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مالء، 
ف ظي

خطار 
فيذية 

طرف 

المحترمي   

السنوي قرير
 المنتھية في

 المتميزة للعم
المملكة، وتوظ

   .كة بالممل

األخضد  مين
 واللوائح التنف

ولية تجاه الط

              

التق م) أن يقد
لمدققة للسنة

تقديم الخدمة
مدن ا ي معظم

 مجال التأمين

وإعادة التأم 
مين التعاوني

  : التالية

ت ذات المسؤو

 ).ري
 يات)

  إلدارة

 لتعاوني 

إتحاد الخليج)
جھا المالية ال

   المملكة.

ت من خالل ت
يع متعددة في
 الشركات في

التأمين عمال
 شركات التأم

األنواع ا طي

مين المركبات

 : ي
والبحري والبر
ينة والمسؤولي

٣ 

مجلس اإل

ج للتأمين ال

ن التعاوني (إ
ا ونتائجازاتھ

عمول بھا في

على المستويات
قنوات توزي ح
من أفضل حدة

مزاولة أع على
 نظام مراقبة

ويغط  المملكة،
 عي).

ت الشامل/ تأم
 لغير).

وھي ت العامة
لنقل الجوي و
ين جسم السفي

تقرير م

إتحاد الخليج

  ؛؛؛ ركاته

لخليج للتأمين
، وأبرز إنجا
واألنظمة المع

  :ھا
إلى أعل صول

 طريق إفتتاح
واحد كونة، لت

 ئيسي

عل بالمملكة ي
ً ألحكام وفقا
ت الصلة في
ردي / الجماع
مين المركبات

ضد ال إللزامي
 وعات.
 لسفر.
أو التأمينات ى

تأمين ال يشمل
 ( ويشمل تأمي

مين
GU

ھمي شركة إ

رحمة هللا وبر

ا شركة إتحاد
طات الشركة،
سب اللوائح و

شركة ورسالتھ
 الشركة الوص
ق المملكة عن

المتميز خبرات

ط الشركة الرئ

شركة الرئيسي
 ما يتعلق بھا
ة األنظمة ذات
 الصحي (الفر
لمركبات (تأم

التأمين اإل ي
لحماية للمجمو
ضد مخاطر ال
لتأمين األخرى

ويش ( ين النقل
مين البحري

اد الخليج للتأمي
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سادة/ مساھ

سالم عليكم ور

 قديم
جلس إدارة ش
عمال ونشاط

م، حس٢٠١٢ ر
  

ؤية إدارة الش
أھداف إدارة 

ار في مناطق
لكفاءات والخب

 
أوالً :  نشاط 

  
نشاط الش مثل

كل عام وكل
عديالتھا وكافة

التأمين -
تأمين ال -

الثالث أ
تأمين ال -
تأمين ض -
فروع ال -

تأمي - ١
التأم - ٢
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٤١  
٢٠  
٤  
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٣٥  
٥  
٣٢(  

٢٣(  
٨  

 تأمين

 

 الشخصية/ تأ
العامة سؤولية

/ تأمين الحرل

اإلجمالي

  ٧,٥٠٥
 ٠,٩٤٢
 ١,٥٦٨

)٦٥,٥٣٨
)١,٤٦٢

٥,٥٠٩
٥,٠٩٢

)٢,١٥٨

)٣٩,١٥٨
٨,٤٤٤

التأ قساطلي أ

162

0
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200,000

ضد الحوادث
/ تأمين المس
تأمين األموال

  الت).

تأمينات 
  أخرى

١٣٢,٢٨٨
٢٩,٠١٩ 
٣٠,٥١٠ 

-  
  
  
-  

  

  
  

يوضح إجمال

2,283

/ التأمين ض
ولية المھنية/
يانة األمانة/ ت

(بآالف الرياال

تأمين 
  مركباتال

١٢٢,٩٣٤  
٨٣,٥٠٤  
١١,٠٥٨  

-  
  
  
-  

  

  
  

الذي ي  التالي

1
122,934

ي

٤ 

ين الممتلكات
مسؤوتأمين ال

قة/ تأمين خي

خالل العام (

تأمين ال
  صحيال

١٦٢,٢٨٣  
٨٨,٤١٩  

-  
-  

  
  
-  

  

  
  

شكل البياني

32,288

التأمين الصحي ت

تأمينري ( ح
اب العمل/ ت
/ تأمين السرق

.(  
عمالاألنتائج

٣
٩

  في
ف إدارية

من خالل الش

تأمين المركبات ى

مين
GU

غير البحمين
سؤولية أصحا
سؤولية المنتج/
)مين الھندسي
جدول التالي نت

  البيان

  مين المكتتبة
  ين المكتسبة

  مين
  لمتكبدة

  ئق التأمين
  اب

ر مصنفة، صاف
شغيلية ومصاريف

  غير مصنفة
  المصاريف

  مين

ذلك م الحظة

التأمينات األخرى

اد الخليج للتأمي
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التأم - ٣
مسؤ
مسؤ
التأم
ث يوضح الج

ا

الي أقساط التأم
في أقساط التأمي
والت إعادة التأم
في المطالبات ال
يف اكتتاب وثائ

االكتتافي نتيجة 
دات أخرى غير
تب إدارية وتشغ
مومية أخرى، غ

وموع التكاليف 
ض عمليات التأم

ً مال مكن أيضا
  : كتتبة

التأمين الصحي

تأمين المركبات

لتأمينات األخرى
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حيث
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صاف
عمو
صاف
تكالي
صاف
إيراد
روات
وعم
مجم
فائض

  
ويم
المك

ال



 

٢٠١ 

 العام 
 البيع 
قررة 

  لایر
 .لایر

١ %
نتائح 

 شرفة
 

وارد 
دل مع

حداث 
 م.

جاءت 
ق مع 
خالف 

 عدة 
حيث 

 طر

١٢ديسمبر  ٣

مع نھاية يه
يد من منافذ
ب الخطة المق

ألف ٦,٧٩٦ 
ألف لایر ٦٠,٧١

٥مثل حوالي 
ر في تحسين ن

 .ى الشركة

الحكومية المش
طاع التأمين.

المومن رات 
ممن   حسن

إستح من خالل
٢٠١٣ف العام 

، والتي جقة
اإلتفاق خالل 

كافة بنود الخال

خدمة من قبل
الزمة لذلك، ح

تقبلية والمخاط

٣١لمنتھية في 

بدأ العمل علي
 إفتتاح المزي
النظامية حسب

م٢٠١٢سمبر 
١٢التي بلغت 

، حيث تمم٢٠
 لذلك أثر كبير
 ومخاطر على

 قبل الجھات ا
سعودية في قط

 طلب اإلدار
ريب، والذي

وذلك من ،أمين
ه في منتصف

المعلق المالية 
، وذلك من٢

تقل لدراسة ك

برامجھا مستخ
الدراسات الال

وقعات المستق

سنة المالية الم

ملكة والذي بد
ريخه، وسيتم
 اإلجراءات ا

ديسم ٣١ي في 
وا ٢٠١١لعام

١٢في يوليه 
وكان، يارات

قة من خسائر

المطلوبة من
ات المھنية الس

تلبية في كة
در وجودة الت

 في مجال التأ
منه قع اإلنتھاء

ية األرصدة
٠١١ي العام 
مست ع قانوني

ة مرخصة وبر
ستيفاء جميع ا

٥ 

المھمة والتو

 :ة
يجية خالل الس

 مناطق المم
بيع لتار فذامن

د اإلنتھاء من

 للعام المنتھي
الع منيت بھا في

نتھت فوالتي إ
لتأمين السي تبة
ھذه الوثيق سببه

سبة السعودة ا
الكفاء ستقطاب

 إدارة الشرك
عدل اإلختيار

من اإلنخراط
لذي من المتوق

راتيجي لتسوي
فيقية التعاون

مراجع مكتب

) وھي شركة
كة، وقد تم إس

رات الشركة

رارات المھمة
ستراتيإارات

قاط البيع في
م ١٠  إفتتاح

م، وذلك بعد٢
 

 تحقيق أرباح
خسائر التي من

أحد العمالء و
المكتتب  التأمين

را لما كانت تس

حافظة على نس
ك من خالل إس

صرم نجحت
ن إرتفاع مع

%.٥٢نسبة

صر النسائي م
، والكةبالشر 

شريك اإلستر
ة وإلغاء إتفاقي

تكليف م على
 ئي حولھا.

)AIMSكة (
ملة في المملك

 .%٨٥ز

مين
GU

ف لخطط وقرا

والخطط والقر
نجازات وقرا

  مال يلي:

نق إفتتاح مال
م حيث تم٢

٢٠١٣ل العام
دارة الشركة.

طاعت الشركة
اوز مرحلة الخ

وثيقة تجديد م
جمالي أقساط
لسيارات نظر

مرار في المح
وذلك، العالقة

ل العام المنص
رية فضال عن
ودة لتتجاوز ن

ح المجال للعنص
متكامل نسائي

شإلتفاق مع ال
ة بيع المحفظة
يك المذكور 
ء الرأي النھائ

إلتفاق مع شرك
ات تامين عام
ت نسبة اإلنجاز

اد الخليج للتأمي
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وصف:  ثانيا 
  

و اإلنجازات
الشركة بإن ت

ورد أھمھا كم

ستكمإ - ١
٠١١
خالل
من إد

إستطا - ٢
تجاو 

لم يتم - ٣
من إج
قسم ا

ستماإل - ٤
ذات ا

خالل - ٥
البشر
السعو

تم فتح - ٦
قسم ن

تم اإل - ٧
نتيجة
الشري
وإبداء

اإل تم - ٨
شركا
بلغت
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مرت
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والتي 
جاري 
وثيقة 

 اسب 

ت في 
اع ( 

 ھذه 
خالل 

 حيث

 

عالي 

 مما 

والتي 

جات جديدة و
، وجمستحدثة
و و اء الطبية

ملفات بما يتنا

بين الشركات
للقطامنشآت 

يث تتناسب
 اإلتفاقيات خ

ح مدى القريب

م.٢٠١٣ام 
 م.٢٠١

لى تصنيف ع

امين الطبي،

طاع التأمين و

 على بيع منتج
نقاط البيع الم
تأمين األخطا

 

الملن وحماية 

ئة عمل بيل ب
 في قائمة الم

 عالمية، حي
م تعديل ھذه

وقعھا على الم

حي خالل العا
٣ي إغسطس 

للوصول إل ت

سيارات والتا

سيرتھا في قط

. 

 مؤھلة.

بي السعودي
 األفراد في نق

على وثيقة ت ة
.حياة لألفراد

ة في تخزين
 ت المشرفة.

ضمن أفضل
 اإلقتصادية)

مع شركات
جاتھا، وقد تم

ركة والتي نتو

 التامين الصح
 والتي تبدأ في
من الخدمات

ً في قسم الس ا
.  

ھھا خالل مس

ات واألسعار

در المھنية الم

٦ 

لنقد العربسة ا
مين سيارات

المؤسسة فقة
ثيقة تأمين الح

ت المتخصصة
الجھاتطلبات

الشركة من ض
ةنيف جريد

ادة التأمين م
شركة وإحتياج

 شركة.

تأثر بھا الشر

مطالبات وية
دورة الجديدة
ستويات عليا

ن وخصوصاً
لشركة المالية

تواجھكة أن

 خالل المنتجا

حتفاظ بالكواد

مؤسس  موافقة
وتأم ، السفر

صول على موا
لتخريب و وث

دى الشركات
وفقاً لمتط كة و

تم تصنيف ا
( تصن ن قبل

  المالية).

بإتفاقيات إعا
بيعة عمل الش
تي تناسب الش

  : لية
 الممكن أن تت

ي إلدارة وتسو
س اإلدارة للد
شركة إلى مس

 ين.
أسعار التأمين
 على نتائج الش

ي يمكن للشرك

ت التامين من
 ي الخدمة.

ستقطاب واإلح

مين
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حصول على
وثائق  تأمين

لحصا على ل
ن اإلرھاب وا

تعاقد مع إحد
ياجات الشرك

٢٠١٢لعام
كة وذلك من
ين والخدمات

ظ الشركة ب
قيات مع طبي
ة بالشروط الت

شركة المستقبل
مور التي من

  يلي :  
ث قسم داخلي
 أعضاء مجلس

الشتصنيف ء ب
شركات التأمي
توقع زيادة أ
ينعكس إيجاباً

  : محتملة
ر التيلمخاط
   يلي :

ة بين شركات
أسعار مزودي
شركة على إس

اد الخليج للتأمي
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تم الح - ٩
منھا
العمل
تأمين

تم الت -١٠
إحتيو

في ال -١١
المملك
التأمي

تحتفظ -١٢
اإلتفاق
السنة

  
توقعات الشر

اإلماك بعض 
رد أھمھا كما

إستحداث - ١
إنتخاب - ٢
اإلرتقاء - ٣

ضمن ش
من المت - ٤

سوف ي

المالمخاطر 
من ااك عدد 

رد أھمھا فيما
المنافسة - ١
إرتفاع  - ٢
قدرة الش - ٣
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ھنا
نور

  

ھنا
نور



 

 قبل 

 تقل.

عدد  
ي ظف

ئيسي 
رامج 

وظفاً 
ستوى 

نامج 

 ينعام

ث تم 

 على 

 المقررة من

مستق جع قانوني

عمل وإفتتاح
صبح عدد موظ

	

لعنصر الرئ
تكاملة من بر

  م كما يلي:
) مو١٣٩ز (

تائج على مس

رية لتنفيذ برن
   يلي:

ظفاً خالل العا

رھاب ، حيث

مدير ١٥ن 

ن السياسات

 ت.
 .الية جيدة

رف عليه مراج
 .طق المملكة

جة التوسع بالع
لمملكة واص

%.٥٠عن 

ال  بإعتبارھا
 منظومة مت
س ھذا اإلھتمام
ثماره بإجتياز
ين أفضل النت

الموارد البشر
وفروعھا كما

) موظ٩٢ب (

ضة تمويل اإلر
	م.٢٠

كة (أكثر من

الشركة ضمن

أمن المعلومات
امش مالءة ما
جي، والذي يشر
ى بعض مناط

نتيج ٧٥بلغ 
ميع مناطق ا

بما يزيد ع ودة

البشرية ر
لتركيز على

وقد إنعكس		ل
دت الشركة ث

IFCمحققي ، (

ق مع إدارة ا
ية بالشركة و
حيث تم تدريب

ل ، ومناھض
١٢م و ٢٠١

ارات بالشرك

٧ 

إلستثمارات

 على حفظ وأ
 بما يحقق ھا
جييك األستراتي

واألمطار على

عدد موظفين
عة على جم

ة السعوع نسب

طوير الكواد
 من خالل ا
يتطلبھا العمل
 والتي حصد

CEسعودي (

ظامية بالتنسيق
ستويات اإلدار
 اإلحتيال ، ح

 غسل األموا
١ ينالل العام

 لمدراء اإلد

عائد مقبول إل

مة للمحافظة
للشركةستحقة

القائم مع الشري
مثل السيول و

 :  

ستقطاب عا ب
جديدة والموزع
دى إلى إرتفاع

أ تأھيل وتط
ھتمامھا بھذا
مجاالت التي ي

١، ً ) موظفا
قد العربي الس

  ملكة.
 والرقابة النظ
لى كافة المس
ةيبي لمكافح

  م.٢٠١٢
يبي لمكافحة

) موظفاً خال٩
رامج تطويره

مين
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على تحقيق ع
 ت الرقابية.

ألنظمة الالزم
ل الديون المس
لخالف المالي 
ر الطبيعية، م

  المالية.

ودة والتدريب

دارة الشركة
افذ البيع الجد

مما أد ٢٧٠ 

الشركة مبدأ
تھا وتجلى اھ
ب في كافة الم

٥٠بتدريب (
قن مؤسسة الن
ت التأمين بالمم
دارة اإللتزام
 للموظفين عل
برنامج تدري

م و ٢٠١١
برنامج تدري

٩٠تدريب (
مت بعمل بر

	الشركة). 

اد الخليج للتأمي
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العمل ع - ٤
الجھات

وضع األ - ٥
تحصيل - ٦
تسوية ال - ٧
خاطرالم - ٨
الجرائم - ٩

 
السعوثالثاُ :  

 السعودة 
قامت اد
من منا
الشركة

  
 التدريب

اتتبنى 
لنجاحاتھ
التدريب

 قامت ب
إلمتحان
شركات

 قامت إد
تدريبي
١.

٢.

 كما قام
مستوى
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خمس 

  م٢
  عودي

١٥  
٢  
٢  

٢٠  
٢٠  

  
١٩  
٢٠  

٢٠٤  

مس سنوات
لخج أعمالھا 

  .لایرألف  

٠٠٨  م
لایر سع ودي

  
١      -  
٣٠      -  

٢٩      -  
٦١      -  

  
٢,٩٩٣   ١٦
٢٢,٠٠٠  ٢

  ٢٩,٩٣٠
٤,٩٢٣   ٢٦
٤,٩٢٣   ٨٧

  
٢      -  
٤٣      -  
١٥      -  
٦١      -  

  
٩,٧٣٩  ٥
٩٥,١٨٤  ٢
٤,٩٢٣   ٢٦

٤,٩٢٣  ٨٧

خالل خم لھا 
الشركة ونتائج

٦,٧٩٦رھا 

 سمبر

٢٠٠٩  م
لایر سعو  ي

  
  ٤,٠٣٤

   ٢,٤٨٣

  ٩٥,٧٦٦
   ٢,٢٨٣

  
   ٦٠,٥٧٩

 ٢٢,٠٠٠
 ٧٧٤٥٩

   ٦٠,٠٣٨
   ٧٢,٣٢١

  
  ٢٦,٨٠٩

  ٣٥,١٨٨
 ٥٠,٢٨٦

   ٢,٢٨٣

  
 ٥٤,٤٨٠

  ٠٥,٥٥٨
   ٦٠,٠٣٨

  ٧٢,٣٢١

 ونتائج أعمال
ول وخصوم ا
حا صافية وقدر

ديس ٣١ا في

م٢٠١٠
لایر سعود  ي

  
٢٢,٥٦٥ 
٢٠٧,١٤١

٢٣٤,٤٦٤
٤٦٤,١٧٠

  
١٥٢,٨٠٧
٢٢,٠٠٠ 
٩١,٢٣٥ 
٢٦٦,٠٤٢
٧٣٠,٢١٢

  
١٠,٠٢٦ 
٣٦٦,٥٤٢
٨٧,٦٠٢ 
٤٦٤,١٧٠

  
٥٣,٩٤٠ 
٢١٢,١٠٢
٢٦٦,٠٤٢

٧٣٠,٢١٢

٨ 

صوم الشركة
مقارنة إلصو

أرباح ٢٠١٢

كما كز المالي

 م٢٠١١
لایر سعودي

  
٤٨,٦٧٤  
١٨٠,٠٥٩  

٢٨٨,٢٤٠  
٥١٦,٩٧٣  

  
٤٢,٦٨٧  
٢٢,٠٠٠  
١٦٤,٩٤٥  
٢٢٩,٦٣٢  
٧٤٦,٦٠٥  

  
٢٤,٢٨٣  
٣٩٢,٩٣٧  
٩٩,٧٥٣  
٥١٦,٩٧٣  

  
٨٠,٥٣٧  
١٤٩,٠٩٥  
٢٢٩,٦٣٢  

٧٤٦,٦٠٥  

وخص ألصول
ئج المالية الم
٢خالل العام 

المركقائمة 

٢٠١٢  
 لایر سعودي

  
٧٤,٨١٠  
١٨٧,٠٩٨  

٣٠٣,١٦٣  
٥٦٥,٠٧١  

  
٣٢,٣٥٩  
٢٢,٠٠٠  
١٧٣,٣٠٣  
٢٢٧,٦٦١  
٧٩٢,٧٣٢  

  
٣٢,٨٠٣  
٤٠٥,٦٨١  
١٢٦,٥٨٧  
٥٦٥,٠٧١  

  
٧٢,٨٠٨  
١٥٤,٨٥٣  
٢٢٧,٦٦١  

٧٩٢,٧٣٢  

مين
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ومات المالية
ل توضح النتا
حققت الشركة

 
  ي (باآلالف )

   التأمين

تأمين رصدة

ت عمليات

  ين

 
   المساھمين

  ت
  لتأمين
  دائنة

ت عمليات

  لمساھمين
  ن

ت وحقوق

وحقوق ت

اد الخليج للتأمي
LF UNION IN

المعلو :رابعاً  
ما يلي جداول

ح ، حيثوات

 

البيان
مة المركز المالي
جودات عمليات

  لدى البنوك
اط تأمين وأر

  نة
  جودات أخرى

موع موجودات
  مين

جودات المساھمي
  لدى البنوك 
  عة نظامية

 جودات أخرى 
موع موجودات
موع الموجودات
لوبات عمليات ا
 معيدي تأمين د

  ياطيات فنية 
  لوبات أخرى 

موع مطلوبات
  مين

وحقوق ال لوبات
لوبات المساھمين
  ق المساھمين

موع مطلوبات
  ساھمين

مطلوباتالجموع 

  ساھمين

INS	
    إتحا
NS  

 

 

فيم
سنو

 

قائم
موج
نقد ل
أقسا
مدين
موج
مجم
التأم
موج
نقد ل
وديع
موج
مجم
مجم
مطلو
ذمم
إحتي
مطلو
مجم
التأم
مطلو
مطلو
حقو
مجم
المس

مج

المس

  
  



 

م ٢
/٨/
إلى  
١/
٢(  

  ودي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٢  
 

٣٢(  
٢٠(  

سمبر 
ارف 

  

٢٠٠٨
/٥(من

٢٠٠٧
٣١/٢

٢٠٠٨
لایر سعو  ي

٤  - 

١  - 

  - 
- 

 - 
٢  - 
٣( - 
١( - 
(  - 
(  - 
٢( - 
 - 

  
 ٢,٥٨٧

  - 

(  )٢,٦٠١
  )٠,٠١٤

ديس ٣١ في 
حاسبية المتعا

 يسمبر

م٢٠٠٩

لایر سعودي  ي

  ٤٩٤,٦٧٤

  ١٧٦,١٤٢

 ٤٦,٧٢٨
-  

٦,٤٢١ 
  ٢٢٩,٢٩١
( )٣١٢,٥٤٧
( )١١٩,٨٥٨

  )٣٣,٢٢٦(
  )٥٧,٤٥٥(
( )٢١٠,٥٣٩

١,٨٧٦ 

  
١,٥٦٥ 

 ١٦,٨٧٦

 )٣,٤٥٩(
 ١٤,٩٨٢

سنة المنتھية
 للمعايير المح

دي ٣١في ية

  م٢٠١٠

لایر سعودي

٣٨٩,٥٨٧ 

١٨٦,١٧٧ 

٤٦,٠٨٤ 
-  

٢,٠٩٢  
٢٣٤,٣٥٣

 )٣١٨,٣٣٨(
 )١٣٥,٤٤٥(

)٣٤,٩٤٥(
)٤٨,٢٤٦(

 )٢١٨,٦٣٦(
١,٥٧٢  

  
٧٩٥  

١٤,١٤٦ 

)٤,٠٤٣( 
١٠,٨٩٨ 

للس  للشركة
ة وليس وفقاً

٩ 

المنتھي للسنة

  م٢٠١١

 لایر سعودي

٣٢٨,٧٧٦  

١٤٥,٢٥٠  

٣٥,٥٥٨  
  

٢,٠٠٦  
١٨٢,٨١٤  

)٢٦٠,٧١٢(
)١٥٣,٤٠٥(
)٣٠,٢٣٥(  
)٥٨,٤٠٣(  
)٢٤٢,٠٤٣(
)٥٩,٢٢٩(  

  
٩٢٧  

)٥٩,٢٢٩(  

)٢,٤١٠(  
)٦٠,٧١٢(  

قوائم المالية
لمالية الدولية

 ية.

قائمة الدخل ل

  م٢٠١٢

  

٤١٧,٥٠٥  

٢٠٠,٩٤٢  

٤١,٥٦٨  
 

٥,٠٩٢  
٢٤٧,٦٠٢  

(٢٩٤,٤٠٣) 
(١٦٥,٥٣٨) 
(٤١,٤٦٢)  
(٣٢,١٥٨)  

(٢٣٩,١٥٨) 
٨,٤٤٤  

 
١,٦٦٤  
٧,٥٩٩  

٢,٤٦٧  
٦,٧٩٦  

إعداد القتم 
ير التقارير ال
عربية السعودي

مين
GU

ق

  

  )اآلالف
ات التأمين
كم المعاد

٥ التأمين

٢ التأمين

٨  ن

٢
   ٢

(   المدفوعة
(  لمتكبدة

(  ئق التأمين
  )

( المصاريف
٤من عمليات

  مين :
٤  ت

٩من عمليات

٧  ية وإدارية
٦  رة ) الفترة

ه ھنا إلى أن
ً لمعايي،  وفقا

ي المملكة الع

اد الخليج للتأمي
LF UNION IN

 

البيان

قائمة الدخل (با
نتائج عمليامة 

فائض المتراك
  صدارھا

أقساطمالي 
  كتتبة

افي أقساط
  كتسبة

ولة إعادة التأمين

  ادات أخرى 
موع اإليرادات
مالي المطالبات
افي المطالبات ا
ليف اكتتاب وثائ
صاريف أخرى 
موع التكاليف وا
ض (عجز) م

   مين
مة دخل المساھم
ادات استثمارات
ض (عجز) م

  مين
صروفات عمومي
افي ربح (خسار

ونشير -
٢٠١٢
عليھا في
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قائم
والف
إص

إجم
المك
صا
المك
عمو

  
إيرا
مجم
إجم
صا
تكال
مص
مجم

فائض
التأم
قائم
إيرا

فائض
التأم
مص
صا
  



  لایر

  لایر

  لایر

 

فظة، 
صافي 
 لایر 
ثالث 
قرير 
وقات 
م تقم 
ق من 

مليات 
داخل 

  اإلجمالي

ألف لایر ٤١٧,٥

ألف لایر ٣٢٨,٧

الف لایر ٣٨٩,٥

 

 تحويل المحف
إلى أن ص ير

مليون ٢١,٧
تعيين طرف ث
حتى تاريخ تق
نتج عنھا فرو
ت العالقة لم
ن من التحقق

من عمل ٢٠١
بعة للشركة د

  غربية
  عودي

٥٠٥  ٩

٧٧٦  ٦

٥٨٧  ٦

بسبب لمالية
، والذي يشية

٧٧ة والبالغ 
ات العالقة بت
قرير نھائي ح
ف الثالث قد ين
ن الجھة ذات
عليه لم نتمكن

 ءات بديلة.

  التابعة
١٢ديسمبر  ٣

بجد شركات تا

المنطقة الغر
لایر سعالف 

٩٤,١٤٨

٦٧,٤٣٥

٦٨,٧٧٦

ول القوائم ال
 ذات العالقة
 ذات العالقة
كة والجھة ذا
رف الثالث تق
وم به الطرف
ضافة إلى أن

، و٢٠١٢ر
ل أية إجراخال

وشركاتھا اة
٣١نتھية في 
يوجد ما أنه ال

  ع الشركة
  طقة الوسطى
  لایر سعودي

٦٠,٢٩٤  

٥٦,٧٣٩  

٥٩,٦٤٧  

  

١٠ 

ضمن تحفظ حو
 أحد الجھات
أحد الجھات
 كل من الشر
صدر من الطر
ساب الذي يقو

ة المرفقة. إض
ديسمبر ٣١ي

لمسجلة من خ

الشركةرادات
للفترة المن كة

كم ،لایر ألف

فروع
  رقية
  ودي

المنط
الف

٤  ٢

٩  ٢

٧  ٢

تض القانوني
 التعاون بين
مطلوبة من أ
ه. وقد قامت
ساب، ولم يص
ة تسوية الحس
القوائم المالية
رصدة كما في
ھذه المبالغ الم

إلجمالي إير ي
الشرك دخلي

أ ٤١٧,٥٠٥

المنطقة الشر
لایر سعوالف 

٦٣,٠٦٣

٠٤,٦٠٢

٦١,١٦٤

مين
GU

ير المحاسب
 إلغاء إتفاقية
دة المدينة الم
ي متنازع عليه
 رصيد الحسا
ةتنا. إن عملي
ة عن ھذه ا
دقة على األر
بلية استرداد 

حليل الجغرافي
يوضح إجمال
مملكة وقدره

  ة.

 

  البيان

 ي اإليرادات

 ي اإليرادات

 ي اإليرادات

اد الخليج للتأمي
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ن تقريإ -
وأيضاً
األرصد
سعودي
لتسوية
مراجعا
جوھرية
بالمصاد
دقة وقاب

  ً التح :خامسا
يو أدناه جدول

مين داخل الم
خارج المملكة

 الفروع   :

  سنة

إجمالي  م٢٠١

إجمالي  م٢٠١

إجمالي  م٢٠١
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جال

التأم
خأو 

  
الس

١٢

١١

١٠

  



  

 

  لف لایر

  

  

٢٠١٢ 

٢٠١١ 

٢٠١٠ 

الوحدة: أل

٢٠  

ركة بالمملكة

60

0 50,000

  لمملكة

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

التأمين للشر

0,294

94,148

0 100,000 1

سب مناطق ال

٢٠  

  

قطاعات  ميع

50,000 200,0

١١ 

 اإليرادات حس

١١
٩٥,٥٨٤  
٩٩,٢٠٠  
٥١,٠٢٣  
٨٢,٩٦٩  
٣٢٨,٧٧٦

سنوات في جم

263,063

000 250,000

إجماليحليل

٢٠١٢  
١  
١  
  
  
٤  

خالل الثالث س

300,000 350

328,776

مين
GU

تح

   :لتشغيلية

٢
٦٢,٢٨٣
٢٢,٩٣٤
٥٤,١٣٤
٧٨,١٥٤
١٧,٥٠٥

ساط التأمين خ

0,000 400,00

417,505

389,587

اد الخليج للتأمي
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ال القطاعات

  القطاع
  صحي 

  ركبات 
  حري
  رى 

  جموع 

إجمالي أقسا

 منطقة الشرقية

 منطقة الوسطى

 لمنطقة الغربية

00 450,000

5
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الص
المر
البح
أخر
المج

  

  

الم

الم

ا



 

سمبر 
رتفاع 

٢٠٠ 

ألف ١

لایر  

لایر، 

 ألف 

لعام ل 
 إلى 
ومية، 

عتمدة 

جمعية 
  وع. 

صيص 
ص أو 

ديس ٣١ة في 
بق وذلك بإر

٠,٩٤٢، ٢٠
 ٣٨.% 

 ،١٦٥,٥٣٨
.% 

ألف ,٢٤٢
 

لایرألف  ٨,٤٤

٦,٧٩٧م ٢

لایر  الف ٦
 العام السابق
دارية والعمو

 األرباح المع

 ويجوز للجم
س المال المدفو
إلدارة، تخص
لغرض خاص

لمالية المنتھية
للعام السالایر 

١٢نتھي في 
رتفاع وقدره

م،٢٠١٢ في 
%٢اع وقدره 

٥١٠م ٢٠١
%.٣٤دره 

٣م ٢٠١٢ي 

٠١٢ھي في
  ق.

 
٦٠,٧١٢ ارھ

المماثلة من
مصاريف اإلد

 ن.

سياسة توزيع

طي نظامي،
مجموع رأس
من مجلس اإل

وتخصيصه ل 

  
خالل السنة ال

ألف لایر ٣٢٨

ام المالي المن
سابق وذلك بإر
مالي المنتھي
، وذلك بإرتفا

٢منتھي في 
ك بإرتفاع وقد
ي المنتھي في

 لسابق.
 المالي المنتھ
لایر للعام السابق

 سنة السابقة
وقدر خسارة

رنة بالفترة ا
فاض في الم
ق والمساھمين

سھمين حسب 
  

لتكوين احتياط
حتياطي إلى م
على توصية م
طي إضافي

١٢ 

ئج التشغيلية:
) خGWPة (

٧٧٧,مقابل

سبة خالل العا
لایر للعام الس
لمخالل العام ا

 للعام السابق،
عام المالي الم
 السابق، وذلك
ل العام المالي

لایر للعام ال ف
ضريبة للعام

لایر ألف ٦٠,٧

ة مقارنة بالس
خ قابل صافي

ة الحالية مقار
سبة، واإلنخف
 لحملة الوثائق

المساھح على
كما يلي: ٤٤

  ل.
اح الصافية ل
ل إجمالي االح
دية، وبناء ع
 لتكوين احتياط

رية في النتائج
تامين المكتتبة

، مألف لایر ٤

تامين المكتسب
ألف١٤٥,٢

ت المتكبدة خال
لایر ألف١٦

ات خالل الع
لایر للعام ف

التأمين خالل
ألف ٥٩,٢٢٩

ل الزكاة والض
٧١٢وقدرھا

 للسنة الحالية
، مقالف لایر

 خالل الفترة
التأمين المكتس
 اإلستثمارات

 رباح
توزيع األرباح

في مادته بھا
ضريبة الدخل

من األربا %)
جنيب إذا وصل
ة العامة العاد
باح السنوية

مين
GU

وقات الجوھر
مالي أقساط الت

٤١٧,٥٠٤م
٢٧%. 

افي أقساط الت
٥٠، مقابل لایر

افي المطالبات
٢,١٩٩قابل

جموع اإليرادا
ألف١٨٠,٨٠٨

عمليات  ض
٩عجز وقدره

افي الربح قبل
قابل خسارة و

ج التشغيلية ل
ا ٦,٧٩٦بح

 سبب الربح
صافي أقساط 
ادة في إيراد 

رسة توزيع األ
طبيق سياسة ت

الخاص ب سي
جنب الزكاة وض

%٢٠(جنب
وقف ھذا التج
جوز للجمعية
عينة من األر

اد الخليج للتأمي
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الفروسادساً:  
إجم بلغ -

م٢٠١٢
٧ وقدره

بلغ صا -
ألف لایر

بلغ صا -
لایر، مق

بلغ مجم -
٨مقابل 

بلغ فائض -
مقابل ع

بلغ صا -
لایر، مق

  ً النتائج :سابعا
ربح صافي ال

، ويعودسابق
رتفاع في ص
يضاً إلى الزيا

  ً سياس : ثامنا
الشركة بتط وم
النظام األساس 

تُج – ١
يُج – ٢

العامة و
يج – ٣

نسبة مع
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بلغ
الس
اإلر
وأيض

  

تقو
في



 

من  %

ساب 

سنوية 
جھات 

ة عن 

 نبلغ 

يذيين 

ھم أو 
نحتھا 

ھم أو 
ة في 

رداد، 
ق في 

 كبار 

حقوق 
 

%٥عن نسبة 

يحول إلى حس

 األرباح الس
صادرة من الج

ت دين صادرة

حيث لم خص

ة وكبار التنفي

حويل إلى أسھ
لشركة أو منح

ويل إلى أسھ
لمالية المنتھية

ن قابلة لالستر
عن أي حقوق

ركة أو أحد

كة عن أي ح
.ظفي الشركة

ل ما ال يقل ع

 األرباح أو ي

ة تخصم من
مة لذلك والص

أي أدوات ٢

ويت ألي شخ

مجلس اإلدارة

دين قابلة للتح
ة أصدرتھا ال

ن القابلة للتحو
ال سنةخالل ال

ية أدوات دين
 المساھمين ع

دارة أو الشر

ساھمي الشرك
لمصلحة موظ

ساھمين تعادل

 كحصة في

 أرباح دورية
قواعد المنظمة

٠١٢يسمبر 

قية في التصو

ود ألعضاء م

د أي أدوات د
حقوق مشابھة

 . م٢٠١
ب أدوات الدين
تھا الشركة خ

ب الشركة ألي
وجبه أي من

ء مجلس اإل

موجبه أحد مس
طيات منشأة ل

١٣ 

  العامة.
عة أولى للمس

ى المساھمين

إلدارة توزيع
عاله وفق الق

د ٣١ھية في

سھم ذات األحق

ر اكتتاب تعو
. 
توجد كما ال،

ق إكتتاب أو ح
٢ديسمبر  ٣

تتاب بموجب
شابھة أصدرم

إلغاء من جانب
اق تنازل بمو

ه أحد أعضا
 .ض
تنازل بم فاق

رات أو احتياط

دھا الجمعية ا
ي بعد ذلك دفع

  
بعد ذلك على

من مجلس اإل
الواردة أ )٤

  لدين
 المالية المنتھ

ة في فئة األسھ
 .ساھمين

 وحقوق خيار
.أسھم الشركة
 على الشركة
مذكرات حق
١لمنتھية في

تحويل أو اكت
شدات حقوق م

. 
 أو شراء أو إ
رتيبات أو اتفا

تنازل بموجبه
تب أو تعويض
 ترتيب أو إتف
جد أي استثمار

مين
GU

ض خاصة تحدد
زع من الباقي
مال المدفوع.
وزع الباقي ب

  ح المبقاة.
جوز بقرار م
(ة في الفقرة

  صة.

سھم وأدوات ال
د خالل السنة

. 
د أي مصلحة
ك من قبل المس
د أي مصلحة
د أسرھم في أ
د أية قروض
وق خيار أو م
لسنة المالية ال
د أي حقوق ت
خيار أو شھاد

٢٠١٢سمبر
د أي استرداد

توجد أية تر ال
 ح.

تفاق تإد أي
ين عن أي رات
د أي بيان أو

توج وال ،رباح

اد الخليج للتأمي
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أغراض
يوز - ٤

رأس الم
يو – ٥

األرباح
يج – ٦

المحددة
المختص

  
  ً األس : تاسعا

توجد ال -
الشركة

ال توجد -
عن ذلك

توجد ال -
أو أفراد

توجد ال -
أي حقو
خالل ال

توجد ال -
حقوق خ

ديس ٣١
يوجد ال -

ك الكذل
األرباح

يوجد ال -
التنفيذيي

يوجد ال -
في األر
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ة من 

ساسي 
ھمين 
ة في 
قررة 
ا يلي 

  ة

 

ديني الشركة
. 

ب النظام األس
 منھم المساھ

دارةمجلس اإل
صالحيات المق

، وفيمام٢٠١

ريخ العضوية
 م٠٨/٢٠٠٧/
/٠٨/٢٠٠٧ 
/٠٨/٢٠١٠ 
/٠٨/٢٠٠٧  
/١١/٢٠١١ 
/١١/٢٠١١ 
/٠٨/٢٠١٠ 
/٠٣/٢٠١٢  
/١١/٢٠١٢ 

ً مة أي من مد ا
. محددة المدة

بموجبكة، و
ستة أعضاء
 وقد اعطي م
 اإلخالل بالص

١٢خالل العام 

تار  صفة
/٠٦ تنفيذي

/٠٦ ل
/٠٧ ل 
/٠٦  ل 

/١٥ تنفيذي
/١٥ تنفيذي
/٠٧ تنفيذي

/٠٣  ل
/١٧ ل 

يتم إبراء ذم
عامة أو غير

  

تأسيس الشرك
يمثل س ،ضاء

كتتاب العام،
مع عدم ركة

في المجلس خ

   اإلدارة

الص  فة
غير ت لس
مستقل س

مستقل
مستقل
غير ت
غير ت
غير ت
مستقل
مستقل

  

١٤ 

ولماراتھا،
ي تفويضات 

رة واللجان)

 اإلدارة منذ ت
 عشرة أعض
الكمساھمي ا

ت إلدارة الشر
ف رشاغ عضو

عضاء مجلس

الوظيف
رئيس المجل
نائب الرئيس

 عضو
  عضو 
 عضو
 عضو
 عضو
   عضر
 عضو 

 أي من عقا
در المجلس اي

 مجلس اإلدار

ثانية لمجلس
 مؤلف من

بعة أعضاء م
ع الصالحيات

ھناك ع ا بأن

أع

  م
 كي

 ضبيب
 وي

  حمن الرقطان
  تميمي

  الكريم

مين
GU

 الشركة ببيع
يصد ولمتھم،

رة ( أعضاء

 رة :
الثھي لدورة

مجلس إدارة
حين يمثل أرب
 للشركة أوسع

ھناونوضح  .
:  

االسم
لعزيز علي التر
 دخيل محمد الض

الشدوعلي أحمد
لعزيز عبد الرح
ق علي عبدهللا الت
  سعد المعجل
 فؤاد الصالح
  عبدهللا الراشد
عبدالرحن العبد

اد الخليج للتأمي
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تقم لم -
ألتزاماتھ

اإلدا :عاشراً  

مجلس اإلدار
ير بأن ھذه ال
ر الشركة م
ؤسسين في ح
ظام األساسي
.جمعية العامة
مة باألعضاء

الرقم 
عبد الع  ١
خليفة  ٢
أحمد   ٣
عبد الع  ٤
طارق  ٥
أحمد س  ٦
زياد ف  ٧
عمر ع  ٨
خالد ع  ٩
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نشي
يدير
المؤ
النظ
بالج
قائم

 

  

ا
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

  



 

 إلى 

   الرابع
٢٠١٢  

  ر

  ر

  ر

  ر

  ر
  ر
  ر

  ر

  طبق

  جمالي

٧  

٧  

٧  

٧  

٤  
٧  

٧  

٤  
١  

 
 

م٠/٢٠١٢

  لث
٢  

اإلجتماع
٠٤/٠٦/٢

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر
حضر
حضر

حضر

ال ينط  

  السابع
اإلجم  ٢٠١٢

٧  ضر

٧  ضر

٧  ضر

٧  ضر

٤  ضر
٧  ضر
٧  ضر
٤ضر
ضر

٠١/١  من

 
اإلجتماع الثال

١٥/٠٥/٠١٢

  حضر

  حضر

  حضر

  حضر

  حضر
  حضر
  حضر

  حضر

ال ينطبق

 س
٢  

اإلجتماع 
٢٥/١٢/٢

حضر

حضر

حضر

حضر

لم يحض 
حضر
حضر

لم يحض

 حض

الل الفترة
:  

 اإلجتماع الثاني
٢١/٠٢/٢٠١٢ 

  حضر

  حضر

  حضر

  حضر

  حضر
  حضر
  حضر

  حضر

  ال ينطبق

اإلجتماع الساد
٢٥/٠٩/٠١٢

  حضر

  حضر

  حضر

  حضر

 لم يحضر
  حضر
  حضر

لم يحضر

 ال ينطبق

  

١٥ 

تماعات خال
 كما يلي ضور

  جتماع األول
/٠١/٢٠١٢  

ا

  حضر

  حضر

  حضر

  حضر

  حضر
  حضر
  حضر

  حضر

  ال ينطبق

 جتماع الخامس
٠/٠٨/٢٠١٢  

  حضر

  حضر

  حضر

  حضر

  لم يحضر
  حضر
  حضر

 لم يحضر

  ال ينطبق

جتا )٧(ة
سجل الحض ن

اإلج
١٤

 ب

  لرقطان
  ي

ال يم

اإلج
٠٨

 ب

  لرقطان
  ي

 يم

مين
GU

رةادجلس اإل
، حيث كانم٢

  إسم العضو

ز علي التركي
ل محمد الضبيب
 أحمد الشدوي

ز عبد الرحمن ال
ي عبدهللا التميمي

  المعجل
 لصالح
  هللا الراشد

رحن العبد الكري

  إسم العضو

ز علي التركي
ل محمد الضبيب
 أحمد الشدوي

ز عبد الرحمن ال
ي عبدهللا التميمي

  المعجل
 لصالح
  هللا الراشد

رحن العبد الكري

اد الخليج للتأمي
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د عقد مجل
٣/١٢/٢٠١٢

  م

عبد العزيز  
خليفة دخيل  
أحمد علي  
عبد العزيز  
طارق علي  
أحمد سعد ا  
زياد فؤاد ال  

عمر عبدهللا  
خالد عبدالر  

  م

عبد العزيز  
خليفة دخيل  
أحمد علي  
عبد العزيز  
طارق علي  
أحمد سعد ا  
زياد فؤاد ال  

عمر عبدهللا  
خالد عبدالر  
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قدو

٣١

الرقم

١

٢

٣

٤

٥
٦

٧

٨
٩

 

الرقم

١

٢

٣

٤

٥
٦

٧

٨
٩



 

للجنة 
 يذي،

  م٢٠

  .ة

  ضور

  
  
  

ال وصالحيات
لرئيس التنفي

١٢ة المالية 

  

خالل السنة ت

الحض

٤
٤
٤

  لس اإلدارة.

و س اإلدارة،
الومراجعة، 

 خالل السنة

الحضور

٧  
٦  
٨  
٤  
٦  

بعة إجتماعات

  لصفة

  جنة

ضويته في مجل

  تالية:

مجلس صالحيات
لجنة المو
 عليا.

ت ھذه اللجنة
    :حضور

١٦ 

أربوقد عقدت

ال

رئيس اللج
  عضو
  عضو

الل فترة عض

يام بالمھام الت

 شركة.

كمة الشركة.
فصل بين صال
 والمكافئآت،
من اإلدارة الع

 .دارة

ء، وقد عقدت
ألعضاء والح

 الصفة

  رئيس اللجنة
  عضو
  عضو
  عضو
  عضو

، وأعضاءالثة

  السم

  ي
  هللا التميمي

  نو

ھو عضو خال

ة التنفيذية القي
 لشركة.
العام للش غيلي
 

حوكسياسات
، وفر واضح
لترشيحات

اء اآلخرين م
ھا مجلس اإلد

أعضاء خمسة
جدول التالي ا

ر  ي
ع
ع
ع
ع

مين
GU

  س اإلدارة

 يذية:

ثالنفيذية من

اال

حمد علي الشدو
طارق علي عبدهللا
نير ھاشم البورن

ھاشم البورنو

اللجنة اإلدارة
إستراتيجية الش
ة األداء التشغ
رته التنفيذية.
س  فعالية تنفيذ

من وجود إطار
لجنة اوة،

األعضاحيات
م أخرى يطلبھ

 جعة:
خراجعة من

ر الجويظھ ،ت

  االســـــم

دالعزيز العوھلي
  هللا الراشد
  ر المعمر
  الصالح

  عيل عياش

اد الخليج للتأمي
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لجان مجلس

اللجنة التنفي 

كون اللجنة التن

  الرقم

أح  ١
ط  ٢
من  ٣

 السيد منير ھ

 كلف مجلس
تطبيق إ .١
مراجعة .٢
أداء إدار .٣
مراقبة ف .٤
التأكد م .٥

التنفيذية
وصالح

امأي مھ .٦

لجنة المراج 
كون لجنة المر

اجتماعات نية

عبدهللا عبد
عمر عبدهللا
خالد ناصر
زياد فؤاد ا

ل إسماعوائ
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نإ

لقد


تتكو
ثمان

  

  



 

ناطة 

 نھا.

جميع 

عمل 

ءات 

 
. 

 فيھا 
ومات 

 م،٢٠

  الحضور

٢  
٢  

٢  

والتي 

فيذ المھام المن

توصيات بشأن
 ة فيھا.

عابھم، وفي ج

خارج نطاق 

 
جراتابعة اال

شأنھا. الرأي ب
صيات بشأنھا.
س اإلدارة بما
ستعمال معلو

٠١٢ل العام 

  الصفة

  يس اللجنة
  عضو

  عضو

، وس اإلدارة
  .ھا

عاليتھا في تنف

عنھا وإبداء الت
ية الواردةحيح

ن وتحديد أتع
 توصياتھا.

 أي نشاط خ

حظاتھم عليه.
م المالية ومت

 اإلدارة وإبداء
دارة بأية توص
ألعضاء مجلس
سا الشركة و

خالل جتماعين

  م

رئي  الضبيب
  الشدوي

  لصالح

من قبل مجلس
وإعتمادھ عليھا

 
والتأكد من فع

قرير كتابي ع
راءات التصح
ققين القانونيين
 عند إعطاء ت
لموافقة على

ت وإبداء مالح
صوص القوائم

قديمھا لمجلس
الم مجلس اإلد
ض المصالح أل
تخدام أصول

إج ھذه اللجنة

االسم

خليفة دخيل
احمد علي ا

زياد فؤاد ا

كل مفصل م
لموافقة عل ٢

١٧ 

التالية:وليات
خلي للشركة و

خلية وإعداد تق
جرة تطبيق اال

 وتنحية المدق
ستقالليةر اال

 القانونيين وال
 ھم لعملھم.

ققي الحسابات
خصسابات ب

والسنوية قبل تق
ستخدمة وإعال
االت تعارض

ستاقة وسوء

ھ عقدت، وء
  حضور :

 النقد العربي
ر أموال استثما

افق مع قوانين
  ص االستثمار.

بشك اللجنة ذه
٠١٣م في قاد

اجعة المسؤو
ة التدقيق الداخ

 إلدارة.
مراجعة الداخ
اخلية ومتابعة
إلدارة بتعيين

 بعين اإلعتبار
طة المدققين 

خالل تأديتھ ه
راجعة مع مدق
 مدققي الحس

 الربع سنوية و
لمحاسبية المس
دارة بشأن حا
ف ذات عالق

  صي.

أعضاء ثالثة
ألعضاء والح

  ام اللجنة

يمات مؤسسة
اتھا بخصوص
إلدارة بما يتوا
عودي فيما يخص

ھذ مسؤوليات
معية العامة الق

مين
GU

لجنة المرات
ف على إدارة
 قبل مجلس اإل
ة إجراءات الم

قارير الداة الت
ة لمجلس اإل
ل يجب األخذ
ف على أنشط

ن بهيعة المكلف
ة برنامج المر
ة مالحظات

  بشأنھا.
 القوائم المالية
ة السياسات ال
ة لمجلس اإلد
ت مع أطراف
 للكسب الشخص

 :ثمار
ث من ستثمار

جدول التالي األ

تصاصات ومھا

ً ل تعليمار وفقا
توصيام  برفع
مجلس ا توجيه

نقد العربي السع

صالحيات وم
الجمضھا على
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شمل مسؤوليا
اإلشراف .١

بھا من
مراجعة .٢
مراجعة .٣
التوصية .٤

األحوال
اإلشراف .٥

المراجع
مراجعة .٦
مراجعة .٧

المتخذة
مراجعة .٨
مراجعة .٩
التوصية .١٠

العمليات
خاصة ل

 
اإلستثلجنة  
لجنة اإلس كون

وضح في الجد
 

إخت

 لجنة اإلستثم
ودي، حيث تقوم
كة بناًء على ت
يمات مؤسسة الن

د تم إعداد ص
وف يتم عرض

INS	
    إتحا
NS  

 

 
تشو

٠


تتكو
ونو

تعمل
السعو
الشرك
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لسنة 

عتمدة 

إلدارة 
حديد 

 ھا.
 ركة.

صالح 

ذيين، 

ثالثة 

جنة خالل ا

 

والمعايير المع
 األمانة.

ية مجلس اإل
بما في ذلك تح

يمكن إجراؤھ
ع مصلحة الشر
 تعارض مص

 وكبار التنفيذ

خالل السنة ث

 

قدت ھذه اللج

 الحضور

٢  
٢  
٢  

  
للسياسات و 

لة بالشرف وا
مناسبة لعضوي
لس اإلدارة، ب

 رة.
رات التي ييغي

تھا بما يتفق مع
دم وجود أيع

 خرى.
جلس اإلدارة

 األداء.

ھذه اللجنة خ

 الحضور

٣  
٣  
٣  

حيث عق ضاء
  ضور :

:وليات التالية
ً المجلس وفقا
 بجريمة مخلة
المھارات الم
 لعضوية مجل
 مجلس اإلدار
ت في شأن التغ
واقتراح معالجت
دمستقلين، وع
ركة تأمين إخ
ت أعضاء مج
عايير ترتبط با

ت ھيث عقد
  ضور :

١٨ 

أعض ثالثة
عضاء والحض

  الصفة

  س اللجنة
  عضو
  عضو

المسؤو كافآت
يح لعضوية ا
ص سبق إدانته
لمطلوبة من ا
الت المطلوبة
عضو ألعمال
فع التوصيات
جلس اإلدارة، و
 األعضاء الم
جلس إدارة شر
ضات ومكافآت

ستخدام معات

 أعضاء حي
ألعضاء والحض

  الصفة

  س اللجنة
  عضو
  عضو

 ت:آف
من تلمكافآ
التالي األعول

ا

رئيس
  ن

شيحات والمك
إلدارة بالترشي
شيح أي شخص

حتياجات المال
ات والمؤھال
 يخصصه الع
س اإلدارة ورف
ف والقوة في مج

ستقالليةامن
ل عضوية مج
ضحة لتعويض
تلك السياسات

ن ثالثةت م
دول التالي األ

ا

رئيس

مين
GU

والمكاف اتيح
وا اتيحترش

ضح في الجدو

  السم

  حمد الضبيب
الرحمن الرقطان

  جل

ترشلجنة الات
ة لمجلس اإل
عاة عدم ترش
عة السنوية لال
 وصف للقدر
لذي يلزم أن
ة ھيكل مجلس
جوانب الضعف
شكل سنوي م
 العضو يشغل
سياسات واض
ى عند وضع ت

:المعلومات
نية المعلومات
ضح في الجد

  السم

  وي

   لدوزا
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لجنة الترشي 
كون لجنة الت

ونوضتماعين، 

اال

خليفة دخيل مح
عبدالعزيز عبدا
أحمد سعد المعج

شمل مسؤوليا
التوصية .١

مع مرا
المراجع .٢

وإعداد
الوقت ا

مراجعة .٣
تحديد جو .٤
التأكد بش .٥

إذا كان
وضع س .٦

ويراعى
  

تقنية لجنة  
كون لجنة تقن

ونوض، تماعات

اال

أحمد علي الشدو
  وسيم سليمان

ھبيليتو بوي نالد
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ق لھا 

صير 

 لمھام

تكون 

يؤيده 

مركز 
عجل 

ركة، 

 إليھا 
سوف 

  
  سعودي

 بحيث تحقق

ى المدى القص

من القيام بال

الشركة وت ب

صويت اللذي ي

ار مكتب الم
سعد المع حمد

ؤسسين بالشر
  ركة.

عقود المشار
والذي س م٢

قيمة العقد
لایر س ٨٠٩,٦

يام بأعمالھا

ركة للنظم على

ت، والتأكد م

 مدى البعيد.
 

مات المتعلقة

جح على التص

عقد إيجاوھو 
عجل السيد/ أح

 اإلدارة والمؤ
 المالي بالشر
لعل ية للشركة
٠١٢ي العام

  دة العقد
دد بشكل

  وي
٠٠

  : لتالية
 الالزمة للقي

 يما يخصه.
تطلبات الشر

ظم المعلومات

ورھا على الم
ت مستخدميه.
 تقنية المعلوم

 ارة.
لصوت الراج

و ،عد المعجل
المع ز وسعد

عضاء مجلس
فيذي والمدير
 العامة العادي
ة للشركة في

مد  ع العقد
 مكاتب 

  ة
يجد
سنو

١٩ 

لمسؤوليات ال
م المعلومات
األقسام كل في
فنية إلدارة مت

أداء نظ على

الشركة وتطو
ات ومتطلبات
فيذ مشاريع
ن مجلس اإلد

ت، ويعود الص
 صوات.

  ة
دالعزيز وسع

عبدالعزيز كة
  

 وممتلكات أع
ع الرئيس التنف

معيةمن الج
العامة العادية

  جدت.
نوع

إيجار   إدارة
الشركة

ا ة المعلومات
ركة من نظم
 وتخدم كافة ا
تراتيجية والف

ظام للرقابة
 بة منھا.

يخدم أھداف 
يخدم مواصفا
نھائي في تنف
يات المقرة من
خذھا بالتصويت
ل تساوت األص

ذات عالقة ھة
وشركة عبدة

يث يمثل شرك
الشركة.ب ارة

مين لشركات
قود مبرمة مع
 على موافقة
لى الجمعية ا

إن وج لقوانين
 صفته
عضو مجلس

مين
GU

تقنيةلجنة ات
تياجات الشرح

 على أعمالھا
خدمات اإلست

. 
من وجود نظ

المطلو تيجية
من أن النظام ي
من أن النظام ي
لھا القرار الن
 مع الصالحي
رارات يتم أخ
للجنة في حال

عقود مع جھ
م بين الشركة
ة بالدمام، حي

دااإلمجلس  ء
قود وثائق تأم

عق ةلشركة أي
تم الحصول
 عرضھا عل
سب اللوائح وا

  المسئولص
لمعجل (ممثل
ة عبدالعزيز

  جل)
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شمل مسؤوليا
إحتقييم  .١

الرقابة
تقديم الخ .٢

والبعيد.
التأكد م .٣

اإلسترات
التأكد م .٤
التأكد م .٥
يكون ل .٦

متوافقة
كل القر .٧

رئيس ا
  

ع:  أحد عشر 
د إيجار مبرم
ئيسي للشركة

أحد أعضاءھو 
وجد عقيضاً ي

ال يوجد لدى ال
تبين ھنا بأنه 
تم اله، حيث

ون سنوياً حس
سم الشخصا  

سعد ال أحمد
عن شركة
وسعد المعج
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الرئ
وھو
وأيض
وال
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 ، م٢
دالت 

ي ذفي

 بما ن

لمكافآت 
  دير المالي

و وم أ

مالية 

سمبر 

  تقطاع)

٠١٢ديسمبر 
لغت ھذه البد

 الرئيس التنف
  .ي

كبار التنفيذيين

من تلقوا أعلى ا
 التنفيذي والمد

٢,٥  
٩١  
٣,٥  

رائب أو رسو

لمھاية السنة ا

ديس ٣١ في 

كاة+ضريبة إست
  جتماعية

  

د ٣١ھية في
بل حيثمنه، 

فيھم اين بمي
سعودي لایر ٣

س اإلدارة وك

تنفيذيين ممر ال
فيھم الرئيس ن

٥٩٢,٠٠٠
١٠,٤٩٩
٥٠٢,٤٩٩

زكاة أو الضر
 ا :

 تسدد حتى نھ

ر والمنتھية

  سبب الدفع
(زكالسعودي بة

اإلجة للتأمينات 
تأشيرات جديدة

: 
السنة المنتھل

ان المنبثقة م

 :بالشركة
ذي كبار التنفي

٣,٥٠٢,٤٩٩
عضاء مجلس

خمسة من كبار
التعويضات بمن

 المتعلقة بالز
صيلھاادون تف

مستحقة ولم

ضوع التقرير
  ل التالي:

س
والضريب الزكاة

المؤسسة العامة
وت روج وعودة

٢٠ 

اإلدارةجلس
خالل س اإلدارة
اللجاو إلدارة

 

التنفيذيينار
ة لخمسة من

٩ بقيمة بدالت
مدفوعة إلى أ

جلس غير
وا  لمستقلين

٧٥  
٧٥  

ة والمدفوعة
وفيما يلي تجد

 : داد
عات نظامية م

ل السنة موض
الجدول حسب

احسب قانون 
حسب قانون ا

كفالة وخرنقل 

آت أعضاء مج
عضاء مجلس

مجلس ا ات
 .السنةخالل

خمسة من كبا
رةالل ھذه الفت
ت وبتعويضا

يل المبالغ الم
  : ر المالي

أعضاء المج
التنفيذيين/ ال
- 
,٠٠٠
,٠٠٠

  النظامية
امية المستحقة
ة ودتھا الشرك

السدمستحقة 
مدفوع ةكة أي

:  المدفوعة
لنظامية خالل

ح )لایر ٩,٦١

٢٠١٢  
٤,٢٥٦,٣٩  
١,١٣٤,٤٨  
٣٦٥,٣  

مين
GU

مزايا ومكافآ 
أي مكافأة ألع 

جتماعاإضور
لایر سعودي خ

 المدفوعة لخ
لمدفوعة خال
من رواتب وت
يوضح تفاصي
نفيذي والمدير

ضاء المجلس
  لتنفيذيين

-  
٨٢,٥٠٠  
٨٢,٥٠٠  

المدفوعات 
فوعات النظا
ت أخرى تكبد

عات النظامية
د على الشرك

 .ع التقرير
عات النظامية

ت الالمدفوع
٧,٦٠٧( م 

  ھا
٩٦

٨٣  جتماعية
١٥  ت
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 : عشر اثنا 
تدفع الشركة

بدالت حضط 
لایر )١٥٧,٥٠

التعويضات 
الالمبالغ رت 

مدير المالي م
جدول التالي ي
ھم الرئيس التن

أعض
ا

  يضات

  

: عشر ثالثة 
نوضح المدف

مستحقات ةأي
  
المدفوع - ١

ال يوجد
موضوع

المدفوع - ٢
بلغت ال
٢٠١٢

جھة المدفوع لھ
  ة والدخل 

مة للتأمينات االج
 وإدارة الجوازات
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جھات 

Head of Cen
Claims
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Compliance 
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Claims 

Dammam 
Motor Claims

Jeddah  Motor 
Claims

Riya
Mot

Dam
Mot

Jedd
Mot

Dammam

  قساط

 سجالت الفروع

 جھة من الج

ntral 

e

He
U

dit Committee 

Internal Audit 

adh  Non-
or Claims

mam Non-
or Claims

dah  Non-
or Claims

Riyadh Mo
U/W

Dammam
Motor U/

Jeddah Mo
U/W

Riyad

Branch Manager 
Jeddah

  سبب الدفع
ة باأللف من األق
  صافي األقساط

  ن 
+ إستخراج ية

أي ة من قبل

ead of Central 
Underwriting
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Executive
Secretary
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m
W

otor

Riyadh Non-
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Motor U/W

Executiv
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DGM
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س
وھي خمسة ف
% من ص١ ف

سجل المساھمين
العضوية السنوي

 على الشركة

C
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Head of Central 
Medical

in Charge

Board of

e 
y

Riyadh  
Medical U/W

Dammam
Medical

U/W
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Medical

U/W
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Dam
Me
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Jed
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ve 
ee  

٢١ 

رسوم اإلشراف
رسوم اإلشراف
إتفاقية إدارة س
رسوم تجديد ا

  

عقوبة أي ض

  ركة

CEO

Reinsurance

f Directors

Inve
Com

yadh  
edical
aims 

mmam 
edical
aims 

ddah  
edical
aims 

٢٠١٢  
٢,٠٧٢,٣٢  
١,٤٤٩,٨٦  
٣٠٠,٠  
٣٩,٢٢  

٩,٦١٧,٦٠  

 لجزاءات
تم فرضي لم ر
 

تنظيمي للشر

IT Custom
Service

Management 
committee

Remune
and nom

comm

estment 
mmittee 

Propo
Strategic Part 

aut

c

مين
GU

  ھا
٢٨  ي

٦٠  اوني
٠٠  ول

٢٥
٧

االعقوبات و 
ضوع التقرير

 مية بالمملكة.

الھيكل الت : ر

Human 
Resources 

and 
Administration

CFO

mer 
e 

IT
Committee
Proposed

eration 
mination 
mittee 

osed Organization
only – Detailed alo
thority is under deve

RI
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جھة المدفوع لھ
لعربي السعودي
ن الصحي التعا

تداو -  السعودية 
  ة

  مالي الدفعات

:أربعة عشر 
الفترة موض الل

قابية والنظام

عشر خمسة  
 

O Chief Sales &
Marketing Offic

Risk
 Committee
Proposed 

e 
d

al structure
ng with delegation 
elopment.

Risk
Management

INS	
    إتحا
NS  

 

 
الج إسم

مؤسسة النقد ا
مجلس الضمان
السوق المالية
وزارة التجارة
إجم

 


خال
الرق

  



& 
cer

of 

  



 

 

فيذية 

 رير.

 نسبة التغير

-  

-  

-  

-  
-  
-  

-  

٢٠٠٠%  
-  
-  

-  

- 
-  
- 

واإلدارة التنف

التقر موضوع

 صافي التغير

  ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد
 ال يوجد
 ال يوجد

 ال يوجد

٢٠,٠٠٠ 
١,٠٠٠ 
 ال يوجد

  ال يوجد

- 
-  
- 

لس اإلدارة و

 خالل السنة م

ة في نھاية  
  العام

ص

٣٣٣,٦  

٥٤٣,٤  

١٠,٠٠  

١,٠٠  
٢,٠٠  
٣,٨٢  

٣٦٠,٨  

١,٠٠  
١,٠٠  
١,٠٠  

  

١,٠٠  

- 
-  
- 

ألعضاء مجلس
 

غير المباشرة

في 
  عام

الملكية

٠٠  ٣٣

٠٠  ٥٤

٠٠  ١

٠  ١
٠  ٢
٢  ٣

٠٠  ٣٦

٠  ٢١
٠

٠  ١

٠  ١

٢٢ 

ر المباشرة أل
 ألوالد القصر

  المباشرة وغ

  ة
الملكية
بداية الع

٣٣,٦٠٠

٣,٤٠٠  ة

٠,٠٠٠

,٠٠٠
,٠٠٠
٣,٨٢٢

٠,٨٠٠  ة

١,٠٠٠
-  

,٠٠٠

,٠٠٠

- 
-  
- 

مباشرة وغير
الزوجة و األ

 في المصالح

نوع الملكية

  مباشرة

غير مباشرة

  مباشر

  مباشرة
  مباشرة
  مباشرة

غير مباشرة

  مباشرة
  مباشرة
  مباشرة

  مباشرة

- 
- 
- 

مين
GU

المصالح الم 
متضمنة ركة

وضح التغير

  يذيين

  ارة

ن شركة عبد

  طان
 

ن شركة عبد

 
 

أ من تاريخ

اد الخليج للتأمي
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:عشر ستة 
بأسھم الشر

  
جدول التالي يو

  

ضاء وكبار التنفي

ضاء مجلس اإلد

  لي التركي 
(ممثل عن عجل

  المعجل)

بد الرحمن الرقط
 حمد الضبيب 

  مد الشدوي 
(ممثل عنصالح 

  ب وأوالده)
  التميمي
  راشد

 من العبدالكريم
كبار التنفيذيين
البورنو ( بدأ

  م)٢
   خاطر  

  ماد
  ين
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الج

األعض

أعض

عبد العزيز عل
أحمد سعد المع
العزيز وسعد ا

عبد العزيز عب
خليفة دخيل مح
أحمد علي أحم
زياد فؤاد الص
القادر المھيدب
طارق عبدهللا 
عمر عبدهللا الر
خالد عبدالرحم
ك
منير ھاشم ا

١٠/٠٧/٠١١
الياس جوزف
نافع جميل حما
غالم محي الدي

  
  
  
  
  
  
  
  



 

ضواً 

  ضوية

٢  

٢  

٢ 
٢  

عمال 
ونقل 
 ھذه 
 مدد 

 ً من  ا

وادث 
فقط، 

رة الشركة عض

تاريخ العض

-  

-  

٢٠٠٩

٢٠٠٤

-  

-  

-  

-  

- ٠٠٤
- ٠١٠

األع  خدمات 
ل تحويالتھا و
بقة، وتسري
ً لمدة أو لقائيا
اًل ثالثين يوم

معاينة الحو ت
ية السعودية ف

و مجلس إدار

  

  ريب

  ريب

 ية
  با

تقديمل ،م٢٠
التھا وتسجيل
راءات المطبق

جدد تليان وت
 غير ذلك قبل

 تقديم خدمات
لمملكة العربي

ي يكون عضو

شركات األخرى

  ال يوجد

  ال يوجد

ركة الخليج للتدر

ركة الخليج للتدر

  ال يوجد

  ال يوجد

  ال يوجد

  ال يوجد

إسمنت السعودي
مجموعة سامبا

١٢مين للعام 
وتحديث سجال
لوائح واإلجر
 تاريخ السري
حد الطرفين

ھو عقدين و
ية للمدن في ا

٢٣ 

لمساھمة التي

الش

شر

شر

- 
-

: 
سجل المساھم
ا وصيانتھا و
 لألنظمة والل
 إعتباراً من

لم يخطر أ ما

خدمات التأمي
لحدود اإلداري

ء الشركات ال

  الصفة

  الرئيس

  عضو

 عضو

  عضو

  عضو

  عضو

  عضو

  عضو

  عضو

 برمة
ودية (تداول)
داول إلدارة س

حفظھاوسھم
لشركة وفقاً

حدوا ميالدي
ط واألحكام م

  : لتأمين
ركة نجم لخ ش

داخل نطاق ال

مين
GU

بيان بأسماء 
 إدارتھا: 

  لتركي

  لضبيب

  ن الرقطان

  شدوي

  الح

  التميمي

  جل

  اشد

  بدالكريم

العقود المب : 
المالية السعو

مع تد العقد يد
ة بتسجيل األ
 لمساھمي ال
ة لمدة عام م
بنفس الشروط

. 
جم لخدمات ال

تعاقد معيد ال
ية التي تقع د

اد الخليج للتأمي
LF UNION IN

:عشر سبعة 
في مجالس

  االسم

د العزيز علي ال

ة دخيل محمد ال

زيز عبد الرحمن

مد علي أحمد الش

زياد فؤاد الصا

ق علي عبدهللا ا

أحمد سعد المعج

عمر عبدهللا الر

عبدالرحمن العب

 
عشر ثمانية 

السوق ا -١
تجديدتم 

الخاصة
الملكية
االتفاقية
مماثلة ب
إنتھائھا

شركة نج - ٢
تم تجدي
المروري
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عبد

خليفة

عبد العز

أحم

طارق

أ

ع

خالد 





 

كبات 
طرفاً 
نظام 
طلب 

الدية 
 وكل 

 سنة 

ودية، 
كبات 
رات 
يوجد 
اتفاق 

ارير 

مملكة 
. ھري

ادات 
وزيع 
جلس 

وسحب المرك
ميل الشركة ط
لشركة إلى ن

لم يط خرى ما

لمدة سنة ميال
لبات الشركة

 .ة

ت، مدة العقد

لعربية السعو
ء تأمين المرك
 لتخزين سيار
طقة الغربية في

د باالدية تجد

 لمعايير التقا
  ة السعودية.

عليھا في الم
ر غير جوھر

تقيَّد اإليرا ،ن
ديد أساس تو
ل أعضاء مج

ت الالزمة و
تي يكون عم
المصدرة بال

ً لمدة سنة  خأا

 
ل ر المحدودة

ك إلدارة مطال
عمالء الشركة

ة واإلستشارات

ة بالمملكة ال
ء لخدمة عمال
سامة الخليج
ى، أما المنط
ته سنة ميال

٢٠١٢ً ، وفقا
مملكة العربية
ة المتعارف ع
جة لذلك يعتبر
ن والمساھمين
القة، ويتم تحد
عتمد من قبل

ل التسعيرات
ح لھا به والت
ئق التأمين 
ويتجدد تلقائياً

  .نتھائهامن 
)CARS( :

ت واألخطار
طرفين، وذلك
ن يخدمون ع

نونية للشركة

صحي للشركة
السيارات لت

 مؤسسة ابتس
رقية والوسطى
لسيارات مدت

٢ديسمبر  ٣
ف عليھا في الم
ير المحاسبية

لية نتيجم الما
مليات التأمين
ية ذات العال

دارة وتعل اإل

٢٤ 

ضرار وعمل
 وفق المصرح
سيارات لوثائ
الدية واحدة و
ً  تسعين يوم ا
( ةر المحدود

مات المطالبات
جدد باتفاق الط
المملكة والذين

ام بالمھام القا
  فين.

ء التأمين الص
شركات خدمات
د التعاقد مع
منطقتين الشر
 لمزادات ال

١منتھية في
بية المتعارف
ً للمعايي  طبقا
 على القوائم
ة لكل من عم
فاتر المحاسبي
ركة من قبل

 وتقدير األض
ن اإلصالح

ل بيانات الس
لعقد سنة ميال
أو تعديله قبل
لبات واألخطار
ع شركة خدم

يج ميالدية سنة
دمي الخدمة با
 ت القانونية
للقيا  الغزاوي

 بإتفاق الطرف

خدمة لعمالء
مع ورش وش
ً تم تجديد ضا
للم دات عليھا

 فريد النھدي

 حسابية:
للسنة الم ركة

عايير المحاسب
يتم إعدادھا
ك فإن التأثير
سبية منفصلة
نشاط في الدف
عمليات المشتر

مين
GU

 المسؤولية
ررة إلى أماكن

ويلوكذلك تح
ومدة ھذا ا ،

طرفين فسخه أ
خدمات المطالب

معيد التعاقد
 بعقد مدته سن
ق بشؤون مقد
ي لإلستشارات
قد مع شركة
 قابلة للتجديد

 : خرى
مع مقدمي الخ
 يوجد عقود م

، وأيضة ككل
 وعمل المزاد
مع مؤسسة

  .ن

السجالت الح 
م المالية للشر
ليس وفقاً للمع
ائم المالية لم
ية، ومع ذلك
ة بدفاتر محاس
ن خاصة بكل

شئة عن العم

اد الخليج للتأمي
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وتحديد
المتضر

، وفيھا
المرور
أحد الط

شركة خ -٣
تجدي تم

،أخرى
ما يتعلق

يالغزاو -٤
التعاقتم 

ميالدية
عقود أخ -٥

عقود م
وأيضاً
بالمملكة
الحطام
تعاقد م
الطرفين

تسعة عشر: 
 إعداد القوائم
الية الدولية و
عليه فإن القوا
ربية السعودي
حتفظ الشركة
مصاريف الخ
صاريف الناش

  دارة.
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تم
الما
وع
العر
وتح
والم
المص
اإلد

  



 

ارف 

حديد 
شكل 

قساط 
يولة، 

جودة 
خلية 

ل في 

ريجياً 
  ر من

Sp(. 

المھنية المتعا

تحلكل منتظم 
تعامل معھا بش

ق، مخاطر أق
 مخاطر السي

  لية:

 .شركة

لموجمخاطر ا
ل الرقابة الدا

.   
بشكل مفصل 

تنفذ تدر شركة
شركة الصادر
ponsoring

  

والمعايير اس 

بشك كتواري أ
كة وكيفية الت

خاطر السوق
الستثمارات،

إلجراءات التال

 
ل وخارج الش

لتقليل الم سبة
ارات من قبل
جعة الداخلية)

مبينةر مخاط

الشروستمرة،
رة مخاطر الش
g Organiz
.بي السعودي

ً لألسس طبقا

ة باستشاري
ر على الشرك

شتمل على مخ
مخاطر اال 

اإل إتباع ا يتم

شكل منتظم.
داخل ي العالقة

لرقابية المناس
ختبالمتعلقة ال

وإدارة المراج
إدارة ھذه الم

  م.٢٠١٢ر
 ھي عملية مس
 الموحد إلدار
zation of 
سة النقد العرب

٢٥ 

 خاطر
قابة الداخلية

باالستعانة كة
م أثر المخاطر

تش ه الشركة
عادة التأمين،

ياً كان نوعھا

ط المخاطر بش
شاريين وذوي

ال جراءاتاإل
مة الرقابية ال
رة المخاطر، و
كة وطريقة إ

ديسمبر ٣١ي
 وتشخيصھا
 على اإلطار
the Trea

درة عن مؤسس

ية وإدارة المخ
م الرنظال ت

الشرك قامت 
مياجھھا، وتقي

ة التي تواجه
، مخاطر إع

  عمليات.
ھھا الشركة أي

  طر.

 تم تحديدھا.

 اطر.
مخاطر ومحيط
مر مع االستش

سياسات وال
خضع األنظمت

لنظامية، إدار
شركبعمليات ال

رة المنتھية في
ارة المخاطر
خاطر استناداً

ad way C
مخاطر الصاد

مين
GU

قابة الداخليلر
سات والمدونات

،رة المخاطر
ملة التي ستوا

خاطر المحددة
ر المطالبات،
ن، مخاطر الع
ر التي تواجھ
 محيط المخاط

 لمخاطر.
لمخاطر التي

 مخاطر.
إدارة المخاو 

ومراجعة المخ
ل بشكل مستم

وضعب شركة
تل مستمر، و
دارة الرقابة ال
سية المتعلقة بع
ئم المالية للفتر
فإن عملية إدا
تشخيص المخ
Commissi
مية إلدارة الم

اد الخليج للتأمي
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ال : عشرون 
السياس  إعداد
  . يھا

إدار مجال ت
خاطر المحتم

  سب.  
المخعليه فإن 
طرمين، مخا

خاطر االئتمان
إلدارة المخاطر

تأسيس .١
التحديد  .٢
تحليل ال .٣
تقييم الم .٤
معالجة .٥
مراقبة و .٦
التواصل .٧

الش إدارةقوم 
محتملة بشكل

إد( كل منتظم
خاطر الرئيس

القوائاحات ض
ى أية حال، ف
ھجية شاملة لت

COS )on
الئحة التنظيم
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تم
علي

تحت
المخ
مناس
وع
التأم
مخ
وإل

  
وتق
والم
بشك
المخ
ايض
على
منھ

SO
والال

  
  
  



 

ليات 
ظام، 
أيضاً 
راض 

جعة ا
ن قبل 
لمالية 
إدارة 
 النقد 

عمل 
أمور 

شركة 
وائح 
مالية 

، جعة
مرار 
شركة 
 تماع

على  
 وبرز

لعامة 
مالية  

   ة بالشركة
و أحد المسؤل
ف عليه بانتظ
ه بفاعلية، وأ
ما يحقق أغر

ا عمليات المر
الية األداء من
جعة القوائم ال
لصادرة عن إ
يمات مؤسسة

على تقارير 
ن وجود اية أ

يع فروع الش
واألنظمة واللو
في النتائج الم

ة لجنة المراج
ش بعدم االستم
ابات بين الش

إجت أقرحيث 
م٠١/٢٠١٣

تر ھاوس كو
ظر الجمعية الع
معابھم للسنة ال

رقابة الداخلية
المساھمة ھو
جعة " تشرف
داخلية وتنفيذه
 وتطويره بم

خلي العديد من
 من دقة وفعا
ساھمة في مراج
كان للتقارير ال
ة مباشرة بتعلي

  ي التعاوني.
لس اإلدارة ع
ظام ولم يتبين

عام في جميع
ق القرارات و
 يتم عكسھا ف

ء على توصية
دوش ويت آند

تسوية الحسا
ح ،ت الشركة
١٤/١لموافق

برايس ووت/ ة
وستنظ .م٢٠

ھم وتحديد أتع

 إجراءات الر
ة للشركات ا
 " لجنة مراج
ام الرقابة الد
فعيل النظام

ة التدقيق الداخ
التاكدن شأنھا 

ضافة إلى المس
ل العام، كما ك
لتي لھا عالقة

مان الصحيض
فقد إطلع مجل
نتظع سنوية با

حالي بشكل ع
بيقشركة لتط

والتي لفعلية

لخارجي بناًء
سھم السادة ديلو
 بمراجعة وت
جعة حسابات

ال ھـ١٤٣٤/
، والسادةيون

١٢ديسمبر 
ن أو إستبدالھ

٢٦ 

سنوية لفاعلية
رقابة الداخلية
خالل وجود
من كفاية نظا
 من شأنھا تف

  كفاءة عالية.

كة متمثلة بإدار
والتي كان من
ة بالشركة، إض
 الرقابية خالل

ر األعمال الي
ضاً مجلس الض
ة الدورية، ف
م المالية الربع

ام الرقابة الح
تابعة إدارة الش
إلى النتائج ال

ير المراجع ال
لحسابات نفسھ
ث تم تكليفھم
ض مع مراج

٠٢/٠٣في  د
ون وإستشاري

٣١نتھية في
جعين الحاليين

لمراجعة السن
إجراءات الر
لشركة من خ
 إلى التحقق م
جلس اإلدارة
المساھمين بك

داخلية بالشركة
خالل العام، و
ارات المختلفة
عمل الجھات
 في متابعة سي
سوق المال وايض
جنة المراجعة
راجعة القوائم

بيق نظاة تط
ً بمتشي د أيضا

ية للوصول إ

الحسابات ي
 اإلدارة بتغيي
بة مراجعي ال
حساباتھا، حيث

 والذي يتعارض
شركة المنعقد
اسبون قانونيو
كة للسنة المن
ة تعيين المراج

مين
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نتائج ال : ون
 من فاعلية إ
جلس إدارة ا
نة المراجعة

لمج وصيات
حمي مصالح ا

ت المراجعة الد
ً خ خاصة أيضا
 األقسام واإلدا
ھائية وتنسيق ع
خلي دور ھام

وھيئة سوودي
 إجتماعات لج
مة له عن مر

 نشيد بفاعية
إلدارات، ونش
جھات الرقابي

  وياً.

يمراجع:  ون
ية من مجلس
بناًء على رغب
 لمراجعة حس
إلستراتيجي

امة العادية للش
البسام محا/ ة

حسابات الشر
ركة في إعادة

اد الخليج للتأمي
LF UNION IN

واحد وعشرو 
إن التحقق

المناطة بمج
وتھدف لجن
تقديم أية تو
الشركة ويح

  
ھذا وقد نفذت
الدورية والخ
العاملين في
األولية والنھ
التدقيق الداخ
العربي السعو
وبناء على

اللجنة المقدم
  جوھرية.
فإننا وعليه

واألقسام وا
المتعلقة بالج
للشركة سنو

اثنان وعشرو 
توجد توصي
وجاء ذلك ب
مع الشركة
والشريك اإل

ة العاالجمعي
لسادةتعيين ا

كمراجعي ح
المقبلة للشر
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إلدارة 

صادرة 

 اھمة

 تسعة
عشرة 

حفاظ 
إدارة 

تھية في 

ھة ذات 
طرفاً فيه 
 المالي 

 بفاعلية 
جراءات 

مواصلة 

ة ومجلس اإل

لشركات الص

بة تنظم مسا
 س اإلدارة.

ير الشركة ت
كون من ع م

الشركة والح ة
قدمت له من إ

  رة
المنتھ ة المالية

عقود مع جھ
ت الشركة طر
ذي أو المدير

  
مة وتم تنفيذه
وية لفاعلية إج

شركة على م

جنة المراجعة

ئحة حوكمة ال

 سياسة مكتوب
 من قبل مجلس
ً يدي رة حاليا
 مجلس إدارة

ى إستمرارية
لومات التي قد

ومجلس اإلدار
ة خالل السنة

 في فقرة "ع
كانت صلحة أو

لرئيس التنفيذ
  نھم.

كل الصحيح.
ى أسس سليم
مراجعة السنو

شأن قدرة الش

لى توصية لج

ھي تلتزم بالئ

ركة بوضع
بھذا الشأن اً ي

إلدار مجلس ا
دارة الشركة

 وحرصه على
 في ظل المعل

كيد الشركة و
 على الشركة

  .م٢
تي تم ذكرھا

ذو مص عقدي
للحة جوھرية 
عالقة بأي من
حسابات بالشك
خلية أعد على
 في نتائج الم

  شركة.
شك يذكر بش

٢٧ 

د اإلطالع عل

مة الشركة وھ
  د التالية :

 لم تقم الشر
نھائي اً خذ قرار

عدد أعضاء
ساسي يتولى إد

من المجلس.

جلس اإلدارة
ن أجله، فإنه

تأك
د أي قروض

٢٠١٢ سمبر
عدا العقود التي

أييوجد  ال"
جد فيه مصلح
يي شخص ذ

اد سجالت الح
ام الرقابة الدا

ذكره دا ماتم
 الداخلية بالش
 يوجد أي ش

  ا.

بعد م٢٠١٣

 ة الشركات
داخلية لحوكم
فيما عدا الموا

:)٥قرة (ھـ
ة، ألنه لم يتخ
بخصوص ع
قاً للنظام األس

البعض م وج

 رات
موكلة إلى مج
ذي أسست من

  ة
اليوجد
ديس ٣١

رية
 ارة
ركة

فيما ع
عالقة"

توج وأ
أليأو 

تم إعدا

  ة
أن نظا
فيما عد
الرقابة
أنه ال
نشاطھا

مين
GU

ديسمبر ٣١ 
  أن.
حوكمة : ون

كة الالئحة الد
سوق المالية ف

الفق) ١٠ة (
كة اإلجتماعية

ب )أ -١٢(ة
ضاء، بينما طبق
ضاء نظراً لخرو

اإلقرار : رون
 المسؤولية الم
جل الھدف الذ

  كد ما يلي:

  ع اإلقرار

ض على الشركة

صلحة جوھر
مجلس اإلد ء

ين تكون الشر
  طرفاً فيه

 ت الحسابات

رقابة الداخلية

  ستمرارية

اد الخليج للتأمي
LF UNION IN

المنتھية في
في ھذا الشأ

عشروو ثالثة 
أعدت الشرك
عن ھيئة الس

المادة .١
الشرك

المادة .٢
أعضا
أعضا

 
وعشرأربعة  

من منطلق
عليھا من أج
الشركة يؤك

  
نوع 

القروض

عقد ذو مص
عضاأ مع 

أو التنفيذيي
ط
سجالت

نظام الر

االس
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الرقم
١  

٢  

٣  
٤  

٥  



 

 ١٠ 

 على 

 

 لجنة 
م ٢٠

وولي 
لرقي 

صل 
اضر 
ستمر 

م الموافق٢

رح ويوصي

 .م٢٠
.٢٠١٢ في 

 ة.
ين من قبل

١٣ديسمبر 

ن الشريفين و
للغالية وبناءة 

دعمھم المتوا
ى أعمدة الحا

الجھد المس ى

______  
  ركي
  رة

٠١٣فبراير  

س اإلدارة يقتر

٠١٢للعام  رة
مالي المنتھي

اإلدارة مجلس
 بين المرشحي

د ٣١ھي في

خادم الحرمين
ونه من ثقة غ

لعمالء على د
 واإلمتنان إلى
منسوبيھا على

_________
زيز علي التر

اإلداس مجلس

 ٢٠بتاريخ 

ر، فإن مجلس

 مجلس اإلدار
سابات للعام الم

أعضاء م قود
 للشركة من
 المالي المنتھ

 .مابھ

خلره وإمتنانه 
 على ما يولو

لمساھمين وال
خالص الشكر
و حاد الخليج
  ر الشركة. 

________
عبدالعز
رئيس

٢٨ 

 لية
لس اإلدارة ب

في ھذا التقرير

جاء في تقرير
الحس ي مراقب
اص بعقص الخ

ب الحسابات
 المالية للعام
ة وتحديد أتعاب

عبر عن شكر
ومة الرشيدة

 إلى السادة ال
ً خ تھا، وأيضا
في شركة إتح
وتقدم وتطوير

القوائم المال د
 من قبل مجل

 ت
نقاط وشرح ف

:  
فقة على ما ج
مالية وتقرير
جديد الترخيص
ختيار مراقب
جعة القوائم
ة الربع سنوية

فرصة ليعه ال
وللحكو – هللا

شكره وتقديره
ومجلس إدارت
 إدارة وموظف
على تحسين و

مين
GU

اعتماد :شرون
لقوائم المالية

  .ھـ١٤٣٤ 

: التوصياتون
ن نق ما تقدم م

اھمين ما يلي
صديق والمواف

ماد القوائم المت
وافقة على تج
وافقة على إخ
راجعة، لمراج
بيانات المالية

ھذه س اإلدارة
حفظھما –ن

  .لوطني

ً ش جلس أيضا
بالشركة وية

والمتمثلة في
والذي ساعد ع

اد الخليج للتأمي
LF UNION IN

وعشر خمسة 
تم اعتماد ال
ربيع الثاني

  
وعشرو ستة 

أنه في ظل
السادة المسا

التص .١
تإع .٢
المو .٣
المو .٤

المر
والب

 الخاتمة : 
يغتنم مجلس
عھده األمين
باإلقتصاد ال

  

ويسجل المج
وثقتھم الغالي

ل وبوالمستق
والمخلص و
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