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 تقر�ر مجلس ادارة

 ،ون املساهمالسادة 

 به التقر�ر السنوي ا�خامس  يقدم للسادة املساهم�ن�سر مجلس إدارة شركة أكسا للتأم�ن التعاو�ي أن 
ً
دققة للسنة مرفقا

ُ
املالية القوائم املالية امل

طورات والنتائج املالية وا�شطة يعد هذا التقر�ر بمثابة عرض ألهم التو  ع�� القوائم املالية. ايضاحات، و2014د�سم�� عام  31املن��ية �� 

 .بناًء ع�� اللوائح التنظيمية افصاحاتالتشغيلية و

 النشاط الرئي�ىي  .1

 اكسا تأسست شركة �� اململكة العر�ية السعودية.م�جلة ") �� شركة مساهمة عامة سعودية الشركةشركة أكسا للتأم�ن التعاو�ي ("أكسا" أو "

�� بوزارة التجارة الشركة ��جيل تم و  (تار�خ التأسيس). 2009يونيو  3، املوافق هـ 1430 الثا�يجمادى  10بتار�خ ، 192/قالوزاري رقم بموجب القرار 

ص. امل�جل هو الشركة عنوان و . 2009يوليو  13املوافق  هـ 1430رجب  20بتار�خ  1010271203بموجب ال�جل التجاري رقم  �� الر�اض والصناعة

) �� اململكة املح��تأم�ن وإعادة التأم�ن (الأعمال مزاولة �تمثل النشاط الرئي�ىي للشركة �� و  اململكة العر�ية السعودية. ،11421، الر�اض 753رقم  ب.

 العر�ية السعودية وفق
ً
ية ملبادئ التأم�ن التعاو�ي ع�� النحو املنصوص عليه �� قوان�ن ولوائح التأم�ن التعاو�ي املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعود ا

ملمارسة أعمال  ("ساما") ع�� ترخيصها من مؤسسة النقد العر�ي السعودي الشركة حصلت و  .("ساما") عن مؤسسة النقد العر�ي السعوديالصادرة 

يناير،  26املوافق  هـ 1431صفر  11بتار�خ  25/20101. م.ن/تالتأم�ن وإعادة التأم�ن العام والط�ي �� اململكة العر�ية السعودية بموجب رخصة رقم 

 .2012د�سم��  24هـ املوافق 1434صفر  11وتم تجديد تصر�ح مؤسسة النقد العر�ي السعودي بتار�خ  .م2010

والتأم�ن  ،والتأم�ن ع�� املمتل�ات ،بما �� ذلك التأم�ن الهند�ىي، والتأم�ن ضد ا�حرائقمن التأم�ن منتجات متنوعة �� فئات مختلفة الشركة وتوفر 

الرئي�ىي �� الر�اض ولها ثالثة فروع الشركة �قع مقر و  والتأم�ن ا�جما�� ع�� ا�حياة. ،، والتأم�ن الص��املركباتوالتأم�ن ع��  البحري (البضائع)،

 وا�خ��) ونقاط بيع �� �ل من املنطقة الوسطى والشرقية الغر�ية. ،إقليمية �� ثالث مدن رئيسية (الر�اض، جدة

 املستقبليةالتوقعات التطورات الهامة و  .2

 الشركة التطورات الهامة ��  )أ (

 250بمبلغ  عن طر�ق طرح اسهم حقوق اولو�ة لز�ادة رأس املال (ساما) موافقة مؤسسة النقد العر�ي السعوديع�� شركة الحصلت  •

 ؛م24/04/2014��  بقيمة اسمية مليون ر�ال

 ؛م26/11/2014��  �ةعن طر�ق طرح اسهم حقوق اولو  الشركةز�ادة رأس مال ع�� هيئة السوق املالية  توافق •

 :للقيام ععملية البيع الك��و�يحصلت الشركة ع�� موافقة مؤسسة النقد العر�ي السعودي (ساما)  •

 ؛2014الل عام  من مجلس الضمان الص�� التعاو�ي خ عتمادتم تجديد ا  •

 مراجعة عملية التسع�� للتأم�ن الص�� والتأم�ن ع�� املركبات وفقالشركة أكملت  •
ً
  ؛النظامية للمتطلبات ا

 ظلت السعودة محور  •
ً
 رئيسي ا

ً
الشركة ٪، مع مواصلة 51أك�� من الشركة بلغت �سبة سعودة  .أكسا للتأم�ن التعاو�يالهتمام شركة  ا

 ؛�� ترقية املواطن�ن السعودي�ن �� مناصب رئيسية ستثمار لال 

 ؛منافذ بيع �� مواقع مختلفة �� اململكة العر�ية السعوديةالشركة افتتحت  •

 .مؤسسة النقد العر�ي السعوديا�حصول ع�� املوافقات ا�خاصة باملنتجات من متاععة عملية الشركة صل توا •
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 / ا�خططاملستقبليةالنظرة  )ب (

�عز�ز القدرات التنافسية للشركة لز�ادة حص��ا إ��  وال�ي ��دفللسنوات ا�خمس القادمة إس��اتيجية العمل الشركة مجلس إدارة اعتمد 

 ونظر  السوقية.
ً
الشركة وقد أعدت  ز�ادة املنافسة �� سوق التأم�ن السعودي.الشركة للعدد امل��ايد من شر�ات التأم�ن املرخص لها تتوقع  ا

 عن العديد من املبادرات اخرى لدعم النمو والر�حية.لتطو�ر خط��ا 
ً
 بني��ا التحتية فضال

 م�انالشركة تتبوأ 
ً
 جيد ا

ً
 لتوف�� أر�� ا�خدمات لعمال��ا وموزع��ا، وذلك تمشي ستثماريؤهلها ملز�د من النمو وا  ا

ً
وقد نالت  مع اس��اتيجي��ا. ا

مع ال��ك�� ع�� عروض  املجموعة ال�املة من املنتجاتو�� ان �� سبيل ا�حصول ع�� املوافقة ع�� املوافقة ع�� املنتجات الرئيسية؛ الشركة 

بما �� ذلك أرقام الهاتف  ركبات�� تطو�ر منصا��ا املركز�ة إلدارة مطالبات الرعاية ال�حية واملاملز�د الشركة �ستثمر و  .املتم��ةالتأم�ن املبتكرة و 

 استفادة من قطاعات اعمال ا�جديدة لز�ادة حص��ا السوقية.الشركة وستواصل  الحتياجات عمال��ا. املجا�ي �خدمة أفضل

 إدارة املخاطر .3

 حوكمة املخاطر )أ (

مجموعة من السياسات واجراءات والضواب  ال�ي �ستخدم الهي�ل التنظييي ا�حا�� لتحقيق اهداف  ��الشركة حوكمة مخاطر تتمثل 

املخاطر  تحمل قابلية ما يتناسب مع درجةاملرغوب ��ا واملعروفة وال�ي تتوافق مع حول قبول املخاطر الشركة تدور فلسفة و  اس��اتيجية.

افقت �جنة املراجعة ع�� ميثاق و و  إدارة املخاطر.مهمة تتو�� "�جنة إدارة املخاطر"  الشركة.إدارة  وا�خطة اس��اتيجية املعتمدة من قبل مجلس

 :��ا فيما ي���جنة إدارة املخاطر ال�ي تضطلع املهام الرئيسية وتتمثل  �جنة املخاطر.

 ؛الشركةاملخاطر املرتبطة بنشاط  فهم •

 ؛تحديد إس��اتيجية إدارة املخاطر للشركة •

؛س��اتيجية إدارة املخاطر مراجعة إ •
ً
 سنو�ا

درجة تحمل املخاطر وال�ي �شمل تحديد  ،التأكد من توثيق سياسات إدارة املخاطر ونظم الرقابة وتنفيذها و�شغيلها الفّعال •

 املخاطر ومراقب��ا؛من ل�حد وا�حدود اجمالية للتعرض للمخاطر والتداب�� املتخذة 

 ؛حول أ�شطة إدارة املخاطر راجعة�جنة املتقديم عروض تقديمية دور�ة ل •

 ؛�جنة املراجعةإ��  ابالغ عن أي خرق إلدارة املخاطر  •

 الشركة.والتسلسل الوظيفي داخل السلطات تفو�ض وكيفية صالحيات السلطة و التحديد وتوثيق مستو�ات  •

 تأم�ن واملخاطر التشغيلية.السيولة والسوق والائتمانية ومخاطر خاطر اململخاطر ائتمانية وغ��ها من الشركة تتعرض 

 هي�ل إدارة املخاطر

 مجلس ادارة

�عمل ع�� تقديم التوجيه واملوافقات الالزمة لالس��اتيجيات  ، حيثحوكمة املخاطري�ون مجلس ادارة هو ا�جهة العليا املسؤولية عن 

 املحددة.الشركة والسياسات من أجل تحقيق أهداف 

 لداخليةاملراجعة اوإدارة  �جنة املراجعة

 سنو�للشركة تقييم املخاطر مع ادارة العليا مهام ب املراجعة الداخليةتقوم إدارة 
ً
  املراجعة الداخليةتفحص إدارة و  .ا

ً
من كفاية اجراءات  كال

 مباشرة. املراجعة�جنة إ��  و�تم ابالغ عن نتائج التدقيق والتوصيات جراءات من خالل عمليات التدقيق املنتظمة.لهذ  ا الشركة وامتثال 
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 �جنة إدارة املخاطر

 �جنة املراجعةإ��  وترفع تقار�رهاالشركة  هاتشرف ع�� وظيفة إدارة املخاطر ال�ي تواجهل�جنة إلدارة املخاطر الشركة ��  �جنة املراجعةش�لت 

 و�عمل هذ  ال�جنة وفق اطار الذي وضعه مجلس ادارة. بصورة دور�ة.

 ادارة العليا

اطار العام ملستوى والس�� ��ا نحو تحقيق اهداف اس��اتيجية ضمن ا�شطة التشغيلية اليومية �اهل ادارة العليا مسؤولية يقع ع�� 

 من قبل 
ً
 الشركة.املخاطر املعتمد مسبقا

 مدير املخاطر

 جزءمدير املخاطر هو املسؤول عن تنسيق جميع ا�شطة املتعلقة بإدارة املخاطر كما �عت�� ي�ون 
ً
فهو  من الهي�ل العام �حوكمة إدارة املخاطر. ا

 .�جنة املراجعةإ��  ترفع �جنة إدارة املخاطر تقار�رها .�جنة املراجعةللتواصل مع جزء من �جنة إدارة املخاطر و�تمتع بالصالحية ال�املة 

   املخاطر من قبل ادارة.والطر�قة ال�ي يتم التخفيف ��ا من هذالشركة وفيما ي�� م�خص باملخاطر ال�ي تواجهها 

 مخاطر التأم�ن )ب (

بمدى و�تأثر هذا  .لها املطالبة الفعلية أو وق��ا عن املتوقعدفعات �� اختالف تتمثل �� عقود التأم�ن الشركة إن املخاطر الرئيسية ال�ي تواجهها 

�� ضمان توافر الشركة ولذلك يتمثل هدف  طو�لة اجل.لمطالبات لواملزايا الفعلية املدفوعة والتطورات الالحقة حساسي��ا املطالبات و تكرار 

 احتياطيات �افية لتغطية هذ  ال��امات.

 تحس�ن تنوع و  من التعرض للمخاطر املذ�ورة أعال .�� ا�حد حفظة كب��ة من عقود التأم�ن ملالتنويع  �ساهم
ً
املخاطر عن طر�ق اختيار �تم أيضا

 عن استخدام ترتيبات إعادة والتنفيذ الدقيق ملبادئ اس��اتيجية ا
ً
كتتاب وإدارة املطالبات املهي�لة واملراجعة ر�ع السنو�ة لالحتياطيات فضال

  التأم�ن.

 املركبات ع�� والتأم�ن واملسؤولية ا�حوادث ضد التأم�ن )ج (

 التأم�ن ضد ا�حوادث واملسؤولية

عمال وتأم�ن السفر ألغراض ا  مخاطر  �افة ضد"الشامل  والتأم�ن�شمل فئة ا�حوادث التأم�ن ضد ا�حوادث الخخصية والتأم�ن ع�� اموال 

ويشمل التأم�ن ضد املسؤولية، املسؤولية العامة للطرف الثالث واملسؤولية عن املنتجات وحماية �عو�ضات العمال / مسؤولية صاحب  العمل.

 العمل الناتجة عن التصرف بإهمال أثناء عمليا��م التجار�ة.

  كباتالتأم�ن ع�� املر 

�م أو املسؤولية ألطراف ثالثة الناشئة من مركبا�وثيقة التأم�ن عن الضرر الذي ي�حق بحملة لتعو�ض  ركباتتم تصميم التأم�ن ع�� امل

 التأم�ن أيض حام�� وثائقكما يمكن أن يتلقى  ا�حوادث.
ً
 �عو�ض ا

ً
  �م.مركبا�عن اضرار الناجمة عن ا�حرائق أو السرقة ال�ي ت�حق ب ا

املخاطر الرئيسية بالنسبة لوثائق التأم�ن ضد ا�حوادث واملسؤولية والتأم�ن �� املطالبات ا�خاصة بحاالت الوفيات واصابات ا�جسدية تكمن 

 أو إصالحها. ركباتواستبدال امل

 طر ع�� نحو جيد استنادكذلك إجراءات قبول املخاالشركة طّورت وقد  .املدفوعة ملطالبات الوفاةز�ادة كب��ة �� املبالغ الشركة شهدت  
ً
إ��  ا

 كما أ��ا أيض عوامل اكتتاب املهمة مثل سن السائق وخ��ته �� القيادة وطبيعة املركبة للسيطرة ع�� نوعية املخاطر ال�ي يتم قبولها.
ً
قد نّفذت  ا

 إجراءات إدارة املخاطر للتحكم �� ت�اليف املطالبات.
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  التأم�ن ع�� املمتل�ات )د (

 يمكن أيض �� املمتل�ات لتعو�ض حام�� وثائق التأم�ن عن الضرر الذي ي�حق باملمتل�ات أو عن قيمة املمتل�ات املفقودة.تم تصميم التأم�ن ع
ً
 ا

 �حام�� وثائق التأم�ن أن يحصلوا ع�� �عو�ض عن خسارة ار�اح الناجمة عن عدم القدرة ع�� استخدام املمتل�ات املؤمن عل��ا.

 ضدها واملندرجة تحت هذ  الفئة فحصالشركة املخاطر بفحص املخاطر الكب��ة ال�ي أّمنت يقوم مهندسون مؤهلون �� مجال 
ً
 مادي ا

ً
للتأكد من  ا

 كما تتبع شركة أيض تنفيذ إجراءات ا�حماية والسالمة ال�افية ضد ا�حرائق.
ً
  .املخاطر املحتملة امل��اكمة ا

 التأم�ن البحري  )ه (

 ُصممت حلول التأم�ن البحري أساس
ً
أو  ة�ليال�ي ينجم ع��ا خسارة م�� وثائق التأم�ن عن ا�حوادث ال�ي تقع �� البحر وال�� وا�جو لتعو�ض حا ا

 ).الخحنللسلع و / أو البضائع (التأم�ن ع��  ةجزئي

الخحن  طرق لضمان توف�� هذ  التغطية ع�� أساس جودة السفن املستخدمة و النقل البحري لفئة ألعمال  اتيجية اكتتابتم وضع إس�� 

 
ُ
 يتم التحقق من ححة بيانات السفينة من الو�االت الدولية أثناء اتخاذ قرارات اكتتاب. ّتبعة.امل

  التأم�ن الهند�ىي )و (

 �غطي التأم�ن الهند�ىي نوع�ن رئيسي�ن ع�� النحو التا��:

 التأم�ن ع�� املقاول�ن ضد جميع املخاطر غطاًء تأميني )1(
ً
��كيبية للمنشتت أو خالل اعمال أثناء القيام بأعمال ا�شاءات أو اعمال ال ا

الهندسية املدنية مثل املنازل واملتاجر ومجموعات الشقق السكنية ومنشتت املصا�ع والطرق والكباري وأعمال الصرف الص�� وخزانات 

 امليا .

 التأم�ن "ضد جميع مخاطر أعمال ال��كيب" غطاًء تأميني )2(
ً
تت مثل محطات الطاقة، خالل أعمال ال��كيب للماكينات واملعدات �� منش ا

 ومعامل تكر�ر النف  ومصا�ع الكيماو�ات، ومصا�ع اسمنت، أو مصا�ع الهيا�ل املعدنية أو أي مصنع يحتوي ع�� معدات أو آالت.

 كما �شمل خ  هندسة اعمال أيض
ً
 التأم�ن ضد �عطل املاكينات والتأم�ن ع�� املعدات الك��ونية. ا

 فحص الفئة هذ  تحت واملندرجة ضدها بالتأم�نالشركة ي قامت ال� الكب��ة املخاطر يتم فحص
ً
 مادي ا

ً
 والسالمة ا�حماية إجراءات تنفيذ من للتأكد ا

 .ا�حرائق وتنفيذ إدارة املشروع ضد ال�افية

 التأم�ن الص�� وا�حماية )ز (

تزو�د حام�� وثائق التأم�ن إ��  يقة التأم�ن هذ و�س�� وث تم تصميم التأم�ن الص�� لتغطية النفقات الطبية املتكبدة نتيجة للمرض أو اصابة.

 أحدث العالجات والتقنيات ا�حصول ع�� مرافق طبية جيدة و ز�ارة وموظف��م بإم�انية 
ً
ظروف واللشروط وثيقة التأم�ن ذات الصلة وفقا

 الوثائق.�حام�� خخصية ال

 أو املعال�ن �� حالة ا�خسارة. حامل الوثيقةيعّوض �غطي تأم�ن ا�حماية مخاطر الوفاة أو ال�جز النا�ىئ عن حادث أو أمراض و 

�� التأم�ن الص�� �� ز�ادة الت�اليف الطبية وال�ي يمكن أن ت�ون أك�� من املتوقع أو �� الز�ادة �� الشركة يتمثل ا�خطر الرئي�ىي الذي تواجهه 

يجية اكتتاب إدارة حاالت التعرض ل�خطر وال��ك��ات �� وتتضمن اس��ات املطالبات عسبب احداث استننائية مثل تف�ىي امراض الو�ائية.

إعادة التأم�ن مع  ��اتيجيات إعادة التأم�ن من خاللاملخاطر املقبولة ومستو�ات تحمل املخاطر و�عظيم استفادة من اس تحمل حدود درجة

�عمل منصة إدارة املطالبات املركز�ة للشركة ع�� و  شر�ات إعادة تأم�ن معتمدة ومن ذوي التصنيف ا�جيد وترتيبات إسناد إعادة التأم�ن.

 التحكم �� مطالبا��ا من التأم�ن الط�ي وإدار��ا.
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 مخاطر إعادة التأم�ن )ح (

، العادي عمالخالل س�� ا  الشركة،ع�� غرار شر�ات التأم�ن اخرى، ومن أجل ا�حد من املخاطر املالية الناشئة عن املطالبات الكب��ة، ت��م 

 مع 
ً
تتيح ترتيبات إعادة التأم�ن املذ�ورة تنويع اعمال عش�ل أك�� وتمكن ادارة من ضب  التعرض  أطراف أخرى ألغراض إعادة التأم�ن.عقودا

جزء كب�� من معامالت إعادة التأم�ن بموجب �تم تفعيل و  كما توفر قدرات إضافية للنمو. ،ل�خسائر املحتملة الناشئة عن املخاطر الكب��ة

 عقود إعادة تأم�ن فائض ا�خسارة اختيار�ة.اتفاقيات و 

من أجل ا�حد من �عرضها �خسائر كب��ة نتيجة إعسار شر�ات إعادة التأم�ن بتقييم الوضع املا�� لشر�ات إعادة التأم�ن ال�ي الشركة ت��ض 

و�مكن ت�خيص هذ  املعاي�� ع��  ركة.الشسوى مع شر�ات إعادة التأم�ن املعتمدة من جانب مجلس إدارة الشركة وال تتعامل  تتعامل معها.

 النحو التا��:

 .حسب ا�جهات التنظيميةمن قبل الو�االت املقبول ملعدل ائتمان ا�حد اد�ى  أ)

 سمعة شر�ات إعادة التأم�ن املحددة ب)

 العالقات التجار�ة ا�حالية أو السابقة. ج)

 عن اداء السابق، حيثما ينطبق ذلك، وذلك عش�ل مراجعة مواطن القوة املالية الشركة عالوة ع�� ذلك، تتو�� 
ً
وا�خ��ات ادار�ة والفنية فضال

 دقيق قبل �عي�ن شركة إعادة التأم�ن.

 مخاطر اطار التنظيمي )ط (

ومراقبة موافقة ال تفرض  انظمةهذ   إن مثل تخضع العمليات التشغيلية للشركة للمتطلبات التنظيمية �� اململكة العر�ية السعودية.

 معينة مثل ا�شطة فحسب، 
ً
كفاية رأس املال ل�حد من خطر التخلف عن السداد واعسار من جانب شر�ات التأم�ن لك��ا تفرض حدودا

 ولتمكي��ا من الوفاء باالل��امات غ�� املتوقعة عند �شو��ا.

 بجميع هذ  املتطلبات التنظيمية �� رأي ادارة.الشركة وقد امتثلت 

 املخاطر املالية )ي (

ات املتاحة للبيع والود�عة النظامية والذمم املدينة ستثمار وا النقد وما �عادله املالية الرئيسية للشركة �� ت�خص املوجودات واملطلو�ات ت

 والدائنة الناشئة عن عقود التأم�ن وإعادة التأم�ن، املستحقة من / املستحقة لصا�ح الطرف ذي العالقة وغ��ها من ال��امات.

حق قانوني قابل الشركة القوائم املالية عندما ي�ون لدى وكذا صا�� املبلغ املعلن عنه �� ومطلو�ا��ا املالية املوجودات املقاصة ب�ن  يتم إجراء

 .حدن وافي آاملقاصة أو تحقيق املوجودات واملطلو�ات س ساألتسوية على اء النية إلجرو�انت هناك المقاصة اء اإلجرذ للنفا

 سية الناشئة من ادوات املالية للشركة �� مخاطر سعر العمولة ومخاطر ائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق.تتمثل املخاطر الرئي

 و�عتمد السياسات ا�خاصة بإدارة �ل من هذ  املخاطر و�� م�خصة أدنا . الشركة،تراجع ال�جنة املالية، املعينة من قبل مجلس إدارة و 

 مخاطر سعر العمولة

تتعرض  خاطر سعر العمولة من احتمال تأث�� التغ��ات �� أسعار العموالت ع�� الر�حية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية.تنشأ م

من مخاطر سعر الشركة تحد  ات املتاحة للبيع.ستثمار ملخاطر سعر العمولة ع�� ودائعها املحددة بأجل والودائع قص��ة اجل وا الشركة 

 .تحمل فوائدأي ال��امات الشركة لدى وال يوجد  من خالل مراقبة التغ��ات �� أسعار العموالت.العمولة 

 املخاطر ائتمانية
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خسارة املخاطر ائتمانية �� مخاطر ترتب  ع�جز أحد أطراف املعامالت املالية عن الوفاء بأحد ال��امات مما يتسبب �� تكبيد الطرف اخر �

 مالية.

ال�ي يرغب جميع الشركة تخضع وثيقة تأم�ن  .ذات مراكز ائتمانية جيدة فق عقود التأم�ن وإعادة التأم�ن سوى مع أطراف كة الشر ال ت��م 

ذلك، يتم مراقبة الذمم املدينة الناشئة إ��  و�اإلضافة .املالءة ائتمانيةالعمالء �� التداول عل��ا وفق الشروط ائتمانية إلجراءات التحقق من 

ل�حد من مخاطرها ائتمانية الشركة و�س��  عدومة.املديون خاطر الملالشركة التأم�ن وإعادة التأم�ن عش�ل مستمر ل�حد من �عرض عقود ل

 فيما يتعلق بالودائع ألجل من خالل التعامل مع البنوك ال�ي تتمتع عسمعة طيبة فق .

من افراد والوسطاء للعمالء سقف ائتما�ي من خالل وضع ء والوسطاء املخاطر ائتمانية فيما يتعلق بالوكالل�حد من الشركة كما �س�� 

 ومراقبة الذمم املدينة غ�� املسددة.

  .مخاطر ائتمانية كب��ةالشركة تواجه ال 

 مخاطر السيولة

 �شار أيض
ً
 لسداد ا توف�� مخاطر تمو�ل، و�� مخاطر تتمثل �� مواجهة إحدى املؤسسات لصعو�ة �� باسم مخاطر السيولة إ��  ا

ً
موال مستقبال

تراقب و  قد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة ع�� بيع أصل ما�� عسرعة عسعر يقارب القيمة العادلة. ال��اما��ا املتعلقة ععقود التأم�ن.

للسيولة ال�افية، الشركة  تمتلكو  ادارة متطلبات السيولة بصورة منتظمة وتتأكد من وجود اموال ال�افية للوفاء بأي ال��امات عند ظهورها.

 .خالل س�� العمل العادي عمليات اق��اضإ��  ي ال ت�جأو�التا��، ف�

  املا��. املركزقوائم وإ�� حد كب�� يتم استحقاق جميع ال��امات املالية للشركة خالل سنة واحدة من تار�خ 

 مخاطر سعر السوق 

ية �� قيمة ادوات املالية نتيجة للتغ��ات الطارئة ع�� أسعار السوق، سواء �انت هذ  تتمثل مخاطر سعر السوق �� مخاطر التقلبات املستقبل

تتعرض و  التغ��ات ناتجة عن عوامل اوراق املالية الفردية أو ُمصدرها أو العوامل املؤثرة ع�� جميع اوراق املالية املتداولة �� السوق.

 طر السوق.ملخاالشركة ات املتاحة للبيع ا�خاصة بستثمار ا 

ذلك، يتم مراقبة العوامل الرئيسية ال�ي تؤثر إ��  و�اإلضافة �� الشر�ات ذات التصنيف ائتما�ي ا�جيد. ستثمار اال بمخاطر السوق يتم ا�حد من 

 ع�� السوق، بما �� ذلك اداء التشغي�� واملا�� للشركة.

 إدارة مخاطر رأس املال )ك (

 :فيما ي�� عند إدارة رأس املالالشركة أهداف تتمثل 

 أن ي�ون رأس املال املدفوع ا�حا�� للشركة وفق، و التأم�ن ع�� النحو املب�ن �� القانون شر�ات متطلبات رأس مال التقيد ب •
ً
 من 3للمادة  ا

 .نظام مراقبة التأم�ن التعاو�ي

هم�ن والفوائد ألححاب املص�حة ع�� استمرار كمنشأة ناجحة ح�ى تتمكن من مواصلة تقديم العوائد للمساالشركة قدرة ا�حفاظ ع��  •

 .اخر�ن

 توف�� عائد مناسب للمساهم�ن بما يتناسب مع مستوى املخاطر من خالل �سع�� عقود التأم�ن. •

 ووفق
ً
 الطرق الثالثة التالية:أي من ع�� هامش مالءة �عادل أع�� الشركة تحافظ يجب أن من الالئحة التنفيذية،  66للمادة  ا

 مليون ر�ال سعودي 200ال ا�حد اد�ى لرأس امل •

 هامش املالءة املالية لألقساط التأمينية •
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 القدرة ع�� الوفاءهامش مطالبات  •

 املحسوب وفقالقدرة ع�� الوفاء با�حد اد�ى لهامش الشركة و�استنناء مما سبق، تل��م 
ً
" للسنوات قس  القدرة ع�� الوفاءلطر�قة "هامش  ا

 ال�امل بدءاملالية طبق نموذج املالءة ني لشركة.لتأم�ن ممارسة �شاط الرخصة الثالث او�� من تار�خ استالم 
ً
 ،2013من الر�ع الثا�ي لعام  ا

 ألن ونتيجة لذلك 
ً
�� الوقت الشركة فإن هامش املالءة �عت�� أقل من املتطلبات النظامية، و رأس املال املتاح النظامية تجاوزت  اتاملتطلبونظرا

اولو�ة وقد تمت  مليون ر�ال سعودي عن طر�ق إصدار حقوق اكتتاب 250 لز�ادة رأس املالاملوافقات الضرور�ة قد استلمت جميع الراهن 

من الشركة سوف تخصص و  .2015ف��اير  10املوافقة ع�� ز�ادة راس املال من قبل املساهم�ن خالل ا�جمعية العامة غ�� العادية املنعقدة �� 

أن هذا التخصيص سوف �ستعيد موقف املالءة الشركة و�عتقد  املالءة املالية.ل�حفاظ ع�� سعودي  مليون ر�ال 150هذ  العائدات مبلغ 

 املالية للشركة �� املستقبل القر�ب.

 القيمة العادلة لصوول وال��امات املالية )ل (

تت�ون اصول و  .مهيأة� عملية تجار�ة �ترغب  مطلعةالقيمة العادلة �� القيمة ال�ي يتم بموج��ا مقايضة أصل أو �سو�ة ال��ام ب�ن أطراف 

ات والدخل املستحق وال��امات املالية املت�ونة من ذمم دائنة ستثمار املالية للشركة من النقد وما �� حكم النقد والذمم املدينة وا 

 املا��. املركز �ية �� تار�خ قائمةال تختلف القيم العادلة لألصول وال��امات املالية عش�ل جوهري عن قيم��ا الدف�و  ومصروفات مستحقة.

 التسلسل الهرمي التا�� لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية وافصاح ع��ا:الشركة �ستخدم و 

 مماثلة (أي دون �عديل أو إعادة تقديم). مطلو�اتأو  وجودات�� أسواق �شطة ملاملتداولة اسعار  املستوى اول:

دخالت هامة جميعها لمماثلة أو أساليب التقييم اخرى ال�ي �ستند مطلو�ات أو ملوجودات �� أسواق �شطة تداولة املاسعار  املستوى الثا�ي: 

 بيانات السوق املعلنة.ع�� أساس مالحظة 

 السوق املعلنة.مالحظة بيانات ع�� �عتمد ي مدخالت أل أساليب التقييم ال�ي ال �ستند  املستوى الثالث:

 ةاداء املا�� للشرك .4

 أساس إعداد القوائم املالية )أ (

 للمعاي�� تم إعداد 
ً
الدولية إلعداد القوائم املالية للشركة، حسبما تقتضيه الالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العر�ي السعودي، وفقا

�عتقد ادارة ععدم وجود  ").SOCPAن القانوني�ن ("") و�التا�� ف�ي ال تتفق مع املعاي�� الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�IFRS(" التقار�ر املالية

 ومعاي�� املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن. الدولية إلعداد التقار�ر املاليةفروق كب��ة �� القياس ب�ن تطبيق املعاي�� 

 من التفصيل تحت عنوان إيضاحات حول القوائم املالية.وتم توضيح أساس إعداد القوائم املالية والسياسات املحاسبية الهامة بمز�د 

 أقساط التأم�ن املكتتبة )ب (

الشركة ألعمال ُ�عد �ل من التأم�ن ع�� املركبات والتأم�ن الط�ي بمثابة ا�خط�ن الرئيسي�ن  ٪ مقارنة بالعام املا�ىي.34نمت اقساط بنسبة 

 مع سوق التأم�ن حيث 
ً
0F٪ 76 حوا��هذان ا�خطان يمثل وذلك توافقا

1
وفيما ي�� توزيع  من إجما�� سوق التأم�ن �� اململكة العر�ية السعودية.

 ):السعودية الر�االت بتالفأقساط التأم�ن املكتتبة (

 

 

                                                           

 )2013تقر�ر سوق التأم�ن السعودي ( املصدر: 1
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 قطاع التشغيل

 

 

2014 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

2011  

 (معاد�إصدار )

 

2010  

يونيو  3(للف��ة من 

 31وح�ى  2009

(معاد  )2010د�سم�� 

 إوداره)

 )---------------------------- باأللف ر�ال سعودي-(--------------------------- 

التأم�ن ضد ا�حوادث 

 واملسؤولية
30,762 22,350 23,452 19,650 29,112 

 204,668 48,340 57,131 317,588 461,902 تأم�ن املركبات

 93,979 52,529 56,776 66,222 75,754 التأم�ن ع�� املمتل�ات

 64,233 35,940 37,386 40,914 52,504 تأم�ن البحري ال

 35,398 23,105 27,458 25,879 33,591 التأم�ن الهند�ىي

 15,435 3,271 3,669 2,278 2,954 ى آخر  ةعام اتتأمين

 480,347 230,182 239,490 282,629 355,934 التأم�ن الص��

 29,056 14,773 15,124 17,736 26,710 ا�حماية

 952,228 427,790 460,486 775,596 1,040,111 ��اجما

قّدم تفاصيل اقساط التأمينية اقليمية أدنا . �� اململكة العر�ية السعودية.أعمالها الشركة تزاول 
ُ
 ت

  التحليل ا�جغرا�� )ج (

��) ونقاط بيع �� �ل من املنطقة الوسطى الرئي�ىي �� الر�اض ولها ثالثة فروع إقليمية �� ثالث مدن رئيسية (الر�اض وجدة وا�خالشركة يقع مقر 

 والشرقية الغر�ية.

تجري أعمال الشركة عش�ل رئي�ىي �� اململكة العر�ية السعودية وتكتسب أقساط التأم�ن من عمال��ا ��  هو �التا��:الشركة املز�ج ا�جغرا�� ألعمال 

يلة سواء داخل اململكة أو خارجها و�التا�� اليوجد تفاصيل لألسهم اوأدوات اململكة العر�ية السعودية فق . ليس لدى الشركة أية شر�ات تاععة أو زم

 .دين لشر�ات تاععة
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 املنطقة

 

 

2014 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

2011  

 (معاد�إصدار )

 

2010  

 2009يونيو  3(للف��ة من 

 )2010د�سم��  31وح�ى 

 (معاد إوداره)

 )---------------------------- باأللف ر�ال سعودي-(--------------------------- 

 436,651 196,166 209,038 250,340 323,728 املنطقة الوسطى

 130,355 58,562 71,975 333,266 452,052 املنطقة الغر�ية

 385,222 173,062 179,473 191,990 264,331 املنطقة الشرقية

 952,228 427,790 460,486 775,596 1,040,111 اجما��

 � ايراداتإجما� )د (

مليون ر�ال سعودي �� العام  657.9مليون ر�ال سعودي مقارنة بمبلغ  867.8ات ع�� أموال حام�� وثائق التأم�ن) هو ستثمار إجما�� ايرادات (صا�� إيرادات ا 

 وتمشي السابق.
ً
تحليل فئات إيرادات فيما ي��  ايرادات.إجما�� �� ن مساهم�ن قطاع�، ظل التأم�ن ع�� املركبات والتأم�ن الط�ي أك�� املكتتبة التأم�ن أقساط إجما��مع  ا

 :الشركة

 

 

 قطاع التشغيل

 

 

2014 

 

 

2013 

 

 

2012  

 

 

2011  

 (معاد�إصدار )

 

2010  

 2009يونيو  3(للف��ة من 

 )2010د�سم��  31وح�ى 

 (معاد إوداره)

 )---------------------------- باأللف ر�ال سعودي-(--------------------------- 

 25,536 16,649 16,668 18,388 21,143 التأم�ن ضد ا�حوادث واملسؤولية

 200,741 47,287 52,326 309,322 439,204 تأم�ن املركبات

 39,192 14,760 18,077 19,782 15,317 التأم�ن ع�� املمتل�ات

 45,358 24,648 24,221 24,233 31,994 التأم�ن البحري 

 20,534 12,726 12,663 12,549 12,445 ند�ىيالتأم�ن اله

 14,984 5,726 3,622 2,137 2,639 ى آخر  ةعام اتتأمين

 447,171 239,547 232,929 257,244 325,461 التأم�ن الص��
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 21,769 10,682 11,180 14,270 19,584 ا�حماية

 815,285 372,025 371,686 657,925 867,787 اجما��

 املطالباتت�اليف  )ه (

 الز�ادة �� صا�� املطالبات املتكبدة نتيجة للتغ��ات �� املحفظة التأمينية للشركة وتماشييرجع سبب   
ً
 .املكتتبة التأم�ن أقساط إجما��مع الز�ادة ��  ا

 املطالبات:ت�اليف وفيما ي�� تحليل 

 

 

 الووف

 

 

2014 

 

 

2013 

 

 

2012  

 

 

2011  

 (معاد�إصدار )

 

2010  

يونيو  3(للف��ة من 

 31وح�ى  2009

(معاد  )2010د�سم�� 

 إوداره)

 )---------------------------- باأللف ر�ال سعودي-(--------------------------- 

 732,552 298,432 347,363 509,346 703,635 إجما�� املطالبات املدفوعة

 627,148 278,127 274,389 411,571 625,431 صا�� املطالبات املدفوعة

 631,588 273,683 267,679 538,425 713,530 املطالبات املتكبدة صا��

 الت�اليف والنفقات اخرى  )و (

 التأم�ن وغ��ها من النفقات العامة وال�ي جاءت نتيجة للز�ادة �� أقساط التأم�ن اجمالية للشركة.اليف اكتتاب �� وثائق هناك ز�ادة �� ت�يوجد  

 :بيانات املقارنةوفيما ي�� 

 

 

 وفالو 

 

 

2014 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

2011  

 (معاد�إصدار )

 

2010  

يونيو  3(للف��ة من 

 31وح�ى  2009

(معاد  )2010د�سم�� 

 إوداره)

 )---------------------------- باأللف ر�ال سعودي-(--------------------------- 

 78,477 40,779 33,195 34,729 51,664 اكتتاب وثائق التأم�ن ت�اليف 

 106,365 72,859 66,860 78,565 97,481 وادار�ةالعمومية  املصروفات 

 الفائض / (ال�جز) من عمليات التأم�ن  )ز (
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�سبة ا�خسارة الشاملة والز�ادة �� انخفاض �� إ��  زاد الفائض �� عمليات التأم�ن وذلك مقارنة بالعام السابق و�رجع السبب �� ذلك بصورة أساسية

 :بيانات املقارنة ي�� فيما و�رد وثائق التأم�ن. حام��ات استثمار من  ي ستثمار الدخل ا 

 

 

 الووف

 

 

2014 

 

 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

2011  

 (معاد�إصدار )

 

2010 

يونيو  3(للف��ة من  

د�سم��  31وح�ى  2009

 (معاد إوداره) )2010

 )---------------------------- باأللف ر�ال سعودي-(--------------------------- 

الفائض / (ال�جز) من عمليات 

 التأم�ن
12,686 11,011 5,572 (14,241) (338) 

 ات �� عمليات التأم�نستثمار ا إيرادات  )ح (

 وثائق التأم�ن: �حام��ات ستثمار ا إيرادات عن  بيانات املقارنة  افيما ي�� أدن

 

 

 الووف

 

 

2014 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

2011 

 (معاد�إصدار )

 

2010  

يونيو  3�ة من (للف�

 31وح�ى  2009

(معاد  )2010د�سم�� 

 إوداره)

 )---------------------------- باأللف ر�ال سعودي-(--------------------------- 

ات �� عمليات ستثمار دخل ا 

 التأم�ن
7,574 4,805 1,620 1,055 807 

 عمليات املساهم�ن استثمار إيرادات  )ط (

 املساهم�ن: استثمار عن دخل  ارنةبيانات املقفيما ي�� أدناه 

 

 

 الووف

 

 

2014 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

2011 

 (معاد�إصدار )

 

2010 

يونيو  3(للف��ة من 

 31وح�ى  2009

(معاد  )2010د�سم�� 

 إوداره)



 

17 

 

 )---------------------------- باأللف ر�ال سعودي-(--------------------------- 

 6,591 1,978 6,665 6,596 8,050 عمليات املساهم�ن استثمار دخل 

 وا�� الدخل )ي (

 زاد الر�ح خالل العام مقارنة بالعام السابق و�رجع ذلك أساس
ً
(من عمليات حام�� وثائق  ستثمار �سب ا�خسارة وارتفاع الدخل من ا  انخفاض ��إ��  ا

مثل ا�خسائر غ�� املحققة ا�خسائر الناتجة عن ا  التأم�ن واملساهم�ن).
ُ
يتم احتساب الز�اة  املحتفظ ��ا �� إطار عملية املساهم�ن. اتستثمار وت

 والضر�بة وفق
ً
  الدخل.و للقواعد ال�ي تضعها مص�حة الز�اة  ا

 مقارنة ب�ن صا�� الدخل والدخل الشامل:فيما ي�� 

 

 

 الووف

 

 

2014 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

2011  

 (معاد�إصدار )

 

2010 

يونيو  3(للف��ة من 

 31وح�ى  2009

 )2010د�سم�� 

 (معاد إوداره)

 )---------------------------- باأللف ر�ال سعودي-(--------------------------- 

املساهم�ن �� هذ  ر�ح / خسارةصا�� 

 السنة/الف��ة
18,047 14,747 10,302 (12,703) (3,398) 

ار�اح (ا�خسائر) غ�� املحققة �� 

 ات املتاحة للبيعستثمار ا 
163 (1,919) 3,903 394 - 

 (4,650) (3,341) (4,617) (1,805) (2,441) والضر�بةالز�اة 

إجما�� الدخل الشامل / (ا�خسارة) عن 

 العام / الف��ة

 

15,769 

 

11,023 

 

9,588 

 

(15,650) 

 

(8,048) 

 املاليةأبرز ا�جوانب  )ك (

  ر�ع سنوات السابقة:ف��ة ا املا�� لاملركز م�خص فيما ي�� 

 

 

 الووف

 

 

2014 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

2011 

 (معاد�إصدار )

2010  

يونيو  3(للف��ة من 

 31وح�ى  2009

(معاد  )2010د�سم�� 

 إوداره)

 )---------------------------- باأللف ر�ال سعودي-(--------------------------- 
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 952,228 427,790 460,486 775,596 1,040,111 إجما�� اقساط املكتتبة

 828,684 353,928 364,119 671,145 911,492 املكتتبة صا�� اقساط

 798,261 362,074 358,806 644,052 850,667 بةتصا�� اقساط املكت

 816,092 373,080 373,306 662,730 875,361 إجما�� ايرادات

 732,552 298,432 347,363 509,346 703,635 إجما�� املطالبات املدفوعة

 631,588 273,683 267,679 538,425 713,530 تكبدةصا�� املطالبات امل

 816,430 387,321 367,734 651,719 862,675 إجما�� الت�اليف والنفقات

 (338) (14,241) 5,572 11,011 12,686 الفائض / (ال�جز) من عمليات التأم�ن

 (3,398) (12,703) 10,302 14,747 18,047 املساهم�نر�ح صا�� (خسارة) 

 

 �� الدخل (ا�خسارة)إجما

15,769 

 

11,023 

 

9,588 

 

(15,650) 

 

(8,048) 

 (0.170) (0.635) 0.515 0.740 0.902 �ل سهمأر�اح (خسائر) 

 املوجودات واملطلو�اتم�خص  )ل (

 

 

 الووف

 

 

2014 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

2011 

 (معاد�إصدار )

 

2010  

 2009يونيو  3(للف��ة من 

 )2010د�سم��  31وح�ى 

 ه)(معاد إودار 

 )---------------------------- باأللف ر�ال سعودي-(--------------------------- 

      عمليات التأم�نموجودات 

 192,216 90,367 74,118 171,605 188,876 النقد وما �� حكمه

 - 40,878 123,156 195,983 325,253 ات عمليات التأم�ناستثمار 

 136,726 110,469 106,291 130,582 140,062 صا�� الذمم املدينة

 81,074 196,061 240,250 145,668 259,698 عمليات التأم�ن اخرى موجودات 

 410,016 437,775 543,815 643,838 913,889 عمليات التأم�نموجودات إجما�� 
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      عمليات املساهم�نموجودات 

 105,749 129,880 325 891 10,636 النقد وما �� حكمه

 79,655 78,654 238,154 190,564 231,319 ات عمليات املساهم�ناستثمار 

 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 الودائع النظامية

 313 1,413 3,087 1,208 4,234 عمليات املساهم�ن اخرى موجودات 

 205,717 229,947 261,566 212,663 266,189 عمليات املساهم�نموجودات إجما�� 

 615,733 667,722 805,381 856,501 1,180,078 املطلو�اتإجما�� 

      

      عمليات التأم�نمطلو�ات 

 19,997 3,430 36,548 39,615 42,723 الدائنةأرصدة شر�ات إعادة التأم�ن 

 340,096 392,613 401,685 528,719 763,987 الفنية احتياطيات

 49,923 41,732 105,582 75,504 107,179 عمليات التأم�ن اخرى  مطلو�ات

 410,016 437,775 543,815 643,838 913,889 إجما�� ال��امات عمليات التأم�ن

 19,303 59,183 81,214 21,288 59,045 عمليات املساهم�نمطلو�ات 

حقوق ملكية املساهم�ن والود�عة 

 النظامية 

207,144 191,375 180,352 170,764 186,414 

وحقوق ملكية  مطلو�اتا�� إجم

 عمليات التأم�ن واملساهم�ن

 

1,180,078 

 

856,501 

 

805,381 

 

667,722 

 

615,733 

تمتلك  و�� �عكس التطورات �� املحفظة التأمينية.الشركة يتم التحقق من ححة احتياطيات الفنية من قبل خب�� اكتواري خار�� ُمع�ن من قبل 

 عن الص�وك والسندات ال�ي تقدمها مختلف الشر�ات ات كب��ة �� برااستثمار الشركة 
ً
مج الودائع املختلفة ال�ي تقدمها البنوك السعودية، فضال

  خالل العام.املحققة وزادت حقوق ملكية املساهم�ن عسبب ار�اح  وا�ح�ومات وأسهم الشر�ات املدرجة �� السوق املالية السعودية.

  ة بالعام املا�ىيالفرق ب�ن نتائج عمليات التشغيل مقارن ) ر(

إ��  و�رجع التحسن �� صا�� النتائج ألف ر�ال �� العام السابق. 11,023ألف ر�ال مقابل دخل بلغ  15,769إيرادات بلغت صا�� الشركة حققت 

ات التأم�ن عن وجود وأسفرت عملي ي من عمليات حام�� وثائق التأم�ن و املساهم�ن.ستثمار التحسن �� إجما�� معدل ا�خسائر والز�ادة �� الدخل ا 

التأم�ن) كنتيجة للعوامل  حام�� وثائق� ستثمار (بما �� ذلك دخل ا  للعام السابق ألف ر�ال 11,011ألف ر�ال مقابل فائض قدر   12,686فائض بلغ 

 كما زاد أيض ال�ي سبق وصفها.
ً
 تحقق ذلك أساس وقد ألف ر�ال. 8,050إ��  ألف ر�ال 6,596من عملية املساهم�ن من  ستثمار دخل ا  ا

ً
عسبب التوزيع  ا

 امثل لألصول املستثمرة والذي أسفر عن عوائد أع�� مقارنة بالعام املنصرم.
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 سياسة توزعع ار�اح .5

ب  من نظامها اسا�ىي. 44يتم �عي�ن سياسة توزيع ار�اح للشركة �� املادة 
َ
طال

ُ
تعلق ) أي قرارات ت1( بإخطار هيئة السوق املالية بما ي��:الشركة ت

 وفقالشركة مجلس إدارة يتم توزيع ار�اح ع�� املساهم�ن �� اماكن واملواعيد ال�ي يحددها  ) أي توصية لتوزيع ار�اح.2بتوزيع ار�اح. و (
ً
للتعليمات  ا

  .النقد العر�ي السعودي مؤسسة من مسبقة خطية والصناعة و�عد ا�حصول ع�� موافقة التجارة الصادرة عن وزارة

وزع
ُ
  ار�اح ع�� النحو التا��: ت

 تجنب الز�اة وضر�بة الدخل املقررة . -1

 ) مــــن ار�ــــاح الصــــافية لت�ــــو�ن احتيــــاطي نظــــامي ، و�جــــوز ل�جمعيــــة العامــــة العاديــــة وقــــف هــــذا التجنيــــب م�ــــى بلــــغ احتيــــاطي 20يجنــــب ( -2

 املذ�ور إجما�� رأس املال املدفوع .

 ع�ــــ� اق�ــــ�اح م -3
ً
جلــــس ادارة أن تجنــــب �ســــبة مئو�ــــة مــــن ار�ــــاح الســــنو�ة الصــــافية لت�ــــو�ن احتيــــاطي إضــــا�� ل�جمعيــــة العامــــة العاديــــة بنــــاءا

 وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها ا�جمعية العامة .

   ) من رأس املال املدفوع 5يوزع من البا�� ععد ذلك دفعة أو�� للمساهم�ن ال تقل عن (  -4

 ر�اح أو يحول إ�� حساب ار�اح املبقاة .يوزع البا�� ععد ذلك ع�� املساهم�ن كحصة �� ا  -5

 للقواعــد املنظمــة 4يجــوز بقــرار مــن مجلــس ادارة توزيــع أر�ــاح دور�ــة تخصــم مــن ار�ــاح الســنو�ة املحــددة �ــ� الفقــرة ( -6
ً
) الــواردة أعــال  وفقــا

 لذلك والصادرة من ا�جهات املختصة.

 السوق واحتماالت أحوالومركزها املا�� للشركة و الشركة لدعم عمليات الشركة من قبل ويستند قرار توزيع ار�اح ع�� مستوى رأس املال املطلوب 

 عن  نمو
ً
 أر�اح استناد ةبتوزيع أيالشركة  لم توِص  تنظيمية.القانونية و اللوائح الاعمال فضال

ً
الشركة وكذلك ال تقدم  الوضع املا�� ا�حا�� للشركة.إ��  ا

 ، كما ال تقدم أي ضمانات عشأن املبالغ الذي سيتم دفعها �� أي سنة من السنوات.أي ضمانات بأنه سيتم توزيع أي أر�ا
ً
 ح فعليا

 تنازل بموجبه أي مساهم عن أي حقوق �� توزيع ار�اح. اتأي ترتيبتؤكد الشركة بأنه لم تتم 

 توزعع الفائض ع�� حام�� وثائق التأم�ن .6

�عتمد توزيع الفائض ع��  تخضع هذ  السياسة للموافقة التنظيمية الالزمة. ئق التأم�ن.سياسة لتوزيع الفائض ع�� حام�� وثاالشركة لقد وضعت 

ليس هناك ما يضمن التوزيع املنتظم لألر�اح وليس هناك ما يضمن  عدد من العوامل تتضمن أر�اح للشركة ومركزها املا�� واعتبارات التنظيمية.

 يجوز للشركة أيض توزيع ار�اح السنوي ع�� حام�� وثائق التأم�ن.
ً
 أن تجرى أي �غي�� ع�� سياسة توزيع ار�اح من وقت آلخر (رهن ا

ً
باللوائح  ا

  التنظيمية).

 التنظيمية.ععد أخذ موافقة ا�جهات بإبالغ حام�� وثائق التأم�ن التاعع�ن لها ب�ل ما يتعلق بتوزيع الفائض حسب اقتضاء الشركة وستقوم 

 تاب وسندات املديونيةاسهم وا�خيارات وحقوق اكت .7

 التنفيذي�نأعضاء مجلس ادارة وكبار  عدا( �عود  �خاص ووف  ي مص�حة �� ف ة اسهم اات احقية �� التصو�ت ) أ(

 )وأقر�اءهم

�سبة ، إيه إس القابضة املتوس  البحر أكسا )وشركة"ا�خليج أكسا) ("مقفلة (ب م للتأم�ن (ا�خليج) ش أكسا شركةأي فرد أو شركة، بخالف  يمتلكال 

 أي إخطار وفقالشركة وعالوة ع�� ذلك، لم تتلق  تصو�ت.ذات احقية �� السهم ا ٪ �� فئة 5تز�د عن أسهم 
ً
الت�جيل  قواعدمن  30للمادة  ا

 .وادراج

 أدوات ديناو �� أسهم  واقر�ا��ممجلس ادارة  ءووف  ي مص�حة �عود  عضا ) ب(

  ):أكسا للتأم�ن التعاو�ي(مجلس إدارة ألعضاء أدنا  تفاصيل اسهم اململوكة 

 اسهم اململوكة وفق   اسهم �� أول السنة 
ً
 ا

 للنظام اسا�ىي
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 وا�� التغي�� اسهم �� ��اية السنة اسم املستفيد

 1,000 ال يوجد ال يوجد ال يوجد السيد ج��وم دروش

 1,000 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عبد هللا �انو �السيد ع�

 1,000 ال يوجد ال يوجد ال يوجد امل املنجدالسيد �

 1,000 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  الدكتور مازن حسونة

 1,000 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  السيد يوسف أبا ا�خيل

 1,000 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  السيد إيان إل رايد

 1,000 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  عي�ىى طوزاي فرا�سواالسيد 

 1,000 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  سيد بول آدامسون ال

وقد تم تخصيص اسهم  الشركة.ألعضاء مجلس إدارة سهم بصف��ا أسهم ضمان  8,000 شركة أكسا للتأم�ن (ا�خليج) ش.م.ب (مقفلة)احتجزت 

 تمشيألعضاء مجلس ادارة أعال  
ً
ألسهم القيمة اسمية املقدرة الشركة جلس إدارة ممع النظام اسا�ىي للشركة، الذي يتطلب وجوب تملك أعضاء  ا

  ر�ال سعودي، و�� غ�� قابلة للتفاوض. 10,000بمبلغ 

يتم للعضو ا�جديد الذي سيتم نقل ملكية اسهم اململوكة من قبله  /املذ�ور�ن أعال  أو تقاعد  أو ان��اء خدمتهأعضاء مجلس عند استقالة أحد 

 من 
ً
  القائم.الشركة مجلس إدارة ملوجود �� االعضو ا�حا�� �عيينه بدال

 �� اسهم او ادوات الدين ووف  ي مص�حة لكبار التنفيذي�ن واقر�ا��م ) ج(

  :الشركةُيب�ن ا�جدول أدنا  �سبة ملكية كبار املسؤول�ن التنفيذي�ن أو أفراد أسرهم �� أسهم 

 

 اسم

 

 املنصب

 

عدد اسهم 

 اململوكة شركة أكسا

 

عدد اسهم اململوكة 

من قبل أزواجهم 

ّصر
ُ
 وأوالدهم الق

 ال يوجد ال يوجد العضو املنتدب بول آدامسون 

 ال يوجد ال يوجد الرئيس التنفيذي غاري لو�ن

 ال يوجد ال يوجد مدير ادارة املالية جورج �ور�ان

 خالد الشويعر

 

 ال يوجد ال يوجد ادارة مجلس أم�ن سر 

 ال يوجد ال يوجد املدير املا�� زه�� الصفوا�ي

 الشركة ال يمتلك أي من كبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم أي فائدة �� أسهم 



 

22 

 

 القابلة للتحو�ل أدوات الديناوراق املالية و  وسدادالقرو  والديون وا�خيارات وحقوق اكتتاب  ) د(

 بأنه:الشركة تقر و 

ولم تقم  وال توجد أية مديونيات ع�� الشركة. غ�� ذلك،قروض ع�� الشركة سواء �انت واجبة السداد عند الطلب أو أي  توجد ال  •

 الشركة بدفع أية مبالغ سداد لقروض خالل السنة املالية.

التوجد أي أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم والتوجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أوحقوق مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا  •

 الشركة خالل السنة املالية.

حقوق تحو�ل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق أو مذكرات حق  أي التوجد •

 إكتتاب أصدر��ا أو منح��ا الشركة.

 التوجد أي اس��دادات أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلس��داد. •

قابلة للتحو�ل أو اس��داد أو خيارات أو  أدوات دينأو التنفيذي�ن أو أزواجهم أو أوالدهم القصر أي دارة أعضاء مجلس ا وعالوة ع�� ذلك، ال يمتلك 

 الشركة.حقوق اكتتاب أو ضمانات أو أية حقوق أخرى ذات طبيعة مماثلة ل�حقوق الصادرة عن 

 برنامج خطة أسهم املوظف�ن(هـ) 

خصم  .العاملية سهم وذلك لالكتتاب �� أسهم مجموعة أكسا بخصم قدمته مجموعة أكساع�� موظف��ا برنامج طو�� �خطة ا الشركة عرضت 
ُ
ت

وقد  أثر ما�� ع�� املركز املا�� للشركة.ا ال��نامج نيابة عن املوظف�ن وليس لهذ أكسا للتأم�ن التعاو�يلم �ساهم شركة  اكتتابات من الرواتب الشهر�ة.

 موظف 24ال��نامج شارك �� 
ً
 ر�ال سعودي. 240,900ام و�لغت املساهمة اجمالية للموظف�ن خالل الع ا

 عن العالقات اات الصلة فصاح ا  .8

الشركة أو أزواجهم أو أطفالهم الُقصر مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة بأي حال بمعامالت/عقود شر�ا��م التاععة أو الشركة مجلس إدارة ليس ألعضاء 

 تعلق بما ي��:يفيما عدا ما 

للمدراء التنفيذي�ن وغ�� ذلك من عقود التأم�ن الصادرة �� مسار العمل املوظف�ن الذي يتم تقديمه كجزء من عقد ع�� أم�ن تم��ة ال •

  ع�� أساس تجاري بحث.العادي العمل 

 للنظام اسا�ىي للشركة وال�ي ُيطلب من املساهم�ن املوافقةالشركة مجلس إدارة رسوم شغل املنصب ألعضاء  •
ً
عل��ا ��  املقدمة وفقا

  التالية. عامةا�جمعية ال

 تخصيصها ال�ي تم الشركة مجلس إدارة م�افتت أعضاء  •
ً
للنظام اسا�ىي للشركة وال�ي ُيطلب من املساهم�ن املوافقة عل��ا ��  وفقا

 القادمة. عامةا�جمعية ال

(مجموعة اكسا وعضو مجلس ادارة استاذ  تم الدخول ف��ا مع جهات ترتب  باملساهم�ن وأعضاء مجلس ادارة حددةمهناك معامالت  •

قائمة ع�� أساس تجاري بحت وع�� أفضل ما الشركة مجلس إدارة واعت��ها العادي وقد جرت هذ  املعامالت �� مسار العمل  .ع�� �انو)

طلب الشركة مجلس إدارة ولم يجد  الشركة.يصب �� مص�حة 
ُ
أي تضارب �� املصا�ح بخالف معامالت اطراف ذات العالقة وال�ي سوف ت

 وتأ�ي تفاصيل هذ  املعامالت ع�� النحو التا��: .عامةية الا�جمعاملوافقة عل��ا �� اجتماع 

 

 الووف

 

 املبلغ

 

 التفاويل
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�الر�االت�  بتالف

 السعودية

 24,467 إجما�� اقساط املكتتبة

تمت هذ  العقود ��  عقود التأم�ن الصادرة لشركة يوسف بن أحمد �انو.

لتأم�ن وقد صدرت عقود ا مسار العمل الطبي�� ع�� أساس تجاري بحت.

 املذ�ورة ع�� أساس سنوي و�� قابلة للتجديد.

 73,540 إعادة التأم�ن اسناد
مقدار إعادة التأم�ن املودع لدى مجموعة أكسا خالل مسار العمل الطبي�� 

. وع�� أساس تجاري بحت.
ً
 وهذ  العقود إلعادة التأم�ن قابلة للتجديد سنو�ا

تقاضاها اطراف يال�ي  النفقات

 ذات العالقة
1,991 

هذ  �شمل مبالغ ايجار السنو�ة مل�اتب الر�اض وجدة (هذ  العقود قابلة 

) وصيانة امل�اتب 
ً
الط��ان ا�خاصة  وتذاكر  ركباتامل ومواقفللتجديد سنو�ا

تمت هذ  املعامالت �� مسار العمل  وغ��ها من املصروفات. الشركة موظفيب

 الطبي�� ع�� أساس تجاري بحت.

 مطالبات بلغت أيضالشركة دفعت 
ً
ف�ح عنه �� ايضاحات عشأن القوائم املالية) لألطراف ذات العالقة ��ا وال�ي تم  8,4ا

ُ
مليون ر�ال (حسب امل

  .العاديسدادها �� مسار العمل 

 باسم "أكسا سيشن�") فقد �جلت  جلو�لأكسا النتقال امللكية مع كذلك وكنتيجة 
ً
ر�ات إعادة التأم�ن حصة شالشركة �ي أند �ىي (املعروفة سابقا

 مليون ر�ال. 8إ��  مليون ر�ال كما وصلت عمولة إعادة التأم�ن 45,6إ��  من إجما�� املطالبات املدفوعة بما يصل

 لعمل برنامج لالدخار ملوظف��ا مع أكسا و�ن��ثر ودفعت خالل العام الشركة رتبت 
ً
 ر�ال. مليون   0.64 قدرهامساهمة أيضا

 و الشركة ع�� أنه لم تكن هناك عقود/معامالت دخلت الشركة  إ�� جانب ما تقدم، تؤكد
ً
والرئيس الشركة مجلس إدارة ألي عضو �� ف��ا طرفا

  ف��ا.جوهر�ة أو زوج أو طفل قاصر مص�حة شركة تاععة املا�� أو أي واملدير التنفيذي 

 املستحقات النظامية القائمة .9

 �� ��اية السنة فيما عدا ما ي��:أية مستحقات نظامية قائمة كما هو الشركة لدى ليس 

 

 ا�جهة

 

 

  املبلغ

بآالف الر�االت 

 السعودية

 

 السبب

 4,839 مص�حة الز�اة والدخل

 

 2014مخصص الز�اة والضرائب والضرائب املستقطعة للعام 

  مستحق عند تقديم بيان بالعوائد. –

 

 املؤسسة العامة للتأمينات اجتماعية

284 

 

املؤسسة العامة للتأمينات ا�ات اش�� من ) ةجزئيدفعة (

��  وتم سداد   2014لشهر د�سم�� ملوظفي الشركة اجتماعية 

 .2015يناير 
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 1,384 (ساما) مؤسسة النقد العر�ي السعودي 

 

–،2014د�سم��  31رسوم اشراف عن الر�ع اخ�� املنت�ي �� 

 وتتم �سو�ته �ل ثالثة أشهر.

 3,559 مجلس الضمان الص�� التعاو�ي

 

واجب  –استحقاق رسوم مجلس الضمان الص�� التعاو�ي 

 .2015السداد �� أبر�ل 

 املوظف�ناستحقاقات  .10

ن�ىئلم 
ُ
ي أو أية احتياطيات ملزايا املوظف�ن بخالف ما هو الزم بحكم القوان�ن والتشريعات املعمول ��ا �� اململكة العر�ية استثمار أي صندوق الشركة  ت

باالكتتاب ��  ار خيا�للموظف�ن  كما حديد: إسهامات املؤسسة العامة للتأمينات اجتماعية و�رنامج ادخار مع أكسا و�ن��ثر.السعودية و�� ع�� وجه الت

 أسهم مجموعة أكسا والذي تم بيانه أعال .

 دفاتر ا�حسابات .11

 للقوان�ن محاسبية مالئمة بدفاتر الشركة احتفظت 
ً
 ر�ية السعودية.�� اململكة العاملعمول ��ا  انظمةووفقا

 اتحوكمة الشر� .12

 �� أكسا ع�� الدور املحوري ملجلس ادارة.الشركة نظام حوكمة  قامحيث  ظل تنفيذ املبادئ املعقولة �� حوكمة الشر�ات من اولو�ات �� أكسا.

  تقديم ارشاد اس��اتي�� •

 أو فيما يتعلق  •
ً
  بالسوق.ضمان وجود الشفافية �� القرارات التشغيلية سواء داخليا

  يتمتع بالكفاءة والفعاليةتطبيق نظام رقابة داخلية  •

  �عديل التضار�ات املحتملة �� املصا�ح •

  وضع قواعد املعامالت مع اطراف ذات العالقة •

�ها من املعاي�� الدولية ع�� أنه يتم أداء مراجعة مستمرة للممارسات املتبعة لضمان تلبية هذ  املمارسات للمعاي�� ال�ي وضع��ا أكسا وغ�الشركة تؤكد 

 امتثال �جميع القوان�ن املحلية واملتطلبات التشريعية املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية.الشركة كما ضمنت  وأفضل املمارسات.

 :ماي�� جميع أح�ام نظم حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية باستنناءالشركة طبقت  

 (أ)]4و 3ساهم�ن [املادة ا�حقوق العامة للم -1

 معينة مرتبطة باألسهم و�� بالتحديد ا�حق �� 
ً
ا�حصول ع�� نصيب من ار�اح ال�ي تمنح قواعد حوكمة الشر�ات للمساهم�ن حقوقا

يتقرر توزيعها، وا�حق �� ا�حصول ع�� نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات املساهم�ن، واش��اك �� 

��ا والتصو�ت ع�� قرارا��ا، وحق التصرف �� اسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس ادارة ورفع دعوى املسؤولية ع�� أعضاء مداوال

لم يتضمن  .املجلس، وحق استفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصا�ح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية

 أن الشركة ادرجتلس. دارة ورفع دعوى املسؤولية ع�� أعضاء املجمجلس ا مراقبة أعمال النظام اسا�ىي للشركة حق 
ً
هذا  علما

 الداخلية للشركة.ا�حوكمة ألحة ضمن املتطلب 
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الشركة و�صوت ف��ا، ولكن لوائح  عامةا�جمعية الحوكمة الشر�ات عدد اسهم املطلوب أن يمتلكه املساهم ح�ى يحضر لوائح ال تحدد 

 أو أك��. 20م أن يمتلك �ل مساهم �ستلز 
ً
 (عشر�ن) سهما

 (ج)] 6حقوق املساهم�ن �� التصو�ت [املادة  -2

وفق متطلبات مؤسسة النقد العر�ي السعودي و�� تتيح للمساهم �عي�ن �خص الشركة تمت صياغة النظام اسا�ىي/اللوائح ا�خاصة ب

 �� وال �ستلزم ع الشركة،مجلس إدارة آخر �وكيل من خارج أعضاء 
ً
  الشركة.�� وجه التحديد أن ي�ون هذا الخخص موظفا

 وال�جان التا�عة لهالشركة مجلس إدارة  .13

 والذي يتألف من عضو تنفيذي واحد وسبعة أعضاء غ�� تنفيذي�ن (م��م ثالثة أعضاء مستقل�ن).الشركة مجلس إدارة من خالل الشركة تتم إدارة 

  سا�ىي للشركة.وقد تم بيان مسؤوليات املجلس �� النظام ا 

 الشركة مجلس إدارة كيل �ش )1

املجلس �� الثالث والعشر�ن بخدمة ا�تنت�ي مدة  ملدة ال تتجاوز الثالث سنوات. عامةا�جمعية ال(ثمانية) أعضاء �عي��م  8الشركة مجلس إدارة يضم 

 الذي سوف يتم اعالن عنه �� الوقت املناسب.و  ا�جمعية العادية القادم�� اجتماع الشركة مجلس إدارة ، وسوف يتم انتخاب 2015من مايو 

 د�سم�� �التا��: 31�شكيل املجلس �� 

 

 اسم العضو

 

 

 املسمى الوظيفي

 

 التصنيف

 

 التمثيل

 

 السيد ج��وم دروش (رئيس املجلس)

 

 عضو مجلس إدارة

 

 عضو غ�� تنفيذي

 

 أكسا البحر املتوس  القابضةممثل  

 

 عبد هللا �انو �السيد ع�

 

 لس إدارةعضو مج

 

 عضو غ�� تنفيذي

 

 أكسا ا�خليج ممثل 

 

 السيد �امل املنجد

 

 عضو مجلس إدارة

 

 عضو مجلس إدارة مستقل

 

-- 

 

  الدكتور مازن حسونة

 

 عضو مجلس إدارة

 

 عضو مجلس إدارة مستقل

 

-- 

 

  السيد يوسف أبا ا�خيل

 

 عضو مجلس إدارة

 

 عضو مجلس إدارة مستقل

 

-- 

 

  ل. ر�دإإيان السيد 

 

 عضو مجلس إدارة

 

 عضو غ�� تنفيذي

 

 أكسا ا�خليج ممثل 
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 طوازي عي�ىى  فرا�سواالسيد 

 

 عضو مجلس إدارة

 

 عضو غ�� تنفيذي

 

 البحر املتوس  القابضةاكسا  ممثل  

 

  السيد بول آدامسون 

 

 العضو املنتدب

 

 عضو تنفيذي

 

 أكسا ا�خليجممثل  

 

 شركة اكسا)( بخالف  مجلس إدارةمنصب عضو الشركة مجلس إدارة ء ��ا أعضايتو�� (الشر�ات) ال�ي الشركة اسم 

 

 اسم العضو

 

 

 اسماء الشر�ات واملواقع الوظيفية

 

 السيد ج��وم دروش

 امارات العر�ية املتحدة. –(شركة مساهمة مقفلة غ�� مدرجة)  اي اس �ىي اف زد رئيس مجلس إدارة شركة •

 بحر�ن) املحدودة (شركة مساهمة مقفلة غ�� مدرجة).رئيس مجلس إدارة أكسا ا�خليج القابضة (ال •

البحر�ن (شركة مساهمة مقفلة غ��  (مقفلة)،) بحر�نية مساهمة شركة (ا�خليج للتأم�ن أكسا عضو مجلس شركة •

  مدرجة).

  بلبنان (شركة مساهمة مقفلة غ�� مدرجة). لبنانية، مساهمة شركة اوس ، الشرق  عضو مجلس إدارة أكسا •

 مصر. –) املحدودةدارة أكسا ل�خدمات إس ايه إي (عضو مجلس إ •

 

 عبد هللا �انو �ع�

 

 ).محدودة شركة ذات مسؤولية ( العر�ية لصناعة الورق الشركة عضو مجلس إدارة  •

  ج�ن (شركة مساهمة مدرجة).و عضو مجلس إدارة شركة الل •

 ).املحدودةحدودة (امل سؤوليةامل ذات �انو (القابضة) أحمد بن يوسف عضو مجلس إدارة مجموعة •

 ).املحدودةاملحدودة ( السعودية العر�ية بارو�د عضو مجلس إدارة شركة •

  ).املحدودةالدولية ( الفحص عضو مجلس إدارة شركة •

 ).املحدودةاملتحدة ( العر�ية املالحة عضو مجلس إدارة شركة •

 ودية).) (اململكة العر�ية السعاملحدودة( �انو أحمد بن يوسف شركة إدارة مجلس عضو •

 ).املحدودةاملحدودة ( العر�ية سلفونيدس عضو مجلس إدارة شركة •
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 يوسف بن صا�ح بن منصور أبا ا�خيل

 

  لألنابيب (شركة مساهمة مدرجة). العر�يةالشركة عضو مجلس إدارة  •

  ).املحدودةالسعودية ( العر�ية �ابيتال شعاع عضو مجلس إدارة شركة •

 (شركة مساهمة مدرجة).القصيم  أسمنت عضو مجلس إدارة شركة •

 

 بول آدامسون 

 

 ال يوجد

 �امل صالح الدين عبد هللا املنجد

 

 ).املحدودة�ابيتال ( عضو مجلس إدارة شركة شعاع •

 ).املحدودةعضو مجلس إدارة شركة أرجوان للتطو�ر العقاري ( •

 

 ر�د إل. ايان

 

 امارات العر�ية املتحدة. – (شركة مساهمة غ�� مدرجة). اي اس �ىي اف زد عضو مجلس إدارة شركة •

 

 

 توازي  عي�ىى فرا�سوا

 

البحر�ن (شركة مساهمة مقفلة غ��  (مقفلة)،) بحر�نية مساهمة شركة (ا�خليج للتأم�ن أكسا عضو مجلس شركة •

 مدرجة).

 

 الدكتور مازن إبراهيم �حاتة حسونة

 

 ).املحدودة�ابيتال ( عضو مجلس إدارة شركة شعاع •

 ).املحدودةاخر للتنمية (عضو مجلس إدارة شركة مو  •

 ).املحدودةعضو مجلس إدارة شركة اغذية املتقدمة ( •

 ال يوجد اي عضو من اعضاء مجلس ادارة يملك عضو�ة �� أك�� من خمس شر�ات مساهمة مدرجة �� السوق السعودي

 مجلس ادارةمهام  )أ (

 باملسائل الشركة مجلس إدارة و�ملك  .للمشاريعؤ�ة والقيادة وتقديم الر الشركة �� تحديد إس��اتيجية الشركة مجلس إدارة يتمثل دور 
ً
 رسميا

ً
جدوال

اهداف الرئيسية وا�خط  اس��اتيجية للشركة وكذلك  اعتمادو�قع ع�� عاتقه مسؤولية  املحفوظة له و�جتمع أر�ع مرات �ل عام كحد أد�ى.

 و�شمل مسؤولياته ما ي��: اشراف ع�� تنفيذها.

 ة الشاملة للشركة وخط  العمل الرئيسة وسياسة إدارة املخاطر ومراجع��ا وتوج��ها.وضع اس��اتيجي •

 تحديد الهي�ل الرأسما�� امثل للشركة وإس��اتيجيا��ا وأهدافها املالية وإقرار امل��انيات السنو�ة. •

 اشراف ع�� النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك اصول والتصرف ��ا. •

 اداء ومراقبة التنفيذ واداء الشامل �� الشركة.وضع أهداف  •

 املراجعة الدور�ة للهيا�ل التنظيمية والوظيفية �� الشركة واعتمادها. •

 مجلس ادارة اجتماعات

 أر�ع مرات، وفيما ي�� �جل ا�حضور: 2014خالل عام الشركة مجلس إدارة عقد اجتماع 
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 اسم العضو

 

 تار�  اجتماع

 

 2014أكتو�ر  21 2014يونيو  18 2014أبر�ل  8 2014ف��اير  3

 √ √ √ √ السيد/ ج��وم دروش

 √ √ √ √ السيد/ ع�� عبدهللا �انو

 √ √ √ √ السيد/ �امل صالح الدين املنجد

 √ √ √ √ الدكتور/ مازن حسونة

 √ √ √ √ السيد/ يوسف أبا ا�خيل

 √ √ √ √ السيد/ إيان ر�د 

 √ √ √ x طوازي السيد/ فرا�سوا عي�ىى 

 √ √ √ √ السيد/ بول ادامسون 

 �عو�ضات أعضاء مجلس ادارة )ب 

 ال�جان. اجتماعات �عو�ضات حضور  تواعضاء، وكذلك حددالشركة مجلس إدارة للشركة م�افتت رئيس ت الالئحة الداخلية حدد

 :جتماعاتأ�عاب حضور ا 

دفع أ�عاب حضور  
ُ
ر�ال سعودي ل�ل اجتماع)، وأ�عاب حضور  3,000م رئيس املجلس) بواقع (ل�ل عضو (بما ف��الشركة مجلس إدارة  اجتماعاتت

دفعال�ي  جتماعات). وفيما ي�� بيان أل�عاب حضور ا من اجتماعات ال�جانر�ال ل�ل اجتماع  1,500ال�جان بواقع ( اجتماعات
ُ
ل�ل عضو ولرئيس  ت

 مجلس ادارة:

 

 اسم العضو

أ�عاب حضور 

مجلس  اجتماعات

 ادارة

ب حضور أ�عا

�جان  اجتماعات

 املجلس

 اجما��

 13,500 1,500 12,000 )رئيس مجلس ادارة( دروشالسيد/ ج��وم 

 13,500 1,500 12,000 السيد/ ع�� عبدهللا �انو

 19,500 7,500 12,000 السيد/ �امل صالح الدين املنجد

 18,000 6,000 12,000 الدكتور/ مازن حسونة

 13,500 1,500 12,000 السيد/ يوسف أبا ا�خيل

 10,500 1,500 9,000 السيد/ إيان ر�د
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 10,500 1,500 9,000 السيد/ فرا�سوا عي�ىى طوازي 

 12,000 - 12,000 السيد/ بول ادامسون 

 111,000 21,000 90,000 املجموع

بتحمل/التعو�ض عن نفقات أخرى الشركة قامت ، ذلكإ��  املقبل. و�اإلضافة عامةا�عاب من قبل املساهم�ن �� اجتماع ا�جمعية ال اعتماديتم 

مجلس إدارة املتعلقة بحضور الشركة مجلس إدارة من قبل أعضاء املصروفات املتكبدة و�شمل النفقات اخرى ر�ال سعودي.  168,344بقيمة 

 لمجلس.التاععة لوال�جان الشركة 

 امل�افتت السنو�ة لرئيس و أعضاء مجلس ادارة

عن الشركة مجلس إدارة ر�ال سعودي لرئيس  180,000ومبلغ الشركة مجلس إدارة ر�ال سعودي �جميع أعضاء  120,000 مبلغالشركة  خصصت

 .2014د�سم��  31السنة املن��ية �� 

 فيما ي�� بيان بمخصصات م�افتت رئيس واعضاء مجلس ادارة:

 اسم العضو

 

2014 

 

2013 

 

  (الرئيس) دروشالسيد/ ج��وم 

180,000 

 

180,000 

  السيد/ ع�� عبدهللا �انو

120,000 

 

120,000 

  السيد/ �امل املنجد

120,000 

 

120,000 

  الدكتور/ مازن حسونة

120,000 

 

120,000 

  السيد/ يوسف أبا ا�خيل

120,000 

 

120,000 

  السيد/ إيان ر�د

120,000 

 

120,000 

   السيد/ فرا�سوا عي�ىى طوازي 
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120,000 120,000 

  ادامسون  السيد/ بول 

120,000 

 

120,000 

  املجموع

1,020,000 

 

1,020,000 

مجلس بموج��ا أحد أعضاء قام  ال يوجد أي اتفاقات  القادم. عامةامل�افتت والتعو�ضات من قبل املساهم�ن �� اجتماع ا�جمعية ال اعتمادسيتم 

 �افأته أو مستحقاته.بالتنازل عن راتبه أو مالشركة أو أي من كبار التنفيذي�ن بالشركة إدارة 

 خالل العامالشركة مجلس إدارة القرارات الرئيسية ال�ي اتخذها  )ج 

 2014 د�سم�� 31املوافقة ع�� القوائم املالية للف��ة املن��ية ��  •

 لشركةلس��اتيجية ا�خطة ا املوافقة ع��  •

 املوافقة ع�� اتفاقية إعادة التأم�ن •

  الشركةوز�ادة رأس مال املالءة مراجعة وضع  •

 :الشركةمجلس إدارة �جان  )د 

فيما ي�� و مدة ال�جنة والصالحيات لتنفيذ املهام املسندة.  اعتمادمع  سنوات (ف��ة املجلس) 3ملدة  ستشار�ةاأر�ع �جان الشركة مجلس إدارة ش�ل  

 �شكيل ال�جان.

 �ةستثمار ال�جنة املالية وا 

 التشكيل

 ء. فيما ي�� �شكيل ال�جنة:أعضا سبعة�ة من ستثمار تتألف ال�جنة املالية وا 

 املنصب التصنيف اسم 

 الرئيس عضو مستقل حسونة ابراهيم الدكتور مازن 

 عضو عضو غ�� تنفيذي  طوازي  عي�ىىفرا�سوا 

 عضو عضو غ�� تنفيذي   ع�� عبد هللا �انو

 عضو عضو من خارج املجلس إير�ك ديكر

 عضو عضو من خارج املجلس فينست بلوشيت

 عضو عضو من خارج املجلس نيلباتر�ك �شي

 عضو مدير ادارة املالية جورج �ور�ان
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 :�جتماعاتا 

السنة خالل  اجتماعات ة�ة أر�عستثمار د عقدت ال�جنة املالية وا قو  .خالل السنة اجتماعات�ة عقد أر�ع ستثمار يتطلب من ال�جنة املالية وا 

 .املاضية

 مهام ومسؤوليات ال�جنة

 الشركة.ات مار استثاشراف ع��  •

عمال التجار�ة التغ��ات �� ملف ا و املحلية،  انظمةالتطورات ا�جديدة ��  �� ظل�� السنة اقل مراجعة السياسات مرت�ن ع��  •

 حوال السوق وتقديمأجل، واملالءة املالية للشركة وتقييم ا  ةل�خطر طو�لملستوى تحمل املخاطر واملخاطر املتطلبات الشاملة و للشركة، 

 التخاذ قرارات عشأن جميع استثمارات تماشيا مع السياسات. ي تحديثات مناسبة للسياساتأل الشركة جلس إدارة التوصيات مل

 ات بما يتناسب مع السياسات.ستثمار تخاذ قرارات ا ا •

 دا��ا عش�ل منتظم.أات و ستثمار مراجعة ا  •

ات و ستثمار إدارة ا إ��  املكرسة من قبل ادارة العليا للشركة انظمةءات و التأكد من وجود مراجعة دور�ة ملدى كفاية املوارد و اجرا •

 .عشأن أي �عرض محتمل للمخاطر  مجلس ادارةإ��  تقديم التقار�ر 

 ل��اما�جنة املراجعة و 

 التشكيل:

 عضاء كما ي��:أ ةل��ام من ثالثتتألف �جنة املراجعة وا

 املنصب التصنيف اسم

 الرئيس عضو مستقل د�امل املنج

 عضو عضو من خارج املجلس جون سكين�

 عضو عضو من خارج املجلس جان جازان�ون 

 

 : جتماعاتا 

 .، وقد عقدت ال�جنة أر�عة اجتماعات خالل السنة املاضيةخالل السنة اجتماعاتيتطلب من �جنة املراجعة عقد أر�ع 

 مهام ومسؤوليات ال�جنة:

من أجل التحقق من مدى فاعلي��ا �� تنفيذ اعمال واملهمات ال�ي حددها لها مجلس  الشركة،عة الداخلية �� اشراف ع�� إدارة املراج •

 ادارة.

 وعمل توصيات عشأ��ا.وإعداد تقر�ر مكتوب عن املراجعة  مراجعة إجراءات املراجعة الداخلية •

 اشراف ع�� أ�شطة إدارة املخاطر •
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 داخلية وإدارة املخاطر إ�� مجلس ادارة.تقديم تقر�ر عن أ�شطة املراجعة ال •

 دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتاععة تنفيذ اجراءات الت�حيحية للم�حوظات الواردة ف��ا. •

بتعي�ن املحاسب�ن القانوني�ن وفصلهم وتحديد أ�عا��م، و�را�� عند التوصية بالتعي�ن التأكد من الشركة التوصية ملجلس إدارة  •

 .استقاللي��م

 املحاسب�ن القانوني�ن، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة ال�ي ي�لفون ��ا أثناء قيامهم بأعمال املراجعة.اشراف ع�� أعمال  •

 مراجعة خطة املراجعة مع املحاسب القانو�ي وإبداء م�حوظا��ا عل��ا. •

 م �� شأ��ا.مراجعة م�حوظات املحاسب القانو�ي ع�� القوائم املالية ومتاععة ما ت •

 عشأ��ا.الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس إدارة الشركة مراجعة القوائم املالية اولية والسنو�ة قبل عرضها ع�� مجلس إدارة  •

 عشأ��ا.الشركة مراجعة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس إدارة  •

 �جنة ال��شيحات وامل�افتت

 التشكيل:

 تشكيل ال�جنة:بيان بي��  أعضاء، فيما ر�عةأمن  �جنة ال��شيحات وامل�افتتتتألف 

 املنصب التصنيف اسم

 الرئيس عضو مستقل يوسف أبا ا�خيل

 عضو عضو مستقل *�امل املنجد

 عضو عضو غ�� تنفيذي  إيان إل. ر�د

 عضو عضو غ�� تنفيذي  ج��وم دروش

  خالل السنة املالية�جنة ال��شيحات وامل�افتت من استقال  *

 :جتماعاتا 

 خالل .�جنة ال��شيحات وامل�افتت عقد اجتماع واحد خالل السنة ُيطلب من 
ً
 واحدا

ً
 .السنة املاضية و قد عقدت �جنة ال��شيحات وامل�افتت اجتماعا

 مهام ومسؤوليات ال�جنة:

 للسياسات واالشركة جلس إدارة التوصية مل •
ً
ملعاي�� املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي �خص سبق بال��شيح لعضو�ة املجلس وفقا

 إدانته بجر�مة مخلة بالشرف وامانة.

وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة الشركة مجلس إدارة املراجعة السنو�ة لالحتياجات املطلو�ة من املهارات املناسبة لعضو�ة  •

 زم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس ادارة.لعضو�ة مجلس ادارة، بما �� ذلك تحديد الوقت الذي يل

 شأن التغ��ات ال�ي يمكن إجراؤها.عورفع التوصيات الشركة مجلس إدارة مراجعة هي�ل  •



 

33 

 

 الشركة.تحديد جوانب الضعف والقوة �� مجلس ادارة، واق��اح معا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة  •

جود أي �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة التأكد عش�ل سنوي من استقاللية اعضاء املستقل�ن، وعدم و  •

 شركة أخرى.

وكبار التنفيذي�ن، و�را�� عند وضع تلك السياسات استخدام الشركة مجلس إدارة وضع سياسات وا�حة لتعو�ض وم�افتت أعضاء  •

 معاي�� ترتب  باألداء.

 ال�جنة التنفيذية 

 التشكيل:

 :. وفيما ي�� بيان بتشكيلهاضاءتتألف ا�جنة التنفيذية من خمس أع

 املنصب التصنيف اسم العضو

 الرئيس  عضو تنفيذي أدامسون بول 

 عضو  عضوم غ�� تنفيذي ج��وم دروش

 عضو الرئيس التنفيذي غاري لو�ن

 عضو مدير ادارة الطبية اكرم ط��ي 

 عضو عضو غ�� تنفيذي *فرا�سوا عي�ىى طوازي 

 عضو ليةمدير ادارة املا جورج �ور�ان

 استقال من ال�جنة التنفيذية خالل السنة املالية*  

لعدم حاجة ال�جنة لعقد ستة فق   اجتماعاتخالل السنة و قد عقدت ال�جنة التنفيذية أر�ع  اجتماعاتيطلب من ال�جنة التنفيذية عقد ست 

 .السنة املاضيةخالل  اجتماعات

 مهام ومسؤوليات ال�جنة:

بما �� ذلك القرارات املتعلقة باإلدارة اليومية بموجب السلطات الشركة دية وادار�ة العامة ع�� أعمال ممارسة املسؤوليات القيا •

 املمنوحة من قبل املجلس.

 وضع سياسات وإجراءات فيما يتعلق بجميع املسائل التشغيلية للشركة واشراف ع�� تنفيذها. •

 ها.عتمادال لشركة امجلس إدارة إ��  ورفعهاالشركة مراجعة م��انية وخط   •

 اشراف ع�� العمليات التشغيلية للشركة وكذلك اشراف ع�� استقطاب كبار التنفيذي�ن. •

 وتنفيذ التوصيات.الشركة استعراض تقار�ر عن س�� العمل ب •

 ال�ي يتطل��ا القانون او حسب توج��ات املجلس. اخرى أداء جميع الواجبات وتو�� جميع املسؤوليات  •

 واجبات املسندة إل��ا من قبل املجلس وتحمل �افة املسؤوليات اخرى ال�ي قد يتطل��ا القانون أو وفقا لتوج��ات املجلس.تنفيذ جميع ال •
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 �نسؤولاملدفوعة لكبار امل تامل�افآ )ه 

 ارة املالية والعضو املنتدب:�ن التنفيذي�ن بما �� ذلك الرئيس التنفيذي ومدير ادسؤولتفاصيل عن امل�افتت املدفوعة �خمسة من كبار املفيما ي�� 

 

 الووف

2014 

 2,673 رواتب وم�افتت

 3,191 البدالت

 278 املزايا وا�حوافز اخرى 

 6,142 املجموع

 2014د�سم��  31هي�ل رأس املال كما ��  )و 

 النسبة قيمة األسهم عدد األسهم املساهمون 

 ٪50 100,000,000 10,000,000 العامة

 ٪32 64,000,000 6,400,000 )ش م ب (مللتأم�ن (ا�خليج) أكسا 

 ٪18 36,000,000 3,600,000 شركة أكسا البحر املتوس  القابضة

 ٪100 200,000,000 20,000,000 إجما��

 .الصادرة عن هيئة السوق املالية من قواعد الت�جيل وادراج 30املادة بموجب  بتلك ا�حقوق أو أي �غي�� أي إخطار الشركة لم �ستلم 

 رئيس مجلس ادارة  وادارة التنفيذيةدور  )ز 

�� ادارة اليومية الشركة مجلس إدارة تم تحديد دور �ل من رئيس مجلس ادارة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي بوضوح. ال �شارك رئيس 

 الالزمة للقيام باإلدارة اليومية للشركة.للشركة حيث يفوض �ل من العضو املنتدب والرئيس التنفيذي بمنحهم السلطة مع �ل ا�حقوق والصالحيات 

 الشركة  سكرت�� )ح 

بخصوص �افة القضايا املتعلقة با�حوكمة. الشركة مجلس إدارة من خالل رئيس الشركة جلس إدارة مل املشورة تقديم مسؤوليةالشركة  سكرت��يتو�� 

كذلك عن  سؤوليةاملالشركة سكرت�� يتو��  الشركة. سكرت��ي يقدمها وا�خدمات ال� باملشاورةانتفاع الشركة مجلس إدارة ل�افة أعضاء كذلك يمكن 

 وال�جان التاععة له وادارة العليا.الشركة جلس إدارة الالزمة ملعلومات املالتأكد من توف�� 

 ا�خارجيون  مراجعو ا�حسابات -14

) سنوات وسوف يتم عمل تناوب 5قيق للشركة ملدة خمس (ععمل التد برا�س ووترهاوس �و�رز والسادة الغانم محاسبون قانونيون معتمدون قامت 

�ي �ي ام ��  �عي�ن السادة/الشركة مجلس إدارة ، قرر �جنة املراجعةأفضل املمارسات. و�ناًء ع�� توصية تحقيق لضمان ال��ام بالقوان�ن املحلية و 

. وسوف �ستمر برا�س ووترهاوس �و�رز 2015لعام الشركة الفوزان والسدحان والسادة/ البسام والنمر محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات 

 .2015مارس  31والسادة الغانم ح�ى 
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  املحاسب�ن القانوني�نتقر�ر  -15

عداد إتم أنه ) من القوائم املالية، 2ورد �� املالحظة (نتبا  الفت  ايضاحات حول القوائم املالية:التأكيد ع��  املحاسب�ن القانوني�نتقر�ر تضمن 

 للمعاي�� الدولية (ال
ً
 IFRSقوائم املالية وفقا

ً
تؤكد أن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن، وتود الصادرة عن املحاسبية  للمبادئ) وليس وفقا

 ).IFRSعدم وجود أي تأث�� جوهري ع�� القوائم املالية نتيجة إلعدادها وفقا للمعاي�� الدولية (الشركة 

 عامةالا�جمعية  -16

، وقد �شرت نتائج ا�جمعية �� السوق املالية السعودية (تداول). وافق املساهمون خالل 2014أبر�ل  08تار�خ العادية ��  عامة�جمعية الاعقدت 

 :ي��ما ع��  2014�� عام ا�جمعية املنعقدة 

 النتائج الووف

العادية  عامةا�جمعية ال

أبر�ل  08املنعقدة �� 

2014 

 م 2013د�سم��  31دارة للعام املا�� املنت�ي �� املوافقة ع�� تقر�ر مجلس ا  -

 م . 2013د�سم��  31املوافقة ع�� القوائم املالية وتقر�ر مراقب ا�حسابات للسنة املالية املن��ية ��  -

 م. 2013د�سم��  31إبراء ذمة أعضاء مجلس ادارة عن أدا��م خالل السنة املالية املن��ية �� املوافقة ع��  -

 31ر�ـال) كم�افأة سنو�ة ألعضاء مجلس ادارة عن السنة املالية املن��ية ��  1,020,000فقة ع�� صرف مبلغ (املوا -

 .ر�ـال) لرئيس املجلس 180,000ر�ـال) ل�ل عضو و ( 120,000م بواقع (2013د�سم�� 

ضر  العضو ومبلغ ) ر�ـال عن �ل اجتماع ح3000املوافقة ع�� صرف بدل حضور ألعضاء مجلس ادارة مبلغ ( -

) ر�ـال عن �ل اجتماع حضر  من اجتماعات �جان مجلس ادارة و املصروفات املتكبدة واملتعلقة بحضور 1500(

 الف ر�ال خالل العام 119,712مجلس ادارة وال�جان بمبلغ 

م والر�ع 2014لعام املا�� السادة/برا�س ووترهاوس �و�ر ومكتب الغانم ملراجعة أعمال الشركة لبإعادة �عي�ن  املوافقة  -

 بناء ع�� توصية �جنة املراجعة وتحديد أ�عا��م. 2015اول من عام 

 املوافقة ع�� تحديث دليل ا�حوكمة ا�خاص بالشركة -

 .املوافقة ع�� اعمال والعقود ال�ي تمت وال�ي ف��ا مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة ألعضاء مجلس ادارة أو املساهم�ن -

 

لقد  الشركة.ا�خاصة عغرض تطو�ر عمليات  له فلسفته�شاط مستقل بذاته وله أهدافه وأ�شطته و هو  املراجعة الداخلية: راجعة الداخليةامل -17

لتقييم وتطو�ر فاعلية نظام إدارة املخاطر واملراقبة ودقيقة تحقيق أهدافها وذلك بتطو�ر إجراءات منتظمة ع�� الشركة قام هذا القسم بمساعدة 

رئي�ىي مراجعة فر�ق يرأسه مدير  املراجعة الداخليةمهام و�قوم بع�� أساس املخاطر. املراجعة طر�قة  املراجعة الداخلية�طبق قسم و  حوكمة.وا�

 و وال��ام.  �جنة املراجعةإ��  والذي يقدم تقار�ر 
ً
لتوف��  ةاملراجعة الداخلي�س�� . تقوم ال�جنة بمراجعة فاعلية سالمة وكفاءة هذا النظام دور�ا

وعمليات ا�حوكمة �افية لضمان بلوغ اهداف التنظيمية. بالتا�� فإ��ا  للتخفيف من املخاطر، الضواب  الداخلية مطبقة عش�ل �اٍف ضمانات بأن 

إ��  باألمور ا�جوهر�ة املختلفة وتقوم بمراجعات منتظمة ملختلف العمليات الرئيسية. كما تقوم بإعداد تقار�ر املراجعة التشغيلية تقوم بإجراء عمليات 

خالل السنة أجرت املراجعة الداخلية عملية و التقر�ر ع�� تقدم ادارة �� حل امور املعلقة. إ��  ع�� أساس ر�ع سنوي باإلضافة �جنة املراجعة

 .وُرفع تقر�ر عن املشكالت الرئيسية ل�جنة املراجعة مع تقدم ادارة �� سبيل حلها مراجعة حسابات مختلفة

 الرقابة الداخلية  -18

ومراقبة  املراجعةإ�� جانب �جنة الشركة مجلس إدارة و�تو��  الشركة.الرقابة الداخلية ��  �املة عن نظامباملسؤولية الالشركة مجلس إدارة يضطلع 

ال��ام، وإدارة املخاطر مراقبة العمليات و ضواب   بما ف��ااملالية وغ�� املالية،  للرقابةالشركة ومراجعة فعالية نظام  محافظةعن  سؤوليةاملل��ام ا

إ�� ا�حصول ع�� تأكيد بأنه تتم املحافظة ع�� رقابة فعالة من الشركة مجلس إدارة يس�� و  الشركة.وترتيبات الرقابة الداخلية بمستواها العام �� 

�شتمل عمليات املراجعة هذ  ع�� تقييم الضواب  و قلة. ومن مختلف وظائف املراقبة املست وال��ام �جنة املراجعةخالل التقار�ر املنتظمة من 
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َ
 �جنة املراجعةقامت و  مدعومة بتأكيد ادارة للمحافظة ع�� الرقابة. املراجعة الداخلية من خاللاملخاطر إ��  من�جية �ستندإ��  الداخلية استنادا

 خالل العام باإلجراءات التالية:

 قييم مدى كفاية املوارد الالزمة لتنفيذ ا�خطة.خطة الرقابة الداخلية وت اعتمادمراجعة و  •

 تقييم فعالية وظيفة الرقابة الداخلية ومراجعة النتائج مع تقار�ر املراجع الداخ��. •

، الر�ع الثالث 2014يونيو  30، الر�ع الثا�ي املنت�ي ��  2014مارس  31القوائم املالية اولية للر�ع اول املنت�ي ��  اعتمادمراجعة و  •

القوائم املالية السنو�ة  اعتماد. كما قامت ال�جنة بمراجعة و 2014د�سم��  31، و الر�ع الراعع املنت�ي �� 2014سبتم��  30نت�ي �� امل

 . 2014د�سم��  31للسنة املن��ية �� 

 .املخاطرمدى الرغبة ��  اعتمادمراجعة و  •

 .2014/2015واملوافقة ع�� خطة متثال ا تقييم ا�شطة إدارة ا�خطر و إدارة  •

 مراج�� ا�حساباتمراجعة اجراءات لضمان استقاللية  •

 الشركة نتائج املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ب -19

سليمة �ستند ع�� أسس الشركة ال�ي تطبقها املخاطر الرقابة الداخلية وكشفت عن أن الرقابة الداخلية وإدارة  فعاليةأكدت نتائج املراجعة السنو�ة 

 بالقوان�ن واللوائح. و�تم تنفيذها عش�ل فعال لضمان الدقة �� التقر�ر املا�� ومدى ال��امها

وأخذت �جنة املراجعة النتائج �� اعتبارها عند إبداء رأ��ا عشأن  2014ن ععمل العديد من املراجعات خالل عام و الداخليمراجعو ا�حسابات كما قام 

�� بداء رأ��م م للمساعدة �� إ. كما أجرى مراجعو ا�حسابات ا�خارجيون إجراءات املراجعة اعتيادية ا�خاصة ��فعالية أنظمة الرقابة الداخلية

 �� ا�خطاب املوجه لإلدارة.أو ا�خارجي�ن �� التقر�ر مراج�� ا�حسابات القوائم املالية. ولم يتم اشارة ألية مالحظة من 

بناًء ع�� املن�جية القائمة ع��  2014الداخلية خالل عام  رقابةفيما يتعلق بالالشركة ة ع�� نظام وقد قامت �جنة املراجعة ععمل مراجعة شامل

ع�� الشركة املخاطر لضمان جودة مراقبة ادارة للمخاطر وضمان جودة عمل املراجعة الداخلية وا�خارجية وال��ام وإدارة املخاطر لضمان قدرة 

إدارة املخاطر وإدارة و ع�� ضمان فعالية التقار�ر املالية، الشركة مجلس إدارة أعال  ساعدت ا�جوانب املذ�ورة وقد  تحقيق أهدافها اس��اتيجية.

  الشركة.الرقابة الداخلية وتحديد وإدارة املخاطر الرئيسية ال�ي تواجه 

الذي تطبقه الشركة   وإدارة املخاطر لرقابة الداخليةا نظاموأن  �� نتائج املراجعة السنو�ة، جوهر�ةمالحظات اي يؤكد مجلس ادارة أنه ال توجد 

 .أعد ع�� أسس سليمة و�تم تنفيذ  بكفاءة وفعالية

 ال��ام -20

�تو�� و املحلية املطبقة.  انظمةاملبادئ العامة مع  تدمجسياسات وإجراءات الشركة ضعت كما و بأنظمة م�افحة غسل اموال. بحزم الشركة تل��م 

تم تحديد �� الفروع، وو�عميم املعلومات ذات الصلة.  اجراءاتو�قوم بتنسيق  األنظمةعن ال��ام ب سؤوليةامل اموال غسلم�افحة مدير ال��ام و 

، وإجراء مز�د من التحقيقات تتأ�ى لعلمهم مواللأل ووقف أي عمليات غسل  وتتبع، وكذلك منع اتتنفيذ التوج��منسق�ن لالل��ام ومن ضمن وظيف��م 

ع�� مستو�ات الشركة  حافظتا�جهات التنظيمية عند الضرورة. إ��  وتقديم التقار�ر  للمز�د من املراجعة اموال غسلهيئة م�افحة إ��  ديم تقر�ر وتق

قائي للمعامالت ، وتنب��ات ال��يد الك��و�ي التل�رنامج فحص قائمة العقو�اتبما �� ذلك التدر�ب الك��و�ي للموظف�ن، و  معاي�� ال��امعالية من 

 .ورقم فاكس إلك��و�ي ل�جهات التنظيمية ،و إدارة آلية ملراقبة ال��امكب��ة ال

 قواعد السلوك -21

توفر قواعد  الشركة.ع�� تفعيل قواعد سلوك سليمة و�عز�زها كما ورد ذكر  �� ح�ومة الشر�ات ودليل قواعد السلوك ا�خاص بالشركة تصمم 

وادارة الشركة أعضاء مجلس إدارة من  ل�ٍل �عمل كدليل إرشادي  كحد أد�ى ن املعاي�� والقواعد اخالقية الرئيسيةمجموعة مالشركة السلوك �� 
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أكسا و�التحديد تجنب �عارض املصا�ح. بالتنفيذية واملوظف�ن أثناء تنفيذ واجبا��م وممارسة عملهم. �عكس هذ  املعاي�� القيم وال��امات ا�خاصة 

ال�ي من املنتظر أن يقوم من خاللها املوظفون بالتعامل مع املعلومات السر�ة واملمارسات ا�خاصة باإلفصاح عن تلك املعلومات، و�شمل الكيفية 

حتيال الداخ�� ا م�افحة �� ن شرك��م و وال��ام بالقوان�ن، والعالقات مع املوظف�ن ا�ح�ومي�ن والكيفية ال�ي يمكن من خاللها أن �ساعد املوظف

جزء من الئحة  أنهكما ع�� �افة املوظف�ن، الشركة لقد تم توزيع الدليل ارشادي لألخالقيات وال��ام بالقوان�ن ا�خاص ب اموال. غسللة ومحاو 

م��ا بتحديث التدر�ب الك��و�ي للموظف�ن ع�� املسائل الرئيسية ال�ي يتضالشركة قامت  2013خالل عام  املوظف�ن ا�جدد.إ��  املوظف�ن املقدم

 .الدليل

 الشركة مسؤولية  -22

 :ذات عالقةمجموعات  6لعدد  أر�ان 6خالل  بتحمل مسؤولي��ا منالشركة تقوم 

 �طر�قة شفافة.و �عدل و ن: مل��مون بتسي�� أعمالهم عش�ل أخال�� و املساهم −

نتجاتنا، وعن طر�ق إدارة عمليات مع العمالء من خالل اتصال الوا�ح والشفاف معهم و�سو�ق موثيقة ععالقات  مل��مون : العمالء −

 املطالبات بمسؤولية.

 ن.يمع املورد وثيقةاملوردون: مل��مون ععالقات  −

 أعمالنا. إس��اتيجيةضع مشاركة املوظف�ن �� صلب و عمل و  موظف�نكمل��مون بمسؤولي��م ن: و املوظف −

 واس��الكنا للموارد الطبيعية. الفاعلةة املباشر ع�� البيئة من خالل ادار الشركة  ا�حد من تأث��إ��  البيئة: �س�� −

ال�ي  ودعم املجتمعاتل��م بلعب دور إيجا�ي �� املجتمع من خالل بناء ثقافة �خجع املوظف ع�� العمل التطو�� ن :املحلية املجتمعات −

  �عمل ف��ا.

 ول�ل مجموعة من هذ  املجموعات أ�شطة تنفذها.

 التنظيمية ا�جزاءاتو الغرامات  -23

الت�جيل وادراج ) من قواعد 40ر�ال سعودي عسبب مخالفة الفقرة (أ) من املادة ( 10,000لغرامة بقيمة الشركة �عرضت  2014نة املالية خالل الس

عامالت مبالغ امل ��الشركة  أخطأت. فقد ال�ي يجب ع�� الشر�ات مراعا��ا عند �شر إعالنا��ا ) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة5واملادة الفرعية (

 .16/03/2014�� تداول. وقد تم �شر إعالن ت�حي�� الحقا ع�� موقع تداول بتار�خ  13/03/2014ا�خاصة باألطراف ذات العالقة �� إعال��ا بتار�خ 

 اقرارات  -24

 :��بما يبمسؤولي��ا عن العرض ال�حيح والعادل للوضع املا�� للشركة وتقر بموجبه او�ي تقر شركة اكسا للتأم�ن التع

 أن �جالت ا�حسابات أوعدت بالش�ل ال�حيح −

 ع�� أسس سليمة ونفذ بفاعلية. أن نظام الرقابة الداخلية أعد −

 .اع�� مواصلة �شاطهالشركة أنه ال يوجد أي شك يذكر �� قدرة  −

 

 ج��وم دروش

 رئيس مجلس ادارة

 2015ف��اير  26  


