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 م5102تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

يسر مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني أن يقدم للسادة المساهمين الكرام 

م، 10/05/5102م حتى 10/10/5102لمالية الممتدة من عن السنة االسنوي  تقريرة

ت الخارجيين واإليضاحات به القوائم المالية المدققة من قبل مدققي الحسابامرفقاً 

 المرفقة بها عن الفترة المذكورة.

 

إن مجلس اإلدارة يصدر هذا التقرير استناداً إلى األنظمة واللوائح التنفيذية في 

ية. وهذا التقرير يتضمن عرضاً لنشاط الشركة وعملياتها المملكة االعربية السعود

م ومركزها المالي، باإلضافة إلى عرض العوامل المؤثرة 5102خالل السنة المالية 

 على أعمال الشركة التي قد يحتاجها المساهم ليتمكن من تقييم وضع الشركة المالي.
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 مقدمة عن الشركة 

م وقد كانت حينذاك فروعاً لشركة 3891كة العربية السعودية منذ عام الشركة تعمل في الممل
م توافقت شركة الصقر 3889الصقر للتأمين دبي )االمارات العربية(، وفي أواخر عام 

االماراتية مع مجموعات رجال أعمال سعوديين للدخول في شراكه وتسجيل شركة جديدة في 
البحرينية الجديدة. وقامت شركة الصقر السعودية  البحرين وقد تم تحويل المحفظه الى الشركة

للتأمين المسجلة في البحرين بمزاولة أعمالها في المملكة العربية السعودية في كل من الخبر، 
الدمام، الرياض، وجدة، وقد وافق مجلس االدارة بفتح نقاط بيع في كل من الرياض وجدة وفتح 

يل. وقد تم الترخيص لشركة الصقر للتأمين فروع اخرى في كل من مدينتي اإلحساء والجب
هـ، والمرسوم الملكي 31/20/3209( بتاريخ 31التعاوني بموجب القرار الوزاري رقم )

 هـ، بمزاولة أعمال التأمين. 33/20/3209( بتاريخ 33السامي رقم )م/
 

أجسام  0-ية االخطار الهندس 3- -تقوم شركة الصقر للتأمين التعاوني بتقديم الخدمات االتية:
تأمين  3-السيارات  1-المكينات والمعدات  2-التأمين البحري والجوي والبري  1-البواخر 
 32-تأمين المصاريف الطبية  8-تأمين حماية المجموعات  9-المسؤولية المدنية  7-العمال 

 تأمين االخطار المهنية وستقوم الشركة 30-تأمين االخطار الطبية  33-تأمين الممتلكات 
خالل هذا العام بتقديم ثالث منتجات جديدة تخدم فيها االفراد والشركات وتتطلع الى المساهمة 
الفعالة في االقتصاد الوطني السعودي. ومن خطط الشركة ايضاً تأهيل الكوادر السعودية 
وتدريب الشباب السعودي حتى يتمكنوا من تبؤ األفكار اإلدارية العالية في الشركة خالل 

 المقبله وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.  السنوات
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 األنشطة الرئيسية للشركة .0

لتقديم أفضل الحلول  التأهيلالمهنية ويسعى فريق عمل الشركة المكون من مجموعة مؤهلة بأعلى درجات 

 ة:الخاصة بمشاكل التأمين، حيث تقوم الشركة بتقديم أنشطة التأمين الرئيسية التالي

 التأمين الصحي

تصدر الشركة بوالص تأمين تغطي تكاليف اإلستشفاء بخيارات متعددة تبدأ من المنافع المغطاة حسب الوثيقة 

 المعتمدة لدى مجلس الضمان الصحي.

 التأمين العام

 والذي يشمل عدداً من فروع التأمين ومنها:

 تأمين المشاريع الهندسية -

مشاريع البناء واإلنشاء بمختلف أنواعها التجارية وغير التجارية . تصدر الشركة بوالص تأمين شامل ل

 تشمل فترة تلك البوالص مدة العقد وفترة األختبار والصيانة حسب طلب العمالء .

 الطيران وتأمين النقل الجوي  -

تصدر الشركة بوالص تأمين شامل ألساطيل النقل الجوي ويشمل التأمين جسم الطائرات كما يشمل 

 ار الجسدية والتعويضات التي قد تلحق بالركاب المترتبة عن النقل الجوي األضر

 الشحن البحري وصناعة بدن السفينة -

تصدر الشركة بوالص تأمين شامل ألساطيل النقل البحري ويشمل التأمين جسم الشفينة كما يشمل البضائع 

 المنقولة بواسطة السفن والتعويضات المترتبة عن النقل البحري 

مين المركبات )تأمين المركبات الشامل/تأمين المركبات ذا المسؤولية تجاه الطرف الثالث تأ -

 فقط(

تصدر الشركة بوالص تأمين المركبات والتي تتضمن األضرار الشاملة للمركبات والمسؤولية للطرف 

 .غطي ركاب المركبة حسب طلب العميلالثالث المترتبة عن المركبات حسب القانون وقد تمتد لت

 تأمين الممتلكات  -

تصدر الشركة بوالص تأمين شامل تغطي الممتلكات التجارية وغير التجارية ضد مختلف انواع الحوادث 

 التي قد تتعرض لها 
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 التأمين ضد الحوادث الشخصية -

ن الحوادث الجسدية التي تصيبهم والتي 7تصدر الشركة بوالص تأمين لألفراد تشمل التعويضات المترتبة ع

 ب اإلعاقات المؤقته أو الدائمة أو الوفاةقد تسب

 

 تأمين مسؤولية أصحاب العمل  -

تصدر الشركة بوالص تأمين تشمل المسؤولية المترتبة على صاحب العمل تجاه الموظفين التابعين له أثناء 

ء تأديتهم لعملهم كما وتشمل الوثيقة التعويضات الناتجة عن األضرار الجسدية التي تحصل للموظفين أثنا

 تأديتهم للعمل حسب قانون العمل في المملكة العربية السعودية 

 

 تأمين المسؤولية المهنية  -

تصدر الشركة بوالص تأمين التعويضات للطرف الثالث والناتجة عن ممارسة المؤمن له لمهنته)بكافة 

 التخصصات(وذلك حسب حدود مسؤوليته المهنية المطلوب التأمين عليها 

 

 العامة أو مسؤولية المنتجتأمين المسؤولية  -

تصدر الشركة بوالص تأمين تغطي المسؤولية الغير سواء بالنسبة لألضرار الجسدية أو المادية وذلك اثناء 

 ممارسته لنشاطاته أو األضرار التي قد تتسبب بها منتجاته للطرف الثالث 

 

 تأمين السرقه -

واسطة الكسر أو الخلع للمكان المتواجدة فيه تصدر الشركة بوالص تغطي الممتلكات ضد السرقة المرتكبة ب

 هذه الممتلكات 
 

 تأمين عدم األمانة من الموظفين )الخيانه( -

تصدر الشركة بوالص تأمين تغطي الخسائر الناتجة عن خيانة األمانة المرتكبة من قبل الموظفين والتي 

 .ن بسببها على أموال ليست من حقهميستحصلو

 

 تأمين األموال  -

كة بوالص تأمين تغطي األموال سواء كانت داخل خزانات حديدية أو اثناء نقلها من وإلى البنوك تصدر الشر

 ضد مجموعة من األخطار تشمل السرقة 
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 الرسم البياني لنشاطات التأمين .5

 

 التامين اقساط اجمالي

 

 

 ع المنتجون اجمالي أقساط التأمين النسبة

 طبي 749,713,976 86%

 اتمركب 57,653,083 7%

 أخرى 56,471,282 7%
 المجموع 863,838,341 100%

 

الحت للشركة فرصة لإلستفادة من قرار إلزام كافة أفراد العائلة المسجلين في  0231بداية من شهر أبريل 

رخصة اإلقامة بالحصول على تأمين طبي مما مثل فرصة كبيرة ألغلب شركات التأمين العاملة في السوق 

صة معتبرة من هذه الشريحة ولكن، وبحمدهللا، تمكنت شركة الصقر للتأمين التعاوني من اإلستحواذ على ح

سعارها التنافسية والتي تم تحديدها بناءاً على دراسات إكتوارية أاداً على خبرتها في هذا القطاع وإعتم

معتمدة وقدرتها على التعامل مع حجم المطالبات الناتج عن الزيادة الكبيرة في حصتها السوقية. وعليه فقد 

مجلس اإلدارة وكافة الموظفين وكذلك بفضل ثقة عمالء الشركة بفضل هللا ثم بدعم تمكنت شركة الصقر)

( من ان تصبح رابع أكبر شركة تأمين في وإختيارهم التعامل معها عوضاً عن بقية الشركات المنافسة

 القطاع الطبي قياساً على حجم إجمالي األقساط المكتتبة.

749,713,976 
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56,471,282 

1

2

3



 
 

7 
 

 المدفوعة المطالبات اجمالي

 

 

 ع المنتجون المطالبات المدفوعةاجمالي  النسبة
59% 105,172,029 

 طبي

29% 51,630,086 
 مركبات

125 22,185,037 
 أخرى

 المجموع 178,987,152 100%
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 االكتتاب نتائج صافي

 

 

 النسبة

 

 

 ع المنتجون االكتتاب نتائج صافي

 
94.0%         139,164,695 

 طبي

0%            (2,173,220) 
 مركبات

6%             9,386,907  
 أخرى

 المجموع  146,378,382         100%

 

 

 

 

 

  

94% 

6% 

 صافي نتائج اإلكتتاب

 طبي

 أخرى
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 انجازات الشركة وتوقعاتها المستقبلية والمخاطر التي يمكن مواجهتها. .3

 

 أهم اإلنجازات:

 التصنيف اإلئتماني والمالي من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية. ( أ

 

تأكيد وكالة التصنيف العالمية ستاندارد آند بورز التصنيف م حصلت الشركة على 31/21/0231بتاريخ 

، ويعكس هذا التصنيف قوة الوضع المالي والتنافسي ( ايجابي وذلك في تقريرهاBBBاالئتماني للشركة )

 حيث اشار التقرير الى ان الشركة واصلت وبثبات المحافظة على االداء القوي وكفاية رأس المال. للشركة 

تأكيد وكالة التصنيف العالمية ستاندارد آند بورز التصنيف  م حصلت الشركة على07/29/0231وبتاريخ 

لشركة التنافسي ، حيث أشار التقرير إلى تحسن وضع اوذلك في تقريرها BBBاالئتماني للشركة ايجابي/

 رار تمتع الشركة بمركز مالي قوي.في سوق التأمين السعودي و أستم

 زيادة نسبة السعودة ( ب
 

م إلى زيادة نسبة السعودة في الشركة من خالل استقطاب الكفاءات المهنية 0231تسعى الشركة خالل العام 

ي ملتزمة بتطبيق الئحة ))متطلبات السعودية وتأهيل وتطوير الشباب السعوديين وإعدادهم لسوق التأمين وه

 م عن مؤسسة النقد العربي السعودي7/0231التعيين في المناصب القيادية((الصادرة في شهر 

 

  توقعات الشركة المستقبلية:

 الحفاظ على مركز الشركة الريادي في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية 

زها الريادي في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية خالل تتوقع الشركة بعون هللا الحفاظ على مرك

تحافظ على ربحيتها ونموها وذلك بسبب عدد نقاط البيع المنتشرة داخل المملكة،  م وسوف0233العام 

حية الذي سيكون له أثر إيجابي على ربإمكانية تطبيق التأمين الصحي اإللزامي لجميع المواطنين وأيضاً 

 م.0233ل العام الشركة خال
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 المخاطر التي يمكن للشركة أن تواجهها
 

 مخاطر السوق والمنافسة

الشركة تواجه منافسة شديدة من قبل شركات التأمين األخرى. ومع ذلك قامت الشركة باتخاذ سلسلة 

يضمن سالمة والذي كتواري اسعار األإجراءلت استباقية ترتكز على أسعار تنافسية مستندة على أساس 

من  إدارات المطالبات والتي تمكن الشركةنجاح القدرات الفنية الكتتاب وثائق التأمين باإلضافة إلى و

ومن األمور التي قامت . المحافظة على مركزها القيادي في السوق وزيادة القدرة على النمو وتحقيق اهدافها

إدارة خدمة العمالء  هو تحسين م لمواجهة زيادة المنافسة في سوق التأمين0231بها الشركة خالل العام 

 وتطويرة وذلك باستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة. 
 

 مخاطر تقنية المعلومات

خصوصاً مع توسع نشاط بيع ال يخفى الدور الهام والحيوي الذي تؤدية األنظمة التقنية في الوقت الحالي 

الدخول غير المصرح به ،األخطاء  . إن مخاطر التقنية معرضة بشكل عام لمخاطرنقاط البيع في الشركة

ضمن إدارة التقنية  تعمل الشركة حاليا على تطوير قطاع أمن المعلومات البشرية ،األعطال التقنية.

.والمعلومات  

 مخاطر الموارد البشرية

مما يؤدي إلى زيادة الطلب  ،نشاط التأمين وتحمل الخبرات فيكوادر مؤهلة إن سوق التأمين يحتاج إلى 

، إال أن مؤهلين إلى شركات منافسةإلى خطر انتقال موظفينها الشخاص المؤهلين ويعرض الشركة على األ

ن والتي تكون متنوعة لتناسب يالشركة مستمرة بسياسة التدريب والتأهيل الجاد لموظفينها الحاليين والمستقبلي

يأتي  فظة على موظفيها المؤهلينتصميم الشركة بالمحا. إن المختلفة في الشركةوالمهنية يات اإلدارية المستو

ال أنها تبقى في مصلحة الوطن بشكل إلكوادر البشرية إلى جهات منافسة حتمال خسارة بعض اابالرغم من 

فإن التركيز والتطوير للكفاءات الوطنية السعودية سيستمر في كل اإلدارات والمستويات  هوعلي، عام

 .اإلدارية بالشركة
 

 مخاطر التأمين 

مخاطر التأمين المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها بشأن تمثل 

، وتتمثل أهداف الشركة في ضمان توفر قيمة الدفترية اللتزامات التأميناألحداث المؤمن عليها عن ال

 عربية السعودية بالتالي:مملكة الالموارد الكافية لتغطية هذه األلتزامات . تتركز بشكل رئيس في ال
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 مخاطر المركبات 

تتمثل المخاطر الرئيسية لتأمين المركبات في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية وتبديل 

والطرف دار وثائق التأمين الشامل تقوم الشركة بإص ،ومن أجل تقليل هذه المخاطر .السيارات

 الثالث. 
 

 مخاطر التأمين الطبي

م إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث تم تصمي

ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات . نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها

والمناطق الجغرافية وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين األعتبار الظروف الصحية الحالية 

 .ادية للمطالبات الفعلية وسعر المنتج واإلجراءات التفصلية لمتابعة المطالباتوالمراجعة األعتي
 

 مخاطر إعادة التأمين

خالل دورة أعمالها العادية ، بإعادة التأمين لدى أطراف على غرار شركات التأمين األخرى، تقوم الشركة 

إن هذه الترتيبات تؤمن  .مين الضخمةتنشأ عن مطالبات التأأخرى لتقليل الخسائر المالية المحتملة التي قد 

بمراقبة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن  لإلدارةتنوع أكبر في األعمال وتسمح 

، تقوم ئة عن إفالس شركات إعادة التأمينقدرات نمو إضافية لتقليل تعرضها لمخاطر الخسائر الضخمة الناش

شركات إعادة التأمين والتعامل مع الشركات المصنفة عالميا علما أن اتفاقيات الشركة بتقويم الوضع المالي ل

ونتيجة لذلك ، تبقى الشركة ملتزمة  .إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق

ي لم تف به شركة تجاه حملة الوثائق بحصتها من المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذ

 .إعادة التأمين بالتزاماتها بموجب اتفاقيات إعادة التأمين

 

 المخاطر النظامية والقانونية

تعبر هذه المخاطر عن مدى موافقة الشركة والتزامها بكافة التشريعات واللوائح واألنظمة الصادرة من 

لذلك فإن تعدد الجهات ذات العالقة الجهات ذات العالقة في المكان الذي تمارس فيه الشركة أعمالها ، و

وسرعة تطور األنظمة والتشريعات ومدى قابلية تطبيقها في سوق التأمين قد تؤثر على شركات التأمين في 

 .حال عدم اإللتزام بكافة اللوائح واألنظمة وتطبيقها بالصورة المطلوبة
 

 المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية 

إن هذه األنظمة ال تتطلب و ،البات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعوديةتخضع عمليات الشركة لمتط

بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال  ،فقط الحصول على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب

ند لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة ع

 .نشوئها
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 م:5102النتائج المالية للعام المالي  .4

 الشركة ونتائج أعمالها: يبين الجدول التالي مقارنة ألصول وخصوم

 قائمة المركز المالي )آالف الرياالت(
 أصول عمليات التأمين 2015 2014 2013 2012 2011

 قد وما في حكمهإستثمارات ودائع ألجل ون 646,925 301,856 274,134 234,304 139,520

 أقساط وأرصدة تأمين مدينة 76,420 64,748 51,630 46,215 54,893

 تكاليف إكتتاب بوالص تأمين مؤجلة 42,519 6,348 4,514 11,513 5,066

 موجودات أخرى 69,342 78,706 94,020 99,154 68,087

 مجموع أصول عمليات التأمين 835,206 451,658 424,298 391,186 267,566

      

     
 أصول المساهمين

 إستثمارات ودائع ألجل ونقد وما في حكمه 306,926 153,615 181,509 207,622 196,420

 مبالغ مستحقة من عمليات تأمين 98,182 166,377 144,914 88,802 60,219

 موجودات أخرى 54,154 52,924 53,815 48,254 50,465

 مجموع أصول المساهمين 459,262 372,916 380,238 344,678 307,104

 مجموع األصول 1,294,468 824,574 804,536 735,864 574,670      

      

     
 المطلوبات والفائض المتراكم لعمليات التأمين

     
 مطلوبات ناتجة عن عقود التأمين

 إجمالي أقساط التأمين غير مكتسبة 470,171 110,638 101,005 166,574 90,092

 إجمالي المطالبات تحت التسوية 177,256 116,220 131,780 96,670 81,484

 إحتياطات فنية أخرى 11,240 9,422 0 0 0

 مجموع المطلوبات الناتجة عن عقود التأمين 658,667 236,280 232,785 263,244 171,576

 نمبالغ مستحقة لعمليات المساهمي 98,182 166,377 144,914 88,802 60,219

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 28,119 12,925 12,460 15,579 13,154

 مطلوبات أخرى 20,842 17,590 18,037 13,694 15,926

 فائض عمليات التأمين المتراكم 29,395 18,486 16,102 9,867 6,691

 يات التأمينمجموع المطلوبات والفائض المتراكم لعمل 835,205 451,658 424,298 391,186 267,566

      

     
 مطلوبات وحقوق المساهمين

 مطلوبات المساهمين 53,714 39,243 46,268 61,635 52,182

 حقوق المساهمين 405,548 333,673 333,970 283,043 254,922

 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين 459,262 372,916 380,238 344,678 307,104

      

574,670 735,864 804,536 824,574 1,294,467 

مجموع المطلوبات والفائض المتراكم لعمليات التأمين 

 ومطلوبات وحقوق المساهمين
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 قائمة دخل عمليات التأمين )آالف الرياالت(
2011 2012 2013 2014 2015 

 إجمالي اقساط التأمين المكتتبة 863,838 239,932 263,058 327,222 234,667 

 صافي أقساط التأمين المكتتبة 793,256 180,761 202,714 275,626 188,452

 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة (357,270) (11,753)  67,937 (76,531)  2,830

 التغيرات في إحتياطات أقساط تأمين إضافية 7,340 (6,522) 0 0 0

 التأمين المكتسبةصافي أقساط  443,326 162,486 270,651 199,095 191,282

      

     
 تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 إجمالي المطالبات المدفوعة (178,987) (145,521) (156,402) (123,808) (103,667)

 المصاريف األخرى (25,894) (5,065) (5,127) (8,243) (6,862)

 مطالبات المدفوعةحصة معيدي التأمين من إجمالي ال 29,520 27,457 29,011 15,904  23,257

 صافي المطالبات المدفوعة (175,361) (123,129) (132,518) (116,147) (87,272)

 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، بالصافي (82,154)  17,039 (18,824) (10,215) (21,962)

 صافي المطالبات المتكبدة (257,515) (106,090) (151,342) (126,362) (109,234)

 تكاليف إكتتاب بوالص تأمين ومصاريف أكتتاب أخرى (47,463) (17,399) (32,509) (29,420) (17,259)

 إيرادات عموالت إعادة تأمين  8,030  8,060  7,215  8,345  9,341

 صافي نتائج اإلكتتاب  146,378  47,057  94,015  51,658  74,130      

      

     
( غيل األخرىمصاريف(/إيرادات التش  

 مصاريف عمومية وإدارية (39,926) (31,582) (29,945) (28,490) (31,089)

 عكس قيد )مخصص( ديون مشكوك في تحصيلها (7,918)  0 (5,152)  3,434 (4,617)

 إيرادات إستثمار 10,556 8,372 3,429 5,157 472

 التأمينصافي الفائض من عمليات  109,090 23,847 62,347 31,759 38,896

 فائض عمليات التأمين المحول لدخل المساهمين الشامل (98,182) (21,463) (56,112) (28,583) (35,007)      

      

     
 قائمة الدخل الشامل للمساهمين

 حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين 98,182 21,463 56,112 28,583 35,007

 إيراد أستثمارات 7,142 7,520 4,508 7,129 4,532

 إجمالي اإليرادات 105,324 28,983 60,620 35,712 39,539

 مصاريف عمومية وإدارية (2,740) (2,416) (2,943) (2,590) (2,510)

 صافي دخل السنة قبل الزكاة 102,584 26,567 57,677 33,122 37,029

 مخصص الزكاة (16,447) (13,842) (6,750) (5,000) (5,000)

 صافي دخل الفترة 86,137 12,725 50,927 28,122 32,029

 خسارة إعادة تقييم غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع (1,762) (196)  0  0  0

 صافي الدخل الشامل للفترة  84,375  12,529  50,927  28,122  32,029      
 

 ربحية السهم للفترة 3.45 0.51 2.04 1.12 1.60     
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 إيرادات الشركة:ليل الجغرافي إلجمالي التح .2

 

 

 

 

 

 

351,284  

267,100  

160,884  

72,380  

12,190  

1

2

3

4

5

 إجمالي األقساط المكتتبة) مليون لاير( المنطقة

  351,284 المنطقة الوسطى

  267,100 المنطقة الشرقية

  160,884 المنطقة الغربية

  72,380 المنطقة الجنوبية

  12,190 منطقة الحدود الشمالية
 863,838 المجموع
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 م:5104م مقارنة بالعام 5102ة في النتائج التشغيلية للعام الفروقات الجوهري .6
 

o  بلغ إجمالي (أقساط التأمين المكتتبةGWP خالل العام )مليون لاير  8.168م مبلغ 5102

%. وهذا يعتبر أعلى 5.1مليون لاير للعام السابق مما يمثل زيادة بنسبة  51262مقابل 

% عن أعلى مستوى تم تحقيقه 072يد بنسبة مستوى إكتتاب حققته الشركة منذ تأسيسها ويز

مليون لاير. والجدول التالي يبين إجمالي أقساط  10260( والبالغ  5101سابقاً )العام 

 (:5102حتى  5100التأمين المكتتبة خالل الخمس سنوات الماضية) 
 

 

o  01.60مليون لاير مقابل   52762م مبلغ 5102بلغ صافي المطالبات المتكبدة خالل العام 

% ولكن هذه الزيادة تعتبر مقبولة أذا 021مليون لاير للعام السابق مما يمثل زيادة بنسبة 

% كما 5.1ة نظر لها في سياق الزيادة المعتبرة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسب

ذكر أعاله وكذلك بسبب زيادة اإلحتياطات الفنية بحسب توصية الخبير اإلكتواري للتتناسب 

 مع النمو الكبير في اإلكتتاب.

o  م مبلغ 5102بلغ صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق واإليرادات االخرى خالل العام

% تقريباً .5مثل زيادة بنسبة مليون لاير للعام السابق وهذا ي 862مليون لاير مقابل  .016

علماً بأنه قد تم تسجيل خسارة إعادة تقييم غير محققة من إستثمارات غير متاحة للبيع بمبلغ 

مليون لاير( ولكن وأخذا  165:ربح بمبلغ 5102)  5102مليون لاير تقريباً خالل العام  168

هذا مؤشراً جيداً  يعتبر 5102% خالل العام 07باإلعتبار إنخفاض مؤشر تداول بنسبة 

 على قوة المحفظة اإلستثمارية وسالمة إستراتيجية إدارتها.

o  مليون لاير  .016مبلغ  5102بلغ صافي الدخل الشامل من عمليات التأمين خالل العام

 % تقريباً.125مليون لاير للعام السابق اي زيادة بنسة  562مقارنة بمبلغ 

o مليون لاير مقارنة  760م مبلغ 5102ل العام بلغ صافي أرباح إستثمارات المساهمين خال

% تقريباً ومرة أخرى 261مليون لاير للعام السابق مما يعكس إنخفاض بنسبة  762بمبلغ 

هذا مؤشر جيد على متانة المحفظة اإلستثمارية وسالمة إستراتيجية إدارتها بالنظر الى 

 .5102إنخفاض مؤشر تداول خالل العام 

o مبلغ  5102ل للمساهمين قبل خصم مخصص الزكاة خالل العام بلغ صافي الدخل الشام

% .58مليون لاير للعام السابق اي زيادة بنسة  .5.6مليون لاير مقارنة بمبلغ  .0156

 تقريباً.

o  مليون لاير مقابل مبلغ  8262مبلغ  5102بلغ صافي الدخل الشامل للمساهمين خالل العام

 %.272ل زيادة بنسبة مليون لاير للعام السابق مما يمث 0562
 

 

 5100 5105 5103 5104 5102 مليون لاير

 53467 35765 56360 53262 86368 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
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 العالقة وأرصدتها ذات الجهات مع المعامالت .7
 

   الرياالت بآالف المبالغ
 

 مبلغ المعاملة
 

 العالقة ذات الجهة

 
 العالقة طبيعة

 
 المعاملة طبيعة  

 شهراً  عشر أثنى
 في المنتهية
5102/05/10 

 شهراً  عشر أثنى
 في المنتهية
5102/05/10 

 عبدالرحمن/السيد
 وشركات التركي

 له تابعه

 مجلس رئيس
 اإلدارة

 13,874 14,242 مكتتبة تأمين أقساط
 8,415 6,252 متكبدة مطالبات

 557 738 مكاتب مصروف إيجار
 في عضو البسام طارق/السيد

 اإلدارة مجلس
 209 584 أقساط تأمين مكتتبة

 533 124 مطالبات متكبدة
 عبدالمحسن/السيد
 السنيد

 في عضو
 إلدارةا مجلس

 239 12 أقساط تأمين مكتتبة

 15 2 مطالبات متكبدة
 

 يتم تجديدها بشكل سنوي وذلك من خالل الجمعية العامة.  العالقة ذات الجهات مع المعامالت*إن 

 

 معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية: .8

خاصة بالتقارير المالية، وتؤكد الشركة تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية ال

عدم وجود أية فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة إلعدادها وفقاً للمعايير الدولية مقارنة 

 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  ذلتلك الصادرة

 

 الشركات التابعة للشركة: .2

 خارج المملكة. التملك الشركة أي شركات تابعة داخل أو

 

 تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: .01

اية أسهم وأدوات دين صادرة عن  ال تملك الشركة أي شركات تابعة داخل أو خارج الشركة، وبذلك اليوجد

 تابعة.شركة 
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 سياسة الشركة في توزيع األرباح: .00

 أرباح المساهمين على الوجة التالي:على توزيع من نظام الشركة األساسي  22نصت المادة 

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. -0

%( من األرباح الصافية، لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف 51يجنب ) -5

 هذا التجنيب متى بلغ األحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.

أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية  –بناء اقتراح مجلس اإلدارة  –للجمعية العامة العادية  -1

 الصافية، لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

 %( من رأس المال المدفوع.2يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين التقل عن ) -2

مين بوصفة حصة من األرباح أو يحول إلى حساب األرباح يوزع الباقي بعد ذلك على المساه -2

 المتبقاة.

توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المجددة في الفقرة  –بقرار مجلس اإلدارة  –يجوز  -.

 ( من هذه المادة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.2)

 

 بارالتنفيذيينوك اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت مزايا .21

تتضمن المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجان وفق األطر التي حددتها التعليمات 

الصادرة من الجهات اإلشرافية ووفق ما جاء في نظام الشركة األساسي.  ويوضح الجدول التالي تفاصيل 

 وكبار التنفيذيين في الشركة:اإلدارة المكافآت والتعويضات التي جرى دفعها ألعضاء مجلس 

 
 المدفوعات باللاير السعودي

 م5102

بيانات التعويضات التي حصل 
 عليها أعضاء مجلس اإلدارة

 من 1 عليها حصل التي التعويضات بيانات
و المدير  لمدير العاما فيهم بمن كبار التنفيذيين

 المالي

 5,572,879 - وتعويضات رواتب
 - 1,347,000 حضور بدالت

 992,052 - سنوية مكافآت
 - - حوافز برامج
 - - أخرى

 

ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الُمصدر أو أحد كبار  .21

 .التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الُمصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي اليوجد 

 .راتب أو تعويض
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وصف ألية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص  .04

 لكبار المساهمين

 
 أسم من تعود له مصلحة  

 

 صافي التغيير خالل العام  م10/05/5102نهاية العام  م10/10/5102بداية العام 
 

 نسبة الملكية  عدد األسهم نسبة الملكية  عدد األسهم لكية نسبة الم عدد األسهم 

 %2 120,000 %2 120,000 %2 120,000 عبدالرحمن علي التركي
 %.5 6,500,000 %.5 6,500,000 %.5 6,500,000 شركة الصقر الوطنية للتأمين

 
 

تعود إلى أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وصف ألية مصلحة  .02

 أسهم أو أدوات دين الشركة:  وأقربائهم في

بخصوص ذوي العالقة أو األشخاص من المساهمين أي إشعارات  م5102الل العام خالشركة تتلق لم 

قواعد  عليها استندت التي اإلفصاح تعليمات تضمنته ما حسب وذلكة الشرك أسهم في ملكيتهم نسبة تغير

إن الجدول التالي يبين المصلحة التي يملكها أعضاء  .ئة السوق الماليةالصادرة من هيواإلدراج التسجيل 

 مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة.

 

 م:5102أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام  ( أ

 
 أسم من تعود له مصلحة  

 

 صافي التغيير خالل العام  م10/05/5102نهاية العام  م10/10/5102بداية العام 
 

 نسبة الملكية  عدد األسهم نسبة الملكية  عدد األسهم نسبة الملكية  عدد األسهم 

 %0.00 1 %2 1,200,000 %2 1,200,000 التركي عبدالرحمن علياألستاذ/ 
 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 1 األستاذ/ عبدهللا جمعه السري

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 األستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير
 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 األستاذ/ بسام أحمد ناصر البنعلي
 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 األستاذ/ عبدالمحسن عبدهللا السنيد

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 األستاذ/ محمد سامي الشخشير
 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 األستاذ/ أمجد محمد الدويك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0  البساماألستاذ/ طارق عبدهللا
 %0.00 0 %162 872,111 %162 872,111 األستاذ/ عبدالرحمن حسن شربتلي 
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 م:5102خالل العام  كبار التنفيذيين ( ب

 
 أسم من تعود له مصلحة  

 

 صافي التغيير خالل العام  م10/05/5102نهاية العام  م10/10/5102بداية العام 
 

 نسبة الملكية  عدد األسهم نسبة الملكية  األسهم عدد نسبة الملكية  عدد األسهم 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 األستاذ/ ممدوح محمد الشهراني
 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 األستاذ/ شفيق منصور الرميح 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 الدكتور/ خالد عثمان الفارس
 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 األستاذ/ عبدالسالم علي المطر

 

 

أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في مجالس  .06

 إداراتها:
 

 

الشركات المساهمة األخرى التي يكون عضو مجلس اإلدارة  أسم عضو مجلس اإلدارة
 عضو في مجالس إداراتها:

ضو مجلس ع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"  التركي عبدالرحمن عليالشيخ/ 
 .إدارة

 شركة بوان القابضة  األستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير

  مجموعة الطيار للسفر والسياحة 

 )الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك 

 بنك األستثمار  األستاذ/ أمجد محمد الدويك

 شركة مصافي العربية السعودية   األستاذ/ عبدالرحمن حسن شربتلي 

  بنك الرياض 
 

 

 نوعها: نروض مهما كاأية ق .07

 م.5102باإلقتراض خالل عام لم تقم الشركة بأنها ُتقر 

 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص  .08

 كبار المساهمين
 

م أي اشعارات من المساهمين أو األشخاص ذوي العالقة بخصوص تغير 5102لم تتلق الشركة خالل عام 

وذلك حسب ما تضمنته تعليمات اإلفصاح التي استندت عليها قواعد التسجيل نسبة ملكيتهم في أسهم الشركة 

 واإلدراج الصادرة من هيئة السوق المالية.
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 المدفوعات النظامية .02

م، 5102يبين الجدول التالي بيان بقيمة المدفوعات النظامية المتوجب دفعها على الشركة حتى نهاية عام 

 م..510يتم دفعها سوف يتم دفعها بإذن هللا خالل العام  وذلك مع اإلشارة إلى أن أية مبالغ لم

 لغاية المستحقة المدفوعات المدفوعات نوع

 والمسددة م5102 عام نهاية

 لغاية المستحقة المدفوعات

 والغير م5102 عام نهاية

 مسددة

 - 2,162,598 اإلجتماعية التأمينات

 48,726,814 2,579,077 والدخل والضريبة الزكاة

 والرقابة اإلشراف فتكالي
 النقد لمؤسسة

3,144,841 1,299,933 

 الضمان مجلس اتعاب
 التعاوني الصحي

1,262,341 7,497,140 

 

 ما تم تطبيقه من الئحة الحوكمة : .51

تماشيا مع ما نصت عليه الئحة حوكمة الشركات التي توجب على الشركة ذكر ما تم تطبيقه من أحكام 
 حرصت فقدفي تقرير مجلس إداراتها.  طبيقه مع بيان أسباب عدم التطبيقالئحة الحوكمة و ما لم يتم ت

 الئحة عليها اشتملت التي اإللزامية المتطلبات بكافة واإللتزام الوفاء على الصقر للتأمين التعاوني شركة
 باستثناء األسترشادية األحكام بغالبية اإللتزام وكذلك المالية السوق هيئة مقام من الصادرة الشركات حوكمة
 :التالي

 المواد االسترشادية

و التفاصيل   األسباب طبقت بالكامل /طبقت جزيئا/  
 لم تطبق 

 رقم المادة  مضمون المادة 

الصقر للتأمين  لشركة ليس
إللزام  صفه التعاوني

 الصفة ذوي المستثمرين
 يتصرفون األعتبارية الذين

 غيرهم، بأن عن بالنيابة
 في سياساتهم عن يفصحوا

 .لتصويتا 

 من المستثمرين على يجب ( د) لم تطبق
 االعتبارية الصفة ذوي األشخاص

 عن بالنيابة يتصرفون الذين
 - االستثمار صناديق مثل  غيرهم

 في سياساتهم عن اإلفصاح
 في الفعلي وتصويتهم التصويت
 وكذلك السنوية، تقاريرهم
 أي مع التعامل كيفية عن اإلفصاح
 قد للمصالح جوهري تضارب

 الحقوق ممارسة على يؤثر
 .باستثماراتهم الخاصة األساسية

. 
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إن مسؤوليات مجلس اإلدارة 
مستمدة من قانون الشركات 
الصادر من هيئة السوق 
المالية ومن الئحة الحوكمة 
من مؤسسة النقد العربي 
السعودي ومن الئحة 
الحوكمة الخاص بالشركة، 
وتم تحديد جميع هذه 

الئحة الصالحيات في 
الشركة الخاص بالحوكمة 

بشكل مفصل ولم يتم تفصيلها 
 .في نظام الشركة األساسي

 

يجب تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة  لم تطبق
 بوضوح في نظام الشركة األساسي.

 
 
 
 

 

 ب-00

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس .50
 

 م     06/16/5107م حتى 07/16/5104بدأت الدورة الحالية لمجلس اإلدارة بتاريخ 

 

  اإلدارة لمجلس األساسية الوظائف

 المخاطر ومراجعتها إدارة وسياسة الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة االستراتيجية وضع 

 .وتوجيهها

 الميزانيات السنوية وإقرار المالية وأهدافها واستراتيجياتها للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل تحديد. 

 الشركة في الشامل واألداء لتنفيذا ومراقبة األداء أهداف وضع. 

 بإعداد التقارير الصلة ذات األنظمة ذلك في بما والمحاسبية، المالية األنظمة سالمة من التأكد 

 .المالية

 عن التصور العام تحديد خالل من وذلك المخاطر، إلدارة مناسبة رقابية أنظمة تطبيق من التأكد 

 .فافيةبش وطرحها الشركة تواجه قد التي المخاطر
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 تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة

يبين الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة من أعضاء مستقلين/ تنفيذيين/ غير 

 تنفيذيين:

 
 أسم عضو مجلس اإلدارة 

 
 المنصب    

 العضوية تصنيف

 تنفيذي تنفيذيغير  مستقل
    رئيس مجلس اإلدارة التركي عبدالرحمن علياألستاذ/ 

    نائب رئيس مجلس اإلدارة ستاذ/ عبدهللا جمعه السرياأل
    عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير
    عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بسام أحمد ناصر البنعلي
    عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن عبدهللا السنيد

    ارةعضو مجلس اإلد األستاذ/ محمد سامي الشخشير
    عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمجد محمد الدويك

    عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ طارق عبدهللا البسام
    عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن حسن شربتلي 

 

 جتماعات مجلس اإلدارة إ

ستمرة بما يحقق مصالح م، عقد مجلس اإلدارة اجتماعاته وذلك للقيام بالمتابعة الم5102خالل العام 

 المساهمين والشركة، ويبين الجدول التالي هذه اإلجتماعات وسجل حضور األعضاء:

 
 عضو مجلس اإلدارة   

  م 2015 العام خالل المنعقدة اإلجتماعات
 

 الرابع الثالث الثاني األول الحضور مجموع

51/12 02/01 12/00 01/05 
     2 التركي عبدالرحمن علياألستاذ/ 

     5  األستاذ/ عبدهللا جمعه السري
     2 األستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير
     2 األستاذ/ بسام أحمد ناصر البنعلي
     1 األستاذ/ عبدالمحسن عبدهللا السنيد

     1 األستاذ/ محمد سامي الشخشير
     1 األستاذ/ أمجد محمد الدويك

     1 األستاذ/ طارق عبدهللا البسام
     5  األستاذ/ عبدالرحمن حسن شربتلي 
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 لجان مجلس اإلدارة

انسجاماً مع الضوابط األشرافية ونظام الشركة األساسي والتي تتطلب قيام مجلس اإلدارة بتشكيل عدد 

مناسب من اللجان، فقد شَكل مجلس اإلدارة أربعة لجان رئيسية وهي لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات 

 تشكيلها وبياناتة، ولجنة اإلستثمار. والتالي وصف لتلك اللجان ومهامها والمكافآت، واللجنة التنفيذي

 :واجتماعاتها

 

  المراجعة لجنة

 عدد ال يقل المراجعة، لجنة تسمى التنفيذيين اإلدارة مجلس أعضاء غير من لجنة اإلدارة مجلس يشكل

أن يكون أغلبهم من خارج والمحاسبية على  المالية بالشؤون مختص بينهم من يكون ثالثة، عن أعضائها

مجلس اإلدارة وبحسب ما تقره مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق 

 . المالية

 :يلي ما ومسؤولياتها المراجعة لجنة مهمات ومن
 

 في تنفيذ فاعليتها مدى من التحقق أجل من الشركة؛ في الداخلية المراجعة إدارة على اإلشراف 
 .اإلدارة مجلس لها حددها التي والمهمات عمالاأل

 شأنه في وتوصياتها رأيها عن مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة نظام دراسة. 

 الواردة فيها. للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير دراسة 

 في الرأي والتوصية وإبداء اإلدارة مجلس لىع عرضها قبل والسنوية األولية المالية القوائم دراسة 
 .شأنها

 شأنها في اإلدارة لمجلس والتوصية الرأي وإبداء المتبعة المحاسبية السياسات دراسة. 

  اإلشراف على إدارة الرقابة النظامية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال
 والمهمات.

 ة النظامية السنوية في الشركة والموافقة عليها.دراسة اقتراح خطة عمل الرقاب 

  دراسة تقارير الرقابة النظامية ونطاق الفحص ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات
 .الواردة فيها

 حضور:الوسجل  اجتماعات اللجنةويبين الجدول التالي 
 

 
 عضو اللجنة

 
 الصفة

  م 2015 العام خالل المنعقدة اإلجتماعات

 

 الثالث الثاني األول الحضور مجموع
01/01 12/05 02/05 

 - رئيس اللجنة األستاذ/ عبدالمحسن عبدهللا السنيد
 مستقل

   1 

  مستقل - عضو األستاذ/ زيد عبدهللا اليعيش *

 من خارج المجلس
   1 

  مستقل - عضو األستاذ/ محمد عقيل الشايع *

 من خارج المجلس
   1 
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م على 01/12/5102استلمت شركة الصقر للتأمين التعاوني موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  *

ترشيح كالً من األستاذ/ زيد اليعيش واألستاذ/ محمد الشايع، وبعدها وافق مجلس اإلدارة على تعيينهما 

 م.02/12/5102بالتمرير وذلك بتاريخ 

 

 آتلجنة الترشيحات والمكاف

يشكل مجلس اإلدارة لجنة للترشيحات والمكافات وأن يعين أعضائها وفق القواعد الصادرة عن الجمعية 
 العامة بناء على األقتراح من مجلس اإلدارة على أن تتضمن القواعد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

ضمن األعضاء  ( أعضاء كحد أدنى على أن يكون من1تتكون لجنة الترشيحات والمكافات على )و
 .المعينيين عضوان مستقالن وال يمكن أن يرأس هذه اللجنة رئيس مجلس اإلدارة

 
 

 :يلي ما ومسؤولياتها الترشيحات والمكافآت لجنة مهمات ومن
 

 المعتمدة والمعايير للسياسات وفقاً  المجلس لعضوية بالترشيح اإلدارة لمجلس التوصية. 

 بة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ولجانة المراجعة السنوية لألحتياجات المطلو
وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي يلزم أن 

 يخصصه العضو ألعمال المجلس و /أو لجان المجلس.
 الخطوات  تقييم هيكل وتركيبه المجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية وأقتراح

 .الالزمة لمعالجتها
  تقييم ومراقبة استقاللية أعضاء المجلس ولجانة والتأكد من عدم وجود من عدم وجود تضارب في

 .المصالح بما في ذلك التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين
  العلياوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافات أعضاء مجلس اإلدارة ولجانة وأعضاء اإلدارة. 
 تقييم أداء أعضاء المجلس ولجانة بشكل دوري. 
 التوصية فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء اإلدارة العليا. 
  ومراقبة تطبيق خطط اإلدارة العليا و لإلدارة العامةوضع سياسة وإجراءات التعاقب الوظيفي

 .وإجراءات ىالتعاقب الوظيفي لهم
  لمجلس اإلدارةترفع لجنة الترشيحات والمكافات تقاريرها. 

 

 حضور:الوسجل  اجتماعات اللجنةويبين الجدول التالي 
 

 
 عضو اللجنة

 
 الصفة

  م 2015 العام خالل المنعقدة اإلجتماعات

 

 مجموع

 الحضور
 الرابع الثالث الثاني األول

51/15 08/11 02/12 18/05 
 - رئيس اللجنة طارق عبدهللا البساماألستاذ/ 

 مستقل
    2 

عبدالمحسن عبدهللا األستاذ/ 

 السنيد
     2 مستقل -عضو 

بسام أحمد ناصر األستاذ/ 

 البنعلي
     2 مستقل -عضو 
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 لجنة اإلستثمار

يشكل مجلس اإلدارة لجنة تسمى "لجنة األستثمار" وأن يعين أعضائها وفق التعليمات الصادرة عن الجمعية 
لخاصة بالشركة دور ومسئوليات لجنة األستثمار. ويجب أن تتكون لجنة تحدد الئحة الحوكمة ا والعامة، 

 .( أعضاء1األستثمار على األقل من )
 

 :يلي ما ومسؤولياتها اإلستثمار لجنة مهمات ومن
 

 صياغة وإعداد سياسة األستثمار ومراجعة أدائها وتنفيذها بصورة سنوية 

  مراجعة أداء كل فئة من األصول 

 عامة للسياسة األستثمارية متابعة المخاطر ال 

  رفع تقرير أداء المحفظة األستثمارية إلة مجلس اإلدارة 

  التأكد من التزام كافة األنشطة المتعلقة باألستثمار بمتطلبات الئحة األستثمار الصادرة عن المؤسسة
 ومتطلبات األنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة 

 ثمارية، بما في ذلك تقييم نتائج األستثمار لتحديد نجاح اإلشراف العام على أداء العمليات األست
 استراتيجيات األستثمار والتأكد من  التقيد من السياسات األستثمارية للشركة.

 .مراقبة ومراجعة تحركات المحفظة االستثمارية 

 .متابعة ومراجعة تنويع المحفظة االستثمارية في ضوء االستراتيجية االستثمارية للمجموعة 

 بة كفاءة وجودة عملية االستثمار بالمقارنة مع األهداف وتقوم برفع نتائج أعمال اللجنة إلى مراق
 اللجنة التنفيذية ومنها إلى مجلس اإلدارة التخاذ االجراءات الالزمة والموافقات.

 
 حضور:الوسجل  اجتماعات اللجنةويبين الجدول التالي 

 

 

 
 عضو اللجنة

 
 الصفة

  م 2015 العام خالل المنعقدة اإلجتماعات

 

 مجموع

 الحضور
 الرابع الثالث الثاني األول

51/12 55/17 02/01 18/05 
مازن أحمد محمد األستاذ/ 

 الجبير
 - رئيس اللجنة

 مستقل
    2 

محمد سامي األستاذ/ 

 الشخشير
غير  -عضو اللجنة 

 تنفيذي
    2 

غير  -عضو اللجنة  أمجد محمد الدويكاألستاذ/ 
 تنفيذي

    1 
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 اللجنة التنفيذية
 

 (1)اعضاء وال يزيد عن  (1)يشكل مجلس اإلدارة لجنة تسمى "اللجنة التنفيذية" اليقل عدد أعضائها عن 
يجب أن يشكل المجلس لهذه اللجنة ويعين  مرات على األقل سنوياً. و (3)أعضاء وتعقد اللجنة اجتماعاتها 

والجهات ذات  لنظام األساسي للشركة وأي قواعد صادرة عن الجمعية العامةأعضائها بما يتوافق مع ا
 .العالقة

 

 :يلي ما ومسؤولياتها اللجنة التنفيذية مهمات ومن
 

   إبداء التوصية لمجلس اإلدارة حول الخطط األستراتيجية والتشغيلية والميزانيات وخطط األعمال
 المطورة من قبل اإلدارة.

  المسائل المخولة لها من المجلس التي تكون خارج نطاق صالحيات المدير اتخاذ القرارات حول
العام للشركة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والمشتريات، في الحدود المخولة 

 للجنة من مجلس اإلدارة.

 .مراجعة سياسات وإجراءات واستراتيجيات الشركة بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية 

 شراف على آداء اإلدارة التنفيذية في الشركة.اإل 

 .تحليل المخاطر التشغيلية بشكل مستمر والعمل على تقليلها 

 .على اللجنة التنفيذية إجراء تقييم ذاتي ألعمالها ونشاطاتها مرة على األقل كل عام 

 . ترتيب األولويات في تخصيص رأس المال و الموارد البشرية و الفنية 

 لسوقية، معدالت النمو و االختراق.مراقبة الحصص ا  

 .مراقبة تنفيذ توّسع نقاط البيع والفروع 

 ترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها لمجلس اإلدارة 
 

 حضور:الوسجل  اجتماعات اللجنةويبين الجدول التالي 
 

 
 عضو اللجنة

 
 الصفة

  م 2015 العام خالل المنعقدة اإلجتماعات

 

 مجموع

 الحضور
 السادس الخامس الرابع الثالث انيالث األول

12/15 51/12 05/12 00/18 02/01 01/05 
عبدالرحمن األستاذ/ 

 التركي علي
 رئيس اللجنة

 غير تنفيذي -
      . 

محمد سامي األستاذ/ 

 الشخشير
 -عضو اللجنة 

 غير تنفيذي
      . 

ممدوح األستاذ/ 

 محمد الشهراني
 -عضو اللجنة 

 ذيتنفي
      . 
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 النظامية والقيود والجزاءات العقوبات .11

  لمخالفتها الفقرة )أ( من المادة السادسة الشركة ألف لاير، على 22 فرض غرامة مالية مقدارها تم ،
( من الفقرة )ب( من المادة السادسة 0واألربعين من نظام السوق المالية، والفقرة الفرعية )

يل واإلدراج، لعدم إبالغ الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن واألربعين من قواعد التسج
( 2.1م بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع )32/22/0232توصية مجلس إدارتها المنعقد في 

م، حيث أعلنت الشركة عن دعوة 30/21/0232لاير للسهم، إذ لم تعلن عن ذلك إال بتاريخ 
م، متضمناً بند الموافقة 30/21/0232جمعية العامة العادية بتاريخ مساهميها لحضور اجتماع ال

 .على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية

 
  هـ الموافق 3217-22-20شركة الصقر للتأمين التعاوني وذلك بعد استالمها يوم الثالثاء تم ايقاف

/ المؤرخ بتاريخ 281/1113مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم من م خطاب 30-23-0233
م بخصوص إيقاف صالحية إصدار وثائق التأمين 0233-23-30هـ الموافق 20-22-3217

الصحي على نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي وذلك بسبب المخالفات التي تمت من 
 قبل الشركة اعتبارا من تاريخ الخطاب. 
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م، 0231عام  الشركة خالل انتهجتها التي الداخلية الرقابة إجراءات فاعلية السنوية المراجعة نتائج أكدت
 تطبقة شركة الصقر للتأمين التعاوني أُعد على الذي بالمخاطر والتحكم الداخلية الرقابة نظام أن أظهرت كما

  .اللوائح المطبقة مع والتوافق المالية التقارير داقيةمص لضمان وفعالية بكفاءة تنفيذه وتم سليمة أسس
 

تقدم إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها الربع سنوية إلى لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة وهذه 
التقارير تستند على خطة التدقيق التي توضع مع بداية كل سنة مالية من قبل إدارة التدقيق الداخلي بموافقة 

 لجنة المراجعة. وإشراف
ُترسل التقارير بصيغتها النهائية إلى لجنة المراجعة مع نسخة إلى اإلدارة التنفيذية واإلدارات المعنية. تقوم 
لجنة المراجعة بمناقشة هذه التقارير في اجتماعاتها الفصلية للموافقة عليها أو التوصية باتخاذ اإلجراءات 

 المناسبة لمعالجتها.
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مراجع م باختيار  0231-22-02هـ الموافق  3213-27-23وافقت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 
م والبيانات الربع 0231لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي بات المرشح من قبل لجنة المراجعة، الحسا

 السنوية وتحديد أتعابهم وهم : 
 مكتب البسام والنمر  -
 رنست اند يونغشركة ا -
 

http://www.argaamplus.com/ar/company/companyprofile/marketid/3/companyid/963/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A
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 :أنه الصقر للتأمين التعاوني شركة تؤكد ( أ

 م 0231 العام خالل قروض أية على الشركة تحصل لم. 

 الموظفين لمزايا احتياطيات أي تنشئ أو إستثمارات أية الشركة توظف لم. 

 تعاقدية أو مالية قأورا أي أو للتحويل قابلة دين أدوات أي منح أو بإصدار الشركة تقم لم 
 .م 2015 المالية السنة خالل مشابهة حقوق أو أكتتاب حق مذكرات

 وق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل حق أي منح أو بإصدار الشركة تقم لم
 إلى أسهم، أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

 لإلسترداد قابلة دين أدوات أي اءإلغ أو شراء أو بإسترداد الشركة تقم لم. 
 

كما ويؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين والجهات األخرى ذات العالقة، وحسب معرفته التامة ومن  ( ب
 كافة النواحي المادية ما يلي:

 الصحيح بالشكل أعدت الحسابات سجالت أن. 

 بفاعلية ونفذ سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن. 

 نشاطها مواصلة على الشركه قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه. 

  م أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه أو كانت طرفاً فيه مصلحة 0231ال يوجد خالل
دير العام المكلف أو المدير المالي أو ألي مألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الجوهرية 

مع الجهات ذات  في تبيان المعامالتشخص ذي عالقة بأي منهم. ما عدا ما تم ذكره 
 العالقة في هذا التقرير.

 
 
 

 الخاتمـــــــــة
ُيعرب مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني عن شكره وتقديره لعمالئه األعزاء على ثقتهم، ولجميع 
المساهمين الكرام الذين كانوا الدافع في نجاح الشركة واستمراريتها، كما يسجل المجلس تقديره لجميع 

لشركة من إدارة وموظفين على جهودهم التي بذلوها لتحقيق اإلنجازات والنتائج الجيدة خالل منسوبي ا
 العام.


