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 م6201قرير مجلس اإلدارة لعام ت
 

 مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني   المحترمين السادة 
 وبعد ،،،سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ال
 

تقريره السنوي مصحوباً بالقوائم عاوني أن يقدم للسادة المساهمين يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين الت

عمليات التأمين ، متضمناً مقارنة ل م2016ديسمبر  31المالية المدققة واإليضاحات للسنة المالية المنتهية في 

 عامى أهم التطورات التي طرأت خالل كما يحتوي علم 2015مع نتائج العام الماضي  اهمينسمال حساباتو

( من 27وباألخص المادة ) لتأمين التعاوني المعمول بهاالوائح وأنظمة حات المطلوبة حسب ، واإلفصا 2016

( من الئحة حوكمة الشركات في المملكة 9والمادة ) قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية

من تقييم أصول الشركة  ساهمينلتمكين الموذلك رة عن مجلس هيئة السوق المالية العربية السعودية والصاد

 وخصومها ووضعها المالي بشكل واضح وصحيح.

 

 : ونشاطها الرئيسي عن الشركة نبذة -أوالً 

 مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب  سعوديةمساهمة  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني هي شركة

هـ ، وقد تأسست بناءاً على قرار مجلس 06/06/1429تاريخ  4030179955السجل التجاري رقم 

ريخ تا 24وبناءاً على المرسوم الملكي الكريم رقم م/ هـ ،14/03/1428تاريخ  94الوزراء رقم 

برج  سابقا(الروضة األمير سعود الفيصل )شارع  ،حي الخالدية  هـ ، وعنوانها جدة ،15/03/1428

 .21422الرمز البريدي  5019ص.ب : ( الدور األول والرابع ، 2) ملالمخ

 هو القيام بمزاولة أعمال التأمين  الشركة ، فإن نشاط للمادة الثالثة من النظام األساس : وفقاً  الشركة نشاط

التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو 

وساطة ، وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين 

م بتملك وبتحريك األموال الثابتة والنقدية ، أو بيعها أو إستبدالها أو تأجيرها أو إستثمار أموالها ، وأن تقو

مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها ، أو باإلشتراك مع جهات أخرى ويجوز للشركة أن 

تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة 

وتباشر  ا أو أن تدرجها فيها أو تشتريهالها أو األعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق أغراضهبأعما

 سواء داخل المملكة أو خارجها.ألعمال المذكورة في هذه المادة الشركة جميع ا

  أمين قامت بإبرام إتفاقية لشراء محفظة التبعد أن  م 2009يناير  1 عملياتها التأمينية فيالشركة بدأت

في المملكة العربية السعودية .البحرين العائدة لشركة يو سي إيه للتأمينوصافي الموجودات والمطلوبات 

بعد موافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية 

م األصول والخصوم ـ على شراء المحفظة وأرقاه21/12/1431تاريخ  2361رقم  هابموجب خطاب
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 78.4البالغة  م2012عام وقد تم تسديد رصيد قيمة الشهرة التجارية النهائي إلى الشركة في  المنقولة

 مليون لاير سعودي.
 

  مال الشركةرأس  
 

 مليون لاير 200 رأس المالتأسيس الشركة ب/  أ
 

 20مقسم إلى  مليون لاير سعودي 200 وقدرهرأس مال م تم تأسيس الشركة ب2008ايو م 5بتاريخ 

 مليون سهم 12اكتتب المؤسسون بما مجموعه ،  رياالت سعودية 10مليون سهم ، قيمة السهم الواحد 

 عددهاوسهم الباقية طرح األوتم ،  س مال الشركةأر أسهم من كامل %60وهي تمثل وسددوا قيمتها نقدا 

سهم أ عدد كتملإكتتاب مباشرة إلكتتاب العام ، وبعد اإلل مليون لاير 80 ماليين سهم بقيمة قدرها 8

 .سهممليون  20 صبحوأالشركة 
 

 مليون لاير 280زيادة رأس المال إلى ب/ 
 

زيادة رأس مال الشركة الموافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية على  تتمم 26/06/2013بتاريخ 

بنسبة ، أي مليون لاير  280 بعد الزيادة مليون لاير ليصبح 80مليون لاير سعودي بمبلغ  200البالغ 

سهم  2مليون سهم وذلك بمنح  28مليون سهم إلى  20وبالتالي زيادة عدد األسهم من  %40زيادة قدرها 

عقاد نالشركة نهاية تداول يوم إ األحقية للمساهمين المقيدين في سجالت وكانتأسهم  5مجاني لكل 

ك مليون لاير من األرباح المبقاة وذل 80، على أن يتم تغطية الزيادة برسملة  الجمعية العامة غير العادية

 .بموافقة الجهات ذات العالقة
 

 مليون لاير 490زيادة رأس المال إلى جـ / 
 
 

أي  سعودي لاير مليون 490لى إمليون لاير  280زيادة رأس المال من م تمت 18/02/2015بتاريخ 

 حقوق األولوية بلغ عدد أسهم ،عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية  %75قدرها نسبة الزيادة 

مليون  210 حيث بلغت قيمتها اإلجماليةو، للسهم رياالت  10بسعر الطرح  مليون سهم 21 حةوالمطر

وكانت األحقية للمساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير  ، لاير

تعزيز هامش  هــودف الشركة من زيادة رأس المال ه .بموافقة الجهات المختصةتمت الزيادة العادية ، و

باإلعالن عن  م2016خالل عام  الشركةإلتزمت ، وقد  المالءة و دعم نمو النشاط المستقبلي للشركة

  .م2015أس المال التي تمت في عام تطورات إستخدام المتحصالت من زيادة ر

 داء يربط بين مركز الشركة الرئيسي آلتطبق الشركة نظاماً معلوماتياً على درجة عالية من الكفاءة وا

ستيعاب خططها بشكل دائم وفروعها المنتشرة ، وتقوم الشركة بتطوير هذا النظام من وقت إلى آخر إل

 ومستمر.

  ال تملك الشركة أي شركات تابعة في المملكة ، كما أنها التملك أي فروع أو شركات تابعة خارج

 و أدوات دين صادرة لشركات تابعة.أراضي المملكة ، وبالتالي اليوجد أي أسهم أ
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  من  كل فيلاير  ألف 819،595قيمته  مام 2016 ديسمبر 31 بنهايةبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ،األخرى ( الطبي ، الطاقة ،المركبات )  التالية فروع التأمين

 
 
 
 

 
 
 

 
  المرخصة  من خالل الفروعوفقط المملكة العربية السعودية تمارس الشركة نشاطها في  : الشركةفروع

 .من الجهات ذات العالقة أصوالً 

 
 ي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.ف نقطة بيع موزعة 140 لدى الشركة : نقاط البيع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ة والتوقعات المستقبلية والمخاطراألنشطة التشغيلي الخطط والقرارات المهمة و -ثانياً 
 

 م2016خالل عام  للمساهمينالمتخذة في مجلس اإلدارة والجمعية العامة الخطط والقرارات  -أ 

إبريل  27الموافق  هـ1437رجب  20بتاريخ المنعقد جتماعها إفي للشركة  قررت الجمعية العامة العادية/أ 1  

 على البنود التالية : موافقتها م2016

 م 31/12/2015موافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في .ال1

 م 31/12/2015المصادقة على القوائم المالية و حساب األرباح و الخسائر عن العام المالي في .2

 م 31/12/2015الحسابات عن العام المالي المنتهي في  الموافقة على تقرير مراقبي.3

 النسبة المبالغ بآالف الرياالت فروع التأمين

 %60 491،810 المركبات

 %11 89،334 الطاقة

 %8   65،667 الطبي

 %21 172،874 خرىاأل

 %100 819،595 اإلجمالي 

 الــــعـــنـــــــــــــــــــــــــوان     الفرع      
 (2) المخملبرج حي الخالدية  ، ) الروضة سابقاً ( مير سعود الفيصلاألشارع  جدةب المركز الرئيسي 1

 مبنى السيد السليمانية حي( سابقاُ  التحلية األمير محمد بن عبدالعزيز )شارع  فرع الرياض 2

 برج الرياضة يحي العقرب، فيصل بن فهد األمير شارع تقاطع  طريق الملك عبد العزيز فرع الخـبـر 3
 (219مكتب )مجمع الجروشي  ، حي الرصيفة ، عبدهللا عريفشارع  فرع مــكـة 4

 (1مبنى العويضة ، الدور )سابقاً (  الخبيب ) شارع الملك عبد العزيز فرع بريدة   5

 (2)الواحة الدور  مركز ، حي العليا ،  هللا عبد بن تركى اإلمام شارع فرع تبوك   6
 الدوحة فندقمقابل ،  شارع الضيافة فرع خميس مشيط 7

 عدد نقاط البيع   المنطقة

 29 المنطقة الوسطى 1
 12 المنطقة الشمالية 2

 11 المنطقة الشرقية 3

 16 منطقة القصيم 4

 31 المنطقة الجنوبية 5

 30 المنطقة الغربية 6

 11 المنورة منطقة المدينة 7
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إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في  .4

 م31/12/2015

م 31/12/2015الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في .5

ألف لاير  180ألف لاير بدل سنوي والذي يشمل  900نص عليه النظام األساسي للشركة بواقع  حسب ما

 223ألف لاير مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مضافا إليه  120مكأفاة رئيس مجلس اإلدارة و

 ى.صاريف أخرألف لاير بدل حضور وأتعاب لجان وم

بالشركة ، وتجدر اإلشارة إلى أن كل هذه اللوائح موجودة لدى  . التصويت على اللوائح واألنظمة الخاصة6

 المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف السادة المساهمين لإلطالع.

وافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين .الم7

 والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية :

 
 جهة التعاقد

بآالف المبلغ 

 الرياالت
 صفته إسم من تعود له المصلحة

 %4مساهم بـ  مجموعة بن الدن السعودية 87،184 مجموعة بن الدن السعودية 1

 اإلدارة مجلسرئيس  شوكت محاسني محمد حسان 614 المحامي حسان المحاسني للمحاماة مكتب 2
 

 .التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع األطراف األخرى تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة

م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة 2016لموافقة على األعمال والعقود الالزمة لنشاط عام ا.8

 :والترخيص بها لعام قادم

م حيث أن 2016لإلستشارات القانونية والمحاماة لعام  المحاسنيحسان المحامي تجديد التعاقد مع مكتب   -أ

 .و فض أي منازعات قانونية أمام القضاء وتختص بتمثيل الشركة قانونياً ، ألف لاير  400 بلغتقيمة العقد 

م ، بناء على التوصية المرفوعة من 2016إختيار مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي على .الموافقة 9

 السادة البسام والنمر المحاسبون المتحالفون أتعابهم كتبقبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم وتعيين كالً من م

 ومكتب عبدالعزيز عبدهللا النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون.

 اإلحتياطات الفنية : /أ 3

 ما تواري مستقل وهوكحتياطيات الفنية من قبل اإلتعليمات مؤسسة النقد يتم التأكد من احتساب ا علىبناء 

م يعود إلى 2016اإلحتياطيات الفنية لعام  إنخفاض، وإن  من نظام الشركات( 20نصت عليه المادة )

أعمال تأمين المركبات نتيجة للتوقف عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات بناء حجم إنخفاض 

 : الشركة على تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي حيث أن

  م خطاب مؤسسة النقد 20/06/2016هـ الموافق 15/09/1437عن استالمها يوم اإلثنين الشركة أعلنت

منع الشركة من قبول مكتتبين أو مشتركين جدد في  المتضمن 371000101115العربي السعودي رقم 

وقد  م 21/06/2016هـ الموافق 16/09/1437عتباراً من تاريخ يوم الثالثاء إ وذلك تأمين المركبات

لتزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية إ ذلك القرار لعدمسبب بينت المؤسسة 

لمجلس طارئ د اجتماع قد قامت الشركة بعقء ، ومطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوي العمال

ير الالزمة تخاذ التدابإوإلجتماع مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمناقشة الموضوع ا اإلدارة ومن ثم

 من خالل اإللتزام التام بالقوانين واللوائح واألنظمة.صحيح األخطاء وتتالفي مسببات المنع ل
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 في المؤرخ 371000125485رقم  عن إستالمها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت الشركة 

م والمتضمن قرار المؤسسة بالسماح للشركة بقبول مكتتبين 06/09/2016هـ الموافق 05/12/1437

د في تأمين المركبات وإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات اعتباراً من يوم األربعاء جد

 م07/09/2016هـ الموافق 06/12/1437

  المؤرخ في  381000026149ستالمها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم إأعلنت الشركة عن

 مايلي:م والمتضمن 06/12/2016هـ الموافق 07/03/1438

وبالتالي م ( 2016) للمرة الثانية خالل عام منع الشركة من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات  (1

هـ 08/03/1438منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين مركبات اعتبارا من تاريخ األربعاء 

 م07/12/2016الموافق 

طار عملها المؤسسة في موعد إلزام الشركة بتعيين جهة استشارية خارجّية توافق عليها وتحدد إ (2

م وذلك لتقييم إجراءات الشركة فيما يتعلق بإدارة 20/12/2016هـ الموافق 21/03/1438أقصاه 

وآلية تسوية المطالبات ومعالجة الشكاوى وإعادة هيكلتها والخروج بالتوصيات واإلجراءات 

تقريرها  اإلستشارية الجهة التصحيحية الالزمة واإلشراف والمتابعة على تنفيذها على أن تقدم تلك

هـ الموافق 18/05/1438نسخة منه إلى المؤسسة في موعد أقصاه  النهائي لمجلس إدارة الشركة و

 م. 15/02/2017

وتعيينهم  مع شركة آرنست آند يونغ بالتعاقدولقد قامت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني باإلعالن 

 بعد موافقة المؤسسة م20/12/2016هـ الموافق 21/03/1438بتاريخ الثالثاء  كجهة إستشارية

كاوى وتقديم توصياتها بهذا الشأن بناًء على وذلك لتقييم عملية تسوية المطالبات وآلية معالجة الش

 طلب المؤسسة.

تزويد المؤسسة بخطة تصحيحية معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراءات التصحيحية الالزمة  (3

عتبار التقرير المقدم من الجهة مع األخذ في اإللتصحيح وضعها ، التي سوف تقوم بها الشركة 

 ة.ب المؤسسوقد إلتزمت الشركة بجميع ماورد في خطا، ستشارية إلا

 /أ الخسائر المتراكمة :4

رأس المال البالغ من  %26 م بنسبة2016يسمبر د 31بتاريخ مليون لاير  128 ماقيمته بلغت الخسائر المتراكمة

التي تشكل و 2015ديسمبر  31مليون لاير بتاريخ  222مقارنة بالخسائر المتراكمة البالغة لاير مليون  490

خالل  النتائج المالية اتعالننخفاض تلك الخسائر من خالل إمن رأس المال وقد أوضحت سبب إ %45نسبة 

 على موقع تداول. السنة

  سقوط الرافعة حادثةلم تستلم الشركة التقرير النهائي من الخبير اإلكتواري عن الخسائر الناتجة بخصوص 

م والتي تخص مجموعة بن الدن للمقاوالت 13/09/2015بتاريخ  المكي بمكة المكرمة التي وقعت في الحرمو

معيدي التأمين وفًقا لألصول  لدى االشركة بأن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث معاد تأمينه توضححيث أ

المخصصات الالزمة أن ولن يكون لها األثر الجوهري على النتائج المالية للشركة ، و، و %98وبنسبة تفوق 

 م2015عام في في النتائج المالية  لهذا الحادث قد حملت
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 /أ متابعة تنفيذ خطة العمل اإلستراتيجية.5

 المدينين.ملية التحصيل من عئتمانية من أجل دعم للمعلومات اإلمع شركة سمة  قدتعاال تجديد /أ6
 آداء العمل في  وسرعة التعاقد مع شركة متخصصة باألرشفة وذلك لتقديم خدمات المساندة سعياً في تطوير /أ7

 جميع إدارات الشركة.     
 : لتزام باإلجراءات النظامية المستلمة من مؤسسة النقد العربي السعوديإلا /أ8

هـ الموافق 21/06/1437 المؤرخ في 371000070029رقم إستملت الشركة خطاب مؤسسة النقد 
عدد من اإلجراءات النظامية المترتبة على الشركة بناءاً على النتائج المالية والمتضمن م 30/03/2016
 وهي: لكل منها الزمنية المحددة إدارة الشركة بتنفيذها ضمن المهلوالتي التزمت 2015لعام لصح عنها المف
 .مش المالءة الماليةإستيفاء متطلبات هاأوالً: 

 ، حيث قامت الشركة  من رأس المال المدفوع %15إلى  %10ثانيا: قيام الشركة بزيادة الوديعة النظامية من 
 مليون لاير. 490مليون لاير والزيادة المطلوبة على رأس المال البالغ  24،5بزيادة الوديعة النظامية بقيمة       

  ، وقد أعلنتوضع المقترحات والحلول الالزمة  لدارسة الوضع المالي للشركةثالثاً: قيام الشركة بتعيين مستشار 
 مؤسسة الوذلك بعد حصولها على موافقة  بي إم جي المالي مكتب تعيين المستشار الماليعن الشركة       
 م01/05/2016هـ الموافق 24/07/1437المؤرخ في  371000082339خطابها رقم ب      

  في بداية كل  الذي تم تعيينه رابعاً: تقديم الشركة تقريراً شهرياً مفصالً عن سير العمل الذي يقوم به المستشار
 .م2016شهر ميالدي إعتباراً من بداية شهر مايو         
 نهاية عمله.تقديم الشركة للمؤسسة نسخة من التقرير النهائي للمستشار عند خامساً: 

 سادساً: تقديم الشركة للمؤسسة تقريراً ربعياً مفصالً عن سير تنفيذ و تطبيق توصيات المستشار بعد إنتهاء عمله.
 .الي للشركةلمناقشة الوضع المعقد إجتماع طارئ لمجلس اإلدارة ام الشركة بـيـعاً: قـساب

 في خطاب المؤسسة. ات الواردةالتعليمجميع لتزامها بإعالنات إلوقد أكدت الشركة من خالل ا
 األنشطة التشغيلية : -ب 

 

 مين :إعادة التأالتأمين و تفاقيات إ -/ب 1
تم تجديد إتفاقيات إعادة التأمين مع بعض كما ، دة في مختلف القطاعات مع العمالء تم توقيع عقود تأمين جدي

 مصلحة الشركة.ييرات في شروط اإلعادة تبعاً لتطورات التشغيل وبما يناسب التغ
 الموافقات النهائية : -/ب 2

 م وهي:2016ة خالل العام تأميني اتمنتج على النهائية النقد مؤسسة موافقة على حصولها أعلنت الشركة عن    

  ( واحدة شحنة – بري عبور)  البحري الشحن تأمين منتج بيع 
 (. المخاطر جميع) الممتلكات على التأمين 
 واحدة شحنة البحري التأمين . 
 الطبية المهنية األخطاء ضد التامين  . 
 مفتوحة وثيقة البحري التأمين . 
 (.  مفتوحة وثيقة - بري عبور)  البحري التأمين 
 المنتجات مسئولية و المدنية المسئولية تأمين . 
 المصنع ضمان تمديد تأمين . 
 العمال إصابات تأمين . 
 األخرى األخطار و الحريق تأمين . 
 المهنية المسئولية على التأمين. 
 البواخر تأمين منتج بيع. 
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 ومصلحة الزكاة والدخل : اإلقرارات الزكوية -/ب3 
 2015 عامولغاية  2009ديسمبر  31للسنوات المنتهية في  الزكوية اإلقرارات قامت الشركة بتقديم

 م2015و  م2014و  2013و 2012لألعوام  مقيدة من مصلحة الزكاة والدخل وحصلت على شهادات
الشركة مطالبة ،  م2011 و 2010و 2009لألعوام  من المصلحة النهائية حصلت على الربوط بينما

تزام ، إال أن الشركة ولدى الشركة مخصص كاف لهذا اإلل مليون لاير 17.69ديد زكاة بمبلغ تسبوجوب 
ض الشركة أمام وتم مناقشة إعترامليون لاير  14،28بتسديد مبلغ  إعترضت على طلب المصلحة وقامت

 هـ والذي جاء في معظمه مؤيداً لوجهة نظر الشركة.1435( لعام 4اللجنة وإتخذت بشأنه القرار رقم )
 : قسم التفتيش -/ب 4

 جميع فيالتفتيش والذي  يقوم بمهام م 2013لتزام خالل عام التابع إلدارة الرقابة واإلتم تأسيس هذا القسم 
لى لجنة المراجعة ، كما تم التوسع إتقديمها  وشهرية التقارير الر اصدإو ،المنتشرة في المملكة بيع ال طانق

في كافة فروع الشركة متضمناً الرقابة على تطبيق جميع  في إختصاص هذا القسم ليشمل إدارة المطالبات
 إدارة المطالبات. على آلية عمل والرقابة بشكل عامامية المقررة من الجهات الرقابية اللوائح النظ

 قسم شكاوي العمالء : -/ب 5
حيث يتم إستقبال الشكاوي من قبل موظفي اإلتصاالت والذين  القسم من قبل مدير مؤهل ،تتم إدارة هذا 

لحصيلة النهائية لهذه يقومون بدورهم بتحويلها إلى القسم المختص ، ويقوم مشرف القسم بإعالم العميل با
، وقد تم  قسم اإللتزام لمزيد من المتابعة تخذ إجراء فيها إلى، كما يتم تحويل الشكاوي التي لم ي يواالشك

ة من مؤسسة النقد العربي السعودي سواء عبر الموقع أو معالجة الشكاوي الواردإعادة هيكلة قسم 
 .الشكاوي التأمينية

 :ات المتخذة لمكافحة غسيل األموالاإلجراء -/ب 6
إن ،  لمكافحة اإلحتيال وغسيل األموالراءات صارمة وفعالة في الكشف عن هوية العمالء ي إجلقد تم تبنّ 

يتم التقرير بشأنه إلى مدير اإللتزام للمتابعة ،  لنوع ألي عميل وفي أي مرحلة وصلتأي نشاط من هذا ا
 تخاذ اإلجراءات الالزمة.إو

 قعات المستقبلية :التو -ج 

 اإلنتاج بين الشركات العاملة في قطاعاألرباح المحققة والمركز العاشر في في  الخامسالشركة المركز تحتل 

الذي أوجد منافسة شديدة نتج عنها تفاوت كبير في األسعار من أجل الوصول إلى إنتاج أكبر ، و هذا ما ن يمالتأ

قامت الشركة بمتابعة كما وبة في مختلف القطاعات اإلنتاجية ، على األسعار التقنية المطل تجنبته الشركة وحافظت

وقع توظيف فنيين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التأمين وإعادة التأمين ، للعمل على زيادة اإلنتاج وتت

 .األعوام القادمة خالل في كافة قطاعات التأمينالشركة زيادة اإلنتاج 

 

 المخاطر الحالية والمستقبلية والمتوقعة : -د

 المخاطر الحالية :

ة المخاطر في الشركة بتنفيذ السياسات المعدة مسبقاً فيما يتعلق بالتأمين و إعادة التأمين ، و تعالج تقوم إدار

المخاطر التي مرت بها و كذلك المخاطر الحالية و المستقبلية والمتمثلة بمخاطر السوق واإلئتمان والسيولة وكذلك 

ن مدى اإللتزام باألنظمة واللوائح المعمول بها وهي أسعار العموالت من خالل مراجعة داخلية دقيقة ، و التأكد م

 تقوم في سبيل ذلك بما يلي : 
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 المتعلقة بالوضع العام للمخاطر في اإلدارات المختلفة  والسنوية تقديم التقارير الشهرية والربع السنوية

للشركة التي يمكن أن تؤثر على عملياتها التشغيلية إلى اإلدارة العامة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة للتقدم 

 الرقابية.بها إلى الجهات 

  النظامية ، وإعداد حسب اللوائح المطلوب الية مالمالءة ال هامشتقييم المتطلبات الرأسمالية لضمان تحقيق

 لى مؤسسة النقد.إالتقرير السنوي لمراجعة إدارة المخاطر في الشركة وتقديمه 

  مراجعة إجراءات مكافحة اإلحتيال و تعديل اإلستراتيجية الخاصة بها بشكل مستمر و بما يصدر من

 أنظمة خاصة بها أو تعديالت عليها.

  فيما يتعلق بالسيولة وفق نظام إدارة مسؤولية األصول.مراجعة قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية 

 ع الكبير خاصة في تأمين المركباتالحفاظ على معايير التشغيل القياسية على ضوء التوس. 
 

 أما المخاطر المستقبلية المتوقعة :

 .خطر اإلحتيال وجرائم التزوير المالية 
 وهي تمثل عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بإلتزاماتها المالية في موعد  مخاطر السيولة :

اإلستحقاق ، وهي تقوم بالتأكد من توفر السيولة ومتطلباتها شهرياً لمواجهة أي إلتزامات عند نشوئها 
محلية لمواجهة علما أن جزء كبير من أموال الشركة يتم إستثماره في ودائع قصيرة األجل لدى بنوك 

 .العربي السعودي مول بها والصادرة عن مؤسسة النقدأزمات السيولة متقيدة باألنظمة المع
 . المنافسة القوية مع شركات التأمين وخاصة الجديدة منها 
  وهي عدم القدرة على اإللتزام باألنظمة الصادرة عن الجهات اإلشرافية  مخاطر نظامية وقانونية

ي السعودي ، وهيئة السوق المالية ، ومجلس الضمان الصحي التعاوني ، وكذلك كمؤسسة النقد العرب
 مخاطر القضايا التي ترفع ضد الشركة نتيجة مطالبات الغير.

 . المحافظة على المعايير القياسية في ظل التوسع و زيادة اإلنتاج 
  للطاقة أو عمليات مخاطر تقنية ، وهي تعرض الشركة ألخطاء بشرية أو كوارث طبيعية أو فقدان

 تخريبية ذات تكاليف باهظة تؤثر سلباً على النتائج المالية.
  قدرة أنظمة الشركة وإدارتها على مواكبة النمو وتاثير التغير في البيئة التشريعية و القانونية واألنظمة

 الصادرة من الجهات المتخصة على آداء الشركة .
 الت التسرب الوظيفي المدرب بين الشركات في ظل المنافسة التسرب الوظيفي الفني المدرب : ترتفع معد

 المدربين منهم ذوي الخبرات.بينها ، وذلك في إجتذاب 

 الموارد البشرية :  -ثالثاً 

في سياق تحديث الهيكل التنظيمي للشركة ومواكبة التوسع في حجم النشاط ، ولكي تدعم الشركة إداراتها اإلقليمية 
شرية الالزمة و خصوصا السعودية منها ، دأبت اإلدارة بتقنين أولوية التوظيف على المختلفة بالطاقات الب

الكفاءات السعودية من خريجي الجامعات و من منسوبي اإلبتعاث ، وإستقطاب موظفين سعوديين في حقل التأمين 
توطين النسبة رفع الشركة خالل السنوات الخمسة الماضية على إدارة  رصتذوي الخبرات التأمينية ، حيث ح

على تدريب وتأهيل الكوادر السعودية لمناصب قيادية في الشركة ، وذلك من خالل التدريب  حرصتكما 
 .التوطين في المناصب اإلداريةنسبة  برفعبدوره يساهم الداخلي أو التعامل مع مراكز تدريب خارجية ، والذي 
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 : المؤشرات المالية -رابعاً 

 : م31/12/2016المتحدة للتأمين التعاوني للسنة المنتهية في  لشركةالنتائج المالية ل
أل      52,975أل     , قااب   ص افي رة ا و  99,768قب   الكا او لالا را    ربحبلغ صافي ال  .1

 للعام الةابق.

   للعام الةابق. 1.15  , قااب  رةا و  2.04بلغت  بحية الةهم  .2

قنه  ا اا   ت ما  م تا ام لتل  ة ال ا  ا ق ملم  ا ل العتلي  ام الم   غيلية  بل  غ ف  ا ل اتلي  ام الم  وقيً ق     قا   .3

 أل    للعام الةابق. 64,906أل    , قااب  اجك  91,814

أل   1,271,736أل    , قااب   819,595  رالل العام  GWPبلغ مجتالي أقةاط الموقيً التكممبة م .4

  ر الل NWPغ ص افي أقة اط الم وقيً التكممب ة م. لبل %35.55  للعام الة ابق للل ب بخل ض اد ق ت   

 .%63.74أل    للعام الةابق لللب بخل ضاد قت     891,631أل    , قااب   323,307العام 

أل    للعام الةابق  688,199أل    , قااب   445,061بلغ صافي التطالبام التمحتلة رالل العام  .5

 .%35.33, لللب بال ضاد قت   

أل     للع ام  4,777  , قااب   أل  20,168افي أ باح مام تا ام لتلة ال اا ق رالل العام بلغ ص .6

, لبل غ ص افي أ ب اح ما م تا ام أق  ال التة االتيً ر الل الع ام  %322.19قت    تضاع الةابق , لللب بخ

 .%86.30 قت    ل ضادأل    للعام الةابق لللب بخ 9,534  , قااب   أل  1,306

ب افي ال ةا ر في الضم رو التتاال ة ق ً الع ام  يع د اب  تحايق صافي األ باح رالل الضمرو الحالية قاا لة .7

تحاي  ق ف  ا ل ف  ي اتلي  ام الم  وقيً لمل ض  اد ص  افي التطالب  ام التمحتل  ة لمل ض  اد ص  افي  الة  ابق مل   

 ضمرو.رالل الذ  ال  اإللمياطيام الضنية لم تضاع صافي أ باح مام تا ام لتلة ال اا ق

ر يياتع  للفا ا ل ادالاا  تم ت مل د ف ي تاري ر التراج  خ ال  ا جي ف  ي فا رو لض ت اإللمب  ا  مل   أم الا   ا م التالي ة  .8

 الهيئة الةع دية للتحاابيً الاال لييً. اً وال اد  التحاابةر ييالماا ير التالية لليةت لفاا لتعل ةالتللي

  لتم  الحالية الةنة ارد في بيالام التاا لة لمم افق قخ الةنة الةاباةأ قام بعل  ت ني تم ماادو ,

ملمةاب  بحية الةهم للضمرو الحالية قب  الكااو بماةيم صافي الربح للضمرو ال  قم اط اتد األاهم البالغة 

أل  اهم , لتم ملمةاب رةا و الةهم للضمرو التتاالة قً العام الةابق بماةيم صافي ال ةا و  49,000

جتالي لا ق التةاالتيً م الي جت لا ق ماتا أم  هم  األ 46,238 قم اط اتد األاهم البالغة للضمرو ال 

 31أل    اتا في  294,711أل    قاا لة قخ  389,610بلغ  2016ديةتبر  31اتا في    قليةأ

 %32.20بنةبة م تضاع لقت الا  2015ديةتبر 

  وعمليات المساهمين وفقاً ) حملة الوثائق ( تمسك الشركة سجالت منفصلة لكل من عمليات التأمين
العاملة في المملكة العربية السعودية ، ويتم توزيع فائض عمليات التعاوني لمتطلبات نظام شركات التأمين 

وحملة  %90شركة بنسبة بين مساهمي الالتعاوني التأمين حسب نص الالئحة التنفيذية لشركات التأمين 
 على أن يتم توزيع الفائض بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد. %10التأمين بنسبة وثائق 

  لى تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ ، وباإلشارة إ ديسمبر 31تمسك الشركة نظام سنة مالية تنتهي في
م 01/01/2017عتبارا من إ الدولية التحول لمعايير المحاسبةم بشأن اإلفصاح عن مواكبة 21/08/2016

( منذ التأسيس IFRSفقد أعلنت الشركة عن أن قوائمها المالية معدة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية )

 وبالتالي ال يوجد أي أثار على القوائم المالية إثر تطبيق هذه المعايير.
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 ديسمبر : 31ة المنتهية في خمسة األخيرللسنوات الوفيما يلي تفاصيل نتائج  السنوات المالية 

 قائمة المركز المالي
 )بآالف الرياالت( ديسمبر 31كما في 

 ( 
 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016

      موجودات عمليات التأمين

 34،132 86،018 73،642 281،546 61،736 نقد وما فى حكمه

 90،732 - - 114،300 136،070 ودائع ألجل

 2،439 54،858 56،276 185،072 109،469 إستثمارات متاحة للبيع

 - - - - 119،855 ستحقاقإلإستثمارات مقتناة حتى تاريخ ا

 281،115 411،024 354،777 266،929 193،240 أقساط تأمين مدينة ، صافى

 20،043 8،830 5،459 23،510 20،604 ذمم معيدي تأمين مدينة ، صافي

 91،375 123،901 165،936 174،250 184،906 مكتسبة معيدى التأمين من أقساط غير حصة
 75،189 114،716 100،845 305،769 321،697 التسوية مطالبات تحت التأمين من عيديحصة م

 9،133 7،117 13،985 24،550 10،726 الـتأمين ستحواذ على وثائقإلتكاليف مؤجلة ل

 86،788 84،811 87،468 40،643 30،814 خرى أمصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة 

 - 86،610 164،499 69،895 - قةمحق قً اتليام التةاالتيً 

 8،743 6،849 4،468 3،200 2،968 أثاث وتجهيزات ومعدات

 699،689 984،734 1،027،355 1،489،664 1،192،085 مجموع موجودات عمليات التأمين

      موجودات المساهمين

 32،314 92،486 58،056 19،409 1،268 نقد وما في حكمه

 166،301 - - 145،800 74،600 ودائع ألجل

 22،201 165،017 182،204 85،888 35،355 إستثمارات متاحة للبيع

 - - - - 96،198 ستحقاقإلإستثمارات مقتناة حتى تاريخ ا

 205 878 2،798 1،451 1،305 مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 230 - - - - مستحق من طرف ذي عالقة 

 22،847 - - - 50،322 مستحق من عمليات التأمين

 78،400 78،400 78،400 78،400 78،400 الشهرة

  - - 457 1،242 ات الم قةمحاة ال  لديعة لظاقية 

 20،000 28،000 28،000 49،000 73،500 وديعة نظامية

 342،498 364،781 349،458 380،405 412،190 مجموع موجودات المساهمين

      

 1،042،187 1،349،515 1،376،813 1،870،069 275،604،1 مجموع الموجودات
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 المركز المالييتبع قائمة 
 ديسمبر)بآالف الرياالت(31كما في

 مطلوبات و فائض عمليات التأمين
 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016

      مطلوبات عمليات التأمين

 56،672 190،992 128،588 151،283 127،064 ذمم معيدي تأمين دائنة

 16،665 25،437 29،443 35،160 30،860 دخل عموالت غير مكتسبة

 336،380 375،450 431،188 591،791 294،762 أقساط تأمين غير مكتسبة

 - 13،727 - 1،401 2،802 إحتياطيات فنية أخرى

 1،421 - 3،282 6،486 2،993 إحتياطي أخطار قائمة

 - - 2،405 4،779 5،367 احتياطي معالجة المطالبات

 - 500 500 1،772 1،089 احتياطي الكوارث 

 188،689 296،662 350،692 592،263 561،152 مطالبات تحت التسوية

 21،028 29،425 20،853 29،851 11،758 ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين

 27،399 22،439 27،051 37،596 53،205 ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

 22،847 - - - 50،322 مستحق إلى عمليات المساهمين

 7،313 9،085 11،974 16،069 18،639 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 678،414 963،717 1،005،976 1،468،451 1،159،982 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

      فائض عمليات التأمين

 21،258 21،258 21،258 21،258 32،456 فائض متراكم من عمليات التأمين

 17 (241) 121 (45) (353) إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع

 699،689 984،734 1،027،355 1،489،664 1،192،085 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

      مطلوبات وحقوق المساهمين

      المساهمينمطلوبات 

 728 1،059 1،400 848 387 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 - 18،750 18،750 - - مستحق إلى مؤسسة مالية

 21،819 21،929 11،176 14،681 20،681 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 - 270 270 270 270 رصيد مستحق لطرف ذي عالقة

 - - - 457 1،242 ات الم قةمحاة ال  لديعة لظاقية للةاقا

 - 86،610 164،499 69،895 - مستحق لعمليات التأمين 

 22،547 128،618 196،095 85،694 22،580 مجموع مطلوبات المساهمين

      حقوق المساهمين

 200،000 280،000 280،000 490،000 490،000 رأس المال

 31،944 31،944 31،944 31،944 31،944 إحتياطي نظامي

 87،777 (76،627) (160،460) (221،888) (128،120) مبقاة / )خسائر متراكمة( أرباح

 230 846 1،879 (5،345) (4،214) إحتياطى إستثمارات متاحة للبيع

 319،951 236،163 153،363 294،711 389،610 مجموع حقوق المساهمين

 342،498 364،781 349،458 380،405 412،190 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين 
 وحقوق المساهمين

275،604،1 1،870،069 1،376،813 1،349،515 1،042،187 
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قائمة نتائج عمليات التأمين 
كما في  والفائض المتراكم

 ديسمبر31
 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016

      اإليرادات

 1،024،070 1،292،975 1،165،152 1،271،736 819،595 إجمالى أقساط التأمين المكتتبة

 (281،965) (413،749) (361،618) (371،973) (492،097) أقساط إعادة التأمين المسندةيطرح 

 (5،148) (5،959) (7،424) (8،132) (4،191) فائض خسارة أقساط تأمين 

 736،957 873،267 796،110 891،631 323،307 ةصافي أقساط التأمين المكتتب

أقساط التأمين  يالتغير فى صاف
 غير المكتسبة

307،685 (152،289) (13،703) (6،544) 74،402 

 811،359 866،723 782،407 739،342 630،992 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 38،850 47،361 42،825 44،715 83،577 إعادة التأمين عموالت مستلمة من

 850،209 914،084 825،232 784،057 714،569 صافي االيرادات

 848،348 865،472 822،594 755،014 750،173 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (116،193) (64،710) (96،508) (103،462) (258،073) ناقصا : حصة معيدى التأمين

 732،155 800،762 726،086 651،552 492،100 صافى المطالبات المدفوعة

مطالبات تحت ال صافيالتغير في 
 التسوية

(47،039) 36،647 67،901 68،446 (22،973) 

 709،182 869،208 793،987 688،199 445،061 صافى المطالبات المتكبدة

 22،607 23،951 21،299 28،633 38،707 وثائقالتكاليف االستحواذ على 

 - (13،727) (13،727) - - ملمياطي اجك األقةاط

 - 500 - 1،272 (683) ملمياطي ا ا ث

 140 (1،421) 3282 3،203 (3،493) حتياطي اخطار قائمةإ

 - - 2،405 2،374 588 قعالجة التطالبام حتياطيإ

 - - - 1،401 1،401 فنية أررى اتحتياطيإ

 731،929 905،965 807،246 725،082 481،581 صافي التكاليف والمصروفات

 118،280 8،119 17،986 58،975 232،988 التأمينصافى نتائج عمليات 

 (93،912) (99،613) (102،020) (117،884) (118،115) مصاريف عمومية وإدارية

 (5،002) (4،423) (5،828) (4،661) (5،618) رسوم إشراف وتفتيش

 (2،356) (983) (1،758) (1،336) 1،006 رسوم مجلس الضمان الصحي 

 6،171 4،718 7،368 3،429 15،977 يرادات إستثماراتإ

 - - - 1،348 4،191 أخرى يراداتإ

فيها  مخصص ديون مشكوك
 إنتفى الغرض منها وإحتياطات

(15،835) - - 5،450 2،204 

 25،385 (86،732) (84،252) (60،129) 111،982 عمليات التأمين)عجز( فائض 

حصة المساهمين من فائض 
 عمليات التأمين

11،198 - 84،252 86،732 (22،847) 

 2،538 - - - - فائض السنة

 18،720 21،258 21،258 21،258 21،258 الفائض المتراكم فى بداية السنة 

 21،258 21،258 21،258 21،258 32،456 الفائض المتراكم فى نهاية السنة 
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 :فائض عمليات التأمين التشغيلية 
 

 عاملللاير ألف  60،129 عجزمقابل م 2016عام لاير ألف  111،982 عمليات التأمين التشغيلية فائضبلغ 
 .م2015 السابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صافي الدخل :

السابق  عاملللاير ألف  52،975 خسارة لاير مقابل ألف 99،768 بلغتم 2016عام ل قبل الزكاة رباحصافي األ   

 .م2015 لاير للعام السابق 1.15 خسارةمقابل  لاير 2.04هم الس ربحيةبلغت و، م 2015
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة عمليات المساهمين للسنة المنتهية
 ديسمبر )بآالف الرياالت( 31كمافي 

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016

      اإليرادات

 22،847 (86،732) (84،252) (60،129) 100،784 عملياتال )عجز(حصة المساهمين من فائض 

 4،880 3،237 3،409 3،906 3،730 إيرادات عموالت

 240 8 98 935 288 إيرادات إستثمارات

 4،429 7،750 2،978 4،693 (2،729)  محققة عن إستثمارات / )خسائر( رباحأ

 32،396 (75،737) (77،767) (50،595) 102،090 مجموع اإليرادات

      المصاريف

 1،106 1،503 1،362 1،257 1،153 مصاريف عمومية وإدارية

 1،154 1،016 1،169 1،123 1،169 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 2،260 2،519 2،531 2،380 2،322 مجموع المصاريف

 30،136 (78،256) (80،298) (52،975) 99،768 / )خسارة(صافي ربح السنة 

 28،000 28،000 36،400 46،238 49،000  المرجح لعدد األسهم العادية القائمةالمتوسط 

 1.08 (2.80) (2.21) (1.15) 2.04 السهم للسنة )باللاير السعودي(/ )خسارة( ربح 

 قائمة العمليات الشاملة للمساهمين
 (ديسمبر )بآالف الرياالت 31كما في 

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016

 30،136 (78،256) (80،298) (52،975) 99،768 / )خسارة(صافي ربح السنة 
 (175) 616 4،011 (2،531) (1،598) المتاحة للبيع ستثماراتلإل العادلة التغير في القيمة

 - - (2،978) (4،693) 2،729 اإلستثمارات المتاحة للبيع / )خسائر( أرباح

 (7،560) (5،882) (3،535) (3،505) (6،000) الزكاة وضريبة الدخل
 22،401 (83،522) (82،800) (63،704) 94،899  )الخسائر(/ للسنة إجمالي الدخل الشامل 
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 لعتليام الموقيً قا تة المتفاام الناتية

  ديةتبر مبآالف الرياالم 31اتا في 
 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016

      المتفق الناتي قً األل طة الم غيلية

 2,538 -      - - 11,198 صافي فا ل الةنة قً اتليام الموقيً
 4,123 299 2,323 14,245 14,712 المعتيالم لحراة ق  ص أقةاط توقيً ق ك ك في تح يلها

  2,204م  5,450م  237م  110م 1,123 المعتيالم لحراة ق  ص لقم قتينة قً قعيتي الموقيً ق ك ك في تح يلها

 4,158 4,532 3,679 2,668 1,902 المعتيالم لـ :اإلامهالك

 2,318 1,773 2,889 4,095 2,570 لهاية ال تقة للت ظضيً قكافوو

  1,302م - - -  1م أ باح قحااة اً مام تا ام لم  تا يخ اإلامحااق

  1,385م  555م -  2م  490م أ باح  قحااة اً مام تا ام قمالة للبيخ

 4,123 299 - - - ام أررى ملمض  الغرد قنهايلملمياط ق   ام

      الت ج دام لالتطل بام الم غيلية :المغيرام ف  

 101,375  124,152م 53,924 73,603 58,977 لقم أقةاط توقيً قتينة , صافي

  10,431م 10,910 3,608  17,941م 1,783 لقم قعيتي توقيً قتينة

 - - - - - قةمحق قً طرف لي االقة

  26,625م 1,975  2,657م 46,825 9,829 ق ا ي  قتف اة قاتقا  للقم قتينة أررى

 - 13,727  13,727م - - لمياطي اجك أقةاط توقيً م

 329 2,016  6,868م  10,565م 13,824 تكالي  اإلامح ال ال  لاا ق توقيً قؤجلة

 1,584 8,772 4,006 5,717  4,300م در  ات الم غير قكمةبة

  7,925م  32,526م  42,035م  8,314م  10,656م ل ة قعيتى الموقيً قً األقةاط غير قكمةبة

 46,536  39,527م 13,871  204,924م 28,198 ل ة قعيتى الموقيً قً التطالبام تحت المة ية

 140  1,421م 3,282 3,204  3,493م رطا  قا تةألمياطي م

 - - 2,405 2,374 588 المياطي قعالجة التطالبام 

 - 500 - 1,272  683م ملمياطي ا ا ث

 - - - 1,401 1,401 ملمياطيام فنية أررى 

  66,476م 39,070 55,738 160,603  297,029م أقةاط توقيً غير قكمةبة

  69,509م 107,973 54,030 241,571  31,111م قطالبام تحت المة ية

  49,425م 134,320  62,404م 22,695  24,219م تعيتي الماقيًل قةمحق

 11,141 8,397  8,572م 8,998  18,124م الموقيًقطل ب ال  لتلة لاا ق 

  25,302م  4,960م 4,612 10,546 15,609 ق ا ي  قةمحاة لقطل بام أررى

 -  86,610م  77,889م 94,604 120,217 قةمحق قً اتليام التةاالتيً

  24,861م  22,847م - - - قةمحق مل  اتليام التةاالتيً

  115,326م 15,916  10,022م 452,565  1152,30م األل طة الم غيلية صاف  النات التم فر قً

      األل طة اإلام تا ية

  4,359م  2,638م  1,298م  1,400م  1,670م شراء أااث لتجهيكام لقعتام 

  419م  125,981م  10,812م  177,990م  1,107م شراء مام تا ام قمالة للبيخ

  21,775م - - -  119,854م تا يخ اإلامحااق مل شراء مام تا ام قحمضظ بها 

  90,732م 90,732 -  114,300م  21,770م لدا خ ألج 

 28,970 73,857 9,756 49,029 76,892 قً بيخ اام تا ام قمالة للبيخ مح المالت

 26,865 - - - - قً بيخ اام تا ام قحمضظ بها لما يخ االامحااق  مح المالت

  61,450م 35,970  2,354م  244,661م  967,50م التةم تم في األل طة اإلام تا يةصافي النات 

  176,776م 51,886  12,376م 207,904  219,810م الكيادو مالناص  في النات لقا ف  لكته

 210,908 34,132 86,018 73,642 281,546 الضمرو –بتاية الةنة  يالنات لقا في لكته ف

 34,132 86,018 73,642 281,546 61,736 الضمرو -لهاية الةنة  يفالنات لقا في لكته 

      غير لاتيةالتعاقالم 

 18  258م 362  166م  308م المغير في الايتة العادلة إلام تا ام قمالة للبيخ

 1,573 - - - -  قمالة للبيخ ل لم  تا يخ اإلامحااق م ام تا امتح ي  قً م
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 لعتليام التةاالتيً قا تة المتفاام الناتية

 الف الرياالم بآديةتبر م 31اتا في  
 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016

   عمليات التأمين
 

  

      التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 30،136 (78،256) (80،298)  52,975م  99,768م / الفترة صافي ربح السنة

      التعديالت لـ :

 (2،728) (7،750) (2،978)  4,693م 2,729 محققة عن إستثمارات متاحة للبيع )خسارة( رباحأ

 (1،702) - - -  17م ستحقاقإلا حتى تاريخمحتفظ بها  ستثماراتإطفاء إ

 25،706 (86،006) (83،276)  57,668م 102,480 

      التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

 - - - 433 146 أررىقتف اام قاتقا ل ق ج دام 
 - - -  457م  785م قةمحاة ال  لديعة لظاقية ات الم 

 - - -  21,000م  24,500م لديعة لظاقية 

 (100) (673) (1،920) 890  315م ذمم أقساط تأمين مدينة ، صافي

 24،861 22،847 - - - مطلوبات من عمليات التأمين

 - 86،610 77،889  94,604م  120,217م قةمحق مل  اتليام الموقيً

 - 500 - - - طرف ذو عالقة )إلى(  مستحق من

 (24،962) - - - - مستحق الى طرف ذو عالقة )الشهرة(

 (4،812) 331 341  95م  4م مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 20،693 23،609 (6،966)  151,934م - من العمليات المحصل النقد 

 (2،829) (5،772) (14،288) - - الزكاة المدفوعة

 - - - 457 785 ات الم قةمحاة ال  لديعة لظاقية للةاقا

 17،864 17،837 (21،254)  172,934م  42,095م األنشطة التشغيلية في النقد المستخدم

      األنشطة اإلستثمارية
 (166،301) 166،301 -  145,800م 71,200 ودائع ألجل

 (35،129) - - -  96,181م تاريخ اإلستحقاق حتىشراء إستثمارات محتفظ بها 
 (2،119) (206،044) (79،074)  54,570م  16,036م شراء إستثمارات متاحة للبيع

 38،270 - - - - من بيع استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تحصلم
 17،949 71،594 65،898 148,355 64,971 من بيع استثمارات متاحة للبيع متحصلال

 (147،330) 31،851 (13،176)  52,015م 23,954 في األنشطة اإلستثمارية(المستخدمالمتوفر)صافي النقد 
      األنشطة التمويلية

 (20،000) - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

 - - - 210,000 - المتحصل من إصدار رأس المال
 - (266) -  4,948م - تكالي  قعاقالم 
 - (8،000) -  21,000م - لديعة لظاقية

 - 18،750 -  18،750) - قةمحق مل  قؤاةة قالية
 (20،000) 10،484 - 165,302 - نشطة التمويليةألصافي النقد المستخدم في ا

 (149،466) 60،172 (34،430)  38,647م  18,141م )النقص( في النقد وما في حكمه صافي الزيادة
 181،780 32،314 92،486 58,056 19,409 وما في حكمه في بداية السنة النقد

 32،314 92،486 58،056 19,409 1,268 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
حتى محتفظ بها ستثمارات إتحويل من  / نقديةالمعامالت غير ال

 ستحقاق إلى إستثمارات متاحة للبيعإلتاريخ ا
- - - - 18،028 

ستثمارات المتاحة لإل العادلة قيمةالتغير في نقدية المعامالت غير 
 للبيع

 (175) 616 4،011  2,531م  1,598م
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 : (بآالف الرياالت) م6201لعام  قائمة أرباح وخسائر العمليات التشغيلية والفائض المتراكم حسب القطاعات

 اإلجمالي أخرى الطاقة لمركباتا الطبي البيان

       عمليات التأمين 

      اإليرادام 

 819،595 172،784 89،334 491،810 65،667 إجمالي األقساط المكتتبة

 (492،097) (148،142) (87،796) (243،944) (12،215) المسندةإعادة التأمين قساط إصافي  يطرح

 (4،191) (2،474) - (1،152) (565)  خسارةالفائض قساط تأمين أ

 323،307 22،168 1،538 246،714 52،887 أقساط التأمين المكتتبةصافي 

 307،684 4،329 (19) 269،304 34،070 مين غير المكتسبةأالتغير في اقساط الت

 630،991 26،497 1،519 516،018 86،957 قساط التأمين المكتسبةأصافي 

 83،577 32،639 1،902 49،036 - المكتسبة التأمين  عادةإعموالت 

 714،568 59،136 3،421 565،054 86،957 يراداتإلصافي ا

      التكاليف والمصاريف

 750،173 146،838 - 523،180 80،155 إجمالي المطالبات المدفوعة
 (258،073) (137،940) - (119،823) (310) من المطالبات المدفوعةحصة معيدي التأمين 

 492،100 8،898 - 403،357 79،845 صافي المطالبات المدفوعة

 (47،039) (3،497) 8 (29،113) (14،437) التغير في صافي المطالبات تحت التسوية

 445،061 5،401 8 374،244 65،408 كبدةصافي المطالبات المت

 38،707 7،403 - 26،189 5،115 مينأوثائق الت إستحواذتكاليف 

 (3،493) (3،493) - - - خطار قائمةأملمياطي 

 588 - - 588 - المياطي قعالجة التطالبام

 (683) (683) - - - ملمياطي ا ا ث

 1،401  - 1،746 (345) ملمياطيام فنية أررى

 481،581 8،628 8 402،767 78،178 اريفصافي التكاليف والمص

 232،987 50،509 3،413 162،287 16،779 صافي نتائج عمليات التأمين 

 (118،714)     (غير موزعة)عمومية وإدارية مصاريف 

 (5،618) (774) (446) (3،011) (1،387) شراف وتفتيشإمصاريف 
 (1،006) - - - (1،006) التعاونيمصاريف مجلس الضمان الصحي 

 15،977     غير موزع رستثماإ إيراد

 4،191     ميرادام أررى

 111،982     ديسمبر 31 كما في عمليات التأمينفائض 
 

 : ديسمبر 31خالل السنوات المالية الخمسة األخيرة المنتهية في  التوزيع الجغرافي ألقساط التأمين المكتتبة

المكتتبة حسب التأمين أقساط فقط ، وفيما يلي بيانات إجمالي يتركز نشاط الشركة في المملكة العربية السعودية 
 (:الرياالت بآالف)ديسمبر  31هية في تالمن للسنوات الخمسة األخيرةالقطاعات الجغرافية لفترات التقارير المختلفة 

 

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 

 717،125 1،030،485 872،817 777،883 527،742 المنطقة الغربية

 176،515 131،340 158،976 78،240 176،010 المنطقة الوسطى

 70،459 52،675 60،722 208،165 28،313 المنطقة الشرقية

 59،971 78،475 72،637 207،448 87،530 داخل المملكة -أخرى 

 1،024،070 1،292،975 1،165،152 1،271،736 819،595 وعـــمــــجـمـال
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 اإللتزامات واإلفصاحات حسب اللوائح النظامية : -خامساً  
 

 حسب اللوائح التنفيذية : اإلفصاح .1
 

 تلتزم الشركة بالقواعد واللوائح التنظيمية المطبقة في المملكة العربية السعودية والتي تشتمل اآلتي :

 . قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية 

 . الئحة سـلوكيات الـسـوق الصادرة عن هيئة السوق المالية 

 مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. الالئحة التنظيمية لنظام 

 .الالئحـة التنظيمية لسـلوكـيات سـوق التأمين الصـادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

 .قواعد مكافحة غسل االموال لشركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

 شــركات الـتـأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. الئحة مكافحة اإلحتيال في 

 .الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني 

  الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني.الوثيقة الموحدة 

 . قواعد الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن مصلحة الزكاة 

 ليات تجاه الغير الناشئة عن حوادث المركباتئوت نظام التأمين اإللزامي على المسمتطلبا. 

 ( من قواعد التسجيل واإلدراج تقر الشركة بما يلي :27( من المادة )22فقرة )وبموجب ال

 الصحيح. بالشكل الحسابات سجالت إعداد تم أنه .1

 بفعالية . تنفيذه وتم سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن .2

 .انشاطه مواصلة على شركةال قدرة بشأن يذكر شك يوجد ال أنه .3

 

 نظام الحوكمة : . 2

  لدى الشركة الئحة حوكمة خاصة بها ، والتي تحدد القواعد والمعايير التي تنظم آداء الشركة وهي

ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي  الصادرة عن هيئة السوق المالية  اللوائحتتماشى في مجملها مع 

 في ذلك بما وقد تم اإللتزام بجميع أحكام اللوائح واألنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية ،

 واحد صوت يمثل سهم كل أن حيث ، المساهم يملكها التي األسهم عدد على المبني التراكميالتصويت 

 أعضاء مجلس اإلدارة. انتخابفي 

  في في الجريدة الرسمية و م27/04/2016تم اإلعالن عن الدعوة إلى الجمعية العامة العادية المنعقدة في

للتأكيد إعالن تذكيري  نشروتم  ( تداول )الجريدة اليومية باإلضافة إلى موقع السوق المالية السعودية 

عن طريق البريد اإللكتروني  معيةلى الجإعلى موعد الجمعية ، كما تم تزويد بعض المساهمين بالدعوة 

وتم فتح باب  على اإلنترنت لهاوالبريد العادي ، كما أعلنت الشركة عن الدعوة في الموقع الرسمي 

 من خالل موقع تداوالتي. التصويت اإللكتروني للمساهمين على بنود جدول األعمال

 هيئة السوق المالية أو جهة م يتم توقيع أية عقوبة أخرى أو جزاء أو قيد إحتياطي نظامي من قبل ل

 ، بخالف ماذكر سابقاً. إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى
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 :مع األطراف ذات العالقة  عامالت: الم سادساً 

 

 
 جهة التعاقد 

طبيعة  مدة العقد 
 المعاملة

 المبلغ
 (بآالف الرياالت)

 صفته عود له المصلحةتإسم من 

1 
مجموعة بن الدن 

 السعودية

 تأمينوثائق 
 متعددة

فترات ل
 متعددة

أقساط تأمين 
 مكتتبة

87،184 

 مجموعة بن الدن السعودية
 مؤسس مساهم
  %4بنسبة 
 المال  سمن رأ

مطالبات 
 مدفوعة

(116،955) 

2 
المحامي حسان  مكتب

 المحاسني للمحاماة

 وثائق تأمين
 متعددة

فترات ل
 متعددة

أقساط تأمين 
 مكتتبة

614 

 محاسنيشوكت  محمد حسان
 جلسرئيس م
مطالبات  اإلدارة

 مدفوعة
(751) 

3 
 المطالبات خدمات شركة

 (كارز) واألخطار
 سنوي
 

رسوم 
معالجة 
 مطالبات

0 

 الدن بن سالم فيها سلمان يملك
5% 

 عضو مستقل
دفعات 
 مسددة

488 

أقساط تأمين 
 مكتتبة

0 

مطالبات 
 مدفوعة

(109) 

 

  وضريبة الدخل والمدفوعات النظامية والمديونيات :الزكاة  -بعاً سا
 

 )بآالف الرياالت(: المستحقة والمسددة المدفوعات النظامية -6/1

 م2015 م2015 م2015 م2015 م2016 البيان الجـهـة 

 14،681 14،681 14،681 14،681 20،681  مي إحتياطي تراك مصلحة الزكاة وضريبة الدخل

 1،336 1،336 1،336 1،336 1،006 )مسددة( رسوم اشتراك التعاوني مجلس الضمان الصحي

 4،661 4،661 4،661 4،661 5،618 )مسددة( رسوم إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي

 300 300 300 300 300 )مسددة( رسوم اشتراك ( تداول) السوق المالية السعودية 
 

 المديونيات - 6/2 

  لاير سممعودي كمخصممص مكافممأة نهايممة الخدمممة للممموظفين طبقمماً  يممونلم 18.64 هوقممدرتممم إحتسمماب مبلممغ
تحتسممب مكافممأة نهايممة الخدمممة  ، و ةالسممعوديفممي المملكممة العربيممة العمممل وزارة لشممروط وأحكممام نظممام 

سممنوات خممدمتهم المتراكمممة كممما هممو مبممين  للممموظفين علممى أسمماس رواتممب الممموظفين األخيممرة وبممدالتهم و
 الواردة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية .بالشروط 

  كتتماب أو يوجمد أي حقموق خيمار أو ممذكرات حمق إ اليوجد أي أدوات دين قابلة للتحويمل إلمى أسمهم ، وال
حقوق مشابهة أصدرها أومنحها المصدر خمالل السمنة الماليمة ، أو إسمترداد أو شمراء أو إلغماء ممن جانمب 

 .ابلة لإلستردادر ألي أدوات دين قالمصد
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 سياسة توزيع األرباح:  - ثامناً 

 ( من النظام األساسي للشركة والذي ينص على :44تستند سياسة الشركة بشأن توزيع األرباح إلى المادة )
 ب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.يتجن .1
العادية وقف هذا من األرباح الصافية ، لتكوين إحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة  %20 بيجنت .2

 التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع .
 أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية ، بناء على إقتراح مجلس اإلدارة ،للجمعية العامة العادية  .3

 لتكوين إحتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة. الصافية
 ال المدفوع.ـمـمن رأس ال %5اهمين التقل عن سـمن الباقي بعد ذلك دفعة أولى للميوزع  .4
 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة. .5
من  (4) توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة يجوز بقرار من مجلس اإلدارة .6

 هذه المادة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة .

 .علماً أن توزيع األرباح المذكورة أعاله يخضع إلعتبارات هامش المالءة و موافقة مؤسسة النقد 

 عن أي حقوق في األرباح. أنه لم يتنازل أحد من مساهمي الشركة وتجدر اإلشارة إلى 
 

 مجلس اإلدارة : - تاسعاً 

للدورة الثالثة والتي نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إ م تم30/04/2014هـ الموافق 01/07/1435ربعاء األبتاريخ 
، من خالل التصويت م 25/06/2017م لمدة ثالث سنوات تنتهي في 26/06/2014بدأت إعتباراً من تاريخ 

 على ترشيحهم. السعودي العربي مؤسسة النقدالتراكمي بعد الحصول على موافقة 
لمدة ثالثة و م 2014يونيو  26مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إعتباراً من تاريخ تم تشكيل  ( أ

 )الدورة الثالثة للمجلس( م 25/06/2017سنوات تنتهي في 
 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وفئة العضوية لكل منهم:
 األعضاء الجدد المستقيليناألعضاء  اإلسم فئة العضوية 

 حسان محمد شوكت محاسني  أعضاء غير تنفيذيين 1

 ال يوجد ال يوجد

2 

 أعضاء مستقلين

 سلمان سالم بن الدن                   

                    بدر عبدالرحمن السياري 3

 خالد حسين علي رضا  4

 طارق هاشم النابلسي 5

 سامي صدقة سندي  6

 مشعل عفيف كرم                            أعضاء تنفيذيين 7

 

  أي عمل تنفيذي في الشركة. نيمارسو األعضاء المستقلين الجميع أن تجدر اإلشارة إلى 

 .اليوجد أعضاء مستقيلين أو أعضاء تم تعيينهم فيما بعد 
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 يه كما تإجتماعا تسعةم 2016 ديسمبر 31 ولغاية م2016 يناير 1 من لفترةعقد مجلس اإلدارة خالل ا ( ب
 :في الجدول اآلتي  ةموضح

 

 إسم عضو مجلس اإلدارة

 اجتماع 
 1رقم 

 اجتماع 
 2رقم

 اجتماع
 3رقم  

 اجتماع
 4رقم 

 اجتماع
 ر5رقم  

 اجتماع
 6رقم  

 اجتماع
 7رقم  

 اجتماع
 8رقم  

 اجتماع
 9رقم  

18/01 17/02 10/04 18/04 22/06 17/10 12/12 20/12  
 مستقلين

20/12 

 حضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر محاسنيشوكت  محمدحسان  1

 لم يحضر لم يحضر لم يحضر وكالة حضر حضر حضر حضر لم يحضر سلمان سالم بن الدن  2

 حضر حضر حضر لم يحضر لم يحضر لم يحضر حضر حضر حضر بدر عبدالرحمن السياري    3

 حضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر مشعل عفيف كرم 4

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر سامي صدقة سندي  5

 حضر حضر وكالة حضر حضر حضر لم يحضر حضر حضر طارق هاشم النابلسي   6

 حضر حضر لم يحضر حضر لم يحضر حضر حضر حضر لم يحضر خالد حسين علي رضا 7

 

 في مجالس شركات مساهمة أخرى:الشركة عضوية أعضاء مجلس إدارة 

 التن   اإلام 
 ال راام التةاالتة األررى

 المي  ي ا ك في اا ية قجلس مدا تها

 اليوجد عضو مجلس إدارة حسان محمد شوكت محاسني 1

 اليوجد عضو مجلس إدارة بدر عبدالرحمن السياري 2

 )غير مدرجة( المحدودة شركة الشرق األوسط إدارةعضو مجلس  سلمان سالم بن الدن 3

4 
 عضو مجلس إدارة مشعل عفيف كرم

 البحرين )غير مدرجة(شركة يو سي إيه للتأمين.
 )غير مدرجة( لبنانالشركة المتحدة التجارية للتأمين .

 مدرجة(شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة )غير  عضو مجلس إدارة خالد حسين علي رضا 5

 اليوجد اليوجد طارق هاشم النابلسي 6

 اليوجد اليوجد سامي صدقة سندي 7

 

(  وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين  هـ

 الشركة أو أي من شركاتها التابعة :

 صفة العضوية اسم عضو مجلس اإلدارة 
 بداية رصيد 

 2016عام 
رصيد نهاية 

  2016عام
صافي التغيير 
 في عدد األسهم

نسبة التغيير في عدد 
 األسهم

 اليوجد اليوجد 490،000 490،000 غير تنفيذي محاسني محمد شوكت حسان 1

 اليوجد اليوجد 5،001 5،001 مستقل دنبن ال مالن سسلما 2

 اليوجد اليوجد 1،750 1،750 مستقل بدر عبدالرحمن السياري 3

 %125 5،000 9،000 4،000 مستقل سامي صدقة سندي 4

 اليوجد اليوجد 1،750 1،750 مستقل طارق هاشم النابلسي 5

 اليوجد اليوجد 59،500 59،500 مستقل خالد حسين علي رضا 6

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد المديرالتنفيذي مشعل عفيف كرم 7

 تعامالت بها، أو أي  أونهايته م2016 في بداية العام لها رصيدفال يوجد  ، أما بالنسبة ألدوات الدين 

 .أوالدهم القصر أزواجهم و ألعضاء مجلس اإلدارة و
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و( وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي 

 من شركاتها التابعة :
 

ييرنسبة التغ يرصافي التغي  العامنهاية   لالتسلس اسم من تعود له المصلحة بداية العام   

 عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين
 1 اليوجد  اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 
 :م2016خالل عام  مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيينز ( مزايا ومكافآت أعضاء 

 

 انــيـــــبـــــال
 المجلسأعضاء 
 ونيالتنفيذ

 )بآالف الرياالت(

غير أعضاء المجلس 
 المستقلينالتنفيذيين و 

 )بآالف الرياالت(

ذيين بمن أكبر خمس تنفي
المدير فيهم المدير التنفيذي و

 بآالف الرياالت() المالي

 257 12 والتعويضات ـدالتـــبــال
4،725 

 780 120 المكافأت السنوية

 4،725 1،037 132 اليـــــمـــــــاإلج

 
 تكون مكافأة رئيس مجلس بحيث  للشركة يالنظام األساس مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة حسب تم صرف

 لاير لكل عضو من أعضاء المجلس. 120،000لاير و  180،000اإلدارة 
  له.لم يتنازل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض 

 اللجان : -عاشراً 

التي واإلدارة ة لمجلس الدورة الثالث مع بداية هاتشكيلإعادة تم  مجلس اإلدارة ،منبثقة من لدى الشركة أربعة لجان 
 هذا التقرير.إعداد واستمرت حتى فترة مهام الموكلة إليها بالللقيام م 2014و يوني 26بدأت بتاريخ 

 : يلي إختصاصها كمافي إطار اإلدارة لمجلس  توصياتهاكل لجنة ترفع 
 

 اللجنة التنفيذية :  -1
تقوم هذه اللجنة بالتشاور مع عضو مجلس اإلدارة المنتدب في إدارة شئون الشركة ، وتباشر كل السلطات التي 

( من النظام األساسي ، وتتابع تنفيذ توصيات المجلس مع إدارة 20يقررها مجلس اإلدارة حسب نص المادة رقم )

، وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية  يات الخاصة بالخطط المستقبلية إليهالشركة وترفع التوص

 : م2016و عدد إجتماعاتهم خالل عام 

 

  
 أعضاء اللجنة

 التنفيذية
 ة العضوية صف

 إجتماع
 1 رقم

إجتماع 
 2رقم 

 إجتماع
 3رقم 

 إجتماع
 4رقم 

18/03 05/04 21/06 10/12 

 حضر حضر حضر حضر   عضو غير تنفيذيو رئيس اللجنة محاسني حسان ال 1

 ضرح ضرح حضر حضر نائب رئيس مجلس اإلدارةو عضو مستقل بن الدن سلمان 2

 حضر حضر حضر حضر العضو المنتدبو  المديرالتنفيذي مـشـعـل كـرم   3
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 لجنة المراجعة : -2
 

 اإلدارة باآلتي :لجنة المراجعة المعتمدة من مجلس مسؤليات مهام من أهم  نإ

  دراسة تقارير المراجعة الداخلية والرقابة النظامية ، واإلشراف وإدارة أنظمتها و متابعة تنفيذ اإلجراءات
 للمالحظات الواردة في تقارير المراجعة .التصحيحية 

  الرأي فيها التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وكذلك السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء
 والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

 مجلس اإلدارة. ورفعها إلى واألولية دراسة القوائم المالية السنوية 

  لممديها نظمام مراقبممة داخلمي فّعممال ممن أجممل تموفير ضمممانات مقبولمة حممول حمايمة كافيممة الشمركة التأكمد مممن أن
 ألصول الشركة ، والكشف عن أي إحتيال أو تزوير أو مخالفة في الوقت المناسب.  

  .دراسة السياسات المالية والمحاسبية المطبقة بالشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها 

  وبخاصمة أي حماالت تثيمر  األطراف ذات الصلة وتعارض المصمالح التمي قمد تنشمأ بالشمركةدراسة حاالت ،
ة يجب علمى اللجنمة تكليمف إدارة المراجعمة الداخليمة بتقمديم لوفي هذه الحا ، مسائل حول نزاهة إدارة الشركة

 تقرير عنها مع بيان كيفية ووقت حدوثها. 

 المتبع في الشركة. الداخلية  دراسة كفاية وسالمة نظام المراقبة 

 جتمماع للمجلمس وقبمل عقمد إحدة على األقل في كل فصمل قبمل أي جتماع بصورة منتظمة وبمعدل مرة واإلا
 جتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين.إلا

 يقتصمر السمنة فمي األقمل علمى واحمدة ممرة اللجنمة ممع جتمماعإ عقمد للشمركة القانونيين المحاسبين على يجب 
 .فقط عليهم

  تقيمميم تقممارير اإلدارة علممى تطمموير الشممركة والمراجعممة الداخليممة والخارجيممة ، ومراجعممة تقممارير مراجعممي
الحسابات الداخلي والخارجي عن مدى فاعلية نظم الرقابة الماليمة الداخليمة ، وتقمديم التقمارير الماليمة وإدارة 

 المخاطر ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المتعلقة  بها .

 يد على سالمة نظام الرقابة الداخلي للشركة .التأك 

 . تقييم مدى فاعلية األنظمة الموضوعة من قبل اإلدارة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر 

 ممدير اإللتمزامد أعماله وتطبيقهما ويسممى  تعيين مسؤول لضمان التقيمد بمختلمف األنظممة واللموائح كمما ور  
مكلفماً بالتأكمد مممن التقيمد التمام بكافممة االشمتراطات التنظيميمة والقانونيممة  وينبغمي أن يكمون  المراقمب النظممامي

ن ويشمل ذلك متطلبات التقارير وعلى مجلس اإلدارة أن يحصل من المراقب النظامي على تقارير دورية ع
اللجنمة  قد عقدت هذهو ، ركة والمتطلبات القانونية األخرىالتنظيمية الداخلية للشمدى التقيد بتلك المتطلبات 

 :التاليجدول الفي وضح كما هو مم 2016جتماعات خالل عام إ تسعة
 

 
 صضة العا ية مام اا  اللجنة 

 مجمتاع

 1  قم
 مجمتاع

 2  قم
 مجمتاع

 3  قم

 مجمتاع

 4  قم
 مجمتاع

 5  قم 

 مجمتاع

 6  قم
 مجمتاع

 7  قم

17/01 18/01 15/02 17/04 20/07 16/10 20/10 

 طارق هاشم النابلسي 1
 رئيس اللجنة 
 عضو مستقل 

 لم يحضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر من خارج الشركة عبدهللا سالم الحيقي 2

  حضر حضر حضر من خارج الشركة أحمد محمد طربوش 3

 حضر حضر حضر  من خارج الشركة خالد محمد الزغيبي 4
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على تكون ألسباب شخصية تقدم عضو لجنة المراجعة السيد أحمد محمد طربوش من عضوية لجنة المراجعة 
من الئحة لجان  28م بما يتوافق مع أحكام المادة 2016فبراير  28االستقالة سارية المفعول إعتباراً من يوم 

السيد تعيين لعربي السعودي ، و تم الصادرة من مؤسسة النقد ا وإعادة الـتأمين المراجعة في شركات التأمين
 إشعار هيئة السوق المالية بذلك. بدالً عنه بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد و خالد محمد الزغيبي

 
 لجنة اإلستثمار : -3

 

موال الشركة ضمن القواعد أل األنسب إلستثمارامهمة هذه اللجنة تحليل ومتابعة السياسة اإلستثمارية ، وإختيار 
تم إعداد السياسية اإلستثمارية  وقد ،والضوابط المنصوص عليها من قبل مؤسسة النقد بأقل مخاطر ممكنة 
التنفيذية واألنظمة الصادرة من الجهات للشركة والمصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة مع التقيد التام باللوائح 

 الرقابية.
 

 : م2016عدد إجتماعاتهم خالل عام و اإلستثماريةسماء أعضاء اللجنة يوضح أ جدولفيما يلي 
 

 
 ة العضويةصف اإلستثمارية أعضاء اللجنة

 4 رقم إجتماع 3رقم  إجتماع 2 رقم إجتماع 1رقم إجتماع 

18/01 10/04 17/10 20/12 

 بدر عبدالرحمن السياري 1
 رئيس اللجنة
 عضو مستقل

 حضر حضرلم ي حضر حضر

 حضري حضر حضر حضر عضو منتدب عفيف كرم مشعل 2

 حضرلم ي حضر حضرلم ي حضرلم ي عضو مستقل خالد حسين علي رضا 3
 

 المكافآت :و الترشيحاتلجنة  -4
 

تعمل هذه اللجنة وفقاً للنظام الذي يتم إقراره بواسطة مجلس اإلدارة ، وتكون مسئولة عن التوصيات بالترشيح 
كما  ، مجلسالسنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية ال لعضوية مجلس اإلدارة والمراجعة

ها باإلضافة إلى وضع ؤرات التي يمكن إجرايتقوم بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة و رفع التوصيات في شأن التغي
معايير ت إستخدام سياسات واضحة لمكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسا

 م2016خالل عام حضورهم فيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت و،  ترتبط باألداء
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 لجنةأعضاء   
 الترشيحات والمكافآت

 صفة العضوية
 2رقمإجتماع  1رقمإجتماع 

11/10 27/12 

 حضر حضر رئيس اللجنة مشعل عفيف كرم 1

 حضر حضر عضو مستقل سلمان سالم بن الدن 2

 حضر حضر عضو مستقل  سامي صدقة سندي 3
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 :إدارة التدقيق الداخلي - إحدى عشر

 ويقوم بمايلي: كي بي إم جيب الداخلي في الشركة هذا العام مكت تولى إدارة التدقيق

 المخاطر خلية بالشركة وفق منهجية تعتمد على تحديد افحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الد
وتقييمها تبعاً للمعايير المتبعة ، وإستناداً إلى القواعد التنظيمية إلدارة التدقيق الداخلي الموافق عليها من 

 قبل لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة في الشركة.

  تقدم إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها إلى لجنة المراجعة باإلستناد إلى خطة التدقيق الموضوعة في بداية
 لعام بإشراف لجنة المراجعة.ا

 ة التنفيذية واإلدارات المعنية لى اإلدارائية إلى لجنة المراجعة مع نسخة إترسل التقارير بصفتها النه
 والتوصية بإتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة أي مالحظات واردة في تقاريرها.

 سليم وفعال ، بما يحقق  وضع الضوابط الكفيلة لتحسين اآلداء اإلداري والوصول إلى نظام رقابة
 أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية.

 .معالجة دفع المطالبات وعمليات التسوية 

 .عمليات المصادقة على خدمة العمالء 

 .مراجعة الموارد البشرية 

 .مشاركة لجنة المراجعة بمناقشة أية مالحظات جوهرية تتعلق بعمل الشركة 

 : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخليةإثنى عشر : 

التقرير بها إلى لجنة المراجعة  تم التيم بعض المالحظات 2016تضمنت نتائج المراجعة السنوية خالل عام 
 : منها و والتي قامت بدورها بتوجيه اإلدارات المسئولة إلتخاذ الالزم

 قسام ذلك العالقةمع اإلدارات واألتم إتخاذ اإلجراءات التصحيحية  وقدات التأخير في تسوية المطالب 
لاير 2000طالبات التي تقل مبالغها عن أيام عمل بالنسبة للم 3تتجاوز  والعمل على تسويتها خالل مدة ال
 بالنسبة لباقي المطالبات. نظاميةسعودي ، وعدم تجاوز المهلة ال

  تم تسديد مبالغ التعويض  العمل علىبعض حاالت الـتأخير في تسليم المتضررين شيكات التعويض ، وتم
 . ذلكتأخير في  لتالفي أي بدأل من إصدار الشيكات إلى حسابات المستفيدين البنكية مباشرة

 لة بإستكمالها دارة المسئووجود نقص في بعض المستندات المطلوبة لملفات المطالبات ، وقد تم توجيه اال
على الفور ، كما تم التعاقد مع شركة أرشفة متخصصة لتسهيل عملية الحصول على الملفات المطلوبة 

 عند طلبها.
 

 القوائم المالية : عتمادإ -عشر الثةث
 
الموافق  هـ26/05/1438 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخم 2016لعام السنوية عتمدت القوائم المالية أ

وبهذا يتقدم مجلس اإلدارة بخالص شكره وإمتنانه لجميع المساهمين لثقتهم العالية في الشركة ،  م23/02/2017
 المبذولةكما يسجل مجلس اإلدارة تقديره أيضاً إلدارة الشركة والعاملين فيها على جهودهم  ، والقائمين عليها

 خالل فترة موضوع هذا التقرير .


