سايكو
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

تقرير مجلس اإلدارة لعام
1025م

احملتويات
أعضاء جملس اإلدارة 3.........................................................................................................................

تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية املنتهية يف 1132/31/13م 4...................................................................

أوالً :األنشطة الرئيسة 4 ...............................................................................................................

ثانياً :التوقعات املستقبلية للشركة 4........................................................................................................

ثالثاً :التطورات اهلامة بالشركة 2...........................................................................................................

رابعاً :إدارة املخاطر  ،واملخاطر احلالية واملستقبلية املتوقعة 8..........................................................................

خامساً :املؤشرات املالية 08 ...........................................................................................................

سادساً :اإلفصاح حسب اللوائح النظامية 33..............................................................................................

اخلامتة56 ...............................................................................................................................

2
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 5102م

أعضاء جملس اإلدارة
الرئيس
مسو األمري /أمحد بن خالد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن آل سعود

عضو
د .جورج شاهني مدًّور

عضو
االستاذ  /عبد العزيز بن علي أبو السعود

عضو
االستاذ /عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل اخلنيفر

عضو
االستاذ /عبد احملسن بن خبيت حممد سعيد
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تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية املنتهية يف 1025/21/12م
يسر جملس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمني التعاوني (سايكو) أن يقدم إىل السادة املساهمني
الكرام تقريره السنوي عن نتائج أعمال الشركة وتقرير مراجعي احلسابات والقوائم املالية للسنة
املنتهية يف 5102/05/30م .

أوالً :األنشطة الرئيسة - :
الشركة العربية السعودية للتأمني التعاوني (سايكو) شركة مساهمه سعودية مبوجب السجل
التجاري رقم  0101530504صادر يف الرياض بتاريخ  0458/18/10هـ ومصرح هلا مبزاولة
نشاط التأمني من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي مبوجب الرتخيص رقم :ت م ن51102 /
تاريخ 0458/18/52هـ.
ومتارس الشركة نشاط التأمني داخل اململكة العربية السعودية وفقاً للتقسيم التالي - :
)0التأمني العام :ويشمل على سبيل املثال ال احلصر التأمني على املركبات  ،التأمني اهلندسي ،الطاقة،
الطريان  ،املمتلكات واحلريق  ،األوراق املالية واألموال  ،التأمني البحري.
)5التأمني الصحي :ويشمل تقديم برامج تأمني صحي تتماشى مع إحتياجات السوق ومبا يتوافق مع
نظام التأمني الصحي التعاوني وتوجهات جملس الضمان الصحي التعاوني.
 )3تأمني احلماية واإلدخار :يشمل تأمني احلماية ألجل.

ثانياً :التوقعات املستقبلية للشركة- :
جاري العمل على إنهاء خطة العمل للخمس سنوات القادمة 6102م – 6161م واليت سوف
حتتوي على جمموعة توسعات يف جمال أعمال التأمني وحتديد القطاعات املستهدفة والرتكيز
على امليزات التنافسية للشركة  ،ومن املتوقع أن تكون نتائج تلك اخلطة و الدراسات إجيابية على
املدى املتوسط والبعيد من خالل حتديد رؤية واضحة لتوجهات الشركة املستقبلية واليت ترتكز
على تقديم اخلدمة بالسرعة واجلودة املطلوبة باإلضافة لزيادة حصة الشركة يف سوق التأمني
واستمرار منو األرباح مما حيقق العائد املناسب للشركة واملساهمني واملؤمن هلم.
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ثالث ًا :التطورات اهلامة بالشركة- :
 )1الزيادة يف رأس مال الشركة- :
 بتاريخ 5102/12/30م عقدت مجعية عامة غري عادية وافق املساهمون فيها على توصية
جملس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة املدفوع من  011,111,111ريال اىل
 521,111,111ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
 املوافقة على تعديل املادة السابعة ( )0و املادة الثامنة ( )8من النظام األساسي للشركة وفقًا
للزيادة املقرتحة على رأس مال الشركة.
 )2مراحل اإلكتتاب- :
 بتاريخ 5102/10/10م أعلنت الشركة حتديد مراحل اإلكتتاب يف األسهم اجلديدة و فرتة
تداول حقوق األولوية حبيث تبدأ املرحلة األوىل يف 5102/10/12م وتنتهي يف
5102/10/08م.
 بتاريخ 5102/10/08م أعلنت الشركة عن بدء مرحلة االكتتاب الثانية من يوم األحد
املوافق 5102/10/50م اىل يوم الثالثاء املوافق 5102/10/53م.
 بتاريخ 5102/10/52م أعلنت الشركة عن نتائج مرحليت اإلكتتاب األوىل و الثانية و
تفاصيل عملية بيع األسهم اليت مل يكتتب بها.
 بتاريخ 5102/10/15م أعلنت الشركة عن إنتهاء اإلكتتاب يف أسهم حقوق األولوية
املطروحة و البالغ عددها ( )02,111,111سهماً جديداً.
 بتاريخ 5102/10/12م أعلنت الشركة عن دفع مبالغ التعويضات لألشخاص املستحقني
الذين مل ميارسوا حقهم باإلكتتاب كلياً أو جزئياً يف أسهم حقوق األولوية و مستحقي
كسور األسهم يف موعد أقصاه يوم اخلميس املوافق 5102/10/12م.
 بتاريخ 5102/18/08م أعلنت الشركة عن تطورات إستخدام املتحصالت من إصدار أسهم
حقوق األولوية الذي مت خالل الفرتة من 5102/10/12م إىل 5102/10/52م.
 بتاريخ 1132/11/11م أعلنت الشركة عن أخر تطورات استخدام املتحصالت من إصدار
أسهم حقوق األولوية الذي مت خالل الفرتة من  1132/12/10اىل الفرتة
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 ،1132/12/10وبهذا تكون الشركة قد استخدمت مجيع املتحصالت من إصدار أسهم
حقوق األولوية كما ورد يف نشرة االصدار اخلاصة باالكتتاب.
 )3حصلت الشركة بتاريخ 5102/05/10م على املوافقة النهائية ملنتج تأمني املركبات – طرف ثالث.
 )4حصلت الشركة بتاريخ 5102/05/13م على جتديد املوافقات املؤقتة على  52منتج تأمني للشركة
من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وأصبح عدد املنتجات اليت مُنحت موافقات مؤقتة و نهائية 45
منتج تأميين.
 )5مت تقديم طلب احلصول على جتديد ترخيص الشركة ملزاولة نشاط التأمني ملؤسسة النقد العربي
السعودي ملدة ثاللث سنوات حيث ينتهي الرتخيص احلالي بتاريخ 0430/8/50هـ.
 )6قامت الشركة بتأهيل املوظفني الذين هلم تعامل مباشر مع العمالء باحلصول على شهادة أساسيات
التأمني ” ،“IFCEو تشجيع مجيع املوظفني للحصول على الشهادات املهنية كلٌ يف جمال ختصصه.
 )7اإلدارة املالية  :حرصت الشركة على تعيني املوظفني االكفاء ذوي املؤهالت يف الوظائف الرقابية
واحملاسبية واإلستثمارية وتفعيل عدد من اإلجراءآت الرقابية واحملاسبية والنقدية واإلستثمارية
لتحسني مستوى األداء املالي يف كافة جماالت ونشاطات الشركة والعمل جاري اآلن على تفعيل
نظام ( )ORACLEلتسهيل سرعة إجناز املعامالت املالية واحملاسبية والوفاء مبتطلبات إصدار التقارير
املالية واحملاسبية والتحليلية و يتوقع أن يبدأ تفعيل النظام يف الربع األول من 5100م.
 )8املوارد البشرية  :تولي إدارة الشركة إهتماماً كبرياً بتوطني الوظائف لديها حيث تبلغ نسبة السعودة
حالياً  %20.02من إمجالي عدد العاملني الذي بلغ  528يف عام 5102م منهم  042موظف سعودي
مقارنة بـ  530موظف يف العام 5104م بلغ عدد السعوديني منهم  030موظفا .تشغل الكفاءات
السعودية معظم املناصب القيادية يف الشركة  ،وهذه اخلطوة جاءت متاشياً مع توجيهات مؤسسة
النقد العربي السعودي وجملس إدارة الشركة لتوطني هذه الصناعة وذلك بدعم برامج السعودة
لديها وتوفري املناخ املالئم إلتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية املدربة وتشجيعها على العمل يف خمتلف
إداراتها  ،وحرصت الشركة على تأهيل مجيع املوظفني العاملني لديها للحصول على الشهادة العامة
يف أساسيات التأمني كمتطلب أساسي للوظيفة .باإلضافة اىل تشجيع مجيع العاملني على احلصول
على الشهادات املهنية املتخصصة.
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نسبة

موظفي

املوظفني

املوظفني

جمموع موظفي

الشركة

السعودين

االجانب

الشركة

السعودة

2115

141

111

258

%57.75

2114

136

111

237

%57.38

 )1النواحي الفنية - :
لقد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي توجيهات خاصة بتأمني املمتلكات (احلريق و السطو)
وسوف تدخل حيز التنفيذ إعتباراً من األول من يناير لعام 5100م .ويؤمل أن تؤدي هذه التوجيهات
إىل زيادة يف األرباح يف قطاع تأمني املمتلكات.
خالل عام 5102م قامت الشركة بزيادة قدرة إعادة التأمني فيما يتعلق بتأمني احلريق و التأمني
اهلندسي ،كما قامت الشركة بإعادة هيكلة معاهدات فائض اخلسارة املسندة لنفس شركات إعادة
التأمني.
 )11التسويق واملبيعات- :
أحدث مزاولة العمل لفروع الشركة يف الرياض وجدة والدمام والقصيم األثر الواضح يف زيادة مبيعات
الشركة  ،كما قامت إدارة التسويق واملبيعات ببذل جمهودات جيدة لتسويق وترويج املنتجات خالل
العام 5102م مما مكن الشركة من إكتساب عمالء جدد مع احملافظة على عمالئها السابقني.

 )11قسم التأمني الطيب- :
قامت الشركة بتطوير وتفعيل نظام ) PAMS UWوهو نظام يطور آلية إصدار عروض األسعار
وكذلك الوثائق للعمالء وإرساهلا اىل جملس الضمان الصحي وتفعيلها عن طريق اجلوازات)  ،كما
قامت وبالتعاون مع اخلبري اإلكتواري بإعتماد معيار تقييم املصداقية لتحديد األسعار اخلاصة
بالتأمني الطيب.
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مت تطوير نظام تقارير إحصائية للحصول على التقارير الالزمة لإلستخدام داخل و خارج الشركة
باإلضافة إىل حتسني نظام  PAMSلتحميل معلومات املؤمن عليهم مبوجب وثائق التأمني الطيب
إلكرتونيًا لبوابة جملس الضمان الصحي التعاوني.
 )12التحصيل واملتابعة:
يف عام 1132م واصلت اإلدارة جهودها يف ضبط خمصصات الذمم املتعثرة بالرغم من تنامي
املبيعات وصعوبة التحصيل من العمالء بسبب املتغريات اجلديدة ونقص السيولة لديهم هذا
العام وذلك مبتابعة كل من القسم الطيب وغريه من األقسام للعمالء املتعثرين او املتأخرين عن
السداد  ،ومبتابعة للعمالء املباشرين ومجيع وسطاء التأمني الذين يتعاملون مع الشركة.

رابعاً :إدارة املخاطر  ،واملخاطر احلالية واملستقبلية املتوقعة:
يف ما يلي املخاطر اليت و اجهتها الشركة يف العام 1132م واإلجراءات اليت مت اتباعها للتخفيف من
آ ثار هذه املخاطر.
 )1إدارة املخاطر
إدارة املخاطر يف الشركة تتجلى يف سياسات وإجراءات درء املخاطر املتبعة و اليت تعتمد على اهليكل
التنظيمي للشركة .سياسة الشركة يف إدارة املخاطر تتمحور حول الدراية الكاملة والقبول باألخطار اليت
تتناسب مع اخلطط االسرتاتيجية واملوافق عليها من قبل جملس اإلدارة  .من أمثلة املخاطر اليت تواجهها
الشركة :خماطر التأمني  ،خماطر إعادة التأمني  ،خماطر معدل العموالت اخلاصة  ،خماطر اإلئتمان ،
خماطر السيولة و خماطر العمالت.
 )2هيكل إدارة املخاطر
قامت الشركة بتطوير هيكل تنظيمي يهدف إىل حتديد و تقييم و رصد و متابعة املخاطر.
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 )1جملس اإلدارة
ميثل جملس اإلدارة النقطة املركزية إلدارة املخاطر يف الشركة .يقوم جملس االدارة بتقديم التوجيهات
ومراجعتها وإقرار السياسات واإلجراءات اليت من شأنها املساعدة على حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية
للشركة.
 )4اإلدارة العليا
تعنى اإلدارة العليا بإدارة ومتابعة العمليات اليومية واليت تهدف لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية للشركة
مبا يتناسب مع هيكل إدارة املخاطر.
تقليل املخاطر واملراقبة:
 تقوم الشركة بتطوير السياسات املكتوبة واإلجراءات واألدلة التشغيلية وآلية الرقابة الداخلية املعمول
بها يف كل دائرة  /فرع.
 هناك متابعة مستمرة من قبل رؤساء اإلدارات  /املديرين لتنفيذ والتأكد من فعالية الرقابة الداخلية.
 تعقد جلنة إدارة املخاطر إجتماعات شهرية لتنفيذ ومراجعة سياسات وإجراءات إدارة املخاطر وإعداد
التقارير وإرساهلا إىل اإلدارة املختصة للوقوف على رأيها و للمزيد من التقويم.


جيري مدير إدارة املخاطر مراجعة شهرية لوظائف إدارة املخاطر ويقدم التقارير إىل جلنة إدارة املخاطر يف
اإلجتماعات الشهرية  ،وجتري جلنة إدارة املخاطر  /الرئيس التنفيذي إستعراضاً سنوياً إلسرتاتيجية
إدارة املخاطر.

 احلصول على تقرير اخلبري اإلكتواري وتوجيهاته ومقرتحاته بشأن العمليات الشاملة إلدارة املخاطر.
 حترص الشركة على أن تكون إسرتاتيجية إدارة املخاطر وكذلك السياسات واإلجراءات متوافقة مع
املتطلبات التنظيمية للجهات الرقابية ذات العالقة  ،وتقوم الشركة بتزويد مؤسسة النقد العربي
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السعودي بتقرير سنوي مفصل ومعتمد من الرئيس التنفيذي للشركة خبصوص خطة إدارة املخاطر
لديها  ،وخطوات تنفيذها.
 حتتفظ الشركة بالسجالت ملدة عشر سنوات.
 )1املخاطر احلالية واملستقبلية املتوقعة:
نظراً لطبيعة النشاط التأميين للشركة  ،وكونها من الشركات الرائدة يف جمال التأمني باململكة
العربية السعودية  ،فإن احلفاظ علي مركزها املتقدم يف ظل املنافسة احملتدمة يف هذا القطاع وماتتطلبه
اللوائح والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن إعتماد تقرير اخلبري األكتواري
املستقل بشأن تسعري التأمني الطيب وتأمني املركبات مما يتطلب وضع خطط وبرامج اسرتاتيجية ترتكز
على عرض منتجات ذات قيمة تنافسية عرب حتسني وتطوير مراكز خدمة العمالء  ،ومواجهة املخاطر
الكثرية اليت تواجهها أو من املتوقع أن تواجهها الشركة ومنها:
أ ( خماطر التأمني التشغيلية
ومتثل املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية املستحقة إىل اجلهات املتعاقد معها و/أو اىل طرف ثالث
بشأن األحداث املؤمن عليها عن التوقعات .وميكن أن حيدث ذلك بسبب زيادة عدد املطالبات أو زيادة مبالغ
املطالبات عما كان متوقعاً .تقوم الشركة مبراقبة خماطر التأمني بالتأكد من أن مستوياتها ضمن
احلدود املتوقعة لوترية حصوهلا .ومتارس الشركة بشكل رئيس التأمني الطيب ،والتأمني على املركبات ،
احلريق والسطو  ،املخاطر البحرية  ،التأمني اهلندسي  ،والتأمني على املسؤولية العامة.

تكرار املطالبات ومبالغها
ميكن أن تتأثر وترية املطالبات ومبالغها وأحجامها بعدة عوامل .تقوم الشركة بشكلٍ رئيس بتغطية
خماطر التأمني الطيب  ،املركبات  ،احلريق والسطو  ،املخاطر البحرية  ،والتأمني اهلندسي  ،والتأمني
على املسؤولية العامة .تتم هذه العمليات مبوجب عقود تأمني قصرية األجل  ،ويتم يف العادة اإلبالغ عن
وسداد املطالبات خالل سنة واحدة من وقوع احلادث املؤمن عليه  .وهذا من شأنه أن يساعد يف التقليل من
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خماطر التأمني  ،وذلك ألن عقود التأمني قصرية األجل عادةً ال يكون هلا تأثري مفاجيء على
االحتياطيات املالية للشركة .جتدر اإلشارة إىل أن خماطر التأمني التشغيلية للشركة ترتكز يف اململكة
العربية السعودية.
التأمني الطيب
مت تصميم إسرتاتيجية التأمني اخلاصة بالشركة لضمان تنوع املخاطر بشكل جيد من حيث نوع املخاطر
و مستوى فوائد التأمني  .وميكن حتقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات الصناعية واملناطق اجلغرافية
واملراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر املنتج واإلجراءات التفصيلية ملتابعة املطالبات  .تعتمد
الشركة على الدراسة اإلكتوارية من أجل ضمان السعر املناسب و ذلك بإعتماد األسعار املقررة من قبل
اخلبري اإلكتواري  .كما تعتمد الشركة سياسة تقوم على املتابعة اجلادة والنشطة للمطالبات وأسعار
املنتجات وتساعد هذه اإلجراءات على التقليل من املخاطر املستقبلية غري املتوقعة اليت ميكن أن تؤثر سلباً
على الشركة  .يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمني وذلك للحد من اخلسائر املتعلقة بأي مطالبة
فردية.
تأمني املركبات
بالنسبة للتأمني على املركبات ،تتمثل املخاطر الرئيسة يف املطالبات املتعلقة بالوفاة واإلصابات اجلسدية
وكلفة استبدال أو إصالح املركبات  .تتبع الشركة سياسة شاملة يف اصدار وثائق التأمني ألصحاب
املركبات و السائقني الذين تزيد أعمارهم عن واحد وعشرين ( )50عاماً.
إن األحكام الصادرة من احملاكم بشأن الوفايات وتعويضات اإلصابة اجلسدية وتكاليف إستبدال او إصالح
املركبات هي العوامل الرئيسة اليت تؤثر يف مستوى املطالبات  .كما يوجد لدى الشركة إجراءات إلدارة
املخاطر ومراقبة تكاليف املطالبات  .إضافة اىل ترتيبات إعادة التأمني للحد من اخلسائر عن أي مطالبة
فردية.
وفيما خيص مطالبات املركبات  ،أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعميماً اعتمدت فيه بنداً
إضافياً لقائمة األخطار احلرجة لغرض جتنب اجلرائم:
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وصف اخلطر

املسؤولية القانونية الناجتة عن سرقة أي مركبة تالفة يف عهدة شركة التأمني

فئة اخلطر

مرتفع

أهمية اخلطر

ملزم

النتائج

ميكن استخدام املركبات يف تنفيذ األعمال اإلرهابية واإلجرامية و اليت تضر باألمن و
السالمة العامة.

تعريفات

تنتج املسؤولية القانونية عند ضياع وعدم معرفة موقع املركبة التالفة وذلك عند (أ)
استالم شركة التأمني للمركبة بشكل رمسي( ،ب) تقديم خمالصة نهائية  ،و حتى
عند (ج) بيع املركبة التالفة بدون وصل شراء رمسي أو (بعقد نقل ملكية قديم).

اإلنذار املبكر أو

 .0تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم - 42نقل ملكية مركبة تالفة.

التبليغ املتقدم

 .5تقارير اإللتزام الفصلية

التعامل مع اخلطر

 احلاالت القائمة
 .0قسم املطالبات يقوم بـ (أ) جرد للمخزون بالتعاون مع الفروع/املشاريع  ،و (ب)
إعداد قائمة مع الوثائق الالزمة.
 .5اإلدارة القانونية  /اإللتزام (أ) تقوم بإعداد سجل ( ،ب) التبليغ و تقديم
املستندات الالزمة عن احلاالت القائمة للجهات الرمسية املعنية.
 .3ادارة تقنية املعلومات ،تقوم بتسجل معلومات املركبات و اإلجراء السابق
باإلضافة إىل الرفم املرجعي الداخلي.
 احلاالت اجلديدة
 .0قسم املطالبات( :أ) تطوير السياسات و اإلجراءات للتطابق مع ما سبق ذكره و
التأكد من حتويل املسؤولية القانونية "إىل/من" شركة التأمني باإلضافة إىل
التأكد من انشاء سجل داخلي بالتعاون مع ادارة تقنية املعلومات لتحديد
املسؤولية الداخلية جتاه املخاطر و حتويل املسؤوليات بني األقسام املختلفة يف
شركة التأمني
 .5اإلدارة القانونية  /إدارة اإللتزام :اعداد تقارير فصلية عن احلاالت القائمة
باإلضافة إىل مستندات توضح قيمة هذه احلاالت.
 .3إدارة اإللتزام :املتابعة والتأكد من التنفيذ.

تاريخ تنفيذ اإلجراء

شهر و احد لكل ما سبق ذكره

املسؤولية

 قسم املطالبات
 اإلدارة القانونية
 إدارة اإللتزام
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احلريق والسطو
بالنسبة لعقود التأمني على املمتلكات ،تتمثل املخاطر الرئيسة يف وقوع احلرائق .تقوم الشركة بالتأمني
على املمتلكات التجارية اليت حتتوي على معدات للكشف عن احلريق فقط  ،إضافة اىل املنازل ومامياثلها.
يتم إصدار هذه العقود بالرجوع إىل قيمة اإلستبدال للممتلكات وحمتوياتها املؤمن عليها .تعترب تكلفة
ترميم أو إعادة بناء املمتلكات وكلفة إصالح/إستبدال احملتويات والوقت املطلوب إلستئناف املنشأة مبثابة
العوامل الرئيسة اليت تؤثر على حجم املطالبة  .يوجد لدى الشركة تغطية إعادة التأمني على هذه
األحداث وذلك للحد من اخلسائر النامجة عن أي مطالبة فردية.
التأمني البحري
بالنسبة للتأمني البحري  ،تتمثل املخاطر الرئيسة يف األضرار واخلسائر اليت تتعرض هلا البضائع و/أو
السفن املؤمن عليها او فقدانها بشكل كلي أو جزئي.
تتمثل إسرتاتيجية التأمني البحري يف التأكد من تنوع وثائق التأمني حبيث تغطي الشحن والسفن
والبضائع وخطوط الشحن  .يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمني وذلك لتقليل اخلسائر النامجة عن
املطالبات الفردية.
التأمني اهلندسي
بالنسبة للتأمني اهلندسي  ،تتمثل املخاطر الرئيسة يف اخلسائر واألضرار ألعمال املباني/اإلنشاءات
واآلالت بسبب احلريق و/أو اإلنفجار واألخطار الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل والعواصف ..اخل .يوجد
لدى الشركة تغطية إعادة التأمني بشأن هذه املخاطر وذلك للحد من اخلسائر الناجتة عن املطالبات.

املسؤولية العامة
بالنسبة للتأمني على املسؤولية العامة  ،تتمثل املخاطر الرئيسة يف اإللتزامات القانونية للجهة املؤمن هلا
بشأن وفاة طرف آخر و/أو اإلصابات اجلسدية أو تلف املمتلكات املؤمن عليها وعمليات املشاريع أو املشاريع
القائمة للجهة املؤمن هلا.
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تكتتب وثيقة التأمني على أساس قدرة الشركة أو قيمة العقد وطبيعة  /أشغال املباني وطبيعة العقود
املربمة لدى الشركة.
يوجد لدي الشركة تغطية إعادة تأمني بشأن هذه املخاطر وذلك للحد من اخلسائر الناجتة عن
املطالبات الفردية.
ب ( خماطر إعادة التأمني
تقوم الشركة خالل دورة أعماهلا العادية بإعادة التأمني لدى أطراف أخرى لزيادة طاقاتها لقبول التأمني
على املشاريع واألخطار الكربى ولتقليل اخلسائر املالية احملتملة اليت قد تنشأ عن مطالبات التأمني
الضخمة .إن هذه الرتتيبات تؤمن تنوع أكرب يف األعمال وتسمح لإلدارة مبراقبة اخلسائر احملتملة اليت
قد تنشأ عن املخاطر الكبرية وتؤمن قدرات منو إضافية .يتم جزء كبري من عمليات إعادة التأمني مبوجب
إتفاقيات إعادة تأمني نسبية  ،وعقود إعادة تأمني اختيارية  ،وإعادة تأمني فائض اخلسارة.
ولتقديم ضمانات من الدرجة األوىل للعمالء وإستمرارية الرحبية للمساهمني ،تتبع الشركة فلسفة
متحفظة يف إكتتاب املخاطر وبرامج إعادة التأمني اخلاصة بها.
ج ( خماطر أسعار العمالت اخلاصة
تنشأ خماطر أسعار العمالت نتيجة التقلبات يف أسعار العمالت اخلاصة واليت ستؤثر على الرحبية
املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية  .تتعرض الشركة ملخاطر أسعار العمالت اخلاصة بشأن
الودائع ألجل والنقدية وشبه النقدية.
د ( خماطر اإلئتمان
متثل خماطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة مالية ما  ،مما يؤدي إىل تكبد
الطرف اآلخر خلسارة مالية  .بالنسبة لكافة فئات األدوات املالية املقتناة من قبل الشركة ،متثل خماطر
االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفرتية املفصح عنها يف قائمة املركز املالي.
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فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات املوضوعة لتقليل خماطر اإلئتمان اليت تتعرض هلا الشركة:
 لتقليل تعرضها للخسائر الكربى اهلامة الناجتة عن إفالس شركات إعادة التامني ،تقوم الشركة
بتقويم الوضع املالي ملعيدي التأمني  .وكشرط مسبق  ،جيب أن تكون األطراف اليت يعاد التأمني
لديها ذات مستوى مقبول من حيث الضمان حبيث يؤكد متانة وضعها املالي.
 تقوم الشركة بإدارة خماطر االئتمان املتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل،
ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
 تودع النقدية وشبة النقدية لدى بنوك حملية معتمدة من اإلدارة .عليه  ،وكشرط مسبق  ،يتعني
على البنوك اليت تودع لديها النقدية وشبه النقدية أن تكون ذات مستوى مقبول من حيث الضمان
يؤكد متانة وضعها املالي.
ال يوجد لدى الشركة نظام تصنيف داخلي  ،وعليه فإن أرصدة العمالء غري املتأخرة السداد وغري
املنخفضة القيمة مستحقة من أفراد وشركات غري مصنفة  .إن األرصدة املستحقة من معيدي التأمني
هي مع أطراف أخرى ذات تصنيف إئتماني جيد صادر عن وكاالت تصنيف خارجية.
هـ ( خماطر السيولة
متثل خماطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات املتعلقة مبطلوباتها املالية عند
إستحقاقها.
تتم مراقبة متطلبات السيولة شهرياً  ،وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بأية
إلتزامات عند نشوئها.
 حمفظة السيولة
مل يتم إحتساب أي من املطلوبات الظاهرة يف قائمة املركز املالي على أساس التدفقات النقدية املخصومة
وإن مجيعها مستحقة السداد عند الطلب خالل سنة واحدة بإستثناء مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني.
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و ( خماطر العمالت
ومتثل املخاطر اليت تنشأ عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف أسعار الصرف األجنيب .تعتقد
إدارة الشركة بوجود خماطر متدنية لوقوع خسائر جوهرية نتيجة للتقلبات يف أسعار الصرف األجنيب
ألن معظم املوجودات واملطلوبات النقدية مسجلة بعمالت مثبتة مقابل الريال السعودي.

ز ( إدارة رأس املال
حتدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس املال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة
الفائدة للمساهمني.
تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس املال وذلك بتقدير النقص بني مستويات رأس املال املعلن عنها
واملطلوبة بإنتظام  ،وتسعى اىل اجراء التعديالت املطلوبة.
تعديل مستويات رأس املال احلالية يتم يف ضوء التغريات يف ظروف السوق وخصائص املخاطر املتعلقة
بأنشطة الشركة  .من أجل احملافظة على أو تعديل هيكل رأس املال  ،قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ
توزيعات األرباح املدفوعة للمساهمني أو إصدار أسهم جديدة.
ح ( املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية
ختضع عمليات الشركة ملتطلبات األنظمة احمللية  .إن هذه األنظمة ال تتطلب احلصول على املوافقات
ومراقبة النشاطات فحسب  ،بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس املال لتقليل خماطر عجز وإفالس
شركات التأمني ومتكينها من سداد إلتزاماتها غري املتوقعة عند نشوئها.

ط ( حتديد القيمة العادلة وتسلسلها اهلرمي
تستخدم الشركة التسلسل اهلرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عنها:
 املستوى األول :األسعار املتداولة يف األسواق النشطة )دون تعديل( ألدوات مالية مماثلة.
 املستوى الثاني :طرق التقويم )اليت يكون فيها املستوى األدنى للمدخالت اجلوهرية لقياس
القيمة العادلة مبنياً على معلومات ميكن مالحظتها بالسوق بشكلٍ مباشر أو غري مباشر).
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 املستوى الثالث :طرق التسعري اليت ال تكون فيها مجيع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات
سوقية ميكن مالحظتها.
خالل السنة املنتهية يف  30ديسمرب 5102م  ،مل يكن هناك حتويالت بني املستوى األول واملستوى الثاني
من التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة ،ومل تتم أية حتويالت إىل أو من املستوى الثالث من التسلسل اهلرمي
للقيمة العادلة.
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خامسًا :املؤشرات املالية :
 .1يبني اجلدول التالي املقارنة لبنود قائمة الدخل (بآالف الرياالت السعودية ):

البيان
إمجالي أقساط التأمني
املكتتبة
صايف أقساط التأمني
املكتسبة
دخل عمولة و ايرادات
أخرى
جمموع اإليرادات
إمجالي املطالبات
املدفوعة

2111

2112

2113

2114

2115

444.110 401,517 623,151 515,725 544,444
101,447 411,141 151,415 142,517 111,501
54,774

12,111

55,752

50,011

57.505

112,751 521,427 420,554 141,001 155,500
441.145 414,412 175,414 140,411 144,114

صايف املطالبات املدفوعة 440.271 117,124 154,441 101,110 111,141
صايف املطالبات املتكبدة 457.520 157,445 122,505 101,157 155,451
جمموع التكاليف و
املصاريف
صايف فائض(/عجز)
عمليات التأمني
صايف (دخل/خسارة)
املساهمني بعد الزكاة

112.227 447,014 411,514 111,771 141,000
()5,100

27,001

()15,710

11.152

40.415

()5,557

24,175

()11,754

24,114

11.101
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 .2يبني اجلدول التالي املقارنة لبنود قائمة املركز املالي (بآالف الرياالت السعودية ):
البيان

2111

2113

2112

2114

2115

حصة معيدي
التأمني من
املطالبات حتت
التسوية و

111.241 147.415 151.421

412.541

415.220

األقساط غري
املكتسبة
تكاليف إكتتاب
مؤجلة

11.147

12.447

11.217

11.410

11.145

ذمم مدينة
ومبالغ مستحقة
من جهات ذات

257.141 122.252 241.114

147,125

101.454

عالقة
ودائع ألجل

15.052

41.000

50.155

240.210

215.000

استثمار
حمتفظ به
حتى تاريخ
االستحقاق

-

-

2.711

2.711

14.211

واستثمار متاح
للبيع
نقدية وشبه
نقدية
موجودات أخرى

11.412

41.152

75.544

17.151

51.251

24.247

25.527

11.255

25.015

11.141

جمموع
موجودات

521.451 172.511 512.474

742.551

757.571

عمليات التأمني
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موجودات
املساهمني
وديعة نظامية
مستحق من
عمليات التأمني
ودائع ألجل
نقدية وشبه
نقدية

1022

1021

2113

2114

1025

20.000

20.000

20.000

20.000

15.000

414

4.721

0

4.054

20.144

52.154

11.211

12.200

27.550

125.400

4.175

511

10.521

15.171

110

مدفوعات
مقدمة
وموجودات

111

2.141

2.121

1.141

2.411

أخرى
جمموع
موجودات

15.255

11.451

41.571

51.501

151.751

املساهمني
جمموع
املوجودات
مطلوبات
عمليات التأمني
احتياطيات
فنية
دخل عموالت
غري مكتسبة
مستحق إىل
جهة ذات عالقة
أرصدة إعادة
تأمني دائنة

2.111.514 2.025.451 557.521 554.124 574.117
1024

1025

1022

1021

1021

440.457

125.101 554.541

417.717

440.141

24.515

27.514

24.212

25.452

21.211

515

111

0

0

0

17.711

11.501

15.712

41.120

45.544
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مكافأة نهاية
اخلدمة
للموظفني
ومصاريف

10.741

42.552

17.111

44.510

12.540

مستحقة
ومطلوبات
أخرى
مستحق إىل
عمليات

417

0

4.721

4.054

20.144

املساهمني
فائض عمليات
التأمني

0

2.702

2.702

4111

4.127

احتياطي
القيمة العادلة
لالستثمار املتاح

0

0

0

0

()441

للبيع
جمموع
مطلوبات
وفائض عمليات

512.474

521.451 172.511

742.551

757.571

التأمني
مطلوبات
وحقوق

1022

1021

2113

2114

1025

املساهمني
زكاة مستحقة

2.727

1.175

2.415

057,1

1.157

دائنون

454

2.501

457

142,2

1.417

مستحق إىل
عمليات

0

4.411

0

0

0

التأمني
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رأس املال
خسائر
مرتاكمة

200.000

200.000 200.000

200.000

150.000

()15.101

()44.111( )12.104

()10.015

()1.511

جمموع
مطلوبات
وحقوق

15.255

11.451

41.571

51.501

151.751

املساهمني
جمموع
مطلوبات
وفائض عمليات
التأمني

574.117

2.111.514 2.025.451 557.521 554.124

ومطلوبات
وحقوق
املساهمني
 .3األقساط املكتتبة:
بلغ إمجالي االقساط املكتتبة خالل عام 5102م  888,551ألف ريال ،مقابل  813,052ألف ريال للعام
السابق وذلك بإرتفاع قدره  ، %00ويعود ذلك اىل منو إمجالي االقساط املكتتبة ألعمال تأمني املركبات
بنسبة  %00والتأمني الطيب بنسبة  %00وتأمني احلريق و السطو بنسبة .%00
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 .4ويبني اجلدول التالي توزيع األقساط املكتتبة على قطاعات األعمال (بآالف الرياالت السعودية ):
نسبة التغري

القطاع

5104

5102

التغريات 5102

التأمني الصحي

302.220

321.242

34.224

%00

املركبات

552.522

502.220

30.310

%00

احلرق والسطو

050.410

045.355

51.200

%00

البحري

30.522

32.823

()0.415

(%)4

اهلندسي

41.315

33.853

()0.402

(%)00

املسؤولية العامة

00.540

00.031

()000

(%)1.0

تأمني عام أخر

43.032

43.220

305

%1.0

اإلمجالي

813.052

888.551

84.420

%00

%5102
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 .5يبني اجلدول التالي التوزيع اجلغرايف إلمجالي األقساط املكتتبة حسب املناطق (بآالف الرياالت
السعودية ):
املنطقة

5104

1132

التغريات 5102

نسبة التغري %5102

الوسطى

205.020

001.004

40.308

%8

الغربية

23.005

05.805

()31.821

(%)33

الشرقية

034.230

515.332

00.028

%21

املناطق األخرى

05.034

05.832

512

%5

اإلمجالي

813.052

888.551

84.420

%00
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 .6الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية (بآالف الرياالت السعودية ):
القطاع

5104

5102

إمجالي

813.052

888.551

التغريات

نسبة التغري

5102

5102 %

84.420

%00

األسباب
بلغ إمجالي االقساط

األقساط

املكتتبة خالل عام

املكتتبة

5102م 888,551
ألف ريال بإرتفاع قدره
 %00عن عام 5104م
ويعود ذلك اىل منو
إمجالي

االقساط

املكتتبة ألعمال تأمني
املركبات بنسبة %00
والتأمني

الطيب

بنسبة  %00وتأمينات
احلريق

والسطو

بنسبة  %00بسبب
إكتساب عمالء جدد
واحملافظة على عمالء
الشركة.
صايف أقساط

242.545

02.002

201.300

%3

بلغ صايف

أقساط

التأمني املكتتبة خالل

التأمني املكتتبة

العام

5102م

 201.300ألف ريال
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بإرتفاع قدره  %3عن
عام 5104م نتيجة
لنمو صايف أقساط
التأمني

املكتتبة

لتأمني

املركبات

بنسبة  %00و تأمني
احلريق و السطو
بنسبة .%34
صايف األقساط

405.380

041.103

015.442

%31

بلغ صايف األقساط
املكتسبة خالل العام

املكتسبة

5102م 015.442
ألف ريال

بإرتفاع

قدره  %31عن عام
5104م بسبب زيادة
صايف
املكتسبة

األقساط
للتأمني

الطيب بنسبة %4
وتأمني

املركبات

بنسبة  %80وتأمني
احلريق

والسطو

بنسبة .%23
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جمموع

205,402

000.220

042.230

%52

بلغ جمموع اإليرادات
خالل

اإليرادات

العام

 000.220ألف ريال
بإرتفاع
عن

قدره %52

عام

بسبب زيادة
األقساط

5104م
صايف
املكتسبة

بنسبة .%31
صايف املطالبات

322.480

422.001

011.553

املتكبدة

%58

بلغ صايف املطالبات
املتكبدة خالل عام
5102م 422.001
ألف ريال

بإرتفاع

قدره  %58عن عام
5104م  ،بسبب زيادة
صايف

املطالبات

املتكبدة

لتأمني

املركبات

بنسبة

 %011بالرغم من
إخنفاض

صايف

املطالبات

املتكبدة

لتأمني

املسؤولية

العامة بنسبة %88
والتأمني

اهلندسي

بنسبة  %22والتأمني
البحري بنسبة  %44و
تأمني

احلريق

و

السطو بنسبة .%2
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جمموع

482.108

050.002

035.120

%50

بلغ جمموع التكاليف

التكاليف

واملصاريف خالل عام

واملصاريف

5102م 050.002
ألف ريال

بإرتفاع

قدره  %50عن عام
5104م بسبب زيادة
املصاريف

العمومية

واالدارية بنسبة %32
و

زيادة

خمصص

الديون املشكوك يف
حتصيلها

بنسبة

 %055وإرتفاع صايف
تكاليف إكتتاب
وثائق التأمني بنسبة
.%00
فائض/عجز

55.185

04.335

30.404

%02

بلغ فائض عمليات

عمليات التأمني

التأمني خالل عام

خمصوماً منها

5102م
ألف

عائد استثمارات

ريال

30.404
مقابل

محلة الوثائق

 55.185ألف ريال

(نتائج العمليات

للعام السابق بإرتفاع

التشغيلية)

قدره  %02بفضل
زيادة صايف اقساط
التأمني
بنسبة
واإليرادات

املكتسبة
%31
األخرى

بنسبة  %030على
الرغم من زيادة صايف
املطالبات

املتكبدة
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%58

بنسبة

واملصاريف العمومية
واالدارية بنسبة %32
إكتتاب

وتكاليف

وثائق التأمني بنسبة
 %00وخمصص ديون
مشكوك يف حتصيلها
بنسبة .%055
صايف أرباح

0.502

3.022

4,454

%542

بلغ

صايف

دخل
عمليات

(خسائر)

استثمارات

استثمارات

التأمني خالل عام

محلة الوثائق

5102م  42454ألف
ريال بإرتفاع قدره
%542

عن

5104م

عام
وذلك

بفضل اإلستمرار يف
إعتماد

وتنفيذ

سياسات

نقدية

وإستثمارية واعية.
صايف أرباح

303

882

0,548

%544

بلغ

صايف

دخل
أموال

(خسائر)

استثمارات

استثمارات

املساهمني خالل عام

أموال املساهمني

5102م  04541ألف
ريال بإرتفاع قدره
%544
5104م

عن

عام
وذلك

بفضل االستمرار يف
إعتماد

وتنفيذ

سياسات

نقدية
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واستثمارية واعية.
صايف الربح

51.555

00.285

30.814

(اخلسارة) قبل

%85

بلغ إمجالي أرباح
املساهمني

الزكاة

قبل

الزكاة خالل عام
5102م
ألف

30.814

ريال

مقابل

 51,555ألف ريال
للعام السابق بإرتفاع
قدره  .%85وذلك
بفضل زيادة صايف
اقساط

التأمني

املكتسبة بنسبة %31
وصايف

ارباح

إستثمارات

محلة

الوثائق بنسبة %542
واإليرادات

األخرى

بنسبة  %030وصايف
ارباح

استثمارات

أموال

املساهمني

بنسبة  %544على
الرغم من زيادة صايف
املطالبات

املتكبدة

بنسبة  %58وتكاليف
إكتتاب

وثائق

التأمني بنسبة %00
واملصاريف العمومية
واإلدارية بنسبة %32
وأتعاب

الفحص
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واإلشراف بنسبة %05
وخمصص

الديون

املشكوك يف حتصيلها
بنسبة .%055

جمموع

0.102.420

331113221

500.305

%50

املوجودات

بلغ جمموع املوجودات
خالل عام 5102م
025.522.1

ألف

ريال بإرتفاع قدره
 %50عن عام 5104م.
احتياطيات فنية

1103010

1813211

01.024

%0

بلغ

جمموع

اإلحتياطيات الفنية
خالل عام 5102م
 1412.1.ألف ريال
بإرتفاع قدره  %0عن
عام 5104م بسبب
ارتفاع
املطالبات

إمجالي
حتت
و

التسوية

االحتياطيات بنسبة
 %04على الرغم من
اخنفاض

إمجالي

أقساط التأمني غري
املكتسبة بنسبة %51
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 .7رحبية السهم:
متت زيادة رأس املال املوافق عليها من قبل اجلمعية العامة غري العادية للمساهمني املنعقدة بتاريخ
04../11/0.هـ املوافق 5102/12/.0م من  011مليون ريال إىل  521مليون ريال وإرتفع عدد أسهم
الشركة من  01مليون سهم إىل  52مليون سهم  .مت إحتساب رحبية السهم للفرتة املنتهية يف
5102/05/.0م طبقاً للمتوسط املرجح لعدد األسهم البالغة  512.54ألف سهم  ،و مت إحتساب رحبية
السهم للفرتة املنتهية يف 5104/05/.0م طبقاً للمتوسط املرجح لعدد األسهم البالغة  0224.2ألف سهم
 .بلغت رحبية السهم  0222ريال يف العامل 5102م مقابل  0201ريال للعام السابق.
 .8تقرير مراجعي احلسابات اخلارجيني على القوائم املالية السنوية:
لفت املراجعون القانونيون النظر اىل أن القوائم املالية قد أُعدت وفقاً للمعايري الدولية اخلاصة بالتقارير
املالية وليس وفقا للمعايري احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن اهليئة السعودية
للمحاسبني القانونيني .
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سادساً :اإلفصاح حسب اللوائح النظامية :
 )1الئحة حوكمة الشركة:
صادقت اجلمعية العامة للشركة املنعقدة بتاريخ 5100/13/51م على قرار جملس اإلدارة رقم ( )52وتاريخ
5100/13/51م بإعتماد الئحة حوكمة الشركة واللوائح املصاحبة هلا والعمل بها فوراً.
قامت الشركة بتطبيق كافة املواد اإللزامية الواردة بالئحة احلوكمة اإلسرتشادية الصادرة من هيئة السوق
املالية وكذلك قامت بتطبيق املواد غري اإللزامية ماعدا املواد التالية:
املادة

 1فقره (ب)

أسباب عدم التطبيق

نص املادة

النظام األساسي للشركة ال ينص على التصويت الرتاكمي.

جيب إتباع التصويت الرتاكمي عند التصويت
الختيار أعضاء جملس االدارة يف اجلمعية العامة.

 22فقره (أ)

على اجمللس جتنب اصدار تفويضات عامة او غري

اصدر اجمللس تفويضاً غري حمدد املدة للرئيس التنفيذي وذلك

حمددة املدة

رغبةً يف تسهيل اإلجراءات وسرعه البت فيها ،وسوف يتم اعادة
النظر يف ذلك لتطبيقها وذلك بإصدار تفويض حمدد املدة.

 22فقره (هـ)

حيدد جملس اإلدارة الصالحيات اليت يفوضها

اجمللس حدد الصالحيات واجراءات اختاذ القرار  ،ولكن مدة

لالدارة التنفيذية واجراءات اختاذ القرار ومدة

التفويض غري حمددة  ،وفقاً للتوضيح يف الفقرة السابقة اعاله.

التفويض
 1فقره (د)

ال علم للشركة بسياسة الشخص اإلعتباري يف التصويت

جيب على املستثمرين من االشخاص ذوي الصفة

االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غريهم -مثل والمتلك الصالحية إللزام هذه اجلهات مبتطلبات هذه الفقرة.
صناديق االستثمار  -االفصاح عن سياساتهم يف
التصويت وتصويتهم الفعلي يف تقاريرهم السنوية
وكذلك االفصاح عن كيفية التعامل مع أي
تضارب جوهري للمصاحل قد يؤثر على ممارسة
احلقوق االساسية اخلاصة باستثمارتهم
 21فقره (ط)

الجيوز للشخص ذي الصفة االعتبارية الذي حيق له

ان االشخاص ذوي الصفة االعتباريه اليقومون بتعيني ممثلني هلم

حبسب نظام الشركة تعيني ممثلني له يف جملس

يف جملس االدارة وينتخب اعضاء جملس االدارة من قبل مجيع

االدارة التصويت على اختيار االعضاء االخرين يف

املساهمني احلاضرين او املمثلني يف اجلمعية العامة.

جملس االدارة

عدا عن ذلك حترص الشركة على االلتزام بتطبيق مجيع األنظمة واللوائح الصادرة عن اجلهات الرقابية
والتنظيمية.
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 )2اجلمعية العامة :
عقدت اجلمعية العامة غري العادية للشركاء إجتماعها األول (للمرة الثانية) بتاريخ
5102/12/30م وتضمن جدول أعمال اإلجتماع  ،ضمن أمور أخرى  ،املوافقة على توصية جملس
االدارة بزيادة رأس املال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية على النحو التالي :
 )0زيادة رأس املال من  011,111,111مائة مليون ريال اىل  521,111,111مائتان ومخسون
مليون ريال.
 )5نسبة الزيادة يف رأس املال . %021
 )3عدد األسهم قبل الزيادة  01,111,111سهم  ،عدد األسهم بعد الزيادة  52,111,111سهم.
 )4عدد األسهم املطروحة  02,111,111سهم.
 )2الزيادة يف رأس املال تتم عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية بقيمة  021,111,111ريال.
 )0يتم إصدار  0,2حق لكل سهم واحد من اسهم الشركة.
 )0يكون سعر الطرح  01ريال شاملة قيمة السهم اإلمسية والبالغة  01ريال.
 )8تكون أحقية أسهم حقوق األولوية للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع
لألوراق املالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد اجلمعية العامة غري العادية اليت تضمنت املوافقة
على زيادة رأس املال واليت إنعقدت بتاريخ 0430/18/03هـ املوافق 5102/12/30م.
 )2تهدف الشركة من زيادة رأس املال اىل تعزيز هامش املالءة املالية.
املوافقة على تعديل املادة السابعة ( )0واملادة الثامنة ( )8من النظام االساسي للشركة وفقًا للزيادة
املقرتحة على رأس مال الشركة.
وباإلضافة اىل إقرار زيادة رأس املال املقرتحة  ،قررت اجلمعية العامة غري العادية املوافقة على تقرير
جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف 5104/05/30م  ،واملوافقة على تقرير مراجعي احلسابات
وامليزانية العمومية وحساب األرباح واخلسائر للعام املالي 5104م  ،واملوافقة علي تعيني مراجعي
احلسابات من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة حسابات الشركة للعام 5102م
والبيانات املالية الربع سنوية والسنوية وحتديد أتعابهم  .إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن
أعماهلم خالل العام املالي املنتهي يف 5104/05/30م  ،واملوافقة على توصية جملس اإلدارة بشأن
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عقدي الشركة مع شركة أيس لوكاالت التأمني احملدودة وشركة أيس لوساطة التأمني وإعادة
التأمني احملدودة اللتني ميلك مسو رئيس جملس اإلدارة ما نسبته  %01من حصص كل منهما.

 )3جملس اإلدارة:
أ) مت تشكيل جملس اإلدارة للدورة الثالثة اليت بدأت بتاريخ 5103/10/18م ملدة ثالث سنوات على النحو
التالي :
اسم العضو

املنصب

فعاليته

مسو األمري /أمحد بن خالد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن آل سعود

الرئيس

غري تنفيذي

د .جورج شاهني مدًّور

عضو

غري تنفيذي

االستاذ /عبد العزيز بن علي أبو السعود

عضو

غري تنفيذي

االستاذ /عبد اهلل بن حممد اخلنيفر

عضو

مستقل

االستاذ /عبد احملسن خبيت حممد سعيد

عضو

مستقل

35
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 5102م

ب) مشاركة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة يف جمالس إدارة شركات مساهمة أخرى :
املنصب

اسم العضو
مسو األمري /أمحد بن خالد بن عبد اهلل بن
عبدالرمحن آل سعود

الرئيس

الشركات األخرى
 شركة اميانتيت العربية السعودية -الشركة الكيميائية السعودية

د .جورج شاهني مدًّور

عضو

االستاذ  /عبد العزيز بن علي أبو السعود

عضو

االستاذ  /عبد اهلل بن حممد اخلنيفر

عضو

-

االستاذ  /عبد احملسن خبيت حممد سعيد

عضو

-

 شركة التأمني العربية السعوديةش م ب (م) (البحرين)
 شركة اميانتيت العربية السعودية -الشركة الكيميائية السعودية
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ج) عقد اجمللس أربعة إجتماعات خالل العام 5102م وفيما يلي بيان بسجل احلضور :

تاريخ اإلجتماع

مسو األمري

د.جورج

عبد العزيز

عبد اهلل بن

عبد احملسن

أمحد بن خالد

شاهني

بن علي

حممد بن

خبيت حممد

بن عبد اهلل

مدًّور

أبو السعود

عبداهلل

سعيد

اخلنيفر

آل سعود
5102/13/00م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5102/13/52م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5102/14/52م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5102/01/50م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر
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د) يبني اجلدول أدناه ملكية أعضاء جملس اإلدارة و كبار التنفيذيني و زوجاتهم و أوالدهم القُصر يف أسهم
الشركة:
عدد األسهم
اململوكة
اسم العضو

(أسهم

املنصب

ضمان
املسؤولية)
مسو األمري /أمحد بن خالد بن

نسبة

عدد األسهم

نسبة ملكية

امللكية يف

اململوكة من

الزوجات

اسهم

الزوجات

واألوالد

الشركة واألوالد القصر

القصر

رئيس جملس اإلدارة

-

-

-

-

د .جورج شاهني مدًّور

عضو جملس اإلدارة

-

-

-

-

عبد العزيز بن علي أبو السعود

عضو جملس اإلدارة

5211

%1.10

-

-

عبد اهلل بن حممد اخلنيفر

عضو جملس اإلدارة

0111

%1.114

-

-

عبد احملسن خبيت حممد سعيد عضو جملس اإلدارة

0111

%1.114

-

-

حسن عبد اهلل درر الصومالي

الرئيس التنفيذي

-

-

-

-

موهان فارجيس

املدير املالي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عبداهلل آل سعود

سوبرمانني فينكرتمان
سعد حممد التخيفي
عبدالرمحن ناصر السعد

نائب الرئيس
التنفيذي
املراقب النظامي
سكرتري جملس
اإلدارة
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ه) – وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء جملس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القُصر يف أسهم أو أدوات دين
الشركة:
بإستثناء أسهم ضمان املسؤولية املوضحة باجلدول (د) أعاله فانه التوجد أي مصلحة تعود ألعضاء
جملس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القُصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة وبإستثناء ماذكر مل حيدث أي
تغيري يف أسهم ضمان املسؤولية خالل العام املالي 5102م.
و) – وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القُصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة:
ال توجد أي مصلحة تعود لكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القُصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة
خالل العام  5104كما مل حيدث أي تغيري يف ذلك خالل العام 5102م.
ز)

 مزايا ومكافات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني :بلغت مكافآت وبدالت أعضاء جملس اإلدارة وإمجالي الرواتب واملكافأت والبدالت خلمسة من كبار
التنفيذين مبا فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي مبلغاً وقدره  0,202ألف ريال وذلك للفرتة من
5102/10/10م وحتى 5102/05/30م حسب اجلدول التالي :
أعضاء جملس
البيان

اإلدارة غري
التنفيذيني

أعضاء جملس اإلدارة
املستقلني/غريالتنفيذيني
ريال سعودي باآلالف

ريال سعودي باآلالف

كبار التنفيذيني من
بينهم الرئيس
التنفيذي واملدير املالي
ريال سعودي باآلالف

الرواتب والتعويضات

-

-

2,023

البدالت

-

-

0,022

املكافآت

444

504

402

اإلمجالي

444

504

0,800
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 املكافأة املوزعة على أعضاء جملس اإلدارة:
وفقاً للمادة رقم  00من النظام األساسي للشركة توزع مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة  ،ووفقاً ملا
تقرره القواعد املنظمة لذلك  ،وعليه أوصى جملس إدارة الشركة اجلمعية العامة للمساهمني
باملوافقة على توزيع مكافأة على أعضاء اجمللس عن عام 5104م مببلغ وقدره  000ألف ريال
سعودي  ،وذلك باإلضافة اىل مكافآت عام 5102م  ،حيث مل تدفع ألعضاء جملس اإلدارة أية
مكافآت عن عام 5104م.

ح) – وصف ألي حقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم
وأوالدهم القُصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة:
ال توجد أي حقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم
وأوالدهم القُصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة خالل العام 5102م كما مل حيدث أي تغيري يف ذلك
خالل العام املعين.
ط) – سبق أن أصدر جملس اإلدارة تفويضاً غري حمدد املدة بصالحيات إدارية وتنفيذية للرئيس التنفيذي
مبوجب وكالة شرعية.
 )4العقود اليت تكون الشركة طرفا فيها وتوجد بها مصلحة ألحد أعضاء جملس اإلدارة:
التوجد أي عقود بني الشركة وبني أي من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية فيها مصلحة ألي
منهم باستثناء عقدي الشركة مع شركة أيس لوكاالت التأمني احملدودة وشركة أيس لوساطة التأمني
وإعادة التأمني احملدودة واللتان ميلك مسو رئيس جملس اإلدارة ما نسبته  %01من حصص كل منهما.
وهذه العقود مدتها مخس سنوات ومتت صياغتها حسب متطلبات لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي
وليس هلا قيمة حمددة إذ أن ذلك يعتمد علي مبيعات الوكيل  /الوسيط السنوية إذ حيصل على نسبة
عمولة حمددة لكل فرع من فروع التأمني حسب ما هو منصوص عليه بالالئحة التنظيمية لوكالء ووسطاء
التأمني الصادرة من مؤسسة النقد وكانت املعامالت الرئيسة يف عام 5102م كالتالي :بلغت أقساط
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التأمني املنتجة عرب الوكيل  40.055ألف ريال و مصاريف عموالت  2.121ألف ريال وكذلك بلغت
أقساط التأمني املنتجة عرب الوسيط  514.103ألف ريال ومصاريف عموالت  00.020ألف ريال.

 )5جلان جملس اإلدارة :
أعيد تشكيل اللجان مبوجب قرار جملس اإلدارة املتخذ بتاريخ  5103/10/10على النحو التالي:
أ -اللجنة التنفيذية و تتكون من :
اسم العضو

املنصب

فعاليته

د  .جورج شاهني مدًّور

رئيس اللجنة

غري تنفيذي

االستاذ  /عبد العزيز بن علي أبو السعود

عضو

غري تنفيذي

األستاذ  /عبد اهلل بن حممد اخلنيفر

عضو

مستقل

األستاذ  /حسن عبداهلل درر الصومالي

عضو

حبكم املنصب

 .1وصف خمتصر ملهام وإختصاصات اللجنة:


مناقشة وإختاذ القرارات يف املوضوعات اليت تتطلب قرارات عاجلة يف األحداث الطارئة.

 إختاذ القرارات اليت تتطلبها أعمال الشركة الروتينية.


التأكد من أن اخلطط اإلسرتاتيجية للشركة قد ترمجت اىل أعمال وتصرفات فعلية تهدف
اىل حتقيق مصلحة الشركة.

 مراجعة وإعداد التوصيات جمللس اإلدارة يف املسائل اإلسرتاتيجية والتشغيلية للشركة.
 .2تباشر اللجنة التنفيذية مجيع السلطات اليت تقرها مؤسسة النقد العربي السعودي واجلهات الرقابية
والتنظيمية األخرى أو جملس إدارة الشركة و تعاون الرئيس التنفيذي يف حدود السلطات املقررة هلا.
 .3عقدت اللجنة ستة ( )0إجتماعات خالل العام 5102م.
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ب -جلنة املراجعة و تتكون من :
اسم العضو

املنصب

فعاليته

األستاذ  /إمتياز أمحد

رئيس اللجنة

من خارج أعضاء جملس اإلدارة

الدكتور /حممد بن سعود البدر

عضو

من خارج أعضاء جملس اإلدارة

األستاذ  /عبدالعزيز بن علي أبو السعود

عضو

عضو جملس إدارة  /غري تنفيذي

وصف خمتصر ملهام وإختصاصات اللجنة- :
 تتمثل الوظيفة األساسية للجنة املراجعة يف مساعدة جملس اإلدارة يف القيام مبهامه اإلشرافية
بكفاءة وفعالية وبصفة خاصة تعترب اللجنة مسؤولة عن سالمة وكمال القوائم املالية السنوية وربع
السنوية ورفع تقارير دورية جمللس اإلدارة حول كفاءة سياسات و إجراءات الرقابة الداخلية و
التوصية برتشيح املراجعني اخلارجيني.
 عقدت اللجنة أربعة ( )4اجتماعات خالل عام 5102م.

ج

 جلنة املكافآت و الرتشيحات و تتكون من :اسم العضو

املنصب

فعاليته

مسو األمري /أمحد بن خالد بن عبد اهلل آل سعود

رئيس اللجنة

غري تنفيذي

األستاذ  /عبد اهلل بن حممد اخلنيفر

عضو

مستقل

األستاذ  /عبد احملسن خبيت حممد سعيد

عضو

مستقل
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وصف خمتصر ملهام وإختصاصات اللجنة- :
 تعترب جلنة الرتشيحات واملكافآت من اللجان اليت تؤسس ملستقبل الشركة  ،فهي تعنى ببناء العنصر
البشري واحلفاظ عليه وإعداد اخلطط اإلسرتاتيجية لرفع أداء الشركة ومتكينها من امتالك مفاتيح
النجاح  ،وتهتم هذه اللجنة بالتطوير اإلداري والعائد املالي للموظفني وبرامج التعاقب الوظيفي
خصوصا بالنسبة للموارد البشرية القيادية اليت حتظى بإهتمام خاص  ،وهذه اللجنة هي املرجع يف
دراسة وحتليل السوق ومستوى أداء الشركة مقارنة مبثيالتها كما تساعد يف عملية استقطاب
أصحاب املواهب و القدرات املتميزة  ،وبإمكان هذه اللجنة أن تستعني مبكاتب اخلربة واالستشارات
املختصة باإلستبيانات وبالدراسات اإلسرتاتيجية يف هذا اجملال ووضع األطر الصاحلة لتطبيق برامج
تطويرية مهمة ألداء الشركة احلالي ووضع أسس متينة لبناء مستقبل ناجح.


عقدت اللجنة اجتماع واحد خالل عام  5102م.

د  -جلنة اإلستثمار وتتكون من:
اسم العضو

املنصب

فعاليته

مسو األمري /أمحد بن خالد بن عبد اهلل ال سعود

رئيس اللجنة

غري تنفيذي

األستاذ  /عبد اهلل بن حممد اخلنيفر

عضو

مستقل

األستاذ  /عبد احملسن خبيت حممد سعيد

عضو

مستقل

وصف خمتصر ملهام وإختصاصات اللجنة- :


من مهام جلنة اإلستثمار مزاولة املهام والواجبات املنصوص عليها بالئحة اإلستثمار وهي على سبيل
املثال:
 إعداد وصياغة السياسة اإلستثمارية للشركة ومتابعة تنفيذها. مراجعة أداء فئات األصول ومتابعة املخاطر العامة لإلستثمار. -رفع تقارير دورية جمللس اإلدارة عن أداء احملفظة اإلستثمارية.

 عقدت اللجنة إجتماعني خالل عام 5102م.
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 )6حقوق املساهمني واجلمعية العامة :
إن نظام ولوائح احلوكمة والنظام األساسي للشركة كفلت احلقوق العامة للمساهمني واليت منها
مجيع احلقوق املتصلة بالسهم  ،وبوجه خاص احلق يف احلصول على نصيب من األرباح اليت يتقرر
توزيعها  ،واحلق يف احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية  ،وحق حضور مجعيات
املساهمني  ،واإلشرتاك يف مداوالتها والتصويت على قراراتها  ،وحق التصرف يف األسهم وحق مراقبة أعمال
جملس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء اجمللس وحق اإلستفسار وطلب معلومات مبا اليضر
مبصاحل الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ومن أجل ذلك تقوم الشركة
مبايلي :
أ) تسهيل ممارسة املساهمني حلقوقهم وحصوهلم على املعلومات :
 - 0تضمنت أنظمة ولوائح الشركة اإلجراءات واإلحتياطات الالزمة ملمارسة مجيع املساهمني حلقوقهم
النظامية.
 - 5مت توفري مجيع املعلومات بالشكل الكامل لعموم املساهمني دون متييز بينهم واليت متكنهم من
ممارسة حقوقهم على أكمل وجه  ،حبيث تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة وحمدثة بطريقة
منتظمة وذلك قبل موعد إنعقاد اجلمعية  .كما حترص الشركة على تقديم كافة املعلومات
وبشكل منتظم وفقاً ملعايري اإلفصاح وذلك من خالل التقارير السنوية وموقع تداول وموقع الشركة
اإللكرتوني واإلعالم املقروء بشكل وايف ودقيق .
 - 3إن الشركة حترص على توفري املعلومات للمساهمني دون متييز بينهم.
ب) حقوق املساهمني املتعلقة بإجتماع اجلمعية العامة:
 .0عقدت اجلمعية العامة غري العادية للمساهمني إجتماعها األول (للمرة الثانية) بتاريخ
 5102/12/30م وتضمن جدول أعمال اإلجتماع  :املوافقة على توصية جملس االدارة بزيادة رأس
املال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية على النحو التالي  ،باإلضافة اىل أمور أخرى:
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 )0زيادة رأس املال من  011,111,111ريال اىل  521,111,111ريال
 )5نسبة الزيادة يف رأس املال %021
 )3عدد األسهم قبل الزيادة  01,111,111عشرة ماليني سهم  ،عدد األسهم بعد الزيادة
 52,111,111مخسة وعشرون مليون سهم.
 )4عدد األسهم املطروحة  02,111,111مخسة عشر مليون سهم.
 )2الزيادة يف رأس املال تتم عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية بقيمة  021,111,111مائة ومخسون
مليون ريال.
 )0يتم إصدار  0,2حق لكل  0سهم من أسهم الشركة.
 )0يكون سعر الطرح  01عشرة ريال شاملة قيمة السهم اإلمسية والبالغة  01عشرة ريال.
 )8تكون أحقية أسهم حقوق األولوية للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع
لألوراق املالية (تداول) بنهاية تداول يوم اجلمعية العامة غري العادية اليت تضمنت املوافقة على زيادة
رأس املال واليت عقدت بتاريخ 0430/18/03هـ املوافق 5102/12/30م.
 )2تهدف الشركة من زيادة رأس املال اىل تعزيز هامش املالءة املالية.
املوافقة على تعديل املادة السابعة ( )0واملادة الثامنة ( )8من النظام االساسي للشركة وفقًا للزيادة
املقرتحة على رأس مال الشركة.
كما متت املوافقة على تقرير جملس اإلدارة لعام 5104م  ،واملوافقة على تقرير مراجعي احلسابات
وامليزانية العمومية وحساب األرباح واخلسائر للعام املالي 5104م ,املوافقة علي تعيني مراجعي
احلسابات من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة حسابات الشركة والبيانات املالية الربع
سنوية والسنوية للعام 5104م وحتديد أتعابهم  .إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن أعماهلم خالل
العام املالي 5104م .املوافقة علي توصية جملس اإلدارة بشأن عقدي الشركة مع شركة أيس
لوكاالت التأمني احملدودة وشركة أيس لوساطة التأمني وإعادة التأمني احملدودة اللتان ميلك مسو
رئيس جملس اإلدارة ما نسبته  %01من حصص كل منهما .املوافقة على توصية جملس االدارة بإضافة
بعض املواد اىل الئحة تعارض املصاحل من نظام حوكمة الشركة العربية السعودية للتأمني التعاوني
لتتوافق مع ماجاء يف قواعد التسجيل واالدراج الصادرة من هيئة السوق املالية.
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 .5تؤكد الشركة أنها مل تتسلم من أي من احملاسبيني القانونيني للشركة طلباً بإنعقاد اجلمعية
العامة خالل السنة املنتهية يف 5102/05/30م وتؤكد الشركة كذلك بأنها مل تتسلم من
مساهمني ميلكون  %2من رأس املال أو أكثر طلباً بإنعقاد اجلمعية العامة خالل السنة املالية املنتهية
يف 5102/05/30م.
 .3أعلنت الشركة عن موعد إنعقاد اجلمعية العامة غري العادية ومكانها وجدول أعماهلا قبل املوعد
خبمسة وعشرين يوماً على االقل وذلك من خالل :


موقع تداول بتاريخ 5102/14/15م.



جريدة الرياض العدد ( )00184بتاريخ 5102/14/13م.



جريدة أم القرى بتاريخ  0430/10/03املوافق (5102/14/15م).



موقع الشركة بتاريخ 5102/14/15م.

 .4أحيط املساهمون علماً بالقواعد اليت حتكم إجتماعات اجلمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك
عرب الدعوة إىل اجلمعية العامة.
 .2مت العمل على تيسري مشاركة أكرب عدد من املساهمني يف إجتماع اجلمعية العامة ومن ذلك
إختيار املكان املناسب وهو مركز امللك سلمان اإلجتماعي  ،والوقت املناسب حيث عُقدت يف متام
الساعة السابعة مساءاً.
 .0مت استعراض مجيع بنود جدول األعمال ومل يطلب املساهمون الذين ميلكون  %2أو أكثرمن أسهم
الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال اجلمعية العامة عند إعداده.
 .0مت تعيني جلنة فرز األصوات وإتاحة الفرصة ملن يرغب من املساهمني باملشاركة فيها.
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 .8مت إعالن النصاب بنسبة حضور  % 35.41حيث يكون اإلجتماع (للمرة الثانية) صحيحا حسب
النظام األساسي للشركة وبلغ عدد األسهم املمثلة أصالة ووكالة  3.541.505ثالثة مليون
ومائتان وأربعني الف ومائتان واثنان وستون سهماً.
 .2مكنت الشركة املساهميني من ممارسة حقهم يف مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال
اجلمعية وتوجيه أسئلة ألعضاء جملس اإلدارة وللمحاسب القانوني  ،و أبدى مسو رئيس اجلمعية
إستعداده لإلجابة عن تساؤالت وإستفسارات احلضور.
 .01مجيع املوضوعات املعروضة على اجلمعية العامة كانت مصحوبة مبعلومات كافية
متكن املساهمني من إختاذ القرار.
 .00مت تدوين حمضر تضمن املداوالت والقرارات الصادرة.
 .05متكن الشركة املساهمني من اإلطالع على حمضر اإلجتماع مبقر الشركة  ،كما مت
تزويد هيئة السوق املالية بنسخة من احملضر يف 5102/10/01م.

ج ـ حقوق التصويت :
 .0تؤكد الشركة أنه التوجد أي عوائق ملمارسة املساهم حلقه يف التصويت وتسعى الشركة
دائمًا إىل تيسري هذا االمر أمام مجيع املساهمني.
 .5تؤكد الشركة أنها تقوم دائماً بالتحقق من أن وكاالت املساهمني حلضور إجتماع اجلمعية
العامة هي ملساهمني من غري أعضاء جملس اإلدارة ومن غري موظفي الشركة.
 .3ليس من ضمن إجراءات الشركة اإلطالع على التقارير السنوية للمستثمرين من األشخاص
ذوي الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غريهم مثل صناديق اإلستثمار حيث
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تعتقد الشركة أن هذا اإلجراء خيص املستثمرين أنفسهم واليقع ضمن دائرة مسؤوليات
الشركة.
 .4ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أي من املساهمني عن أي حقوق يف األرباح.

 .7نتائج املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:
لقد خول جملس االدارة الرقابة الداخلية اىل ادارة متخصصة من اجل التاكد من ان االدارة التنفيذية تتبع
نظام رقابة داخلية لضمان فعالية وكفاءة الرقابة على العمليات.
أ) االستقاللية  ،الصالحيات  ،املسؤوليات :
تقدم املراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة جملس اإلدارة  ،وجلنة
املراجعة ،و اإلدارة التنفيذية يف القيام مبسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية وال
ختضع إدارة املراجعة الداخلية ألي تأثري من اإلدارة التنفيذية  ،وهلا كامل الصالحيات
للوصول الكامل غري املقيد ألي سجالت (يدوية أو الكرتونية) وممتلكات خاصة بالشركة وإىل
أي من منسوبي الشركة وذلك وفقا ملا يتطلبه تنفيذ املهام املوكلة إليها.
ب) مسؤوليات املراجعة الداخلية :
 إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية لعمل املراجعة الداخلية.
 تنفيذ عمليات الفحص وفقا للخطة السنوية.
 تقديم تقارير عن نتائج الفحص.
 حتديد املخاطر املالية والتشغيلية  ،والتعاون مع اإلدارة التنفيذية لتوفري أدوات رقابية
فعالة  ،وبتكلفة مناسبة للحد من اآلثار املرتتبة على هذه املخاطر واكتشافها فور وقوعها.
 التنسيق بني اإلدارات املختلفة يف الشركة واجلهات الرقابية اخلارجية مبا فيها مراقب
احلسابات اخلارجي.
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 تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ املراجعة لكي تتفق مع أفضل املمارسات املهنية واستخدام
املوارد املتاحة مبا يتالءم مع ميزانية املراجعة الداخلية املعتمدة.
ج) نطاق العمل :
تبنت إدارة املراجعة الداخلية عند تنفيذ أعماهلا منهجا منتظما لتقويم وحتسني فاعلية
الرقابة الداخلية مبا ميكن من حتقيق أهداف الشركة ومحاية أصوهلا .ومل يتبني للجنة
املراجعة من خالل تقرير املراجع الداخلي وجود أي خلل يف إجراءات الرقابة الداخلية
للشركة.
د) نتائج املراجعة الداخلية السنوية:
إن إدارة الرقابة الداخلية تقوم بتنفيذ نشاطاتها وفقا خلطة عمل متفق عليها  ،وهي مصممة
بشكل يغطي مجيع االنشطة الرئيسية للشركة على مدار سنوات معينة ،آخذة بعني االعتبار
الرتكيز واعطاء االولوية لالنشطة ذات املخاطر العالية .وقد وضعت عدة توصيات جوهرية
أدت اىل املزيد من اإلضافات القيمة وحتسني نظام الرقابة الداخلية احلالي .وقد عززت ادارة
الرقابة الداخلية عملها بتنفيذ رقابة على العمليات  ،واليت أدت إىل تطوير وحتسني كفاءة
العمليات.
وتقوم إدارة املراجعة الداخلية بالتأكد من مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية وفقًا
خلطة املراجعة اجملدولة واملعتمدة من جلنة املراجعة .وخالل عام 5102م ُأجريت مراجعة
داخلية لإلدارات التالية- :
 )1إدارة اإلكتتاب واملطالبات للمركبات.
 )2إدارة التأمني العام بإستثناء قسم التأمني البحري.
 )3إدارة التأمني الطيب وتأمني احلماية واإلدخار للمجموعات.
 )4إدارة املبيعات  ،والتسويق  ،وخدمات العمالء.
 )5تسعري منتج التأمني على املركبات والتأمني الطيب.
 )6متابعة مستمرة جلميع املالحظات املعلقة.
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وبناءاً على ذلك تؤكد إدارة الرقابة الداخلية أن نظام الرقابة الداخلية معقول والتوجد نتائج
أو اختالفات جوهرية تذكر خالل عام  .5102كذلك تؤكد إدارة الرقابة الداخلية انها ترفع
تقارير دورية اىل "جلنة املراجعة" عن اخر املستجدات  ،متضمنة توصيات  ،وقد رفعت هذه
التوصيات إىل االدارة التنفيذية اليت وضعت خطة عمل لتنفيذ توصيات إدارة الرقابة الداخلية
ومن هذه التوصيات:
 يتوجب على إدارة الشركة تعزيز وتطوير النظام اآللي  ،والتقارير ذات العالقة
بالعمالء.
 أن تتحكم إدارة الشركة يف آلية املراقبة  ،واملتابعة وحتصيل املبالغ عند اإلستحقاق
جلميع املطالبات ذات العالقة باملبالغ املسرتدة.
 يتوجب على إدارة املطالبات وضع آلية حتكم إلكرتونية لرصد ومتابعة حالة
املطالبات.
 يتوجب على إدارة الشركة التأكد من أن اخلبري اإلكتواري قد وضع يف التقارير
الربع سنوية مبالغ املطالبات املتكبدة واليت مل يبلغ عنها بعد.
لقد اتبعت إدارة الرقابة الداخلية مايلي ألداء مهامها- :
 .0اختذت إدارة املراجعة الداخلية مجيع اإلجراءات ملعاجلة ماتضمنته تقارير املراجعة من
مالحظات.
 .5مت توجيه أعمال املراجعة الداخلية إىل األنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية وإىل
رفع فاعلية وكفاءة ورحبية عمليات الشركة.
 .3نسقت إدارة املراجعة الداخلية تنسيقا كامال مع املراجع اخلارجي بشكل مرضي
وفاعل.
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 .7الزكاة واملدفوعات النظامية املستحقة:
التوج ـ ـ ـ ــ د علـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ـ ــركة أي قـ ـ ـ ـ ــروض أو مـ ـ ـ ـ ــديونيات واجبـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدفع و يـ ـ ـ ـ ــبني اجلـ ـ ـ ـ ــدول التـ ـ ـ ـ ــالي
املدفوعات النظامية املستحقة خالل العام 5102م .
اجلهة

ريال سعودي باآلالف

مصلحة الزكاة والدخل

3,522

مؤسسة النقد العربي السعودي

480

جملس الضمان الصحي

3,212

املؤسسة العامة للتأمينات
اإلجتماعية
إمجالي املدفوعات
.8

مدفوعات مستحقة 5102م

400

أسباب املبالغ املستحقة
ميثل مبلغ الزكاة املستحق أي
مبالغ مل حين موعد سدادها
ميثل املبلغ املستحق اي مبالغ مل
حين موعد سدادها
ميثل املبلغ املستحق اي مبالغ مل
حين موعد سدادها
ميثل املبلغ املستحق أي مبالغ مل
حين موعد سدادها
-

0,005

األسهم و أدوات الدين :
التوجد اي أدوات دين صادرة عن الشركة وال توجد أي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف
التصويت ألي أشخاص وال توجد أي مصلحة و حقوق خيار اكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة
وكبار التنفيذيني أو أفراد أسرهم يف أسهم الشركة  ،كما ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إىل
أسهم أو أي حقوق خيار أومذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها
خالل الفرتة و كذلك ال توجد أي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل
أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل الفرتة  ،وال يوجد
أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد.
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 .1مراجعو احلسابات اخلارجيني :
أقرت اجلمعية العامة يف إجتماعها الذي عقد بتاريخ 5102/12/30م توصية جملس اإلدارة بتجديد
عقد املراجع اخلارجي السادة  /برايس واترهاوس كوبرز ملدة سنة أخرى تنتهي يف 5102/05/30م ،
وكذلك أقرت اجلمعية العامة تعيني السادة  /جرانت ثورنتون – مكتب الدار للمراجعة ملدة سنة
تنتهي يف 5102/05/30م.
 .11معايري احملاسبة املتبعة:
أعدت القوائم املالية وفق املعايري الدولية ( )IFRSإنفاذاً لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتقر الشركة بأنه قد مت إعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيح وال يوجد أي شك يذكر يف
قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

 .11سياسة توزيع األرباح:
حسب نص املادة ( )44من النظام األساسي للشركة  ،توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم مجيع
املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي :
أ) جينب عشرون باملائة ( )%51من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي وجيوز للجمعية العامة
العادية وقف هذا التجنيب متى مابلغ اإلحتياطي املذكور إمجالي رأس املال املدفوع.
ب) خيصص كذلك نسبة معينة من االرباح الصافية حتددها اجلمعية العامة يف كل عام لتكوين
إحتياطي إتفاقي خيصص ملاتراه اجلمعية العامة ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ اإلحتياطي املذكور
نسبة معينة من رأس املال توافق عليها اجلمعية العامة.
ج) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني التقل عن  %2من رأس املال املدفوع.
د) يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة يف األرباح أو حيول إىل حساب األرباح املبقاة.
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ذ) تدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمني يف املكان واملواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة.
ر) تقوم الشركة بتوزيع األرباح وفقًا لإلعتبارات التالية املنسجمة مع النظام األساسي :
 إن االرباح الصافية بعد إحتساب املخصصات النظامية وإطفاء أي خسائر مرحلة  ،تكون كافية
مبا يضمن قابليتها للتوزيع.
 توفر السيولة الالزمة.
 عدم تعارض توزيع األرباح مع أي إتفاقيات بنكية.
 أن التتسبب عملية توزيع األرباح على املساهمني يف احلد من قدرة الشركة على مواصلة منوها
وإغتنام الفرص املتاحة.
 يتم توزيع األرباح على املساهمني من خالل اإليداع املباشر يف حمافظهم آلياً وبالتنسيق مع
تداول.

.12إقرارات :
تقر الشركة مبايلي :
 أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
 أنه اليوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
كذلك تقر الشركة مبا يلي:
 التوجد مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك
احلقوق مبوجب املادة  42من قواعد التسجيل واإلدراج  ،أو أي تغيري يف تلك احلقوق خالل السنة
املالية 5102م.
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 التوجد مصلحة أوحقوق خيار أو حقوق إكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني
وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة  ،وأي تغيري يف تلك احلقوق خالل السنة
املالية 5102م .
 التوجد فئات ألي أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم  ،وأي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية 5102م  ،وبالتالي التوجد أي عروض
حصلت عليها الشركة مقابل ذلك.
 اليوجد أي حقوق حتويل أو إكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم  ،أو حقوق خيار أو
مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشايهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
 اليوجد أي إسرتداد أوشراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسرتداد.
 اليوجد ترتيب أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي
راتب أوتعويض.
 اليوجد ترتيب أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح.
 ال يوجد عليها أي قروض واجبة السداد أو آجلة كما أن الشركة مل تقم بدفع أي مبالغ سداداً ألي
قروض خالل العام 5102م.
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.13العقوبات واجلزاءآت:
أصدر جملس هيئة السوق املالية قراره رقم  1132- 11- 38بتاريخ 1132/18/13م وقرار رقم - 32
 1132- 11بتاريخ 1132/18/13م بفرض غرامتني ماليتني بإمجالي مقداره ( )381,111مائة
وأربعون ألف ريال  ،على الشركة العربية السعودية للتأمني التعاوني (سايكو) ،ملخالفتها الفقرة (ب) من املادة
األربعني من قواعد التسجيل واإلدراج  ،لتأخرها يف اإلفصاح للجمهور يف موقع شركة السوق املالية السعودية
(تداول) عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف 1138/11/13م  ،إذ مل تعلن عن ذلك إال قبل أقل من
ساعتني من بداية فرتة تداول يوم 1138/18/13م  ،وعن النتائج املالية للفرتة املنتهية يف 1138/12/11م
 ،إذ مل تعلن عن ذلك إال قبل أقل من ساعتني من بداية فرتة تداول يوم 1138/12/11م  ،وقد مت عرض
موضوع املخالفتني على جملس اإلدارة يف جلسته اليت عقدت بتاريخ 1132/18/10م  ،ومتت مناقشة ذلك
واإلشارة اليها يف حمضر اإلجتماع حتت البند رقم (.)3
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اخلامتة
يقدم جملس االدارة جزيل الشكر و التقدير للمساهمني الكرام و جلميع منسوبي الشركة على
مساندتهم ودعمهم للشركة  ،كما يعرب عن وافر الشكر و التقدير ملؤسسة النقد العربي السعودي
وجملس الضمان الصحي التعاوني و وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية على دعمهم املتواصل
يف كل ما من شأنه تطوير قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية  ،مما كان له نتائج ملموسة يف
هذا الشأن.

جملس اإلدارة
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