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنهــا بدرجــة كبيــرة لعــدم التأكــد مقارنــة بتقديــر تكلفــة ســداد المطالبــات المبلــغ عنهــا للشــركة. وفــي مثــل هــذه الحالــة، 
تكــون المعلومــات عــن حــادث المطالبــة متوفــرة. يأخــذ التقديــر بعيــن االعتبــار طريقــة االبــالغ عــن المطالبــات الســابقة وتفاصيــل برامــج إعــادة التأميــن.

تــم تحديــد مطلوبــات األقســاط بحيــث أن مجمــوع مخصصــات مطلوبــات األقســاط )احتياطــي األقســاط غيــر المكتســبة واحتياطــي عجــز األقســاط نتيجــة اختبــار كفايــة 
المطلوبــات( يكــون كافيــًا لخدمــة المصاريــف والمطالبــات المســتقبلية المتوقعــة والمحتمــل حدوثهــا لوثائــق التأميــن الســارية المفعــول بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي. يتــم 
تحديــد المطلوبــات المســتقبلية المتوقعــة باســتخدام التقديــرات والفرضيــات المعتمــدة علــى الخبــرة خــالل الفتــرة المنتهيــة مــن العقــود وتوقعــات األحــداث المســتقبلية 

والتــي يعتقــد بأنهــا ســتكون معقولــة. تــم بيــان تفاصيــل اختبــار كفايــة المطلوبــات فــي اإليضــاح رقــم )9(.
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المعلومات التكميلية   -27
قائمة المركز المالي :

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

عمليات عمليات التأمين 
عمليات عمليات التأمين المجموعالمساهمين 

المجموعالمساهمين 

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية
موجودات

66,35247,791114,143477,898220,852698,750نقدية وما في حكمها
365,349313,000678,34955,000163,000218,000ودائع مرابحة قصيرة األجل

114,853-172,366114,853-172,366ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة، صافي
16,071-19,19016,071-19,190حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

107,755-67,855107,755-67,855حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 
حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ 

7,965-17,8787,965-17,878عنها

17,508-21,05817,508-21,058تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 
1,205-1,0881,205-1,088فائض خسائر أقساط تأمين مؤجلة

3,32232,29935,6214,60035,85140,451استثمارات متاحة للبيع
17,1084,53221,64011,93254912,481مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

5,172-3,8345,172-3,834ممتلكات ومعدات
75,00075,000-75,00075,000-وديعة نظامية

4,1184,118-5,5055,505-عوائد استثمار مستحقة من الوديعة النظامية
755,400478,1271,233,527819,959499,3701,319,329

---12,20212,202-مستحق من عمليات التأمين 
19,822-19,822---مستحق من عمليات المساهمين

755,400490,3291,245,729839,781499,3701,339,151إجمالي الموجودات

99 التقـريــر الســنـوي



31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
عمليات عمليات التأمين 

المجموععمليات التأمين عمليات المساهمين عمليات التأمين المساهمين 

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية 
مطلوبات 

40,798-54,31340,798-54,313مطالبات حاملي وثائق تأمين مستحقة
92,93353693,46999,39453699,930مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

10,287-5,26610,287-5,266أرصدة معيدي تأمين دائنة
216,401-267,020216,401-267,020أقساط التأمين غير المكتسبة

3,993-4,4693,993-4,469عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
106,001-35,039106,001-35,039مطالبات تحت التسوية 

317,264-236,506317,264-236,506مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
10,514-15,61210,514-15,612إحتياطيات أقساط تأمين إضافية

15,227-12,69715,227-12,697إحتياطيات  تقنية أخرى 
77-16577-165مستحق ألطراف ذي عالقة

13,081-13,85213,081-13,852مكافأة نهاية الخدمة
8,301-9,6578,301-9,657الفائض المتراكم

22,87122,871-29,86629,866-مخصص الزكاة
دخل عموالت مستحقة لمؤسسة النقد العربي 

4,1184,118-5,5055,505-السعودي 

747,52935,907783,436841,33827,525868,863
19,82219,822---مستحق لعمليات التأمين 

---12,202-12,202مستحق لعمليات المساهمين 
759,73135,907795,638841,33847,347888,685مجموع مطلوبات 

حقوق المساهمين
500,000500,000-500,000500,000-رأس المال

2,1312,131-2,1312,131-احتياطي نظامي
)50,108()50,108(-)47,478()47,478(-خسائر متراكمة

---)231()231(-أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع 
)1,557(-)1,557()4,331(-)4,331(خسائر إعادة قياس خطط المنافع المحددة

452,023450,466)1,557(454,422450,091)4,331(مجموع حقوق المساهمين

755,400490,3291,245,729839,781499,3701,339,151مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين
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قائمة الدخل : 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017
عمليات عمليات التأمين 

عمليات عمليات التأمين المجموعالمساهمين 
المجموعالمساهمين 

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية 
اإليرادات

726,978-729,076726,978-729,076إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
)2,428(-)2,428()3,894(-)3,894(أقساط إعادة التأمين المسنده - محلية
)53,639(-)53,639()65,824(-)65,824(أقساط إعادة التأمين المسنده - دولية

)19,745(-)19,745()20,508(-)20,508(مصاريف فائض الخسائر
651,166-638,850651,166-638,850صافي أقساط التأمين المكتتبة

163,684-163,684)47,500(-)47,500(التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي
814,850-591,350814,850-591,350صافي أقساط التامين المكتسبة

98,008-15,73698,008-15,736عمولة إعادة التأمين 
7,847-5,8357,847-5,835دخل إكتتاب اخرى

920,705-612,921920,705-612,921مجموع اإليرادات

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
975,630-606,774975,630-606,774إجمالي المطالبات المدفوعة

)71,857(-)71,857()82,624(-)82,624(حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
903,773-524,150903,773-524,150صافي المطالبات المدفوعة

)18,638(-)18,638()31,062(-)31,062(التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي
التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 

)126,548(-)126,548()90,671(-)90,671(صافي

)7,159(-)7,159(5,098-5,098التغيرات في إحتياطيات أقساط تأمين إضافية
)4,669(-)4,669()2,530(-)2,530(التغيرات في االحتياطيات التقنية األخرى

746,759-404,985746,759-404,985صافي المطالبات المتكبدة
98,018-77,33698,018-77,336تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

844,777-482,321844,777-482,321مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
75,928-130,60075,928-130,600صافي دخل اإلكتتاب
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2018

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2017

عمليات عمليات التأمين 
عمليات عمليات التأمين المجموعالمساهمين 

المجموعالمساهمين 

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية 
 )المصاريف(/ اإليرادات التشغيلية األخرى 

3,000-3,000)11,532(-)11,532()مخصص(/ عكس ديون مشكوك في تحصيلها 
)67,896(-)67,896()71,879(-)71,879(رواتب تشغيلية وإدارية

)47,445()7,636()39,809()46,030()3,035()42,995(مصاريف عمومية وإدارية أخرى
10,6429,01819,6607,3501,6398,989أرباح اإلستثمار

)2,075()1,675()400()3,833()2,555()1,278(خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
2,00516,46618,471---مخصص عدم مطابقة األصول 

)86,956(8,794)95,750()113,614(3,428)117,042(مجموع االيرادات/ )المصاريف( التشغيلية األخرى

)11,028(8,794)19,822(13,5583,42816,986مجموع الدخل من العمليات 
-)19,822(19,822-12,202)12,202(حصة المساهمين  

---)1,356(-)1,356(مجموع الدخل العائد لعمليات التأمين 
)11,028()11,028(-15,63015,630-مجموع الدخل العائد لعمليات المساهمين

قائمة الدخل الشامل :  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017
عمليات عمليات التأمين 

عمليات عمليات التأمين المجموعالمساهمين 
المجموعالمساهمين 

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية 
)11,028(8,794)19,822(13,5583,42816,986إجمالي الدخل للفترة 

الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر 
بنود سيعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات 

الحقة:
)654()308()346()231()231(-خسائر إعادة قياس االستثمارات المتاحة للبيع

بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات 
الحقة:

197-197)2,774(-)2,774(مكاسب / خسائر إعادة قياس خطط المنافع المحددة
)11,485(8.486)19,971(10,7843,19713,981إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-)19,822(19,822 -12,202)12,202(العائد على المساهمين 
)149(-)149( )1,356( -)1,356(إجمالي الدخل الشامل العائد لعمليات التأمين  
)11,336()11,336(- 12,62512,625-إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين 
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قائمة التدفقات النقدية : 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017
عمليات عمليات التأمين 

عمليات عمليات التأمين المجموعالمساهمين 
المجموعالمساهمين 

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية 
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

)11,028()11,028(-1,35615,63016,986صافي الربح للفترة
التعديالت للبنود غير النقدية :

2,584-2,1342,584-2,134استهالك
1,2782,5553,8334001,6752,075خسارة اإلنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

802802-102102-خسارة بيع استثمارات متاحة  للبيع
3,568-2,2073,568-2,207مخصص مكافآت نهاية الخدمة 

)3,000(-)3,000( 11,532-11,532مخصص / )عكس( الديون المشكوك في تحصيلها
18,50718,28736,7943,552)8,551()4,999(

46,771-46,771 )69,045(-)69,045(ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة 
102,078-102,078)3,119(-)3,119(حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 
48,020-29,98748,020-29,987والمطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها، صافي

30,439-30,439)3,550(-)3,550(تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 
)1,205(-)1,205(117-117فائض خسائر أقساط تأمين مؤجلة

10,382)718(11,100)9,159()3,983()5,176(مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
)85,775(-)85,775(13,515-13,515مطالبات حاملي وثائق تأمين مستحقة

)99,256(622)99,878()6,543(-)6,543(مطلوبات مستحقة ومطلوبات أخرى
)31,780(-)31,780()5,021(-)5,021(أرصدة معيدي التأمين دائنة 

)265,762( -)265,762( 50,619-50,619أقساط تأمين غير مكتسبة
)19,621( -)19,621( 476-476عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

)61,779( -)61,779( )70,962(-)70,962(مطالبات تحت التسوية 
)131,427(-)131,427()80,758(-)80,758(مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

)11,828(-)11,828(2,568-2,568احتياطيات تقنية أخرى
)18,471()16,466()2,005(---احتياطي عدم مطابقة األصول 

22-8822-88مستحق ألطراف ذات عالقة
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2018

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2017

عمليات عمليات التأمين 
عمليات عمليات التأمين المجموعالمساهمين 

المجموعالمساهمين 

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية 
)124,041()124,041(-)32,024()32,024(-المستحق من  عمليات التأمين  

124,041-32,024124,041-32,024المستحق لعمليات المساهمين
)4,244(-)4,244()4,128(-)4,128(مكافآت نهاية الخدمة )مدفوعة(

)3,436()3,436(-)6,005()6,005(-زكاة مدفوعة
)501,871()152,590()349,281()124,126()23,725()100,401(صافي النقد  المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)143,000()163,000(20,000)460,349()150,000()310,349(ودائع مرابحة قصيرة األجل، صافي

)354(-)354()796(-)796(إضافات في ممتلكات ومعدات، صافي
)30,000()30,000(----الوديعة النظامية 

34,94434,944-664664-عائدات بيع استثمارات متاحة للبيع
صافي النقد )المستخدم في(/ من األنشطة 

)138,410()158,056(19,646)460,481()149,336()311,145(االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
380,000380,000----عوائد أسهم االكتتاب المصدرة 

380,000380,000----صافي النقد من األنشطة التمويلية 
)260,281(69,354)329,635()584,607()173,061()411,546(صافي التغير في النقدية وما في حكمها

477,898220,852698,750807,533151,498959,031النقدية وما في حكمها، بداية الفترة
66,35247,791114,143477,898220,852698,750النقدية وما في حكمها، نهاية الفترة

معلومات غير نقدية:
180,000180,000----تخفيض رأس المال 

)654()308()346()231()231(-التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
672672-1,3871,387-عوائد إستثمار الوديعة النظامية

--17,083-17,083شطب ذمم مدينة مكون بها مخصص بالكامل
213-2,774213-2,774خسائر إعادة قياس خطط المنافع المحددة 

اعتماد المعلومات المالية األولية الموجزة  -28

تم اعتماد المعلومات المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 27 جمادى الثاني  1440 هـ   -29
)الموافق 4 مارس 2019م (.  
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