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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
 

 اعزائي المساهمين،،
. و مع 2211بتحديات مشابهة لتلك التي واجهتنا في  2212. كما هو متوقع، بدأت 2212يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة ألشارككم انجازاتنا لعام 

 الجبهات.   بنتائج ايجابية على جميع 2212ذلك، يسعدني أن ابلغكم بأن الشركة أنهت العام 
 

سجلت الشركة أول سنة كاملة من العمليات. وخالل العام، نجحت الشركة بامتياز في مساعيها للحصول على المزيد من  2212وكما تعلمون، فأن 
 وع محفظة منتجات الشركة وأتاح لها تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للسوق.الموافقات على منتجاتها، مما عزز تن

التنفيذية وفريق العمل المصاحب مما جعله من الممكن الوصول بنجاح إلى  كل من اإلدارة في بناء وتعزيز الشركة، واصلت باإلضافة إلى ذلك
 مجموعة واسعة من العمالء الجدد والعمالء الذين سبق التعامل معهم من قبل الشركاء االستراتيجيين. 

، والتي عملت على تحسين أسعار مؤسسة النقد العربي السعودي الجديدة في قطاع التأمين العام بشكل إيجابي على شركتنا أنظمةوقد انعكست 
الفرص  السوق و توفير التنوع المنشود الذي امتد الى أبعد من التنافس على األسعار والتي شهدها القطاع لسنوات عديدة. وقد انتهزت الشركة هذه

 وعملت بجد لتعزيز مكانتها في السوق بمنح منتجاتها وخدماتها قيمة تنافسية.
الحصول على أكبر حصة في السوق من منافسينا الرئيسين، خاصة هؤالء الذين لهم عالقات راسخة منذ فترة طويلة  تستمر تحدياتنا لتدور حول

ى تلك ويمتلكون مزايا التواجد األول في السوق. ونحن نعتقد، مع ذلك، أنه من خالل توفير خدمات عالية الجودة وبأسعار منافسة سيتم التغلب عل
 التحديات.

 
في أن تصبح واحدة من أفضل الالعبين في السوق. وكما ستالحظون جميعا  الوصول إلى هدفها نحو تحقيق تقدم ممتاز أيضا   ركةكما واصلت الش

عليها، سواء  في النتائج المالية المرفقة، فأن الشركة وطبقا  إلى خطة عملها المعدة مسبقا ، قد برعت في بلوغ معظم مؤشرات النجاح التي يتم القياس
توى المبيعات أو على مستوى الربحية. وقد استمرت الشركة أيضا  في الحفاظ على مستوى التحكم في التكاليف بصورة متوازنة تحفظ على مس

قة التجانس بين حجم التكلفة والنمو المنشود. وخالل الربع الثالث من العام، شرعت الشركة في مضاعفة رأس مالها ونجحت في الحصول على مواف
 ظيمية على زيادة رأس المال.   الجهات التن

 
والتنظيمية. ومن بين هذه العوامل ارتفاع المصاريف  من الناحيتين  الماليةعدد من العوامل الموجهة نتيجة ل رأس مال الشركة قرار زيادة وقد كان

نتيجة للتأخير في الحصول على الموافقة على  التأمين عملياتو التأخر في بدء التأسيسية ومصروفات ما قبل التشغيل عن المعدل المخصص لها، 
المالية والتي تؤثر على مالءة الشركة. باإلضافة إلى اتخاذ  للمالءةبعض المنتجات الالزمة لخدمة السوق بصورة أشمل، وأخيرا  المتطلبات الجديدة 

الكافية التي تهدف إلى تدعيم قائمة المركز المالي لجميع شركات الجهات التنظيمية التدابير السليمة ذات العالقة بتحقيق العديد من النسب والمعدالت 
لمساهمين في تلك الشركات واصحاب العالقة على حٍد االتأمين التي تعمل في القطاع. هذه التدابير تم اتخاذها وصياغتها لتوفير الحماية الستثمارات 

 سواء.   
 

 ويسرني أن أعلن أن جهود زيادة رأس المال قد تقدمت دون عوائق ونحن نؤكد لكم أن مساهماتكم الجديدة في رأس مال الشركة سيتم استثمارها
 . رأس المال المستثمر نتيجة لتجسيد صناعة التأمين ومخاطرها ق عوائد مجزية علىتحقيواستخدامها بكفاءة عالية آملين 

المساهمين  إلى أتقدم بالشكر شخصيا وأنا، كأعضاء مجلس االدارة فينا التي وضعتموها على الثقة مرة أخرى أن أشكركم أود الختام، وفي
للمضي إلى األمام.  الشركة إمكانيات في القوياإليمان عملهم الدؤوب، والمثابرة و لدينا، اإلدارة العليا وجميع موظفي الشركة على االستراتيجيين

. و نحن نعتقد أن هذا في البالدلدعم نموها وصناعة التأمين أفضل ل بنية تحتية خلق إلى يسعون الذين لديناللجهات التنظيمية  خالص تقديرنا كما نقدم
 التي نشهدها بأن التغييرات متفائلون، ونحن المستويات الحكومية على كافةاالتجاه أصبح أقوى من قبل القيادة الجديدة في المملكة العربية السعودية 

 .المملكة على المدى المتوسط والبعيد لتقدم منصة مثالية ستخلق
 

 ،مع كامل اخالصي
 رمزي أبو خضرة
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 كلمة الرئيس التنفيذي:
 

 11 في المنتهية للسنة، و الذي يتضمن: تقرير مجلس اإلدارة ، تقرير المدققين، و القوائم المالية المدققة 2212يسرني أن أقدم التقرير السنوي لعام 
 .2212ديسمبر 

، و التأمين العام للشركات يالصحتأمين اللحماية واالدخار، و ن األفضل و الرائد في السوق في تأمين النصبح المؤم   المدى بعيدة رؤيتناانطالقا  من 
أن نتجاوز  2212استطعنا في  فقد المتخصص و مجموعة من القيم التي تدور حول المصلحة العليا لعمالئنا و استراتيجيتنا و أهدافنا الواضحة،

ا. كما حققنا تقدم جيد في تنفيذ استراتيجيتنا و الوصول إلى أهدافنا التحديات المتعددة وأن نحقق قفزة قوية نحو خارطة الطريق الموضوعة من قبلن
 المالية.

 
منتج الموافق  21منتج تأمين إضافي زيادة على  11استطاعت الشركة تنفيذ معظم خططها، و أولها  الحصول على ترخيص لبيع  2212في عام 

تأمين  عليها في التأمين العام و الصحي و تأمين الحماية للمجموعات. إن أربعة من أهم المنتجات الموافق عليها كانت: تأمين حماية االئتمان و
 2212نوفمبريوليو ومركبات بأنواعها الثالثة. تمت الموافقة على هذه المنتجات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على التوالي في شهري ال

 .2212من منتجات تأمين المركبات و حماية االئتمان ستلعب دورا  مهما  في أرقام المبيعات لعام  كال  .إن 
 

 .2212، وتم التخطيط و اإلعداد لمشاريع جديدة لطرحها في 2211مشاريع االستراتيجية التي تم اطالقها خالل ، تم انهاء كثير من ال2212خالل 
 سليم للسنوات القادمة.و أساس قوي لضمان في السوق السعودي التقنية أفضل المهارات استقطاب من خالل الحالي الفريقتعزيز -
 .2212َسُيْعمل بها من قبلنا من بداية يناير اعتماد العالمة التجارية الجديدة، التي  -
في   وضع األساس للجنتين إضافيتين لمجلس اإلدارة وهما: إدارة المخاطر و االستثمار تنفيذا  للنظام الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي -

 .2212أكتوبر  22
. إن هذا سيساعد في تقوية وضع الشركة 2212األول من شهر مارس  فيحيث سيبدأ اإلكتتاب  تحقيق تقدم كبير في مشروع زيادة رأس المال  -

 المالي.
 تقييم االحتياطيات التقنية و الوضع المالي للشركة. -
 

 بالنسبة لألنشطة األخرى:
 تطور جديد تم تنفيذه على أنظمة تقنية المعلومات لكال  من التأمين الطبي و التأمين العام. -
 و الخبر(. - جدة - )الرياض نجم لخدمات التأمين كمقدم خدمات لمطالبات المركبات خارج المدن الثالثةتم توقيع عقود جديدة مع  -
 إلى شبكة الوسطاء لدينا.وسطاء تأمين معتمدين محليا   ةفاضتم إ -
 األفراد.واصلت وكالة تأمين البنك العربي الوطني لعب دورا  هام كموزع  لكل من أعمال تأمين الشركات وتأمين  -
 لدعم عملت الشركة بجد على تقوية العالقة مع كل وسطاء التأمين، و تعزيز معرفتهم بمنتجاتنا الموافق عليها، خاصة  تلك الموافق عليها حديثا   -

 المبيعات و تقديم خدمات عالية الجودة للعمالء.
ليخدم المنطقة الغربية ، وهو  2211سة النقد العربي السعودي في تمت الموافقة عليه من قبل مؤس ،فتحت الشركة أيضا  مكتب إقليمي في جدة -

لفتح مكتب إقليمي آخر في المنطقة الشرقية في  العربي السعودي يعمل بالكامل اآلن. كما تعمل الشركة على الحصول على موافقة من مؤسسة النقد
 .الخبر

 
كانت الشركة قادرة على تحقيق حجم المبيعات ، على تأمين منتجات المركبات و على الرغم من التنافس في األسعار السوقية و تأخر الموافقة 

مليون لاير في  11مليون لاير في إجمالي األقساط المكتتبة و  112المتوقعة، و كان التأمين الصحي أكبر مساهم في هذا اإلنجاز. حققت الشركة 
مليون لاير.  11مليون لاير ، و صافي الخسارة من عمليات التأمين  11 دة، في حين وصلت صافي المطالبات المتكب صافي األقساط المكتسبة

 مليون لاير. 12 الى وصلتفقد ، و أما بالنسبة لصافي خسارة المساهمين  مليون لاير 121بلغت استثمارات اموال المساهمين  
 

األرباح بطريقة تحترم كل أصحاب المصالح . نتوقع اإليرادات ، و تحسين  وألعمال نشاط أكبر لستكون سنة نمو منتظم و صحي ،  2212
للشركة الحصول على حصة أكبر في السوق ، بناء  على الخطط الموضوعة لتقوية وضع الشركة و الدعم الممتاز على مستوى المنتجات و 

ديدة، و األكثر أهمية تأمين الحماية و الخدمات. ومن بين هذه الخطط الحصول على الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي لمنتجات تأمين ج
 ة السعودية.االدخار لألفراد ليتم توزيعها من خالل و كالة البنك باإلضافة إلى تعزيز عالقات الشركة مع وسطاء التأمين العاملة في المملكة العربي

 
 و البنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، الدولية والمجموعة األمريكية متاليف الذين دعموا شركةشكر جميع أل أغتنم هذه الفرصة أود أن، أخيرا

 اللجانأعضاء مجلس اإلدارة و أعضاءأقدر و أشكر وأود أيضا أن الشركة. لدعممساهمتهم العظيمة و ثقتهم لمنحناشركائنا والمساهمين، الزبائن، 
 الهيئات الرقابية أن أشكر جميع وأود أيضا التي واجهتها الشركة. التحديات كل ضوء في مخلصة الذين بذلوا جهوداجميع العاملين و المكرمين
 ة.المتواصل على دعمهم و توجيهاتهم السعودية



 

 

 

 7 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

 الدور الثاني عشر –برج اإلبداع 

 حي العليا –طريق الملك فهد 
 117747الرياض  73465ص.ب:     

 

 :أنشطة الشركة .1
 

إن غرض الشركة هو القيام بأعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
التنفيذية السارية في المملكة العربية السعودية. تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في التأمين على حياة األفراد والئحته 

 21والمجموعات والحوداث والصحة وجميع فئات التأمين العامة. تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( في 
 (.2211نوفمبر  22هـ )الموافق 1112محرم 

 

 اء المالي:األد .1
 

 ص قائمة المركز الماليخمل 1.2

 

 عمليات التأمين
1114 

 الف لاير سعودي
1117 

 الف لاير سعودي
 الموجودات

 النقد وما في حكمة 64,689 2,238

 أقساط إعادة التأمين والذمم المستحقة ، صافي 35,661 3,422

 حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية 299,201 37,501

 موجودات اخرى 32,375 11,492

 مجموع الموجودات 431,927 20,903

  
1114 

 الف لاير سعودي
1117 

 الف لاير سعودي
 المطلوبات

أقساط التأمين غير المكتسبة والمطالبات تحت  111.111 2.111
 التسوية

أرصدة إعادة التأمين دائنة وعمولة تأمين غير  11.221 1.121
 مكتسبة

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 11.122 11.211

 مجموع المطلوبات 431,927 20,903
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 عمليات المساهمين 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ملخص نتائج االعمال 2.1
 

 61الى  1116اغسطس  12الفترة من 
  1114ديسمبر 

 الف لاير سعودي

 1117ديسمبر  61
 

 الف لاير سعودي

 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 144,741 5,741

 صافي أقساط التأمين المكتسبة 33,715 299

 إيرادات اإلكتتاب 40,299 471

 صافي المطالبات المتكبدة (30,965) (288)

(554) (36,425) 

 مصاريف االكتتاب

 نتائج االكتتاب 3,873 (82)

 إجمالي المصاريف (36,490) (33,046)

 دخل عموالت خاصة و توزيعات 1,119  793

 مصاريف ما قبل التأسيس - (11,336)

 قبل الزكاة للفترة )المساهمين( صافي الخسارة (31,498) (43,671)

 

  

1114 
 الف لاير سعودي

1117 
 الف لاير سعودي

 الموجودات

 النقد وما في حكمة 22.112 11.121

 استثمارات وودائع 12.111 122.212

 موجودات اخرى 112 2.112

 مجموع الموجودات 29.112 111.257

1114 
 الف لاير سعودي

1117 
 الف لاير سعودي

 المطلوبات وحقوق المساهمين

 المطلوبات  

 زكاة مستحقة 212 -

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 1.111 1.212

 مجموع المطلوبات 2.766 1.193

 حقوق المساهمين  

 رأس المال 112.222 112.222

 الخسائر المتراكمة (12.121) (21.111)

 مجموع حقوق المساهمين 99.753 120.689

 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 29.112 111.257
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 أقساط التأمين المكتتبة وصافي االقساط المكتسبة 1.2.2

 

 

 

  
 

منتج تأمين عام.  22 علىبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي  2211وقد بدأت الشركة عمليات التأمين في أبريل عام 
تأمينات الحياة الجماعية عمليات التأمين بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على منتجات ل الفعلياالنطالق ومع ذلك، كان 

في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  مؤثروالتي مكنت الشركة من تحقيق نمو  2211من عام  خالل الربع الرابعو التأمين الطبي الجماعي  
(GWP من )2212مليون لاير في عام  111.1الى  2211 يمليون لاير ف 2.1 . 

 

التي قامت بموجبها شركة متاليف اليكو بتحويل و %( 12قامت الشركة بعقد اتفاقية مع شركة متاليف اليكو )أحد المساهمين بنسبة كما 
جات تأمين حياة طويلة األمد و . وتشمل هذه المحفظة على منت2212أبريل  1محفظة التأمين السعودية الحالية إلى الشركة إعتبارا من 
مليون لاير والتي تم إعادة  11.1من هذه المحفظة  المكتتبة إجمالي األقساط توبلغ منتجات تأمين إدخارية و منتجات تأمين حوادث شخصية.

 .شركة متاليفبشكل كامل مع  عليها  التأمين

 
 نتيجة  لزيادة إجمالي األقساط المكتتبة. 2212لاير في عام  مليون 11.1الى  2211ألف لاير في  211وزاد صافي األقساط المكتسبة من 
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حماية  هندسي طبي بحري الممتلكات السيارات
 وادخار

 المجموع عام اخرى

 صافي أقساط التأمين المكتسبة

2015 2014

 61الى  1116اغسطس  12الفترة من 
  1114ديسمبر 

 الف لاير سعودي

 قطاع التأمين 1117ديسمبر   31

صافي أقساط 
 المكتسبةالتأمين 

إجمالي أقساط 
 التأمين المكتتبة

صافي أقساط التأمين 
 المكتسبة

إجمالي أقساط 
 التأمين المكتتبة

 الحوادث والمسؤولية العامة 5,929 1,015 2,343 46

 السيارات 190 20 - -

 الممتلكات 3,475 23 720 1

 بحري 2,083 172 - -

 طبي 90,989 27,871 974 79

 هندسي 24,015 6 316 -

 حماية وادخار 16,658 4,091 - -

 عام اخرى 1,402 517 1,388 172

 المجموع 144,741 33,715 5,741 122
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 أقساط التأمين المكتتبة والتحليل الجغرافي 1.1.2.2

 
 

 11الى  2211اغسطس  21الفترة من 
 2211ديسمبر 

 الف لاير سعودي

 2212ديسمبر  31
 

 الف لاير سعودي

 المنطقة

 الوسطى 129,541 5,741

 الغربية 15,200 -

5,741 144,741  

 
 إيرادات اإلكتتاب 2.2.2

 
  

 21الفترة من 
الى  2211اغسطس 

 2211ديسمبر  11
 الف لاير سعودي

 2212ديسمبر  31
 

 الف لاير سعودي

 

 صافي أقساط التأمين المكتسبة 33,715 299

 عمولة إعادة التامين المكتسبة 4,651 172

 إيرادات إكتتاب اخرى 1,933 5

 إجمالي إيرادات اإلكتتاب 471 40,299

 
 

 مما نتج عنه زيادة في اعمال التأمينبسبب الزيادة الكبيرة في حجم  2211 مقارنة بعام 2212االكتتاب في عام  ترجع الزيادة الكبيرة في ايرادات
 هاالتي يتم اعادة تامين ميتاليف اليكوعلى محفظة إعادة التأمين  عموالت ضمنتتالتي  عموالت إعادة التأمين المكتسبة وأقساط التأمين المكتسبة و

من شركة اتعاب ادارة عن طريق استيفاء استعاضة كافة المصاريف المتكبدة بسبب تشغيل  محفظة ميتاليف اليكو . يتم شركة ميتاليف ىكامل البال
 ."إيرادات إكتتاب اخرى" تحت بند ميتاليف و يتم قيدها في القوائم المالية 

 
ابتداءا من الشركة بالمشاركة في اتفاقية المنافذ المبرمة بين شركة التعاونية والغالبية العظمى من شركات التأمين في المملكة العربية السعودية قامت 

ية )باستثناء منفذ والخاصة بالمشاركة في التأمين على المركبات األجنبية العابرة للمملكة العربية السعودية عبر جميع المنافذ الحدود 2212يناير  1
تيجة البحرين "جسر الملك فهد"(. وبناء على هذه اإلتفاقية، فإن جميع شركات التأمين المشاركة في هذه التغطية يكون لها حصة متساوية من الن

سنوات  تفاقية لمدة ثالثالصافية لهذه المحفظة بعد تحميل كافة المصاريف المتعلقة بإدارة هذه المحفظة من قبل شركة التعاونية. تسري هذه اإل
، ومن المتوقع أن ُتجدد بنفس الشروط. يتم تصنيف الدخل المتعلق بهذه المحفظة في القوائم المالية ضمن بند "إيرادات 2212يناير  1ابتداء من 

 إكتتاب اخرى"
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 صافي المطالبات المتكبدة 3.2.2
 

اغسطس  21الفترة من 
ديسمبر  11الى  2211
2211 

 الف لاير سعودي

 1117ديسمبر   61
 

 الف لاير سعودي

 قطاع التأمين

 الحوادث والمسؤولية العامة 788 44

 السيارات 174 -

 الممتلكات 36 1

 بحري 131 -

 طبي 25,753 62

 هندسي 27 9

 حماية وادخار 3,608 -

 عام اخرى 447 181

 المجموع 30,965 288

 
و االقساط المكتسبة  تعود للزيادة المؤثرة في حجم اعمال التامين 2211مقارنة بعام  2212المطالبات المتكبدة خالل عام الزيادة الكبيرة في صافي 

 للتامين الطبي و الحماية و االدخار.
 

 مصاريف االكتتاب 4.2.2
 
 

اغسطس  21الفترة من 
ديسمبر  11الى  2211
2211 

 الف لاير سعودي

 1117ديسمبر   61
 

 سعوديالف لاير 

 

 صافي المطالبات المتكبدة 30,965 288

 عموالت متكبدة 3,285 137

 مصاريف اكتتاب اخرى 943 38

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 1,232 91

 مجموع مصاريف االكتتاب 36,425 554

 
 إجمالي المصاريف 5.2.2

 
 2211اغسطس  21الفترة من 

 2211ديسمبر  11الى 
 الف لاير سعودي

 1117ديسمبر   61
 

 الف لاير سعودي

 

 عمليات التأمين -مصاريف ادارية وعمومية  35,305 20,203

 عمليات المساهمين -مصاريف ادارية وعمومية  1,185 12,843

11,336 - 
 مصاريف ما قبل التأسيس ، صافي

 مجموع المصاريف  36,490 33,046

 
،  2212يناير  11باشر المساهمون المؤسسون أعمالها التأسيسية بتاريخ . 2211أغسطس 21بتاريخ أكملت الشركة االجراءات النظامية لتأسيسها 

تم تصنيفها بقائمة عمليات المساهمين الشاملة   2211أغسطس  21 وحتى 2212يناير  11علما  بأن كافة االيرادات والمصروفات للفترة من 
 كمصاريف صافية )ما قبل التأسيس (.

أغسطس  21الفترة من  تغطي و التيفي عمليات المساهمين  تصنيفها، تم  2211ابريل  1 العمومية واإلدارية المتكبدة قبل جميع المصروفات
 . 2211مارس  11إلى  2211
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اد لدعم ترجع اسباب الزيادة في اجمالي المصروفات العمومية واإلدارية باالساس إلى الزيادة في تكاليف الموظفين نتيجة لتوظيف المزيد من األفر

 العمليات مع زيادة حجم االعمال.
 
 

 الخسائر المتراكمة:    6.2
 الحالي من الخسائر المتراكمة, كما موضح ادناه:الرئيسية التي ادت الي المستوى العوامل 

 

 االثر المالي % من رأس المال بيان
 ) بالمليون لاير سعودي(

 العوامل

المصروفات المتكبدة خالل فترة ما قبل 
 21الى  2212يناير  11من  التأسيس
 2211أغسطس 

-6.5% 
 طول فترة التأسيس (11.1)

االولي  باإلصدارمصروفات متعلقة 
المال و تم اطفائها مباشرة في لرأس 

 همين.احقوق المس
-5.6% 

تكاليف معامالت إصدار  (1.1)
 رأس المال

المصروفات المتكبدة خالل فترة ما قبل 
الى  2211أغسطس  21التشغيل من 

 2211مارس  11
-6.5% 

مصروفات ما قبل التشغيل  (11.1)
 )عمومية و إدارية(

 1الفترة من المصروفات المتكبدة خالل 
 2212ديسمبر  11الى  2211ابريل 

 )واحد و عشرون شهر(
-33.2% 

 المصروفات التشغيلية (21.1)

النتائج الفنية من عمليات التامين خالل 
 11الى  2211ابريل  1الفترة من 
 2212ديسمبر 

+2.2% 
 النتائج الفنية 1.1

 المجموع (12.1) 49.4%- 

 
ويرجع ذلك إلى امتداد فترة ما قبل التأسيس لفترة  2211أبريل  1من رأسمالها حتى قبل بدء عمليات التأمين في ٪  11.2وكانت الشركة قد فقدت 

 .طويلة و مصروفات إصدار رأس المال و امتداد فترة ما قبل التشغيل لفترة طويلة
 

مليون لاير  21.1، استهلكت الشركة  2212ديسمبر  11حتى  2211أبريل  1خالل واحد و عشرون شهرا بعد بدء عمليات التأمين للشركة، من 
 . ٪ ( من رأسمالها بسبب مصروفات التشغيل العالية مقارنة مع حجم األعمال الصغير نسبيا 12.1سعودي إضافية ) 

 

 :تحويل محفظة متاليف اليكو    7.2
 

تي قامت بموجبها شركة متاليف اليكو بتحويل محفظة التأمين %( ال12اليكو )أحد المساهمين بنسبة  متاليفقامت الشركة بعقد اتفاقية مع شركة 
. وتشمل هذه المحفظة على منتجات تأمين حياة طويلة األمد و منتجات تأمين إدخارية و 2212أبريل  1السعودية الحالية إلى الشركة إعتبارا من 

٪ بموجب اتفاقية إعادة تأمين نسبية. وفقا 122بنسبة  متاليفمنتجات تأمين حوادث شخصية. تقوم الشركة بإعادة تأمين هذه المحفظة مع شركة 

اغسطس  12الفترة من 
ديسمبر  61الى  1116
1114 

 الف لاير سعودي

 1117ديسمبر   61
 

 الف لاير سعودي
 المصاريف اإلدارية والعمومية

 تكاليف الموظفين 23,844 13,650

 أتعاب قانونية ومهنية 2,614 2,707

 أيجارات 1,014 3,319

 استهالك 2,734 3,379

 مصاريف تقنية المعلومات 2,460 2,441

 مصاريف سكن وإقامة 914 1,569

 مصاريف مجلس اإلدارة 1,018 1,085

 أخرى 1,891 1,262

 اإلدارية والعموميةمجموع المصاريف  36,490 33,046
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معيد التأمين لهذا الجزء من األعمال. وجرى تحويل  متاليفبواليص التأمين المحولة وأصبحت شركة للذلك، أصبحت الشركة المالك الجديد 
ترية مع أصول المحفظة بالقيمة الدفترية بدون دفع أي مبلغ نقدي. وفقا لذلك، ُسجلت المطلوبات المتعلقة بهذه المحفظة في دفاتر الشركة بالقيمة الدف

 تعويضية تمثل حصة إعادة التأمين من هذه االلتزامات.
 

 المال المقترحة: زيادة رأس       8.2
 

مليون لاير من  122مليون لاير إلى  112م  قام مجلس إدارة الشركة بالتوصية  بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ 2212أبريل لعام  21بتاريخ 
د العربي السعودي . وفي هذا الصدد فإن الشركة قد تقدمت  بخطة عملها مصحوبة  بالوثائق ذات الصلة إلى مؤسسة النقاولويةخالل إصدار حقوق 

للحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعـودي وقــد وافقت الهيئة  على زيادة رأس المــال في خطابهـا  الصادر  رقم  2212يونيو  1بتاريخ 
شار (. وعينت الشركة السعودي الهولندي كابيتال بصفته المست2212أغسطس  11هـ )الموافق 12/11/1112بتاريخ  121222111122

يناير  11وتلقت الموافقة من الهيئة في  2212نوفمبر  12المالي لهذه المعامالت ، وقدمت مستندات زيادة رأس المال إلى هيئة سوق المال بتاريخ 
 . للموافقة على زيادة رأس المال 2212فبراير  22إجتماع الجمعية العمومية  غير العادية في الدعوة لعقد  ة،  وتم 2212

 

 والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:الخطط  .6
 

 هي  : 2212خططنا الرئيسية لعام 
 فتح فرعنا في المنطقة الشرقية، لنكون قادرين على تقديم أفضل دعم لشركائنا و عمالئنا ، ولتنمية أعمالنا. -1
 التي ستساهم ايجابيا  بشكل عام على أداء مبيعات الشركة .بدء بيع منتجاتنا الموافق عليها مؤخرا  )منتجات تأمين المركبات(، و  -2
 نمو مبيعات تأميننا الصحي من خالل شريكنا المصرفي وعالقتنا بالوسطاء الحاليين و الوسطاء المستقبليين. -1
اد اآلخرى التي نملكها حاليا . تعمل تطوير  إضافي للتأمين المصرفي بمجرد طرحنا منتج الحماية و االدخار، باإلضافة إلى منتجات تأمين  األفر -1

ل تأمين إدارة الشركة بتنسيق وثيق  مع الوكيل المصرفي واإلدارة  المصرفية لألفراد بالبنك إلنشاء البنية التحتية الالزمة و التي ستدعم أعما
 األفراد.

 لعمالئنا . وتكامال   قديم حلول  أكثر شموالُ االستمرار في تقديم منتجات جديدة للتأمين العام إلى السوق، و التي ستسمح لنا بت -2

 

 :المخاطر التي تواجه الشركة .4
 

 فيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة التي تتبعها اإلدارة للتقليل منها:
 

 المخاطر التشغيلية / العملية ( أ
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة من االنظمة والعجز الرقابي أو الغش أو الخطأ البشري والتي يمكن أن تؤدي إلى  

عواقب مالية وخسارة السمعة، والعواقب القانونية والتنظيمية. وتدير الشركة المخاطر التشغيلية من خالل الضوابط المناسبة 
 لرقابة الداخلية والتوازنات األخرى  بما في ذلك  عملية المراجعة الداخلية واالمتثال . والفصل بين المهام وضوابط ا

 
 مخاطر التأمين  ( ب

مخاطر التأمين هي المخاطر التي  تتعلق بالمطالبات الفعلية المستحقة ألصحاب العقود فيما يخص األحداث المؤمنة التي تتجاوز  
بالغ المطالبات أكثر مما كان متوقعا. ويتم رصد مخاطر التأمين بشكل منتظم من قبل التوقعات. يمكن أن يحدث هذا بسبب تكرار م

الشركة للتأكد من المستويات ضمن نطاقات التردد المتوقعة.  وتقوم  الشركة  باإلكتتاب  بصورة أساسية ضد الحوادث ،  
 .   بالطاقة، وتمديد الضمان والتأمين الصحي والمطلوبات ، والملكيات، و االمور البحرية، والهندسية، و األمور المتعلقة

 

 وتتركز مخاطر التأمين   بشكل رئيسي في مخاطر التأمين الناشئة عن عقود التأمين المذكورة أعاله في المملكة العربية السعودية . 
يتم رصد مخاطر التأمين من قبل الخبير اإلكتواري المعتمد في الشركة و الذي يقوم بتزويد الشركة بشكل ربعي و سنوي ببعض 

 التقارير و التحاليل التي تعرض مدى كفاية المخصصات الفنية و مدى كفاية تسعير أقساط التأمين للمنتجات التأمينية للشركة.
 

  التكرار ومبالغ المطالبات 
بعدة عوامل. وتقوم  الشركة  باإلكتتاب بصورة أساسية ضد الحوادث ،  والمطلوبات ،  يمكن أن يتأثر التكرار ومبالغ المطالبات

. وهذه تعتبر عقود التأمين   والملكيات، و االمور البحرية، والهندسية، و األمور المتعلقة بالطاقة، وتمديد الضمان والتأمين الصحي
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لمطالبات و عادة ما ينصح بتسويتها خالل سنة واحدة من وقوع  الحدث المؤمن عليه وهذا يساعد على الحد من القصير ة األجل كا
 مخاطر التأمين . 

 

 الحوادث والمسؤولية
 المسؤولية العامة

بالنسبة للتأمين على المسؤلية العامة، فإن أهم المخاطر في هذا المجال هي االلتزامات القانونية المترتبة على المؤمن تجاه وفاة طرف 
ثالث أو إصابة بدنية أو أضرار في الممتلكات الناجمة خارج أماكن عمل المؤمن عليه، العمليات التجارية أو المشاريع التي قام بها 

ه. يتم اإلكتتاب في وثائق التأمين هذه على أساس حجم أعمال الشركة أو قيمة العقد، طبيعة / أشغال المباني، وطبيعة المؤمن علي
 العقود المنفذة. لدى الشركة تغطية إعادة التأمين لهذه المخاطر للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية. 

 

 تأمين المركبات 
المخاطر الرئيسية تتمثل في مطالبات الوفيات واإلصابات الجسدية الكاملة واستبدال أو إصالح  تلك بالنسبة لعقود المركبات فإن  

 المركبات . 
 

ومستوى التعويضات التي تحكم بها المحكمة للوفيات واألطراف المتضررة وتكاليف استبدال السيارات هي العوامل الرئيسية التي 
 لديها تغطية إعادة التأمين لهذه األضرار للحد من الخسائر ألية مطالبة فردية.تؤثر في مستوى تلك المطالبات. والشركة 

 

 تأمين الممتلكات 
ات و يتم التعهد/ اكتتاب  هذه العقود بالرجوع إلى قيمة االستبدال  لتلك العقارات ومحتوياتها المؤمن عليها . وتكلفة إعادة بناء العقار

وب إلعادة العمليات األمر الذي يؤدي إلى توقف تلك  األعمال وهي العوامل الرئيسية التي وتوفير بدائل لمحتوياتها والوقت المطل
 تؤثر على مستوى المطالبات. والشركة لديها تغطية إعادة التأمين لهذه األضرار للحد من الخسائر ألية مطالبة فردية.

 
 البحري

لتزامات الناشئة عن فقدان أو تلف القطع البحرية والحوادث في تم تصميم التأمين البحري لتعويض أصحاب العقود عن الضرر واإل
البحر مما أدى إلى خسارة كلية أو جزئية للبضائع.  وبالنسبة للتأمين البحري فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الخسائر أو األضرار 

ها تغطية إعادة التأمين لهذه األضرار للحد من للسفن البحرية والحوادث التي تؤدي إلى خسارة كلية أو جزئية للبضائع. والشركة لدي
 الخسائر ألية مطالبة فردية.

 

 الهندسي
 أما بالنسبة  للتأمين  المتعلق باألمور الهندسية، فإن ا لمخاطر الرئيسية هي الخسارة أو الضرر  الذي يلحق بإعمال البناء / اإلنشاء 

إلخ  والشركة لديها تغطية إعادة   ..الفيضانات والزالزل وعواصف البرد،الناتجة عن الحريق واالنفجار واألخطار الطبيعية مثل 
 التأمين لهذه األضرار للحد من الخسائر ألية مطالبة فردية.

 
 

 عام أخرى
بالنسبة لألعمال العامة األخرى، المخاطر الرئيسية هي خسارة او ضرر منتجات المسهتلك واألغراض الشخصية. لدى الشركة 

 تأمين لمثل هذه األضرار للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية. إتفاقية إعادة
 

 الصحي
  تم تصميم استراتيجية االكتتاب للشركة لضمان  أن تلك  المخاطر تتنوع وبشكل جيد من حيث النوع ومستوى التعويضات  المؤمن
عليها  ويتحقق هذا إلى حد كبير من خالل التنويع في قطاعات الصناعة والجغرافيا، واستخدام الفحص الطبي من أجل ضمان أن  

عملية التسعير  قد أخذت في االعتبار الظروف الصحية الحالية والتاريخ الطبي للعائلة، ومراجعة منتظمة للمطالبات الفعلية من واقع 
لمنتج وكذلك المطالبات التفصيلية  لإلجراءات  التي قامت بها الشركة  وقد قامت الشركة  بفرض المزيد من خبرة العمل  وتسعير ا

السياسات اإلدارية  النشطة والفعالة لمتابعة  تلك المطالبات بصورة فورية ، من أجل الحد من تعرضها للتطورات المستقبلية  والتى 
والشركة لديها تغطية إعادة التأمين لهذه األضرار للحد من الخسائر  .أن تؤثر سلبا على الشركةال يمكن التنبؤ بها والتي  أيضا  يمكن 

 ألية مطالبة فردية.
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 حماية التأمين الفردي واإلدخار
فيما يتعلق بالتأمين الفردي ومحفظة اإلدخار, فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات و المرض للمؤمن عليهم و خطر اإلخفاق في إختيار 

لحاالت المؤمن عليها. باإلضافة لذلك، فإن ارتفاع معدالت إلغاء عقود التأمين أكثر من المعدالت المتوقعة قد ينتج عنها زيادة ا
 المصروفات أكثر من المتوقع و بالتالي تمديد الفترة الزمنية التي تستغرقها المحفظة لتحقيق الهدف المحدد لها. 

 
 حماية التأمين الجماعي و اإلدخار

فيما يتعلق بالتأمين و محفظة اإلدخار، فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات و المرض للمؤمن عليهم. تتكون مخاطر التأمين الجماعي 
عن طريق تركزها، مثال العاملين في نفس المكان. تدار مخاطر الوفيات والمرض من خالل استراتيجية اكتتاب محددة بوضوح 

لبات. هناك عدة مستويات مختلفة لإلكتتاب, تتضمن تأكيد الحالة الصحية الجيدة, االستبيان الطبي، وكذلك تحديد إجراءات تقييم المطا
التقرير من المتخصصين واإلستشاريين، والفحص الطبي الشامل. تقوم الشركة بالنظر في طبيعة نشاط المجموعة, حجم المجموعة، 

ات الفردية والجماعية و محفظة اإلدخار من خالل ترتيبات إعادة التأمين الفعالة، النطاق الخغرافي, الخلفية الثقافية. تتم حماية التأمين
 إن إعادة التأمين تحمي الشركة من المخاطر السلبية الناتجة عن حاالت الوفاة والمرض.  

 
 مخاطر إعادة التأمين  ( ت

 
فاقيات مع أطراف أخرى لغرض إعادة التأمين. إن لتقليل تعرضها للخسائر المحتملة الناجمة عن المطالبات الكبيرة، تبرم الشركة إت

ترتيبات إعادة التأمين هذه تؤمن تنوعا  أكبر لألعمال مما يسمح لإلدارة بالتقليل من أثار الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر 
ن أو إعادة التأمين اإلختياري أو الكبيرة وتوفر قدرات نمو إضافية. يتم جزء كبير من إعادة التأمين من خالل إتفاقيات إعادة التأمي

عقود إعادة تأمين فائض الخسارة. لتقليل تعرضها لمخاطر الخسائر الضخمة الناشئة عن إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة 
ائص بتقويم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين، ومراقبة تركيز مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية ونشاطات وخص

 إقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.

 
 مخاطر السيولة  ( ث

 

مخاطر السيولة هي مخاطر أن الشركة لن تكون قادرة على الوفاء بتلك االلتزامات المرتبطة بااللتزامات المالية عند تاريخ  
 استحقاقها. 

 

 يتم رصد متطلبات السيولة على أساس شهري و تضمن إالدارة أن تتوفر أموال سائلة كافية للوفاء بأي التزامات عند  نشوئها . 
 

جميع المطلوبات على  الشركة في قائمة المركز المالي عدا  مكافأت نهاية الخدمة للموظفين  فهي مستحقات  تعاقدية يتم دفعها  على 
 ة .األساس الحالي للشرك

 
 المخاطر اإلتمانية  ( ج

 
 مخاطر االئتمان هي المخاطر التي سوف  يعجز  أحد أطراف األداة المالية في  الوفاء بالتزام يكبد الطرف اآلخر خسارة مالية.  وبالنسبة

القيمة الدفترية كما هو  لكافة فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة، فإن الحد األقصي إلفصاحات  المخاطر االئتمانية للشركة  هي
 موضح في قائمة المركز المالي للشركة . 

 
  -السياسات واإلجراءات التالية للتقليل من تعرض الشركة لمخاطر االئتمان وهي كما يلي :

 لي لتقليل  إفصاحات الشركة  للخسائر  الكبيرة  الناجمة من حاالت اإلفالس  من عمليات  إعادة التأمين،  وتقوم الشركة بتقييم الوضع الما
د الحلشركات إعادة التأمين المقابلة . وبناءا  عليه وكشرط مسبق، فإن األطراف التي  تتأثر  بعمليات إعادة التأمين يشترط أن يكون لديها  

 األدنى  من مستوى التصنيف  األمني المقبول والذي يؤكد مدى قوتها المالية . 

 
 كة تقوم الشركة فقط  بإبرام  عقود التأمين وإعادة التأمين مع اإلقرار بالجدارة االئتمانية لألطراف االخرى ذات العالقة فمن سياسة الشر

ية تخضع إلى إجراءات التحقق من االئتمان.وباإلضافة إلى ذلك مستحقات التأمين أن جميع العمالء الذين يرغبون في التجارة بشروط ائتمان
 وإعادة التأمين من العقود  والتى يتم رصدها بشكل مستمر من أجل الحّد من حدود المخاطرة ) اإلئتمانية ( للشركة إلى ديون معدومة. 
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 وسطاء  وذلك بوضع الحدود االئتمانية للعوامل الفردية ووسطاء التأمين  وتسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالوكالء وال

 ورصد المستحقات غير المسددة. 

 
  األقساط المستحقة القبض هي المستحقات وبصورة أساسية  من األفراد و عمالء الشركات  وذلك بتعيين حدود ورصد المستحقات غير

 المسددة . 

 
 ية مع البنوك المحلية التي وافقت عليها اإلدارة. تبعا  لذلك كشرط مسبق  للبنوك التى يتم االحتفاظ بالنقدية يتم االحتفاظ بالنقدية وشبه النقد

 وشبه النقدية بها   مطالبة بالحصول  على الحد األدنى  من مستوى التصنيف األمني المقبول والذي يؤكد  مدى قوتها المالية . 

 
الودائع اآلجلة لدى البنوك التجارية المحلية حسب التصنيف االئتماني من حيث الدرجة و تشمل استثمارات الشركة بشكل رئيسي 

 االستثمارية. لم يكن لدى  الشركة اآللية الداخلية  لدرجات االستثمارات.  ولم تقم الشركة بتحديد مخاطر االئتمان على االستثمارات عن
 نك على أساس تصنيفه االئتماني .طريق وضع حد   أقصى لحدود المخاطرة  اإلئتمانية لكل ب

 

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة ( ح
 تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة من احتمال تأثير  نسب التغيرات في أسعار العموالت على مدى  الربحية المستقبلية أو القيم العادلة

 الكبيرة  لمخاطر أسعار العموالت الخاصة.لألدوات الماليـــة. والشركـــة ليس لديها حدود المخاطــــرة اإلئتمانية 

 
 مخاطر العمالت  ( خ

 
 هي المخاطر المتعلقة بقيمة األداة المالية والتي سوف تتقلب بسبب التغيرات في معدالت أسعار العمالت األجنبية. 

 

التقلبات بأسعار الصرف حيث أن معظم وتعتقد اإلدارة بوجود الحد األدنى من المخاطرللخسائر الكبيرة  والتي ترجع الى التغيرات في معدل 
في الموجودات والمطلوبات النقدية في العمالت المرتبطة باللاير السعودي. وباإلضافة إلى ذلك المعامالت بالعملة األجنبية للشركة هي تتم 

من العمالت األجنبية  ليست كبيرة ولم المقام األول بالدوالر األمريكي والتي قدرت على بما يعادلها من اللاير السعودي والمكاسب والخسائر 
 .يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل

 

 مخاطر السوق  ( د
        

ة عن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق )عدا تلك الناتج
اء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل محددة للفرد أداة مالية أو مصدرها أو عوامل تؤثر مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر العمالت(، سو

لدى الشركة إستثمارات في صكوك غير مدرجة ذات معدل عائم و في شركة نجم  .على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق
(. ليس لدى 12حتى تاريخ االستحقاق" و"إستثمارات متاحة للبيع" )انظر ايضاح لخدمات التأمين والتي تم تصنيفها في "إستثمارات مبقاة 

 الشركة مخاطر سوق جوهرية فيما يتعلق باستثماراتها النها تسجلها بالتكلفة. 
 

 إدارة رأس المال ( ذ
 

واإللتزام بمتطلبات رأس المال  تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد بأنها قادرة على اإلستمرارية في العمل وفقا  لمبدأ اإلستمرارية
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وزيادة الفائدة للمساهمين من خالل رصيد حقوق الملكية. يتكون هيكل رأسمال الشركة 

 من حقوق الملكية العائدة للمساهمين والتي تتكون من رأس المال المدفوع واإلحتياطيات.
نظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األ

الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات 
 .التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها

تقوم الشركة حاليا  بإعادة تقييم إحتياجات رأسمالها للحفاظ على الموارد الكافية للسيولة ووفقا  لذلك للوفاء بالمتطلبات الموضوعة 
 بشأن الحفاظ على هامش المالءة .

 

 مخاطر اإلطار التنظيمي ( ر
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العربية السعودية ومثل هذه اللوائح واألحكام ال وتخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية المحلية والمعمول بها في المملكة 

تصف فقط الموافقة ورصد األنشطة ولكنها أيضا تفرض أحكاما تحفظية معينة مثل كفاءة رأس المال لتقليل مخاطر العجز 
 .واالفالس على أحد أطراف شركات التأمين حتى تتمكن الشركة من تلبية التزاماتها غير المنظورة والتي قد تنشأ

 

 :لمعايير المحاسبيةا .7
 

 معايير المحاسبة  المتبعة للقوائم المالية و تحفظات المحاسب القانوني:
 

 بناء علي طلب مؤسسة النقد السعودي ، قامت الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية بدال من المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة
المحاسب القانوني االنتباه الي ان القوائم المالية للشركة اعدت وفقا للمعايير الدولية الخاصة السعودية للمحاسبين القانونيين، و قد لفت 

لم بالتقارير المالية و ليس وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و قد تم ايضاح السبب في ذلك، و 
 ية من الشركة تتعلق بلفت االنتباه.تطلب هيئة سوق المالية اية معلومات اضاف

 
سبية المتعارف نلفت االنتباه الى أنه تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية و ليس وفقا  للمعايير المحا

 عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 

 :سياسة توزيع األرباح .3
 

تطبق الشركة سياسة توزيع معتمدة من قبل مجلس اإلدارة وفقا  للنظام األساسي للشركة حيث يتم توزع األرباح على المساهمين على 
 الوجه التالي:

  
  1-ُتجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة 
ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى مابلغ اإلحتياطي %( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، 22ُيجنب ) -2

 المذكور إجمالي رأس المال المدفوع
للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية  لتكوين إحتياطي إضافي  -1

 الجمعية العامهوتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها 
 %( من رأس المال المدفوع2يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمسن التقل عن ) -1
 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمسن بوصفه حصة من األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة -2
( الوارده أعاله وفقا للقواعد 1ية المحدده في الفقره )يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنو -2

 المنظمه لذلك والصادره من الجهات المختصة
بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك ، وتدفع األرباح المقرر توزيعها على  -دون تأخير–تبلغ الشركة هيئة السوق المالية  -1

ا مجلس اإلدارة وفقا للتعليمات التي تصدها وزارة التجارة والصناعة ، مع مراعاة الموافقة المساهمين في المكان و المواعيد التي يحدده
  الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي
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 :صدروصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الم   .5
 

التنفيذيين وأزواجهم و أوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين  وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار
 :الشركة أو أي من شركاتهم التابعة وأي تغيير في هذه المصلحة خالل السنة المالية

 

نسبة  نسبة التغيير
 الملكية

صافي 
 التغيير

 إسم من تعود له المصلحة  بداية العام نهاية العام

عدد  أدوات الدين
 األسهم

أدوات 
 الدين

 عدد األسهم

0% 0.028% 0 0 5000 0 5000 
سليمان سعود ابراهيم 

 السياري

 
 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء  .9
 :وأوالدهم القصر( صدر وكبار التنفيذين وأزواجهممجلس إدارة الم  

 

أسهم شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني % أو أكثر من 2اليوجد أي شخص يمتلك مايعادل 
% أو أكثر من األسهم 2للتأمين التعاوني . ولم يقم أي شخص له مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ويمتلك 

 2212بإبالغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير فيها خالل السنه المالية 
 

 :ت / استرداد ألوراق ماليةقروض أو إصدارا .2
 

و ، ال توجد اية قروض عليها سواء واجبة السداد عند الطلب او غير ذلك، و ال توجد اية مديونيات علي الشركة، 2212خالل 
 .2212ديسمبر  11في لم تقم الشركة بدفع اية مبالغ سدادا لقروض خالل السنة المالية المنتهية 

 
 شراء او الغاء من جانبها الي ادوات قابلة لالسترداد، او اوراق مالية متبقية.لم تقم الشركة باسترداد او 

 

 :المعامالت مع الجهات ذات العالقة .11
 

 عقود فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين والمساهميين:
بعض العقود التي كانت الشركة طرفا فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس  /جددتأُبرمت 2212أثناء العام المالي 

اإلدارة كممثليين لكبار المساهمين أو شركاتهم التابعة مع التأكيد أن هذه العقود قد تمت بدون شروط تفضيلية وذلك حسب 
 اقتراح مجلس إدارة الشركة ووفقا  لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي :

 
 :عقود غير تامينيه    

 

 صاحب المصلحة
 

األطراف ذات 
 العالقة

قيمة العمليات لعام 
1117 

 نوع العقد مدة العقد

نائب رئيس مجلس 
لما الحاج إبراهيم اإلدارة: 

و أعضاء مجلس اإلدارة : 
خوليو جارسيا فياللون ، 
يوئيل حمصي وكارل 

 طاشجيان

ديلوير أمريكان 
اليف أنشورنس 

 كومباني

 إعادة التأمين:أقساط 
 

 1,831,141رس  

سنه واحده إبتداء 
 1/1/2212من 

إتفاقيات إعادة التأمين 
 اإلختياري
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نائب رئيس مجلس 
لما الحاج إبراهيم اإلدارة: 

و أعضاء مجلس اإلدارة : 
خوليو جارسيا فياللون ، 
يوئيل حمصي وكارل 

 طاشجيان

أمريكان اليف 
 إنشورنس كومباني

 أقساط إعادة
 التأمين:
 

 6,815رس 

سنه واحده إبتداء 
 1/1/2212من 

إتفاقيات إعادة تأمين 
 الكوارث

 
 
 
 
 

عضو مجلس اإلداره: 
 آصف إقبال

أميركان هوم 
أشورانس كومباني، 
و نيو هامبشاير 

أنشورنس كومباني 
، ناشيونال يونيون 
فاير أنشورنس 
كومباني أوف 

 بيتسبيرغ

 أقساط إعادة التأمين
10,209,638 

إبتداء سنه واحده 
 1/1/2211من 

إتفاقيات إعادة التأمين 
 التناسبي

 أقساط إعادة التأمين
 363,874رس 

سنه واحده إبتداء 
 1/1/2211من 

فائض خسائر أقساط 
 التأمين

 أقساط إعادة التأمين
 2,176رس

سنه واحده إبتداء 
 1/1/2211من 

فائض خسائر أقساط  
 تأمين الكوارث

المجموعة األمريكيه 
الدوليه أو أي من 
شركاتها التابعة أو 

 الشقيقه

 أقساط إعادة التأمين
 1,848,391رس

حسب صالحية 
إخطار إعادة 

 التأمين

إعادة التأمين 
 اإلختياري

نائب رئيس مجلس 
لما الحاج إبراهيم اإلدارة: 

و أعضاء مجلس اإلدارة : 
خوليو جارسيا فياللون ، 
يوئيل حمصي وكارل 

 طاشجيان

اليف أمريكان 
إنشورنس 

 كومباني)أليكو(

 أقساط إعادة التأمين
رس 

11,429,627 

سنه واحده إبتداء 
 1/1/2212من 

إتفاقية نقل المحفظه 
 وإعادة التأمين

نائب رئيس مجلس 
لما الحاج إبراهيم اإلدارة: 

و أعضاء مجلس اإلدارة : 
خوليو جارسيا فياللون ، 
يوئيل حمصي وكارل 

 طاشجيان

أمريكان اليف 
 ورنس كومبانيإنش

 إتفاقية الخدمات الفنية خمس أعوام 833,921رس    

عضو مجلس اإلداره: 
 آصف إقبال

ايه آي جي ام إي 
ايه انفسمنت آند 
 سيرفسس انك

 إتفاقية الخدمات الفنية خمس أعوام 99,207رس

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
:لما الحاج إبراهيم ، 
أعضاء مجلس اإلدارة: 
خوليو جارسيا فياللون ، 
يوئيل حمصي ،كارل 
طاشجيان ، آصف أقبال 

 ،روبير عيد ،

شركة متروبوليتان 
اليف انشورانس 
كومباني وشركة 
اميركان اليف 

انشورنس كومباني 
أو أي من شركاتهم 
التابعة أو الشقيقة 
،شركة المجموعة 

ة أو االمريكية الدولي
أي من شركاتها 
التابعة أو الشقيقة ، 
البنك العربي 

الوطني و أي من 
شركاته التابعة أو 

 الشقيقة

- 

يستمر باستمرار 
الشركة أو الغاء 
العقد حسب رغبة 

 الطرفين

اتفاقيات ترخيص 
 العالمات التجارية

شركة اميركان  نائب رئيس مجلس اإلدارة المصاريف  907,950رس  المصاريف العمومية 
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:لما الحاج إبراهيم ، 
أعضاء مجلس اإلدارة: 

رسيا فياللون ، خوليو جا
يوئيل حمصي ،كارل 

 طاشجيان

اليف انشورنس 
كومباني أو أي من 
شركاتهم التابعة أو 

 الشقيقة

العمومية واإلدارية 
التي تم دفعها نيابة 

عن الشركة 
وتحميلها على 

 الشركة

 واإلداريه

عضو مجلس اإلداره: 
 آصف إقبال

المجموعة األمريكية 
الدوليه أو أي من 
شركاتها التابعة أو 

 الشقيقة

 1,156,662رس

المصاريف 
العمومية واإلدارية 
التي تم دفعها نيابة 

عن الشركة 
وتحميلها على 

 الشركة

المصاريف العمومية 
 واإلداريه

 عضو مجلس اإلدارة:
 روبير عيد

البنك العربي 
وكالة الوطني و 

 العربي للتأمين

اط التأمين أقس
 المكتتبه:
رس  

60,662,974 
 العموالت:

 1,300,798رس 

يستمر باستمرار 
الشركة أو الغاء 
العقد حسب رغبة 

 الطرفين

 
إتفاقية توزيع منتجات 

 التأمين البنكية

 عضو مجلس اإلدارة:
 روبير عيد

البنك العربي 
الوطني و أي من 
شركاته التابعة أو 

 الشقيقة

 3,022,097رس 
تختلف  مدة العقد

بإختالف نوع 
 الضمان

 
 

 الضمانات الماليه

 عضو مجلس اإلدارة:
 روبير عيد

البنك العربي 
الوطني و أي من 
شركاته التابعة أو 

 الشقيقة

 قصيرة األجل 57,062,500رس
 

 ودائع ألجل
 

 عضو مجلس اإلدارة:
 روبير عيد

البنك العربي 
الوطني و أي من 
شركاته التابعة أو 

 الشقيقة

 10,000,000رس
( 12عشر )

 سنوات إبتداء من
1/12/2212 

 
صكوك البنك العربي 

 الوطني

 
 

 عقود تأمين:   
 

 التغطيه نوع العقد
 إجمالي قسط
 التأمين

 مدة العقد
 الطرف ذو العالقه
 /صاحب المصلحة

وثيقة تأمين مسؤولية 
مدراء اإلدارة 
 والتنفيذيين

تأمين مسؤولية 
مدراء اإلدارة 
 والتنفيذيين

لاير  122,222
 سعودي

 سنة واحده
إبتداء من 

 :الطرف ذو العالقه 1/1/2212
 

 البنك العربي الوطني
 

 صاحب المصلحه:
 

عضو مجلس اإلداره روبر 
 عيد

وثيقة شحن البضائع          
البحرية السنوي على 

أساس اإلفصاح        
 عن قيمة الشحن

بضائع عمالء البنك        

العربي  العربي   

الوطني حسب              

االعتمادات 

المستندية      

 المصدرة من البنك

1,182,533 
 لاير سعودي

 سنة واحده
إبتداء من 

1/1/2212 
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وثيقة تأمين الممتلكات 
 ضد جميع  األخطار

 الممتلكات ضد
 جميع األخطار

828,900 
 لاير سعودي

 سنة واحده
إبتداء من 

1/1/2212  

وثيقة تامين المسؤولية 
 العامة

 المسؤولية العامة
12,222 
 لاير سعودي

 سنة واحده
إبتداء من 

1/1/2212  

وثيقة تأمين على الحياة 
 واإلعاقات

تأمين على الحياة 
واإلعاقات          

لموظفي           
البنك العربي    

 الوطني

1,563,109 
 لاير سعودي

 سنة واحده
إبتداء من 

1/1/2212  

خدمات التأمين الصحي 
 التعاوني

 

خدمات التأمين    
            
الصحي التعاوني 
لموضفي           

                   
البنك العربي      

الوطني        

55,072,583 
 لاير سعودي

 سنة واحده
إبتداء 

11/1/2212من  

 تأمين ممتلكات وثيقة تأمين ممتلكات
122,222 
 لاير سعودي

 سنة واحده
إبتداء من 

1/1/2212  

 
 

 :المدفوعات النظامية المستحقة القائمة .11
 

 :2212ديسمبر  11في كما فيما يلي بيان بالمدفوعات النظامية المستحقة 
 

 جهة المدفوعات النظامية أسبابها لاير سعودي

 مؤسسة النقد العربي السعودي رسوم االشراف 168,686

 مجلس الضمان الصحي التعاوني 909,892

117,047 
اجتماعية لشهر ديسمبر تامينات 
2212 

 هيئة التامينات االجتماعية

64,126 
لشهر ديسمبر  موردين ضريبة
2212 

 مصلحة الزكاة والدخل 

 
 
 
 
 

 الى الجهات التالية: 2212خالل عام فيمايلي بيان بالمبالغ المدفوعة 
 

 جهة المدفوعات النظامية أسبابها لاير سعودي

 النقد العربي السعوديمؤسسة  رسوم االشراف 574,689

 مجلس الضمان الصحي التعاوني 9,743

 هيئة التامينات االجتماعية اشتراكات تأمينات إجتماعية 1,195,461

 مصلحة الزكاة والدخل  ضرائب خصم موردين 766,612
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 :الموظفين منافع .11
 

والتي تمنحها الشركة لموضفيها, هي على النحو تؤكد الشركة بأن برامج الحوافز والمزايا التي لها عالقة بعمليات التأمين 
 التالي:

  تأمين طبي شامل من الفئةVIP و عائلتهف ظللمو 

  ألف لاير 122مليون لاير وحد أدنى  1.2راتب أساسي بحد أقصى  12بما قيمته ف ظموتأمين على الحياة لكل 

  12تصل إلى بنسبة فين ظبالموتخفيض على التأمين الشامل للمركبات الخاصة% 
 

 :إقرارات .16
 

 كة بما يلي:رتقر الش -1
 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. -

 تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة و تم تنفيذه بفعالية. -

 أنه ال يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -

  
 اليوجد اي اصدار السهم او ادوات مالية لصالح اي شركة تابعة.، ال يوجد شركات تابعة، و بالتبعية 2212خالل  -2
 
ال توجد اية ادوات دين قابلة للتحويل الي اسهم، او اي حقوق خيار او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهة اصدرتها او  -1

 2212ديسمبر 11منحتها الشركة خالل الفترة المالية المنتهية في 
 
او اكتتاب بموجب ادوات دين قابلة للتحويل الي اسهم، او حقوق خيار، او مذكرات حق اكتتاب، ال توجد اي حقوق تحويل  -1

 2212ديسمبر 11او حقوق مشابهة، اصدرتها الشركة خالل الفترة المالية المنتهية في 
 
 
 

 :تعيين المحاسب القانوني .14
 

، قامت الشركة 2211ديسمبر  11بعد إنقضاء عقود المراجعة الخارجية مع شركة ديلويت آند توش و شركة ايرنست ويونغ  للسنة المنتهية في 
-21) الموافق  2212مايو  21و بعد موافقة الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد في  2212بتعيين مراجعي حسابات خارجيين جدد خالل 

 هـ( لمراجعة حسابات الشركة للفترات التالية:21-1112
 

 المراجع الثاني المراجع االول فترة المراجعة

 ديلويت اند توش 2212الربع االول لعام 
 بكر ابو الخير و شركاهم

PKF  البسام و النمر 
 المحاسبون المتحالفون

الى  2212من الربع الثاني لعام 
 2212الربع االول لعام 

PKF  و النمر البسام 
 المحاسبون المتحالفون

 الدار لتدقيق الحسابات
 عبدهللا البصري وشركاه

القوائم المالية السنوية للعام 
2212 

PKF  البسام و النمر 
 المحاسبون المتحالفون

 الدار لتدقيق الحسابات
 عبدهللا البصري وشركاه
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 :الشركات حوكمة .17
 التالي:تم تطبيق جميع أحكام الالئحة فيما عدا 

 
 :])ب( 3رقم  المادة[اتباع اسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار اعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة  -1

على الرغم أن اسلوب التصويت على اختيار أعضاء مجلس اإلدارة محدد في النظام األساسي ليكون تصويت تراكمي، أال 
مجلس اإلدارة الحالي هو أول مجلس إدارة يتم تعيينه للشركة في سنتها المالية أنه لم يتم تطبيقه حتى اآلن نظرا  ألن 

األولى. وتأكد الشركة بأن اسلوب التصويت التراكمي سوف يتم تطبيقه عند التصويت الختيار اعضاء مجلس اإلدارة في 
 الجمعية العامة عند انتهاء فترة مجلس اإلدارة الحالية.

 
حيث أنها السنة المالية األولى : ])ب( 5رقم  المادة[اح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع تقر الجمعية العامة األرب -1

 والشركة لم تجني أي صافي أرباح حتى اآلن، فأن الشركة لم تقوم بتوزيع أية أرباح للمساهمين.
 

 صناديق مثل -غيرهم  عن بالنيابة يتصرفون الذين االعتبارية الصفة ذوي األشخاص من المستثمرين على يجب -6
 كيفية عن اإلفصاح وكذلك تقاريرهم السنوية، في الفعلي وتصويتهم التصويت في سياساتهم عن اإلفصاح - االستثمار
 3رقم  المادة[باستثماراتهم  الخاصة األساسية الحقوق على ممارسة يؤثر قد للمصالح جوهري تضارب أي مع التعامل

من االشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم، حيث الشركة ليست من المستثمرين  :])د(
  ولذلك فأن هذا المتطلب ال ينطبق عليها.

 

 حمايتهم أجل من المصالح أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة من أهم الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة وضع -4
 حالة في المصالح أصحاب تعويض ( آليات1 :آلتيا - خاص بوجه - السياسة هذه تغطي أن حقوقهم ويجب وحفظ
 الشركة بين تنشأ قد التي الخالفات أو الشكاوى تسوية آليات ( 1 .العقود وتحميها األنظمة تقرها التي حقوقهم انتهاك

المعلومات  سرية على والمحافظة والموردين العمالء مع جيدة عالقات إلقامة مناسبة ( آليات6 .المصالح وأصحاب
هذه الفقرة من المادة العاشرة ليست فقرة إلزامية في دليل حوكمة الشركات، وتوجد   :])هـ( 11رقم  المادة[بهم.  المتعلقة

بالشركة آليات لتسوية الشكاوى وآليات لحفظ سرية معلومات العمالء ولكنها ليست من إعداد مجلس اإلدارة أنما من إعداد 
 ها.اإلدارة التنفيذية وموافقتها عليها طبقا  لتفويض مجلس اإلدارة الممنوح ل

 
 - اإلدارة مجلس له في ممثلين تعيين الشركة نظام بحسب له يحق الذي - االعتبارية الصفة ذي للشخص يجوز ال -7

هذه الفقرة الغير إلزامية التنطبق على  :])ط( 11رقم  المادة[اإلدارة  مجلس في اآلخرين األعضاء اختيار على التصويت
األشخاص ذوي الصفة االعتبارية حق تعيين ممثلين لهم في مجلس  الشركة حيث أن النظام األساسي للشركة لم يمنح

 اإلدارة، لذلك لم يتم االلتزام بهذه الفقرة.
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و تكوين مجلس عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة  .13
 اإلدارة وتصنيف أعضائها على النحو التالي:

 
 

 التصنيف المهام األساسية إسم العضو  رقم
التي  المساهمةشركات 

يشارك في عضوية مجالس 
 إدارتها

 مستقل رئيس المجلس رمزي أبوخضرا 1

 
متاليف والمجموعة  .1

األمريكية الدولية والبنك 
العربي الوطني للتأمين 

 التعاوني
 

 غير تنفيذي نائب الرئيس لما الحاج إبراهيم 2

متاليف والمجموعة  .1
األمريكية الدولية والبنك 

الوطني للتأمين العربي 
 التعاوني

 

 غير تنفيذي عضو خوليو جارسيا 1

متاليف والمجموعة  .1
األمريكية الدولية 
والبنك العربي 
الوطني للتأمين 

 التعاوني.
 

 عضو يوئيل حمصي 1

 
 

 غير تنفيذي
 
 

متاليف والمجموعة  .1
األمريكية الدولية والبنك 
العربي الوطني للتأمين 

 التعاوني
 

 
2 

 تنفيذي عضو كارل طاشجيان

متاليف والمجموعة  .1
األمريكية الدولية والبنك 
العربي الوطني للتأمين 

 التعاوني

 غير تنفيذي عضو روبير عيد 2

 –البنك العربي الوطني  .1
 المملكة العربيه السعوديه

 
الشركة السعودية لتمويل  .2

 المساكن )سهل(
 

شركة العربي الوطني  .1
المملكة  –لإلستثمار 

 العربيه السعوديه
متاليف والمجموعة  .1

األمريكية الدولية والبنك 
العربي الوطني للتأمين 

 التعاوني

 
1 

 عضو عبدهللا الخليفه
 
 

متاليف والمجموعة  .1
األمريكية الدولية والبنك 
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 غير تنفيذي
 
 

العربي الوطني للتأمين 
 التعاوني

 
 

 مستقل عضو سليمان السياري 1

 
متاليف والمجموعة  .1

والبنك األمريكية الدولية 
العربي الوطني للتأمين 

 التعاوني
 

 

 مستقل عضو عبدالمحسن الطوق 1

 
 شركة الفرنسي كابيتال .1
الشركة السعودية للعدد  .2

 واألدوات.
متاليف والمجموعة  .1

األمريكية الدولية والبنك 
العربي الوطني للتأمين 

 التعاوني
 
 

 
12 

 مستقل عضو خالد اليحي

 الراحجي المالية  .1
والمجموعة . متاليف 2

األمريكية الدولية والبنك 
العربي الوطني للتأمين 

 التعاوني
 

 

 
11 

 غير تنفيذي عضو آصف إقبال

متاليف والمجموعة  .1
األمريكية الدولية والبنك 
العربي الوطني للتأمين 

 التعاوني
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 :مجلس اإلدارة واللجان التابعة .15
 

 : 2212 عامل وسجل الحضور ةإجتماعات مجلس اإلدار

 
  : ، وفيما يلي سجل حضور هذه اإلجتماعات 2212وحتى نهاية  12/2/2212إجتماعات إبتداء  من  1عقد مجلس اإلدارة 

 
 

 أسم العضو
2015 

 المجموع
 االجتماع األول 2212

12/2/2212 
 االجتماع الثاني

22/21/2212 
 االجتماع الثالث

2/1/2212 
 االجتماع الرابع

21/11/2212 

     4 أبوخضرارمزي 

     3 لما الحاج إبراهيم

     4 خوليو جارسيا فياللون

     4 يوئيل حمصي

     4 كارل طاشجيان

     3 روبر عيد

     2 عبدهللا الخليفه*

     4 سليمان السياري

   2   عبدالمحسن الطوق

     4 خالد اليحى

     3 آصف اقبال

 
 بسبب إستقالته من البنك العربي الوطني 17/5/1117* تقدم بإستقالته بتاريخ 

 
 

 لجان مجلس اإلدارة:
 

 اللجنة التنفيذية:
  

( من أعضاء مجلس اإلدارة ,ويعتبر النصاب القانوني قد إكتمل في حال حضور 2تتألف اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء )
 أعضاء اللجنة .( 2/1ماال يقل عن ثلثي) 

 
 تتولى اللجنة عددا من المهام الرئيسية من ضمنها:

 

  رفع التوصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة من قبل اإلدارة التنفيذية للشركة و تحديد أي من تلك
 التوصيات يحال إلى المجلس. 

 على المجلس للموافقة عليها. اإلطالع على خطة العمل السنوية والميزانيات للشركة قبل عرضها 
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 .الموافقة على الهيكل التنظيمي للرئيس التنفيذي ونائبي الرئيس التنفيذي وموظفيهم المباشريين 
 

 :( إجتماعات ،كما موضحة في الجدول أدناه2عقدت اللجنة خالل فترة هذا التقرير ستة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 17/5/1117تقدم بإستقالته في  *
 
 

 لجنة الترشيحات والمكآفات:
 

( من أعضاء مجلس اإلدارة ويعتبر النصاب القانوني قد إكتمل في حال 1أعضاء) ثالثةتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من 
 حضور أغلبية أعضاء اللجنة شخصيا أو عن طريق وكيل.

 
 :تتولى اللجنة عددا من المهام الرئيسية من ضمنها

 

  لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي التوصية
 شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة

  مراجعة متطلبات المهارات المناسبة للعضوية في مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات و المؤهالت المطلوبة لتلك
 العضوية.

 ل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.مراجعة هيك 

 .تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة والتوصية بالتصحيحات التي تتوافق مع مصلحة الشركة 

 عضوية  التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
 إدارة شركة أخرى مجلس

 
 :عقدت اللجنة خالل فترة هذا التقرير إجتماعين ،كما هو موضحة في الجدول أدناه

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ولم يتم تعيين بديال له كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  17/5/1117تقدم بإستقالته بتاريخ  *
 
 

 
 أعضاء اللجنة

 

 
 الدور

 
عدد االجتماعات التي تم حضورها  

 1117عام  خالل

 3 غير تنفيذي غير مستقل -رئيس اللجنة  خوليو جارسيا فياللون

 3 تنفيذي -عضو كارل طاشجيان

 1 غير تنفيذي/غير مستقل –عضو  روبير عيد

 4 غير تنفيذي/غير مستقل –عضو  * عبدهللا الخليفة

 7 غير تنفيذي/غير مستقل –عضو  آصف إقبال

 
 أعضاء اللجنة

 

 
 الدور

 
عدد االجتماعات التي تم حضورها  

 1117خالل عام 

 1 غير تنفيذي غير مستقل -رئيس اللجنة  * عبدهللا الخليفة

 1 غير تنفيذي/غير مستقل –عضو  يوئيل حمصي

 1 غير تنفيذي/غير مستقل –عضو  آصف إقبال
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 لجنة المراجعة:
ثالثة من ( 1( ويعتبر النصاب القانوني قد إكتمل في حال حضور ماال يقل عن)2تتألف لجنة المراجعة من خمسة أعضاء ) 

 أعضاء اللجنة شخصيا أو عن طريق وكيل.
 

 تتولى لجنة المراجعة عددا من المهام الرئيسية من ضمنها:

  اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة،من أجل التحقق من فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات المحددة
 من قبل مجلس اإلدارة

  المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم والتاكد من إستقالليتهمالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين 

 مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات في هذا الشأن 

 .مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها 
 

 :( إجتماعات  ، كما هو موضحة في الجدول أدناه1) عقدت اللجنة خالل فترة هذا التقرير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظراً إلنشغاله 13/1/1117تقدم بإستقالته كرئيس للجنة المراجعة في  *
 بسبب ملكيته في شركة وساطة تأمينرب المصالح نظراً لتضا 6/11/1117** تقدم بإستقالته كرئيس للجنة المراجعة في 

 نظراً لتغيير موقع عملها 17/9/1117*** تقدمت بإستقالتها كعضو في لجنة المراجعة في 
 13/1/2015تم تعيينه كعضو في لجنة المراجعة في  ****

 
 
 
 

  

عدد االجتماعات التي تم حضورها   الدور أعضاء اللجنة
 1117خالل عام 

 1 مستقل -رئيس اللجنة  * خالد اليحيى

 4 مستقل -رئيس اللجنة  ** ماجد العيسى

 6 غير تنفيذي/غير مستقل –عضو  عبدالمحسن الريس

 1 غير تنفيذي/غير مستقل –عضو  *** كارول غلين

 4 غير تنفيذي/غير مستقل –عضو  عارف عبدالعزيز 

 1 مستقل –عضو  **** سليمان السياري
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 :تفاصيل المكافآت المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .19
 

اعضاء مجلس  اتدفععلى ميالدي  2212مايو  12الموافق هجري  1112رجب  21الجمعية العمومية السنوية في وافقت 
 2211ديسمبر  11الى  2211اغسطس  21من لفترة السنوية ل االدارة ولجان التنفيذية والتي تمثل رسوم الحضور والمكأفاة

   كما في التفصيل التالي:   2212خالل هاتم دفعالتي  و
 

جمالي المدفوع إ
 1117في 

بدل حضور 
 * اإلجتماعات

المكافأة 
 * السنوية

 أالسم الصفة

 رمزي أبو خضرا رئيس مجلس اإلدارة 240,000 15,000 255,000

 لما الحاج إبراهيم عضو مجلس إدارة 160,000 12,000 172,000

 سليمان السياري عضو مجلس إدارة 160,000 15,000 175,000

 عبدالمحسن الطوق عضو مجلس إدارة 160,000 12,000 172,000

 خالد اليحى عضو مجلس إدارة 160,000 12,000 172,000

946,000 
 

66,000 
 

 1117إجمالي المدفوع في   880,000

 
 2211حتى ديسمبر  2211شهر ابتداءا  من سبتمبر  12المكافآت و البدالت المذكورة أعاله تغطي * 
 

بموجبه إعفاء)تنازل( أعضاء مجلس األدارة  وكبار التنفيذيين العاملين لدى المؤسسين الرئيسيين من المكافأة يوجد إتفاق يتم 
 :السنوية لعضوية مجلس اإلدارة وبدالت حضور إجتماعات المجلس كما هو موضح في الجدول التالي

 
 

بدل حضور اإلجتماعات)لكل 
 إجتماع(

 المكافأة السنوية
 

 األسماء
 

 رئيس مجلس اإلدارة رمزي أبو خضرا 191,111 6111

 مجلس اإلدارة

6111 111,111 
لما الحاج إبراهيم ،سليمان 

السياري،عبدالمحسن 
 الطوق،خالد اليحى

أعضاء مجلس اإلدارة غير 
العاملين لدى المساهمين 

 الرئيسيين

1 1 

خوليو جارسيا فياللون،يوئيل 
حمصي،روبر عيد،عبدهللا 

الخليفه،كارل 
 طاشجيان،آصف إقبال

أعضاء مجلس اإلدارة 
العاملين لدى المساهمين 

 الرئيسيين

1 1 
خوليو جارسيا فياللون،روبر 

عيد،عبدهللا الخليفه،كارل 
 طاشجيان،آصف إقبال

جميع  -اللجنة التنفيذيه
االعضاء عاملين لدى 
 المساهمين الرئيسيين

 اللجان المنبثقه

1711 57,111 
 

 ماجد العيسى
 

االعضاء  -المراجعةلجنة 
المستقلين من غير أعضاء 

 مجلس اإلدارة

1711 1 
 خالد اليحى 

 سليمان السياري

االعضاء  -لجنة المراجعة
المستقلين من أعضاء 

 مجلس اإلدارة

1 1 
عبدالمحسن الريس،كارول 
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 19 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
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 المساهمين من حقوقهم في األرباح.اليوجد أي ترتيبات أو إتفاق يتم من خاللهم إعفاء 

 
يوضح الجدول التالي التعويضات و المكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي  –

 :2212خالل العام 
 

 إجمالي المكافآت المدفوعة
إجمالي الرواتب والبدالت 

 المدفوعة

 لاير سعودي 1,121,211 لاير سعودي 212,222

 
 

 :الجزاءات والقيود االحتياطية .12
 

 من قبل هيئة السوق المالية، كما هو موضح إدناه:فرض مخالفتين ، تم 2212خالل 
 

 التاريخ القيمة ) لاير سعودي( السبب

لتأخر الشركة في االفصاح عن استقالة 
عضو مجلس االدارة كريستوس 

نيكوالس ادامانتياديس قبل بداية التداول 
 21/21/2211ليوم 

 2212مارس  21 12.222

عدم االفصاح عن االثر المالي لعقد 
الشركة السعودية للكهرباء في االعالن 

 21/21/2212المنشور في 
 2212أكتوبر  21 12.222

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االعضاء العاملين لدى   - عبدهللا الخليفه
 المساهمين الرئيسيين

 رمزي أبو خضرا 1 1711
لجنة الترشيحات والمكافآت 

االعضاء المستقلين من  -
 أعضاء مجلس اإلدارة
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 :الرقابة الداخلية .11
 

هذا  النجاح هو ضمان  من وجود نظام مناسب للحوكمه مجلس اإلداره مسؤول عن تحقيق نجاح طويل المدى  لصالح مساهمي الشركه . جزء من 
 في الشركه بما في ذلك وجود  إطار إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية باستخدام نموذج " خطوط الدفاع الخمسه "

 دافها االستراتيجية.تعتبر إجراءات الرقابة الداخلية وفعاليتها  ذات أهمية قصوى، وتلعب دورا رئيسيا في مساعدة الشركة على تحقيق أه
عه التي تقع مسؤولية مراقبة إنشاء و تشغيل ضوابط فعالة حكيمة من أجل تقييم و إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة على عاتق  لجنة المراج

 ابط الداخلية و فعاليتهاتقوم بإرسال تقارير منتظمة إلى مجلس اإلداره . ومع ذلك، يحتفظ المجلس بمسؤولية ُمطلقة عن أنظمة الشركة للضو
لمراجعة . يغطي تتبع الشركة دليل للرقابة الداخلية، الذي يتضمن إجراءات تفصيلية فيما يتعلق بإدارة المخاطر و التدقيق الداخلي و االلتزام و لجنة ا

ال و مكافحة تمويل اإلرهاب، باإلضافة إلى هذا الدليل إجراءات الشركة فيما يتعلق بالسلوك األخالقي،  و مكافحة االحتيال و مكافحة غسل األمو
 التعامل مع األوراق المالية و ممارسات التبليغ السرية.

 
نة المراجعة و ُتعتبر اإلدارة العلياهي المسؤولة عن تطبيق إطار إدارة المخاطر، لتنفيذ و رصد عملية النظام للرقابة الداخلية و توفير الضمانات للج

هو المسؤول عن تنفيذ االستراتيجيات و الخطط و السياسات، و رصد األداء التشغيلي و المالي، و  (CEO) رئيس التنفيذيمجلس اإلدارة. ُيعتبر ال
 .الشركة تقييم و مراقبة المخاطر المالية، و األعمال التجارية و التشغيلية و الصيانة و التطوير المستمر إلطار مراقبة و بيئه تحكم قويه داخل

عنها و  تشرف اإلدارة العليا على الرقابة الكمية و النوعية و تقف أمام التحديات المتمثلة في تحديد و قياس و رصد المخاطر الكبيرة و اإلبالغ
سة الرئيس التطوير المستمر إلطار إدارة المخاطر. هذا ما يحصل في المقام األول عن طريق االجتماعات الدوريه التي تعقدها اإلدارة العليا برئا

 التنفيذي. 
  

و يشمل نشاط إدارة المخاطر أيضا مهام االلتزام والمهام االكتوارية. تعد المهام االكتوارية مسؤولة عن منهجية الشركة االكتوارية، و  
ام فتدعم نشاط األعمال بتحديد و اإلبالغ عن مدى كفاية االحتياطيات و متطلبات رأس المال و كفاية إكتتاب التأمين و إعادة التأمين أما مهام اإللتز

ى معايير قياس و إدارة المخاطر، و الجريمة المالية التنظيمية و سلوكها. و باإلضافة إلى ذلك، فإن مهام اإللتزام  تعتبر مسؤولة  عن الحفاظ عل
 االلتزام و اإلطار الذي تعمل فيه الشركة و الرصد و اإلبالغ عن امتثالها بملف المخاطر.

 
 يفة اإللتزام الداخلي تقييم مستقل و موضوعي حول متانة إطار إدارة المخاطر و مدى مالئمة و فعالية الرقابة الداخلية للجنة المراجعهتوفر وظ

 وفيما يلي الواجبات األساسية التي أنجزتها لجنة المراجعة في السنة:
 :قامت لجنة المراجعة بدورها فيما يتعلق بالمجاالت الرئيسية التالية .1

 لبيانات المالية و السياسات المحاسبيةا 

 الرقابة الداخلية 

 اإلشراف على وظيفة التدقيق الداخلي 

 اإلشراف على وظيفة المراجعة الخارجية. 
استعرضت لجنة المراجعة االفتراضات الرئيسية المستخدمة في إعداد البيانات المالية و وقفت أمام تلك االفتراضات غير الموضوعية  .2

الجوهري على البيانات المالية و التقارير المالية من قبل الشركة. وضعت لجنة المراجعة التركيز بوجه خاص على التقديم ذات التأثير 
 بصورة عادلة، و الحكم المعقول للعوامل المطبقة، و مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة في إعدادها.

يطرة على المخاطر لجميع أنشطة الشركة، مما يشكل تحديا  لمستوى المخاطر المرتبطة تلقت لجنة المراجعة و ناقشت التقييم الذاتي للس .1
ل هذه األساس لخطة المراجعة الداخليه السنوية التي نوقشت، و اعتمدت.  بالمخاطر الفردية المحددة و اكتمال المخاطر الرئيسية. يشكَّ

، و ناقشت النتائج الرئيسية و ناقشت اإلدارة فيما يتعلق 2212ية لعام تلقت لجنة المراجعة التقارير التي تغطي خطة المراجعة السنو .1
 .باتخاذ إجراءات عالجية و اإلطار الزمني المخطط لحل القضايا التي أثارتها المراجعة الداخلية

 .تلقت لجنة المراجعة تقارير من وظيفة االلتزام و رصدت التخلص من القضايا التي أثيرت في التقارير .2
 الداخلية للشركة إجراءات الرقابةب اقتنعت أيضا  أنها لجنة المراجعة و ذكرت .مجلس اإلدارةل محاضر االجتماعات ة المراجعةلجن قدمت .2

أوجه  و تصحيحمعالجة يجري اتخاذها ل قد أُتخذت أو اإلجراءات الالزمة و أن جميع بكفاءة يتم تنفيذه مهني متين إطار التي تستند إلى
 .السنة في الواردة إليها و الضعف القصور

 
 


