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تقرير ممجلس اإلإلدارة
ج للتأمين اللتعاوني
سادة /مساھھمي شركة إإتحاد الخليج
الس

المحترميين

سالم عليكم وررحمة ﷲ وبرركاته ؛؛؛
الس
 التققديم
ن التعاوني )إإتحاد الخليج(( أن يقدم التققرير السنوي عن
شركة إتحاد الخليج للتأمين
جلس إدارة ش
يسر مج
طات الشركة ،،وأبرز إنجاازاتھا ونتائج
عمال ونشاط
نتائج أع
جھا المالية اللمدققة للسنة المنتھية في ٣١
سب اللوائح وواألنظمة المععمول بھا في المملكة.
ديسمبرر ٢٠١٢م ،حس
شركة ورسالتھھا:
 رؤؤية إدارة الش
على المستويات
صول إلى أعل
إن من أھداف إدارة الشركة الوص
ت من خالل تتقديم الخدمة المتميزة للعممالء،
ظيف
ي معظم مدن االمملكة ،وتوظ
إفتتاح قنوات توزييع متعددة في
ق المملكة عن طريق ح
واإلنتشاار في مناطق
حدة من أفضل الشركات في مجال التأمين بالمملكة.
خبرات المتميزة ،لتكون واحد
أفضل الكفاءات والخب
ط الشركة الرئئيسي
 أوالً  :نشاط
عمال التأمين وإعادة التأممين ضد األخ
على مزاولة أع
الرئيسي بالمملكة عل
ي
شركة
مثل نشاط الش
يتمث
خطار
بشككل عام وكل ما يتعلق بھا وفقا ً ألحكام نظام مراقبة شركات التأممين التعاوني واللوائح التنففيذية
طي األنواع االتالية :
ت الصلة في المملكة ،ويغط
وتععديالتھا وكافةة األنظمة ذات
 التأمين الصحي )الفرردي  /الجماععي(.
طرف
ت ذات المسؤوولية تجاه الط
ت الشامل /تأممين المركبات
 تأمين اللمركبات )تأممين المركباتإللزامي ضد اللغير(.
الثالث أي التأمين اإل
 تأمين اللحماية للمجمووعات.ضد مخاطر اللسفر.
 تأمين ضوھي :
ت العامة ي
ى أو التأمينات
 فروع اللتأمين األخرىيشمل تأمين اللنقل الجوي ووالبحري والبرري(.
 -١تأميين النقل ) ويش
 -٢التأممين البحري ) ويشمل تأميين جسم السفيينة والمسؤولييات(
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ضد الحوادث الشخصية /تأتأمين
ين الممتلكات /التأمين ض
حري ) تأمين
 -٣التأممين غير البح
سؤولية
العامة أو
ة
المھنية /تأمين المس
/
سؤولية أصحااب العمل /تتأمين المسؤوولية
مسؤ
ل /تأمين الحرريق/
سؤولية المنتج //تأمين السرققة /تأمين خييانة األمانة /تتأمين األموال
مسؤ
التأممين الھندسي((.
الت(.
جدول التالي نتنتائج األعمال خالل العام ))بآالف الرياال
ث يوضح الج
حيث
االبيان
إجماالي أقساط التأممين المكتتبة
صاففي أقساط التأميين المكتسبة
عمووالت إعادة التأممين
صاففي المطالبات اللمتكبدة
تكالييف اكتتاب وثائئق التأمين
صاففي نتيجة االكتتااب
غير مصنفة ،صاففي
إيراددات أخرى ر
ومصاريف إدارية
ف
شغيلية
رواتتب إدارية وتشغ
غير مصنفة
وعممومية أخرى ،غ
مجمموع التكاليف والمصاريف
فائض عمليات التأممين
ض

التأمين
الصحي
١٦٢,٢٨٣
٣
٨٨,٤١٩
٩
-

تأمين
المركبات
١٢٢,٩٣٤
٨٣,٥٠٤
١١,٠٥٨
-

تأمينات
أخرى
١٣٢,٢٨٨
٢٩,٠١٩
٣٠,٥١٠
-

-

-

-

لي
اإلجمالي
٤١٧,٥٠٥
٢٠٠,٩٤٢
٤١,٥٦٨
(١٦
)٦٥,٥٣٨
)(٤١,٤٦٢
٣٥
٥,٥٠٩
٥
٥,٠٩٢
(٣٢
)٢,١٥٨
(٢٣
)٣٩,١٥٨
٨
٨,٤٤٤

شكل البياني التالي الذي ييوضح إجماللي أقساط التأتأمين
الحظة ذلك ممن خالل الش
ويممكن أيضا ً مال
المككتتبة :

162
2,283

132,288
122,934

200,000

التأمين الصحي

100,000

تأمين المركبات
اللتأمينات األخرى
ى
األخرى
التأمينات

ت
المركبات
تأمين

ي
التأمين الصحي
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طر
تقبلية والمخاط
ف لخطط وقرارات الشركة المھمة والتووقعات المستق
 ثانيا  :وصف
اإلنجازات ووالخطط والقررارات المھمةة:
٢٠١
 ٣ديسمبر ١٢
لمنتھية في ٣١
سنة المالية الم
مرت الشركة بإننجازات وقراارات إستراتييجية خالل الس
ت
ونوورد أھمھا كممال يلي:
-١

بدأ العمل علييه مع نھاية العام
إستكممال إفتتاح نققاط البيع في مناطق الممملكة والذي بد
٢٠١١م حيث تم إفتتاح  ١٠ممنافذ بيع لتارريخه ،وسيتم إفتتاح المزييد من منافذ البيع
ب الخطة المققررة
بعد اإلنتھاء من اإلجراءات االنظامية حسب
٢٠١٣م ،وذلك د
٢
خالل
ل العام
من إددارة الشركة.

-٢

سمبر ٢٠١٢م  ٦,٧٩٦ألف ﷼
ي في  ٣١ديسم
طاعت الشركة تحقيق أرباح للعام المنتھي
إستطا
 ٦٠,٧١ألف ﷼.
لعام  ٢٠١١واالتي بلغت ١٢
منيت بھا في الع
خسائر التي من
و تجااوز مرحلة الخ

-٣

يتم تجديد وثيقة أحد العمالء ووالتي إنتھت ففي يوليه ٢٠١٢م ،حيث تممثل حوالي %١٥
لم م
جمالي أقساط التأمين المكتتبتبة لتأمين السييارات ،وكان لذلك أثر كبيرر في تحسين ننتائح
من إج
ى الشركة.
سببه ھذه الوثيققة من خسائر ومخاطر على
قسم السيارات نظررا لما كانت تس

-٤

شرفة
سبة السعودة االمطلوبة من قبل الجھات االحكومية المش
حافظة على نس
اإلستممرار في المح
طاع التأمين.
سعودية في قط
ستقطاب الكفاءات المھنية الس
وذلك من خالل إس
ذات االعالقة ،ك

-٥

صرم نجحت إدارة الشرككة في تلبية طلب اإلداررات من المووارد
ل العام المنص
خالل
ن إرتفاع مععدل اإلختيار وجودة التدرريب ،والذي حسن من ممعدل
البشررية فضال عن
السعوودة لتتجاوز ننسبة .%٥٢

-٦

حداث
صر النسائي ممن اإلنخراط في مجال التأأمين ،وذلك من خالل إستح
ح المجال للعنص
تم فتح
ف العام ٢٠١٣م.
قسم ننسائي متكامل بالشركة ،واللذي من المتوققع اإلنتھاء منهه في منتصف

-٧

جاءت
شريك اإلسترراتيجي لتسويية األرصدة المالية المعلققة ،والتي ج
إلتفاق مع الش
تم اإل
ق مع
ي العام  ،٢٠١١وذلك من خالل اإلتفاق
قية التعاون في
نتيجةة بيع المحفظةة وإلغاء إتفاقي
خالف
الشرييك المذكور على تكليف ممكتب مراجعع قانوني مستتقل لدراسة ككافة بنود الخال
وإبداءء الرأي النھائئي حولھا.

-٨

خدمة من قبل عدة
برامجھا مستخ
إلتفاق مع شرككة ) (AIMSوھي شركةة مرخصة وبر
تم اإل
الزمة لذلك ،ح
ستيفاء جميع االدراسات الال
شركاات تامين عامملة في المملككة ،وقد تم إس
حيث
ت نسبة اإلنجازز .%٨٥
بلغت

٥
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-٩

جات جديدة ووالتي
سة النقد العرببي السعودي على بيع منتج
حصول على موافقة مؤسس
تم الح
جاري
منھا تأمين وثائق السفر ،وتأممين سيارات األفراد في نقنقاط البيع الممستحدثة ،وج
صول على موافقة المؤسسةة على وثيقة تتأمين األخطااء الطبية و ووثيقة
ل على الحص
العمل
حياة لألفراد.
ن اإلرھاب والتخريب و وثثيقة تأمين الح
تأمين

ملفات بما يتنااسب
ن وحماية المل
ت المتخصصةة في تخزين
 -١٠تم التتعاقد مع إحددى الشركات
ت المشرفة.
طلبات الجھات
وإحتيياجات الشرككة و وفقا ً لمتط
ت في
ضمن أفضل
ل بيئة عمل ببين الشركات
 -١١في اللعام  ٢٠١٢تم تصنيف االشركة من ض
ن قبل ) تصننيف جريدة اإلقتصادية( في قائمة الممنشآت للقطااع )
المملككة وذلك من
التأميين والخدمات المالية(.
ظ الشركة ببإتفاقيات إعاادة التأمين ممع شركات عالمية ،حييث تتناسب ھذه
 -١٢تحتفظ
جاتھا ،وقد تمم تعديل ھذه اإلتفاقيات خ
شركة وإحتياج
اإلتفاققيات مع طبيبيعة عمل الش
خالل
شركة.
السنةة بالشروط التتي تناسب الش
شركة المستقبللية :
توقعات الشر
حيث
ھنااك بعض اإلممور التي من الممكن أن تتتأثر بھا الشرركة والتي نتووقعھا على الممدى القريب ح
نوررد أھمھا كما يلي :
حي خالل العاام ٢٠١٣م.
ي إلدارة وتسووية مطالبات التامين الصح
إستحداث قسم داخلي
ث
-١
س اإلدارة للددورة الجديدة والتي تبدأ ي
 -٢إنتخاب أعضاء مجلس
في إغسطس ٢٠١٣م.
ت للوصول إللى تصنيف ع
ستويات عليا من الخدمات
شركة إلى مس
 -٣اإلرتقاءء بتصنيف الش
عالي
شركات التأميين.
ضمن ش
سيارات والتاامين الطبي ،مما
التأمين وخصوصا ً في قسم الس
ن
 -٤من المتتوقع زيادة أأسعار
لشركة المالية.
سوف يينعكس إيجابا ً على نتائج الش
المخاطر الممحتملة:
سيرتھا في قط
ي يمكن للشرككة أن تواجھھھا خالل مس
ھنااك عدد من المخاطر التي
طاع التأمين ووالتي
نوررد أھمھا فيما يلي :
ت التامين من خالل المنتجاات واألسعار.
المنافسة بين شركات
ة
-١
ي الخدمة.
 -٢إرتفاع أسعار مزودي
حتفاظ بالكواددر المھنية الممؤھلة.
ستقطاب واإلح
شركة على إس
 -٣قدرة الش
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-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

ن السياسات المقررة من قبل
إلستثمارات الشركة ضمن
عائد مقبول إل
على تحقيق ع
العمل ع
ت الرقابية.
الجھات
ت.
ألنظمة الالزممة للمحافظة على حفظ وأأمن المعلومات
وضع األ
ستحقة للشركة بما يحقق ھاامش مالءة ماالية جيدة.
ل الديون المس
تحصيل
جع قانوني مستقتقل.
جي ،والذي يشررف عليه مراج
تسوية اللخالف المالي القائم مع الشرييك األستراتيجي
طق المملكة.
على بعض مناط
المخاطرر الطبيعية ،ممثل السيول وواألمطار ى
الجرائم المالية.

 ثالثا ُ  :السعوودة والتدريب :
السعودة
جة التوسع بالععمل وإفتتاح عدد
عدد موظفين بلغ  ٧٥نتيج
قامت اددارة الشركة باستقطاب ع
ظفي
صبح عدد موظ
عة على جمميع مناطق المملكة واص
جديدة والموزع
من مناافذ البيع الجد
عن .%٥٠
ع نسبة السعوودة بما يزيد ع
الشركة  ٢٧٠مما أددى إلى إرتفاع
التدريب
مبدأ تأھيل وتط
أ
تتبنى االشركة
طوير الكوادر البشرية بإعتبارھا اللعنصر الرئئيسي
تھا وتجلى اھھتمامھا بھذا من خالل التركيز على منظومة متتكاملة من بررامج
لنجاحاتھ
س ھذا اإلھتمامم كما يلي:
العمل وقد إنعكس
التدريب في كافة الممجاالت التي ييتطلبھا ل
ب
 قامت ببتدريب ) (١٥٠موظفا ً  ،والتي حصددت الشركة ثثماره بإجتيازز ) (١٣٩مووظفا ً
ستوى
 ، (IFCمحققيين أفضل النتتائج على مس
سعودي )CE
إلمتحان مؤسسة النققد العربي الس
ن
ت التأمين بالممملكة.
شركات
بالتنسيق مع إدارة االموارد البشررية لتنفيذ برننامج
ق
ظامية
 قامت إددارة اإللتزام والرقابة النظ
ستويات اإلدارية بالشركة ووفروعھا كما يلي:
تدريبي للموظفين عللى كافة المس
عامين
ظفا ً خالل العا
ب ) (٩٢موظ
حيث تم تدريب
 .١برنامج تدرييبي لمكافحة اإلحتيال  ،ح
٢٠١١م و ٢٠١٢م.
ث تم
ضة تمويل اإلررھاب  ،حيث
 .٢برنامج تدرييبي لمكافحة غسل األموال  ،ومناھض
الل العامين ٢٠١١م و ٢٠١٢م.
 (٩موظفا ً خال
تدريب )٩٠
ن  ١٥مدير على
 كما قاممت بعمل بررامج تطويره لمدراء اإلدارات بالشرككة )أكثر من
مستوى الشركة(.
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صوم الشركة ونتائج أعماللھا خالل خممس سنوات
 رابعا ً :المعلوومات المالية ألصول وخص
ج أعمالھا لخ
ل توضح النتائج المالية الممقارنة إلصوول وخصوم االشركة ونتائج
فيمما يلي جداول
خمس
 ٢٠١٢أرباح
حققت الشركة خالل العام ٢
سنووات ،حيث ح
حا صافية وقدررھا  ٦,٧٩٦ألف ﷼.
سمبر
قائمة المرككز المالي كماا في  ٣١ديس
البيان
ي )باآلالف (
قائممة المركز المالي
جودات عمليات التأمين
موج
نقد للدى البنوك
أقسااط تأمين وأررصدة تأمين
مديننة
جودات أخرى
موج
موجودات عمليات
ت
مجمموع
التأممين
جودات المساھميين
موج
نقد للدى البنوك
وديععة نظامية
جودات أخرى
موج
مجمموع موجودات المساھمين
ت
مجمموع الموجودات
لوبات عمليات التأمين
مطلو
ذمم معيدي تأمين ددائنة
إحتيياطيات فنية
لوبات أخرى
مطلو
ت عمليات
مجمموع مطلوبات
التأممين
لوبات وحقوق اللمساھمين
مطلو
ن
لوبات المساھمين
مطلو
حقوق المساھمين
ت وحقوق
مجمموع مطلوبات
ساھمين
المس
ت وحقوق
جموع المطلوبات
مج

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١م
﷼ سعودي
ي

٢٠١٠م
﷼ سعودي

٢٠٠٩م
﷼ سعوودي

٧٤,٨١٠
١٨٧,٠٩٨

٤٨,٦٧٤
١٨٠,٠٥٩

٢٢,٥٦٥
٢٠٧,١٤١

١٤,٠٣٤
٣٠٢,٤٨٣

-

٣٠٣,١٦٣
٥٦٥,٠٧١

٢٨٨,٢٤٠
٥١٦,٩٧٣

٢٣٤,٤٦٤
٤٦٤,١٧٠

٢٩
٩٥,٧٦٦
٦١٢,٢٨٣

-

٣٢,٣٥٩
٢٢,٠٠٠
١٧٣,٣٠٣
٢٢٧,٦٦١
٧٩٢,٧٣٢

٤٢,٦٨٧
٢٢,٠٠٠
١٦٤,٩٤٥
٢٢٩,٦٣٢
٧٤٦,٦٠٥

١٥٢,٨٠٧
٢٢,٠٠٠
٩١,٢٣٥
٢٦٦,٠٤٢
٧٣٠,٢١٢

١٦
٦٠,٥٧٩
٢
٢٢,٠٠٠
٧٧٤٥٩
٢٦
٦٠,٠٣٨
٨٧
٧٢,٣٢١

٣٢,٨٠٣
٤٠٥,٦٨١
١٢٦,٥٨٧
٥٦٥,٠٧١

٢٤,٢٨٣
٣٩٢,٩٣٧
٩٩,٧٥٣
٥١٦,٩٧٣

١٠,٠٢٦
٣٦٦,٥٤٢
٨٧,٦٠٢
٤٦٤,١٧٠

٢
٢٦,٨٠٩
٤٣
٣٥,١٨٨
١٥
٥٠,٢٨٦
٦١٢,٢٨٣

٧٢,٨٠٨
١٥٤,٨٥٣
٢٢٧,٦٦١

٨٠,٥٣٧
١٤٩,٠٩٥
٢٢٩,٦٣٢

٥٣,٩٤٠
٢١٢,١٠٢
٢٦٦,٠٤٢

٥
٥٤,٤٨٠
٢٠٥,٥٥٨
٢٦
٦٠,٠٣٨

٩,٧٣٩
١٩
٩٥,١٨٤
٢٠٤,٩٢٣

٧٩٢,٧٣٢

٧٤٦,٦٠٥

٧٣٠,٢١٢

٨٧
٧٢,٣٢١

٢٠٤
٤,٩٢٣

المس
ساھمين

٨

٢٠٠٨م
﷼ سععودي

١٥٢,٩٩٣
٢
٢٢,٠٠٠
٢
٢٩,٩٣٠
٢٠٤,٩٢٣
٢٠٤,٩٢٣
-
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ققائمة الدخل لللسنة المنتھيية في  ٣١دييسمبر

٢٠١٢م

البيان
قائمة الدخل )بااآلالف(
قائممة نتائج عملياات التأمين
والففائض المتراككم المعاد
صدارھا
إص
أقساط

٤١٧,٥٠٥
التأمين ٥

إجممالي
المككتتبة
٢٠٠,٩٤٢
التأمين ٢
أقساط
صاافي
المككتسبة
٤١,٥٦٨
٨
ن
عموولة إعادة التأمين

٢٠١١م

٢٠١٠م

٢٠٠٩م

﷼ سعودي

ي
سعودي
﷼

ي
سعودي
﷼

٢م
٢٠٠٨
)من/٨/٥
 ٢٠٠٧إلى
/١٢/٣١
(٢
٢٠٠٨
﷼ سعوودي

٣٢٨,٧٧٦

٣٨٩,٥٨٧

٤
٤٩٤,٦٧٤

-

١٤٥,٢٥٠

١٨٦,١٧٧

١
١٧٦,١٤٢

-

٤٦,٧٢٨
٤٦,٠٨٤
٣٥,٥٥٨
٦,٤٢١
٢,٠٩٢
٢,٠٠٦
٥,٠٩٢
٢
إيراادات أخرى
٢
٢٢٩,٢٩١ ٢٣٤,٣٥٣
١٨٢,٨١٤
٢٤٧,٦٠٢
٢
مجمموع اإليرادات
(٣
))٣١٢,٥٤٧) (٣١٨,٣٣٨) (٢٦٠,٧١٢) (٢٩٤,٤٠٣
إجممالي المطالبات المدفوعة
(١
))١١٩,٨٥٨) (١٣٥,٤٤٥) (١٥٣,٤٠٥) (١٦٥,٥٣٨
صاافي المطالبات المتكبدة
)(٣٣,٢٢٦) (٣٤,٩٤٥
تكالليف اكتتاب وثائئق التأمين ))(٣٠,٢٣٥) (٤١,٤٦٢
)(٥٧,٤٥٥) (٤٨,٢٤٦
))(٥٨,٤٠٣) (٣٢,١٥٨
صاريف أخرى
مص
(٢
مجمموع التكاليف واالمصاريف ))٢١٠,٥٣٩) (٢١٨,٦٣٦) (٢٤٢,٠٤٣) (٢٣٩,١٥٨
١,٨٧٦
١,٥٧٢
)(٥٩,٢٢٩
٨,٤٤٤
فائض )عجز( ممن عمليات ٤
ض
التأممين
قائممة دخل المساھممين :
١,٥٦٥
٧٩٥
٩٢٧
١,٦٦٤
٤
ت
إيراادات استثمارات
١٦,٨٧٦
١٤,١٤٦
)(٥٩,٢٢٩
٧,٥٩٩
فائض )عجز( ممن عمليات ٩
ض
التأممين
)(٣,٤٥٩
)(٤,٠٤٣
)(٢,٤١٠
٢,٤٦٧
صروفات عموميية وإدارية ٧
مص
١٤,٩٨٢
١٠,٨٩٨
)(٦٠,٧١٢
٦,٧٩٦
صاافي ربح )خساررة ( الفترة ٦

١٢
٢,٥٨٧
(٣٢
)٢,٦٠١
(٢٠
)٠,٠١٤

سمبر
سنة المنتھية في  ٣١ديس
 ونشير ھنا إلى أنه تم إعداد الققوائم المالية للشركة للسحاسبية المتعاارف
الدولية وليس وفقا ً للمعايير المح
ة
 ،٢٠١٢وفقا ً لمعاييير التقارير اللمالية
ي المملكة الععربية السعوديية.
عليھا في

٩
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ضمن تحفظ حوول القوائم اللمالية بسبب تحويل المحففظة،
 إن تقريير المحاسب القانوني تضصافي
وأيضا ً إلغاء إتفاقية التعاون بين أحد الجھات ذات العالقةة ،والذي يشيير إلى أن ص
 ٢١,٧مليون ﷼
األرصددة المدينة الممطلوبة من أأحد الجھات ذات العالقةة والبالغ ٧٧
سعودي متنازع عليهه .وقد قامت كل من الشركة والجھة ذاات العالقة بتتعيين طرف ثثالث
ي
حتى تاريخ تققرير
صدر من الطررف الثالث تققرير نھائي ح
ساب ،ولم يص
لتسوية رصيد الحسا
ف الثالث قد يننتج عنھا فرووقات
ساب الذي يقووم به الطرف
مراجعاتنا .إن عملية تسوية الحس
ت العالقة لمم تقم
ن الجھة ذات
ضافة إلى أن
المالية المرفقة .إض
ة
جوھريةة عن ھذه االقوائم
ق من
ن من التحقق
ي  ٣١ديسمبرر  ،٢٠١٢وعليه لم نتمكن
بالمصاددقة على األررصدة كما في
لمسجلة من خ
دقة وقاببلية استرداد ھذه المبالغ الم
خالل أية إجراءات بديلة.
ي إلجمالي إيررادات الشركةة وشركاتھا االتابعة
حليل الجغرافي
 خامسا ً :التح
مليات
 ٢٠١من عمل
 ٣ديسمبر ١٢
جدول أدناه يووضح إجمالي دخل الشرككة للفترة المننتھية في ٣١
الج
جد شركات تاببعة للشركة دداخل
التأممين داخل الممملكة وقدره  ٤١٧,٥٠٥أألف ﷼ ،كمما أنه ال يوجد
خارج المملكةة.
أو خ
الفروع :
سنة
الس

البيان

٢٠١م
١٢

ي اإليرادات
إجمالي

المنطقة الشررقية
الف ﷼ سعوودي
٢٦٣,٠٦٣

٢٠١م
١١

ي اإليرادات
إجمالي

٢٠٤,٦٠٢

٥٦,٧٣٩
٩

٢٠١م
١٠

ي اإليرادات
إجمالي

٢٦١,١٦٤

٥٩,٦٤٧
٧

١٠

اإلجمالي

ع الشركة
فروع
طقة الوسطى
المنط
الف ﷼ سعودي
٦٠,٢٩٤
٤

غربية
المنطقة الغر
الف ﷼ سععودي
٩
٩٤,١٤٨

 ٤١٧,٥ألف ﷼
٥٠٥

٦
٦٧,٤٣٥

 ٣٢٨,٧ألف ﷼
٧٧٦

٦
٦٨,٧٧٦

 ٣٨٩,٥الف ﷼
٥٨٧
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سب مناطق اللمملكة
حليل إجمالي اإليرادات حس
تح
94,148

الممنطقة الشرقية
الممنطقة الوسطى

263,063

المنطقة الغربية

600,294

القطاعات اللتشغيلية:
الوحدة :أللف ﷼

القطاع
صحي
الص
المرركبات
حري
البح
أخررى
جموع
المج

٢٠١٢
٢
١٦٢,٢٨٣
١٢٢,٩٣٤
٥٤,١٣٤
٧٨,١٥٤
٤١٧,٥٠٥

٢٠١١
٩٥,٥٨٤
٩٩,٢٠٠
٥١,٠٢٣
٨٢,٩٦٩
٣٢٨,٧٧٦

٢٠
٠١٠
١٦٥,٥٧٧
٩٣,٥٩٤
٤٨,٦٢٩
٨١,٧٨٧
٣٨٩,٥٨٧

سنوات في جمميع قطاعات التأمين للشرركة بالمملكة
خالل الثالث س
ساط التأمين خ
إجمالي أقسا

٢٠١٠

389,587

٢٠١١

328,776

٢٠١٢

417,505
5
50,000
0 100,000 150,000 200,0
000 250,000 300,000 350
0,000 400,00
00 450,000

١١

0
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النتائج التشغيلية:
 سادسا ً :الفرووقات الجوھررية في ئج
سمبر
خالل السنة اللمالية المنتھيةة في  ٣١ديس
 بلغ إجممالي أقساط التتامين المكتتبةة ) (GWPخ ٤١٧,٥٠٤ألف ﷼ ،ممقابل  ٣٢٨,٧٧٧ألف ﷼ للعام السابق وذلك بإررتفاع
٤
٢٠١٢م
.%٢٧
وقدره ٧
٢٠٠
سبة خالل العاام المالي المننتھي في ٠,٩٤٢ ،٢٠١٢
 بلغ صاافي أقساط التتامين المكتسبسابق وذلك بإررتفاع وقدره .%٣٨
ألف ﷼ ،مقابل ١٤٥,٢٥٠ألف ﷼ للعام الس
١ألف
خالل العام الممالي المنتھي في ٢٠١٢م١٦٥,٥٣٨ ،،
المطالبات المتكبدة خال
ت
 بلغ صاافيالسابق ،وذلك بإرتفااع وقدره %٢
،
﷼ ،مققابل ١٦٢,١٩٩ألف ﷼ للعام
.%
جموع اإليراداات خالل الععام المالي الممنتھي في ٢٠١٢م  ٢٤٢,٥١٠ألف ﷼
 بلغ مجمك بإرتفاع وقددره .%٣٤
ف ﷼ للعام السابق ،وذلك
١٨٠,٨٠٨ألف
مقابل ٨
﷼،
في ٢٠١٢م  ٨,٤٤٣ألف ﷼
ي المنتھي ي
ل العام المالي
ض عمليات التأمين خالل
 بلغ فائضألف ﷼ للعام اللسابق.
 ٥٩,٢٢٩ف
عجز وقدره ٩
مقابل ع
ضريبة للعام المالي المنتھھي في ٢٠١٢م  ٦,٧٩٧ألف
ل الزكاة والض
 بلغ صاافي الربح قبل ٦٠,٧ألف ﷼ للعام السابق
﷼ ،مققابل خسارة ووقدرھا ٧١٢
ق.
سنة السابقة
الحالية مقارنة بالس
ة
ج التشغيلية لللسنة
 سابعا ً :النتائج
خسارة وقدررھا ٦٠,٧١٢
بح  ٦,٧٩٦االف ﷼ ،مققابل صافي خ
بلغ صافي الربح
 ٦الف ﷼ للعام
الس
سابق ،ويعود سبب الربح خالل الفترةة الحالية مقاررنة بالفترة االمماثلة من العام السابق إلى
صافي أقساط التأمين المكتس
اإلررتفاع في ص
سبة ،واإلنخففاض في الممصاريف اإلددارية والعموومية،
ن.
ق والمساھمين
وأيضا ً إلى الزياادة في إيراد اإلستثمارات لحملة الوثائق
يض
سة توزيع األررباح
 ثامنا ً  :سياس
سياسة توزيع األرباح المععتمدة
األرباح على المساھھمين حسب س
ح
طبيق سياسة تتوزيع
تقووم الشركة بتط
سي الخاص ببھا في مادته  ٤٤كما يلي:
في النظام األساس
ضريبة الدخل
جنب الزكاة وض
 – ١تُج
ل.
جمعية
طي نظامي ،ويجوز للجم
 (%من األربااح الصافية للتكوين احتياط
جنب )%٢٠
 – ٢يُج
س المال المدفووع.
حتياطي إلى ممجموع رأس
ل إجمالي االح
جنيب إذا وصل
العامة ووقف ھذا التج
إلدارة ،تخص
على توصية ممن مجلس اإل
للجمعية العامة العاددية ،وبناء ع
ة
جوز
 – ٣يج
صيص
ص أو
طي إضافي وتخصيصه للغرض خاص
نسبة مععينة من األرباح السنوية لتكوين احتياط

١٢
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ض خاصة تحدددھا الجمعية االعامة.
أغراض
عن نسبة  %٥من
تعادل ما ال يقل ع
ساھمين ل
الباقي بعد ذلك دفععة أولى للمس
 - ٤يوززع من ي
رأس الممال المدفوع.
ى المساھمين كحصة في األرباح أو ييحول إلى حس
 – ٥يووزع الباقي ببعد ذلك على
ساب
ح المبقاة.
األرباح
سنوية
إلدارة توزيع أرباح دوريةة تخصم من األرباح الس
جوز بقرار ممن مجلس اإل
 – ٦يج
جھات
صادرة من الج
المنظمة لذلك والص
مة
المحددةة في الفقرة ) (٤الواردة أعاله وفق الققواعد
المختص
صة.
سھم وأدوات اللدين
 تاسعا ً  :األس
أدوات دين صادرةة عن
توجد خالل السنة المالية المنتھھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٢أي ت
 ال دالشركة.
خص حيث لم نبلغ
سھم ذات األحققية في التصوويت ألي شخ
 ال توجدد أي مصلحةة في فئة األسھساھمين.
ذلك من قبل المس
عن ك
توجد أي مصلحة وحقوق ر
 ال دخيار اكتتاب تعوود ألعضاء ممجلس اإلدارةة وكبار التنفييذيين
أو أفرادد أسرھم في أأسھم الشركة.
حويل إلى أسھھم أو
توجد أية قروض على الشركة ،كما ال توجدد أي أدوات ددين قابلة للتح
 ال دنحتھا
مشابھة أصدرتھا اللشركة أو منح
ة
حقوق
ق إكتتاب أو ح
أي حقووق خيار أو ممذكرات حق
خالل اللسنة المالية اللمنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٢م .
ن القابلة للتحوويل إلى أسھھم أو
بموجب أدوات الدين
ب
 ال توجدد أي حقوق تتحويل أو اكتتتابالمنتھية في
ة
خالل السنة اللمالية
شابھة أصدرتھا الشركة خ
خيار أو شھاددات حقوق مش
حقوق خ
سمبر .٢٠١٢
 ٣١ديس
ن قابلة لالستررداد،
ب الشركة أليية أدوات دين
 ال يوجدد أي استرداد أو شراء أو إإلغاء من جانبق في
عن أي حقوق
كذلك ال توجد أية تررتيبات أو اتفااق تنازل بمووجبه أي من المساھمين ع
األرباح
ح.
بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الشرركة أو أحد كبار
ه
 ال يوجدد أي إتفاق تتنازلض.
التنفيذييين عن أي راتتب أو تعويض
ساھمي الشرككة عن أي ح
 ال يوجدد أي بيان أو ترتيب أو إتففاق تنازل بمموجبه أحد مسحقوق
ظفي الشركة.
طيات منشأة للمصلحة موظ
جد أي استثماررات أو احتياط
في األررباح ،وال توج
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 لم تقم الشركة ببيع أي من عقااراتھا ،ولم يتم إبراء ذممة أيا ً من مدديني الشركةة مني تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
تھم ،ولم يصددر المجلس اي
ألتزاماتھ
 عاشراً :اإلدارة ) أعضاء مجلس اإلداررة واللجان(
مجلس اإلداررة :
ساسي
ب النظام األس
نشيير بأن ھذه اللدورة ھي الثثانية لمجلس اإلدارة منذ تتأسيس الشرككة ،وبموجب
ستة أعضاء منھم المساھھمين
ضاء ،يمثل س
يديرر الشركة ممجلس إدارة مؤلف من عشرة أعض
حين يمثل أرببعة أعضاء ممساھمي االككتتاب العام ،وقد اعطي ممجلس اإلدارةة في
المؤؤسسين في ح
صالحيات المققررة
ت إلدارة الشرركة مع عدم اإلخالل بالص
أوسع الصالحيات
ظام األساسي للشركة ع
النظ
وفيما يلي
ا
٢٠١م،
خالل العام ١٢
عضو شاغر ففي المجلس خ
جمعية العامة .ونوضح ھناا بأن ھناك ع
بالج
قائممة باألعضاء:
عضاء مجلس اإلدارة
أع
االرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

االسمم
لعزيز علي التركي
عبد الع
ضبيب
خليفة دخيل محمد الض
أحمد علي أحمد الشدووي
حمن الرقطان
لعزيز عبد الرح
عبد الع
طارق علي عبدﷲ التتميمي
ق
سعد المعجل
أحمد س
زياد ففؤاد الصالح
عبدﷲ الراشد
عمر ع
عبدالرحن العبد الكريم
خالد ع

الوظيففة
رئيس المجللس
س
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضر
عضو

١٤

صفة
الص
غير تتنفيذي
ل
مستقل
ل
مستقل
ل
مستقل
غير تتنفيذي
غير تتنفيذي
غير تتنفيذي
ل
مستقل
ل
مستقل

تارريخ العضويةة
٢٠٠٧/٠٨/٠٦م
٢٠٠٧/٠٨/٠٦
٢٠١٠/٠٨/٠٧
٢٠٠٧/٠٨/٠٦
٢٠١١/١١/١٥
٢٠١١/١١/١٥
٢٠١٠/٠٨/٠٧
٢٠١٢/٠٣/٠٣
٢٠١٢/١١/١٧
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الل الفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١م إلى
جلس اإلدارةة ) (٧اجتتماعات خال
وقدد عقد مجل
ضور كما يلي :
ن سجل الحض
٢٠١٢م ،حيث كان
٢
/١٢/٣١
٣
الرقمم

إسم العضو

جتماع األول
اإلج

ااإلجتماع الثاني

اإلجتماع الثاللث

اإلجتماع الرابع

٢٠١٢/٠١/١٤

٢٠١٢/٠٢/٢١

٢٠١٢/٠٥/١٥

٢٠١٢
٢/٠٦/٠٤

١
٢
٣
٤
٥
٦

٧
٨
٩

عبد العزيزز علي التركي
ب
الضبيب
ل محمد
خليفة دخيل
أحمد علي أحمد الشدوي
عبد العزيزز عبد الرحمن اللرقطان
ي
ي عبدﷲ التميمي
طارق علي
أحمد سعد االمعجل
زياد فؤاد اللصالح
عبدﷲ الراشد
عمر ﷲ
خالد عبدالررحن العبد الكرييم

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضرر
حضرر
حضرر
حضرر
حضرر
حضرر
حضرر

حضر

حضر

حضر

حضرر

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

طبق
ال ينط

الرقمم

إسم العضو

جتماع الخامس
اإلج

اإلجتماع السادس

اإلجتماع السابع

٢٠١٢/٠٨/٠٨
٠

٢٠١٢/٠٩/٢٥

٢٠١٢
٢/١٢/٢٥

١
٢
٣
٤
٥
٦

عبد العزيزز علي التركي
ب
الضبيب
ل محمد
خليفة دخيل
أحمد علي أحمد الشدوي
عبد العزيزز عبد الرحمن اللرقطان
ي
ي عبدﷲ التميمي
طارق علي
أحمد سعد االمعجل
زياد فؤاد اللصالح
عبدﷲ الراشد
عمر ﷲ
خالد عبدالررحن العبد الكرييم

حضر
حضر
حضر
حضر
لم يحضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
لم يحضر
حضر
حضر

حضر
ضر
ضر
حضر
ضر
حضر
ضر
حضر
ضر
لم يحض
ضر
حضر
ضر
حضر

لم يحضر

لم يحضر

ال ينطبق

ال ينطبق

ضر
لم يحض
ضر
حض

٧
٨
٩

١٥

جمالي
اإلجم
٧
٧
٧
٧
٤
٧

٧
٤
١
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س اإلدارة
لجان مجلس
 اللجنة التنفييذية:
ت خالل السنةة.
الثة أعضاء ،ووقد عقدت أرببعة إجتماعات
كون اللجنة التننفيذية من ثال
تتكو
الرقم
١
٢
٣

االالسم
حمد علي الشدوي
أح
ﷲ التميمي
طارق علي عبدﷲ
ط
مننير ھاشم البورننو

اللصفة

ضور
الحض
٤
٤
٤

جنة
رئيس اللج
عضو
عضو

ضويته في مجللس اإلدارة.
الل فترة عض
إن السيد منير ھھاشم البورنو ھو عضو خال
لقد كلف مجلس اإلدارة اللجنةة التنفيذية القييام بالمھام التتالية:
لشركة.
 .١تطبيق إإستراتيجية الش
شركة.
 .٢مراجعةة األداء التشغغيلي العام للش
 .٣أداء إداررته التنفيذية.
سياسات حوككمة الشركة.
 .٤مراقبة ففعالية تنفيذ س
س اإلدارة ،ووصالحيات الللجنة
صالحيات مجلس
 .٥التأكد ممن وجود إطارر واضح ،وففصل بين صال
التنفيذيةة ،ولجنة الترشيحات والمكافئآت ،ولجنة الممراجعة ،واللرئيس التنفييذي،
وصالح
حيات األعضااء اآلخرين ممن اإلدارة الععليا.
ام أخرى يطلبھھا مجلس اإلددارة .
 .٦أي مھ م
جعة:
 لجنة المراج
خمسة أعضاءء ،وقد عقدت
كون لجنة المرراجعة من خ
تتكو
ت ھذه اللجنة خالل السنةة المالية ٢٠١٢م
حضور:
جدول التالي األعضاء والح
ت ،ويظھر الج
ثماننية اجتماعات
االســـــم
ي
عبدﷲ عبددالعزيز العوھلي
ﷲ الراشد
عمر عبدﷲ
ناصر المعمر
ر
خالد
زياد فؤاد االصالح
عيل عياش
وائل إسماع

الصفة
ررئيس اللجنة
عضو
ع
عضو
ع
عضو
ع
عضو
ع

١٦

الحضور
٧
٦
٨
٤
٦
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شمل مسؤولياات لجنة المراجعة المسؤووليات التالية:
وتش
خلي للشركة ووالتأكد من فععاليتھا في تنففيذ المھام المنناطة
اإلشراف على إدارةة التدقيق الداخ
ف
.١
إلدارة.
بھا من قبل مجلس اإل
عنھا وإبداء التتوصيات بشأننھا.
خلية وإعداد تققرير كتابي ع
 .٢مراجعةة إجراءات الممراجعة الداخ
حيحية الواردةة فيھا.
 .٣مراجعةة التقارير الدااخلية ومتابعةة تطبيق االجرراءات التصح
جميع
ن وتحديد أتععابھم ،وفي ج
إلدارة بتعيين وتنحية المدقققين القانونيين
 .٤التوصيةة لمجلس اإل
اإلعتبار االستقاللية عند إعطاء تتوصياتھا.
ر
ل يجب األخذ بعين
األحوال
.٥
خارج نطاق عمل
طة المدققين القانونيين واللموافقة على أي نشاط خ
اإلشراف على أنشط
ف
المراجععة المكلفين ه
به خالل تأديتھھم لعملھم.
الحسابات وإبداء مالح
ت
 .٦مراجعةة برنامج المرراجعة مع مدقققي
حظاتھم عليه.
القوائم المالية ومتتابعة االجراءات
م
صوص
سابات بخص
 .٧مراجعةة مالحظات مدققي الحس
المتخذة بشأنھا.
 .٨مراجعة القوائم المالية الربع سنوية ووالسنوية قبل تققديمھا لمجلس اإلدارة وإبداء الرأي بشأنھا.
صيات بشأنھا..
الم مجلس اإلددارة بأية توص
ستخدمة وإعال
 .٩مراجعةة السياسات اللمحاسبية المس
مجلس اإلدارة بما فيھا
ألعضاء س
تعارض المصالح أل
ض
 .١٠التوصيةة لمجلس اإلددارة بشأن حااالت
٠
ستعمال معلوومات
ف ذات عالققة وسوء استتخدام أصول الشركة واس
العمليات مع أطراف
ت
صي.
خاصة لللكسب الشخص
 لجنة اإلستثثمار:
٢٠م،
ل العام ٠١٢
جتماعين خالل
أعضاء ،وعقدت ھھذه اللجنة إج
ء
كون لجنة اإلس
تتكو
ستثمار من ثثالثة
حضور :
ألعضاء والح
جدول التالي األ
ونووضح في الجد
م
االسم

إختتصاصات ومھاام اللجنة

تعمل لجنة اإلستثممار وفقا ً لتعلييمات مؤسسة النقد العربي خليفة دخيل الضبيب
السعوودي ،حيث تقومم برفع توصيااتھا بخصوص استثمار أموال احمد علي االشدوي
الشرككة بنا ًء على تتوجيه مجلس اإلدارة بما يتواافق مع قوانين
زياد فؤاد الصالح
ص االستثمار.
يمات مؤسسة الننقد العربي السععودي فيما يخص
وتعليم

الصفة

الحضور

رئييس اللجنة
عضو

٢
٢

عضو

٢

س اإلدارة ،ووالتي
صالحيات وممسؤوليات ھذذه اللجنة بشككل مفصل ممن قبل مجلس
وقدد تم إعداد ص
عليھا وإعتمادھھا.
ضھا على الجممعية العامة الققادم في  ٢٠١٣للموافقة ع
سووف يتم عرض

١٧
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 لجنة الترشييحات والمكاففآت:
جنة خالل السنة
ضاء حيث عققدت ھذه اللج
كون لجنة التترشيحات والمكافآت من ثالثة أعض
تتكو
ضور :
عضاء والحض
ضح في الجدوول التالي األع
إجتتماعين ،ونوض
االالسم
حمد الضبيب
خليفة دخيل مح
خ
ن
الرقطان
عبدالعزيز عبداالرحمن
جل
أأحمد سعد المعج

االصفة

الحضور

س اللجنة
رئيس
عضو
عضو

٢
٢
٢

شيحات والمككافآت المسؤووليات التالية:
شمل مسؤولياات لجنة الترش
وتش
إلدارة بالترشييح لعضوية االمجلس وفقا ً للسياسات ووالمعايير المععتمدة
 .١التوصيةة لمجلس اإل
مخلة بالشرف وااألمانة.
ص سبق إدانته بجريمة لة
شيح أي شخص
مع مراعاة عدم ترش
إلدارة
لمطلوبة من االمھارات الممناسبة لعضويية مجلس اإل
الحتياجات الم
 .٢المراجععة السنوية لال
حديد
الت المطلوبة لعضوية مجللس اإلدارة ،ببما في ذلك تح
وإعداد وصف للقدرات والمؤھال
الوقت الذي يلزم أن يخصصه الععضو ألعمال مجلس اإلداررة.
التوصيات في شأن التغغييرات التي ييمكن إجراؤھھا.
ت
س اإلدارة ورففع
 .٣مراجعةة ھيكل مجلس
جلس اإلدارة ،وواقتراح معالجتتھا بما يتفق معع مصلحة الشرركة.
ف والقوة في مج
جوانب الضعف
 .٤تحديد جو
صالح
عددم وجود أي تعارض مص
شكل سنوي ممن استقاللية األعضاء الممستقلين ،وع
 .٥التأكد بش
خرى.
جلس إدارة شرركة تأمين إخ
ل عضوية مج
إذا كان العضو يشغل
جلس اإلدارة وكبار التنفيذذيين،
ت أعضاء مج
ضات ومكافآت
ضحة لتعويض
سياسات واض
 .٦وضع س
السياسات استخدام مععايير ترتبط بااألداء.
ت
ى عند وضع تتلك
ويراعى
 لجنة تقنية المعلومات:
خالل السنة ثثالثة
ت من ثالثة أعضاء حييث عقدت ھھذه اللجنة خ
كون لجنة تقننية المعلومات
تتكو
ضور :
ألعضاء والحض
ضح في الجددول التالي األ
إجتتماعات ،ونوض
االالسم
أأحمد علي الشدووي
ووسيم سليمان
لدوزا
ھبيليتو بوي نالد

االصفة

الحضور

س اللجنة
رئيس
عضو
عضو

٣
٣
٣

١٨
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تقنية المعلومات المسؤوليات اللتالية :
شمل مسؤولياات لجنة ة
وتش
تحقق لھا
حتياجات الشرركة من نظمم المعلومات الالزمة للقييام بأعمالھا بحيث ق
 .١تقييم إح
الرقابة على أعمالھا وتخدم كافة ااألقسام كل فييما يخصه.
صير
على المدى القص
خدمات اإلستتراتيجية والففنية إلدارة متتطلبات الشرركة للنظم ى
 .٢تقديم الخ
.
والبعيد.
ت ،والتأكد ممن القيام باللمھام
ظم المعلومات
ظام للرقابة على أداء نظ
 .٣التأكد ممن وجود نظ
اإلستراتتيجية المطلوبة منھا.
 .٤التأكد ممن أن النظام ييخدم أھداف الشركة وتطوورھا على الممدى البعيد.
ومتطلبات مستخدميه.
ت
 .٥التأكد ممن أن النظام ييخدم مواصفاات
 .٦يكون للھا القرار الننھائي في تنففيذ مشاريع تقنية المعلوممات المتعلقة بالشركة وتتكون
ن مجلس اإلدارة.
متوافقة مع الصالحييات المقرة من
صويت اللذي ييؤيده
جح على التص
لصوت الراج
ت ،ويعود الص
خذھا بالتصويت
 .٧كل القررارات يتم أخ
صوات.
ل تساوت األص
رئيس اللجنة في حال
عقود مع جھھة ذات عالقةة
 أحد عشر  :ع
عقد إيجار مبرمم بين الشركةة وشركة عبددالعزيز وسععد المعجل ،ووھو عقد إيجاار مكتب الممركز
د
حمد سعد المععجل
للشركة بالدمام ،حييث يمثل شرككة عبدالعزيزز وسعد المععجل السيد /أح
ة
الرئئيسي
ھو أحد أعضاءء مجلس اإلداارة بالشركة.
وھو
عضاء مجلس اإلدارة والمؤؤسسين بالشرركة،
وأيضا ً يوجد عققود وثائق تأممين لشركات وممتلكات أع
يض
وال يوجد لدى اللشركة أية عققود مبرمة معع الرئيس التنففيذي والمدير المالي بالشرركة.
ال
ونببين ھنا بأنه تتم الحصول على موافقة من الجمعية العامة العاديية للشركة للععقود المشار إليھا
في العام ٢٠١٢م والذي س
اله ،حيث تم عرضھا عللى الجمعية االعامة العاديةة للشركة ي
أعال
سوف
جدت.
سب اللوائح والقوانين إن وج
يكوون سنويا ً حس
قيمة العقد
مددة العقد
ع العقد
نوع
صفته
الشخص المسئول
ص
الرقم اسم
سعودي
أحمد سعد اللمعجل )ممثل عضو مجلس إدارة إيجار مكاتب يجددد بشكل  ٨٠٩,٦٠٠﷼ س
سنووي
الشركةة
 ١عن شركةة عبدالعزيز
جل(
وسعد المعج
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جلس اإلدارة:
 اثنا عشر  :مزايا ومكافآآت أعضاء مج
ل السنة المنتھھية في  ٣١دديسمبر ٢٠١٢م،
س اإلدارة خالل
عضاء مجلس
لم تتدفع الشركة أي مكافأة ألع
فقط بدالت حض
ط
ضور إجتماعاات مجلس اإلدارة واللجاان المنبثقة ممنه ،حيث بللغت ھذه البددالت
خالل السنة.
) (١٥٧,٥٠٠﷼ سعودي خ
خمسة من كباار التنفيذيين بالشركة:
 التعويضات المدفوعة لخ
الل ھذه الفترةة لخمسة من كبار التنفيذييين بما فيھم الرئيس التنففيذي
قدررت المبالغ اللمدفوعة خال
سعودي.
ي
٣﷼
٣,٥٠٢,٤٩٩
والممدير المالي ممن رواتب وتتعويضات وببدالت بقيمة ٩
ن بما
مجلس اإلدارة وككبار التنفيذيين
جدول التالي ييوضح تفاصييل المبالغ الممدفوعة إلى أعضاء س
الج
فيھھم الرئيس التننفيذي والمديرر المالي :
البيان
يضات
اللرواتب والتعويض
اللبدالت
المجموع

ضاء المجلس
أعض
التنفيذيين
٨٢,٥٠٠
٨٢,٥٠٠

جلس غير
أعضاء المج
التنفيذيين /اللمستقلين
٧٥,٠٠٠
٧٥,٠٠٠

خمسة من كبارر التنفيذيين مممن تلقوا أعلى المكافآت
ن فيھم الرئيس التنفيذي والمددير المالي
واالتعويضات بمن
٢,٥
٥٩٢,٠٠٠
٩١
١٠,٤٩٩
٣,٥
٥٠٢,٤٩٩

 ثالثة عشر  :المدفوعات النظامية
المستحقة والمدفوعة المتعلقة بالززكاة أو الضررائب أو رسووم أو
ة
نوضح المدففوعات النظاامية
ت أخرى تكبددتھا الشركة ووفيما يلي تجددون تفاصيلھاا :
أية مستحقات
عات النظامية مستحقة السدداد :
 -١المدفوع
ال يوجدد على الشرككة أية مدفوع
عات نظامية ممستحقة ولم تسدد حتى نھھاية السنة الممالية
ع التقرير.
موضوع
عات النظامية المدفوعة :
 -٢المدفوع
سمبر
ضوع التقريرر والمنتھية في  ٣١ديس
ل السنة موض
بلغت اللمدفوعات اللنظامية خالل
ل التالي:
حسب الجدول
٢٠١٢م ) ٩,٦١٧,٦٠٧﷼( ح
جھة المدفوع لھھا
إسم الج
مصلحة الزكاةة والدخل
جتماعية
المؤسسة العاممة للتأمينات االج
ت
الجوازات
مكتب العمل ووإدارة

٢٠١٢
٤,٢٥٦,٣٩
٩٦
١,١٣٤,٤٨
٨٣
٣٦٥,٣١٥

سبب الدفع
س
حسب قانون االزكاة والضريببة السعودي)زككاة+ضريبة إستتقطاع(
جتماعية
حسب قانون االمؤسسة العامةة للتأمينات اإلج
نقل كفالة وخرروج وعودة وتتأشيرات جديدة
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سبب الدفع
س
ف وھي خمسةة باأللف من األققساط
رسوم اإلشراف
صافي األقساط
 من ص%١ ف
رسوم اإلشراف
ن
المساھمين
سجل
إتفاقية إدارة س
ع
 إستخراج سجالت الفروع+ رسوم تجديد االعضوية السنويية

٢٠١٢
٢,٠٧٢,٣٢
٢٨
١,٤٤٩,٨٦
٦٠
٣٠٠,٠٠٠
٣٩,٢٢
٢٥
٩,٦١٧,٦٠٧

جھة المدفوع لھھا
إسم الج
ي
مؤسسة النقد العربي السعودي
ن الصحي التعااوني
مجلس الضمان
 تداوول- السوق المالية السعودية
وزارة التجارةة
إجممالي الدفعات

 العقوبات والجزاءات: أربعة عشر
جھات
فرض أي عقوبة على الشركةة من قبل أي جھة من الج
ضوع التقريرر لم يتم ض
الل الفترة موض
خال
.الرققابية والنظاممية بالمملكة
 الھيكل التتنظيمي للشرركة:  خمسة عشرر
Propo
osed Organizational structure
Strategic Part only – Detailed along with delegation of
autthority is under deve
elopment.

Board off Directors

Executivve
Committe
ee

Aud
dit Committee

Remune
eration
and nom
mination
comm
mittee

Inve
estment
Com
mmittee

IT
Committee
e
Proposed
d

C
CEO
Compliance

Risk
Committee
Proposed

Risk
Management

Internal Audit

Executive
e
Secretaryy

Management
committee

RI
ccommittee

GM

Dammam

Branch Manager
Jeddah

Head of Cen
ntral
Claims
in Charge
e

DGM
Riyad
dh Branch

He
ead of Central
U
Underwriting
in Charge

CFO
O

Head of Central
Medical
in Charge

Riyadh Motor
Claims

Riya
adh NonMot or Claims

Riyadh Mo
otor
U/W

Riyadh NonMotor U/W

Riyadh
Medical U/W

Riyyadh
Me
edical
Claims

Dammam
Motor Claims

Dam mam NonMot or Claims

Dammam
m
Motor U/ W

Dammam NonMotor U/W

Dammam
Medical
U/W

Dam
mmam
Me
edical
Claims

Jeddah Motor
Claims

Jedd
dah NonMot or Claims

Jeddah Mo
otor
U/W

Jeddah NonMotor U/W

Jeddah
Medical
U/W

Jed
ddah
Me
edical
Cla
aims

Reinsurance

٢١
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لس اإلدارة وواإلدارة التنففيذية
وغير المباشرة ألألعضاء مجلس
ر
 ستة عشر :المصالح الممباشرة
بأسھم الشرركة متضمنة الزوجة و األألوالد القصر
غير المباشرة خالل السنة مموضوع التقررير.
جدول التالي يووضح التغير في المصالح المباشرة وغ
الج
ضاء وكبار التنفييذيين
األعض
نوع الملكيةة

الملكية في
بداية الععام

الملكية في نھاية
ة
العام

ضاء مجلس اإلدارة
أعض
عبد العزيز عللي التركي
عن شركة عبد
أحمد سعد المععجل )ممثل ن
العزيز وسعد االمعجل(
طان
عبد العزيز عببد الرحمن الرقط
حمد الضبيب
خليفة دخيل مح
أحمد علي أحممد الشدوي
ن شركة عبد
صالح )ممثل عن
زياد فؤاد الص
ب وأوالده(
القادر المھيدب
طارق عبدﷲ التميمي
عمر عبدﷲ الرراشد
خالد عبدالرحممن العبدالكريم
ككبار التنفيذيين
بدأ من تاريخ
منير ھاشم االبورنو ) أ
٢٠١١/٠٧/١٠م(
الياس جوزف خاطر
ماد
نافع جميل حما
غالم محي الديين

صافي التغير
ص

نسبة التغير

مباشرة
غير مباشرةة

٣٣
٣٣,٦٠٠
٥٤٣,٤٠٠

٣٣٣,٦٠٠
٥٤٣,٤٠٠

ال يوجد
ال يوجد

-

مباشر
مباشرة
مباشرة
مباشرة

١٠,٠٠٠
١,٠٠٠
٢,٠٠٠
٣
٣,٨٢٢

١٠,٠٠
٠٠
١,٠٠٠
٢,٠٠٠
٣,٨٢٢

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

-

غير مباشرةة

٣٦٠,٨٠٠

٣٦٠,٨٠٠

ال يوجد

-

مباشرة
مباشرة
مباشرة

٢١
١,٠٠٠
١,٠٠٠

١,٠٠٠
١,٠٠٠
١,٠٠٠

٢٠,٠٠٠
١,٠٠٠
ال يوجد

%٢٠٠٠
-

مباشرة

١,٠٠٠

١,٠٠٠

ال يوجد

-

-

-

-

-

-
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ضواً
عضو مجلس إداررة الشركة عض
و
التي يكون
 سبعة عشر :بيان بأسماءء الشركات اللمساھمة ي
في مجالس إدارتھا:
االسم

الصفة

شركات األخرى
الش

ضوية
تاريخ العض

عبدد العزيز علي اللتركي

الرئيس

ال يوجد

-

خليفة دخيل محمد اللضبيب
ة

عضو

ال يوجد

-

الرحمن الرقطان
ن
عبد العززيز عبد

عضو

شرركة الخليج للتدرريب

٢
٢٠٠٩

شدوي
أحممد علي أحمد الش

عضو

شرركة الخليج للتدرريب

٢
٢٠٠٤

زياد فؤاد الصاالح

عضو

ال يوجد

-

ق علي عبدﷲ االتميمي
طارق

عضو

ال يوجد

-

جل
أأحمد سعد المعج

عضو

ال يوجد

-

عمر عبدﷲ الراشد
ع

عضو

ال يوجد

-

خالد عبدالرحمن العببدالكريم

عضو

 إسمنت السعوديية -مجموعة سامبابا

-

٢٠٠٤
٢٠١٠

 ثمانية عشر  :العقود المببرمة
 -١السوق االمالية السعوودية )تداول( :
عمال
سجل المساھممين للعام ٢٠١٢م ،لتقديم خدمات األع
يد العقد مع تدداول إلدارة س
تم تجديد
ل تحويالتھا وونقل
التھا وتسجيل
الخاصةة بتسجيل األسھم وحفظھاا وصيانتھا ووتحديث سجال
بقة ،وتسري ھذه
الملكية لمساھمي اللشركة وفقا ً لألنظمة والللوائح واإلجرراءات المطبق
االتفاقيةة لمدة عام مميالدي واحد إعتباراً من تاريخ السرييان وتجدد تللقائيا ً لمدة أو مدد
ل ثالثين يوما ً من
ط واألحكام مما لم يخطر أحد الطرفين غير ذلك قبل
مماثلة ببنفس الشروط
إنتھائھا.
جم لخدمات اللتأمين :
 -٢شركة نج
خدمات التأميين وھو عقد تقديم خدمات
تم تجدييد التعاقد مع شركة نجم لخ
ت معاينة الحووادث
المروريية التي تقع دداخل نطاق اللحدود اإلداريية للمدن في المملكة العربيية السعودية ففقط،
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ت الالزمة ووسحب المرككبات
ل التسعيرات
ضرار وعمل
وتحديد المسؤولية وتقدير األض
طرفا ً
ح لھا به والتتي يكون عمميل الشركة ط
ن اإلصالح وفق المصرح
المتضرررة إلى أماكن
سيارات لوثائئق التأمين المصدرة باللشركة إلى ننظام
ل بيانات الس
فيھا ،ووكذلك تحويل
طلب
خرى ما لم يط
الدية واحدة وويتجدد تلقائيا ً لمدة سنة أخ
المرور ،ومدة ھذا العقد سنة ميال
طرفين فسخه أأو تعديله قبل تسعين يوما ً من انتھائه.
أحد الط
واألخطار المحدودة ): (CARS
ر
لبات
خدمات المطالب
 -٣شركة خ
الدية
ت واألخطارر المحدودة للمدة سنة ميال
تم تجدييد التعاقد معع شركة خدممات المطالبات
ك إلدارة مطاللبات الشركة وكل
طرفين ،وذلك
جدد باتفاق الط
سنة ميالدية يج
أخرى ،بعقد مدته سن
عمالء الشركةة.
ن يخدمون ع
ق بشؤون مقددمي الخدمة باالمملكة والذين
ما يتعلق
ت القانونية
 -٤الغزاوي لإلستشارات
تم التعاققد مع شركة الغزاوي للقياام بالمھام القانونية للشركةة واإلستشارات
ت ،مدة العقد سنة
ميالدية قابلة للتجديد بإتفاق الطرففين.
خرى :
 -٥عقود أخ
ة
صحي
خدمة لعمالءء التأمين الص
عقود ممع مقدمي الخ
للشركة بالمملكة اللعربية السعوودية،
ت السيارات للخدمة عمالء تأمين المرككبات
شركات خدمات
وأيضا ً يوجد عقود ممع ورش وش
سامة الخليج لتخزين سياررات
وأيضا ً تم تجديدد التعاقد مع مؤسسة ابتس
بالمملكةة ككل ،ض
طقة الغربية فييوجد
ى ،أما المنط
الحطام وعمل المزاددات عليھا للممنطقتين الشررقية والوسطى
الدية تجدد بااتفاق
تعاقد ممع مؤسسة فريد النھدي لمزادات اللسيارات مدتته سنة ميال
ن.
الطرفين
 تسعة عشر :السجالت الح
حسابية:
ً
 ،٢٠١٢وفقا لمعايير التقاارير
تم إعداد القوائمم المالية للشرركة للسنة الممنتھية في  ٣١ديسمبر ٢
ة
المتعارف عليھا في الممملكة
ف
الماالية الدولية وليس وفقا ً للمععايير المحاسببية
العربية السعودية.
عليھا في الممملكة
عليه فإن القواائم المالية لم يتم إعدادھا طبقا ً للمعاييير المحاسبيةة المتعارف ع
وع
ھري.
جة لذلك يعتبرر غير جوھر
ك فإن التأثير على القوائمم المالية نتيج
العرربية السعوديية ،ومع ذلك
ن ،تقيﱠد اإليراادات
ن والمساھمين
سبية منفصلةة لكل من عممليات التأمين
حتفظ الشركةة بدفاتر محاس
وتح
القة ،ويتم تحدديد أساس تووزيع
خاصة بكل ننشاط في الدففاتر المحاسبيية ذات العال
والممصاريف الخ
جلس
ل أعضاء مج
ل اإلدارة وتععتمد من قبل
عمليات المشترركة من قبل
شئة عن العم
صاريف الناش
المص
اإلددارة.
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خاطر
 عشرون  :اللرقابة الداخليية وإدارة المخ
ً
س والمعايير االمھنية المتعاارف
والمدونات لنظام الرقابة الداخلية طبقا لألسس
ت
سات
تم إعداد السياس
علييھا.
حديد
ت مجال إداررة المخاطر ،قامت الشرككة باالستعانةة باستشاري أكتواري بشككل منتظم لتح
تحت
شكل
خاطر المحتمملة التي ستوااجھھا ،وتقييم أثر المخاطرر على الشرككة وكيفية التتعامل معھا بش
المخ
سب.
مناس
ق ،مخاطر أققساط
خاطر السوق
شتمل على مخ
المحددة التي تواجهه الشركة تش
ة
خاطر
عليه فإن المخ
وع
الستثمارات ،مخاطر السييولة،
عادة التأمين ،مخاطر اال
التأممين ،مخاطرر المطالبات ،،مخاطر إع
ن ،مخاطر الععمليات.
خاطر االئتمان
مخ
نوعھا يتم إتباع اإلإلجراءات التاللية:
ا
وإلإلدارة المخاطرر التي تواجھھھا الشركة أييا ً كان
طر.
 .١تأسيس محيط المخاط
 .٢تحديد اللمخاطر.
 .٣تحليل اللمخاطر التي تم تحديدھا.
 .٤تقييم الممخاطر.
 .٥معالجة وإدارة المخااطر.
ط المخاطر بش
مخاطر ومحيط
 .٦مراقبة وومراجعة المخ
شكل منتظم.
شركة.
داخل وخارج الش
ي العالقة ل
شاريين وذوي
ل بشكل مستممر مع االستش
 .٧التواصل
جودة
سبة لتقليل الممخاطر الموج
شركة بوضع السياسات واإلجراءات اللرقابية المناس
وتققوم إدارة الش
ل الرقابة الداخلية
ل مستمر ،وتخضع األنظممة الرقابية اللمتعلقة الختباارات من قبل
والممحتملة بشكل
جعة الداخلية(.
بشككل منتظم )إددارة الرقابة اللنظامية ،إداررة المخاطر ،ووإدارة المراج
بعمليات الشرككة وطريقة إإدارة ھذه الممخاطر مبينة بشكل مفصل
سية المتعلقة بع
خاطر الرئيس
المخ
ل في
ي  ٣١ديسمبرر ٢٠١٢م.
ايضاحات القوائئم المالية للفتررة المنتھية في
ض
شركة تنفذ تدرريجيا ً
ستمرة ،والشر
ى أية حال ،ففإن عملية إداارة المخاطر وتشخيصھا ھي عملية مس
على
ً
شركة الصادرر من
خاطر استنادا على اإلطار الموحد إلداررة مخاطر الش
منھھجية شاملة لتتشخيص المخ
.(Sp
ponsoring
g Organizzation of the Trea
ad way C
Commission) COS
SO
سة النقد العرببي السعودي.
الئحة التنظيممية إلدارة الممخاطر الصاددرة عن مؤسس
والال
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الداخلية بالشركة
ة
سنوية لفاعلية إجراءات الررقابة
 واحد وعشروون  :نتائج اللمراجعة السن
إن التحقق من فاعلية إإجراءات الررقابة الداخليةة للشركات االمساھمة ھوو أحد المسؤلليات
ظام،
ف عليه بانتظ
جعة " تشرف
خالل وجود " لجنة مراج
جلس إدارة الشركة من خ
المناطة بمج
وتھدف لجننة المراجعة إلى التحقق ممن كفاية نظاام الرقابة الدداخلية وتنفيذهه بفاعلية ،وأأيضا ً
جلس اإلدارة من شأنھا تففعيل النظام وتطويره بمما يحقق أغرراض
تقديم أية تووصيات لمج
الشركة ويح
حمي مصالح االمساھمين بككفاءة عالية.
خلي العديد من عمليات المراجعة
كة متمثلة بإدارة التدقيق الداخ
ت المراجعة الدداخلية بالشركة
ھذا وقد نفذت
ن شأنھا التاكد من دقة وفعاالية األداء ن
خالل العام ،ووالتي كان من
خاصة أيضا ً خ
الدورية والخ
من قبل
جعة القوائم اللمالية
ساھمة في مراج
ضافة إلى المس
العاملين في األقسام واإلداارات المختلفةة بالشركة ،إض
خالل العام ،كما ككان للتقارير اللصادرة عن إإدارة
عمل الجھات الرقابية ل
األولية والنھھائية وتنسيق ع
خلي دور ھام في متابعة سيير األعمال اللتي لھا عالقةة مباشرة بتعلييمات مؤسسة النقد
التدقيق الداخ
ي التعاوني.
ضمان الصحي
ضا ً مجلس الض
سوق المال وايض
العربي السعوودي وھيئة سو
جنة المراجعةة الدورية ،ففقد إطلع مجللس اإلدارة ع
وبناء على إجتماعات لج
على تقارير عمل
ظام ولم ن
اللجنة المقدممة له عن مرراجعة القوائمم المالية الربعع سنوية بانتظ
يتبين وجود اية أأمور
جوھرية.
شركة
يع فروع الش
عام في جميع
حالي بشكل ع
وعليه فإننا نشيد بفاعيةة تطبيق نظاام الرقابة الح
ق القرارات وواألنظمة واللووائح
شركة لتطبيق
شيد أيضا ً بمتتابعة إدارة الش
واألقسام واإلدارات ،ونش
جھات الرقابيية للوصول إإلى النتائج اللفعلية والتي يتم عكسھا ففي النتائج الممالية
المتعلقة بالج
للشركة سنووياً.
 اثنان وعشروون  :مراجعي الحسابات
جعة،
توصية لجنة المراج
ة
توجد توصيية من مجلس اإلدارة بتغييير المراجع اللخارجي بنا ًء على
سھم السادة ديلوويت آند دوش
وجاء ذلك ببنا ًء على رغببة مراجعي اللحسابات نفسھ
ش بعدم االستممرار
شركة
ث تم تكليفھم بمراجعة وتتسوية الحساابات بين الش
حساباتھا ،حيث
مع الشركة لمراجعة حس
حيث أقر إجتتماع
ت الشركة ،ح
جعة حسابات
ض مع مراج
إلستراتيجي والذي يتعارض
والشريك اإل
شركة المنعقدد في ١٤٣٤/٠٣/٠٢ھـ اللموافق ١/١٤
الجمعية العاامة العادية للش
٢٠١٣/٠١م على
تعيين ا ة
لسادة /البسام محااسبون قانونيوون وإستشارييون ،والسادةة /برايس ووتتر ھاوس كووبرز
ظر الجمعية الع
حسابات الشركة للسنة المننتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٢م .وستنظ
كمراجعي ح
لعامة
ن أو إستبدالھھم وتحديد أتععابھم للسنة الممالية
جعين الحاليين
المقبلة للشرركة في إعادةة تعيين المراج
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إلدارة
جنة المراجعةة ومجلس اإل
المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣م بعدد اإلطالع عللى توصية لج
في ھذا الشأأن.
 ثالثة وعشروون  :حوكمةة الشركات
صادرة
أعدت الشرككة الالئحة الدداخلية لحوكممة الشركة وھھي تلتزم بالئئحة حوكمة اللشركات الص
سوق المالية ففيما عدا المواد التالية :
عن ھيئة الس
 .١المادةة ) (١٠الفققرة )ھـ  :(٥لم تقم الشرركة بوضع سياسة مكتوببة تنظم مسااھمة
س اإلدارة.
خذ قراراً نھائييا ً بھذا الشأن من قبل مجلس
الشرككة اإلجتماعيةة ،ألنه لم يتخ
ً
.٢
المادة ) -١٢أ( ببخصوص ع
ة
عدد أعضاء مجلس اإلداررة حاليا يديير الشركة تتسعة
ساسي يتولى إددارة الشركة مجلس إدارة مكون من ع
ضاء ،بينما طبققا ً للنظام األس
أعضا
عشرة
ً
ضاء نظرا لخرووج البعض ممن المجلس.
أعضا
 أربعة وعشررون  :اإلقراررات
حفاظ
ى إستمراريةة الشركة والح
جلس اإلدارة وحرصه على
من منطلق المسؤولية المموكلة إلى مج
قدمت له من إإدارة
ن أجله ،فإنه في ظل المعللومات التي قد
جل الھدف الذذي أسست من
عليھا من أج
الشركة يؤككد ما يلي:
تأككيد الشركة وومجلس اإلداررة
ع اإلقرار
نوع
الرقم
تھية في
السنة المالية المنتھ
ة
اليوجدد أي قروض على الشركةة خالل
١
القروض على الشركةة
ض
٢م.
سمبر ٢٠١٢
 ٣١ديس
عقود مع جھھة ذات
تي تم ذكرھا في فقرة "ع
عدا العقود التي
صلحة جوھررية فيما ع
عقد ذو مص
٢
طرفا ً فيه
ت الشركة طر
صلحة أو كانت
ي عقد ذو مص
مع أعضاء مجلس اإلدارة عالقة"" ال يوجد أي
حة جوھرية لللرئيس التنفيذذي أو المدير المالي
جد فيه مصلح
أو التنفيذييين تكون الشرركة أو توج
ي شخص ذي عالقة بأي مننھم.
أو ألي
طرفا ً فيه
ط
حسابات بالشككل الصحيح.
تم إعدااد سجالت الح
ت الحسابات
سجالت
٣
ى أسس سليممة وتم تنفيذه بفاعلية
أن نظاام الرقابة الداخلية أعد على
٤
جراءات
فيما عددا ماتم ذكره في نتائج الممراجعة السنووية لفاعلية إج
ة
الداخلية
نظام الررقابة
الرقابة الداخلية بالش
شركة.
شركة على ممواصلة
شأن قدرة الش
شك يذكر بش
أنه ال يوجد أي ش
٥
ستمرارية
االس
نشاطھاا.
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شرون :اعتمادد القوائم الماللية
 خمسة وعشر
تم اعتماد اللقوائم المالية من قبل مجللس اإلدارة ببتاريخ  ٢٠فبراير ٢٠١٣م الموافق ١٠
ربيع الثاني ١٤٣٤ھـ.
 ستة وعشروون :التوصيات
ت
نقاط وشرح ففي ھذا التقريرر ،فإن مجلس
أنه في ظل ما تقدم من نق
س اإلدارة يقتررح ويوصي على
السادة المسااھمين ما يلي:
٢٠م.
جاء في تقرير مجلس اإلداررة للعام ٠١٢
صديق والمواففقة على ما ج
 .١التص
سابات للعام الممالي المنتھي في .٢٠١٢
 .٢إعتماد القوائم الممالية وتقرير مراقبي الحس
الترخيص الخاص بعققود أعضاء ممجلس اإلدارةة.
ص
جديد
 .٣المووافقة على تج
ختيار مراقب
 .٤المووافقة على إخ
ب الحسابات للشركة من بين المرشحيين من قبل لجنة
المرراجعة ،لمراج
جعة القوائم المالية للعام المالي المنتھھي في  ٣١دديسمبر ٢٠١٣م
والببيانات الماليةة الربع سنويةة وتحديد أتعاببھما.
 الخاتمة :
ن
خادم
مجلس اإلدارة ھذهه الفرصة ليععبر عن شكرره وإمتنانه لخ
يغتنم س
الحرمين الشريفين ووولي
غالية وبناءة لللرقي
األمين – حفظھما ﷲ – وللحكوومة الرشيدة على ما يولوونه من ثقة غ
ن
عھده
باإلقتصاد اللوطني.
شكره وتقديره إلى السادة اللمساھمين واللعمالء على ددعمھم المتواصل
جلس أيضا ً ش
ويسجل المج
ى أعمدة الحااضر
خالص الشكر واإلمتنان إلى
وثقتھم الغاليية بالشركة وومجلس إدارتتھا ،وأيضا ً خ
ستمر
ى الجھد المس
حاد الخليج ومنسوبيھا على
والمستقبل ووالمتمثلة في إدارة وموظففي شركة إتح
وتطوير الشركة.
ر
على تحسين ووتقدم
والمخلص ووالذي ساعد ع

_
_____________________
_
عبدالعززيز علي الترركي
س مجلس اإلدارة
رئيس
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