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إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني أن يقدم للسادة المساھمين الكرام تقريره السنوي متضمناً أھم  يسر مجلس

ومرفقاً به القوائم  واللوائح نظمة-االخطط والقرارات وأنشطة التشغيل والنتائج المالية وا&فصاحات حسب 

  .م31/12/2016المنتھية في  المالية المدققة وا&يضاحات للسنة المالية 

  

� : نبذة عن الشركة:أو

 188أمانة للتأمين التعاوني (أمانة) ھي شركة مساھمة سعودية عامة تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

الصادر بتاريخ  35م والمرسوم الملكي رقم م/ 01/06/2009ھـ الموافق 08/06/1430بتاريخ 

م القاضي بالموافقة على تأسيس الشركة وفقا لنظام الشركات 03/06/2009ھـ الموافق 10/06/1430

ھـ، ولنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر 22/03/1385وتاريخ  6الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

ھـ وAئحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 02/06/1424يخ وتار 32بالمرسوم الملكي رقم م/

مليون F سعودي حيث تم طرح ما نسبته  320ھـ، برأس مال مدفوع بلغ 01/03/1425وتاريخ  596/ 1

م، وحصلت أمانة على تصريح بمزاولة نشاط 22/03/2010% من رأس المال لGكتتاب ا-ولي العام في 40

بتاريخ  30/20107ام والتأمين الصحي من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ت م ن/التأمين الع

  م.06/07/2010ھـ الموافق 24/07/1431

  

  رائدة في المنطقة، باAٍضافة اٍلى مجموعة من كبار المستثمرين.الشركات ال عدد منوقد قام بتأسيس الشركة 

  

  نشاط الشركة:  )� 

التأمينية المصّممة لتلبية ا&حتياجات الخاصة بعمMئنا من الشركات  تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول

وا-فراد على حد سواء حيث توفّر محفظة أمانة منتجات متنوعة تغطي التأمين الصحي، تأمين المركبات، تأمين 

ة والتي الممتلكات التأمين ضد الحريق، التأمين على الشحن، والتأمين الھندسي وغيرھا من التأمينات المتخصص

  تغطي أنشطة قطاعات ا-عمال المتنوعة كالصناعات والتجارة والقطاعات الخدمية.

  

 رؤية الشركة:  )� 

أن تكون واحدة من أفضل الشركات الرائدة بالمملكة في مجال تقديم خدمات التأمين التعاوني وذلك من خMل 

  لھم.توفير المنتجات المتوافقة مع متطلبات العمMء وتقديم أفضل الخدمات 
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 رسالة الشركة:  )� 

تقديم منتجات وخدمات تأمينية تتمتع بأعلى درجات الجودة لعمMئھا وفًقا -حدث المعايير الدولية المعتمدة، 

  وتوفير الثقة والقيمة المضافة لھم، وتأسيس عMقات وثيقة وطويلة ا-جل معھم في كافة أرجاء المملكة.

  

 استراتيجية الشركة:  )� 

الشركة على النمو بأعمالھا وبشكل مطرد ومستدام على المدى الطويل وذلك من خMل خطط  تعتمد استراتيجية

العمل الفاعلة &دارة أعمال الشركة وبنجاح عبر تحقيق أھدافھا المتنوعة نحو القطاعات المستھدفة لتتمكن من 

تياجات ومتطلبات العمMء وتقديم توفير المجموعًة المتكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية والتي تتMئم مع اح

ا-مان والحماية -عمالھم من خMل إدارة فعالة للمخاطر وللوصول إلى أعلى إدارة للمخاطر وحماية عمMئھا، 

با&ضافة إلى سعيھا في الحصول على تصنيف إئتماني عالي لضمان أعلى درجات المMءة المالية الحالية 

  والمستقبلية للشركة. 

من أنواع  متوافقة مع أحكام الشريعة ا&سMمية تراتيجية الشركة إلى تطوير محفظة تأمينية متوازنةكما تھدف اس

التأمين الصحي والعام، تخدم إحتياجات ومتطلبات عمMء الشركة من مختلف القطاعات وا&ختصاصات وذلك 

ة إلى تعزيز عMقاتھا مع وسطاء عن طريق إداراتھا ا&قليمية في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية، با&ضاف

  ووكMء التامين في سوق التأمين.

  

 تطوير المنتجات:  )� 

تقوم الشركة بتطوير ا-عمال والمنتجات من خMل التعاون والتنسيق بين إدارات التسويق والمبيعات وا&دارة 

تطوير المنتجات  الفنية بعمل البحوث والتحليMت ا&حصائية الفنية لTسواق ومتطلبات العمMء من أجل

وا-عمال لتتمكن الشركة من تقديم أفضل الخدمات والعروض التي تتناسب مع احتياجات العمMء ومتطلباتھم 

  التأمينية.

  

  

  : نظرة على السوق:ثانياً 

  :التوقعات المستقبلية  ) أ

، ا-مر الذي تتوقع أمانة أن يشھد السوق نمواً كبيراً خMل المرحلة القادمة وتحسن المؤشرات اAستثمارية

سينعكس بشكل إيجابي على أعمال الشركة، كما أن ھناك توقعات بزيادة المنافسة داخل السوق نظراً لزيادة عدد 

 الشركات المرخص لھا، والذي تجاوز عدد كبير من تلك الشركات مرحلة التأسيس وتفعيل نشاطھا التشغيلي،

   .مھارة ا-كثر الموظفين أيضاً على الطلب سيزيد مما
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على أداء المحفظة اAستثمارية  بدوره سينعكس والذي اAستثمارية المؤشرات تحسن الى التوقعات أيضاً  وتشير

للشركة. ورغم ضغوط المنافسة، فقد أعدت أمانة خططاً لتدعيم البنية التحتية وتحسين تقنية المعلومات وتأھيل 

  خدمات.كترونية لرفع مستوى اللالكوادر البشرية وتطوير البيئة ا&

  

 ً  الشركة: أداء: ثالثا

 :أھم التطورات  )� 

ᵠ  ستراتيجية المستقبلية لشركة أمانة (وشمل ذلك تقييما للوضع الحالي لشركة أمانةAإعداد الخطة ا

في ظل معطيات سوق التأمين السعودي، والتحديات التي قد تواجھھا الشركة مستقبMً، وتحديد 

ه الخطة اAستراتيجية للشركة، ورسم خارطة طريق الخيار اAستراتيجي الذي سُتبنى على أساس

استراتيجية للشركة، تحتوي على المبادرات الMزمة لتنفيذھا، ووضع تصور عام للھيكل ا&داري 

 .مان تحقيق ا-ھداف اAستراتيجية)للشركة، لض

ᵠ ء تأمين المركبات الحصول على تأمينات أخرى بخصMومات تطبيق برنامج للبيع المتقاطع يتيح لعم

 خاصة.

ᵠ  إجراء مراجعة شاملة -سعار برامج تأمين المركبات وتطبيق سياسات متطورة أدت إلى تقليل

 معدAت الخسارة وتحسين مستوى الربحية.

ᵠ  تنفيذ بعض ا&جراءات ووسائل الرقابة التي تسمح بمعالجة مطالبات تأمينات الممتلكات والحوادث

والتأكد من مستوى كفاية اAحتياطيات والمخصصات وفقاً لمتطلبات جھات ا&شراف والرقابة، 

المالية لتلك المطالبات بما يحقق ا-مان المالي للشركة، مع التحسين المستمر Yليات العمل في إدارة 

 خدمات التعويضات لرفع مستوى جودة الخدمة لتتناسب مع احتياجات العمMء. 

ᵠ  زمة.في القطاعات ال نجاحبتجديد برنامج إعادة التأمينMتأمينية ال 

ᵠ  ت تحصيل ا-قساطAئتمان تساھم في تحسين معدAإنشاء وحدة متخصصة في التحصيل ومراقبة ا

 من كبار العمMء ومن ثم التحكم في المخصصات المالية للشركة.

ᵠ  المحافظة على معدل سعودة الوظائف بالشركة، ومراجعة سياسات وإجراءات التوظيف بما يتماشى

 مستقبلية.مع المتطلبات ال

ᵠ  تنمية مھارات الموظفين عن طريق البرامج والدورات التدريبية، إضافة إلى اجتياز اختبار شھادة

 أساسيات التأمين حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.
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 المبيعات:  )� 

 

 169.8لغتبيعات بقيمة إجمالية بشھراً) م 12( م31/12/2016ي حققت الشركة في السنة المالية  المنتھية ف

مليون F سعودي، وتسعى الشركة إلى إكمال البنية التحتية للمبيعات من خMل تزويد إداراتھا ا&قليمية 

بالطاقات البشرية الMزمة لدعم عمليات المبيعات خMل الفترة القادمة، إضافة إلى زيادة الصMحيات الممنوحة 

 إجراءات العمMء من أجل توفير خدمة أفضل.لGدارات ا-قليمية لتسھيل إدارة المبيعات وسرعة 

  :م2016 التأمين لعاموفيما يلي ملخص يبين أنواع التأمين ونسبھا من إجمالي أقساط 

  

   النسبة من إجمالي أقساط التأمين نوع التأمين

 %47 التأمين الصحي

 %42 تأمين السيارات

 %11 التأمينات العامة

 

 

 النواحي الفنية:  )� 

 

بتوقيع اتفاقيات إعادة تأمين وذلك من أجل تحقيق أعلى درجات الحماية لعمMئھا، وتمت ھذه قامت الشركة 

ا&تفاقيات مع معيدي تأمين ذوي تصنيف ائتماني مرتفع وسمعة عالمية عريقة في مجال عمليات إعادة التأمين 

ت الشركة من مزاولة أعمالھا كما أن لديھم الدراية الواسعة بشأن سوق التأمين السعودي، وھذه ا&تفاقيات مكن

  بمرونة عالية ودقة أعلى في إدارة المخاطر.
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 �(  � ستثمارات:ا

تتمثل إستثمارات شركة أمانة للتأمين التعاوني في إستثمارات متاحة للبيع في كل من عمليات التأمين وعمليات 

 المساھمين كما يلي:

التأمين  لخدمات  سعودي في شركة نجمف Fلأ  1,923بلغعمليات التأمين: وتتمثل في إستثمار في م .1

 تسوية وأخصائي خسائر معاينة ومقدر أعمال "خبير والتي تزاول) محدودة مسئولية ذات سعودية شركة(

  التأمينية". المطالبات

عمليات المساھمين: وتتكون من إستثمارات في صندوق للمرابحة بالF السعودي، وصندوق عقاري،  .2

تثمارات أجنبية ذات مخاطر منخفضة. وتبلغ القيمة العادلة لMستثمارات المتاحة با&ضافة الى صكوك واس

 مليون F سعودي. 41,855 م  مبلغ31/12/2016ريخ للبيع في عمليات المساھمين كما بتا

  

  :المالية المؤشرات  )� 

 12( م31/12/2016في المنتھية  المالية السنة نتائج تفاصيلو المالية المؤشرات -ھم استعراض يلي فيما

  :)شھراً 

 ينالتأم عمليات نتائج قائمة .1
ا-رقام بآAف الرياAت 

السعودية

2012

ا�يرادات: 

 54,110             83,438             391,800           414,019           169,866          إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

(20,064)          (28,681)          (116,325)        (79,613)          (57,462)          يخصم أقساط إعادة التأمين الصادرة

(1,059)            (1,277)            (1,652)            (1,134)            (888)               أقساط تأمين فائض الخسارة

 32,987             53,480             273,823           333,272           111,516          صافي أقساط التأمين المكتتبة

 24,394            (11,603)          (84,817)          (57,029)           140,760          التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 57,381             41,877             189,006           276,243           252,276          صافي أقساط التامين المكتسبة

 637                  1,823               15,967             25,694             18,193            عمولة إعادة التأمين

 534                  5,371               1,697               5,721               7,943              إيرادات أخرى

 58,552             49,071             206,670           307,658           278,412          مجموع ا�يرادات

التكاليف والمصاريف: 

 69,976             68,668             209,797           297,848           211,923          إجمالي المطالبات المدفوعة

(37,231)          (31,349)          (43,129)          (98,293)          (38,365)          يخصم: حصة معيدي التأمين

 32,745             37,319             166,668           199,555           173,558          صافي المطالبات المدفوعة

(732)               (5,939)             46,575             28,345            (17,555)          التغير في المطالبات تحت التسوية

 32,013             31,380             213,243           227,900           156,003          صافي المطالبات المتكبدة

 14,690             5,744               20,280             35,700             29,663            تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

   -                       -                       -                       -                     3,400              مخصص عدم مطابقة

 9,696               2,697               12,231             15,193             16,466            مصاريف إكتتاب أخرى

 22,172             21,619             21,253             24,497             29,660            رواتب تشغيل وإدارة

 15,792             14,417             22,057             18,465             35,431            مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 94,363             75,857             289,064           321,755           270,623          مجموع التكاليف والمصاريف

صافي الفائض ( العجز)  المحول  إلى قائمة عمليات 
(35,811)          (26,786)          (82,394)          (14,097)           7,010              المساھمين

 779                 الفائض المتراكم حملة الوثائق

 - (118,472)        (194,490)        (209,578)        (200,289)        العجزالمتراكم

2016201520142013البيان
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  :المساھمين عمليات قائمة  .2
20162015201420132012البيان

            (35,811)            (26,786)            (82,394)            (14,097)            7,010صافي الفائض ( العجز)  المحول  إلى قائمة عمليات المساھمين

            (95,422)              (1,854)              (2,104)              (1,894)           (1,478)إجمالي المصاريف من عمليات المساھمين

          (131,233)            (28,640)            (84,498)              (3,219)            5,532إجمالي الدخل من عمليات المساھمين

            (38,426)              (4,006)            (73,692)            (12,772)          11,721صافي الربح ( الخسارة)  للفترة

              (6,385)              (4,225)              (2,326)              (2,316)           (2,432)الزكاة و ضريبة الدخل

               8,322             19,384                  588                   (93)               608التغير في القيمة العادلة في ا&ستثمارات المتاحة للبيع

المحول من إحتياطي القيمة العادلة

الى الدخل للفترة / السنة الناتج من بيع

استثمارات متاحة للبيع

            (36,489)            (11,824)            (79,959)            (14,985)          10,335إجمالي الربح ( الخسارة)  الشاملة للفترة

1.2-0.13-2.3-0.4-0.37ربح ) خسارة) السھم

196                 (4,529)             (22,977)           -                  438               

                                                                                                                                                                        

 في اAنخفاض الى السابق العام من المماثلة بالفترة مقارنة الحالية الفترة خMل الربح في الزيادة سبب يعود

 بند في اAنخفاض وكذلك% 32  بلغت بنسبة مليون 71.9بواقع  المتكبدة التعويضات من الشركة حصة صافي

 حجم في الكبير اAنخفاض بسبب% 16.9 بلغت بنسبة F مليون 6 بواقع التأمين وثائق إكتتاب تكاليف

 الصحي التأمين وثائق إصدار عن الشركة بإيقاف الصحي الضمان مجلس قيام عن والناتج المكتتبة اAقساط

% 51.5 نسبتة ما F مليون 22 بواقع اAدارية المصاريف بند في اAرتفاع من الرغم وعلى النظام على

 الضمان نظام أحكام مخالفات في النظر لجنة قبل من الشركة على ھافرض تم التي المخالفة قيمة يتضمن والذي

 بواقع التأمين إعادة عموAت بند في واAنخفاض مليون 12.4 بمبلغ م22/2/2017 بتاريخ التعاوني الصحي

 مليون 23.9 بواقع المكتسبة ا-قساط من الشركة حصة صافي وانخفاض% 29 بلغت بنسبة F مليون 7.5

F 8.7 بلغت بنسبة.%  

20162015201420132012

              59,611              50,348            208,322            308,792         279,300إجمالي اAيرادات

       (36,489.00)       (11,824.00)       (79,959.00)       (14,985.00)      10,335.00إجمالي الربح (الخسارة)  الشاملة للفترة
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 :المالي المركز قائمة .3

ا-رقام بآAف الرياAت السعودية

20162015201420132012البيان

موجودات عمليات التأمين:

96,129130,9038,67925,347         23,405 النقدية وشبه النقدية

57,03346,01620,37717,658         30,833 ذمم مدينة ، صافي

حصة معيدي التأمين من ا-قساط الغير 
22,78358,4479,9008,735         28,890 مكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
31,14239,87514,23220,221         69,383 التسوية

187,006151,00854,01447,119       157,923 موجودات أخرى

394,093426,249107,202119,580       310,434 مجموع موجودات عمليات التأمين

 موجودات المساھمين:

160,874171,542156,243105,445       159,256 النقدية وشبه النقدية

64,02052,26964,501121,544         41,855 استثمارات متاحة للبيع

32,29732,00032,06032,000         62,291 موجودات أخرى

257,191255,811252,804258,989       263,402 مجموع موجودات المساھمين

651,284682,060360,006378,569       573,836 مجموع الموجودات

 

مطلوبات عمليات التأمين:

50,3436,95224,591- 14,818ذمم معيدي التأمين - 

212,368326,335285,35879,69625,241احتياطيات فنية

83,24867,75890,54820,55469,748مطلوبات أخرى

310,434394,094426,249107,202119,580مجموع مطلوبات عمليات التأمين

 مطلوبات وحقوق المساھمين:

141,796145,920129,55546,58940,950مطلوبات المساھمين

121,606111,271126,256206,215218,039حقوق المساھمين

263,402257,191255,811252,804258,989مجموع مطلوبات وحقوق المساھمين

573,836651,284682,060360,006378,569مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين
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  موجودات ومطلوبات الشركة

  ةالسعودي الرياAت بآAف ا-رقام

 2012 2013 2014 2015 2016 البيـــــــــــــــــــــــــــــان

مجموع مطلوبات 
 258,989 252,804 255,811 257,191 263,402 وحقوق المساھمين

مجموع مطلوبات 
 119,580 107,202 426,249 394,094 298,916 عمليات التأمين

مجموع موجودات 
 258,989 252,804 255,811 257,191 263,402 المساھمين

مجموع موجودات 
 119,580 107,202 426,249 394,093 298,916 عمليات التأمين
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 :المساھمين حقوق في التغيرات قائمة .4
(ا-رقام بآAف الرياAت السعودية) 

العجز المتراكمرأس المالالبيان

التغير في 
القيمة 
العادلة 

ل9ستثمارات 
المتاحة للبيع

المجموع

   111,271         849   (209,578)       320,000 الرصيد في 1 يناير 2016م

     11,721  -      11,721  - صافي الخسارة للسنة

     (2,432) -       (2,432) - الزكاة وضريبة الدخل
التغير في القيمة العادلة لMستثمارات 

          608         608  -  - المتاحة للبيع

المحول من إحتياطي القيمة العادلة إلى 
الدخل للسنة من بيع استثمارات متاحة 

          438         438  -  - للبيع

   121,606      1,895   (200,289)       320,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2016م
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  :القطاعية المعلومات .5
تنقسم منتجات الشركة الى ثMث قطاعات رئيسية ھي القطاع الطبي الذي يقوم بتوفير تغطية التأمين الصحي 

كبات، وقطاع الممتلكات والحوادث الذي وقطاع تأمين السيارات الذي يوفر التأمين الشامل وتأمين مسؤولية المر

  يشمل تأمين الممتلكات والحوادث والھندسة والشحن البحري وتأمين الحوادث العامة.

   

ائج وحجم أعمال ومساھمتھا في نتوفيما يلي نتائج القطاعات 

:الشركة

(ا-رقام بآAف الرياAت السعودية) 

الشحن البحريالھندسةالممتلكاتالمركباتتأمين صحي
حوادث عامة 
المجموعواخرى

عمليات التأمين

     169,866          2,314          4,892          4,475        7,594        71,186            79,405 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

     (57,462)          (677)       (3,820)       (3,628)      (6,460)      (43,095)                218 أقساط إعادة التأمين المسندة

          (888)              -                 -             (181)         (229)           (478) - مصاريف فائض الخسارة

     111,516          1,637          1,072             666           905        27,613            79,623 صافي اقساط التأمين المكتتبة

     140,760           (127)            (26)            106             61       (12,069)         152,815 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

     252,276          1,510          1,046             772           966        15,544          232,438 صافي اقساط التأمين المكتسبة

       18,193             178             852          1,318        1,438          7,111              7,296 عمولة إعادة التأمين

     270,469          1,688          1,898          2,090        2,404        22,655          239,734 مجموع ا�يرادات

     211,923               43             288             621             98        62,818          148,055 إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
     (38,365)            (42)          (266)          (574)         (187)      (25,888)          (11,408)المدفوعة

     173,558                 1               22               47            (89)       36,930          136,647 صافي المطالبات المدفوعة

     (17,555)              (7)            359           (126)       1,596       (13,386)            (5,991)التغيرات في المطالبات تحت التسوية

     156,003               (6)            381             (79)       1,507        23,544          130,656 صافي المطالبات المتكبدة

       29,663             202             654             421        1,064          4,204            23,118 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

       16,466               26               40               84           144          2,064            14,108 مصاريف إكتتاب اخرى

       63,733             666          1,409          1,289        2,186        20,496            37,687 مصاريف عمومية وإدارية

     265,865             888          2,484          1,715        4,901        50,308          205,569 مجموع التكاليف والمصاريف

         4,604             800           (586)            375       (2,497)      (27,653)           34,165 ( العجز ) / الفائض من عمليات التامين

       (4,758)مصاريف غير موزعة

         7,943 ايردات اخرى

         7,789             800           (586)            375       (2,497)      (27,653)           34,165 صافى ( العجز ) من عمليات التأمين

للسنة المنتھية في 31 ديسمبر 2016 
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   :قساط التأمين المكتتبة�Bجمالي  الجغرافي التوزيع .6
 )السعودية الرياAت بآAف ا-رقام(                                                                              

 المنطقة القيمة النسبة

 الوسطى 135,332 80%

 الغربية 19,921 12%

 الشرقية 14,614 8%

 المجموع 169,866 100%

 

80%

12%

8%

2016التوزيع الجغرافي Bقساط التأمين المكتتبة 

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية

  

  :الحالية والمستقبلية المتوقعة المخاطر :رابعا

 

 :المنافسة  )� 

 نشاط على تؤثر قد صعبة تنافسية دي لبيئةيؤ مما تأمين شركة 35 السعودي حالياً  ا-سھم سوق في مدرج

  .المستقبلية، والتي من المتوقع أن تقود إلى تنافس حاد في ا-سعار الشركة وفرصھا
 

 : الحالية ا�قتصادية استثمار في ظل الظروف عوائد  )� 

 وبالتالي ستثمارمن ا& الشركة عائدات تتأثر ا&ستثماري، وقد أدائھا على اً جزئي للشركة   المالية النتائج تعتمد

 نتيجة عام وبشكل محددة إستثمارات تؤثر على التي الظروف نتيجة Yخر وقت من سلبية بصورة ربحيتھا

 يعتمد الشركة نشاط فإن وكذلك .الشركة سيطرة عن تخرج والتي ا&قتصادية الحالية السوق والظروف تقلبات

  .عالمًيا ا&قتصادية الظروف وكذلك السعودية العربية في المملكة ا&قتصادية الظروف على كبير حد إلى

  



  � �

� �

  تقرير مجلس ا�دارة                                                  
  م2016لعام                                                  

  

 12/43 

 

 :التقنية مخاطر  )� 

 أنظمة فإن أمنية، إجراءات الشركة تتخذ أن من بھا، وبالرغم الخاصة المعلومات تقنية أنظمة على الشركة تعتمد

 أو بشرية أخطاء أو كمبيوتر فيروسات أو بھا مصرح دخول غير لعمليات تتعرض قد بھا الخاصة المعلومات

 وإذا ما حدث إرھابية.  أو تخريبية عمليات أو اAتصال في أخطاء أو للطاقة أو فقدان حرائق أو طبيعية رثكوا

 لتلك نتيجة تكاليف باھظة تكبد أيًضا يتم تأثيراً سلبياً،  وقد ا&يرادات تتأثر فقد متكرر، أو إخفاق أي عطل كبير

 الرأسمالية. النفقات مستويات المالية أو النتائج على سلًبا يؤثر قد الذي ا-مر ا&خفاقات أو ا-عطال

  

 :والقانونية النظامية المخاطر  )� 

 من السعودي العربي مؤسسة النقد قبل من والمراقبة لGشراف الشركة بھا تقوم التي التأمين عمليات تخضع

 التعاوني الصحي الضمان لمجلس التنفيذية الMئحة التنفيذية، وكذلك وAئحته التعاوني التأمين مراقبة خMل نظام

 موجھان لمصلحة تحديًدا التأمين على وا&شراف التنظيم فإن عام وبوجه الصحي، منتج التأمين يخص فيما

 على سلًبا تؤثر وقد  قطاع التأمين تمس قد والتغييرات التنظيمية المستقبلية والمستثمرين فالتشريعات لھم المؤمن

 .عملياتھا جالمالية ونتائ وحالتھا أعمال الشركة

 

  :القضايا ھـ) 

 من مطالبات ضدھا أيًضا يرفع وقد الغير، ضد قضايا شركة أمانة تواجه قد لTعمال، العادي السير نطاق في

  .للشركة  الوضع المالي على المستقبل في سلًبا القضايا تلك تؤثر وقد الغير

  

  مخاطر تتعلق بمعيدي التأمين:و)  

، أدى انخفاض متوسط خسائر الكوارث الطبيعية الخاضعة للتأمين، با&ضافة إلى خMل السنوات القليلة الفائتة

تحرير اAحتياطيات، إلى حجب التدھور الحقيقي في النتائج. إA أن المعيدين العالميين استطاعوا تحقيق أرباح 

قاء التطلعات المستقبلية النتائج ا&يجابية لم تمنع وكاAت التصنيف من إب بيد أن ھذه مرتفعة على الرغم من ذلك.

وخاصة بالنسبة &عادة تأمين ، بسبب المنافسة الشديدة من جانب رأس المال البديل السلبية لقطاع إعادة التأمين

كل المستمر آالتكما أن ا-مر الذي يؤدى إلى انخفاض ھامش ربح عمليات إعادة التأمين.  ،ا-خطار الكوارثية

Aلب على النتائج المالية لشركات إعادة التأمينينعكس بالسسستثمار فى عوائد ا. Aستراتيجية التي تتبعھا كذلك فا

ھذا  .تؤذي المنافسة مما قد يدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخروج شركات إعادة التأمين العالمية

ء التوترات تحفظ عدد من كبار معيدي التأمين على تقدير مستوى المخاطر بالمنطقة على ضوبا&ضافة إلى 

 السياسية التي شھدتھا بعض الدول العربية خMل العام.
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  :النظامية اللوائح حسب ا�فصاح: خامسا

   :الشركات حوكمة �ئحة  )أ 

م 16/01/2011ھـ الموافق 12/02/1432تاريخ  بحوكمة خاص بالشركة  Aئحةمجلس إدارة الشركة  أعتمد

أعتمد المجلس الMئحة كما م 15/05/2014ھـ الموافق 16/07/1435من الجمعية العامة بتاريخ  توأُعتمد

 بتاريخ المحدثةأعتمدت الجمعية العامة الMئحة م وقد 12/10/2016ھـ الموافق11/01/1438في المحدثة

على جميع ا-حكام الواردة في النظام ا-ساسي للشركة تشتمل الMئحة و ،م15/11/2016ھـ 15/02/1438

عن مؤسسة النقد العربي  درة عن ھيئة السوق المالية وكذلك اللوائح الصادرةوAئحة حوكمة الشركات الصا

  وزارة التجارة. عننظام الشركات الصادر و السعودي

  

 :وتصنيف أعضائه والشركات المساھمة لكل عضو  ا�دارة مجلس تشكيل  )ب 

في على أختيار ا-عضاء   ةبعد موافقة الجمعية العام سنوات ثMث ةمدلثانية اللدورة لدارة ا&تم تشكيل مجلس 

في  انتھت فيالدورة لمدة ثMث سنوات  أستمرتقد م 04/05/2013 تاريخ المنعقد فيالثالث ھا اجتماع

 جميع تزويد تم وقد دناه.أكما ھو مبين في الجدول أعضاء  10 تكون المجلس منحيث م 15/05/2016

  :السعودية العربية المملكة في ھاب بالشركة والمعمول المتعلقة ا-نظمة و باللوائح ا-عضاء

ئة ا�سم
ف

 

ية
ضو

لع
ا

 

 اBخرى التي المساھمة الشركات

 إدارتھا مجلس عضوية يشارك في

عدد اBسھم 

  المملوكة
  نسبة الملكية

  الخميس إبراھيمعبدالعزيز بن 

  (رئيس المجلس)

غير 

  نيوتنفيذ

 % A.  205,000  0.64 يوجد -

  ميشيل بيير فرعون
السويسرية  الشركة اللبنانية -

  للضمان ش.م.ل.
275,000  0.86 %  

  عبدالرحمن بن عبد` السكران

� J ة(مساھم ةللطاق ةالشركه الوطني 

 .)ةمقفل

� J .تAتصاGشركة اتحاد عذيب ل  

6,000  0.02 %  

  لوسيان لوسيان لطيف
الشركة اللبنانية السويسرية  -

  للضمان ش.م.ل.
50,000  0.16 %  

  %0 2,444  يوجدA  -  تنفيذي  فريد دانيال القھوجي

 % A.  1,000  0 يوجد -  أعضاء   أسامة بن محمد مكي الكردي 
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ئة ا�سم
ف

 

ية
ضو

لع
ا

 

 اBخرى التي المساھمة الشركات

 إدارتھا مجلس عضوية يشارك في

عدد اBسھم 

  المملوكة
  نسبة الملكية

  محمود بن محمد الطوخي

  

  

  

  

  

  

   مستقلون

 شركة الصناعات الكھربائية. -

شركة الطوخي للصناعة  -

 والتجارة والمقاوAت.

شركة مشروع ينبع للطاقة  -

  الكھربائية المحدودة.

400,000  1.25 %  

  نيصMح بن عبدالھادي القحطا

شركة القحطاني لصناعات  -

 .تغليف اAنابيب

شركة خطوط الطيران السعودية  -

  الخليجية.

1,573  0 %  

  عيد بن فالح الشامري

شركة الدريس للخدمات  -

 .البترولية والنقليات

شركة الدريس للصناعات  -

  والتجارة.

1,000 0 %  

  صالح بن محمد العثيم

  .سواق عبد` العثيمأشركة  -

 للمجوھراتشركة Aزوردي  -

  .)ةمقفل ة(مساھم

شركة دار الخيول للمقاوAت  -

  .العامة

1,000 0 %  

  % A.  1,000  0 يوجد -  الرحمن بن زرعهعبد

�  محمد بن حمزة الخولي  J يوجدA  1,001  0%  

  

  مجلس ال قراربناء على في مجلس ا&دارة  اً عضوفريد دنيال القھوجي  الدكتور/ تعيين بأنه تمالجدير بالذكر 

م  01/01/2016 الموافق ھـ21/03/1437اعتباراً من تاريخوأن يكون القرار نافذاً  م27/12/2015خ بتاري

بتاريخ بناء على قرار المجلس في مجلس ا&دارة  اً عضو -ستاذ/ عبدالرحمن بن زرعهوتعيين ا

وذلك  م01/02/2016ھـ الموافق 22/04/1437م إعتباراً من 31/01/2016ھـ الموافق 21/04/147

مجلس ا&دارة  منالذي تقدم بإستقالته ا-ستاذ/ عيد بن فالح الشامري الثانية بدAً عن كمال دورة المجلس &
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بتاريخ من المجلس الذي تقدم بإستقالته -ستاذ/ صالح بن محمد العثيم وام،17/09/2015بتاريخ

  م.05/10/2015

 لمساھمي الشركة بتاريخاع الجمعية العامة في اجتمالموافقة على تعيينھما في مجلس ا&دارة  التصويت بوتم 

 م.01/05/2016ھـ الموافق 24/07/1437

م تم تشكيل مجلس إدارة جديد لدورة ثالثة 15/05/2016وبعد إنتھاء الدورة الثانية لمجلس ا&دارة في تاريخ 

 جتماعھااختيار ا-عضاء في ا موافقة الجمعية العامة علىم وذلك بعد 15/05/2019مدتھا ثMث سنوات 

أعضاء كما ھو مبين في  10حيث يتكون المجلس من  م01/05/2016ھـ الموافق 27/07/1437المنعقد في 

  الجدول أدناه:

ئة ا�سم
ف

 

ية
ضو

لع
ا

 

 اBخرى التي المساھمة الشركات

 إدارتھا مجلس عضوية يشارك في

عدد اBسھم 

  المملوكة
  نسبة الملكية

  عبدالعزيز بن إبراھيم الخميس

  مجلس)(رئيس ال

غير 

  نيوتنفيذ

 % A.  205,000  0.64 يوجد -

  ميشيل بيير فرعون
الشركة اللبنانية السويسرية  -

  للضمان ش.م.ل.
275,000  0.86 %  

  عبدالرحمن بن عبد` السكران

� J .تAتصاGشركة اتحاد عذيب ل 

� J ة(مساھم ةللطاق ةالشركه الوطني 

 .)ةمقفل

� J شركة درع الرعاية القابضة  

6,000  0.02 %  

  يان لوسيان لطيفلوس
الشركة اللبنانية السويسرية  -

  للضمان ش.م.ل.
50,000  0.16 %  

  A  2,444 0% يوجد -  تنفيذي  فريد دانيال القھوجي

  أسامة بن محمد مكي الكردي 

أعضاء 

  مستقلون

 % A.  1,000  0 يوجد -

  محمود بن محمد الطوخي

 شركة الصناعات الكھربائية. -

شركة الطوخي للصناعة  -

 المقاوAت.والتجارة و

شركة مشروع ينبع للطاقة  -

  الكھربائية المحدودة.

400,000  1.25 %  
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ئة ا�سم
ف

 

ية
ضو

لع
ا

 

 اBخرى التي المساھمة الشركات

 إدارتھا مجلس عضوية يشارك في

عدد اBسھم 

  المملوكة
  نسبة الملكية

  صMح بن عبدالھادي القحطاني

شركة القحطاني لصناعات  -

 .تغليف اAنابيب

شركة خطوط الطيران السعودية  -

 الخليجية.

  

1,573  0 %  

  ھيثم بن توفيق الفريح 

 الشركة العربية لTنابيب -

 مجموعة الھوشان -

  لعزل الخليجيةمجموعة ا -

1,000  0 %  

�  عبد` بن عثمان الموسى  J يوجدA  1,000  0%  

 

 مكافأة أعضاء مجلس ا�دارة والبد�ت:  )ج 

 180,000وفقاً للنظام ا-ساسي للشركة، تكون مكافأة رئيس مجلس ا&دارة مقابل الخدمات التي يقوم بھا مبلغ (

ا تكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس ا&دارة ، كمة وثمانون ألف F سعودي سنوياً ) مائF سعودي

ويدفع ،  اً ) مائة وعشرون ألف F سعودي سنويسعودي F 120,000مقابل الخدمات التي يقوم بھا مبلغ (

يحضره من  اجتماع) ثMثة آAف F سعودي عن كل سعودي F 3,000( ضو مبلغالعلكل من الرئيس و

يحضره من  اجتماع) ألف وخمسمائة F سعودي عن كل سعودي F 1,500ومبلغ (، ات المجلساجتماع

مليون وخمسمائة  F سعودي 1,572,504وقد تم رصد مبلغ  ،ات اللجان المنبثقة من مجلس ا&دارةاجتماع

وفقاً للجدول  القابلة للصرف إجمالي المكافآت والبدAتتمثل  واثنان وسبعون ألف وخمسمائة واربعة رياAت

  :ليالتا
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اللجنة   مجلس ا�دارة  اسم العضو

  التنفيذية

لجنة   لجنة المراجعة

الترشيحات 

  والمكافآت

لجنة 

  ا�ستثمار

الجمعية 

  العامة

إجمالي 

  المستحقات

  

  البدل  #  البدل  #  البدل  #  المكافأة  البدل  #  البدل  #  المكافأة  البدل  #

  208,500  6,000  2                7,500  5  180,000  15,000  5  عبدالعزيز الخميس

  156,000  6,000  2      1,500  1        7,500  5  120,000  21,000  7  أسامة الكردي

  132,000  0  0                    120,000  12,000  4  ميشال فرعون

  138,000  0  0                3,000  2  120,000  15,000  5  لوسيان لطيف

  166,500  6,000  2  4,500  3      0  7,500  5  7,500  5  120,000  21,000  7  عبدالرحمن السكران

  94,910  3,000  1                1,500  1  75,410  15,000  5  عبدP الموسى

  91,910  0  0  4,500  3                75,410  12,000  4  ھيثم الفريح

  150,000  6,000  2  0  0  1,500  1        4,500  3  120,000  18,000  6  محمود الطوخي

  126,000  0  0  0  0                120,000  6,000  2  ص9ح القحطاني

  147,000  6,000  2                    120,000  21,000  7  فريد القھوجي

  47,590  0  0                    44,590  3,000  1  عبدالرحمن بن زرعه

  44,590  0  0      0  0            44,590  0  0  محمد الخولي

  34,002              26,502  7,500  5            بدر السويلم

  9,423              7,932  1,500  1            ماجد الطوخي

  21,579              18,579  3,000  2            لسھليمحمد ا

  1,568,504    المجموع

  

 

  : وفيما يلي سجل حضور أعضائهاجتماعين  م2016لعام خMل ا) دورته الثانية(عقد المجلس في و

رقم وتاريخ 

  ا�جتماع

  اسم العضو

  الخامس عشر

  م24/02/2016

  السادسة عشر

  م17/04/2016

  أعتذر  حاضر  عبدالعزيز الخميس

  حاضر  حاضر   يد القھوجيفر

  حاضر  حاضر  محمود الطوخي

  حاضر  حاضر  أسامة الكردي

  حاضر  حاضر  عبدالرحمن السكران 

  أعتذر  حاضر  ميشال فرعون
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رقم وتاريخ 

  ا�جتماع

  اسم العضو

  الخامس عشر

  م24/02/2016

  السادسة عشر

  م17/04/2016

  حاضر  أعتذر  صMح القحطاني

  أعتذر  أعتذر  لوسيان لطيف

  أعتذر  أعتذر  محمد الخولي

  عبدالرحمن بن زرعة
 أعتذر

  
  حاضر

  

 :أعضائه حضور سجل يلي وفيمااجتماعات  خمسة م2016لعام خMل ا )لثةالثا هدورت( في المجلس عقدكما 

  رقم وتاريخ

  ا�جتماع

  اسم العضو

  ا�ول

  م16/05/2016

  الثاني

  م12/06/2016

  الثالث

  م06/09/2016

  الرابع

  م14/12/2016

  الخامس

  م21/12/2016

  

  أعتذر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عبدالعزيز الخميس

  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عبدالرحمن السكران

  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  قھوجيالفريد 

  حاضر  حاضر  أعتذر  حاضر  حاضر  الطوخي  محمود 

  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  أسامة الكردي

  حاضر  حاضر  حاضر  أعتذر  حاضر  ھيثم الفريح

  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عبد` الموسى

  أعتذر  أعتذر  رأعتذ  أعتذر  حاضر  صMح القحطاني

  أعتذر  حاضر  حاضر  أعتذر  حاضر  ميشال فرعون

  أعتذر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  لوسيان لطيف
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    م:2016تخذھا مجلس ا�دارة خ9ل العام اأھم القرارات التي   )د 

ᵠ  م.2015اعتماد القوائم المالية السنوية لعام 

ᵠ م.2016عام الموافقة على توصية لجنة المراجعة حول المراجعين الخارجيين ل 

ᵠ  م.2017اعتماد خطة العمل لعام 

ᵠ ئتمان المحدثة.اعتماد سياAسة ا 

ᵠ .ئحة الحوكمة المحدثةA اعتماد 

ᵠ ئحة الداخلية الجديدة للجنة المخاطرMئحة الداخلية المحدثة للجنة المراجعة والMاعتماد ال.  

ᵠ .تشكيل لجان مجلس ا&دارة 

ᵠ  مقسم ال 320.000,000خفيض لتقبل اليكون رأس مال الشركة التوصية بخفض Fى 

F سعودي ، مقسم  140.000,000رأس المال بعد التخفيض  هسھم ، وحص 32.000,000

  .سھم 14.000,000إلى 

ᵠ  ل طرح أسھم حقالتوصيةMمليون ريـال. 100وق أولوية بقيمة بزيادة رأس مال الشركة من خ  

 

  اجتماعات الجمعية العامة:  )ه 

ھـ الموافق 24/07/1437م كان ا-ول بتاريخ 2016اجتماعين خMل العام شركة عقدت الجمعية العامة لل

وكان سجل ، م15/11/2016ھـ الموافق 15/02/1438م واAجتماع الثاني بتاريخ 01/05/2016

  :حضور اعضاء مجلس ا&دارة للجمعيات وفقاً لما يلي

  

رقم وتاريخ 

  ا�جتماع

  اسم العضو

  م15/11/2016  م01/05/2016 

  حاضر  حاضر  العزيز الخميسعبد

  حاضر  حاضر   فريد القھوجي

  حاضر  حاضر  محمود الطوخي

  حاضر  حاضر  أسامة الكردي

  حاضر  حاضر  عبدالرحمن السكران 

  أعتذر  أعتذر  ميشال فرعون

  أعتذر  أعتذر  صMح القحطاني
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رقم وتاريخ 

  ا�جتماع

  اسم العضو

  م15/11/2016  م01/05/2016 

  أعتذر  أعتذر  لوسيان لطيف

  -   أعتذر  محمد الخولي

  -   أعتذر  عبدالرحمن بن زرعة

  أعتذر  لم يعين  م الفريحھيث

  حاضر   لم يعين  عبد` الموسى

  

  :اAجتماعين أبرز قرارات 

 م.31/12/2015على تقرير مجلس ا&دارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتھية في  الموافقة .1

لخسائر على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنھا الميزانية العمومية وحساب ا-رباح وا الموافقة .2

 م.31/12/2015للسنة المالية المنتھية في 

 م.31/12/2015على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتھية في  الموافقة .3

 الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة. .4

اعتماد تعيين كل من الدكتور/ فريد القھوجي وا-ستاذ/ عبدالرحمن بن زرعة في عضوية مجلس  .5

عضوين المستقيلين ا-ستاذ/ عيد بن فالح ) &كمال مدة المجلس بدAً عن الورة الثانيةا&دارة (الد

 وا-ستاذ/ صالح بن محمد العثيم. يالشامر

م ولمدة ثMث 2016مايو  16الموافقة على تشكيل مجلس ا&دارة (الدورة الثالثة) التي تبدأ من  .6

 سنوات.

 الطبية ولمدة ثMث سنوات.ارة المطالبات الموافقة على تجديد عقد غلوب مد السعودية &د .7

م ولمدة ثMث 2016مايو  16على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ  الموافقة .8

 سنوات .

 Aئحة حوكمة الشركات. اعتماد .9

  اعتماد الMئحة الداخلية المحدثة للجنة المراجعة والMئحة الداخلية الجديدة للجنة المخاطر. .10

  

  

  

  

  



  � �

� �

  تقرير مجلس ا�دارة                                                  
  م2016لعام                                                  

  

 21/43 

 

  ا�دارة التنفيذية للشركة:

على النحو  وھم التأمينية المؤھMت والخبرات ذوي من مميزة مجموعة من للشركة التنفيذية ا&دارة تتكون

  :التالي

  المنصب ا�سم
في  الملكية نسبة

 الشركة أسھم

  % 0  الرئيس التنفيذي  ماجد بن محمد السرور

  % 0  اليةللشئون المالرئيس نائب   مقطشالطارق موسى 

  % 0  المساندةالخدمات لموارد البشرية ولنائب الرئيس   محمد الفوزانبن بندر 

  % 0  مدير الحسابات  بيير عبدالقادر

  %0  مدير القسم الطبي  د. أحمد أبو عبيد

  

 المؤھ9ت ا�سم

الرئيس  - ماجد السرور

  التنفيذي

لمعلومات )، نظم ا –( المالية  –حاصل على درجة بكالوريوس إدارة أعمال 

وحاصل على درجة الماجستير في ا&دارة العامة،(اAقتصاد من جامعة سياتل، 

سنة خبرة  19 أكثر من لديهالوAيات المتحدة،  –) من واشنطن والمالية –

  عملية في مجال التأمين.

نائب  –طارق المقطش 

  الرئيس للشؤون المالية

  الھند. –جامعة ماراثوادا حاصل على بكالوريوس في المحاسبة والتدقيق من 

معتمد في من معھد التأمين ال PICكما أنه حاصل على شھادة التأمين المھنية 

سنة خبرة عملية في مجال الشؤون  26 أكثر لديه، المملكة المتحدة –لندن 

  الماليه.

نائب  –بندر الفوزان 

الرئيس للموارد البشرية 

  والخدمات المساندة

كما أنه  وس في القانون من جامعة الملك سعودحاصل على درجة البكالوري

 من الوAيات المتحدة CIBDحاصل على الشھادة المعتمدة في الموارد البشرية 

  سنة خبرة في مجال الموارد البشرية والعمليات. 15أكثر من لديه و

مدير  –د.أحمد ابوعبيد 

  التأمين الطبي

اكتوبر  6ان من جامعة سنحاصل على درجة البكالوريوس في جراحة الفم وا-

سنة من  11أكثر منلديه و CIIحاصل على شھادة التأمين المعتمدة بالقاھرة، 

  الخبرة في المجال الطبي .

مدير  –بير محمد عبدالقادر 

  الحسابات

 – S T. Hinduحاصل على درجة البكالوريوس بالتجارة من جامعة  

Nagercoil.  

وني من معھد المحاسبين القانونيين في كما أنه حاصل على شھادة المحاسب القان

  الھند.

  سنة خبرة عملية في مجال الحسابات. 21لديه 
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  مكافأت وتعويضات أعضاء مجلس ا�دارة وكبار التفيذيين:  )و 

                                                                                 :التنفيذيين وكبار ا&دارة أعضاء مجلس عليھا حصل التي والتعويضات المكافآت تفاصيل التالي الجدول يوضح

 البيان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس 

غيرالتنفيذيين/ 

 المستقلين

ممن  كبار التنفيذيين من خمسة

   المكافآت والتعويضات أعلى تلقوا

  3,144 1,140  1,944 والتعويضات الرواتب

  1,224  216  27 البدAت

  -  -  -  كافآت الدوريةالم

  -  -  -  الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية 

أخرى تدفع بشكل شھري أو 

  سنوي

-  -  -  

  4,368 1,356  1,971  المجموع

  

الموارد البشرية نائب الرئيس ، للشئون الماليةالرئيس نائب  ،الرئيس التنفيذي من كMً  التنفيذيين بكبار وُيقصد

  .نائب الرئيس لGستراتيجية والمخاطر، مدير الحسابات المساندة،والخدمات 

  

  : الع9قة ذات اBطراف مع التعام9ت  )ز 

  قامت الشركة بعدة تعامMت مع أطراف ذات عMقة:

 مجلس أعضاء مصلحة لبعض فيھا وتوجد فيھا طرفاً  الشركة كانت التيو السنوية التأمين عقود بعض تمت

  :وھي كالتالي العقود لھذه خاصة ةميز أي الشركة تمنح ولم  ا&دارة،

  )السعودية الرياAت بآAف ا-رقام(

 التأمين عقود إجمالي المنشأة اسم

  34,565  مجموعة شركات السيف 

 912  مجموعة الطوخي

 

ᵠ ا-ستاذ/ عبدالعزيز بن ابراھيم رئيس مجلس ا&دارة من في عقد مجموعة السيف لكل  توجد مصلحة

ا-ستاذ/ كذلك عضو مجلس ا&دارة و، السيفاحدى شركات صب تنفيذي في الذي كان يشغل من الخميس

  مجموعة السيف.احدى شركات في  صب تنفيذيذي يشغل منوالعبدالرحمن بن عبد` السكران 
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ᵠ  ستاذ/ محمود بن محمد الطوخي الذي يشغل منصب رئيسTتوجد مصلحة في عقد مجموعة الطوخي ل

 مجلس إدارة مجموعة الطوخي.

ᵠ م بعد طرحھا 20/09/2013شركة غلوب مد السعودية الموقع  بتاريخ  معدارة المطالبات الطبية عقد إ

في م ولمدة ثMث سنوات بعد موافقة الجمعية العامة 2016وتم تجديده خMل العام في منافسة عامة 

 يساAستاذ/ عبدالعزيز الخمتوجد مصلحة فيھا لكل من م و01/05/2016بتاريخ  اجتماعھا المنعقد

حيث بلغ ، وا-ستاذ/ عبدالرحمن السكران واAستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف واAستاذ/ ميشال بيير فرعون

 وإثنان ئةوخمسما(ثMثة مليون  3,522مبلغ وقدره  م2016شركة غلوب مد خMل العام لإجمالي ما دفع 

 .قدموھانظير الخدمات التي  )F سعودي الفوعشرون 

  

للرئيس  م اي عقد كانت الشركة طرفاً فيه او كانت توجد فيه مصلحة جوھرية 2016عام  نه Aيوجد خMلأكما 

  و -ي شخص ذي عMقة بأي منھم.أللشئون المالية الرئيس ونائب  التنفيذي

  

 : ا�دارة مجلس لجان تشكيل  )ح 

 :ً�  : المراجعة لجنةأو

الواردة في Aئحة حوكمة الشركات الصادرة للقواعد وا-حكام لنظام الشركات وتم تشكيل لجنة المراجعة طبقاً 

والنظام ا-ساسي  عن مؤسسة النقد العربي السعودي الصادرة لجان المراجعةAئحة و عن ھيئة السوق المالية

 للشركة. 

 مھام لجنة المراجعة ومسؤوليتھا ما يلي:اختصاصات وتشمل 

ᵠ ءات التخاذ ا&جراإا&شراف على التقارير والقوائم المالية للشركة وM زمة لمراقبة جودة

 التقارير المالية.

ᵠ :ا&شراف على ما يلي 

ᵠ .المراجعة الداخـليـة 

ᵠ .الرقابة النـظـامـيـة 

ᵠ التعليمات الصادرة من الجھات الرقابية.مراقبة ا-نظمة واللوائح و 

ᵠ  ئحةMمراجعة مدى فعالية أنظمة الشركة في مكافحة غسل ا-موال وتمويل ا&رھاب، ومراجعة ال

 داخلية المتعلقة بھا.ال

ᵠ .ئحة الداخلية المتعلقة بھاMمراجعة مدى فعالية أنظمة مكافحة ا&حتيال ومراجعة ال 

ᵠ  القيام بأي مھام أخرى تتطلبھا كل من ا-نظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجھات الرقابية

 والنظام ا-ساسي للشركة أو التعليمات الصادرة من المجلس.

ᵠ لس ا&دارة بتعيين مكتب محاسبة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية وتحديد أتعابه.التوصية لمج 
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ᵠ .اي مسئوليات أخرى يرى المجلس إسنادھا للجنة 

 

ول بتاريخ ا- هاجتماعبقرار من مجلس ا&دارة في خMل الدورة الثانية للمجلس  مراجعةالتم تشكيل لجنة 

  تضم كMً من:و م25/5/2013

 صفةال ا�سم الصفة

 عضو مجلس ا&دارة عبدالرحمن بن عبد` السكران اللجنة رئيس

 )الشركة خارج ن(ممستقل  عضو د/ محمد بن سلطان السھلي عضو

 عضو مستقل (من خارج الشركة) وليد بن ابراھيم شكري عضو

(من خارج الشركة) عضواً في لجنة المراجعة  بدر بن ابراھيم السويلم /ا-ستاذ تعيين الجدير بالذكر بأنه تم

  بدAً عن العضو المستقيل ا-ستاذ/ وليد بن ابراھيم شكري. م 01/01/2015 ابتداًء من

  

موافقة لجنة المراجعة وذلك بعد  تشكيل م تم15/05/2016وبعد إنتھاء الدورة الثانية لمجلس ا&دارة في تاريخ 

 م15/11/2016ھـ الموافق 15/02/1438المنعقد في  اختيار أعضائھا في اجتماعھا الجمعية العامة على

  وتضم اللجنة كMً من:

 الصفة ا�سم الصفة

 عضو مستقل (من خارج الشركة) بدر بن إبراھيم السويلم اللجنة رئيس

 )الشركة خارج ن(ممستقل  عضو ماجد بن عبدالكريم الطوخي عضو

 عضو مجلس إدارة مستقل ھيثم بن توفيق الفريح عضو

اجتماعات كان الحضور فيھا على النحو  خمسة م2016العام دورة المجلس الثانية في خMل وقد عقدت اللجنة 

  التالي:

  رقم وتاريخ ا�جتماع     

  اسم العضو

  العشرون

  م17/02/2016

  الحادي والعشرون

  م18/02/2016

  الثاني والعشرون

  م22/02/2016

  ثالث والعشرونال

  م13/04/2016

  الرابع والعشرون

  م02/05/2016

  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عبدالرحمن السكران

  حاضر  أعتذر  أعتذر  أعتذر  حاضر  د/محمد السھلي

  أعتذر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  بدر السويلم

  

م بحضور 24/11/2016بتاريخ  اجتماع واحد م2016العام دورة المجلس الثالثة في وعقدت اللجنة خMل 

  كافة أعضائھا.

  م:2016 العام تماعاتأبرز قرارات اللجنة في اج 

ᵠ  م .31/12/2015مراجعة القوائم المالية السنوية للعام المنتھي في 
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ᵠ ئحة لجنة المخاطرAئحة المراجعة المحدثه وAئحة الحوكمة المحدثة وA التوصية باعتماد. 

ᵠ  لمراجعة حسابات الشركة والنمر ومكتب البساملتدقيق الحسابات  النعيمبتعيين مكتب التوصية 

 .م2016عمال الزكاة والدخل للعام م بأوالقيا

ᵠ لتزام مراجعة ومتابعةAالداخلية. المراجعةإدارة من و التقارير الواردة من إدارة ا 

  

  : التنفيذية اللجنةثانياً: 

ول بتاريخ ا- هاجتماعقرار من مجلس ا&دارة في ب في دورة المجلس الثانية تم تشكيل اللجنة التنفيذية

  من: Tوتضم ك .م25/5/2013

  الصفة  ا�سم  الصفة

 ا&دارة مجلس عضو  أسامة بن محمد مكي الكردي  اللجنة رئيس

 ا&دارة مجلس عضو  عبدالرحمن بن عبد` السكران  عضو

 ا&دارة مجلس عضو  لوسيان لوسيان لطيف  عضو

 ا&دارة مجلس عضو  يد بن فالح الشامريع   عضو

 ةا&دار مجلس عضو  محمد بن حمزة الخولي   عضو

  

لتضم كMً  م19/10/2015 بتاريخفي اجتماعه الرابع عشر وتم إعادة تشكيل اللجنة بقرار من مجلس ا&دارة 

  من:

  الصفة  ا�سم  الصفة

 ا&دارة مجلس عضو  الخميس إبراھيمعبدالعزيز بن   اللجنة رئيس

 ا&دارة مجلس عضو  عبدالرحمن بن عبد` السكران  عضو

 ا&دارة مجلس ضوع  لوسيان لوسيان لطيف  عضو

 ا&دارة مجلس عضو  أسامة بن محمد مكي الكردي  عضو

 ا&دارة مجلس عضو  محمود بن محمد الطوخي   عضو
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ھـ 09/08/1437خMل دورة المجلس الثالثة  بقرار من بقرار من مجلس ا&دارة بتاريخ  تم تشكيل اللجنة التنفيذيةو

  م وتضم كMً من:16/05/2016الموافق 

  الصفة  ا�سم  صفةال

 ا&دارة مجلس عضو  عبدالعزيز بن إبراھيم الخميس  اللجنة رئيس

 ا&دارة مجلس عضو  عبدالرحمن بن عبد` السكران  عضو

 ا&دارة مجلس عضو  لوسيان لوسيان لطيف  عضو

 ا&دارة مجلس عضو  أسامة بن محمد مكي الكردي  عضو

 رةا&دا مجلس عضو  عبد` بن عثمان الموسى  عضو

  

 اللجنة التنفيذية ومسؤولياتھا ما يلي:مھام اختصاصات وتشمل 

ᵠ  متابعة خطط وأھداف الشركة ا&ستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة ا-جل، وتحديثھا

 ومراجعتھا من حين Yخر والتأكد من تنفيذ خطة عمل الشركة. 

ᵠ شأنھا.متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتقديم التوصيات ب 

ᵠ ةمتابعة مستوى ا-داء للشركة لتحقيق ا-ھداف المرسوم. 

ᵠ .تزويد ا&دارة التنفيذية بالتوجية وا&رشاد نحو أفضل الممارسات &دارة الشركة 

ᵠ  متابعة ومراجعة جميع المسائل الھامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا

 ر في البيانات المحاسبية.الطارئة والمطالبات التي تتطلب أن تظھ

ᵠ ية حسب ما تراه مناسباً لمصلحة العمل.استشارختيار وتكليف جھات ا 

ᵠ ي مسئوليات أخرى يرى المجلس إسنادھا للجنة.أ 

كان الحضور  اجتماعات اربعة م2016العام خMل دورة المجلس الثانية في الثاني  بتشكيله اللجنة  توقد عقد

  :اليفيھا على النحو الت

  رقم وتاريخ ا�جتماع     

  اسم العضو

  السابع والعشرين

   م10/02/2016

  الثامن والعشرين 

   م14/03/2016

  التاسع والعشرين

  م13/04/2016

  الث9ثون

  م 03/05/2016

  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عبدالعزيز الخميس

  حاضر  أعتذر  حاضر  حاضر  أسامة الكردي

  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عبدالرحمن السكران

  أعتذر  حاضر  أعتذر  أعتذر  ان لطيفلوسي
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م بحضور   24/11/2016 اجتماع واحد بتاريخ م2016العام دورة المجلس الثالثة في وقد عقدت اللجنة خMل 

  أعضائھا وأعتذر ا-ستاذ/ أسامة الكردي عن عدم الحضور. 

  

 ة:الدورة الثاني م2016ات اجتماعاللجنة في قرارات أبرز 

ᵠ خطة عمل الشركة. التوصية بالموافقة على 

ᵠ  م.2016متابعة أداء الشركة الشھري ومقارنته بخطة العمل المعتمدة للعام 

ᵠ .متابعة التقارير الربع سنوية للشركة 

  

 : والمكافآت الترشيحات لجنةثالثاً: 

م، 25/5/2013ول بتاريخ ه ا-اجتماعبقرار من مجلس ا&دارة في  ت والترشيحاتآالمكافتم تشكيل لجنة 

 ًMمن:وتضم ك   

  الصفة  ا�سم  الصفة

  عضو مجلس ا&دارة  ميشال بيير فرعون  رئيس اللجنة

 عضو مجلس ا&دارة  أسامة بن محمد مكي الكردي  عضو

  عضو مجلس ا&دارة  محمود بن محمد الطوخي  عضو


	��א����  اللجنة رئيس��� عضو مجلس ا&دارة  

  

  

  

م لتضم كMً 19/10/2015ة في اجتماعه الرابع عشر بتاريخ وتم إعادة تشكيل اللجنة بقرار من مجلس ا&دار

  من:

  الصفة  ا�سم  الصفة

  عضو مجلس ا&دارة  أسامة بن محمد مكي الكردي  رئيس اللجنة

  عضو مجلس ا&دارة  محمود بن محمد الطوخي  عضو


	��א����  عضو���  عضو مجلس ا&دارة  
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 ھـ09/08/1437دورة المجلس الثالثة  بقرار من مجلس ا&دارة بتاريخ  تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت خMلو

  م وتضم كMً من:16/05/2016الموافق 

  الصفة  ا�سم  الصفة

  عضو مجلس ا&دارة  أسامة بن محمد مكي الكردي  رئيس اللجنة

  عضو مجلس ا&دارة  محمود بن محمد الطوخي  عضو

  دارةعضو مجلس ا&  عبد` بن عثمان الموسى   عضو

  عضو مجلس ا&دارة  فريد دانيال القھوجي  عضو

  

 لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتھا ما يلي:مھام اختصاصات وتشمل 

ᵠ  شأن التغييرات التي يمكن إجراءھا.بمراجعة ھيكل مجلس ا&دارة ورفع التوصيات 

ᵠ نب الضعف تحديد جوا، وإعداد وتطوير خطة لتحديد وتقييم وتعزيز كفاءات أعضاء المجلس

 قتراح معالجتھا بما يتفق مع مصلحة الشركة.اوالقوة في مجلس ا&دارة و

ᵠ .إعداد وتطوير خطة للتعاقب -عضاء مجلس ا&دارة ومراجعة ھذه الخطة بصفة منتظمة 

ᵠ زمة حول المرشحين لشغل مناصب مستوى الرئيس التنفيذي لإصدار التوجيھات اM ونواب

 لشركة.التنفيذيين على مستوى ا الرئيس

ᵠ  وضع سياسات واضحه لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس ا&دارة وكبار التنفيذيين، على أن

تراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط با-داء، ومراجعتھا بما يتفق مع 

 الضوابط التي يقررھا المجلس من وقت Yخر.

ᵠ  شراف على تنفيذ سياسات العمل في ا&ومتابعة قضايا الميزانية السنوية المتعلقة بالتوظيف

لتزام الموظفين بقواعد السلوك ، وانظام العمل وا-نظمة ذات العMقةالشركة طبقاً لما جاء في 

 .المھني

ᵠ .أي مسئوليات أخرى يرى المجلس إسنادھا للجنة  

  

� J  لMم10/02/1620 اجتماع واحد بتاريخ م2016العام دورة المجلس الثانية في وقد عقدت اللجنة خ 

 .بحضور   أعضائھا وأعتذر ا-ستاذ/ محمد بن حمزة الخولي عن عدم الحضور

� J  ل العامMل دورة المجلس الثالثة أي اجتماع خMم.2016ولم تعقد اللجنة خ  

  

  :الدورة الثانية م2016ات اجتماعاللجنة في قرارات أبرز 

ᵠ م.2015ة مالية للموظفين عن العام التوصية على صرف مكافأ 

ᵠ  بتعيين الدكتور فريد دانيال القھوجي في منصب العضو المنتدب.التوصية  
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  رابعاً: لجنة ا�ستثمار:

  م، وتضم كMً من:25/5/2013ول بتاريخ تم تشكيل لجنة اAستثمار بقرار من مجلس ا&دارة في اجتماعه ا-

  الصفة  ا�سم  الصفة

 ا&دارة مجلس عضو  عيد بن فالح الشامري  اللجنة رئيس

 ا&دارة مجلس عضو  بيير فرعون ميشال  عضو

 عضو مجلس ا&دارة  صMح بن عبدالھادي القحطاني  عضو

  عضو مجلس ا&دارة  صالح بن محمد العثيم  عضو

  

م لتضم كMً 19/10/2015وتم إعادة تشكيل اللجنة بقرار من مجلس ا&دارة في اجتماعه الرابع عشر بتاريخ 

  من:

  الصفة  ا�سم  الصفة 

 ا&دارة مجلس عضو  دالعزيز بن إبراھيم الخميسعب  اللجنة رئيس

 ا&دارة مجلس عضو  عبدالرحمن بن عبد` السكران  عضو

 ا&دارة مجلس عضو  لوسيان لوسيان لطيف  عضو

 ا&دارة مجلس عضو  أسامة بن محمد مكي الكردي  عضو

 ا&دارة مجلس عضو  محمود بن محمد الطوخي  عضو

  

ھـ الموافق 09/08/1437دورة المجلس الثالثة  بقرار من مجلس ا&دارة بتاريخ  تم تشكيل لجنة ا&ستثمار خMلو

  م وتضم كMً من:16/05/2016

  الصفة  ا�سم  الصفة

 ا&دارة مجلس عضو  توفيق الفريحبن  ھيثم  اللجنة رئيس

 ا&دارة مجلس عضو  عبدالرحمن بن عبد` السكران  عضو

 دارةا& مجلس عضو  محمود بن محمد الطوخي  عضو

 عضو مجلس ا&دارة صMح بن عبدالھادي القحطاني عضو

 لجنة اAستثمار ومسؤولياتھا ما يلي:مھام اختصاصات وتشمل 

ᵠ ستثمارية وا&شراف على تنفيذھاAرسم السياسة ا. 

ᵠ  .ستثماريةAستثمار ومراقبة أداء المحافظ اAالموافقة على أنشطة ا 

ᵠ ھا.تقييم إعادةمراجعة سياسة استثمارات الشركة و 

ᵠ لتزام باللوائح التنظيمية والمعايير المعتمدة في توزيع ا-صول وتصنيف وAإدارة المحافظ ا

  اAستثمارية.
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  كان الحضور فيھا على النحو التالي: اتاجتماع ثMث م2016العام اللجنة خMل  توقد عقد

  رقم وتاريخ ا�جتماع     

  اسم العضو

  ا�جتماع اBول

  م15/06/2016

  تماع الثانيا�ج

  م27/06/2016

  ا�جتماع الثالث

  م31/10/2016

  حاضر  حاضر  حاضر  ھيثم الفريح

  حاضر  حاضر   حاضر  عبدالرحمن السكران

  أعتذر  أعتذر  أعتذر   محمود الطوخي

  أعتذر  أعتذر  أعتذر   صMح القحطاني

  

  :الثالثةالدورة  م2016ات اجتماعاللجنة في قرارات أبرز 

ᵠ Aدارة بضرورة إعادة ھيكلة رأسمال الشركةالتوصية الى مجلس ا.  

ᵠ سھم. إعداد دراسة تفصيلية لخطة ھيكلة رأسمال الشركةTوبيان أثرھا على سعر السوقي ل 

ᵠ تعيين المستشار المالي والمستشار القانوني لعملية تخفيض رأسمال الشركةالتوصية لمجلس ا&دارة ب. 

ᵠ .وليةAستثمار في الطروحات اAا  

  

  :الدين وأدوات اBسھم أنشطة  )ط 

ديسمبر  F31 سعودي كما في  مليون 320يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 

F سعودي للسھم الواحد. وخMل الفترة المالية المنتھية  10سھم بقيمة إسمية  مليون 32، ويتكون من م2016

 عن الشركة، وA أية مصلحة أو حقوق خيار وحقوق، A توجد أية أدوات دين صادرة م2016ديسمبر  31في 

دارة وأفراد أسرھم في أسھم الشركة. كما A توجد أدوات دين قابلة للتحويل الى &كتتاب تعود -عضاء مجلس اا

المالية مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرتھا الشركة أو منحتھا خMل السنة  أسھم أو حقوق خيارأو

توجد أية حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسھم أو  Aو التاريخ.المنتھية في ذلك 

سترداد أو شراء اوجد أي ي، وAالفترةحقوق خيار أو شھادات حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة خMل 

يبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي لغاء من جانب الشركة -ية أدوات دين قابلة لMسترداد كذلك Aتوجد أية ترتإأو 

  من المساھمين عن أي حقوق في ا-رباح.

  

وصف Bي مصلحة تعود Bعضاء مجلس ا�دارة وأزواجھم وأو�دھم القصر في أسھم أو أدوات دين   )ي 

 الشركة:

 أسھم في القصر وأوAدھم زوجاتھمو الثانية في دورته  ا&دارة مجلس أعضاء تملك نسب التالي الجدول يوضح

  :م2016خMل العام  الشركة
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 وصف Bي مصلحة تعود Bعضاء مجلس ا�دارة وأزواجھم وأو�دھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة

 ا�سم م

 نھاية العام بداية العام

 صافي التغيير
نسبة 

 التغيير
عدد 

 اBسھم

أدوات 

 الدين

عدد 

 اBسھم

أدوات 

 الدين

%0 - - 205.000 - 205.000 الخميس إبراھيمعبدالعزيز بن  1  

%0 - - 1.753 - 1.753 صMح بن عبدالھادي القحطاني 2  

%0 - - 6.000 - 6.000 عبدالرحمن بن عبد` السكران 3  

%0 - - 275.000 - 275.000 ميشيل بيير فرعون 4  

%0 - - 1.000 - 1.000 عبد` بن عثمان الموسى  5  

%0 - - 53.300 - 53.300 لوسيان لوسيان جوزيف لطيف 6  

%0 - - 1.000 - 1.000 ھيثم بن توفيث الفريح  7  

%0 - - 1.000 - 1.000 سامة محمد مكي الكرديأ 8  

%0 - - 400.000 - 400.000 محمود بن محمد الطوخي 9  

%0 - - 2.444 - 2.444 فريد دانيال القھوجي 10  

  

  :دھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركةوصف Bي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھم وأو�  )ك 

  .A توجد أي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوAدھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة

  

 : والمديونيات النظامية والمدفوعات الزكاة  )ل 

دخل. وتحمل يتم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقاً لTنظمة ذات العMقة وتعليمات مصلحة الزكاة وال

إلتزامات الزكاة على المساھمين السعوديين ومن في حكمھم كما تحمل الضريبة على المساھمين غير 

  السعوديين.

 يجري الزكوي. وفقا للوعاء الزكاة مخصص احتساب يتمحيث   اAستحقاق لمبدأ وفقا للزكاة اAستدراك ويتم

 قدوالمخصص  إقفال حينئذ يتم حيث النھائي د الربطاعتما عند النھائي والربط المخصص بين فروق أية تسجيل

 مستحقات مخصص اعتماد م وكذلك2016الف F سعودي خMل العام  185بتسديد ما قيمتة  الشركة قامت

ح المخصص المتراكم بتاريخ ليصب سعودي Fألف  2,820 مبلغ م2016عام ال عن الزكاة مصلحة

  ي.الف F سعود 7,767مبلغ  م31/12/2016

 خارج التأمين إعادة أقساط ضريبة لحساب سعودي F الف 129  مبلغ بسداد الشركة قامت قدوفي المقابل ف

الف F سعودي ليصبح  109م مبلغ 2016عام  مخصص لتكوين با&ضافة السعودية المملكة العربية

  .ابالحس سعودي لنفس Fألف  6,521مبلغ م  31/12/2016المخصص المتراكم بتاريخ 
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 ألف F سعودي لمؤسسة النقد العربي السعودي  1,151خرى فقد تم سداد أما بالنسبة للمدفوعات النظامية ا-

F سعودي  ألف F4,346 سعودي  للموسسة العامة للتأمينات اAجتماعية ومبلغ ألف  2,196  وكذلك مبلغ

 الدفع، والجدول واجبة مديونيات أو قروض يةأ الشركة على أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني وA توجد

  :حكومية لجھات اُستحقت التي الضرائب أو الرسوم جميع يوضح التالي

           

 باAف الرياAت السعودية  ا-رقام جميع                             

  الجھة
  م2016يناير  1 من الفترة

 م2016 ديسمبر 31 حتى

  1,151 يالسعود العربي النقد مؤسسة

  2,196  اAجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة

  4,346  اتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

  

  

 : الخارجيين الحسابات مراجعو  )م 

النعيم على تعيين مكتب/  م،01/05/2016ھـ الموافق 24/07/1437بتاريخ وافقت الجمعية العامة المنعقدة 

كمراجعين خارجيين لحسابات الشركة للفترة المالية اسبون متحدون محالبسام والنمر ومكتب/  لتدقيق الحسابات

  وتحديد أتعابھم. م31/03/2017إلى  01/04/2016من 

  

   معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية:  )ن 

طبقا لمعايير  م31/12/2016م حتى 01/01/2016 عداد القوائم المالية للشركة خMل الفترة المالية من إتم 

لمالية الدولية وتؤكد الشركة عدم وجود أية فروقات جوھرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة التقارير ا

وقد لفت  .تلك الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيينمقارنة بالدولية التقارير  عدادھا وفقا لمعايير&

للشركة أعدت وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير تقرير المحاسب القانوني اAنتباه الى أن القوائم المالية 

، وقد تم إيضاح السبب في المالية وليس لمعايير المحاسبة الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  ذلك، ولم تطلب ھيئة السوق المالية أية معلومات إضافية من الشركة تتعلق بھذا التحفظ.

  

  : اBرباح توزيع سياسة  )س 

 أرباح توزيع يتم فلن ،)المالية أعMه النتائج في إيضاحه تم كما( المال رأس خسائر تطفئ لم الشركة أن حيث

 على ا-رباح توزيع حيال المناسب القرار اتخاذ على تحقق ا-رباح عند مستقبMً  الشركة وستعمل الفترة ھذه عن

  : التالي والتي تنص على 44 رقم مادته في للشركة ا-ساسي النظام ما يتطلبه حسب وذلك المساھمين

  تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. .1
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%) من ا-رباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ھذا 20يجنب ( .2

  التجنيب متى بلغ ا&حتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.

دارة أن تجنب نسبة مئوية من ا-رباح السنوية &تراح مجلس اللجمعية العامة العادية بناءاً على إق .3

  الصافية لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررھا الجمعية العامة.

  .% ) من رأس المال المدفوع5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين A تقل عن (  .4

  في ا-رباح أو يحول إلى حساب ا-رباح المبقاة.يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة  .5

) 4دارة  توزيع أرباح دورية تخصم من ا-رباح السنوية المحددة في الفقرة (&يجوز بقرار من مجلس  ا

  ه.الواردة أعMه وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجھات المختص

  

 ا�قرارات:  )ع 

  تقر شركة أمانة للتأمين التعاوني بأنه:

ᵠ  ،توجد أية قروض عليھا سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلكA ولم تقم الشركة بدفع

 .م31/12/2016أية مبالغ سداداً لقروض خMل الفترة المالية المنتھية في 

ᵠ  توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب Aتوجد أية أدوات دين قابلة للتحويل الى أسھم، وA

 .م31/12/2016أصدرتھا أو منحتھا الشركة خMل الفترة المالية المنتھية في  أو حقوق مشابھة

ᵠ  ،توجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسھم، أو حقوق خيارA أو

أو قامت الشركة بإصدارھا أو منحھا خMل الفترة المالية شھادات حقوق، أو حقوق مشابھة، 

 .م31/12/2016المنتھية في 

ᵠ سترداد، أو أسترداد أو شراء الم تقم الشركة بMي قيمة أو إلغاء من جانبھا -ي أدوات دين قابلة ل

Tوراق المالية المتبقية.ل 

ᵠ  يوجد عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوھرية -حد أعضاءA

أو -ي شخص ذي عMقة باي لشئون المالية نائب المدير العام لمجلس ا&دارة أو المدير العام أو 

  منھم ماعدا ما ذكر سابقاً.

  وتقر شركة أمانة للتامين التعاوني بما يلي:

ᵠ ت الحسابات بالشكل الصحيح.أMنه تم إعداد سج 

ᵠ  ًستمرار في تقويته لمراجعة وتقييم لجنة المراجعة الجديدة من أجل ا& أن نظام الرقابة الداخلية يخضع حاليا

 .تواصلبشكل م

ᵠ الشركة من يقاف بإ م31/12/2015تعليمات من مجلس الضمان الصحي التعاوني في يھا تلق

ضمان الصحي التعاوني الوثائق المطور للإصدار على نظام  إصدار وثائق التأمينصMحية 

. وبعد استيفاء الشركة لمتطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني، م31/12/2015اعتبارا من 
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 خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعادة فتح نظام م14/02/2016في تلقت الشركة 

 بشكل جزئي وذلك لوثائق المجموعات فقط ضمان الصحي التعاونيإصدار الوثائق المطور لل

ام مان الصحي التعاوني بإعادة فتح نظم خطاب مجلس الض01/04/2016وتلقت الشركة بتاريخ 

 إصدار الوثائق بشكل كامل.

ᵠ الشركة بإيقاف  م02/06/2016تاريخ  ليمات من مجلس الضمان الصحي التعاوني فيتعيھا تلق

 .ضمان الصحي التعاونيإصدار الوثائق المطور للعلى نظام  إصدار وثائق التأمينمن صMحية 

ᵠ 30.000مقدارھا (غرامة مالية م 09/02/2016بتاريخ  ھاتلقي ،F ثون ألفMة لمخالف) ث

لمادة السادسة وا-ربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الفقرة (أ) من ا الشركة

الحادية وا-ربعين من قواعد التسجيل وا&دراج، لعدم إبMغ الشركة الھيئة والجمھور في موقع 

شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن استMم خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني 

إصدار وثائق التأمين الفردي على نظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي متضمناً إيقاف صMحية 

 .م16/11/2014م ، إذ لم تعلن عن ذلك إA بتاريخ 13/11/2014اعتباراً من 

ᵠ  20.000مقدارھا ( غرامة ماليةم 11/05/2016بتاريخ تلقيھا ،F ة لمخالف) عشرون ألف

التسجيل وا&دراج، &فصاح الشركة عن معلومة  الفقرة (أ) من المادة ا-ربعين من قواعدالشركة 

غير صحيحة في إعMنھا في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) ا&لكتروني بتاريخ 

م تتعلق بفائض في عمليات التأمين، وھو ما قامت الشركة بتصحيحه في إعMنھا 10/02/2015

عجز في عمليات التأمين وليس فائض،  م، الذي بينت الشركة فيه أن لديھا11/02/2015بتاريخ 

 .م2015ألف F خMل شھر يناير  21.842وأن العجز بلغ 

ᵠ  70.000مقدارھا (غرامة مالية م 11/05/2016بتاريخ تلقيھا ،F ة لمخالف) سبعون ألف

الفقرة (أ) من المادة السادسة وا-ربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة  الشركة

الحادية وا-ربعين من قواعد التسجيل وا&دراج، لعدم إبMغ الشركة الھيئة والجمھور في الوقت 

إيقاف  ةالمتضمن ،النظامي المحدد عن استMمھا تعليمات مجلس الضمان الصحي التعاوني

صMحية إصدار وثائق التأمين الصحي على نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي 

 .بعد إغMق السوق م03/01/2016م، إذ لم تعلن عن ذلك إA بتاريخ 31/12/2015بتاريخ 

ᵠ يوجد شA ن قدرتھا على مواصلة نشاطھا.أيذكر بش كأنه 
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  م:2016أحداث ھامة خ9ل العام   )ف 

ᵠ 1626/3531تعليمات من مجلس الضمان الصحي التعاوني في الخطاب رقم  استلمت الشركة 

قرار معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي والذي تضمن  2016يونيو  2 المؤرخ

 التعاوني إيقاف الشركة من صMحية إصدار وثائق التأمين الصحي على نظام إصدار الوثائق

، وذلك اعتباراً من تاريخ الخطاب وحتى تصحح الشركة أوضاعھا المطور للضمان الصحي

وني حسب النظام والMئحة التنفيذية بالكامل وتعيد ترتيب كافة أعمالھا في الضمان الصحي التعا

تاريخ الخطاب لتقديم كافة ا&صMحات  يوماً من 60مع اعطاء الشركة مھلة وما جاء بھما 

بتظلم على القرار أعMه لديوان المظالم في  2016يونيو  26 وتقدمت الشركة بتاريخ الحقيقية.

 ئق التأمين الطبي المشار إليهالرياض متضمناً طلب إلغاء قرار إيقاف الشركة عن إصدار وثا

، وتم عقد عدة جلسات حضرھا الطرفان ورفض والحق بالتظلم طلب عاجل بوقف تنفيذ القرار

 م.2017فبراير  20طلب الشركة بتاريخ 

ᵠ  مؤسسة النقد العربي السعودي والمتضمن  من خطاب م2016 ابريل 6إستلمت الشركة بتاريخ

. م2015على الشركة بناًء على النتائج المالية للشركة لعام  عدد من ا&جراءات النظامية المترتبة

 :وقد تضمن خطاب المؤسسة القرارات اYتية

، وفي حال 30/09/2016قيام الشركة باستيفاء متطلبات ھامش المMءة المالية في موعد أقصاه  .1

ة ا&جراءات لم تستوف الشركة حينھا متطلبات ھامش المMءة المالية، ستقوم المؤسسة باتخاذ كاف

بتخفيض رأس وقد اوصى مجلس ادارة الشركة   ؛النظامية بحق الشركة حمايًة لحقوق المؤمن لھم

اء متطلبات ھامش المMءة وما سيتبعه من اثر على استيف مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال

 المالية.

من رأس   (%15)إلى %) من رأس المال المدفوع10ة النظامية من (ـقيام الشركة بزيادة الوديع .2

 .المال المدفوع

قيام الشركة بتعيين مستشار لدراسة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ووضع المقترحات  .3

والتي قد يكون على رأسھا إعادة ھيكلة الشركة وخفض  .والحلول الMزمة للتغلب على ذلك

 .ة في خطاب المؤسسة أعMها&ستشـاري للقيام بالمتطلبات الوارد وقامت الشركة بتعييننفقاتھا. 

تقديم الشركة تقريراً شھرياً مفصMً عن سير العمل الذي يقوم به المستشار في بداية كل شھر  .4

تقديم التقارير المطلوبة ، وتقوم الشركة باعداد و2016ميMدي اعتباراً من بداية شھر يونيو 

 للمؤسسة.

قد قامت الشركة و ؛شار عند نھاية عملهتقديم الشركة للمؤسسة نسخة من التقرير النھائي للمست .5

 .م29/9/2016بإرسال التقرير الى المؤسسة بتاريخ 



  � �

� �

  تقرير مجلس ا�دارة                                                  
  م2016لعام                                                  

  

 36/43 

 

تقديم الشركة للمؤسسة تقريراً ربعياً مفصMً عن سير تنفيذ وتطبيق توصيات المستشار بعد انتھاء  .6

 تقديم التقارير المطلوبة للمؤسسة.، وتقوم الشركة باعداد وعمله

طارئ لمجلس ا&دارة لمناقشة أسباب تردي الوضع المالي للشركة قيام الشركة بعقد اجتماع  .7

ومناقشة ما ورد في ھذا الخطاب، وتقديم محضر اجتماع المجلس للمؤسسة في موعد أقصاه 

ومناقشة البنود لمذكورة  17/04/2016، وقامت الشركة بعقد اAجتماع بتاريخ 19/05/2016

 رارات الواردة بخطاب المؤسسة.اعMه واتخاذ التوصيات الMزمة لتنفيذ الق

ᵠ خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  م2016ديسمبر  6فى  الشركة استلمت

بشأن الوضع المالي للشركة والمتضمن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي  381000026163

موعد  بإلزام الشركة بتزويد المؤسسة بخطة واضحة Aستيفاء متطلبات ھامش المMءة المالية في

وقيام الشركة بعقد اجتماع طارئ لمجلس اAدارة لمناقشة اسباب  2016ديسمبر  29اقصاه 

اعتماد استمرار تردي الوضع المالي للشركة ومناقشة ما ورد في الخطاب المشار إليه أعMه و

 2016ديسمبر  21مجلس ا&دارة في اجتماعه المنعقد في  وقد اعتمد، الخطة المشار إليھا أعMه

طة العمل المزمع تقديمھا لمؤسسة النقد العربي السعودي والمتضمنة استيفاء متطلبات ھامش خ

خطة العمل المتضمنة استيفاء  بتقديم 2016ديسمبر  25 ، وقامت الشركة فىالمMءة المالية

  متطلبات ھامش المMءة المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي.

ᵠ  تخفيض رأس مال ب م06/09/2016المنعقد بتاريخ  في اجتماعه الشركةأوصى مجلس إدارة

 212وذلك &طفاء جزء من الخسائر المتراكمة التى  بلغت  (ومن ثم زيادة رأس المال) الشركة

وذلك  % من رأس المال، 66,26وھذا يمثل  2016يونيو  30مليون F سعودي كما في 

بما  سھم من أسھم الشركةون ملي 18مليون F مقسم الى  180تخفيض رأس المال بمقدار ب

F مقسم مليون  320 رأس مال الشركة قبل التخفيض% من إجمالي رأس المال (56,25يعادل 

 F14 سعودي مقسم إلى  مليون 140سھم وحصة رأس المال بعد التخفيض  مليون 32الي 

% من رأس مال الشركة عن طريق تخفيض 56,25تمثل نسبة التخفيض حيث  سھممليون 

وذلك مال الشركة إعادة ھيكلة رأس  ھو سبب تخفيض رأس المالو ، )سھم لكل سھمين 1.125

 متطلبات ھامش المMءة المالية تماشياً معفي إطار بدء تنفيذ خطتھا لتصحيح أوضاع الشركة 

ملف طلب الموافقة على  بتقديم 2016سبتمبر  28، وقد قامت الشركة فى نظام الشركات الجديدو

 .ل الشركة إلى مؤسسة النقد العربي السعوديخفض رأس ما

ᵠ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على خفض الشركة  2016أكتوبر  27 استلمت الشركة فى

) مليون 140كة بعد التخفيض () مليون F بحيث يصبح رأس مال الشر180رأس مالھا بمقدار(

Fة السوق المالية السعودية بطلب إلى ھيئ 2016ديسمبر  12 بتاريخ الشركة قدمت، وقد ت

 م2016ديسمبر  25، وتم الحصول على موافقة ھيئة السوق المالية بتاريخ تخفيض رأس المال
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على التخفيض بتاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وتمت على تخفيض رأس المال على 

  م.2017فبراير 19

   

  :ابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطھانتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرق   )ص 

تطوير اللوائح الداخلية والتي تحكم الجوانب ا&دارية والتقنية والمالية، كما تقوم مت ا&دارة التنفيذية للشركة بقا

أكد من بالت -كMھما يرتبط فنياً بلجنة المراجعة  - )الرقابة النظاميةلتزام (اAإدارة المراجعة الداخلية وإدارة 

بالمتطلبات النظامية وتقومان برفع تقارير دورية للجنة المراجعة والتي  لتزام الشركةاالرقابة الداخلية و فاعلية

Aع عليھا وتقديم أي مساعدتقوم باMوشملت في تنفيذ مھامھمفي حل ماقد يواجھھم من صعوبات  ةط .

والعمل على عدم وقوع ، ل التي يواجھھا القسمالمMحظات تقريراً عن أداء قسم مطالبات السيارات والمشاك

وكذلك رفع مستوى الخدمة وحقوق المستفيدين من المطالبات،  ء الشركةحفاظاً على حقوق عمMالمخالفات 

قدمت الرقابة النظامية تأكيداتھا على تطبيق التعليمات الجديدة في اAكتتاب وأيضاً  المقّدمة لجميع مراجعيھا.

تقليص بعض التكاليف  أيضاً وتم حسب الشروط الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.  التأميني والتسعير

التقارير الرقابية وجود بعض الممارسات الخاطئة في  كذلك أظھرت. ا&دارية التي كانت ترفع تكلفة ا&نتاج

 ة وزيادة الوعي ووضعبعض منافذ البيع التابعة -حد الوكMء، وتم إزاء ذلك اتخاذ كافة ا&جراءات الفعال

لجنة المراجعة من  لمراجعة وتقييم أن نظام الرقابة الداخلية يخضع حالياً ، كما الضوابط للحيلولة دون تكرار ذلك

 .ستمرار في تقويته بشكل متواصلالجديدة من أجل ا&
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  ماتم تطبيقه من �ئحة الحوكمة:  )ق 

  

تقرير مجلس ا&دارة ماتم تطبيقه من أحكام Aئحة  يحتويبأن والتي توجب بناًء على Aئحة حوكمة الشركات 

لي الذي يشير الى ماتم نه يسر مجلس إدارة الشركة إعداد الجدول التاإالحوكمة ومالم يتم تطبيقه وأسباب ذلك، ف

 (أ) للمواد ا&لزامية و (ب) المواد ا&سترشادية: ةلى مالم يتم تطبيقه بالنسبتطبيقه وإ

  

 :يةبالنسبة للمواد ا&لزام -1

 

رقم 

  المادة
  اBسباب والتفاصيل  التطبيق  محتوى المادة

  ط -5

يجب تمكين المساھمين من اAطMع على محضر 

اجتماع الجمعية العامة , كما يجب ان تقوم الشركة 

بتزويد الھيئة بنسخة من محضر اAجتماع خMل 

  (عشرة ) ايام من تاريخ انعقاده

    طبقت بالكامل

  ي -5
بنتائج الجمعية العامة فور يجب اعMم السوق 

  انتھائھا .
    طبقت بالكامل

    طبقت بالكامل  محتويات تقرير مجلس ا&دارة السنوي  9

  ب - 10
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية 

  وا&شراف العام عليھا
    طبقت بالكامل

  ج - 10
وضع نظام حوكمة خاص بالشركة واAشراف 

  عليه ومراقبة مدى فاعليته
    ملطبقت بالكا

  د - 10

وضع سياسات ومعايير واجراءات واضحة 

ومحددة للعضوية في مجلس اAدارة ووضعھا 

  موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لھا

    بالكاملطبقت 

  ج- 12
أن تكون أغلبية أعضاء مجلس ا&دارة من 

  ا-عضاء غير التنفيذيين
    طبقت بالكامل

  ھـ- 12

لين أA يقل عدد أعضاء مجلس ا&دارة المستق

عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيھما 

  أكثر.

    طبقت بالكامل
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رقم 

  المادة
  اBسباب والتفاصيل  التطبيق  محتوى المادة

  ز- 12

عند انتھاء عضوية أحد أعضاء مجلس ا&دارة 

بأي من طرق انتھاء العضوية يجب على 

الشركة أن تخطر الھيئة والسوق فوراً مع بيان 

  ا-سباب التي دعت إلى ذلك.

    طبقت بالكامل

14  
مھا تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مھا

  ومسؤوليتھا
    طبقت بالكامل

    طبقت بالكامل  تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات  15

  

 :)لزاميةا&غير ا&سترشادية (بالنسبة للمواد  -2

  

رقم 

  المادة
  اBسباب والتفاصيل  التطبيق  محتوى المادة

3  

تثبت للمساھمين جميع الحقوق المتصلة بالسھم، 

وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب 

رباح التي يتقرر توزيعھا، والحق في ن ا-م

نصيب من موجودات الشركة الحصول على 

عند التصفية، وحق حضور جمعيات 

المساھمين، واAشتراك في مداوAتھا والتصويت 

على قراراتھا، وحق التصرف في ا-سھم، 

وحق مراقبة أعمال مجلس ا&دارة ورفع دعوى 

تفسار عضاء المجلس وحق اAسأالمسئولية على 

A ح الشركة يضر بمصال وطلب معلومات بما

المالية ولوائحه  وAيتعارض مع نظام السوق

  .التنفيذية

    طبقت بالكامل
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رقم 

  المادة
  اBسباب والتفاصيل  التطبيق  محتوى المادة

4  

ساسي للشركة يجب أن يتضمن النظام ا-  )أ 

ولوائحه الداخلية واAجراءات واAحتياطات 

الMزمة لضمان ممارسة جميع المساھمين 

 .النظامية لحقوقھم

المعلومات التي تمكن يجب توفير جميع   )ب 

المساھمين من ممارسة حقوقھم على أكمل 

وجه، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق 

، وA فعالية في التواصل مع المساھمين

يجوز التمييز بين المساھمين فيما يتعلق 

  بتوفير المعلومات.

    طبقت بالكامل

5  
الجمعية  اجتماعحقوق المساھمين المتعلقة ب

  العامة
    كاملطبقت بال

  أ-6

اً أساسياً للمساھم A يمكن يعد التصويت حق

ه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع إلغاء

أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة إستخدام حق 

التصويت، ويجب تسھيل ممارسة المساھم لحقة 

  في التصويت وتيسيره.

  

    طبقت بالكامل

  ب-6

يجب أتباع التصويت التراكمي عند التصويت 

أعضاء مجلس ا&دارة في الجمعية &ختيار 

  العامة.

   

  طبقت جزئياً 

وفقاً لنظام الشركات سيتم اعتماد 

في التصويت التراكمي 

عند  الجمعيات العامة للشركة،

 التصويت &ختيار أعضاء

مجلس ا&دارة في الجمعية 

تعديل النظام العامة وكذلك 

بما يتوافق مع  ا-ساس للشركة

  نظام الشركات
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رقم 

  المادة
  اBسباب والتفاصيل  التطبيق  محتوى المادة

  ج-6

مساھماً آخر   - كتابة -  م أن يوكل عنهللمساھ

من غير أعضاء مجلس ا&دارة ومن غير 

الشركة في حضور اجتماع الجمعية موظفي 

  العامة.

    طبقت بالكامل

  د-6

يجب على المستثمرين من ا-شخاص ذوي 

الصفة ا&عتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن 

ا&فصاح عن  -مثل صناديق اAستثمار–غيرھم 

تھم في التصويت وتصويتھم الفعلي في سياسا

تقاريرھم السنوية، وكذلك ا&فصاح عن كيفية 

التعامل مع أي تضارب جوھري للمصالح قد 

يؤثر على ممارسة الحقوق ا-ساسية الخاصة 

  بإستثمارتھم. 

    A تنطبق

7  

 وضع سياسة واضحة بشأن توزيع ا-سھم  )أ 

إقرار الجمعية العامة ا-رباح المقترح   )ب 

  وتاريخ التوزيع توزيعھا

    طبقت بالكامل

8  

على الشركة أن تضع سياسات ا&فصاح 

وإجراءاته وأنظمته ا&شرافية بشكل مكتوب 

  وفقاً للنظام

    بالكاملطبقت 

  أ - 10

لمجلس ا&دارة إعتماد ا-ساسية  من الوظائف 

التوجيھات ا&ستراتيجية وا-ھداف الرئيسية 

  للشركة وا&شراف على تنفيذھا

    الكاملطبقت ب

  ھـ- 10
مع أصحاب  العMقة وضع سياسة مكتوبة تنظم

  المصالح من أجل حمايتھم وحفظ حقوقھم
    بالكاملطبقت 

  و - 10

وضع السياسات وا&جراءات التي تضمن 

Tنظمة واللوائح والتزامھا احترام الشركة ل

 با&فصاح عن المعلومات الجوھرية للمساھمين

  ينوالدائنين وأصحاب المصالح ا-خر

    طبقت بالكامل

    طبقت بالكامل  مسئوليات مجلس ا&دارة  11
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رقم 

  المادة
  اBسباب والتفاصيل  التطبيق  محتوى المادة

  أ- 12

أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس 

 Aثة وMيقل عدد ا-عضاء عن ث Aا&دارة على ا

  يزيد عن أحد عشر

    طبقت بالكامل

  ب- 12

أن تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس ا&دارة 

بشرط للمدة المنصوص عليھا في نظام الشركة 

أA تتجاوز ثMث سنوات ويجوز إعادة تعيين 

أعضاء مجلس ا&دارة مالم ينص نظام الشركة 

  على غير ذلك. 

    طبقت بالكامل

  د- 12

يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس ا&دارة 

وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل العضو 

  المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

    طبقت بالكامل

  و - 12

ان يبين نظام الشركة كيفية انتھاء عضوية 

المجلس، وأنه يجوز للجمعية العامة في كل 

وقت عزل جميع أعضاء مجلس ا&دارة أو 

  بعضھم ولو نص نظام الشركة على خMف ذلك.

    طبقت بالكامل

  ح- 12
أA يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من 

  خمس شركات مساھمة في آن واحد.
    طبقت بالكامل

  ط- 12

الذي  –A يجوز للشخص ذي الصفة ا&عتبارية 

يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له 

التصويت على أختيار  -في مجلس ا&دارة

  ا-عضاء اYخرين في مجلس ا&دارة. 

    A ينطبق

    طبقت بالكامل  لجان مجلس ا&دارة ومسئولياتھا  13

    قت بالكاملطب  ات مجلس ا&دارة وجدول ا-عمالاجتماع  16

    طبقت بالكامل  ضاتھميدارة وتعوت مجلس ا&آمكاف  17

    بالكامل طبقت  تعارض المصالح في مجلس اAدارة  18
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على الجھود التي تم بذلھا من قبل جميع أسرة الشركة وعلى كافة والتقدير وفي الختام، نتقدم بوافر الشكر 

لى مصاف إرتقاء بالشركة على مضاعفة الجھود لG لمل العمم ونأ2016م الوظيفية خMل العام مستوياتھ

  الشركات الكبرى في سوق التأمين السعودي.

  

  ،، هوالسMم عليكم ورحمة ` وبركات

  

 

 


