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 تقرير مجلس اإلدارة
 

 المحترمين              السادة/ مساهمي شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

 

   ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

عمال السنوي عن نتائج أ التقرير م( أن يقدإتحاد الخليجيسر مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني )

 .م2015 ديسمبر 31ية في المنته المالية ةللسن ونشاطات الشركة
 

 أوالً :  نشاط الشركة الرئيسي: 

فقاً و األخطار بشكل عام وكل ما يتعلق بهاضد التأمين  مزاولة أعمال على المملكةفي  نشاط الشركة الرئيسي يتمثل

األنواع  يغطيو نظمة ذات الصلة ،ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح التنفيذية وتعديالتها وكافة األ

 التالية:

 التأمين الصحي )الفردي / الجماعي(. -

أمين الت تأمين المركبات )تأمين المركبات الشامل/ تأمين المركبات ذات المسؤولية تجاه الطرف الثالث أي -

 ضد الغير(. اإللزامي

 تأمين الحماية للمجموعات. -

 تأمين ضد مخاطر السفر. -

 وهي: أو التأمينات العامة ىفروع التأمين األخر -

 (.تأمين النقل الجوي والبحري والبري )ويشمل تأمين النقل (1

 تأمين جسم السفينة والمسؤوليات( )ويشملالتأمين البحري  (2

الممتلكات/ التأمين ضد الحوادث الشخصية/ تأمين مسؤولية أصحاب العمل/  )تأمينغير البحري التأمين  (3

العامة أو مسؤولية المنتج/ تأمين السرقة/ تأمين خيانة األمانة/  المسؤولية مسؤولية المهنية/ تأمينتأمين ال

 (./ تأمين اإلرهاب والتخريب/ تأمين الحريق/ التأمين الهندسيتأمين األموال

 

وتمارس الشركة نشاطها في المملكة من خالل الفروع التالية المرخصة لها من الجهات ذات العالقة باإلضافة إلى 

 قطة بيع موزعة في معظم مناطق المملكة:( ن13عدد )

 الدمام )المنطقة الشرقية( –المقر الرئيسي  -1

 فرع المنطقة الغربية -2

 فرع المنطقة الوسطى -3
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  م:2015استعراض تحليلي ألداء الشركة المالي خالل العام 

 ويوضح الجدول التالي نتائج األعمال خالل العام )بآالف الرياالت(.

 انــــــــــــالبي
تأمين ال

 الصحي

تأمين 

 المركبات

تأمينات 

 أخرى
 اإلجمالي

 224,925 112,858 82,024 30,043 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 121,075 22,215 46,596 52,264 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 34,359 27,256 7,103 - عموالت إعادة التأمين

 (80,578) (4,025) (41,247) (35,306) صافي المطالبات المتكبدة

 (17,785) (9,378) (7,069) (1,338) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 52,453 36,381 (284) 16,356 صافي نتيجة االكتتاب

 710 - - - إيرادات عموالت

 20,252 - - - إيرادات أخرى, صافي

 ((30,966 - - - رواتب إدارية وتشغيلية

 (17,676)    مصاريف إدارية وعمومية أخرى

 (151,623)    مجموع التكاليف والمصاريف

 24,773    عمليات التأمينفائض من 

 

 

 

 

 :المكتتبة التأمين قساطالذي يوضح إجمالي أ ويمكن أيضاً مالحظة ذلك من خالل الشكل البياني التالي
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 اإلنجازات والخطط والقرارات و لشركة المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطرثانيا: وصف لخطط وقرارات ا

 المهمة:

 

 اإلنجازات والخطط والقرارات المهمة:

  يلي: ما هانمونورد م  2015ديسمبر  31ستراتيجية خالل السنة المالية المنتهية في إإنجازات  حققت الشركة

ض هامش المالءة المالية للشركة خالل انخف حينما  -سعودي مليون لاير  220زيادة رأس مال الشركة بمقدار -1

ن هامش تحسيالعمل على عن النسبة المقررة من مؤسسة النقد العربي السعودي، قررت الشركة  ةالماضي عواماأل

زيادة رأس مال بمجلس اإلدارة فقد أوصى عن طريق زيادة رأس مال الشركة، وعليه وذلك المالءة المالية 

تقدمت الشركة لمؤسسة النقد بطلب زيادة رأس المال وعليه فقد مليون لاير سعودي،  220يساوي  الشركة بما

لخطوات واإلجراءات التي س المال وارأزيادة مقدار  من خالل مذكرات تفصيلية وخطة عمل للشركة متضمنة  

س أيادة رزطلب عودي على وافقت مؤسسة النقد العربي السقد و ستتبعها الشركة لتحسين هامش المالءة المالية.

تساهم في تحسين هامش المالءة المالية و أداء الشركة وف المال. ونشير هنا الى أن زيادة رأس مال الشركة س

 السنوية إن شاء هللا.الشركة  سينعكس إيجابياً على نتائجبدوره التشغيلي والذي 

 ملف وتم العمل على إعداد أولوية.حقوق أسهم وطرح دارة االكتتاب ن الجزيرة كابيتال كمستشار مالي إلتم تعيي -2

  هيئة السوق المالية.ة على زيادة راس المال لتقديمه لالموافق

مليون  100س مال الشركة بمبلغ أأوصى مجلس إدارة الشركة بالتمرير للجمعية العامة غير العادية بتخفيض ر -3

وسيمكن الشركة من توزيع أرباح  الشركةالخسائر المتراكمة على شطب منها لعدة أسباب  لاير سعودي وذلك

على مساهميها في المستقبل ، وسيساهم في العرض السليم لحقوق المساهمين في القوائم المالية السنوية للشركة 

في المستقبل ، وكذلك دعم الشركة لتحقيق خطة عملها المستقبلية ،  تماني مقبولئوالمحاقظة على تصنيف إ

مال  سأ. علماً بأن عملية تخفيض ر لسهم الشركة في سوق األسهم المتداولة والحصول على عرض سعر أعلى

الشركة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على التخفيض والتي سوف يتم 

 ليها في وقت الحق. إالدعوة 

لطبي من مجلس الضمان الصحي حصلت الشركة على التجديد والتأهيل السنوي لممارسة النشاط في القسم ا -4

 التعاوني.

 حصلت الشركة على الموافقة النهائية على وثيقة تأمين التخريب واإلرهاب من مؤسسة النقد العربي السعودي. -5

قامت إدارة الشركة بالتواصل مع إدارة الشريك اإلستراتيجي لتسوية الحسابات المالية  2015خالل العام المالي  -6

انت واردة كتحفظ في تقرير المحاسب القانوني في السنوات السابقة وقد تم اعتماد ما تم بين الشركتين والتي ك

التوصل اليه من تسوية للحسابات من قبل مجلس ادارة الشركتين وتم عكس تأثير تلك التسويات في السجالت 

 عاً لذلك. المحاسبية وعليه فقد تم إزالة التحفظ الخاص بهذه الفقرة وإعتماد القوائم المالية تب
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إدارة  ت،المطالبا. )إدارة اتدارفي العديد من اإل لين في المناصب القيادية في الشركةهمؤ مسؤولينتم تعيين  -7

 (.غربيةالالمنطقة  إدارة، الموارد البشرية

مما سيمكن الشركة من رفع مليون لاير سعودي  3.2قامت الشركة بتعزيز االحتياطيات الفنية بزيادة وقدرها  -8

  ها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.كفاءت

   

 خطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية: 

 سنوات منذ يةالدول المالية التقارير معايير بموجب وقوائمها المالية بياناتهافي  بالفعلبما جاء  ملتزمة الشركة إن

 .لمحاسبةل الدولية والمعايير الدولية يةالمال التقارير معايير لتنفيذ بهذا الخصوص خطة يلزم ال لذلك عديدة،

 :ووضعها من الناحية الماليةالشركة  قييم إستراتيجيةت

 استراتيجية الشركة

ية جاد طريقة منطقيالقوي على هامش تعدد األعمال وا وضعت الشركة استراتيجية عمل مركزة تتضمن التركيز

مل عالى التركيز على النمو المعتدل في خطوط  من شأنها خفض التكاليف، وتتطلعوالتي ألساسيات التكاليف 

ية ، وإدارة الحسابات الرئيسوسطاء التأمين الغير إلزامية من خالل  إلزامية للعمل واالستمرار في تطوير الخطوط

المخاطر التأمينية ، وتخطط لزيادة تحسين   والقنوات المباشرة ، وتستمر في لعب دور متزايد األهمية في حالة

في دفع   كوسيط متضمنه نهجها. وتخطط لتعزيز استراتيجية الوسيط من خالل المقترحات المتخصصة مشاركتها

، وجعل تعامالت  عجلة النمو المربح في القطاعات التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل وسطاء

 الوسطاء مع الشركة في غاية السهولة والسرعة والتناغم.

جيه جهودها نحو تطوير وتنفيذ المقترحات الفعالة و خدمة الحلول لتوسيع قاعدة الشراكة، وتخطط الشركة أيضا لتو

في حين زيادة االستفادة واستخالص القيمة من عالقاتها الحالية. وإلى جانب هذه األنشطة سوف تواصل الشركة 

ط الشركة لمواصلة جهودها ، وتخط على الحسابات الرئيسية الحفاظ على تركيزها على الخدمة الفعالة واإلبقاء

 . مالءوالع أعمالها لشركاءالرامية إلى تعزيز الكفاءة في جميع عملياتها التجارية، بهدف توفير خدمات أفضل 

 

حالتها ب" فيما يتعلق ببعض خطط الشركة وتوقعاتها المتعلقة بيانات تطلعية" علىقد يحتوي هذا التقرير مالحظة:

قين ألنها تنطوي على المخاطر وعدم الي  التطلعية، جميع البيانات بطبيعة الحالالنتائج. المالية المستقبلية واألداء و

عمل ظروف الأمور أخرى، الاألحداث والظروف المستقبلية التي هي خارجة عن إرادة الشركة، بما في ذلك بتتصل 

 ر الفائدة وأسعار الصرف،االقتصادية المحلية والعالمية والمخاطر المرتبطة بالسوق مثل التقلبات في أسعا

 اهوالسياسات واإلجراءات التي تتخذها السلطات التنظيمية، وأثر المنافسة، والتضخم، واالنكماش، وتأثير توقيت

، فضال عن أثر  في المستقبلاإلندماجات أو المستقبلية  ن من عمليات االستحواذيوغيرها من أوجه عدم اليق

ع المالي الوضالشركة. ونتيجة لذلك، فإن  تتعامل معهاالتي  طات القضائيةالسلالتشريعات واألنظمة األخرى في 
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قد تختلف بشكل جوهري عن الخطط واألهداف والتوقعات الواردة في البيانات في المستقبل واألداء والنتائج للشركة 

 التطلعية للشركة. 

بموجب  ، إال في ما يتعلق بأي شرط تطلعية أي التزام لتحديث أي بياناتبالشركة تتعهد ال يلتزم مجلس اإلدارة وال 

 القوانين أو اللوائح المعمول بها. ال شيء في هذا التقرير ينبغي أن يفسر على توقعات األرباح.

 ملخص المركز المالي:

2013 2014 2015  

 موجودات عمليات التأمين   

 النقد وما في حكمه 69،233،575 92،747،722 29،876،847

 أقساط وأرصدة تأمين مدينة 91،604،756 105،751،871 248،014،908

 موجودات أخرى 226،243،252 206،605،701 263،551،794

541,443,549 405,105,294 387,081,583  

   
المطلوبات والفائض المتراكم من عمليات 

 التأمين

 ذمم دائنة 64،074،447 54،984،604 59،244،649

 إحتياطيات فنية 255،502،933 287،149،694 352،841،820

 مطلوبات أخرى 67،504،203 62،970،996 129،357،080

541,443,549 405,105,294 387,081,583  

 موجودات المساهمين   

 النقد وما في حكمه 72،177،583 67،014،533 101،198،693

 موجودات أخرى 66،856،379 108،078،523 102،660،951

203,859,644 175,093,056 139,033,962  

    

 مطلوبات المساهمين 12,026,508 59,224,571 78,216,212

    

 حقوق المساهمين 127,007,454 115,868,485 125,643,432

    

 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين 139,033,962 175,093,056 203,859,644

 مؤشرات الوضع المالي لعمليات التأمين   

 رأس المال العامل 75،469،844 72،413،380 92،102،644

 نسبة التداول المالية 1.00 0.97 0.94

 نسبة سرعة الدوران 0.44 0.54 0.54

 معدل دوران  الذمم المدينة 2.35 2.17 1.80

 هامش المالءة المالية 69% 6%- 37%-

 مؤشر الوضع المالي لعمليات المساهمين   

ل الماليةنسبة التداو 7.14 19.22 28.64  

 نسبة سرعة الدوران 6.92 19.16 28.63
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 ملخص نتائج عمليات التأمين 2015 2014 2013

 )باآلآلف( لاير لاير لاير

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 224،925 341،837 387،542

 صافي األقساط المكتسبة 121،075 207،485 199،216

يراداتإجمالي اإل 176،396 248،724 239،366  

 إجمالي المصروفات (151،623) (256،435) (268،459)

/عجز عمليات التأمينربح صافي 24،773 (7،711) (29،093)  

 

 ال األشهر مدى على الديون لسداد كافية موارد لديها الشركة كانت إذا ما قيست الذي المالية نسبةال هي الحالية والنسبة

 تالسنوا خالل الحالية النسبة من المقارنة من مالحظته يمكن المالي وضعال في جوهري تحسنهناك . المقبلة 12

 .2015 عام في %100 2013 عام في %94 من تحسنت الحالية النسبة حيث الماضية الثالث

 

 الشركة نتتحس يضاً أ .القصير المدى على المالية االلتزامات تلبيةل لشركةا مكنت مدى مقياس هي سرعة الدوران نسبة

 .سنوات ثالث فترة مدى على سرعة الدوران نسبة حيث من %44 إلى %54 من

 

 لمستحقا دوران تحسين تم. أصولهاالشركة في إستخدام  كفاءة مدىالتي تقيس  نسبةال هي المدينة الذمم دوران معدل

 مرات 2.35 جمعتالتي  التحصيالت ذلك ويعكس. 2015 عام في مرة 2.35 إلى 2013 عام في مرة 1.80 من

 .2013 عام خالل مرة 1.80 مع بالمقارنة 2015 عام اللخ

 

 وبالمطل مالءةال هامشب شركةال حتفظت لم. أعاله الجدول من مالحظتها يمكنالمالية  المالءةهامش  نسبة في تحسن

 خالل من الشركة مال رأس في زيادةشركة ال اإلدارة قبل من التدابير وتشمل. النقص لتعويض تدابير تتخذهي و

  .للشركة التشغيلي األداء وتحسين مليون لاير 220 وق أولية بـمبلغ مقدارهحق أسهم ارإصد
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 توقعات الشركة المستقبلية:

 مانورد أهمها ك حيث التي من الممكن أن تتأثر بها الشركة والتي نتوقعها على المدى القريب األمورهناك بعض 

 يلي : 

 .ميةالمحلية والعال لوصول إلى تصنيف عالي ضمن شركات التأمينل ات أفضلالشركة إلى مستوي بخدمات اإلرتقاء -1

ادة أسعار منتجات المتوقع زي السوق المحلي ومتطلبات الجهات المشرفة ذات العالقة،  من حسب إتجاهات ومؤشرات -2

 ة المالية.لشرك، مما سوف ينعكس إيجاباً على نتائج االمركبات والتامين الصحي تأمينالتأمين وخصوصاً في قسمي 

من المتوقع استحواذ الشركة على حصة مبيعات اكبر في سوق التامين السعودي بعد استكمال االجراءات النظامية بعد  -3

 للشركة. زيادة رأس المال وتحسين هامش المالءة المالية

م في زيادة يساهسسويقها مما تفي بدء أخذ الموافقات النظامية من الجهات ذات العالقة للمين جديدة بعد إضافة منتجات تأ  -4

  وحصتها السوقية.  ربحية الشركة

تنفيذ خطة الشركة إلفتتاح عدد من نقاط البيع الجديدة بالمملكة بعد أخذ الموافقات النظامية من الجهات ذات العالقة ، مما  -5

 سيساهم في زيادة ربحية الشركة من خالل زيادة المبيعات.

 الشركة حسب متطلبات الجهات النظامية.العمل على رفع نسبة السعودة في  -6

 .في إستراتيجتها المستقبليةالشركة  بيع اإللكتروني والذي أقرتهنظام ال تطويرالعمل على  -7

رهم ايوجد لدى الشركة توجه إلستقطاب كوادر الطلبة الجامعيين للعمل لدى الشركة في الفترة التطبيقية من مشو -8

  األكاديمي. 
 

 

 : لةالمحتمالمخاطر إدارة 
 

هناك عدد من المخاطر التي من الممكن أن تواجهها الشركة خالل مسيرتها في قطاع التأمين والتي نورد أهمها فيما 

 يلي:

ي ي إلى ما دون تكلفة المطالبات فنددد المنتجات وتفاوت األسعار المتحول تعمين أالمنافسة بين شركات الت -1

 .سوق التأمين

 .الف نسب الخصومات المقدمة للشركاتواخت إرتفاع أسعار مزودي الخدمة -2

قدرة الشركة على إستقطاب واإلحتفاظ بالكوادر ندرة وجود الكوادر السعودية المؤهلة مهنياً في سوق التأمين و -3

 .المهنية المؤهلة

 العمل على تحقيق عائد مقبول إلستثمارات الشركة ضمن السياسات المقررة من قبل الجهات الرقابية. -4

امش المالءة المالية مع النمو المنخفض لإليرادات إلى حين تحسين هامش المالءة المالية مخاطر ضغوطات ه -5

 في الشركة.

 عدم سداد قيمة ما تم التوصل إليه مع الشريك اإلستراتيجي حول تسوية الحسابات المالية.مخاطر  -6

 المخاطر الطبيعية، مثل السيول واألمطار على بعض مناطق المملكة. -7

 ة.الجرائم المالي -8
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 :ثالثاُ : السعودة والتدريب 
 

  :السعودة

إلى زيادة نسبة السعودة من خالل استقطاب الكفاءات المهنية السعودية وتأهيل  2015تسعى الشركة خالل العام 

وتطوير الشباب السعودي وإعدادهم لسوق التأمين وهي ملتزمة بتطبيق الئحة "متطلبات التعيين في المناصب 

 .م عن مؤسسة النقد العربي السعودي7/2013ة في شهر القيادية" الصادر
 

موظفاً  241وبلغ عدد موظفي الشركة  %44إلى  %40ما بين  2015وتراوحت نسبة السعودة خالل العام المالي 

موظفاً سعودياً ويجري العمل حالياً على رفع هذه  107بعدد  %44م ، ووصلت نسبة السعودة 31/12/2015في 

الحد المطلوب ، وذلك من خالل برامج تدريب مرتبطه بالتوظيف وبرنامج الدعم اإلضافي لألجور النسبة لتصل إلى 

 بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(.
 

 :التدريب

تعتبر الكوادر البشرية )موظفي الشركة( من أهم عوامل النجاح ألي منشأة ولذلك قررت الشركة اإلستثمار في 

 عن طريق إنشاء قسم تدريب عمل على تصميم برامج تدريب حققت النجاحات التالية:الكوادر البشرية 

وصلت نسبة النجاح في اختبار الشهادة األلزامية لمؤسسة النقد العربي السعودي في مادة مبادئ وممارسات 

كذلك وجاري إستكمال برنامج التدريب ليشمل كل فرد جديد ينضم الى الشركة و % 90إلى   IFCE التأمين

 األشخاص الذين لم يشملهم التدريب.
 

من  DIP قامت به الشركة من إبرام لعقد تدريب يمكن كافة موظفي الشركة من الحصول على دبلوم  إستكماالً لما 

 خالل دراسة المواد التالية: بالبحرين من BIBFبالتعاون مع معهد CII معهد التأمين القانوني بلندن

           اتتأمين السيار 

           التأمين التكافلي 

           التأمينات العامة 

           قانون التأمين 

           أعمال التأمين 

قسم التدريب  ، وجاري التحضير واإلعداد من طرف %85ووصلت نسبة النجاح في مادة التأمينات العامة إلى 

 أمين التكافلي و السيارات وذلك أقرب وقت ممكن.مادتي الت  لتجهيز موظفي الشركة لدخول اإلختبار في

  اإلستمرار في دعم وتشجيع إدارة التدريب في الشركة إلستقطاب عدد أكبر من الموظفين وتدريبهم للحصول

 على شهادات تأمين مهنية تؤهلهم لممارسة اعمالهم بشكل يرفع من كفاءتهم في سوق العمل وقطاع التأمين.

 يب الطلبة الجامعيين خالل الفترات الصيفية )ضمن برامج الشركة للتدريب الصيفي(فتحت الشركة مجاال لتدر 
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  ًخالل خمس سنوات وخصوم الشركة ونتائج أعمالها  ألصولالمعلومات المالية  :رابعا: 

  فيما يلي جداول توضح النتائج المالية المقارنة إلصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها لخمس سنوات، حيث منيت

  الف لاير.12،358أرباح صافية وقدرها  2015ركة خالل العام الش

 

 ديسمبر 31قائمة المركز المالي كما في 

 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 البيان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي قائمة المركز المالي )باآلالف(

      موجودات عمليات التأمين:

 48,674 74,810 29,877 92,748 69,234 ا في حكمهالنقد وم

 180,059 187,098 224,424 105,752 91,605 أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة

 288,240 303,163 310,130 206,605 226,243 موجودات أخرى

 516,973 565,071 564,431 405,105 387,082 مجموع موجودات عمليات التأمين

      موجودات المساهمين:

 42,687 32,359 101,199 67,015 72,178 النقد وما في حكمه

 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 وديعة نظامية

 164,945 173,303 103,648 86,078 44,856 موجودات أخرى 

 229,632 227,661 226,847 175,093 139,034 مجموع موجودات المساهمين

 746,605 792,732 791,278 580,198 526,116 مجموع الموجودات

      مطلوبات عمليات التأمين:

 24,283 32,803 32,434 11,787 16,820 ذمم معيدي تأمين دائنة

 392,937 405,681 393,032 287,246 255،503 إحتياطيات فنية 

 99,753 126,587 138,965 106,072 114,759 مطلوبات أخرى 

 516,973 565,071 564,431 405,105 387,082 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

      مطلوبات وحقوق المساهمين:

 80,537 72,808 101,204 59,225 12,027 مطلوبات المساهمين

 149,095 154,853 125,643 115,868 127,007 حقوق المساهمين
 229,632 227,661 226,847 175,093 139,034 المساهمينمجموع مطلوبات وحقوق 

 746,605 792,732 791,278 580,198 526,116 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 ديسمبر 31في المنتهية  قائمة الدخل للسنة

 

 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 البيان

 قائمة الدخل )باآلالف(
ئج عمليات التأمين والفائض قائمة نتا

 المتراكم المعاد إصدارها

 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 328،776 417،505 387،542 341،837 224،925 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 145،250 200،942 199،216 207،485 121،075 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 35،558 41،568 38،514 41،044 34،359 دة التأمين عمولة إعا

 2،006 5،092 1636 195 20،962 إيرادات أخرى 

 182،814 247،602 239،366 248،724 176،396 مجموع اإليرادات 

 (260،712) (294،403) (338،260) (301،277) (204،500) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (153،405) (165،538) (184،831) (186465) (80،578) صافي المطالبات المتكبدة 

 (30،235) (41،462) (32،379) (28،549) (17،785) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 

 (58،403) (32،158) (51،249) (41،421) (53،260) مصاريف أخرى 

 (242،043) (239،158) (268،459) (256،435) (151،623) مجموع التكاليف والمصاريف 

 (59،229) 8،444 (29،093) (7،711) 24،773 فائض )عجز( من عمليات التأمين 

      قائمة دخل المساهمين : 

 927 1،664 2،876 4،092 1،167 إيرادات استثمارات 

 (59،229) 7،599 (29،093) (7،711) 22،296 فائض )عجز( من عمليات التأمين

 (2،410) 2،467 (3،015) (2،670) (11،105) مصروفات عمومية وإدارية 

 (60،712) 6،796 (29،232) (6،289) 12،358 صافي ربح )خسارة ( الفترة 
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 جاء في تقرير المراجعين الخارجيين لفت اإلنتباه الى:
  سمبر حول ا 4االيضاح رقم شركة خالل دي ستلمت ال خطاب )"الخطاب"(  2015لقوائم المالية المرفقة، حيث ا

من مؤسسة النقد العربي السعودي ) "ساما" ( يتضمن توضيحاً للمبالغ التي يجب على الشركة سدادها لشركة 
حفظة التأمين اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المخاطر)مغلقة معفاة(، طرف ذي عالقة, مقابل االستتتتتتتتحواذ على م
، من بين 2008وصافي األصول المحّولة من شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المخاطر إلى الشركة في عام 

أمور أخرى. قامت الشتتتتتركة بتستتتتتجيل بعض التعديالت التي نتجت عن ذلك، في القوائم المالية المرفقة للستتتتتنة 
 ب.وفقاً لما ورد بهذا الخطا 2015ديسمبر  31المنتهية في 

 ب( حول القوائم المالية المرفقة، الذي يشتتير إلى أن صتتافي األرصتتدة المدينة المطلوبة  كما  28إليضتتاح رقم ا(
من شتتتركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشتتتاريع القابضتتتة ش.م.ب )م( )"المشتتتاريع  2015ديستتتمبر  31في 

حل خالف حتى تم تسويتها في شهر مليون ريـتتتتتتتال سعودي كانت م 29.07القابضة"(، مساهم بالشركة، تبلغ 
. وأكدت المشاريع القابضة على أنه سيتم سداد صافي المبالغ المطلوبة خالل ستة أشهر من تاريخ 2015يونيو 
 .2015ديسمبر  31

  رجب  28حول القوائم المالية المرفقة، حيث أقّر مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  1اإليضتتتتتتاح رقم
ـ )الموا1435 مليون  220( برفع توصية إلى المساهمين لزيادة رأس مال الشركة بمقدار 2014مايو  27فق ه

 17هـتتتتت )الموافق 1436ذو الحجة  4ريـتتتتتال سعودي من خالل طرح أسهم حقوق أولوية. استلمت الشركة في 
الحصتتول  ( موافقة مؤستتستتة النقد العربي الستتعودي على زيادة رأستتمالها، والشتتركة حالياً بصتتدد2015ستتبتمبر 

ربيع  13على موافقة هيئة الستتتوق المالية ومستتتاهميها. أيضتتتاً، أقّر مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 
( برفع توصية إلى المساهمين بتخفيض رأس مال الشركة إلطفاء 2015ديسمبر  24هـتت )الموافق 1437األول 

مليون ريـتتتتتتتتتال ستتعودي. الحقا للستتنة  100كحد أقصتتى مبلغ  2015ديستتمبر  31الخستتائر المتراكمة كما في 
( تقليل 2016يناير  26ه )الموافق 1437ربيع الثاني  16، قرر مجلس اإلدراة في 2015ديسمبر  31المنتهية 

مليون ريـتتال سعودي. إن اإلجراءات النظامية وموافقات المساهمين  90هذا التخفيض في رأس المال إلى مبلغ 
 زال معلقة حتى تاريخ هذا التقرير.المتعلقة بتخفيض رأس المال الت

  حول القوائم المالية المرفقة والذي ورد فيه أن هذه القوائم المالية قد تم إعدادها وفقاً لمعايير  2اإليضتتتتتتتاح رقم
( وليس وفقاً للمعايير المحاستتتتتتتبية المتعارف عليها في المملكة العربية IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية )

 السعودية.
 

عتقد الشرررررركة بأنه ال يوجد تغييرات جوهرية في حال إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير وت
 المالية عوضاً عن إعدادها حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
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 :وشركاتها التابعةالشركة إلجمالي إيرادات  في التحليل الجغرا :خامساً 

من  م2015ديسمبر  31في  لشركة خالل الفترة المنتهيةلأقساط التأمين المكتتبة الجدول أدناه يوضح إجمالي 

، كما أنه ال يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج ألف لاير 224,925وقدره عمليات التأمين داخل المملكة 

 المملكة.

 الفروع:

 اإلجمالي فروع الشركة البيان السنة

 المنطقة الشرقية 
 الف لاير سعودي

 المنطقة الوسطى
  سعوديالف لاير

 المنطقة الغربية
 الف لاير سعودي

 م2015
إجمالي أقساط 

 ألف لاير  224،925 52،921 60،927 111،077 التأمين المكتتبة 

 م2014
إجمالي أقساط 

 ألف لاير  341،837 73،457 48،804 219،576 التأمين المكتتبة 

 م2013
إجمالي أقساط 

 ألف لاير 387،542 121،801 47،143 218،599 التأمين المكتتبة 

 

 لاير سعودي وهو عبارة عن إيرادات نقاط البيع داخل ألف  14,954مبلغ  يتضمن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 م.2015خالل العام المالي المملكة 

 

 تحليل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب مناطق المملكة

 

111,077

60,927

52,921

المنطقة الشرقية

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية



 
 
 

    
 

 
16 

 

 

  القطاعات التشغيلية: 
 الوحدة: ألف لاير                                                                                      

   2013 2014 2015 القطاع
 150،829 130،301 30،043 الصحي 

 105،604 74،780 82،024 المركبات 

 57،048 60،560 38،792 البحري

 32،641 34،208 36،977 الممتلكات

 16،587 19،125 15،590 الهندسي

 24،833 22،863 21،499 الحوادث العامة

 387،542 341،837 224،925 المجموع 

 

  :إجمالي أقساط التأمين خالل الثالث سنوات في جميع قطاعات التأمين للشركة بالمملكة
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  :ًالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:سادسا  

الف لاير للعام  341،837، مقاب   الف لاير 224،925( GWPبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل العام ) -

الف  99،654( خالل العام NWP. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة )%34السابق وذلك بإنخفاض وقدره 

 .%47الف لاير للعام السابق، وذلك بإنخفاض وقدره  186،558لاير، مقاب  

ألف لاير، مقاب    121،075، 2015بلغ صافي أقساط  التأمين المكتسبة خالل  العام المالي المنتهي في  -

 . %42وقدره نخفاض ألف لاير للعام السابق وذلك بإ 207،485

لاير للعام السابق، وذلك  186،465الف لاير، مقاب   80،578بلغ صافي المطالبات المتحملة خالل العام  -

 .%57وقدره نخفاض بإ

ألف لاير  248،724الف لاير مقاب     176،396م 2015بلغ مجموع  اإليرادات خالل العام المالي  المنتهي في  -

 .%29وقدره  نخفاضللعام السابق، وذلك بإ

بلغ فائض )عجز( عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية(  -

 ( الف لاير للعام السابق. 8،037الف لاير، مقاب  عجز قدره ) 24،063

( الف لاير للعام 6،289الف لاير، مقاب  صافي خسارة وقدرها   )   12،358قب  الزكاة    بلغ صافي  الربح -

 السابق.   

 (  لاير للعام السابق.0.29لاير، مقاب   )خسارة(   ) 0.56بلغت ربح السهم  -
 

 

  :سابعاً: النتائج التشغيلية للسنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة 

ألف لاير سعودي مقارنة بصافي  12،358بلغت  2015ديسمبر  31وية كما في حققت الشركة صافي أرباحاً سن

ألف لاير  خالل الفترة المماثلة من العام السابق. ويعود السبب في تحقيق األرباح مقارنة  6،289خسائر بلغت 

ادات ألف لاير، الزيادة في اإلير 105،312بالخسائر الى اإلنخفاض في صافي المطالبات المتحملة بمبلغ 

ألف لاير، واإلنخفاض في تكاليف إصدار وثائق التأمين بمبلغ وقدره  20،383األخرى)المصاريف( بمبلغ صافي بلغ 

ألف لاير والتي  6،866ألف لاير، واإلنخفاض في مجموع الرواتب التشغيلية واإلدارية بمبلغ وقدره  10،765

ألف لاير، الزياده في المصاريف  76،366بمبلغ وقدره سويت جزئياً باإلنخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة 

ألف  9،500ألف لاير، اإلرتفاع في مخصصات المخاطر السارية بمبلغ  14،087اإلدارية والعمومية األخرى بمبلغ 

ألف لاير، اإلنخفاض في إبرادات عموالت إعادة التأمين بمبلغ  8،459لاير، وانخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ وقدره 

ألف لاير، اإلنخفاض في إيراد إستثمارات  4،586ألف لاير، اإلرتفاع في المخصصات األخرى بمبلغ  6،685ره وقد

 ألف لاير. 2،477ألف لاير والمحول الى حساب فائض المساهمين بمبلغ  2،925أموال المساهمين بمبلغ وقدره 
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  ًسياسة توزيع األرباح : ثامنا: 
 

لنظام االمساهمين حسب سياسة توزيع األرباح المعتمدة في يع األرباح على الشركة بتطبيق سياسة توز تقوم

 كما يلي:  44في مادته  الخاص بها األساسي

 ُتجنب الزكاة وضريبة الدخل. .1

ذا إ للجمعية العامة وقف هذا التجنيب من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز (%20)ُيجنب  .2

 موع رأس المال المدفوع. وصل إجمالي االحتياطي إلى مج

يجوز للجمعية العامة العادية، وبناء على توصية من مجلس اإلدارة، تخصيص نسبة معينة من األرباح السنوية  .3

 لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض خاص أو أغراض خاصة تحددها الجمعية العامة. 

 من رأس المال المدفوع.  %5عن نسبة  يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ما ال يقل .4

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة. .5

الواردة  (4)يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة  .6

 ة من الجهات المختصة. أعاله وفق القواعد المنظمة لذلك والصادر
 

  ًاألسهم وأدوات الدين : تاسعا:  

أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ألي شخص حيث لم نبلغ عن ذلك من قبل  ال توجد -

  .م2015ديسمبر  31المنتهية في المساهمين خالل السنة المالية 

ين وكبار التنفيذيتعود ألعضاء مجلس اإلدارة  وحقوق خيار اكتتاب وأوراق مالية تعاقدية أي مصلحة ال توجد -

  .م2015ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في  الشركةاو أدوات  أو أفراد أسرهم في أسهم 

  م.2015ديسمبر  31أية قروض على الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  توجد ال -

 كما ال توجد .أي أدوات دين صادرة عن الشركةم 2015ر ديسمب 31خالل السنة المالية المنتهية في  ال توجد -

أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها 

 .م2015ديسمبر  31في الشركة أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية 

دين القابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات ال توجد ال -

 .م2015ديسمبر  31في المالية المنتهية  شابهة أصدرتها الشركة خالل السنةحقوق م

 .بلة لالستردادأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قا يوجد ال -

إلدارة أو الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اأي إ يوجد ال -

 .تعويض

 ,أي بيان أو ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح يوجد ال -

 .أي استثمارات أو احتياطيات منشأة لمصلحة موظفي الشركة توجد وال  -

لمجلس يصدر ا ولممن مديني الشركة من ألتزاماتهم،  اً براء ذمة أييتم إ ولمببيع أي من عقاراتها،  تقم الشركة لم -

 .اي تفويضات عامة أو غير محددة المدة
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  ًاإلدارة ) أعضاء مجلس اإلدارة واللجان( :عاشرا:  

 :مجلس اإلدارة

كة ريدير الشبموجب النظام األساسي لمجلس اإلدارة منذ تأسيس الشركة، و الثالثةهي هذه الدورة إلى أن نشير 

 ستةأعضاء منهم المساهمين المؤسسين في حين يمثل أربعة يمثل  ،أعضاء( 10)مجلس إدارة مؤلف من عشرة 

 .الكتتاب العامأعضاء مساهمي ا

 

دارة في النظام األساسي للشركة قد اعطي مجلس اإل ،مع عدم اإلخالل بالصالحيات المقررة بالجمعية العامة

مجلس اإلدارة تشمل على سبيل  ووظائف واجبات ومسؤوليات دورح هنا نوض .أوسع الصالحيات إلدارة الشركة

 : المثال ال الحصر ما يلي

 

 . القيادة اإلستراتيجية للشركة ووضع األهداف وصياغة الخطط اإلستراتيجية  -أ

 . اإلشراف على تنفيذ الخطط اإلستراتيجية والعمليات الرئيسية  -ب

 .ات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمةالموافقة على السياسات واإلجراء  -ج

 .وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته  -د

 .وضع ومراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة لتقييم المخاطر وإدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة  -هـ

 ز الرئيسية )عند الحاجة( والتأكد من أن الشركة لديها سياسةإختيار وتغيير الموظفين التنفيذيين في المراك  -و

 .مناسبة إلحالل بديل مناسب يكون مؤهالً للعمل ويملك المهارات المطلوبة

 .اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف األداء التي يحددها المجلس  -ز

 .قارير والبيانات المالية ومالئمة آلية اإلفصاحالتأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع الت  -ح

 . ضمان حماية مصالح المؤمن لهم في جميع األوقات  -ط

االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام باالنظمة واللوائح ذات العالقة في جميع   -ك

 األوقات.
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بتاريخ وتنتهي  م لمدة ثالث سنوات أخرى06/08/2013بدأت بتاريخ  نوضح هنا بأن الدورة الثالثة

 .م06/08/2016

 

  :مجلس اإلدارة أعضاءوفيما يلي قائمة ب
 

 الصفة الوظيفة االسم الرقم
الدورة 

 الثانية

لدورة ا

 الثالثة

   غير تنفيذي رئيس المجلس عبد العزيز علي التركي   1

   مستقل نائب الرئيس خليفة دخيل محمد الضبيب 2 

   مستقل عضو أحمد علي أحمد الشدوي 3

   غير تنفيذي عضو عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان 4

   غير تنفيذي عضو التميمي  عبد هللاطارق علي  5

   غير تنفيذي عضو أحمد سعد المعجل 6

   غير تنفيذي عضو زياد فؤاد الصالح 7

   غير تنفيذي وعض الراشد عبد هللاعمر  8

   مستقل عضو خالد بن منصور بن جمعة 9

   مستقل عضو الناصر صالح إبراهيم 10

 

سجل  ، حيث كانم31/12/2015م إلى 01/01/2015 جتماعات خالل الفترة منا (4)رة ادقد عقد مجلس اإلو

 يلي:كما  الحضور

 إسم العضو م
 اإلجتماع األول

31-03-2015 
 اإلجتماع الثاني
27-04-2015 

 جتماع الثالثاإل
14-09-2015 

 اإلجتماع الرابع
23-12-2015 

 إجمالي

 4 حضر حضر حضر حضر عبد العزيز علي التركي  1

 4 حضر حضر حضر حضر خليفة دخيل محمد الضبيب 2

 4 حضر حضر حضر حضر أحمد علي أحمد الشدوي 3

 4 حضر حضر حضر حضر عبد العزيز الرقطان 4

 3 حضر حضر حضر رلم يحض طارق علي التميمي  5

 3 حضر حضر حضر لم يحضر أحمد سعد المعجل 6

 2 حضر حضر لم يحضر لم يحضر زياد فؤاد الصالح 7

 4 حضر حضر حضر حضر عمر عبدهللا الراشد 8

 3 حضر لم يحضر حضر حضر خالد بن منصور بن جمعة 9

 0 لم يحضر لم يحضر لم يحضر لم يحضر  صالح  إبراهيم الناصر 10
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 فاصيل مكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركة: ت 

 البيــــان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين
 أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين

 50,000  - المكافآت والتعويضات

 75,000 - البدالت

 125,000 - المجموع

  

 :لجان مجلس اإلدارة

ت  آافكاعدته في تأدية مهامه بشكل فعال وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمشكل مجلس االدارة خمس لجان لمس

واللجنة التنفيذية ولجنة اإلستثمار ولجنة المخاطر. ويقوم مجلس اإلدارة بمتابعة أعمال اللجان بشكل دوري للتحقق من 

ه اً وبشفافية مطلقة بما تقوم به أو تتوصل إليقيامها باألعمال الموكلة إليها، كما تقوم اللجان بإبالغ مجلس اإلدارة دوري

نتائج أو تتخذه من قرارات. إال أنه وعلى الرغم من تشكيل هذه اللجان ، تظل المسؤولية النهائية على مجلس اإلدارة. 

وسوف تقدم الفقرات التالية وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة المذكورة أعاله ، مع ذكر أسماء هذه 

 ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعتها. اللجان

 :اللجنة التنفيذية 

وفقاً ألحكام األنظمة واللوائح القانونية المرعية واستناداً إلى القواعد المنظمة لعمل اللجنة التي  اللجنة التنفيذيةتعمل 

 العامخالل  عاتإجتما (6ستة )، وقد عقدت ثالثة أعضاءتتكون اللجنة التنفيذية من .ووافق عليها مجلس اإلدارة

 كالتالي:م 2015

 

 تصنيفال الصفة االسم الرقم

 مستقل رئيس اللجنة أحمد علي الشدوي 1

 غير تنفيذي عضو طارق علي عبدهللا التميمي 2

 مستقل  عضو خالد بن منصور بن جمعة 3

 

 إسم العضو م
 اإلجتماع األول

30-03-2015 
 الثاني 

15-04-2015 
 الثالث

27-04-2015 
 الرابع 

27-06-2015 
 الخامس

28-07-2015 
 السادس 

22-12-2015 
 إجمالي

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر أحمد علي أحمد الشدوي 1

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر طارق علي التميمي  2

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر خالد بن منصور بن جمعة 3
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 مهام التالية:لقد كلف مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية القيام بال

 تطبيق إستراتيجية الشركة. .1

 العام للشركة. مراجعة األداء التشغيلي .2

 أداء إدارته التنفيذية. .3

 حوكمة الشركة. تنفيذ سياساتمراقبة فعالية  .4

لجنة واللجنة التنفيذية،  وصالحيات مجلس اإلدارة، ، وفصل بين صالحياتالتأكد من وجود إطار واضح .5

 األعضاء اآلخرين من اإلدارة العليا.وصالحيات  الرئيس التنفيذي،والمراجعة،  لجنةو، والمكافآتالترشيحات 

 اإلدارة.ام أخرى يطلبها مجلس أي مه .6

 

   :اللجنة التنفيذية ألعضاءلتعويضات المدفوعة اتفاصيل مكافآت و

 غير التنفيذيين/ المستقلين اللجنة أعضاء انــــالبي

 -  التعويضاتالمكافآت و

 - البدالت

 - لمجموعا

 

 :لجنة المراجعة 

تعمل لجنة المرجعة وفقاً ألحكام األنظمة واللوائح القانونية المرعية واستناداً إلى القواعد المنظمة لعمل اللجنة 

تتكون . م 2013مايو  12بتاريخ  التي وافق عليها مجلس اإلدارة والتي وافقت عليها الجمعية العمومية ايضا

 ،جتماعاتإ (6) ستة  م2015ضاء، وقد عقدت هذه اللجنة خالل السنة المالية أع خمسةلجنة المراجعة من 

 :  ر الجدول التالي األعضاء والحضورويظه
 

 التصنيف  الصفة االســـــم

 اإلدارة  مجلسأعضاء  غيرمن  رئيس اللجنة عبدهللا عبدالعزيز العوهلي

 غير تنفيذي عضو عمر عبدهللا الراشد

 اإلدارة مجلسأعضاء  غيرمن  وعض خالد ناصر المعمر

 غير تنفيذي عضو زياد فؤاد الصالح

 اإلدارة مجلسأعضاء  غيرمن  عضو وائل إسماعيل عياش
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 لجنة المراجعة المسؤوليات التالية:وتشمل مسؤوليات 

يق خطة وتطباإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي للشركة والتأكد من فعاليتها في تنفيذ المهام المناطة بها  .1

 العمل المعتمدة من قبل لجنة المراجعة.

 لية وإعداد تقرير كتابي عنها وإبداء التوصيات بشأنها.مراجعة إجراءات المراجعة الداخ .2

 جراءات التصحيحية الواردة فيها.قارير الداخلية ومتابعة تطبيق االمراجعة الت .3

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وتنحية المدققين القانونيين وتحديد أتعابهم، وفي جميع األحوال يجب األخذ  .4

 طاء توصياتها.ستقاللية عند إعبعين اإلعتبار اال

به  نياإلشراف على أنشطة المدققين القانونيين والموافقة على أي نشاط خارج نطاق عمل المراجعة المكلف .5

 خالل تأديتهم لعملهم.

 مراجعة برنامج المراجعة مع مدققي الحسابات وإبداء مالحظاتهم عليه. .6

 جراءات المتخذة بشأنها.خصوص القوائم المالية ومتابعة االمراجعة مالحظات مدققي الحسابات ب .7

 مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل تقديمها لمجلس اإلدارة وإبداء الرأي بشأنها. .8

 مراجعة السياسات المحاسبية المستخدمة وإعالم مجلس اإلدارة بأية توصيات بشأنها. .9

ة بما فيها العمليات مع أطراف التوصية لمجلس اإلدارة بشأن حاالت تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدار .10

 ستعمال معلومات خاصة للكسب الشخصي.استخدام أصول الشركة واذات عالقة وسوء 

 

  :تفاصيل مكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء لجنة المراجعة

 أعضاء اللجنة غير التنفيذيين/ المستقلين البيــــان

 -  المكافآت والتعويضات

 58,500 البدالت

 58,500 المجموع

 
  

 إسم العضو م
 اإلجتماع األول

19/03/2014 
 اإلجتماع الثاني

15/04/2014 
 اإلجتماع الثالث

13/05/2014 
 اإلجتماع الرابع

27/05/2014 
 االجتماع الخامس

09/12/2014 

 السادساإلجتماع 
14/12/2014 

 إجمالي

 5 حضر حضر حضر حضر حضر حضرلم ي    عبدهللا عبدالعزيز العوهلي 1

 5 حضر حضر حضر حضرلم ي حضر حضر عمر عبدهللا الراشد   2

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر خالد ناصر المعمر   3

 2 حضرلم ي حضرلم ي حضر حضرلم ي حضرلم ي حضر زياد فؤاد الصالح   4

 5 حضرلم ي حضر حضر حضر حضر حضر وائل إسماعيل عياش    5
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 لجنة اإلستثمار:  

وفقاً ألحكام األنظمة واللوائح القانونية المرعية واستناداً إلى القواعد المنظمة لعمل  اإلستثمارتعمل لجنة 

، خمسة أعضاء نم لجنة اإلستثمار تتكون.و  ،وتعمل لجنة االستثمار وفقاً للسياسة االستثمارية للشركةاللجنة

  :التالي األعضاء والحضوري الجدول ونوضح ف م،2015خالل العام ين إجتماع هذه اللجنة عقدتو
 

 الحضور التصنيف الصفة االسم

 2 مستقل  رئيس اللجنة خليفة دخيل الضبيب

 2 مستقل  عضو احمد علي الشدوي

 - غير تنفيذي  عضو زياد فؤاد الصالح

 2 غير تنفيذي  عضو عمر عبدهللا الراشد

 - مستقل  ضوع صالح إبراهيم الناصر

 

صالحيات ومهام لجنة االستثمار مع مراعاة ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة باإلستثمارات, وهي 

 كما يلي:

 سياسات االستثمار الخاصة بالشركة والتأكد من االلتزام بتنفيذها. االستثمار بوضعتقوم لجنة  .1

لتحقيق افضل العوائد مع االخذ باالعتبار متطلبات السيولة االستثمار بالشركة  إلدارةوضع االجراءات والسياسات  .2

 والمالءة المالية للشركة.

مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة  الشركة بضوابطتقوم اللجنة بمراقبة أداء االستثمارات لضمان التزام  .3

 باالستثمارات.

 االدارة.تقدم اللجنة استشارات استثمارية لمجلس  .4

المالية التي ترغب الشركة استثمار اموالها فيها مع مراعاة  بخصوص المؤسساتللمجلس  هاترفع اللجنة توصيات .5

 متطلبات السيولة والمالءة المالية للشركة.

 

  :لجنة اإلستثمارألعضاء  لتعويضات المدفوعة اتفاصيل مكافآت و

 غير التنفيذيين/ المستقلين لجنةالأعضاء  انــــالبي

 -  التعويضاتالمكافآت و

 - البدالت

 - المجموع
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 ت:والمكافآ اتلجنة الترشيح 

وفقاً ألحكام األنظمة واللوائح القانونية المرعية واستناداً إلى القواعد المنظمة لعمل اللجنة التي  اللجنة التنفيذيةتعمل 

تتكون لجنة .و م2010يونيو  07بتاريخ  وافق عليها مجلس اإلدارة والتي وافقت عليها الجمعية العمومية ايضاً 

ونوضح في ، م2015العام خالل ثالثة اجتماعات  هذه اللجنة تعقدحيث  أعضاء ثالثةمن  توالمكافآ اتيحالترش

  والحضور:الجدول التالي األعضاء 

 لتصنيفا الصفة االسم

 مستقل رئيس اللجنة خليفة دخيل محمد الضبيب

 غير تنفيذي  عضو عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان

 مستقل  عضو  بن منصور بن جمعةخالد 

 

 إسم العضو م
 اإلجتماع األول

25-10-2015 

 اإلجتماع الثاني
01-11-2015 

 

 اإلجتماع الثالث
10-11-2015 

 
 إجمالي

 3 حضر حضر حضر خليفة دخيل محمد الضبيب 1

 3 حضر حضر حضر عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان 2

 3 حضر حضر حضر خالد بن منصور بن جمعة 3

  

 :وتشمل مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت المسؤوليات التالية

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي  .1

 شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

رات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات لوبة من المهاطحتياجات المالمراجعة السنوية لال .2

والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال 

 مجلس اإلدارة.

 رات التي يمكن إجراؤها.يمراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغي .3

 لقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.تحديد جوانب الضعف وا .4

ستقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل االتأكد بشكل سنوي من  .5

 .أخرىعضوية مجلس إدارة شركة تأمين 

يذيين، ويراعى عند وضع تلك وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنف .6

 ستخدام معايير ترتبط باألداء.االسياسات 
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   :لجنة الترشيحات والمكافآتألعضاء لتعويضات المدفوعة اتفاصيل مكافآت و

 غير التنفيذيين/ المستقلين لجنةأعضاء ال انــــالبي

 -  التعويضاتالمكافآت و

 - البدالت

 - المجموع

 

 :لجنة المخاطر

م قراراً بالتمرير تشكيل لجنة 2015ديسمبر  01بتاريخ  لهاإلدارة وبناء على الصالحيات الممنوحة  قرر مجلس

كما أن إدارة الشركة . حيث صادق جميع السادة أعضاء مجلس اإلدارة على القرار تسمى لجنة المخاطر بالشركة

ألخذ الموافقات النظامية لتمارس اللجنة األعمال  تقوم حالياً في إعداد المستندات الالزمة وإرسالها إلى الجهات الرقابية

الموكلة اليها ، كما سوف تعرض مهام ومسؤوليات وصالحيات هذه اللجنة على اول اجتماع للجمعية العامة العادية 

 . للمصادقة عليها

 

 :وتصنيفهم التالية أسمائهم من ثالثة أعضاء المخاطرتتكون لجنة و

 

 الحضور يفالتصن الصفة اسم العضو الرقم

 ال يوجد عضو غير تنفيذي رئيس اللجنة أحمد بن سعد المعجل 1

 ال يوجد اإلدارة مجلسأعضاء  غيرمن  عضو خالد ناصر المعمر 2

 ال يوجد اإلدارة مجلسأعضاء  غيرمن  عضو وائل إسماعيل عياش 3

 

كما سيتم تعيين سكرتيرا أعاله. م كما هو موضح 2015حيث لم تعقد هذه اللجنة أي اجتماع خاص بها خالل العام 

 للجنة في أول اجتماع مرتقب لها.

 

 لجنة المخاطر المسؤوليات التالية: وصالحيات ومسؤولياتوتشمل مهام 

 .تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطر للشركة -أ
 عاليته.اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم ف -ب
وضع إستراتيجية شاملة إلدارة المخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على المتغيرات الداخلية  -ج

 والخارجية للشركة.
 مراجعة سياسات إدارة المخاطر. -د
إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء      اختبارات   -هـ

 ل على سبيل المثال(.التحم
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 رفع تقارير مفصلة لمجلس اإلدارة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر. -و
 تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. -ز
 

 

 عقود مع جهة ذات عالقة:  أحد عشر: 

ال يوجد معامالت مع شركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة وهي المساهم الوحيد الذي يملك 

 أو اكثر  %5وال يوجد كبار مساهمين يمتلكون للشركة. من اسهم الشركة وهو الشريك االستراتيجي  23.5%

 لوصف التعامل معهم.تحتاج الشركة 

 

 وال يوجد لدى الشركة أي .رمة مع الرئيس التنفيذي والمدير المالي بالشركةوال يوجد لدى الشركة أية عقود مب

 رض في المصالح.احاالت تحتمل تع

 

يوجد لدى الشركة عقد إيجار مع جهة ذات عالقة وعدد من وثائق التأمين لشركات وممتلكات بعض من أعضاء 

 مجلس اإلدارة والمؤسسين بالشركة.

 

عقد إيجار مكتب المركز الرئيسي للشركة وهو  ،العزيز وسعد المعجل كة عبدوشرعقد إيجار مبرم بين الشركة 

 دارةاإلمجلس  أحد أعضاءسعد المعجل وهو  المعجل السيد/ أحمد العزيز وسعد بالدمام، حيث يمثل شركة عبد

  .مجلس اإلدارة والمؤسسين بالشركة أعضاءلبعض وجد وثائق تأمين لشركات وممتلكات وأيضاً ي الشركة.ب

 

من خالل  هدنالعقود المشار إليها أل معية العامة العادية للشركةمن الج تم الحصول على موافقةنبين هنا بأنه نود أن و

م 2014، حيث تم الترخيص بها والموافقة عليها لعامي م2014 لسنةها على الجمعية العامة العادية للشركة عرض

 وجدت. قوانين إنوالذي سوف يكون سنوياً حسب اللوائح والم 2015 –

  



 
 
 

    
 

 
28 

 

 

 ويوضح الجدول التالي العقود للجهات ذوي العالقة:
 قيمة العقد مدة العقد نوع العقد صفته اسم الشخص المسؤول الرقم

 لاير سعودي  7,653,248 سنة ميالدية قابلة للتجديد عقد وثائق تأمين إدارةمجلس  رئيس عبد العزيز علي التركي 1

 لاير سعودي  192,047 سنة ميالدية قابلة للتجديد عقد وثائق تأمين إدارةعضو مجلس  خليفة دخيل محمد الضبيب 2

 لاير سعودي  57,985 سنة ميالدية قابلة للتجديد عقد وثائق تأمين إدارةعضو مجلس  عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان 3

 عقد وثائق تأمين إدارةعضو مجلس  التميمي عبد هللاطارق علي  4
 ة قابلة للتجديدسنة ميالدي

لاير  18,680,991
 سعودي

 لاير سعودي  1,456,727 سنة ميالدية قابلة للتجديد عقد وثائق تأمين إدارةعضو مجلس  أحمد سعد المعجل 5

 لاير سعودي 842,240 يجدد بشكل سنوي إيجار مكاتب الشركة إدارةعضو مجلس  أحمد سعد المعجل 6

 سنة ميالدية قابلة للتجديد عقد وثائق تأمين ةإدارعضو مجلس  زياد فؤاد الصالح 7
لاير  19,432,517

 سعودي

 عقد وثائق تأمين إدارةعضو مجلس  الراشد عبد هللاعمر  8
 سنة ميالدية قابلة للتجديد

 لاير سعودي 156,620

 عقد وثائق تأمين إدارةعضو مجلس  خالد بن منصور بن جمعة 9
 سنة ميالدية قابلة للتجديد

  سعوديلاير 35,307

 عقد وثائق تأمين إدارةعضو مجلس  الناصر صالح إبراهيم 10
 سنة ميالدية قابلة للتجديد

 لاير سعودي 806,924

 

 

 :آلية الموافقة على التعامالت مع اطراف ذات العالقة

يبلغ عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة بما له من مصلحة شخصية في عمل او عقود تخص الشركة. 

وال يحق للعضو  .لس اإلدارة للترخيص بها لمدة عامالتعامالت مع اطراف ذات عالقة على مجتعرض 

ص يالتعامالت على الجمعية العامة للموفقة عليها والترخ ومن ثم تعرضالتصويت على قرار مجلس اإلدارة. 

 مصلحة دها بما للعضو منويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقا بها لسنة ميالدية قابلة للتجديد.

  شخصية في عمل او عقود تخص الشركة.  
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 اإلدارةمزايا ومكافآت أعضاء مجلس   :عشر اثنا: 

وتم دفع بدالت حضور م 2015ديسمبر  31لم يتم دفع مكافأت ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المنتهية في 

 لاير سعودي خالل السنة.  135,500نه، حيث بلغت هذه البدالت إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة م
 

 :التعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة 
 

قدرت المبالغ المدفوعة خالل هذه الفترة لخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي من رواتب 

 لاير سعودي. 4،491،778وتعويضات وبدالت بقيمة 

 

الجدول التالي يوضح تفاصيل المبالغ المدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي 

 والمدير المالي: 
 

 البيــــان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 
التنفيذيين/ 
 المستقلين

فآت اخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المك
والتعويضات بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير 

 المالي
 3,082,520 -  - الرواتب 

 1,179,748 85,500 - الثابتة البدالت
 229,510 50,000 - المكافآت المتغيرة

 - - - المكافآت السنوية المرتبطة باألداء
 - - - الخطط التحفيزية قصيرة وطويلة االجل 

 - - - مزايا عينية اخرى
 - - - أي مكونات أخرى 

 4,491,778  135,500 - المجموع
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  بالشركة: اإلدارة العلياومناصب ومؤهالت وخبرات  ك  من أعضاء قائمة بأسماء 

 
 عدد سنوات الخبرة المؤهل المنصب اإلسم م

 45 بكالوريوس الرئيس التنفيذي منير هاشم البورنو 1

 14 ماجستير ماليال الرئيس غالم محيي الدين  2

 22 بكالوريوس قسم التسويقرئيس  نافع جميل آل حماد 3

 40 بكالوريوس قسم إعادة التأمين رئيس علي األمين إدريس 4

 19 بكالوريوس مدير إدارة التدقيق شاهينحمدان محمود  5

 13 بكالوريوس  مدير إدارة المخاطر علي خان محمد عارف 6

 25 بكالوريوس بالقسم غير الطبي –مدير إكتتاب  الحسيني عباس فؤاد 7

 11 بكالوريوس مدير المطالبات المركزية عبدهللا سعيد الحارث 8

 10 بكالوريوس مدير إدارة الموارد البشرية خلود عبدالوهاب العنزي 9

 25 دبلوم  مدير إدارة المراقبة النظامية علي صالح البقال 10
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 المدفوعات النظامية : عشر ثةثال: 
 

نوضح المدفوعات النظامية المستحقة والمدفوعة المتعلقة بالزكاة أو الضرائب أو رسوم أو أية مستحقات أخرى تكبدتها 

 الشركة وفيما يلي تجدون تفاصيلها:

 

 المدفوعات النظامية مستحقة السداد: -1

دناه ا حسب الجدول نهاية السنة المالية موضوع التقرير مدفوعات نظامية مستحقة ولم تسدد حتى على الشركةيوجد 

 .لاير( 3,503,576)

 

 المدفوعات النظامية المدفوعة: -2

 لاير( 10,317,134م  )2015ديسمبر  31بلغت المدفوعات النظامية خالل السنة موضوع التقرير والمنتهية في 

 حسب الجدول التالي: 

 
 المبالغ المدفوعة إسم الجهة المدفوع لها

2015 

 المبالغ المستحقة

2015  
 سبب الدفع

حسب قانون الزكاة والضريبة السعودي)زكاة  3,028,240 5,069,934 مصلحة الزكاة والدخل 

 + ضريبة إستقطاع(

 حسب قانون المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية. - 2,564,334 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 رسوم مكتب العمل والجوازات + وزارة التجارة - 421,005 المدفوعات الحكومية 

 رسوم اإلشراف وهي خمسة باأللف من األقساط 139,656 658,849 مؤسسة النقد العربي السعودي

 من صافي األقساط %1رسوم اإلشراف  335,680 1,303,012 مجلس الضمان الصحي التعاوني 

 إتفاقية إدارة سجل المساهمين  - 300,000 تداول  -السوق المالية السعودية 

  3,503,576 10,317,134 إجمالي الدفعات
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 العقوبات والجزاءاتأربعة عشر :: 

 :ةتنظيمي أو إشرافية أو قضائية جهة أي من الشركة على مفروض جزاء أو احتياطي قيد أي أو عقوبةأي  -أ

ة الرقابية والنظاميمن قبل الجهات  الشركة لفرض عقوبة تعرضت – التقرير موضوع -م 2015العام المالي  خاللو

 وهي كما يلي: المالية هيئة السوقال بالمملكة

 

 مقدارهاوهي غرامة مالية على الشركة م لعقوبة من هيئة السوق المالية 02/06/2015تعرضت الشركة بتاريخ 

شركة السوق المالية  لكريم في موقعالشركة في اإلفصاح للجمهور ا لتأخر. وذلك ألف لاير ( اربعون40.000)

م عن الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة غير 16/03/2014اول( قبل ساعتين من بداية فترة تداول يوم السعودية )تد

رار بتنفيذ ق أدت إلى فرض هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة. وقد قامت الشركة لعادية وجدول اعمالها،ا

في حساب  م09/06/2015بتاريخ  حوالة مصرفيةبموجب  المالية مبلغ الغرامة بإيداع الماليةهيئة السوق مجلس 

 لتالي: عكس جدول العقوبات والجزاءات كاوي .الهيئة

 تاريخ الجزاء جهة الجزاء الرقم
الغرامة 
 المالية

 سبب الجزاء

ر اح للجمهووذلك لتأخر الشركة في اإلفص  40.000 م02/06/2015 السوق الماليةهيئة   1

شركة السوق المالية  الكريم في موقع

اول( قبل ساعتين من بداية السعودية )تد

م عن 16/03/2014فترة تداول يوم 

الجمعية العامة غير العادية  النعقادالدعوة 

 .وجدول اعمالها

  

 أو قضائية جهة أي من اإلدارة مجلس أعضاء من أي على مفروض جزاء أو احتياطي قيد أي أو عقوبة أي -ب 

 .بالشركة عالقة له يكون تنظيمية أو إشرافية

 

أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو  احتياطيال توجد أي عقوبات أو قيد 

 .بالشركة عالقة لها يكون تنظيميةاشرافية أو 
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  الهيكل التنظيمي للشركة :عشر خمسة:  
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 ةمتضمن رة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بأسهم الشركةالمصالح المباش :عشر ستة 

   :الزوجة و األوالد القصر
 

 وغير المباشرة خالل السنة موضوع التقرير. المصالح المباشرةالجدول التالي يوضح التغير في 

 األعضاء وكبار التنفيذيين
 نوع الملكية

الملكية في 

 بداية العام

في  الملكية

 نهاية  العام

صافي 

 التغير

نسبة 

 أعضاء مجلس اإلدارة التغير

 - ال يوجد 333،600 333،600 مباشرة عبد العزيز علي التركي 

 أحمد سعد المعجل 

 )ممثل عن شركة عبد العزيز وسعد المعجل(

 - ال يوجد 10،000 10،000 مباشر

 %33 يوجد 365،056 543،400 غير مباشرة

 - ال يوجد 1،000 1،000 مباشرة يز عبد الرحمن الرقطان عبد العز

 - ال يوجد 2،000 2،000 مباشرة خليفة دخيل محمد الضبيب 

 - ال يوجد 3،822 3،822 مباشرة أحمد علي أحمد الشدوي 

 زياد فؤاد الصالح 
 )ممثل عن شركة عبد القادر المهيدب وأوالده(

 - ال يوجد 1،000 1،000 مباشر 

 - ال يوجد 360،800 360،800 اشرةغير مب

 طارق عبدهللا التميمي 

 )ممثل عن شركة التميمي(

 - ال يوجد 1،000 1،000 مباشرة

 - ال يوجد 706،200 706،200 غير مباشر

 - ال يوجد 1،000 1،000  مباشرة عمر عبدهللا الراشد

 - ال يوجد 1،000 1،000 مباشرة منصور بن جمعة  خالد

  -  ال يوجد 1،000 1،000 مباشر   م الناصرصالح إبراهي

  كبار التنفيذيين

 - ال يوجد 1،000 1،000 مباشرة      منير هاشم البورنو 

 - - - - - غالم محي الدين

 - - - - - نافع جميل حماد

 - - - - - علي األمين إدريس

 - - - - - حمدان محمود شاهين

 - - - - - محمد عارف علي خان

 - - - - - عباس الحسيني فؤاد

 - - - - - عبدهللا سعيد الحارث

 - - - - - خلود عبدالوهاب العنزي

 - - - - - علي صالح البقال

 

 الشركة: أسهمأسماء كبار المساهمين ونسبة التملك لكل واحد منهم في 

 %23.5المساهم الوحيد الذي يملك  القابضة )الشريك االستراتيجي( وهو شركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع

 أو اكثر في اسهم الشركة. %5من اسهم الشركة ، وال يوجد كبار مساهمين يمتلكون 
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 بيان بأسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس  :عشر سبعة

 إدارتها:

 تاريخ العضوية الشركات األخرى الصفة االسم

 - ال يوجد الرئيس ي التركيعبد العزيز عل

 - ال يوجد عضو خليفة دخيل محمد الضبيب

 م2009 شركة الخليج للتدريب عضو عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان

 م2004 شركة الخليج للتدريب عضو أحمد علي أحمد الشدوي

 - ال يوجد عضو زياد فؤاد الصالح

 - ال يوجد عضو طارق علي عبدهللا التميمي

 - ال يوجد عضو عد المعجلأحمد س

 - ال يوجد عضو عمر عبدهللا الراشد

 - يوجدال  عضو خالد بن منصور بن جمعة

 - ال يوجد عضو صالح إبراهيم الناصر

 

 :التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها خرىبيان بأسماء الشركات اال

 ضويةتاريخ الع البلد الشركات األخرى منصب االسم

 م1981 السعودية  القابضة مجموعة روابي إدارة مجلس رئيس عبد العزيز علي التركي

 م2009 البحرين بنك إنرجي كابيتال جروب إدارة مجلس رئيس

 م2015 البحرين القابضة للتأمين الخليج اتحاد إدارة مجلس رئيس

شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة  إدارة مجلس رئيس

 األخطار

 م2015 البحرين

 م1980 السعودية الضبيب شركة خليفة مالك خليفة دخيل محمد الضبيب

 م1983 السعودية والسليم الضبيب شركة مدير

 م1990 السعودية الغذائية الموارد نسمة شركة شريك

عبد العزيز عبد الرحمن 

 الرقطان

الرقطان  العزيز شركة عبد إدارة مجلس رئيس

 لصناعةوشركاؤه للتجارة وا

 م2012 السعودية

 م2015 البحرين القابضة للتأمين الخليج اتحاد إدارة مجلس عضو
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 تاريخ العضوية البلد الشركات األخرى منصب االسم

شركة الفلك للمعدات والتجهيزات  رئيس مجلس اإلدارة  أحمد علي أحمد الشدوي

 اإللكترونية

 م1981 السعودية

 هـ1429 السعودية ة الخليج القابضةشرك رئيس مجلس االدارة

 هـ1434 السعودية شركة تنمية الباحة القابضة رئيس مجلس اإلدارة 

شركة اتحاد شركات المقاوالت  عضو مجلس اإلدارة 

 السعودية

 م2013 السعودية

 م2012 السعودية شركة الخدمات العمالية )إيساد( عضو مجلس اإلدارة 

 م2013 السعودية الظهران لإلعمار شركة عضو مجلس اإلدارة 

 هـ 1385 السعودية شركة العناية والعلوم الطبية عضو مجلس االدارة 

 

 تاريخ العضوية البلد الشركات األخرى منصب االسم

 م2009 السعودية شركة عبد القادر المهيدب  عضو مجلس إدارة زياد فؤاد الصالح 

 م2012 مصر  ةشركة بايونيرز القابض عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس إدارة
شركة مجموعة الدكتور سليمان 

 الحبيب
 م2015 السعودية

 م2012 الكويت لالستثمار الدولية شركة أموال عضو مجلس إدارة

 م2011 الكويت شركة مشاعر القابضة عضو مجلس إدارة

 م2014 السعودية شركة الرومانسية المحدودة عضو مجلس إدارة

 م2015 السعودية بنك جى بي مورجان سعودي أرابيا دارةعضو مجلس إ

عضو اللجنة 

 التنفيذية
 م2007 السعودية شركة زهور الريف

 م2014 السعودية الرياض كابالت مجموعة عضو الجنة تنفيذية

 م2015 البحرين القابضة للتأمين الخليج اتحاد إدارة مجلس عضو
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 تاريخ العضوية دالبل الشركات األخرى منصب االسم
 م1994 السعودية شركة التميمي رئيس مجلس االدارة طارق علي عبدهللا التميمي

شركة إتحاد المقاولون الخليجية  رئيس مجلس االدارة

 المحدودة ) جي سي سي (

 السعودية
 م2004

الشركة العربية إلنشاء التمديدات  رئيس مجلس االدارة

 الكهربائية ) إتكون (

 السعودية
 م1997

 م2009 السعودية شركة فنادق الدمام عضو مجلس إدارة

شركة الصناعات الكيميائية  عضو مجلس إدارة

 االساسية ) بي سي آي (

 السعودية
 م1994

 م2001 السعودية شركة جنان العقارية ) جنان ( عضو مجلس إدارة

 م2009 السعودية () تعليمجامعة االمير محمد بن فهد عضو مجلس إدارة

 م2012 السعودية شركة عنيزة اإلستثمارية عضو مجلس إدارة

 

 تاريخ العضوية البلد الشركات األخرى منصب االسم

عضو مجلس  أحمد سعد المعجل

 اإلدارة

الشركة العربية لصناعة الورق 

 )ورق(
 م2015 السعودية

عضو مجلس 

 اإلدارة

شركة اتحاد الخليج للتأمين 

 القابضة
 م2015 البحرين

عضو مجلس 

 اإلدارة

شركة عبد العزيز سعد المعجل 

 للتجارة واالستثمار
 م2013 السعودية

 عمر عبدهللا الراشد
 عضو مجلس ادارة

شركة أتحاد الخليج وادارة 

 المشاريع القابضة

 م2015 البحرين

 م1987 السعودية شركة الراشد التجارية مدير عام 

 خالد بن منصور بن

 جمعة

نائب الرئيس 

 مجلس ادارة

شركة منصور بن جمعه وأوالده 

 القابضة  

 السعودية
 م2006

 م2007 البحرين شركة الجزيرة للسياحة عضو مجلس اإلدارة

 م2003 السعودية مجموعة الناصر مدير عام صالح إبراهيم الناصر
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 العقود المبرمة : عشر ثمانية:  

 :السوق المالية السعودية )تداول( -1

األعمال الخاصة بتسجيل األسهم  تقديم خدمات ل ،م2015مع تداول إلدارة سجل المساهمين للعام  العقد تجديدتم 

ونقل الملكية لمساهمي الشركة وفقاً لألنظمة واللوائح  حفظها وصيانتها وتحديث سجالتها وتسجيل تحويالتهاو

ة أو جدد تلقائياً لمدباراً من تاريخ السريان وتحد إعتواإلجراءات المطبقة، وتسري هذه االتفاقية لمدة عام ميالدي وا

 من إنتهائها. اً لم يخطر أحد الطرفين غير ذلك قبل ثالثين يوم مدد مماثلة بنفس الشروط واألحكام ما
 

 :شركة نجم لخدمات التأمين -2

تقع  المرورية التيمعاينة الحوادث  ركة نجم لخدمات التأمين وهو عقد تقديم خدماتمع ش تلقائياً  تعاقدتم تجديد ال

داخل نطاق الحدود اإلدارية للمدن في المملكة العربية السعودية فقط، وتحديد المسؤولية وتقدير األضرار وعمل 

التسعيرات الالزمة وسحب المركبات المتضررة إلى أماكن اإلصالح وفق المصرح لها به والتي يكون عميل الشركة 

قد سنة ومدة هذا الع رات لوثائق التأمين المصدرة بالشركة إلى نظام المرور،، وكذلك تحويل بيانات السياطرفاً فيها

 .نتهائهامن  اً لم يطلب أحد الطرفين فسخه أو تعديله قبل تسعين يوم خرى ماأميالدية واحدة ويتجدد تلقائياً لمدة سنة 
 

 :لإلستشارات القانونية تباعقود مك -3

القانونية منها مكتب الدكتور سعود العماري للمحاماة للقيام بالمهام القانونية تم التعاقد مع عدد من مكاتب لإلستشارات 

 للشركة مدة العقد سنة ميالدية قابلة لتجديد بإتفاق الطرفين. 

 

 : عقود أخرى -4

عقود مع مقدمي الخدمة لعمالء التأمين الصحي للشركة بالمملكة العربية السعودية، وأيضاً يوجد عقود مع ورش 

يوجد تعاقد مع مؤسسة فريد النهدي ، ء تأمين المركبات بالمملكة ككلخدمات السيارات لخدمة عمال وشركات

 التعاقد مع شركة متخصصة في مجال تقنية المعلومات .لمزادات السيارات مدته سنة ميالدية تجدد باتفاق الطرفين

 (. وكافة هذه العقود لتسيير أعمال الشركة.AIMSوالبرامج )
 

 

 السجالت الحسابية:: تسعة عشر 

، وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وليس م2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  تم إعداد القوائم المالية للشركة

 .وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية
 

نفصلة . وتحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية مر غير جوهريلية نتيجة لذلك يعتبومع ذلك فإن التأثير على القوائم الما

والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية ذات  تقيَّد اإليرادات ،لكل من عمليات التأمين والمساهمين

أعضاء  دارة وتعتمد من قبلالعالقة، ويتم تحديد أساس توزيع المصاريف الناشئة عن العمليات المشتركة من قبل اإل

 جلس اإلدارة.م
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 قابة الداخلية وإدارة المخاطرالر : عشرون: 

 ي:يل كما هاهناك عدد من المخاطر التي من الممكن أن تواجهها الشركة خالل مسيرتها في قطاع التأمين والتي نورد

 حوكمة المخاطر: -أ

لرقابية المقررة تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل ا
التي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر 
المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من 

ن ومخاطر إعادة التأمين والمخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخـاطر التأمي
 ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر السوق.

 :هيكل إدارة المخاطر -ب

 تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم ومتابعة ومراقبة المخاطر.
 
 

 للتقليل منها: المخاطر يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارةفيما 
 
  :ادارة مخاطر التأمين -1

ان المخاطر المدرجة تحت عقد التأمين تتمثل في احتمالية وقوع الحدث المؤمن عليه مع عدم امكانية تحديد 
يعة عقود التأمين، فإن هذه المخاطر عشوائية الحدوث وغير القيمة الناتجة من المطالبة. كما هي الحال في طب

متوقعة. ان المخاطرة الرئيسية التي تواجهها الشركة من هذه العقود هي وقوع الحدث المؤمن عليه ومبلغ 
المطالبة. يمكن تقليل مخاطرة الشركة في الخسائر بتنويع هذه المخاطر كمحفظة واسعة من العقود بحيث تقلل 

 فيما لو وقع الحدث بشكل منفرد.من اثرها 
 

ان االجراءات والسياسات المتعلقة باالقساط واالكتتاب وحدودهم ووضوح صالحيات االكتتاب هي التي تنظم 
بشكل دقيق االشخاص المخولين المسؤولين عن اختيار عقود التأمين واعادة التأمين ووفقا ألية ظروف. يتم 

ي كما تتم مراقبة التطورات في السوق العالمي واالقليمي والمحلي. اذا التأكد من تطبيق هذه النظم بشكل دور
 ما تطلب االمر، يتم التفاعل مع هذه التطورات وترجمتها الى اسس االكتتاب.

 
 :المركبات  -2

بالنسبة للتأمين على المركبات، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية 
يعتبر مستوى التعويضات لدى المحاكم .من ممتلكات الجهات االخرى اضافة الى المركبات المؤمنةوالتلف 

فيما يتعلق بتعويضات الوفاة واالصابات الجسدية ومستوى التلف في الممتلكات من أهم العوامل التي تؤثر 
ة الناتجة عن تضرر على مستوى المطالبات. لدى الشركة تغطية إعادة تأمين عن أخطار الخسائر المضاعف

 أكثر من مركبة في الحادث الواحد.
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  :الممتلكات -3
تمثل عقود تأمين الممتلكات الخطر الرئيسي في األضرار من الحريق وغيرها من المخاطر الناجمة المتعلقة 

عادة إ بها، بالرجوع إلى قيمة االستبدال أو أساس التعويض مع القيم المناسبة لمصلحة المؤمن عليه. تعتبر تكلفة
بناء أو ترميم الممتلكات المتضررة، والوقت المستغرق للبدء بالعمليات في حالة حدوث توقف عن العمل من 

 العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات.
 

، الخطر ة على سبيل المثال طبيعلخطر الذي تم اإلكتتاب له، اب التالية تبر الشركة أيضا الحقائق المحيطةوتع
لكامن في مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر األخرى التي يجري تناولها في نفس المكان عرض للخطر االت

ما  مخاطروالتحقق من ال المسح ألغراض إعداد دراسات المخاطر ، وأكثر لتلك تركيز وللحفاظ على مراقبة 
 قبل االكتتاب ، الخ

 
 .تم تغطيتها من خالل إتفاقيات إعادة التأمين التناسبيفيما يتعلق بتراكم الحجوزات المتعلقة بالممتلكات، ي

 
 :الحوادث العامة والتعويض عن حوادث العمل -4

يتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث مثل فقدان المال، الحوادث الشخصية، تعويضات العمال، 
ها و األضرار والتعويضات التي تقرالسفر، مسؤولية الطرف الثالث والتعويضات المهنية. إن حجم الخسائر أ

المحكمة والمحتملة تجاه انواع االلتزام هو من العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات. تم إجراء 
 ترتيبات مع شركات إعادة التأمين من خالل اإلتفاقيات النسبية لتقليل المخاطر وفقا لرغبة الشركة.

 
 :التأمين البحري -5

رئيسي للخطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن عليهاأو التلف في جسم يعتبر العنصر ال
السفينة بسبب الحوادث المختلفة مما يؤدى إلى مطالبات للتعويض عن الخسارة الكلية أو الجزئية.ان مدى 

 الخسارة أو الضرر هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات. 
 

على المخاطر التي تنبع أساساً من المملكة العربية السعودية. تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة  يتم التأمين
 التأمين من خالل اإلتفاقيات النسبية واعادة تامين فائض الخسارة.

 
 :التأمين الطبي -6

لمخاطر ا تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع
ومستوى المزايا المؤمن عليها. ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك للتأكد 
بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية والمراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر المنتج 

قوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على المتابعة الجادة والنشطة واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات. كما ت
للمطالبات وذلك لتقليل المخاطر المستقبلية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الشركة. يوجد لدى 

ريـال  500،000الشركة إتفاقيات نسبية وغير نسبية للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية ولغاية 
 ي خالل السنة.سعود
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 :الهندسة -7
يندرج ضمن األعمال الهندسية كافة مخاطر التشييد وكافة مخاطر المقاولين ووثائق التأمين والتأمين السنوي 

وتوقف العمل نتيجة ألعطال الماكينات. إن اختيار المخاطر  عن أعطال الماكينات وكافة مخاطر الماكينات
لقطاع. يتم تغطيتها بشكل كاف من خالل اتفاقيات إعادة التأمين واإلكتتاب المناسب هو معيار ربحية هذا ا

 الهندسية النسبية وغير النسبية.  
 
 
  :مخاطر إعادة التأمين -8

ان مقياس مراقبة المخاطر الرئيسي بالنسبة لمخاطر التأمين يكمن في تحويل هذه المخاطر الى طرف ثالث 
أمين المسندة بأساس نسبي وغير نسبي مع حدود احتجاز من خالل اعادة التأمين. يتم وضع عملية اعادة الت

مختلفة تبعا لخطوط االعمال. يتم تنويع عقود اعادة التأمين بحيث ال تكون الشركة معتمدة على معيد تأمين 
 منفرد أو عقد اعادة تأمين منفرد.

 
اعادة تأمين، اال ان هذا ال  يستخدم اعادة التأمين الدارة مخاطر التأمين. بالرغم من ان الشركة لديها ترتيبات

يعفي الشركة من مسؤوليتها كمؤمن رئيسي وبذلك فإن التعرض لمخاطر االعتماد ال يزال قائما بالنسبة العادة 
التأمين المسند الى الحد الذي يكون عنده معيد التأمين غير قادر على الوفاء بمسؤوليته ضمن ترتيبات اعادة 

خاطرة االئتمان هذه بالدخول في ترتيبات اعادة تأمين مع معيدي تأمين ذوي التأمين هذه. تقلل الشركة من م
تصنيف إئتماني جيد يتم مراقبته على اساس دوري. يتم النظر في السمعة االئتمانية لمعيدي التأمين بشكل 

صات لمخصسنوي وذلك بمراجعة قوتهم المالية قبل انهاء أي عقد معهم. تتم مراقبة مخاطر االحتياطي بمراقبة ا
 لمطالبات التأمين التي تم تسليمها ولم تتم تسويتها بشكل منتظم وبتعديل هذا المخصص اذا دعت الحاجة لذلك.

 
 :ومخصصاتـهــامخاطر معالجة المطالبات   -9

تتعامل الشركة مع خطر معالجة المطالبات ودفعها لحاملي وثائق التأمين على أساس سياسة التغطية. وتقوم 
الخطر من خالل مراجعة السياسات المتعلقة باألخطار للتعامل مع نوع وحجم المطالبات، كما  الشركة بتخفيف

أن جميع السياسات واإلجراءات تخضع للمراجعة على أساس دوري. ويتم اإلستعانة بمعيدي التأمين أيضا 
 .طالباتمن تلك الم للمشاركة في تغطية المطالبات من خالل أخذ الموافقات الالزمة للتخفيف من نسبة التحمل

كما أن الشركة لديها سياسات وإجراءات للتخفيف من مخاطر عدم كفاية مستوى المطالبات ، ويتم إجراء 
التقييمات الكافية في ضوء األحكام النوعية لتحديد المسؤولية وقيمةالمطالبات النهائية المقدرة للمطالبات المبلغ 

ي حينها، وعالوة على ذلك، يقوم الخبير االكتواري الخارجي المستقل عنها وكذلك المتكبدة ولم يبلغ  عنها ف
في توصياته للشركة ومن خالل الدراسات الشهرية أيضا بتقييم مدى كفاية احتياطيات الشركة التقنية لضبط 
مستوى االحتياطي. وتقوم الشركة أيضاً بإجراء اختبارات معينة من حين الى آخر لمراقبة مستوى االحتياطي 

 ومدى تحمله للمطالبات الواردة وإلجراء التعديالت الالزمة، إن وجدت.
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 :المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية -10
تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط 

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

د اإلدارة أن . تعتقالمالية باستثناء متطلبات هامش المالءة ة، الشركة فعلياً تمتثل لمتطلبات األنظمةاررأي اإلد
 .المالية مش المالءةاة رأس المال سوف يحسن هكفاءة التشغيل وزياد

 
  :المخاطر المالية -11

تتكون الموجودات والمطلوبات المالية الرئيسية للشركة من النقد وما في حكمه والودائع قصيرة األجل، وأقساط 
وأرصدة التأمين المدينة، وأقساط مستحقة من أطراف ذات عالقة، المطلوب من أطراف ذات عالقة، حصة 

ن من المطالبات تحت التسوية، الموجودات األخرى، وإستثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ معيدي التأمي
 بها حتى تاريخ االستحقاق، الوديعة النظامية، وإجمالي المطالبات تحت التسوية، وذمم دائنة ومطلوبات أخرى. 

 
 :مخاطر التعامالت مع أطراف ذوي عالقة -12

، ويعتبر الشريك في السنوات السابقة عالقةمع أطراف ذوي في عدد من التعامالت مسبقاً دخلت الشركة 
ية التي كان للتسوية الود ، وقدسابقاً  اإلستراتيجي للشركة هو صاحب الرصيد األكبر من بين تلك التعامالت

والتي توصل فيها الطرفات لإلتفاق على تسجيل المبالغ   م2015تمت مع الشريك اإلستراتيجي خالل العام 
يتعلق بشراء المحفظة التأمينية من الشريك منها وجزء  ت الماضية،المالية التي كانت محل خالف خالل السنوا

اإلستراتيجي، وبالفعل تم تسجيل تلك التعامالت المالية وإثباتها في السجالت المحاسبية وقد تم اإلتفاق والتأكيد 
 يعلى سداد المديونية من الشريك اإلستراتيجي للشركة خالل ستة أشهر من إقفال حسابات الشركة المنتهية ف

، إال أن خطر تسديد تلك األرصدة المالية يبقى موجوداً الى حين إسترداد ودفع تلك المبالغ م 2015ديسمبر  31
 .من قبل الشريك اإلستراتيجي

 
 :مخاطر أسعار العموالت -13

تنشأ مخاطر أسعار العموالت نتيجة التغيرات في أسعار العموالت مما يؤثر على األرباح المستقبلية أو القيم 
لة لألدوات المالية. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن النقد وما في حكمه والودائع قصيرة العاد

األجل واالستثمارات المتاحة للبيع والمحتفظ بها لتاريخ االستحقاق والوديعة النظامية. تقوم الشركة بالحد من 
. ليس لدى الشركة اي مطلوبات تحمل مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت

 عمولة.
 

ال يوجد فرق جوهري بين إعادة التسعير وتواريخ االستحقاق باستثناء بعض االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ 
 .(السايبور)االستحقاق والتي تخضع لمعدالت عمولة على أساس 
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  :مخاطر اإلئتمان -14
اء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوف

الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات 
وتكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم على اساس االئتمان . سمعة ائتمانية جيدة

تحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين لل
وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة. فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان 

عامل فقط مع بنوك تجارية ذات مركز مالي الناتجة عن الودائع ألجل والحسابات الجارية، تقوم الشركة بالت
 قوي وتصنيف ائتماني جيد.

 
وتسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق الوكالء والوسطاء عن طريق وضع حدود االئتمان للعمالء 

 ة. كاألفراد والسماسرة ومراقبة الديون غير المسددة. ال توجد تركيزات كبيرة من مخاطر االئتمان داخل الشر
 

 تحتفظ الشركة بأرصدتها البنكية واستثماراتها طويلة األجل مع بنوك ذات تصنيف استثماري وائتماني جيد.
 

 تتعامل الشركة مع معيدي تأمين ذو سمعة عالمية وتصنيف إئتماني جيد.
 

ل على وانضمت الشركة إلي السعودية للمعلومات اإلئتمانية )سمة(، وعند الدخول في عقد تأمين، يتم الحص
 موافقة المؤمن، وفي حال مخالفة شروط اإلئتمان، يحق للشركة اإلبالغ عن المؤمن إلى سمة.

 
 

 :الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان -15
  ر األئتمانخط إلى لشركة بحسب تصنيف الموجودات وفقاً للتصنيف االئتماني للشركات المماثلةتتعرض ا

لموجودات التي تقع خارج نطاق الدرجة يتم تصنيف اووتعتبر درجة االستثمار أعلى تصنيف ممكن. 
 االستثمارية كدرجة غير االستثمارية )مرضية( أو متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة.

 488هي  2015ديسمبر  31الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على األصول المالية في  ويعتبر
إستثمارات  %15اإلئتماني درجة إستثمارية وإستثمارات متعلقة بالتصنيف  %73منها مليون ريـال سعودي 

 مرضية.
 

 :مخاطر السيولة -16
تمثل مخاطر السيولة، وتعرف أيضاً بمخاطر التمويل، وهي عدم مقدرة الشركة على توفير االموال الكافية 
 لسداد التزاماتها المرتبطة بعقود التأمين.مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة
وبسعر قريب من قيمتة العادلة.يتم مراقبة متطلبات السيولة بصفة دورية، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة 
الكافية لمواجهة أية ارتباطات عند نشوئها. لدى الشركة سيولة كافية، وبالتالي، ال تلجأ إلى االقتراض في سياق 

 األعمال االعتيادية.
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تقوم ومالية تستحق السداد في غضون سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي. إن كافة مطلوبات الشركة ال
الشركة بالتخفيف من مخاطر السيولة من خالل مراجعة استحقاقات الموجودات والمطلوبات وإعداد تحاليل 

 مالية على أساس ربع سنوي.
 

  :مخاطر العمالت -17
مة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قي

تتم المعامالت الرئيسية للشركة بالريـال السعودي . تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة 
بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي، وبالتالي ال تقوم الشركة بتغطية مخاطر العمالت األجنبية. إن 

، وعليه 2015ديسمبر  31ل السعودي كما في وبات عمليات التأمين ومطلوبات المساهمين بالريـاجميع مطل
كما أن هناك بعض اإلستثمارات والودائع البنكية في حساب ال تتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية.

رض لبعض مخاطر تغيير مليون لاير سعودي  قد تتع 1.6موجودات المساهمين بالدوالر األمريكي وتعادل  
 مليون لاير سعودي. 487أسعار العمالت في حين أن إجمالي الموجودات المالية يعادل 

 
  :مخاطر أسعار السوق -18

ان مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، 
ل خاصة بهذه األداة المالية أو بالجهة المصدرة لها أو بأية عوامل سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوام

 أخرى مؤثرة في كافة األدوات المالية المتداولة بالسوق.
 

يحتمل أن تتعرض لمخاطر أسعار السوق نتيجة   2015ديسمبر  31ال يوجد لدى الشركة استثمارات كما في 
ة المستثمر فيها. تقوم الشركة بالحد من طبيعة مخاطر السوق لعدم التأكد من القيمة المستقبلية لألوراق المالي

 هذه وذلك بتوزيع محفظتها االستثمارية والمتابعة الجادة للتطورات في السوق.
 

  :إدارة رأس المال -19
 تهدف الشركة من إدارة رأس المال إلى التالي:

 قانون. إن رأس المال المدفوع الحالياالمتثال لمتطلبات رأس المال لشركات التأمين على النحو المبين في ال 
  :( من القانون3وفقاً للمادة رقم )للشركة 

 د لحاملي ن وفوائحماية مقدرة الشركة على االستمرار وحتى تتمكن من االستمرار في تقديم عوائد للمساهمي
 .األسهم اآلخرين

  مع مستوى المخاطر. توفير عائد مناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب 
 

من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين، يجب على الشركة أن تحافظ هامش مالءة يعادل األعلى من  66وفقا للمادة 
 الطرق الثالثة التالية: 

 مليون ريـال سعودي كحد أدنى لمتطلبات رأس المال  100 -
 قسط هامش المالءة  -
 مطالبات هامش المالءة  -
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جراءات تلك اإل تتضمنوى هامش المالءة المطلوب وتتخذ اجراءات لتعويض ذلك النقص. ال تحتفظ الشركة عل

التي تنوي الشركة إتباعها لمعالجة هامش المالءة المالية طرح أسهم حقوق أولية باللاير السعودي لزيادة رأس 
في ظل الوضع وتعتبر زيادة راس مال الشركة هي التحدي األكبر  مليون لاير. 220مال الشركة بمقدار 

اإلقتصادي الراهن الذي يعيشه قطاع األعمال، ويجري حاليا  إستكمال اإلجراءات النظامية والقانونية المتعلقة 
 بزيادة راس المال.

 
 مخاطر تقنية المعلومات: -20

إن المخاطر التقنية واألخطاء البشرية واألعطال التقنية تعد من أهم المخاطر المحتملة والتي تعمل الشركة 

 لى مواجهتها عن طريق تطويرها بشكل دوري لمواكبة التطور الهائل في التقنيات الحديثة.ع

 

 مخاطر الموارد البشرية: -21
مخاطر من أكبر ال األكفاءالموظفين  انتهاءتعتبر الكوادر البشرية من أهم عوامل النجاح ألي منشأة ولذلك فإن 

تمرة بسياسة التدريب والتأهيل للموظفين الحاليين المحتملة التي قد تواجهها الشركة ، إال أن الشركة مس

والمستقبلين ، إلى جانب رصد المكافآت والزيادات والحوافز السنوية لتشجيع الموظفين على االستمرار في 

 الشركة.

   

  طر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم:مخا .أ

ي إطار ممارستهم ألعمالهم ال تستطيع الشركة أن تضمن عدم حدوث حاالت سوء سلوك من قبل موظفيها ف

وال سيما أعمال الغش واالخطاء المتعمده او الغير متعمدة وكذلك اإلخفاق في توثيق المعامالت بصورة فعالة 

وعدم الحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة للقيام بإجارء معين، وقد ينتج عن سوء سلوك الموظف أو 

شركة مما يؤدي الى عقوبات نظامية أو مسؤلية مالية أو أضرار خطأه مخالفة األنظمة المرعية من قبل ال

 جسيمة بسمعة الشركة.
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 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة : واحد وعشرون:  
 

بع سنوية وائم المالية الرتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة الشركة بعقد إجتماعات ربع سنوية لتحليل الق

ومراجعتها وإعتمادها، ومن خالل تلك المراجعات تقوم اللجنة بإبداء الرأي حول إجراءات نظام الرقابة الداخلية 

 بالشركة.

وتقوم لجنة المراجعة أيضا  بمراجعة تقارير إدارة التدقيق الداخلي وإبداء المالحظات من خالل مخاطبة إدارة الشركة 

 عن بعض األمور الفنيــة والتشغيلية وإبداء التوصيات حيالها.واإلستفسار 

بالعديد من عمليات المراجعة والتدقيق حسب  2015كما قامت إدارة التدقيق الداخلي بالشركة وخالل العام المالي 

 الخطة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، وشملت جوانب التدقيق والمراجعة ما يلي:

 د من صحة تسعير اإلكتتاب المعتمد من قبل الخبير اإلكتواري.دراسات متعلقة بالتأك -

 دراسات خاصة بإحتساب نهاية الخدمة للموظفين. -

 دراسات تتعلق بأخطاء بعض الموظفين وسوء سلوكهم . -

 دراسات متعلقة ببعض البدالت والتأكد من صحة إحتسابهــا. -

 ادارة تقنية المعلومات. دراسات متعلقة بالتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية في قسم -

 دراسات متعلقة بتشغيل وإدارة فرع المنطقة الغربية. -

كما ساهمت إدارة التدقيق الداخلي مع إدارة الشركة في مراجعة اإلجراءات المتبعة في نقاط البيع بالمملكة وتم 

 مراجعة تطبيق كتـّيـب اإلجراءات الداخلية المتبعة والمتعلقة بالقسم .

بة بفاعلية نظام الرقا لجنة المراجعة ومجلس اإلدارةك ...  فقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية قناعة وبناًء على ذل

 الداخلية بالشركة ولم يتضح وجود ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي بالشركة.

 الحسابات مراجعي: اثنان وعشرون: 
 

تعيين  إعادة على م11/06/2015الموافق  هـ24/08/1436في  ة العامة العادية للشركة المنعقدالجمعي أقر إجتماع

كمراجعي حسابات الشركة  برايس ووتر هاوس كوبرز/ والسادة -المتحالفون  محاسبونال –النمر و/ البسام السادة

في المقبلة للشركة  وستنظر الجمعية العامة .م2016والربع األول من عام  م2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

والربع  م2016ديسمبر  31في  المالية المنتهيةين أو إستبدالهم وتحديد أتعابهم للسنة إعادة تعيين المراجعين الحالي

 بعد اإلطالع على توصية لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة في هذا الشأن. م2017األول من عام 
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 حوكمة الشركات : عشرونو ثالثة: 
 

لمالية اوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق أعدت الشركة الالئحة الداخلية لحوكمة الشركة وهي تلتزم بالئحة ح

 :فيما عدا المواد التالية

 

 : (5الفقرة )هـ ( 10المادة ) .1

شأن من قبل ال بهذا  اً نهائي اً الشركة اإلجتماعية، ألنه لم يتخذ قرار لم تقم الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم مساهمة 

 مجلس اإلدارة.

 

 : (دالفقرة )حقوق التصويت ( 6المادة )  .2

. حيث ال يوجد مستثمرين من ذوي الصفة االعتبارية يتصرفون بالنيابة عن غيرهم هذه المادة ال تنطبق على الشركة

لدى الشركة. وال يوجد تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة بإستثمارات 

 المساهمين.

 

  اإلقرارات : وعشرونأربعة: 
 

لية الموكلة إلى مجلس اإلدارة وحرصه على إستمرارية الشركة والحفاظ عليها من أجل الهدف من منطلق المسؤو

 في ظل المعلومات التي قدمت له من إدارة الشركة يؤكد ما يلي:والذي أسست من أجله، فإنه 

 تأكيد الشركة ومجلس اإلدارة نوع اإلقرار م

 .الصحيحإعداد سجالت الحسابات بالشكل  تم سجالت الحسابات أ

  .نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية نظام الرقابة الداخلية ب

 ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. االستمرارية ج

مع عقد ذو مصلحة جوهرية  د

مجلس اإلدارة أو  أعضاء

التنفيذيين تكون الشركة طرفاً 

 فيه

عقود التي تم ذكرها في فقرة "عقود مع جهة ذات عالقة" ال فيما عدا ال

يوجد أي عقد ذو مصلحة أو كانت الشركة طرفاً فيه أو توجد فيه 

مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي 

 عالقة بأي منهم.

 31المنتهية في يوجد أي قروض على الشركة خالل السنة المالية  ال القروض على الشركة هـ

 م.2015ديسمبر 
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 القوائم المالية اعتماد :وعشرون خمسة:  

هـ وقد ورد 1436ربيع الثاني  30م الموافق 2016فبراير  16تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 في تقرير مراجعي الحسابات لفت إنتباه إلى اإليضاحات التالية:

  خطاب  2015لقوائم المالية المرفقة، حيث استتتتتتتتلمت الشتتتتتتتركة خالل ديستتتتتتتمبر حول ا 4االيضتتتتتتتاح رقم
)"الخطاب"( من مؤسسة النقد العربي السعودي ) "ساما" ( يتضمن توضيحاً للمبالغ التي يجب على الشركة 

اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المخاطر)مغلقة معفاة(، طرف ذي عالقة, مقابل االستحواذ على سدادها لشركة 
حفظة التأمين وصتتافي األصتتول المحّولة من شتتركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المخاطر إلى الشتتركة في م

خرى. قامت الشتتتتتتركة بتستتتتتتجيل بعض التعديالت التي نتجت عن ذلك، في األمور األ، من بين 2008عام 
 ب.وفقاً لما ورد بهذا الخطا 2015ديسمبر  31القوائم المالية المرفقة للسنة المنتهية في 

  ب( حول القوائم المالية المرفقة، الذي يشتتير إلى أن صتتافي األرصتتدة المدينة المطلوبة   28اإليضتتاح رقم(
من شتتتتتتتركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشتتتتتتتاريع القابضتتتتتتتة ش.م.ب )م(  2015ديستتتتتتتمبر  31كما في 

حل خالف حتى تم مليون ريـتتتتتتتتال ستعودي كانت م 29.07)"المشتاريع القابضتة"(، مستاهم بالشتركة، تبلغ 
. وأكدت المشاريع القابضة على أنه سيتم سداد صافي المبالغ المطلوبة خالل 2015تسويتها في شهر يونيو 
 .2015ديسمبر  31ستة أشهر من تاريخ 

  28حول القوائم المالية المرفقة، حيث أقّر مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  1اإليضتتتتتتتاح رقم 
( برفع توصية إلى المساهمين لزيادة رأس مال الشركة بمقدار 2014مايو  27فق هـتتتتتتت )الموا1435رجب 
هـ 1436ذو الحجة  4مليون ريـتتتال سعودي من خالل طرح أسهم حقوق أولوية. استلمت الشركة في  220

( موافقة مؤستتستتة النقد العربي الستتعودي على زيادة رأستتمالها، والشتتركة حالياً 2015ستتبتمبر  17)الموافق 
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ومساهميها. أيضاً، أقّر مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد  بصدد

( برفع توصتتية إلى المستتاهمين بتخفيض 2015ديستتمبر  24هـتتتتتتتتت )الموافق 1437ربيع األول  13بتاريخ 
مليون  100كحد أقصتتتى مبلغ  2015ديستتتمبر  31رأس مال الشتتتركة إلطفاء الخستتتائر المتراكمة كما في 

( تقليل 2016يناير  26)الموافق  ـتته1437ربيع الثاني  16ة في ارقرر مجلس اإلدالحقا وريـتتال سعودي. 
مليون ريـتتتتتتتتتتتتتال ستتتتتتتعودي. إن اإلجراءات النظامية وموافقات  90هذا التخفيض في رأس المال إلى مبلغ 

 زال معلقة حتى تاريخ هذا التقرير.المساهمين المتعلقة بتخفيض رأس المال الت
  حول القوائم المالية المرفقة والذي ورد فيه أن هذه القوائم المالية قد تم إعدادها وفقاً لمعايير  2اإليضاح رقم

( وليس وفقاً للمعايير المحاستتتتتتتبية المتعارف عليها في المملكة العربية IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية )
 السعودية.

 
عتقد الشتتتتتتتركة بأنه ال يوجد تغييرات جوهرية في حال إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير وت

 المالية عوضاً عن إعدادها حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
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 التوصياتوعشرون ستة ::  
 

 ما يلي:بالسادة المساهمين  يوصيفإن مجلس اإلدارة ح في هذا التقرير، في ظل ما تقدم من نقاط وشروأنه 

 .م2015للعام  التصديق والموافقة على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة .1

 .م2015الحسابات للعام المالي المنتهي في  يماد القوائم المالية وتقرير مراقبتإع .2

 اإلدارة. مجلس ضاءوبعقود أعأعمال بالموافقة على تجديد الترخيص الخاص  .3

الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم  يالموافقة على إختيار مراقب .4

 .ماوالبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم 2016ديسمبر  31المالية للعام المالي المنتهي في 

 

 الخاتمة: 
 

هللا  فظهمح –ولي عهده  وولي بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده يتقدم مجلس اإلدارة بعد التوفيق من هللا

الذي تلقاه الشركة في سعيها لتطوير أدائها وتحسين  مشيدين بالدعم والرعاية – والرقابية لجهات اإلشرافيةول –

ثقتهم ودعمهم، ولجميع  علىبالشكر والتقدير لعمالء الشركة ومساهميها الكرام  اتها، كما يتقدم مجلس اإلدارةخدم

في العمل، ويؤكد مجلس اإلدارة سعي الشركة لتطوير وتميز أعمالها بما منسوبي الشركة على تفانيهم وإخالصهم 

 ة الشركة في قطاع التأمين.ساهمين ويخدم المجتمع ويؤكد رياديلبي احتياجات العمالء ويحقق ما يصبو إليه الم

                                                     

 

 وهللا ولي التوفيق،،،                                 

 

 

 

 

 

 

           ________________ 

 علي التركيبن عبدالعزيز                                  
 رئيس مجلس اإلدارة                                 


