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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

األمير محمد بن نايف آل سعود
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع





فرض عام 2016 العديد من التحديات بالنسبة إلى أعمال عناية السعودية، ولكننا كنا نؤمن بأنه من خالل بذل الجهود وضمان الكفاءة 
في العمل سنتمكن من تخطي هذه التحديات. وقد ساهم اجتهادنا في تعزيز أدائنا وتحقيق نتائج مالية جيدة للشركة، إذ نجحت 

الشركة في تحقيق أهدافها، والتغلب على التحديات التي واجهتها، وتحسين سير العمل عبر تبني إجراءات عديدة.  

وقد كان التحدي األكبر خالل عام 2016 خفض رأس المال العامل من 400 مليون ريال سعودي إلى 200 مليون ريال سعودي، بعد الحصول 
على موافقة السلطات وأصحاب األسهم. ولم يؤثر تقليص رأس المال على أدائنا، بل تمكنا من االلتزام بخطتنا وزيادة تغطيتنا من 
خالل استهداف فئات محددة في السوق والحفاظ على غالبية عمالئنا الحاليين. وقد سجل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة أعلى 

مستويات منذ أن أطلقنا عملياتنا في عام 2013، إذ وصلت إلى 128.8 مليون ريال سعودي. 

وباإلضافة إلى النجاح الذي حققناه في النتائج المالية عام 2016، تمكنا من تحسين النظام الداخلي من خالل اعتماد العمليات المؤتمتة. 
ويهدف النظام الجديد إلى اختصار الوقت وتعزيز فعالية المعامالت الداخلية والخارجية سواء بين طواقم العمل أو مع المزودين أو 

العمالء. ويساعد النظام الجديد في نقل ومعالجة البيانات بسرعة، والحد من الفجوات وتعزيز الكفاءة. 
ونهدف حاليًا إلى زيادة جوانب االبتكار، وتعزيز المعامالت التجارية، وتوسيع نطاق وصولنا، وسنعمل خالل العام القادم على توظيف 

المزيد من األفكار وإعداد الخطط واستخدام أدوات جديدة في تغطية السوق وإيصال المعلومات، وسنسعى إلى تحسين خدماتنا 
لتتخطى المعايير، وإعادة تصنيف الخدمات بما ينسجم مع رغبات العمالء. 

يسرني أن أترأس المجموعة أثناء سعيها لتحقيق المزيد من اإلنجازات، مدركًا بأن عام 2017 هو أيضًا عام حرج بالنسبة إلى عناية 
السعودية، فهدفنا هو مواصلة استقطاب العمالء الجدد والحفاظ على عمالئنا الحاليين، واستهداف فئات جديدة وتكييف أنظمة 

وتقنيات جديدة ومراقبة مستويات االنفاق. وبغض النظر عن التقدم الذي سنحققه، نحرص دائمًا على االهتمام بعمالئنا وخدمتهم 
باالعتماد على المعايير ذاتها، ونسعى إلى تحسين تجربتهم وإثراء الشراكة معهم.

نؤمن بأن عمالئنا هم أغلى ما نملك، ولذلك ال ندخر جهداً في تقديم الرعاية لهم ونؤمن بأننا شركة التأمين المفضلة في المملكة 
العربية السعودية.

فيصل فاروق تمر
رئيس المجلس اإلدارة 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



انطلقت عمليات شركة عناية السعودية للتأمين الطبي التعاوني ألول مرة عام ٢٠١٣، وتجسدت مهمة الشركة حينها في إيجاد عالمة 
تجارية رائدة ومميزة في قطاع التأمين،

األمر الذي واصلت بذل الجهود من أجل تحقيقه حتى عام 2016، وذلك من خالل التزامها بإيصال قدرات تشغيلية عالية المستوى، 
والسعي الدائم إلى تحسين الوصول إلى الخدمات عبر شبكة الخدمة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

وقد تمكنت عناية السعودية العام السابق من تحقيق مستويات غير مسبوقة من تطوير األعمال، مسجلة معدالت نمو عمالء أعلى 
بنسبة٩٣٪ مقارنة مع عام 2015، وذلك من دون المساومة على التزامها بتقديم أعلى درجات خدمة العمالء. 

توفر عناية السعودية لعمالئها مجموعة واسعة من منتجات وخيارات التأمين الطبي عالية الجودة، والتي يتم ايصالها على ايادي 
متمرسة وكوادر من الخبرة في هذا المجال، كما تحرص الشركة على تخصيص االستثمارات لتوظيف أحدث التقنيات وتحسين 

الخدمات، فيما يأتي ضمن إطار سعيها المتواصل لمواكبة الوتيرة المتسارعة للتغيير في قطاع التأمين الطبي في السعودية. 
أود في النهاية أن أؤكد على اعتزاز شركتنا بالدعم المتواصل الذي يقدمه أصحاب األسهم والجهات المنظمة والعمالء على حد سواء،

وأن أتوجه لهم بجزيل الشكر على دورهم الرئيسي في كافة اإلنجازات والنجاحات التي حققتها الشركة في عام 2016. 

عناية السعودية، مؤمنك الصحي

لي تشارلز شيوري
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي



اختتمت عناية السعودية عام 2016 مسجلة أداء قويًا في مختلف أقسام وعمليات الشركة، لتؤكد على المكانة الجيدة التي تتمتع بها، 
والتي ستمكنها من مواصلة السعي نحو تحقيق أهدافها الطموحة، والتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو في حصة السوق، والمزيد من 

األرباح أثناء مضيها قدمًا. 

وبالنسبة إلينا في شركة عناية، فإن التغيرات على المشهد التنظيمي هي فرصة لمساعدتنا على تنمية أعمالنا، وفي ظل عالمنا الذي 
تجسد فيها المعرفة قوة، ستتمكن الشركة من اكتساب ميزة تنافسية والحد من التكاليف من خالل تحديد التغيرات التنظيمية 

التي طرأت في وقت مبكر، وإجراء التغييرات الالزمة على العمليات التجارية بصورة مسبقة لتتماشى مع هذه التغيرات. ويمكنها كذلك 
إيجاد أنظمة امتثال وتطبيقها بصورة تدريجية، بداًل من االضطرار إلى اتباع التغيرات بصورة مفاجئة. وقد شهد عام 2016 إطالق العديد 

من اإلجراءات االستراتيجية الناجحة بما في ذلك إعادة هيكلة رأس المال، والتغيرات على البنية التحتية لتقنية المعلومات، والتغيرات 
على استراتيجية إعادة التأمين. 

وبالنظر إلى المقاييس المالية، سجل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عام 2016 أعلى مستوياته في تاريخ الشركة، حيث وصل إلى 
128.8 مليون ريال سعودي، أي ما يعكس زيادة بنسبة ٪82 مقارنة مع العالم الماضي، بينما شهدت األقساط المكتسبة نمواً سنويًا 

بنسبة ٪135. وتحسنت نسب الخسائر الصافية بنسبة ٪15 خالل العالم، لتعكس التحسن المتواصل في جودة األعمال. 
أما فيما يتعلق بالنفقات اإلدارية والعمومية، فقط حافظت على مستوى مشابه للعام الماضي، في حين شهدت مخصصات الديون 

المشكوك في تحصيلها تحسنًا ملحوظًا على الرغم من تزايد ظروف السوق الصعبة. وعلى صعيد مشابه، تحسنت عائدات االستثمار 
بنسبة ٪286 بالمقارنة مع العام الماضي، لتعكس المحصلة النهائية تحسنًا ملحوظًا في الموازنة يفوق السنوات السابقة.

عندما نقوم بحشد الجهود لتحقيق نمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة أو في حصة السوق بالطريقة الصحيحة، نفترض بأن ذلك 
سيؤدي إلى تحسنًا في الربحية، إذ توظف عناية السعودية عملية دقيقة يتم بواسطتها إدارة االستثمارات والمالءة المالية، ونعتمد 

كذلك عملية صارمة لتخطيط األعمال، والتي نقوم في اطارها بمراجعة االستراتيجيات واالستثمارات باإلضافة إلى المخاطر والفرص 
في سياق بيئة األعمال المتغيرة، وذلك بما يتيح لنا تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تركيز أكثر والنظر في سبل تحسينها. 

وبالتطلع إلى األمام، سأحرص على مواصلة العمل مع المدير التنفيذي ومجلس اإلدارة لنتمكن من إيصال نتائج استثنائية. يمثل عام 
2017 واألعوام العديدة القادمة فرصة لتنمية أعمالنا سواء على الصعيد الجغرافي أو فيما يتعلق بالمنتجات والتقنيات. وسنواصل 

العمل للحفاظ على توليد التدفق المالي الحر وتعزيز الميزانية العمومية. 

وسأعمل إلى جانب ذلك مع الفريق اإلداري إليصال كفاءة نموذجية في مختلف أجزاء سلسلة القيمة، األمر الذي يتضمن التعاون الوثيق 
مع مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي وفرق العمل في عناية لوضع نماذج أعمال تضم أهداف واضحة تضمن تحقيقنا ألهدافنا متوسطة 

وطويلة األمد. 

وتجدر اإلشارة إلى أننا حرصنا عند إعداد االستراتيجيات وتحديد أهداف خطة العمل على ضمان مساهمتها في تعزيز القيمة ألصحاب 
األسهم عبر تطوير أعمال تؤدي إلى تحقيق إيرادات وأرباح أعلى، مع المحافظة على توليد ثابت للتدفق المالي الحر، األمر الذي سيساهم 

في نهاية المطاف بتعزيز قيمة المؤسسة من جهة، والحفاظ على موازنة عمومية قوية من جهة أخرى.

قاسم راشد
المدير المالي 

كلمة المدير المالي



تمكن قسم الخدمات الطبية في عناية السعودية عام 2016 من مواصلة تطوير خدمات لمصلحة األعضاء، ويسرني أن أؤكد بأننا نجحنا 
في توسيع تغطية شبكتنا في مختلف أنحاء المملكة، لتشمل المزيد من مزودي الخدمة الرئيسين، والصيادلة، وأخصائي البصريات. 

وقد تم تخصيص االستثمارات لتطوير خدمات تقنية معلومات جديدة لدعم شبكة شركائنا بهدف تسريع عملية الموافقة المسبقة 
لضمان راحة األعضاء. 

ونهدف خالل عام 2017 إلى تطوير برامج من شأنها تحسين سبل إدارة األمراض وتعزيز الرفاه بما يعود بالفائدة على أعضائنا. 

الدكتور عصام مسعود
مدير الخدمات الطبية

كلمة مدير الخدمات الطبية / المدير الطبي 



تقرير مجلس اإلدارة
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني “ عناية السعودية”

عن السنة المالية الممتدة من 01/01/2016م حتى 31/12/2016م ) 12 شهراً(

يسرمجلس إدارة “ مجلس اإلدارة”  شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ) “ الشركة”/”عناية السعودية” (  أن يقدم للمساهمين الكرام 
التقرير السنوي و الذي يغطي النتائج المالية للشركة وانجازاتها، مرفقًا به القوائم المالية المدققة واإليضاحات لفترة 12 شهراً المنتهية في 
31 ديسمبر 2016م. ويتضمن التقرير أهم التطورات والنتائج المالية، واألنشطة التنفيذية واإلفصاح حسب اللوائح واألنظمة المعمول بها في 

المملكة العربية السعودية.
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األنشطة الرئيسية

موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على منح ترخيص مزاولة النشاط للشركة

موافقة مجلس الضمان الصحي التعاوني على تأهيل الشركة

بداية ممارسة النشاط 
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة في سوق األسهم السعودية بتاريخ١4٣٣/٠4/٠5هـ 
الموافق ٢7 / ٠٢ / ٢٠١٢م, ومسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4٠٣٠٢٢٣5٢8 وتاريخ ٢7  /٠٣ / ١4٣٣هـ ، 

الموافق١٩ / ٠٢ / ٢٠١٢م.
ويتمثل نشاط الشركة في القيام وفقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في 
المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين الصحي التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو 
مراسلة أو وساطة. وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التى يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها. 

ووفقًا لنظام الشركة األساسي وعقد التأسيس فإن السنة المالية األولى للشركة تبدأ إعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري باإلعالن عن 
تأسيس الشركة رقم )٩8 / ق( وتاريخ ١6 / ٠٣ / ١4٣٣هـ الموافق ٠8 / ٠٢ / ٢٠١٢م وتنتهي في ٣١ ديسمبر من العام التالي.

تمثل القوائم المالية للعام المنصرم والتي تغطي فترة ١٢ شهراً والتى تبدأ من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١6م وتنتهي  بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١6م
الموافق٠٢ / ٠4 / ١4٣8 هـ ، رابع قوائم مالية للشركة منذ تأسيسها. 

تاريخ ١4٣6/٠٩/١٩هـ الموافق ٠6  /٠7 / ٢٠١5م ، حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بمنحها  ترخيص مزاولة 
النشاط لمدة ثالث سنوات تنتهي بتاريخ ١4٣٩/٠٩/١8هـ الموافق ٠٢ / ٠6 / ٢٠١8م.  كما حصلت الشركة على ترخيص فتح فرع لها في مدينة 

الرياض بحسب خطاب مؤسسة النقد رقم ٣4١٠٠٠١٠٣587 و تاريخ ٢٣ شعبان ١4٣4 هـ الموافق ٢ / 7 / ٢٠١٣ م. 

بتاريخ ١4٣6/١٠/٢8هـ الموافق ١٣ / ٠8 / ٢٠١5م حصلت الشركة على موافقة مجلس الضمان الصحي التعاوني بتأهيل الشركة لمدة ثالث 
سنوات تنتهي بتاريخ ٢7 / ١٠ / ١4٣٩هـ الموافق ١١ / ٠7 / ٢٠١8م.

وبتاريخ ١4٣7/١٠/٢٩هـ الموافق ٠٣ / ٠8 / ٢٠١6م حصلت الشركة على تجديد تأهيل مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة سنة واحدة تنتهي 
بتاريخ ٢7 / ١٠ / ١4٣8هـ.

بدأت الشركة مزاولة النشاط وبيع منتجات التأمين الطبي إعتباراً من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١٣م ، وهو التاريخ الذي يعتبر بداية التشغيل الفعلي 
لعمليات وأقسام شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، و قد قامت الشركة ببذل جهدها على إدارة وإنجاح هذه اإلدارات بتطبيق 

أنظمة ولوائح الجهات الرقابية )مؤسسة النقد- مجلس الضمان الصحي- هيئة السوق المالية( خالل عام ٢٠١6م.
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الخطط والقرارات المهمة خالل الفترة

التوقعات المستقبلية والمخاطر
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•  نجحت عناية السعودية بتخفيض رأس المال تماشيا مع المادة ١5٠ من القانون التجاري.
• قامت بتطبيق نظام جديد لزيادة و تحسين األداء. 

• مراجعة استراتيجية اعادة التأمين و تطبيقها.

قامت إدارة الشركة خالل عام ٢٠١6 بإدارة الخسائر المتراكمة والربحية بصورة فاعلة، كما تم تقييم المخاطر التشغيلية المرتبطة 
بتغيير النظام الرئيسي للشركة والحد من أثرها. وتؤدي إدارة الجودة دوراً فاعاًل للحد من المخاطر التي قد تنتج عن نقص أو غياب 

السياسات واإلجراءات. وفي سياق الهجمات اإللكترونية التي تعرضت لها المملكة والمنطقة مؤخراً، يتم العمل حاليًا على رصد وإدارة 
حماية المعلومات والمخاطر اإللكترونية.

تأسست لجنة إدارة المخاطر عام ٢٠١6 وعقدت اجتماعيين ألعضاء اللجنة، ناقشوا خاللهما العديد من المواضيع التي تضمنت ما يلي:

•  أدوار ومسؤوليات وتوقعات إدارة المخاطر 
•  إعداد إطار عمل إدارة المخاطر وتنفيذه

•  إعداد بيان قابلية المخاطرة وتنفيذه 
•  إعداد بيان القدرة على تحمل المخاطر/حدود المخاطر وتنفيذه

•  وضع سياسة إدارة المخاطر 
•  أنشطة إدارة المخاطر )التقييم الذاتي للرقابة وإجراءات المخاطر - تقييم مخاطر المنتج الجديد(

•  المتطلبات التنظيمية 

قام قسم إدارة المخاطر وباالعتماد على تحليل المخاطر لعام ٢٠١5 بتنفيذ بعض السياسات واإلجراءات، واإلجراءات الرقابية والمناهج 
خالل عام ٢٠١6، بهدف الحد من أثر هذه المخاطر على األعمال. وتضمنت اإلجراءات:

•  سياسة إدارة المخاطر 
•  قابلية المخاطرة 

•  التقييم الذاتي للرقابة وإجراءات المخاطر 
•  تقييم مخاطر الخدمة/المنتج الجديد 

وقد تم كذلك إعداد وتنفيذ دورتين تدريبيتين حول إدارة المخاطر )دورة تمهيدية ودورة متقدمة(، والتي حضرهما ما يقارب ٩٠٪ من 
الموظفين لتنمية وتعزيز معرفتهم فيما يتعلق بإدارة المخاطر ولتنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر ضمن وحدات أعمالهم. 

وستركز إدارة المخاطر عام ٢٠١7 على المخاطر التشغيلية وسبل ضبطها. 
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موجودات عمليات التأمين
20162015

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

5,٩54٩٠٣نقد وما في حكمه

5٠,86١٢١,٩٣4ذمم اقساط تامين مدينة، صافي

٢٣,٩٩4١7,4٠5مبلغ مستحق القبض من عمليات المساهمين

١4,١7٣4,766ذمم مدينة لمعيدي التأمين

٩,4٢4١٣,6٢5حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

١١،4٣87,١46حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

٢,5١١١,٣5٩تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

٢,8٠6٢,٣٩٠مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

٣,٣٠٢6,484موجودات غير ملموسة

١,٣66٢,46١أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

125،٨2٩7٨,473مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين
20162015

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

٩٢,7٠658,١١٠نقد وما في حكمه

4٣,8١٠54,7٠٠ودائع مرابحة

٣4,٩٩٢6٩,866استثمارات

٢,5٣6١,١١٢مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

٣٠,٠٠٠4٠,٠٠٠ وديعة نظامية

204,044223,7٨٨مجموع موجودات المساهمين

32٩،٨73302,261مجموع الموجودات

مطلوبات عمليات التأمين
20162015

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

64,74٠٣4,٣١٢أقساط تأمين غير مكتسبة

٢7،4٢٠١7,55٩مطالبات قائمة واحتياطيات تقنية أخرى

١7,5٠٩١4,٢57رصيد إعادة تأمين مستحق الدفع

١6,١6٠١٢,٣45مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

125،٨2٩7٨,473مجموع مطلوبات عمليات التأمين

مطلوبات المساهمين
20162015

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

١,6٠4١,٢5٢مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

6,6٩٩4,86٠زكاة مستحقة

٢٣,٩٩4١7,4٠5مبالغ مستحقة لعمليات التأمين

32,2٩723,517مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين
20162015

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

٢٠٠,٠٠٠4٠٠,٠٠٠رأس المال

)١٩٩,7٢٩()٢8,٢5٣(خسائر متراكمة

171,747200,271إجمالي حقوق أصحاب األسهم

204,044223,7٨٨إجمالي حقوق ومطلوبات أصحاب األسهم

32٩،٨73302,261إجمالي المطلوبات

مطلوبات عمليات التأمين

ملخص قائمة المركز المالي )كما في 31 ديسمبر 2016 م(: 7
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الوصف )كافة المبالغ بالريال السعودي 000،(
20162015

)12 شهراً()12 شهراً(

٣٢,465 ٢5,8٩5 المنطقة الوسطى

٣,١68 8,454 المنطقة الشرقية

٣5,٣٠٠ ٩4,476 المنطقة الغربية

70,933 12٨,٨25 إجمالي األقساط المكتتبة 

%73.34
%20.10

%6.56

%4٩.77

%4.46

المنطقة الغربية المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية

التحليل الجغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة حتى نهاية 31 ديسمبر 2016 ٨

2016

2015 %45.77
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ملخص النتائج المقارنة  
31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

١٢8,8٢57٠,٩٣٣  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

6٢,٣٩7٢6,586  صافي أقساط التأمين المكتسبة

)٢6,65٠()57,٢٣٠(إجمالي المطالبات المدفوعة

)٢٠,٣6٢()٣٣,888(صافي المطالبات المتكبدة

١٩,4٣4٢,7٩٢  صافي نتيجة األكتتاب

١4446إيرادات أخرى

)5٠,76٣()48,٠75(إجمالي المصاريف العمومية واألدارية والبيع والتسويق

)47,525()2٨,627(العجز من عمليات التأمين

)١,7٩8()٢,١5٩(إجمالي مصاريف المساهمين العمومية واألدارية

)٢,67٣(4,٩6٢  دخل / )خسارة( استثمار

)51,٩٩6()25,٨24(صافي خسارة للفترة قبل الزكاة

)2.6()1.2٩(الخسارة للسهم )بالريال السعودي(

في عام 2016، شهد إجمالي األقساط المكتتبة تحسنًا ملحوظًا بنسبة 82 % بالمقارنة مع العام السابق، األمر الذي كان نتيجة لتحسين 
استراتيجية المبيعات وتبني الشركة عدداً من المبادرات المتنوعة األخرى.

وقد تحسن كذلك العجز من العمليات خالل عام 2016 بالمقارنة مع عام 2015، وذلك نظراً لنمو األعمال الذي يعود إلى صافي األقساط 
المكتسبة، وانخفاض النفقات العامة واإلدارية والبيع والتسويق، وانخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها كنتيجة لتحسين 

عمليات التحصيل.  باإلضافة إلى ذلك، تحسن دخل االستثمار بنسبة %286 بالمقارنة مع عام 2015.

ملخص نتائج أعمال التأمين والمساهمين: 

المعايير المحاسبية

الشركات التابعة لشركة عناية السعودية

٩

10

11

تعمل الشركة على إعداد البيانات المالية بما ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية، وليس وفقًا لمعايير الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونين، األمر الذي تؤكد الشركة بأنه ال يؤثر بأي شكل من األشكال على البيانات المالية، حيث ال يوجد فروقات ملموسة 

بين المعايير الدولية والمعايير السعودية. 

ال تمتلك الشركة أي شركة تابعة داخل أو خارج المملكة.
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تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة لعناية السعودية 

سياسة الشركة في توزيع األرباح 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص ) عدا 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر( تم إبالغ 

الشركة بتلك الحقوق

وصف ألي مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصرفي أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من 

شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أوتلك الحقوق خالل السنة المالية 

12

13

14

15

ال تملك الشركة أي شركات تابعة داخل أو خارج المملكة ، وعليه ال يوجد أية أسهم وأدوات دين صادرة من أي شركة تابعة للشركة.

 تنص المادة الرابعة واألربعون من النظام األساسي للشركة على حساب وتوزيع األرباح للمساهمين على النحو التالي:

•  تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.

•  يجنب ٢٠٪ من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي  المذكور 
إجمالي رأس المال المدفوع.

•  للجمعية العامة العادية - بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة - أن تجنب نسبة مئوية من األرباح  السنوية الصافية لتكوين احتياطي 
إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

•  يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن ) 5٪ ( من رأس المال المدفوع.

•  يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة  من األرباح أو يحول الى حساب األرباح المبقاة.

•  يجوز بقرارمن مجلس االدارة - توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة الرابعة أعاله وفقًا للقواعد المنظمة 
لذلك والصادرة من الجهات المختصة.

ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألي من األشخاص.

يوضح الجدول ادناه المصلحة التى يملكها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة بما 
فيها أسهم ضمان العضوية في المجلس ، علمًا بأن الشركة لم تقم بإصدار أو منح أي أدوات دين.
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وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي شركاتها التابعة 

االسم
نسبة التغيرصافي التغيرنهاية العامبداية العام

%عدد األسهمأدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

4٠٠,٠٠٠5٠-4٠٠,٠٠٠-8٠٠,٠٠٠ السيدة/ الدانا خالد الجفالي

٢٠٠,٠٠٠5٠-٢٠٠,٠٠٠-4٠٠,٠٠٠السيد/ رامى خالد علي التركي

5٠٠5٠-5٠٠-١,٠٠٠ السيد/ فيصل فاروق تمر

5٠٠5٠-5٠٠-١,٠٠٠ الدكتور/ بالل طالل غزاوي

------ الدكتور / أندريو كايلتي

------الدكتور/جوهان مايكل بيتزير

•  قامت شركة ميونخ ري بحجز عدد )٢,٠٠٠( سهم لدى هيئة السوق المالية كأسهم ضمان عضوية بإسم ممثليها في عضوية 
مجلس إدارة الشركة وهم كاًل من السيد/ أندرو كيلتي و الدكتور/ جوهان مايكل بيتزر.

•  التغير في األسهم المذكورة في خانة نهاية العام كانت بسبب تخفيض رأس مال شركة عناية السعودية في ١8أكتوبر ٢٠١6.

المعلومات الخاصة بالقروض التى على الشركة

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية 
أو مذكرات حق إكتتاب أصدرتها أو منحتها عناية السعودية 

وصف ألي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو 
أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أصدرتها أو منحتها عناية السعودية:

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد 

16

17

1٨

1٩

لم تقم الشركة باإلقتراض خالل الفترة وال توجد أي قروض عليها وتقر على ذلك.

لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم ، أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق 
مشابهة خالل الفترة.

لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي حقوق تحويل او اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو 
مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

لم تقم الشركة بإصدار أو منح ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد.
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اسم عضو مجلس اإلدارة
االجتماع االجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع االول 

الخامس

26/01/201612/04/201619/06/201613/10/201605/12/2016

�����السيد فيصل فاروق تمر
XXX��السيد رامي خالد التركي

�����السيد أندرو كيلتي
�����الدكتور بالل طالل غزاوي

���X�الدكتور مايكل بيتزر
����لم يتم التعيين السيدة الدانا الجفالي

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور

عقود التأمين مع الشركات ذات الصلة بأعضاء المجلس 

عقود أخرى مع شركات ذات الصلة مع أعضاء مجلس اإلدارة

20

21

22

وقعت الشركة عدداً من عقود التأمين الطبي مع مجموعة من الشركات التي تضم مصالح ألعضاء مجلس اإلدارة. وقد أكدت شركة 
عناية السعودية تسعير كافة العقود باالعتماد على األسعار التجارية بما ينسجم مع إجراءات التسعير التي تتبعها الشركة والمصادق 

عليها من قبل مجلس اإلدارة.
وتؤكد الشركة كذلك خلو كافة العقود من أي ترتيبات محددة بما يتعلق بأي مزايا خاصة إضافية، كما ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة 

الحصول على أي دعم أو خدمات تختلف عن تلك التي توفرها الشركة ألي من عمالئها.  تم توضيح أقساط المشتركين إلى جانب 
التعويضات المدفوعة المتعلقة بعقود التأمين في مذكرة مفصلة حول التعامالت مع الشركات ذات الصلة تقدم إلى جانب البيانات 

المالية.

١.تعاقدت الشركة خالل الفترة المالية مع شركة »ميد نيت« العالمية المملوكة بالكامل من قبل شركة »ميونخ ري« ولمدة عام 
واحد، وذلك لتوفر األخيرة خدمات دعم ألنظمة الحاسوب مقابل ٣8٠٠ ريال سعودي يوميًا عند الطلب. وقد بلغت القيمة اإلجمالية 
للعقد على مدى عام واحد ٢4.١٣٠ ريال سعودي. )األعضاء الذين لديهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة هم: أندرو كيلتي، أحد أعضاء 

مجلس اإلدارة(.

2.تعاقدت الشركة خالل الفترة المالية مع الشركة السعودية للحاسبات اإللكترونية المحدودة والمملوكة بالكامل من قبل شركة 
إبراهيم الجفالي، ولمدة عام واحد لتوفر األخيرة خدمات حاسوب وتقنية معلومات. وقد بلغت قيمة العقد السنوي 4٣١،٢44 ريال 

سعودي خالل الفترة المالية. )األعضاء الذين لديهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة هم: السيدة الدانا خالد الجفالي(

٣.تعاقدت الشركة خالل الفترة المالية مع شركة »ميونخ ري مالطا« المملوكة بالكامل لشركة »ميونخ ري«، ولمدة ٩ أشهر حتى ٣٠ 
سبتمبر ٢٠١6، لتوفر األخيرة خدمات إعادة تأمين للشركة بما ينسجم مع اتفاقية إعادة التأمين المبرمة بموجب 5٠٪ من المطالبات 

واالشتراكات. )األعضاء الذين لديهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة هم: أندرو كيلتي(

٤.تعاقدت الشركة مع شركة إبراهيم الجفالي واخوانه الستئجار مكتب في الدمام بقيمة سنوية بلغت ٣٠،٠٠٠ ريال سعودي لمدة عام 
واحد، وذلك لتلبية األهداف التوسعية للشركة في المستقبل. )األعضاء الذين لديهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة هم: )السيدة 

الدانا خالد الجفالي(



١٠

البيان
المدفوعات المستحقة وسدادها حتى 

31 ديسمبر 
الرصيد المستحق حتى 31 ديسمبر 

2016

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

6,6٩٩ 86١الزكاة وضريبة الدخل 

تكاليف اإلشراف والرقابة، »مؤسسة النقد العربي 
 4٩٢٣٠8السعودي«

٢,٠4٩١75المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

١,6٠٢٣٩5رسوم اإلشراف »مجلس الضمان الصحي التعاوني«

-٣٠٠تداول

5,3047,577المجموع

تنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب او تعويض

تنازل عن أي حقوق في األرباح ألحد المساهمين

المدفوعات النظامية 

االستثمارات واالحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة الموظفين

إقرارات بما يلي

23

24

25

26

27

وافق أعضاء مجلس اإلدارة وباإلجماع على التنازل عن الزيادات المستحقة لهم عام ٢٠١6 والتي تبلغ قيمتها ١8٠،٠٠٠ ريال سعودي لرئيس 
مجلس اإلدارة، و١٢٠،٠٠٠ ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك نظراً ألن الشركة مازالت في المراحل التشغيلية األولية، 

كما قرر المجلس كذلك التنازل عن التعويض السنوي للدورة الحالية. 

لم يتم إبرام إي اتفاقيات أو ترتيبات تنص على تنازل أصحاب األسهم عن أي حقوق أو أرباح. 

قامت الشركة خالل الفترة المالية بتسديد كافة المدفوعات والمبالغ المستحقة للسلطات التنظيمية المختلفة في المملكة 
العربية السعودية على النحو التالي:

لم يتم إنشاء أي صناديق أو تخصيص أي استثمارات لمصلحة الموظفين في الشركة.

•  إعداد السجالت المحاسبية بصورة صحيحة 
•  إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة والتنفيذ بصورة فاعلة

•  ال يوجد أي شكوك حول قدرة المصدر على مواصلة أنشطته 
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تقرير المحاسبين القانونيين 

استبدال المحاسبين القانونيين

اإلفصاحات اإلضافية اإلفصاح حسب اللوائح النظامية 

2٨

2٩

30

لم يتضمن تقرير المحاسبين القانونيين أي تحفظات قانونية حول البيانات المالية لكامل الفترة المنتهية في ٢٠١6/١٢/٣١، مع األخذ بعين 
االعتبار بأن المحاسبين القانونيين أشاروا في التقرير إلى أن البيانات المالية تم إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وليس وفقًا 

لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

اختار أصحاب األسهم في الشركة اعتماد عملية تدوير المحاسبين القانونيين خالل العام، وقد تم تعيين كاًل من شركة البسام والنمر 
للمحاسبات القانونية وشركة النعيم كجهات تدقيق خارجية

الئحة حوكمة الشركة :

تطبيقًا لالئحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-١٠-٢٠١٠م وتاريخ ١4٣١/٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٠/٣/١6م ، فإن 
مجلس اإلدارة يسره أن يوضح بالجدول أدناه المواد التى التزمت الشركة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 

المالية السعودية، بإستثناء المواد التالية:

التفاصيل واألسبابطبقت جزئيُالم تطبقطبقت بالكامل نص  المادة / الفقرةرقم المادة

� الحقوق العامة للمساهمين.. الثالثة

تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم الرابعة
�وحصولهم على المعلومات ..

حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الخامسة
�الجمعية العامة 

الخامسة / أ
تعقد الجمعية العامة مرة على األقل في 

السنة خالل الستة األشهر التالية إلنتهاء 
السنة المالية للشركة.  

�

�تنعقد الجمعية بدعوة من مجلس اإلدارة ....الخامسة / ب

يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية الخامسة / ج
�العامة ......
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التفاصيل واألسبابطبقت جزئيُالم تطبقطبقت بالكامل نص  المادة / الفقرةرقم المادة

يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة الخامسة / د
�للمشاركة الفعالة...

يجب إعالم السوق بنتائج الجمعية العامة الخامسة / ي
�فور انتهائها.

يعد التصويت حقًا اساسيًا للمساهم ال السادسة /  أ
�يمكن إلغاءه بأي طريقة..

السادسة /  ب
يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند 
التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في 

الجمعية العامة..
�

إن النظام 
األساس للشركة 

ينص على أن 
تحسب األصوات 

في الجمعيات 
العامة العادية 

و الغير عادية 
على أساس 

»صوت لكل 
مساهم« عوضًا 

على التصويت 
التراكمي.

للمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر السادسة /  ج
�من غير أعضاء مجلس اإلدارة..

يجب على المستثمرين من األشخاص دوي السادسة /  د
�الصفة اإلعتبارية..

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة السابعة /  أ
�واضحة بشان توزيع ارباح األسهم..

تقر الجمعية العامة األرباح المقترح توزيعها السابعة /  ب
�وتاريخ التوزيع

لم تتطبق لعدم 
وجود األرباح 

ولكن سياستها 
موجودة .

�السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاحالثامنة

�اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارةالتاسعة

إعتماد التوجيهات االستراتيجية واألهداف العاشرة /  أ
�الرئيسية للشركة

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية العاشرة /  ب
�واإلشراف العام عليها

�وضع نظام حوكمة خاص بالشركةالعاشرة /  ج



١٣

رقم 
التفاصيل واألسبابطبقت جزئيُالم تطبقطبقت بالكامل نص  المادة / الفقرةالمادة

وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة العاشرة /  د
�ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع العاشرة / هـ
�أصحاب المصالح

وضع السياسات واإلجراءات التى تضمن احترام العاشرة /  و
�الشركة لألنظمة واللوائح

الحادية 
�مسؤوليات مجلس اإلدارةعشرة

الثانية 
�تكوين مجلس اإلدارةعشرة
الثالثة 
�لجان مجلس اإلدارة واستقالليتهاعشرة
الرابعة 
�لجنة المراجعةعشرة

الخامسة
عشرة

�لجنة الترشيحات والمكافآت

السادسة 
�اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال عشرة

السابعة 
�مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهمعشرة

الثامنة 
عشرة /  أ

 اليجوز لعضو مجلس اإلدارة – بغير ترخيص 
من الجمعية العامة يجدد كل سنة أن تكون 

له أي مصلحة
�

الثامنة 
عشرة /  ب

اليجوز لعضو مجلس اإلدارة – بغير ترخيص 
من الجمعية العامة يجدد كل سنة أن يشترك 

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة
�

الثامنة 
عشرة /  ج

ال يجوز للشركة ان تقدم قرضًا نقديًا من اي 
�نوع لألعضاء 
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الشركات األخرى التى يشارك في عضوية مجلس صفة العضوية المنصباسم عضو مجلس اإلدارة 
إدارتها

عضو مجلس إدارة مستقلرئيس المجلس السيد/فيصل فاروق تمر

• شركة فاروق ومأمون تمر وشركاهما
• الشركة العربية السعودية اليابانية 

للمنتجات الصيدالنية المحدودة
• شركة أرابيو

• شركات مجموعة تمر
• شركة سكون العالمية

• شركة الخليج المتحدة للرعاية الصحية
• شركة الوجبات اإليطالية

• المركز الطبي الدولي
• شركة األناقة الفاخرة 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضو السيد/رامى خالد التركي

• شركة نسما وشركاهم للمقاوالت
• شركة أعمال البترول المحدودة

• شركة جمان السعودية لإلستثمار الصناعي
• شركة سمارا

• شركة أركاز
• شركة إكسوفا السعودية

• شركة إنماء للحديد
• مجموعة خالد على التركي وأبنائه

•  سعودي ريدي ميكس

شركات مجموعة  الغزاويعضو مجلس إدارة مستقلعضو الدكتور/بالل طالل غزاوي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضو الدكتور/ أندرو كيلتي

•  دي كاي في - اسبانيا
•  قلوباليتي - موكسمبورجو

•  ستور براند - النرويج
•  ابولو ميونخ تأمين صحي - الهند

•  الشركة الوطنية للضمان الصحي - 
االمارات العربية المتحدة

•  ضمان للتأمين الطبي  - قطر
•  ميونخ ضمان الصحي القابضة - االمارات 

العربية المتحدة

ال ينطبقعضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضو الدكتور/مايكل بيتزر

األستاذة/ الدانا خالد 
ال ينطبقعضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضوالجفالي

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه وأسماء الشركات المساهمة التى يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس إداراتها 31

يوضح الجدول أدناه أسماء الشركات المساهمة التى يكون عضو مجلس إدارة عناية السعودية عضواً في مجلس إداراتها وهي كما يلي:
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اسماء رئيس وأعضاء إختصاصات ومهام اللجنة
اللجنة

عدد 
اإلجتماعات 
خالل الفترة

الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المراجعين الخارجيين ومراجعة خطة المراجعة 
والتدقيق للمراجعين الداخليين والخارجيين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة 

ومراجعة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي قد تطرأ عليها وإعداد 
توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بمدى مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة 

لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية 
المراجعة لها ومراجعة تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة 
ومتابعة التقارير الصادرة عن المؤسسة والجهات اإلشرافية ذات العالقة وأي تطورات 

دولية مثل توجيهات المنظمة الدولية لمشرفي التأمين ورفع التوصيات بشأنها 
لمجلس اإلدارة و مراجعة القوائم المالية السنوية واألولية والموافقة عليها و رفع 

تقاريرها وتوصيتها مباشرة إلى مجلس اإلدارة التخاذ اإلجراءات وإصدار القرارات الالزمة 
بشأنها و إعداد تقييم لكال من نظـم الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية، بحيث تحـتوي على 

تقييمها الموازنات المخصصة لهما ولألفراد القائمين عليهما، وأيضا لدرجة استجابة 
اإلدارة للمالحظات التي يبديها المراجعين الداخليين والخارجيين و إجراء مراجعة سنوية 

ألداء المحاسب القانوني، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه، وإعادة تعيينه أو إنهاء عقد 
الشركة معه.

• الدكتور/ بالل غزاوي 
“رئيسًا “ وعضوية كاًل 

من : 
• السيد/ خالد بخش .

• السيد/ ويسي تانسل 
أصالن.

4

اسماء رئيس وأعضاء إختصاصات ومهام اللجنة
اللجنة

عدد 
اإلجتماعات 
خالل الفترة

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة 
وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد 

الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس و مراجعة هيكل مجلس اإلدارة 
ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجرائها وتحديد جوانب الضعف والقوة في 

مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة و وضع معايير لتحديد 
استقاللية عضو مجلس اإلدارة، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو 

يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى و وضع سياسة للمكافآت والحوافز ألعضاء 
مجلس اإلدارة و العضو المنتدب والرئيس المالي التنفيذي بالشركة وتنظيم جهود 

كل عضو في مجلس اإلدارة والرئيس المالي التنفيذي في تطبيق األهداف اإلستراتجية 
للشركة، وتقييم لجنة الترشيحات والمكافآت لألداء الشخصي لهم في مقابل األهداف 

التي وضعها مجلس اإلدارة .

• السيد/ رامي خالد التركي 
»رئيسًا » وعضوية كاًل 

من : 
• الدكتور/ بالل طالل 

غزاوي 
• الدكتور/ مايكل بيتزير
• السيد/ فيصل فاروق 

تمر.
• السيدة/ الدانا خالد 

الجفالي.

٣

لجان مجلس اإلدارة : ) لجنة المراجعة ، لجنة الترشيحات والمكافآت، اللجنة 
التنفيذية ، لجنة اإلستثمار( 32

32.1  لجنة المراجعة:

32.2 لجنة الترشيحات والمكافآت: 
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اسماء رئيس وأعضاء إختصاصات ومهام اللجنة
اللجنة

عدد 
اإلجتماعات 
خالل الفترة

دراسة األداء المالي للشركة والمصادقة على الميزانيات والبيانات المالية التقديرية 
وما يتبعها من مصاريف رأس مالية واستثمارية وخطة العمل السنوية والربع سنوية 

باإلضافة إلى تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة و القيام بأي أعمال بناًء على تفويض من 
مجلس إدارة الشركة وتقديم المساعدة لرئيس المجلس و دراسة المشاريع المتعلقة 

بالمشاركة في الشركات األخرى وإنشاء شركات ومشاريع جديدة واالستحواذ على 
شركات أخرى وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة و القيام بمناقشة واتخاذ القرارات 

المتعلقة بالمواضيع الطارئة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار عاجل والتأكد من وضع وإعداد 
الخطط االستراتيجية التي تحقق أهداف الشركة وإعداد ومراجعة األهداف واالستراتيجيات 

المالية السنوية وطويلة األجل وتقديم التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة و مراجعة 
وإعداد التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق باعمال الشركة ومدى تأثيرها على 

مستقبل الشركة لتحقيق األهداف المرجوة لتحسين جودة الخدمات.

• السيد/ فيصل فاروق 
تمر« رئيسًا » وعضوية 

كاًل من : 
• د. مايكل بيتزير. 

• السيد/ليي تشارلز 
شوري.

• السيد/أندرو كيلتي 

5

اسماء رئيس وأعضاء إختصاصات ومهام اللجنة
اللجنة

عدد 
اإلجتماعات 
خالل الفترة

تتولى لجنة االستثمار اإلشراف على األنشطة االستثمارية للشركة والتأكد من اإلدارة 
االحترافية والمالئمة الحتياجات ومتطلبات الشركة والتزاماتها وتقيدها التام بالنظم 

السائدة والمساعدة بضبط وترشيد درجة المخاطر وتحديد السياسات االستثمارية 
للشركة وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة العتمادها واإلشراف على تنفيذ 

السياسات االستثمارية للشركة.

• الدكتور/ أندرو كيلتي 
»رئيسًا » وعضوية كاًل 

من : 
• السيد/ ليي تشارلز 

شوري
• السيد/ قاسم رشيد.

٣

اسماء رئيس وأعضاء إختصاصات ومهام اللجنة
اللجنة

عدد 
اإلجتماعات 
خالل الفترة

 تتولى لجنة االستثمار اإلشراف على األنشطة االستثمارية للشركة والتأكد من اإلدارة 
االحترافية والمالئمة الحتياجات ومتطلبات الشركة والتزاماتها وتقيدها التام بالنظم 

السائدة والمساعدة بضبط وترشيد درجة المخاطر وتحديد السياسات االستثمارية 
للشركة وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة العتمادها واإلشراف على تنفيذ 

السياسات االستثمارية للشركة.

• الدكتور/ مايكل بيتزر 
»رئيسًا » وعضوية كاًل 

من : 
• السيد/ ليي تشارلز 

شوري
• السيد/ قاسم رشيد.

٢

32.3  اللجنة التنفيذية: 

32.4 لجنة اإلستثمار

32.5 لجنة المخاطر:
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مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

العقوبات النظامية 34

33

بلغت العقوبات التي تحملتها الشركة 65،١٢6 ريال سعودي خالل عام ٢٠١6

فيما يلي بيان يضم الرواتب والتعويضات والبدالت والزيادات السنوية التي تمنح ألعضاء مجلس اإلدارة وأعلى ثالثة مدراء تنفيذين خالل 
الفترة ما بين ٠١/ ٠١ / ٢٠١6 وحتى ٣١ /١٢ / ٢٠١6

البيان
أعلى ثالثة مدراء تنفيذينأعضاء مجلس اإلدارة

ألف ريال سعوديألف ريال سعودي

٣,4١٠ -الرواتب والتعويضات

  -البدالت

55٠ -المكافآت   السنوية

١4٢  -خطة الحوافز طويلة األمد أو مكافأة نهاية الخدمة

--المزايا العينية األخرى

04,102المجموع

الغرامةالمخالفة

إفصاح الشركة عن معلومات غير صحيحة في إعالنها المنشور في موقع شركة السوق المالية 
السعودية )تداول( اإللكتروني بتاريخ 20/01/2016م عن نتائجها المالية األولية للفترة المنتهية في 31/12/2015م 

)اثنا عشر شهرا( تتعلق بأسباب مقارنة صافي الربح للربع الرابع مع الربع الثالث من العام 2015م.
٣٠,٠٠٠

عدم إلتزام الشركة بتشكيل لجنة مراجعة اليقل عدد أعضائها عن ثالثة من غير أعضاء مجلس اإلدارة 
٣٠,٠٠٠التنفيذيين.

5,١٢6التأخر في إرفاق اإلستقطاع الضريبي لقسم الزكاة والدخل.



١8

نظام الراقبة الداخلية وفعاليته

االحتفاظ بالسجالت المحاسبية

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

مواصلة العمليات 3٨

37

35

36
تؤكد الشركة أن أنظمة الرقابة الداخلية قوية وفعالة وتعمل بشكل جيد من ناحية التصميم وقد تم تطبيقها بشكل فعال.

تماشيًا مع متطلبات أنظمة السالمة والرقابة في المملكة العربية السعودية، تعترف الشركة بأنها احتفظت بسجالت محاسبية 
منفصلة لعمليات التأمين وعمليات أصحاب األسهم، كما تدرك الشركة أهمية احتفاظها بسجالت محاسبية صحيحة للسنة المالية.

وفقا لخطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة 
المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية واإلدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية 

في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة وكفاية األداء، إضافة لمتابعتها لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية 
للمالحظات التي تم تسجيلها، وتقدم بذلك تقارير متابعة الهدف منها العمل على إنهاء وإغالق المالحظات المسجلة على وحدات 
العمل بالشركة، فإن نتائج المراجعة إلجراءات الرقابة الداخلية والفحص الذي تم خالل ٢٠١6م لبعض العمليات التي خضعت الختبار 

وتقييم من قبل فريق عمل إدارة المراجعة الداخلية واللجنة تؤكد علي أنه لم يسترعي انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصور 
جوهري يقتضي االفصاح عنه في أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية المطبقة من قبل الشركة إال أنه اليمكن التأكيد بشكل مطلق على 
شمولية عمليات التقييم التي تتم إلجراءات الرقابة الداخلية ألن عملية المراجعة الداخلية في جوهرها تستند إلي أخذ عينات عشوائية 

تخضع للفحص والتقييم بهدف الحصول علي تأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خالل العام.

ولذلك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل اللجنة وفريق المراجعة الداخلية بالشركة لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في 
آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

تؤكد الشركة على قدرتها على مواصلة عملياتها دون وجود أي عقبات.

الخاتمة:

يسر أعضاء مجلس اإلدارة بأن يتقدم بالشكر والتقدير لجميع مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني على إسهامهم في مواصلة أعمال التأمين 
الصحي لدى الشركة كما يسرها أن تتقدم بالشكر أيضًا إلدارة الشركة وموظفيها على جهودهم التى بذلوها لتشغيل الشركة خالل العام ٢٠١6.

 وفي الختام يود أعضاء مجلس اإلدارة شكر جميع عمالء الشركة على منحهم الثقة و حرصهم على تطوير العالقة و استمرارها بما تقدمه الشركة من 
خدمات ومنتجات. ونحن على ثقة من أن هذه االنجازات ستعطينا دفعة قوية للعام ٢٠١7 م من أجل تحقيق غايتنا اإلستراتيجية و إحراز المزيد من النجاحات.


