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 2015تقرير مجلس اإلدارة لعام 
 

يسر مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير السنوي التاسع والعشرين متضمنًا الخطط 
والقرارات المهمة ووصف األنشطة التشغيلية وأهم النتائج المالية واإلفصاحات حسب اللوائح واألنظمة، ومرفقًا به القوائم 

 . 5132ديسمبر  13لسنة المالية المنتهية فيالمالية المدققة واإليضاحات ل
 
 . الخطط والقرارات المهمة 1
 .6112الموافقة على خطة العمل واعتماد الميزانية للعام المالي  -

دارة االحتيال.، و السنوية إلدارة المخاطر ةاالستراتيجيالموافقة على  -  ا 

 العمل المستقبلية.اعتماد شركة استشارية لدراسة استراتيجية الشركة و خطط  -

 الئحة التنفيذية للموارد البشرية.على الاعتماد التعديالت المقترحة  -

 كتتاب لكل من التأمين الطبي وتأمين السيارات.اعتماد دليل اال -

 ونظام الشركات العربي السعودي  الصادرة عن مؤسسة النقدالجديدة عداد خارطة طريق لاللتزام باللوائح إالعمل على  -
 .ا فيها تعليمات مؤسسة النقد التي صدرت بخصوص تنظيم سوق تأمين الممتلكات والحوادثبم

للتجارة اإللكترونية وتطبيق أنظمة معلوماتية تسممممممممممممممح بمضمممممممممممممافة خدمات ومزايا تدعم الخدمات  البنية التحتية تطوير -
 اإللكترونية. 

 

ت المقدمة العمالء ويرتقي بالخدما يحسن تجربةمفهوم "التمحور حول العميل" الذي  لتعزيز تخطيط وتنفيذ عدة مشاريع -
 لهم.

 

   .تتاباالكالمطالبات و  ورفع فعالية عمليات وتكوين فريق لترشيد التكاليففي التكاليف  التحكم تحسين -
 

 .لشركةبا لرفع مستوى القدرات التحليلية أدوات جديدة تنفيذ -
 

كمال االسممممممممتعدادات لتفعيل هذا النظام  العربية السممممممممعوديةتصممممممممميم واعتماد برنامج التأمين الصممممممممحي لزوار المملكة  - وا 
 اإللزامي الجديد.
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 2112عام  وتصنيفات مميزةانجازات  -2
 

 .قبل الزكاة مليون لاير 246تحقيق أرباح قياسية قدرها  -

  أفضممممل يعدوالذي  ،من سممممتاندرد أند بورز للعام العاشممممر على التوالي (Aالتعاونية على التصممممنيف االئتماني   حصممممول -

 م.6112 عام خالل سعودية تأمين شركة عليه حصلت ائتماني تصنيف

 .شركة سعودية 111التعاونية ضمن قائمة أكبر  اختيار -

 م.6112العالمة التجارية األكثر رواجًا في المملكة عام حصول التعاونية على جائزة  -

 

 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة -3
اقتصاد المملكة متأثراً بانخفاض أسعار النفط، فمن المتوقع أن تواصل التعاونية جهودها للحفاظ  هاهيواجرغم التحديات التي 

بالتوسع في في سوق التأمين السعودي القيادي مركزها لتعزيز ، و 6112على تصنيفها االئتماني المتميز خالل عام 
لول حال والتركيز على نمو األرباح. وتعمل الشركة على االستفادة من الفرص المتاحة في السوق عن طريق تقديم األعم
أكثر كفاءة وفعالية، ومراجعة األسعار تماشيًا مع التقييم االكتواري للتسعير، وتحسين إجراءات البيع وقنوات التوزيع.  تأمينية

ة اإلدارة الفعالة لتطبيقات أنظمالسوق، باإلضافة إلى  في واالنتشار األعمالنمو  قامة شراكات تدعموتخطط الشركة إل
ات جديدة . وستواصل الشركة أيضًا تفعيل مبادر متقدمةتوفير تحليالت و التقارير  تحسين دقةالمعلومات التي تساعد على 

  لدعم مفهوم "التمحور حول العميل".
 
 الحالية والمستقبلية إدارة المخاطر  -4
 الحاليةمخاطر ال 4-1

دارة عملياتها تواجه العديد من المخاطر المختلفة عمل على والتي تقوم الشمممركة بال، إن الشمممركة في إطار تنفيذ مشممماريعها وا 
دارتها بالوسائل والموارد المتاحة. ،الحد منها    فيما يلي قائمة المخاطر الحالية: وا 

 :أ (  مخاطر التأمين
المخاطر بموجب عقد تأمين تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة 
عن ذلك الحادث. وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية 

لية ذلك تكرار وخطورة المطالبات والمزايا الفع تضمنويالتأمين.  المدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات
 المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصاًل والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل.  
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 :مخاطر إعادة التأمين ب(
ولتقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة خالل دورة  في إطار ممارسات التأمين

أعمالها العادية بمبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إفالس 
ز مخاطر م الوضع المالي لمعيدي التأمين ومتابعة تركي، تقوم الشركة بتقييأو نشوء مطالبات كبيرة شركات إعادة التأمين

 لمعيدي التأمين.  ةاالئتمان التي قد تنشأ عن مناطق جغرافية والنشاطات أو الظروف االقتصادية المتشابه
 
دارة الموجودات والمطلوبات ج(  :مخاطر السوق وا 

تمثل المخاطر التي تتذبذب فيها قيمة أداة مالية ما نتيجة للتقلبات في أسعار العموالت السائدة في السوق، أو سعر 
، والتغير في اتجاهات السوق، وأنشطة المضاربة، والعرض والطلب للورقة المالية، وسيولة السوق. وتتكون لألداةالسوق 

: مخاطر العمالت، ومخاطر أسعار العموالت، ومخاطر أسعار مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر وهي
 مخاطر السوق الكلية في مستويات مقبولة وتتماشى مع رأس المال المتاح. من كونأخرى. ويقوم مجلس اإلدارة بالتأكد 

 

 :االئتمانمخاطر  د (
لخسارة مالية. وتمثل مخاطر تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بملتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر  

اإلئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في القوائم المالية بتاريخ قائمة المركز المالي. تقوم الشركة 
 وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة. ،بالحد من مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالعمالء

 

 :يولةمخاطر الس هـ(
تمثل الصعوبات التي قد تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بأدواتها المالية. يوجد  

دارة نقد مالئم، حيث يتم مراقبة تحصيالت ومدفوعات النقد اليومية ويتم تسويتها بنهاية اليوم. تقوم إلدى الشركة نظام 
من  واستثمار جزء كبيرن طريق الحفاظ على استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية الشركة بمدارة هذه المخاطر ع

 عالية السيولة. أدواتالشركة في  أصول
 

 :و( المخاطر التشغيلية
هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بالعمليات والتكنولوجيا  

ل مقدمي الخدمات للشركة، وكذلك من عوام لدىوالبنية التحتية الداعمة لعمليات الشركة سواًء داخل الشركة أو خارجيًا 
ق والسيولة مثل تلك التي تنشأ من المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير خارجية أخرى عدا مخاطر االئتمان، والسو 

إدارة االستثمار. وتنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة. وتقوم اإلدارة العليا  ممارساتالمقبولة عمومًا من 
رة المخاطر واصل الفعال المتعلق بمدابالتأكد بأنه يوجد لدى موظفي الشركة ما يكفي من التدريب والخبرة، وتشجع الت

 التشغيلية.
 سعار:األوالتي تضغط على  التأمين المنافسة في سوق (ز
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في االعتبار عدد شركات التأمين العاملة، وفي سبيل االستحواذ على حصص من السوق، ربما تلجأ بعض  األخذمع 
 الشركات إلى طرح منتجاتها وخدماتها بأسعار تنافسية جدًا.

  
 التوسع الكبير في األعمال:جودة الخدمات في ظل الحفاظ على  (ح

ل هذا وغيرها. وفي ظ البنية التحتية، وتوسممممممممميع الصمممممممممالحيات المزيد من األعمال التجارية، يتطلب منحفي  التوسمممممممممع
  اظالحتفوا جودة الخدمات للحفاظ على المطلوبالتصمممممممممرف بالشمممممممممكل  الوضمممممممممع فمن هناك تحديًا يتمثل في ضممممممممممان

 .العمالءب

 

التغير في طبيعة المخاطر بمحفظة التأمين نتيجة تطبيق أنظمة التأمين الصـــــــــحي اإللزامي واله  نت  عن  ميل  (ط
   :محفظة الشركة باتجاه التأمين الطبي اإللزامي

  ،التأمين الطبي الحصمممة األكبر في محفظة التأمين بالشمممركةبوجه عام، يشمممكل  تماشممميًا مع صمممناعة التأمين السمممعودية
 .ك خطر في زيادة حصة التأمين الطبي مقارنة بأنواع التأمين األخرىلذلك هنا

 

مدى مرونة عمليات الشـــركة وأنظمتها بالقدر الكافي للتعامل مع النمو في األعمال والتغير في ممارســـات الســـوق  ( 
 ووثائق التأمين المعقدة:

يرات في لتواكب الطلب المتزايد على التأمين والتغيمن الضروري أن تتطور البنية التحتية واألنظمة والعمليات المعتمدة 
 ممارسات السوق وبالتالي يمكن تجنب أية مشاكل قد تتعرض لها األعمال.

 

 :تراكم مخاطر االكتتاب -ك

تراكم المخاطر في مكان أو منطقة ما قد يترتب عنه ارتفاع حجم الخسارة. ويحدث التراكم حينما يتجمع عدد كبير من 
دية وترتبط معًا بصورة يجعلها تتأثر بشكل كبير في حال وقوع حادث واحد. ومن أمثلة تراكم المخاطر المخاطر الفر 

إصدار عدة وثائق للتأمين على المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة واحدة، أو االكتتاب في عدد من المخاطر 
 عبر نفس الطريق البحري. التجارية لعميل واحد أو التأمين على السفن أو رحالت بحرية متعددة 

   
 ارتفاع معدالت التسرب الوظيفي: (ل

لية وبالتالي خدمة على الكفاءة التشغي باإلضافة إلى زيادة تكاليف التوظيف والتدريب، فمن التسرب الوظيفي يؤثر سلباً 
 العمالء، حيث يستغرق الموظفون الجدد بعض الوقت لفهم العمليات وتنفيذ المهام على النحو المطلوب.

  
 تسرب المعلومات الحيوية: (م
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قد يضعف موقف الشركة ويمكن  وحيويةمعلومات حساسة أي تسرب يجب الحفاظ على سرية المعلومات، حيث أن 
 . األعمالإلى فقدان أن يؤدي 

 
 االحتيال والجرائم المالية: (ن

 االحتيال في العمليات المالية، وعمليات المطالبات والمبيعات وغيرها،  تؤثر على وضع الشركة وسمعتها.

 

مخاطر عدم االلتزام بأنظمة هيئة الســــوق المالية وم ســــســــة النقد العربي الســــعود  ومجلس الضــــمان الصــــحي  (س
 التعاوني ووزارة التجارة: 

على  ينعكس سممممممممممممملباً مما عدم االلتزام باألنظمة والتشمممممممممممممريعات الرقابية إلى توقيع عقوبات مالية على الشمممممممممممممركة  ييؤد
 سمعتها.

 

 العالمي على أداء المحافظ االستثمارية:تأثير الركود االقتصاد   (ع

 تتأثر عوائد االستثمار باألوضاع االقتصادية وما تعانيه من صعوبات وركود.
 

 األوضاع السياسية المحيطة وأثرها على عقود التأمين واالستثمارات: (ف
ترتيبات  ادث وكذلك علىوالسيما تأمينات الممتلكات والحو  ،ربما تؤثر األوضاع السياسية المحيطة على عقود التأمين

 إعادة التأمين واالستثمارات.
 

 تأثير التغير في البيئة النظامية والقانونية والسلوكية على أداء الشركة: ص(
 .اإلضافية المتكبدة لتلبية المتطلبات النظامية التكاليف موقف صعب بسبب في الشركة هذا التغير قد يضع

 

  :المخاطر المستقبلية المتوقعة 4-2

بالنظر إلى التوقعات االقتصممممادية في المملكة خالل العام القادم على ضمممموء تراجع أسممممعار النفط، فليس من المحتمل  -أ
 .  دياً يشكل تحأن  تشهد أعمال التأمين نموًا كبيرًا وبالتالي فمن االحتفاظ بالحصة السوقية أو زيادتها سوف 

 

نظرًا ألن الجيل الجديد من السمممممممكان يعد بارعًا في اسمممممممتخدام التكنولوجيا، فمن المتوقع أن تشمممممممهد طرق البيع التقليدية  -ب
 راد.خاصة تأمينات األف ،دورًا حاسمًا في توسيع األعمال تطبيقات األجهزة الذكية لعبتتراجعًا، وبالتالي سوف 

 

تعدد  في ظل سمممموق يعاني من ،للحفاظ على المزايا التنافسممممية للشممممركةمن الضممممروري االحتفاظ بقاعدة رأسمممممالية قوية  -ج
   ويواجه منافسة شديدة على األسعار. الشركات المنافسة
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، وخاصممممممممة في ظل تزايد االعتماد على التقنية في تسمممممممميير سممممممممتشممممممممكل إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات تحديًا كبيراً  -د
 األعمال.

 
 2112عام بالشركة أنشطة إدارة المخاطر  4-3

لمتطلبات امراجعة قيام مجلس اإلدارة ب، نفذت الشمممممممممممممركة عدة أنشمممممممممممممطة تتعلق بمدارة المخاطر، أهمها 6112في عام 
الرأسمممالية بهدف الحفاظ على هاما المالءة المطلوب من الجهات النظامية وتلبية المتطلبات الرأسمممالية التي تضمممن 

لدعم نظام إدارة المخاطر المؤسمممممسمممممية عن طريق  تنفيذ مشمممممروعاتوتم  .المسمممممتهدفالحفاظ على التصمممممنيف االئتماني 
مراجعة التقرير السمممممممممممنوي للوضمممممممممممع المالي للشمممممممممممركة الذي أعده الخبير بلجنة المراجعة  وقامت وحدات األعمال الفنية.

 ،كبيرةالوضمممممممممممممع المالءة المالية النظامي وكفاية االحتياطيات الفنية والمخاطر ، كما قامت بمراجعة االكتواري المعتمد
تطوير سمممممممجل المخاطر . إضمممممممافة إلى ذلك، تم فضممممممماًل عن مراجعة ممارسمممممممات االكتتاب في التأمين الطبي والمركبات

صممدار تقارير حول الوضممع الراهن لبيئة التحكم  وحدة 11اسممتعراض وضممع قائمة المخاطر في ، و للشممركةلللقطاعات وا 
راجعة المخاطر مييم الذاتي للمخاطر والتحكم فيها، وكذلك م التقها بالقواعد المعتمدة وفق نظاتالفعلي بالمخاطر ومقارن

باإلضمافة إلى تطوير قائمة مخاطر جديدة إلدارة األعمال  ،وحدات لضمبطها مع بيئة األعمال والمخاطر الحالية 7في 
مبكرة   يةتحذير  إشمممممممارات على التقاطتدعيم جهود مختلف إدارات الشمممممممركة إلنشممممممماء عمليات تسممممممماعدها وتم  اإلكترونية.
داخلي  تطوير نموذج، فضممممماًل عن التي يمكن أن تؤثر على عملياتها التشمممممغيلية ووضمممممع الضممممموابط المطلوبة للمخاطر

طوارئ خطة اللإجراء اختبار وتم  الدخل الثابت واالسمممممممممتثمار في األسمممممممممهم. أدوات لتقييم أخطار السممممممممموق وتأثيرها على
اإلدارات ومراجعة جميع السممممياسممممات واإلجراءات المعتمدة بالشممممركة ية لمختلف و دورات توع توعقد ،واسممممتمرارية العمل

 لضمان توافقها مع المتطلبات القانونية والنظامية وأحكام الرقابة. 
 
  وصف األنشطة التشغيلية -5
نشاء شبكات جديدة لمقدمي ،إعادة هيكلة عملية التسعير أهمها التأمين الطبيعدة أنشطة في مجال  6112شهد عام  -  وا 

ركة رت الشفضاًل عن إنشاء برنامج التأمين على الزائرين. وطو  تطوير عمليات إصدار عروض األسعار،و  ،الخدمة
تقليل لكما أجرت تطويرًا لعملية تسوية المطالبات  ،توافق مع الشبكات الجديدة لمقدمي الخدمةبرامج التأمين الطبي لت

جراء التسوية عبر أيضًا  تطويروشملت عملية المدتها.  صدار الفواتير وا  أنظمة التسعير اإللكتروني ومكافحة االحتيال وا 
  .ألمراضا وتشخيص الطبية لترميز الخدماتللمستويات المتطورة دراسة  القطاع الطبي أجرىو  .الموقع اإللكتروني

 
على تطبيق آلية جديدة للتسعير وفقًا لدراسة اكتوارية حديثة، ووضع تصور إلصدار تأمين المركبات ركزت أنشطة  -

. وقامت التعاونية بتفعيل برامج شراكة مع بعض الشركات لخدمة عمالء تأمين للعمالء المتميزينبرنامج التأمين الشامل 
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جغرافية قية للتوعية بالتوسعة الالمركبات وتقديم عروض خاصة على خدماتها، باإلضافة إلى تنفيذ عدة حمالت تسوي
 لبرنامج الشامل لتأمين المركبات.

 
، إطالق مفهوم جديد لألعمال لتلبية االحتياجات المتزايدة للمؤسسات تأمينات الممتلكات والحوادثتضمنت أنشطة  -

. برنامج "كفالة" فاهم معمذكرة تالصغيرة والمتوسطة ولتسهيل تقديم الحماية التأمينية والخدمات لهذا القطاع بعد توقيع 
وأطلقت الشركة أيضاً باقات قطاعات األعمال التي تستهدف توفير برامج تأمينات الممتلكات والحوادث لمختلف قطاعات 
األعمال في المملكة. إضافة إلى ذلك، أجرت الشركة إعادة هيكلة لتأمين أخطاء المهن الطبية وتأمين الممتلكات وتبنت 

داخل السوق. وتم إنشاء وحدة االسترداد والحطام لرفع مستوى  األمثلولية لضمان تنفيذ االكتتاب أفضل الممارسات الد
استعادة حقوق الشركة لدى األطراف األخرى، كما تم تطوير نظام إصدار عروض األسعار والوثائق لتسهيل عملية 

صدار نظام جديد لترتيب المخاطر وتحديد بياناتها بدقة ومن ث ن متوافقًا ليكو  م دعم نظام تراكم المخاطراالكتتاب، وا 
مع جدول المخاطر المعترف به دوليًا. فضاًل عن تقديم عروض مشتركة ومزايا إضافية لعمالء بعض المنتجات مثل 

 . تأمين السفر
 
دي و اهتمامًا كبيرًا، حيث حصلت على موافقة مؤسسة النقد العربي السع التجارة اإللكترونيةأولت الشركة ألنشطة  -

الستخدام بوابة التعاونية اإللكترونية المبتكرة كأحد حلول بيع منتجات التأمين من خالل المواقع اإللكترونية ألطراف 
 اأخرى. وأجرت الشركة تطويرًا لموقعها اإللكتروني حيث أصبح متميزًا من حيث التصميم والخدمات التي تتميز به

إطالق البيع اإللكتروني للتأمين الشامل على المركبات وبرنامج سند بلس  التعاونية. وفي هذا اإلطار، سيتم ألول مرة
إعادة تصميم وتطوير أنظمة البيع اإللكتروني لتأمين سند  تتم ،6112واستعدادًا إلطالقها في عام  .لتأمين المركبات

اإللزامي على مسؤولية المركبات وتأمين السفر الدولي، وتنفيذ نظام استرشادي لحساب قيمة األقساط، وكذلك إعادة 
نشاء أنظمة البيع اإللكتروني للبرنامج اإللزامي الجديد للتأم ن على زوار يتصميم تطبيق التعاونية للهواتف الذكية، وا 

ميد تفعيل خدمة إصدار خطاب تعأيضًا  التعاوني ووزارة الخارجية. وتم بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي ،المملكة
، ومن 6112البيع اإللكتروني نموًا كبيرًا خالل عام  اتلعمالء التأمين الطبي. وقد شهدت عملي لمقدم الخدمة مؤقت

  .عيل تلك األنشطةبعد تف ىالمتوقع أن ترتفع بمعدالت أعل
 
 ركزموالتي تهدف إلى جعل العميل  لخدمة العمالءمحور نشاط التعاونية  "التمحور حول العميل"شكلت استراتيجية  -

. وبينما نظمت الشركة عدة ورا عمل لفرق خدمة العمالء ومركز االتصال لتفعيل تلك اهتمام جميع إدارات الشركة
، فقد تم إطالق عدة برامج أهمها برنامج تقسيم العمالء إلى قطاعات، وبرنامج االبتكار، وبرنامج أبطال ةاالستراتيجي

خدمة العمالء لزيادة المنافسة بين الموظفين لخدمة العمالء، وبرنامج يوم مع عميل. وشهد العام أيضًا إصدار وتفعيل 
ية هيلث زون، والتعميد الفوري المؤقت لعمالء التأمين عدد من خدمات القيم المضافة شملت خدمة طبيبي، والتعاون
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ن، وبرنامج الصحة والعافية، وخدمة الرعاية الصحية المنزلية ولقاءات التوعية يأون ال "دوائي"الطبي، وتفعيل خدمة 
 ، باإلضافة إلى عروض الخصم الخاص. ونفذ قطاع خدمة العمالء أيضاً "دوائي"باألمراض المزمنة واستخدام خدمة 

عملية التحول إلى النظام الصوتي للتمحور حول العميل، وترسيخ مفهوم خدمة العمالء لدى منسقي المستشفيات، 
 العميل وتقييمه للخدمة بعد االتصال، وخدمة إعادة إرسال طلب رأيبالعميل للتعرف على وتشكيل فريق إعادة االتصال 

ت اإلرشادات والبطاقات الطبية. وقد تمت إضافة خدمة إصدار الموافقة الطبية، وتطوير عمليات تغليف وتسليم كتيبا
 داخل "العميل حول التمحور" ثقافة نشر إلى تهدف العمالء لتجارب جديدة إدارة تأسيس تم كماوثيقة جديدة لنظام سداد، 

تلقى مركز االتصال أكثر من مليون مكالمة هاتفية تركزت على خدمات البيع والتأمين الطبي والمركبات  وقد. الشركة
 والخدمات اإللكترونية. 

 
وبالتالي  ،6112مكاتب مبيعات جديدة عام  ةخمسبمضافة  شبكة المبيعات وقنوات التوزيعتواصلت خطة التوسع في  -

باإلضافة إلى قنوات الوكالء والوسطاء ومندوبي  ،مكتباً  112التعاونية إلى مكاتب مبيعات لجمالي العدد اإلارتفع 
 التسويق.

 
دعم خطة السعودة ورفع معدالتها إلى  6112التي نفذتها الشركة عام  التوظيف والتطويراستهدفت برامج وأنشطة  -

لى يم البتعاث المرشحين عالذي أطلقته وزارة التعل "وظيفتك بعثتك"، وشملت المشاركة في برنامج %71حوالي 
تخصصات ووظائف مرغوبة لدى الشركات والمنشآت. وشاركت التعاونية في معارض التوظيف وأيام المهنة لبعض 
الجامعات السعودية المميزة الستقطاب الكفاءات من الخريجين في مختلف التخصصات. ونظم مركز تنمية الموهبة 

ل والخارج لتطوير مهارات الموظفين. وطرح المركز مبادرات جديدة شملت برنامجًا تدريبيًا في الداخ 161بالشركة 
داري وفني، باإلضافة إلى تطبيق برنامج المدير التنفيذي. :مستويات هي ةتدريبية على ثالثتطوير حقائب   مهني وا 

المعايير رسات و وخضع موظفو قطاعات األعمال لسلسلة من البرامج التدريبية الفنية وورا العمل للتعرف على المما
 خاصة ما يتعلق بآليات تحديد المخاطر وعمليات االكتتاب. ،العالمية المطبقة في األسواق المتقدمة

 
أعمال بناء وتجهيز المبنى الملحق بالمركز الرئيسي وتم التشغيل الفعلي للمبنى خالل  الخدمات المساندةأنهت إدارة  -

للمركز الرئيسي ومبنى الملحق االحتياطية الكهربائية شروع األحمال نفذت اإلدارة مكما . 6112شهر مارس من عام 
 مة.      وسائل وآليات لتعزيز األمن والسال الجديد لضمان استمرار العمل في حال انقطاع التيار الكهربائي مع تطوير عدة

 
، واصلت التعاونية دعمها لجمعية األمير فهد بن سلمان لرعاية مرضى الفشل المس ولية االجتماعيةفي إطار أنشطة  -

، وشاركت في فعاليات شهر أكتوبر للتوعية بمرض سرطان الثدي، كما قامت  6112الكلوي  كالنا( الذي بدأته عام 
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عض األمراض ببتوزيع أجهزة لدعم مرضى السكري، فضاًل عن تنفيذ برنامج شهري لتقديم نصائح طبية والتوعية ب
 المزمنة.  

 
 بآالف الرياالت السعودية(:) 1125-1122أصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس األخيرة  -6
  

2111 
 

2112 
 

2113 
 

2114 
 

2112 

      موجودات عمليات التأمين

 219,236,3 2,888,419 111831326 118171117 611161222 استثمارات 

 1,943,579 1,529,113 1,510,498 118231672 113171161 ذمم مدينة ، صافي 

 761,868 700,550 7161178 4731631 1431631  والنقد المماثلنقد ال

 883,2,125 1,644,187 611811614 111661867 116411138 حصة معيدي التأمين 

 1,033,057 922,649 1,255,320 2111814 2681712 موجودات أخري

 9,100,606 7,684,918 7,730,472 211771173 216211271 التأمينمجموع موجودات عمليات 

    موجودات المساهمين
 
 

 

 46,326 - - 321217 741114 من عمليات التأمين المستحق

يرادات مستحقة   2,259,325 2,133,005 111321114 611171313 118711742 استثمارات وا 

 100,000 1111111 1111111 721111 721111 وديعة نظامية

 62,855 20,583 1181722 1661781 1111264 والنقد المماثلنقد ال

 2,468,506 2,253,588 616341871 616411771 611361183 مجموع موجودات المساهمين

 11,569,112 9,938,506 9,965,342 382138344 383338323 مجموع الموجودات

      

2112 2114 2113 2112 2111   

 التأمين عمليات وفائض مطلوبات          

 الدائن الفائض توزيع 471322 671611 - 46,895 100,176

 الدائنة التأمين معيدى ذمم 4111211 3811211 345,793 313,900 502,579

 المساهمين عمليات لىإ مستحق 741114 321217 - - 421362

  احتياطيات 317611121 4,224,876 211171622 6,022,506 7,159,630

 أخرى مطلوبات 1421142 116721728 116881843 1,296,263 1,394,844

 لالستثمارات العادلة القيمة احتياطي 381211 221237 781271 5,354 102,949-

 التأمين عمليات وفائض مطلوبات مجموع 216211271 211771173 7,730,472 7,684,918 9,100,606

 المساهمين وحقوق مطلوبات          

 خرىأ ومطلوبات زكاة 831362 171833 2141316 177,213 159,438
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 المال رأس 7211111 7211111 111111111 1,000,000 1,000,000

  نظامي احتياطي 2871816 2211722 2211722 763,779 883,465

 لالستثمارات العادلة القيمة احتياطي 1211121 1181418 6881183 163,874 56,861-

 (متراكمة خسائر  مبقاة أرباح 2211887 2461724 6111371- 148,722 482,464

 المساهمين وحقوق مطلوبات مجموع 611361183 616411771 616341871 2,253,588 2,468,506

 عمليات وفائض المطلوبات، مجموع         
 المساهمين وحقوق مين،أالت

 1182968112 9,938,506 9,965,342 382138344 383338323   

 
 )بماليين الرياالت السعودية(  1125-1122نتائ  أعمال الشركة للسنوات الخمس األخيرة  -7

 النشاط            5100 2012 5102 5102 5102

 المكتتبة التأمين أقساط إجمالي 404,4 506,5 506,5 6,208 7,545

 المكتسبة التأمين أقساط صافي 0,94, 0954, 407,4 4,804 5,665

  التشغيلية اإليرادات مجموع 0,49, 40494 6,,50 5,005 5,804

 المدفوعة المطالبات إجمالي 0449, ,066, 40759 4,672 4,999

 المتكبدة المطالبات صافي 0,95, ,,,0, ,4044 3,757 4,144

  ةالتشغيلي والمصاريف التكاليف مجموع 0444, ,094, ,5069 4,536 5,342

  التشغيلية العمليات فائض ,,4 44, ,44 462 426

 (التأمين عمليات   صافي، استثمار دخل 44 54 455 43 88

   االستثمارات قيمة في االنخفاض أعباء ,- 4- ـ ـ 18-
 (التأمين عمليات

 التأمين عمليات( عجز  فائض 474 ,7, 657- 469 533

 المساهمين أموال   صافي، استثمار دخل 49 444 ,9 181 611
) 

   االستثمارات قيمة في االنخفاض أعباء 4- ,- ـ ـ 32-
 ( المساهمين أموال

 المساهمين عمليات( خسارة  دخل صافي 4,9 ,,, 594- 560 598
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سهيوصف ألنواع النشاط الرئيس -8  مها في النتائ اة للشركة وا 
أنها، قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بش ةوذلك حسب منتجاتها وخدماتها. ولديها ثالث ،تتكون الشركة من وحدات عمل

قطاع الطبي الذي يقوم بتغطية التأمين الصحي، وقطاع تأمين السيارات، وقطاع الممتلكات والحوادث الذي يشمل الهي: 
شغيل باإلضافة إلى ذلك تتولى الشركة مسؤولية ت تأمينات الممتلكات والهندسة والبحري والطيران والطاقة والحوادث العامة.

ع شركات م هو نشاط مشتركأعمال تأمين منافذ وهو التأمين اإللزامي لمسؤولية المركبات األجنبية تجاه الطرف الثالث  و 
سهاماتها في نتائج وحجم أعمال الشركة خالل عا السيارات تأمين  :6112 ماألخرى. فيما يلي نتائج القطاعات التشغيلية وا 

  بآالف الرياالت السعودية(  
 المجموع ممتلكات وحوادث منافه سيارات  صحي القطاعات التشغيلية

 712421628 111461642 1121326 116141824 411161812 إجمالي مجموع  أقساط التأمين المكتتبة

 214611426 1361478 1121326 116141824 417181728 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 212241862 1381264 1271221 111811812 416871832 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 131263 171861 - (41311  114 عموالت إعادة التأمين

 (411431111  (621187  (231818  (7211221  (313131344  صافي المطالبات المتكبدة

 (4321288  (441188  (641161  (1411212  (6621772  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (641467  (11482  (61331  (161216  - مصاريف فائض الخسارة

 61873 - - - 61873 التغيرات في احتياطي عمليات التكافل

 (1341217  (181263  (11182  (131786  (161612  مصاريف اكتتاب أخرى

دارية وتشغيلية  مصاريف عمومية وا 
 وبيعية

 329,040)  1641261)  171466)  821324)  222,347) 

 

 465,452 228363 468392 328122 330,538 الربح من عمليات التأمين

 88,251     أرباح االستثمارات

 إيرادات أخرى
 أعباء اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات 

    421882 
(17,696) 

 (49,087      حصة شركات التأمين في المنافذ

 2328319     من عمليات التأمين صافي الفائض

 . التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )األقساط المكتتبة(9
  21618مقابل  6112مليون لاير عام  7545بعد أن بلغ  %22حقق إجمالي أقسمممممممممممممماط التأمين المكتتبة ارتفاعًا معدله 

المملكة العربية السمممعودية، وقد حصممملت الشمممركة على تتم أنشمممطة الشمممركة بشمممكل أسممماسمممي داخل و  .6114عام  لاير ماليين
 :6112جميع أقساط التأمين من عمالء داخل المملكة. فيما يلي توزيع األقساط المكتتبة على مناطق المملكة لعام 
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 األقساط المكتتبة )بالمليون اللاير( المنطقة

 4477 الوسطى

 1328 الغربية

 1412 الشرقية

 32        الشمالية

 61 الجنوبية

 661 المركز الرئيسي 

 242,3 اإلجمالي

 
 . الفروق الجوهرية في النتائ  التشغيلية: 11

 مقارنة بالعام السابق: 6112فيما يلي إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية وأهم المؤشرات المالية لعام 
 الرياالت السعودية( بماليين                                              

ـــــــة  قيمة التغير 2114 2112 البيان نســــــــــــــــب
 التغير%

 السبب

صممممافي الربح  الخسممممارة( 
 قبل الزكاة

ة صافي الربح قبل الزكاة للفتر  ارتفاعيعود سبب  7% 40 21603 642.3
الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 

و  %18األقساط المكتسبة بنسبة  صافيللزيادة في 
ة فائض عمليات التأمين بنسب ارتفاعالذي ساهم في 

 ماراتاستثصافي أرباح  ارتفاعإضافة إلى  8022%
 .%23028حملة الوثائق بنسبة 

ربحية  خسمممممممارة( السمممممممهم 
 باللاير

يعود ذلمممك إلى تحقيق عمليمممات المسمممممممممممممممماهمين بعمممد  7% 1038   2021 2018
 بمامليون لاير مقارنة  218الزكاة دخال صافيا قدره 

 مليون لاير. 221وقدره  6114تحقق عام 

فمممائض  عجز( عمليمممات 
التأمين مخصمممممممممممومًا منها 
عائد اسممممممممممممممتثمارات حملة 
الوثممائق  نتممائج العمليممات 

 التشغيلية(

يعود ذلك إلى الزيادة في صممافي األقسمماط المكتسممبة  9% 3202 46208 42603
 .%18بنسبة 
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إجمالي أقسمممممممممممماط التأمين 
 المكتتبة

  GWP  ) 

عمال الشمممممركة ونمو أعمال القطاعات أالتوسمممممع في  66% 11337 2161702 7,24203
والتي تشمممممممممممل : التأمين الطبي بنسممممممممممبة  التشممممممممممغيلية

 %13وتأمينات الممتلكات والحوادث بنسممبة  18%
 .  %64والسيارات بنسبة 

صممممممممافي أقسمممممممماط التأمين 
 المكتتبة

  NWP ) 

وانخفاض  %66الشمممممركة بنسمممممبة نتيجة نمو أعمال  66% 1116802 21613 2,46102
حصمممممممة األقسممممممماط المسمممممممندة لمعيدي التأمين بنسمممممممبة 

63%. 

صممممممممافي أقسمممممممماط التأمين 
 المكتسبة

  NEP ) 

يادة نتيجة ز  تالزيادة في األقسممممممماط المكتسمممممممبة تحقق 18% 821081 41814 2122408
ة قسمممماط التأمين غير المكتسممممبأصممممافي التغيرات في 
 مقارنة بالعام السابق.

 

المطممممممالبممممممات صمممممممممممممممممممافي 
 المتحملة  المتكبدة(

المطمالبمات تحمت التسممممممممممممممويممة  تزايمدتعود الزيمادة إلى  13% 484021 3122104 4114301
 بمعدل كبير مقارنة بالعام السابق.

 

صمممافي أرباح اسمممتثمارات 
 حملة الوثائق

تعود الزيمممادة في األربممماح إلى إعمممادة هيكلمممة بعض  24% 67021 4301 7102
عنه أرباح من اسممممممتثمارات االسممممممتثمارات مما تحقق 

 أموال حملة الوثائق.
 

صافي أرباح  استثمارات 
 أموال المساهمين

  االنخفاض أعباء ب مخصممصنخفاض بسممبيعود اال (1%  (12021  18104 12308
   .االستثمارات قيمة في
 

مممممممممجممممممممممممممممموع اإليممممممممرادات 
 ةالتشغيلي

2181403 
 

4112102 
 

ارتفاع أقسمممممممماط تعود الزيادة بشممممممممكل أسمممممممماسممممممممي إلى  17% 846071
 .18التأمين المكتسبة بنسبة %

 

إجممممممممممالممي المممممطمممممممالممبمممممممات 
 المدفوعة

التوسمممممممممممع في األعمال وزيادة عدد وقيمة المطالبات  1% 464 41272 41111
 في القطاع الطبي.

 
 

 . سياسة الشركة لتوزيع األرباح22
تماشممميًا مع النظام  6111ل1ل2تطبق الشمممركة سمممياسمممة توزيع األرباح على المسممماهمين التي اعتمدها مجلس اإلدارة بتاريخ 

األسمممماسممممي. تهدف هذه السممممياسممممة إلى دعم النمو المتوقع لألعمال والمحافظة على توزيع األرباح على المسمممماهمين بانتظام 
ن مؤسسة ع الصادرة األنظمةمع اطها على المدى البعيد، وبما يتوافق دون أن يؤثر ذلك في قدرة الشركة على ممارسة نش

من  %11من الفائض بينما يحصمممممل حملة الوثائق على  %11النقد العربي السمممممعودي بحيث يحصمممممل المسممممماهمون على 
زيع على و الفائض. ووفقًا لهذه السممممممممياسممممممممة يحدد مجلس اإلدارة قيمة مبلغ الربح الذي يوصممممممممي الجمعية العامة باعتماده للت

المساهمين. ويتحدد المبلغ الموزع بناء على صافي الدخل الناتج من عمليات التأمين، وصافي دخل استثمارات المساهمين 
بعد األخذ في االعتبار عدة معايير أهمها نتائج أداء الشمممركة، والوضمممع المالي، وحالة السممميولة، ومعايير المالءة المطلوبة 
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، وكفاية رأس المال الذي يدعم التصممممنيف االئتماني الدولي للشممممركة، والمتطلبات الرأسمممممالية التي تشممممترطها الجهة المنظمة
 المستهدفة، مع مراعاة قدرة الشركة على مواكبة التوسع في األعمال. 

 
 ( من النظام األساسي للشركة، على النحو التالي:44وتتحدد آلية توزيع األرباح على المساهمين وفقًا للمادة  

 ُتجّنب الزكاة المقررة. 1.

( من األرباح الصمممممافية لتكوين احتياطي نظامي ويوقف هذا التجنيب إذا وصمممممل إجمالي االحتياطي إلى %20يجنب   2.
 من رأس المال المدفوع. 111%

 ( من رأس المال المدفوع.%5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل   3.

( من الباقي توزع مكافأة ألعضمممماء مجلس اإلدارة وذلك وفقًا لما تقرره %10يخصممممص بعد ما تقدم نسممممبة ال تزيد عن   4.
 القواعد المنظمة لذلك.

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة. 5.

( الواردة أعاله وفق 3رية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة  يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دو  6.
 القواعد المنظمة لذلك والصادرة عن الجهات المختصة.

 
  1125عن عام  . الفائض المقترح توزيع  على حملة الوثائق21

. وحسب متطلبات 6112م مليون لاير عا 533بلغ الفائض المتحقق من عمليات التأمين بعد إضافة أرباح االستثمارات 
من فائض عمليات التأمين(  %11مليون لاير  يعادل  480الالئحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني، فقد تم تحويل مبلغ 

المتبقية من الفائض والتي تبلغ  %11لحساب المساهمين على أن يضاف إلى قائمة دخل المساهمين، بينما توزع نسبة الم 
 حملة الوثائق مليون لاير على  53

 

 1125. األرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 21
مخصص الزكاة، وبالتالي بلغت ربحية السهم  خصمبعد  6112مليون لاير عام  598بلغ صافي دخل السنة للمساهمين 

 مليون لاير بواقع لاير 111قدرها  6112لاير. وعليه، يوصمي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المسماهمين عن عام  5.98
(. وال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل 6114مليون لاير على المسممممممممممماهمين عن عام  142 تم توزيع مبلغ  للسمممممممممممهم واحد

 الشركة عن أي حقوق في األرباح. بموجبه أحد مساهمي
 

 2112على أعضاء مجلس اإلدارة عن عام توزيعها  . المكافأة المقترح14
من األرباح المتبقية من عمليات المساهمين  %31( من النظام األساسي للشركة، تخصص نسبة ال تزيد عن 44وفقاً للمادة  

المنظمة لذلك. وعليه، يقترح مجلس اإلدارة توزيع مكافأة على  للوائحا تقرره اوحسب متوزع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 
 .5132عن عام  تقريباً  لاير مليون 3.1أعضائه قدرها 
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يراداتها25  . وصف الشركات التابعة وأنشطتها وا 

من أسمممهمها المصمممدرة أو  %21و  %61الشمممركات التابعة أو الزميلة هي الشمممركات التي تملك التعاونية ما يتراوح ما بين 
الث شركات تابعة في ث تلك التي تمارس تأثيرًا هامًا على عملياتها دون السيطرة على هذه العمليات. تملك التعاونية أسهماً 

  زميلة(، بياناتها كالتالي:
 
 

 
النشاط  اسم الشركة

 الرئيس

الدولة 
محل 
 النشاط

الدولة 
محل 
 التأسيس

 عدد األسهم 
 

 أدوات
 الدين

رأس المال 
 المدفوع
بآالف 
 الرياالت

نسبة 
  حصة

التعاونية 
 المقتناة
% 

 اإليرادات
بآالف 
 الرياالت

حصة 
التعاونية 
 من األرباح
بآالف 
 الرياالت

الشممممممممممممممممممممممركمممممممممة 
المممممممممممممممتمممممممحمممممممدة 

 للتأمين 

 673,14 711317 %21 211111 1 612111111 البحرين البحرين التأمين

شمممركة وصممميل 
لممممممممممممممنممممممممممممممقممممممممممممممل 
المممممممعممملممموممممممممات 

 اإللكترونية

المممممممممممممربمممممممممممممط 
 اإللكتروني

 171,2 681381 %42 641111 1 211111 السعودية السعودية

شمممممممممممممركممممة نجم 
لمممممممممخمممممممممدممممممممممات 

 التأمين

خمممممممممدممممممممممات 
 تأمين

 383,4 6121727 %8 211111 1 1,923,080 السعودية السعودية

يرادات شممركة وصمميل كما في 6112نوفمبر  31إيرادات الشممركة المتحدة كما في  تم احتسممابملحوظة:  يرادات شممركة 6112نوفمبر 31، وا  ، وا 
 .6112سبتمبر  31نجم كما في 

 
أمين( الشمممممممركة التابعة خارج المملكة  الشمممممممركة المتحدة للتوفيما يتعلق بالتحليل الجغرافي إليرادات الشمممممممركات التابعة، فمن 

، حصلت 6112تها مصدرها هو مملكة البحرين فقط. وفي عام اوبالتالي فمن إيراد ،تمارس نشاطها داخل مملكة البحرين
لمتحدة ا وكذلك تم توقيع عقد خدمات تأمين مع الشممممركة ،التعاونية على حصممممتها من األرباح  في الشممممركة المتحدة للتأمين

( من هذا التقرير. أما الشمممممممممممركتان التابعتان داخل المملكة العربية 62العقد في البند   اللتأمين، وقد تم اإلفصممممممممممماح عن هذ
وبالتالي فمن المملكة هي المصممدر الوحيد  ،السممعودية  شممركة نجم وشممركة وصمميل( فتمارسممان نشمماطهما داخل المملكة فقط

إليراداتهما. وباإلضمممممممافة إلى حصمممممممتها من األرباح، فقد حصممممممملت التعاونية على أقسممممممماط تأمين من شمممممممركة وصممممممميل لنقل 
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( من هذا 62العقد في البند   امقابل عقد للتأمين الطبي على موظفيها، وقد تم اإلفصمممممممممممماح عن هذ ةلكترونيالمعلومات اإل
   التقرير.

 
 . تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات19

طبقت شركة التعاونية للتأمين كافة مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الفقرة  د( من 
المادة السادسة وذلك لصعوبة التحقق، حيث تنص المادة على  يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية 

لفعلي اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم ا -مثل صناديق االستثمار –ين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم الذ
 قفي تقاريرهم السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقو 

"اليجوز  لىع والتي تنصالفقرة  ط( من المادة الثانية عشرة وال تنطبق على الشركة . األساسية الخاصة باستثماراتهم(
صويت على الت -الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة -للشخص ذو الصفة االعتبارية

 اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة".
 
 

األخرى التي يشـــارك العضـــو في مجالس . تكوين مجلس اإلدارة وتصـــنيف أعضـــائ  والشـــركات المســـاهمة 13
 إداراتها

أعضمممممماء مجلس اإلدارة للدورة العاشممممممرة التي بدأت  6114( مارس 12انتخبت الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ  
، اسمممممتقال كل من األسمممممتاذل 6112. وفي عام 6117مارس  62وتمتد لثالث سمممممنوات تنتهي في  6114مارس  62في 

. وقد تم 6112نوفمبر  1العولقي بتاريخ  د، واألسممممتاذل أحمد فري 6112مارس  1لرحمن المديميغ بتاريخ عبدالعزيز عبدا
، وأقرت الجمعية العمومية 6112فبراير  1تعيين معالي األسمممممممتاذل سمممممممليمان سمممممممعد الحمّيد عضممممممموًا بمجلس اإلدارة بتاريخ 

مايو  16األسممممتاذل عبدالعزيز إبراهيم النويصممممر بتاريخ م تعيين كل من وتهذا التعيين.  6112مارس  12المنعقدة بتاريخ 
وسمممممممموف يعرض تعيين هذين العضمممممممموين على  ،6112نوفمبر  1، واألسممممممممتاذل غسممممممممان عبدالكريم المالكي بتاريخ 6112

إلقراره. وعليه، أصممممممممممبح مجلس إدارة الشممممممممممركة مكونًا  6112مارس  61الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها بتاريخ 
 من:

الشــــــــركات المســــــــاهمة األخرى التي  تصنيف العضوية سم العضوا
 يشارك في عضوية مجالس إداراتها

ــــــــر  تنفيه   غــــــــي
 تنفيه 

  مستقل

 معالي األستاذل سليمان سعد الحمّيد
 رئيس مجلس اإلدارة

   

 

مجموعة الفيصممممملية، والشمممممركة المتحدة 
 للتأمين  البحرين(.
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 األستاذل وليد عبد الرحمن العيسى
 رئيس مجلس اإلدارة نائب

  

 

بنك الرياض، والشركة المتحدة للتأمين  
  البحرين(.

 األستاذل عبد اهلل محمد الفايز
 عضو مجلس اإلدارة

   
 

الرائدة، والشمممممركة  االسمممممتثمارات شمممممركة
الوطنيممة للبتروكيممماويممات، والشمممممممممممممركممة 

 المتحدة للتأمين  البحرين(.

 األستاذل سعد عبد اهلل المرزوقي
 مجلس اإلدارةعضو 

   

 
 الشركة المتحدة للتأمين  البحرين(.

 األستاذل علي عبد الرحمن السبيهين
 عضو مجلس اإلدارة 

 
 

 
 

شممممممممركة نجم لخدمات التأمين، شممممممممركة  
وصمممممممممميل لنقل المعلومات اإللكترونية، 

   .وشركة اتحاد اتصاالت  موبايلي(

 عبد العزيز عبد اهلل الزيداألستاذل 
 عضو مجلس اإلدارة 

   
 

 البنك األهلي، وشممممممممركة األهلي المالية
، وشمممممممممممممركممة 6112ل2ل1حتى تمماريخ 

 دعم لالستثمار العقاري.

 حمود عبد اهلل التويجرياألستاذل 
 عضو مجلس اإلدارة

   
 

سممممممممممممنت تبوك، ومصمممممممممممرف إشمممممممممممركة 
اإلنماء، وشمممممممممممممركة اتحاد اتصممممممممممممماالت 

  موبايلي(.

 المالكياألستاذل غسان عبدالكريم 
 عضو مجلس اإلدارة

 اليوجد   

 األستاذل عبدالعزيز إبراهيم النويصر
  عضو مجلس اإلدارة

 اليوجد    

 

 
 . اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور 28

 فيما يلي سجل الحضور:و . 6112اجتماعات خالل عام  7عقد مجلس إدارة الشركة 
 

 عدد
 االجتماعات

سليمان 
 الحمّيد

وليد 
 العيسى

عبد 
اهلل 
 الفايز

عبد 
 العزيز
 المديميغ

علي 
 السبيهين

سعد 
 المرزوقي

أحمد 
 العولقي

عبد 
 العزيز
 الزيد

حمود 
 التويجر 

عبد 
العزيز 
 النويصر

غسان 
 المالكي

 األول
 6112ل6ل4

قبل  حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر استقالة
 العضوية

قبل 
 العضوية
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 الثاني
 6112ل4ل67

قبل  حضر حضر حضر حضر حضر استقالة حضر حضر حضر
 العضوية

قبل 
 العضوية

 الثالث
 6112ل4ل68

قبل  حضر حضر حضر حضر حضر استقالة حضر حضر حضر
 العضوية

قبل 
 العضوية

 الرابع
 6112ل7ل1

قبل  حضر حضر حضر حضر حضر حضر استقالة حضر حضر حضر
 العضوية

 الخامس
 6112ل1ل12

قبل  حضر حضر حضر حضر حضر حضر استقالة حضر حضر حضر
 العضوية

 السادس
 6112ل11ل68

لم  حضر حضر استقالة حضر حضر حضر
 يحضر

قبل  حضر حضر حضر
 العضوية

 السابع
 6112ل16ل66

 حضر حضر حضر حضر استقالة حضر حضر استقالة حضر حضر حضر

 1 4 3 3 2 3 3 1 3 3 9 اإلجمالي

 
 

 . لجان مجلس اإلدارة16
 اللجنة التنفيهية -أ

عدد االجتماعات  أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهام اللجنةاختصاصات 
 2112خالل عام 

 تتحدد اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية في تقديم

كالخطط  المسائل مختلف حول للمجلس التوصيات
 األعمال، كما يتم تفويض اللجنة وخطط االستراتيجية

 التنفيذية. المجلس صالحيات ببعض أيضاً 

سمممممليمان سمممممعد الحمّيد رئيسمممممًا معالي األسمممممتاذل 
 وعضوية السادةل

 وليد عبد الرحمن العيسى،   -
 علي عبد الرحمن السبيهين،  -
 رائد عبد اهلل التميمي.  -
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 لجنة الترشيحات والمكافآت -ب
عــدد االجتمــاعــات  أسماء رئيس وأعضاء اللجنة اختصاصات ومهام اللجنة  

 2112خالل عام 

عداد وصمممممممممف للقدرات  تقديم الترشممممممممميحات للمجلس وا 
والمؤهالت المطلوبممة لعضمممممممممممممويممة المجلس ومراجعممة 
هيكل المجلس ويشمممممممل ذلك تقييم معايير اسممممممتقاللية 

 األستاذل سليمان سعد الحمّيد    رئيساً معالي 
 وعضوية السادة:

 وليد عبد الرحمن العيسى -
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أعضمممممماء المجلس المسممممممتقلين، ووضممممممع السممممممياسممممممات 
الواضمممممحة حول مكافآت وتعويض أعضممممماء المجلس 
 والمسائل ذات الصلة بتعويضات ومنافع الموظفين.

 علي عبد الرحمن السبيهين -
 سعد عبداهلل المرزوقي -

 
 
 
 لجنة المراجعة -ج

عدد االجتماعات  أسماء رئيس وأعضاء اللجنة اختصاصات ومهام اللجنة
 2112خالل عام 

دارة توصيات مجلس اإلتختص لجنة المراجعة بتفعيل 
فيما يتعلق باإلشراف على التقارير والقوائم المالية 
للشركة وتقييم مدى فاعلية عمليات المراجعة الداخلية 
والخارجية، وتقييم ومراقبة عمليات إدارة المخاطر 

  ووسائل التحكم فيها.
أشرفت لجنة المراجعة على أنشطة الرقابة وقد 

م، كما قامت 6112 الداخلية بالشركة خالل عام
بمراجعة جميع التقارير الصادرة من إدارة المراجعة 
الداخلية وعملت على متابعة تنفيذ جميع التوصيات 

دارات الشركة، كما  قدمت في جميع قطاعات وا 
مستقلة حول نظام الرقابة  خدمات واستشارات

دارة و إدارة المراجعة الداخلية أعمال  الداخلية، وتابعت ا 
 لتيوا ،هجية المراجعة على أساس الخطربمنااللتزام 

تم تطبيقها بهدف التأكد من قدرة الشركة على تحقيق 
المسائل بعض وعرضت . االستراتيجيةأهدافها 
ة المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية على مجلس الجوهري

اإلدارة واقترحت إجراءات تصحيحية محددة لتقوم 
 ا.إدارة الشركة بتنفيذه

  رئيساً       األستاذل عبداهلل محمد الفايز 
 وعضوية السادةل

 عبدالعزيز إبراهيم النويصر،  -
 عالء عبداهلل الفدى،  -
 تركي اللحيد،  -
 ثامر العطيا.   -
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 لجنة االستثمار -د
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عــدد االجتمــاعــات  أسماء رئيس وأعضاء اللجنة اختصاصات ومهام اللجنة  

 2112خالل عام 

رسمممم السمممياسمممة االسمممتثمارية واإلشمممراف على تنفيذها، 
والموافقممة على أنشمممممممممممممطممة االسمممممممممممممتثمممار ومراقبممة أداء 

 المحافظ االستثمارية. 

 يسًا رئ   األستاذل  عبدالعزيز عبداهلل الزيد 
 :السادةوعضوية 

 حمود عبد اهلل التويجري،  -
 رائد عبداهلل التميمي -

 
2 

 
 

 سهم األملكية رأسمال الشركة و  -21
مليون  111مليار لاير(. ويتكون من  1مليون لاير سعودي   1111يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 

على  6112ملكية أسهم الشركة في بداية ونهاية عام  للسهم الواحد. وتتوزع ةسعودي ترياال 11سهم بقيمة اسمية قدرها 
 النحو التالي:

 
 

 الجهة
 عدد األسهم

 العامبداية 

 عدد األسهم
 نهاية العام

 نسبة الملكية نسبة التغير

 %63071 %1 6317111148 6317111148 المؤسسة العامة للتقاعد

المؤسمممممممممممسمممممممممممة العامة للتأمينات 
  االجتماعية

6618311442 6618311442 1% 66084% 

 %23037 %1 2313711417 2313711417 ملكية أسهم عامة

 اإلجمالي
 

11181118111 11181118111 1% 111% 

 
وصـــف أل  مصـــلحة في فئة األســـهم هات األحقية في التصـــويت تعود ألشـــخاص )عدا أعضـــاء مجلس  -21

اإلدارة وكبار التنفيهيين وأقربائهم( قاموا بإبالغ الشـــركة بتلك الحقوق وأ  تغيير في تلك الحقوق خالل الســـنة 
 المالية 

أو  %2يوجد أي مساهم آخر يمتلك ما يعادل  االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد الباستثناء المؤسسة العامة للتأمينات 
أو أكثر  %2أكثر من أسهم التعاونية. ولم يقم أي شخص له مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ويمتلك 

 .6112من األسهم بمبالغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير فيها خالل السنة المالية 
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وصـــــف أل  مصـــــلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضـــــاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في  -22

أســهم أو أدوات دين الشــركة أو أ  من شــركاتها التابعة وأ  تغيير في تلك المصــلحة أو الحقوق خالل الســنة 
 المالية:

 
 

 اسم من تعود ل  المصلحة

 صافي نهاية العام بداية العام
 التغير

 نسبة
 التغير

 %  أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم 

 %6013 31311 1 1221616 1 1261116 سليمان سعد الحمّيد

 %1 1 1 81 1 81 وليد عبد الرحمن العيسى

 %1 1 1 111,16 1 111,16 عبد اهلل محمد الفايز 

 )%22( (411111  1 661111 1 111,26 علي عبد الرحمن السبيهين

 %1 1 1 6111 1 6111 سعد عبد اهلل المرزوقي

 1 1 1 611111 1 611111 عبد العزيز عبد اهلل الزيد

 (%73  (811  1 311 1 11111 حمود بن عبد اهلل التويجري  

 عبدالعزيز إبراهيم النويصر
  عضو جديد(

1 1 611 1 -- -- 

 غسان عبدالكريم المالكي
  عضو جديد(

1 1 1 1 -- -- 

سهم لدى هيئة السوق المالية كأسهم ضمان باسم ممثلها في عضوية مجلس 1111قامت المؤسسة العامة للتقاعد بحجز 
سهم لدى هيئة 1111اإلدارة األستاذل وليد بن عبد الرحمن العيسى. وقامت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بحجز 

 في عضوية مجلس اإلدارة األستاذل غسان المالكي.السوق المالية كأسهم ضمان باسم ممثلها 
 

وصـــف أل  مصـــلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيهيين وأقربائهم في أســـهم أو  -23
 أدوات دين الشركة أو أ  من شركاتها التابعة وأ  تغيير في تلك المصلحة أو الحقوق خالل السنة المالية:
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 المصلحة اسم من تعود ل 

ـــي  نهاية العام بداية العام صــــــــــــــاف
 التغير

نســـــــــــــبـــــة 
 التغير

   أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم 

 رائد عبد اهلل التميمي
 الرئيس التنفيذي

0 0 0 0 0 1% 

 عبد العزيز حسن البوق
 نائب الرئيس األول للمبيعات

0 0 0 0 0 1% 

 عمرو عبد الرزاق النمري
 الماليالمدير 

0 0 0 0 0 1% 

 فهد سعد المعمر
 نائب الرئيس التنفيذي لالستثمار 

0 0 0 0 0 1% 

 عبد اهلل عبد العزيز العرفج
 نائب الرئيس للطبي والتكافل

0 0 0 0 0 1% 

 سلطان صالح الخمشي
 نائب الرئيس للممتلكات والحوادث

0 0 0 0 0 1% 

 فواز عبد الرحمن الحجي
 السياراتنائب الرئيس لتأمين 

0 0 0 0 0 1% 

 
 

  . مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيهيين24
  باللاير السعودي(                                             

 
 البيان

 أعضاء المجلس
 )التنفيهيون(

 أعضاء المجلس 
)غير التنفيــهيين  

 المستقلون(

من كبار التنفيهيين بمن  2ما حصــل علي  
فيهم الرئيس التنفيه  والمدير المالي ممن 

 تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات. 

           ـ الرواتب والتعويضات

 

5,397,000.00 

 

 7441111011 ـ البدالت

 

1,888,950.00 

 

 117141111 ـ المكافآت الدورية والسنوية
 

316211111011 

 118431111011 ـ ـ نهاية الخدمة افآتمك
 

 3241217011 ـ ـ الخطط التحفيزية

 

 - ـ تعويضات ومزايا أخرى

 

-  

 

 1283438493,11 282338111 - المجموع
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بحد  ُيمنح أعضمممماء مجلس اإلدارة، أسمممموة بموظفي الشممممركة، تغطية تأمينية بسممممعر مخفض للمسممممكن ولسممممياراتهم الخاصممممة 
لكل عضممو(، كما يحصممل كل عضممو على تأمين طبي مجاني له وألفراد عائلته بالمزايا نفسممها التي تنص  ناسمميارتأقصممى 

رة وال توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضممممممممماء مجلس إدا عليها وثيقة التأمين الطبي للعاملين في التعاونية.
 الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.  

 
 . عقود فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيهيين والمساهمين22

 ،أو الشمركات التابعة ،وجدت بعض العقود التي كانت الشمركة طرفًا فيها مع أطراف ذوي عالقة 6112أثناء العام المالي 
ة بعض أعضمممممماء مجلس إدار تمثيل في عضمممممموية مجلس إدارة التعاونية أو يشممممممترك ذين لهم أو بعض كبار المسمممممماهمين وال

الشركة في عضوية مجالس إدارات تلك األطراف. وقد تم إجراء تلك العقود وفقًا للقواعد واإلجراءات النظامية المعمول بها 
   في الشركة أو لدى األطراف األخرى، وتشمل التالي:

 نوع ومدة العقد القيمة األطراف هات العالقة صاحب المصلحة

 سليمان سعد الحمّيدمعالي األستاذل 
 رئيس مجلس اإلدارة

 عقد تأمين لمدة عام مليون لاير 6108 مجموعة الفيصلية

 األستاذ ل وليد بن عبدالرحمن العيسى
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 عقد تأمين لمدة عام مليون لاير 102 المؤسسة العامة للتقاعد

 األستاذ ل غسان عبدالكريم المالكي
 عضو مجلس اإلدارة

المؤسسة العامة للتأمينات 
 اإلجتماعية

 عقد تأمين لمدة عام مليون لاير 3104

 األستاذ لعبدالعزيز بن عبداهلل الزيد
 عضو مجلس اإلدارة

 عقد تأمين لمدة عام لاير مليون 11408 البنك األهلي التجاري

 األستاذ ل علي عبدالرحمن السبيهين
 عضو مجلس اإلدارة

 واألستاذل رائد عبداهلل التميمي 
الرئيس التنفيذي للتعاونية وعضو مجلس 

 إدارة وصيل

 عبداهلل عبدالعزيز العرفج لواألستاذ

في   نائب الرئيس للطبي والتكافل
 وصيل إدارةمجلس  التعاونية وعضو

شركة وصيل لنقل 
 لكترونيةالمعلومات اإل

 عقد تأمين لمدة عام ألف لاير 716

 األعضاء:السادة 
لفايز ى وعبداهلل اسليمان الحمّيد، ووليد العيس

 ، وفهد المعمر وسعد المرزوقي

لمدة خدمات تأمين عقد  مليون لاير 8.5 الشركة المتحدة للتأمين
  عام
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 األستاذ ل علي السبيهين 
 عضو مجلس اإلدارة

عقد خدمات تأمين لمدة  مليون لاير 41.3 شركة نجم لخدمات التأمين
 عام

 األستاذ ل غسان عبدالكريم المالكي
 .عضو مجلس اإلدارة

المستشفى الوطني بالرياض 
شارك في ملكيتها ت 

المؤسسة العامة للتأمينات 
 االجتماعية(.

 

عقد خدمات رعاية  مليون لاير 29.7
 صحية للعمالء 

 األستاذ ل غسان عبدالكريم المالكي
 .عضو مجلس اإلدارة

مستشفى رعاية الرياض 
في ملكيتها  شاركت 

المؤسسة العامة للتأمينات 
 االجتماعية(.

 

عقد خدمات رعاية  مليون لاير 32.5
 صحية للعمالء 

 األستاذ ل وليد بن عبدالرحمن العيسى
 واألستاذل غسان المالكي

الشركة التعاونية لالستثمار 
ا شارك في ملكيتهت  العقاري

المؤسسة العامة للتأمينات 
والمؤسسة  االجتماعية

 (.العامة للتقاعد
 

عقد إيجار مكاتب  مليون لاير 1.8
 الشركة بمبنى األبراج

 األستاذ ل علي عبدالرحمن السبيهين
 عضو مجلس اإلدارة 

 

شركة شديد لوساطة إعادة 
 التأمين 

 

 مليون لاير  706
 

 مينأعقد معيد ت
 

 
والترخيص بها العتمادها  6112ل3ل61بتاريخ المقرر انعقادها الجمعية العامة العادية وسمممممممموف تعرض هذه العقود على 

أي عقود كانت الشممممممممركة طرفًا فيها أو كانت فيها مصمممممممملحة للمدير المالي أو ألي  6112وال توجد خالل عام . لعام قادم
 .  بهشخص ذي عالقة 

 
 . نتائ  المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة29

رة المراجعة الداخلية في الشممممممممممممركة بتنفيذ خطة المراجعة الداخلية السممممممممممممنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، وقد قامت إدا
الهامة لإلدارة العليا ولجنة المراجعة. كما اطلع مجلس اإلدارة على المالحظات الهامة المقدمة  ترفعت تقارير المالحظا

الرقابة الداخلية بالشمممممممممممممركة، ومن ثم وجه المجلس اإلدارة التنفيذية بعمل  تاءاإجر من قبل لجنة المراجعة والمتعلقة بفاعلية 
 خطة عمل لتنفيذ ومعالجة جميع المالحظات.
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لسائدة بالشركة ا نظام وبيئة الرقابة كفاءةوقد أسفرت نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة عن 
لذي تطبقه ر اوالتحكم بالمخاطعلى كافة المسممممممتويات وأكدت قدرة الشممممممركة على تحقيق أهدافها، وأن نظام الرقابة الداخلية 

تنفيذه بفاعليه وتحسمممينه وتطويره بشمممكل مسمممتمر ليتواكب مع حجم أعمال ومتطلبات  التعاونية أعد على أسمممس سمممليمة ويتم
 .الشركة

 
 

 نظامية المستحقة. المدفوعات ال27
، لسمممممممممداد أي زكاة أو ضمممممممممرائب أو رسممممممممموم أو أي 6112فيما يلي بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسمممممممممتحقة خالل عام 

 مستحقات أخري، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها: 
 

وصف المدفوعات 
 النظامية

 المستحقة خالل العام أسبابها
 بالمليون باللاير

 34 اشتراكات التأمينات االجتماعية لموظفي الشركة تأمينات اجتماعية

 44 حصة التعاونية من الزكاة طبقًا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل. الزكاة والضريبة

 43 لمؤسسة النقد العربي السعودي  رسوم اإلشراف

 41 لمجلس الضمان الصحي التعاوني. رسوم اإلشراف

 م -- رسوم جمركية

 191 -- اإلجمالي

 
 . بيان بقيمة االستثمارات أو االحتياطيات التي أنشئت لمصلحة موظفي الشركة28

يوجد لدى الشركة برنامج ادخار للموظفين يتم بموجبه اقتطاع نسبة محددة من رواتب الموظفين وتقوم الشركة باستثمارها 
موظفًا 122د المشتركين في البرنامج في أحد الصناديق االستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وقد بلغ عد

، واصلت الشركة عملها ببرنامج القرض السكني للموظفين، 6112وفي عام مليون لاير.   12وبقيمة  6112بنهاية عام 
  .لاير مليون 64.2 بقيمة موظفاً  ( 62سكنية   اً قروضحيث بلغ عدد من تم منحهم 

 

 . مراجعو الحسابات الخارجيون 29
على اقتراح لجنة المراجعة بالتعاقد مع كل من السممممممممممممممادةل  6112ل3ل12وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 

العالمية، للقيام بدور مشمممممترك كمراجعين لحسمممممابات  BDOالعالمية، ومكتب محمد العمريل  PKFمكتب البسمممممام والنمرل 
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ولم تصممممدر أي توصممممية من مجلس اإلدارة باسممممتبدال المحاسممممب . 6112ل16ل31الشممممركة عن السممممنة المالية المنتهية في 
 .6112خالل عام القانوني 

 
 . معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية وتحفظات المحاسب القانوني 30
بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية  6111ل1ل1على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي، قامت الشركة اعتبارًا من  بناءً 

بداًل من المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد لفت تقرير المحاسب القانوني االنتباه 
وفقًا للمعايير الدولية الخاصممة بالتقارير المالية وليس وفقًا لمعايير المحاسممبة الصممادرة إلى أن القوائم المالية للشممركة أعدت 

عن الهيئة السمممعودية للمحاسمممبين القانونيين، وقد تم إيضممماح السمممبب في ذلك، ولم تطلب هيئة السممموق المالية أية معلومات 
 إضافية من الشركة تتعلق بلفت االنتباه.

 
 مفروضة على الشركةالعقوبات والجزاءات ال -31
 

الجهة التي فرضت  قيمة العقوبة
 العقوبة

 توضيح الشركة نوع العقوبة أو المخالفة

غرامممة ممماليممة لتممأخر الشمممممممممممممركممة في  هيئة السوق المالية لاير 111111
االفصاح للجمهور في موقع السوق 
المالية   تداول( قبل سممممممممماعتين من 
بممممممدايممممممة فترة التممممممداول عن نتممممممائج 

العادية المنعقدة في  الجمعية العامة
 م.6114ل13ل12

اعترضممممت الشممممركة على المخالفة حيث 
أن الشمممممممممممممركممة قممد رفعممت اإلعالن على 
موقع تممممداول قبممممل بممممدايممممة فترة التممممداول 
بأكثر من سممممممماعتين وتم طلب تعديالت 

االعالن في  نشمممممممممممرمما أدى إلى تأخر 
أخذ لم ت هيئة السوق الماليةتداول، لكن 

 بهذا االعتراض.

 
 

 اإلقرارات: -32
 أ. تقر شركة التعاونية للتأمين بأن :

أية قروض على الشمممممركة  سمممممواء أكانت واجبة السمممممداد عند الطلب أم غير ذلك(، وال توجد أية مديونيات على  دال توج -
 .6112الشركة أو شركاتها التابعة، ولم تقم الشركة بدفع أية مبالغ سدادًا لقروض خالل السنة المالية 

أي أدوات دين قابلة للتحويل، أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشممممابهة أصممممدرتها  دال توج -
 يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.  وال 6112أو منحتها الشركة خالل السنة المالية 
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أوراق ممماليممة تعمماقممديممة، أو مممذكرات حق ال توجممد أي حقوق تحويممل أو اكتتمماب بموجممب أدوات دين قممابلممة للتحويممل، أو  -
 .  6112حقوق مشابهة، أصدرتها الشركة أو منحتها خالل العام المالي  اكتتاب، أو

 واءً أوراق مالية متبقية سمم لم تقم الشممركة بأي اسممترداد أو شممراء أو إلغاء من جانبها ألي أدوات دين قابلة لالسممترداد، أو -
 لها أو لشركاتها التابعة.

 

 ركة التعاونية للتأمين بما يلي:ب. تقر ش
 أن سجالت الحسابات ًأعّدت بالشكل الصحيح. -
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنّفذ بفعالية. -
 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -

 

 
 الخاتمة

يعرب مجلس اإلدارة عن شكره وتقديره لعمالء الشمركة الكرام على ما يولونها من ثقة غالية، كما يسر المجلس أن يقدم 
 خالص شكره وامتنانه لجميع المساهمين. 

 
 ***انتهى

 


