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 م5101قرير مجلس اإلدارة لعام ت
 

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

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أن يقدم للسادة المساهمين الكرام تقريره السنوي مصحوبًا 

عمليات ، متضمنًا مقارنة ل م1015ديسمبر  11بالقوائم المالية المدققة واإليضاحات للسنة المالية المنتهية في 

كما يحتوي على أهم م 1014نتائج العام الماضي وكذلك اإليرادات والمصاريف مع التأمين وإعادة التأمين 

 لتأمين التعاوني المعمول بهاالوائح وأنظمة حات المطلوبة حسب التطورات التي طرأت خالل العام ، واإلفصا

من الئحة ( 9)والمادة  من قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ( 12)وباألخص المادة 

 ساهمينوذلك لتمكين المرة عن مجلس هيئة السوق المالية المملكة العربية السعودية والصادحوكمة الشركات في 

 .من تقييم أصول الشركة وخصومها ووضعها المالي بشكل واضح وصحيح

 : ونشاطها الرئيسي عن الشركة نبذة -أواًل 

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

هـ ، وقد تأسست بناءًا على قرار مجلس 00/00/1419تاريخ  4010129955السجل التجاري رقم 

تاريخ  14/وبناءًا على المرسوم الملكي الكريم رقم م هـ ،14/01/1411تاريخ  94الوزراء رقم 

برج  (سابقاالروضة )األمير سعود الفيصل شارع  –حي الخالدية  –هـ ، وعنوانها جدة 15/01/1411

 .11411الرمز البريدي  5019: ب .صالدور األول والرابع ،  –( 1) ملالمخ

 هو القيام بمزاولة أعمال  الشركة للمادة الثالثة من النظام األساسي ، فإن نشاط وفقًا:  الشركة نشاط

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

مراسلة أو وساطة ، وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في 

م بتملك وبتحريك األموال الثابتة والنقدية ، أو بيعها أو مجال التأمين أو إستثمار أموالها ، وأن تقو

إستبدالها أو تأجيرها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها ، أو باإلشتراك مع جهات أخرى 

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول 

ا أو أن تدرجها فيها أو لها أو األعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق أغراضهأعمااًل شبيهة بأعما

 .سواء داخل المملكة أو خارجهاألعمال المذكورة في هذه المادة وتباشر الشركة جميع ا تشتريها

  ين م ، كما قامت بإبرام إتفاقية لشراء محفظة التأم1009يناير  1 عملياتها التأمينية فيالشركة بدأت

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

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

األصول والخصوم ـ على شراء المحفظة وأرقام ه11/11/1411تاريخ  1101رقم  هابموجب خطاب

 2184البالغة  م1011عام وقد تم تسديد رصيد قيمة الشهرة التجارية النهائي إلى الشركة في  المنقولة

 .مليون ريال سعودي
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  مال الشركةرأس  
 

 مليون ريال 022 رأس المالتأسيس الشركة ب/  أ
 

 10مقسم إلى  مليون ريال سعودي 100 وقدرهرأس مال م تم تأسيس الشركة ب1001ايو م 5بتاريخ 

 مليون سهم 11اكتتب المؤسسون بما مجموعه ،  رياالت سعودية 10مليون سهم ، قيمة السهم الواحد 

 عددهاوسهم الباقية طرح األوتم ،  س مال الشركةأر أسهم من كامل% 00وهي تمثل وسددوا قيمتها نقدا 

سهم أ عدد كتملإكتتاب مباشرة إلكتتاب العام ، وبعد اإلل مليون ريال 10 ماليين سهم بقيمة قدرها 1

 .سهممليون  10 صبحوأالشركة 
 

 مليون ريال 082زيادة رأس المال إلى / ب
 

زيادة رأس مال الشركة الموافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية على  تتمم 10/00/1011بتاريخ 

بنسبة ، أي مليون ريال  110 بعد الزيادة مليون ريال ليصبح 10مليون ريال سعودي بمبلغ  100البالغ 

سهم  1مليون سهم وذلك بمنح  11مليون سهم إلى  10وبالتالي زيادة عدد األسهم من % 40زيادة قدرها 

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

ك مليون ريال من األرباح المبقاة وذل 10، على أن يتم تغطية الزيادة برسملة  الجمعية العامة غير العادية

 .بموافقة الجهات ذات العالقة
 

 مليون ريال 092زيادة رأس المال إلى / جـ 
 
 

أي  سعودي ريال مليون 490لى إمليون ريال  110زيادة رأس المال من م تمت 11/01/1015بتاريخ 

 حقوق األولوية بلغ عدد أسهم ،عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية  %25قدرها نسبة الزيادة 

مليون  110 حيث بلغت قيمتها اإلجماليةو، للسهم رياالت  10بسعر الطرح  مليون سهم 11 حةوالمطر

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

 .بموافقة الجهات المختصةتمت الزيادة غير العادية ، و
 

  .تعزيز هامش المالءة و دعم نمو النشاط المستقبلي للشركة هــودف الشركة من زيادة رأس المال ه

 :تخذة في الزيادة األخيرة لرأس المال مالالمراحل واإلجراءات       

  م 12/04/1014هـ الموافق 12/00/1415أوصى مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ

ليصبح بعد  مليون ريـال 140خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة من التوصية بزيادة رأسمال الشركة 

هـ 14/09/1415عن توصية مجلس اإلدارة بتاريخ أعلنت ركة إال أن الشمليون ريال ،  410الزيادة 

مليون ريـال  110مال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة الم بزيادة رأس 11/02/1014الموافق 

 .مليون ريال 490يصبح بعد الزيادة ، لمليون ريال المعلن عنها سابقا  140من  بداًل

 م خطاب مؤسسة النقد 05/01/1014الموافق هـ 09/10/1415 ستالمها يوم الثالثاءعن إالشركة  تلنأع

بالموافقة على طلب الشركة لزيادة المؤسسة والمتضمن قرار  151000110011 العربي السعودي رقم
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جميع ستيفاء إمليون ريال سعودي من خالل طرح أسهم حقوق أولوية و ذلك بعد  110بمقدار  هامالرأس

 .قةالمحددة في الموافعودي متطلبات مؤسسة النقد العربي الس

 ولوية ألسهم حقوق اأ كتتاب فيإلتعيين مجموعة بي إم جي المالية كمستشار مالي إلدارة االشركة ب قامت

 .م10/05/1014 هـ الموافق11/02/1415 بتاريخ

 ألربعاءبتاريخ ا ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية الشركة قدمت 

 .م01/09/1014الموافق  هـ01/11/1415

 هـ 01/01/1410بتاريخ قراره المتضمن الموافقة على طلب الشركة  السوق المالية هيئةصدر مجلس أ

مليون  110على رأس المال بقيمة وقدرها زيادة الم على التوصية المقترحة ب14/11/1014الموافق 

هـ 19/04/1410والذي عقد في ية جتماع الجمعية العامة غير العادإالموافقة في ب ريال والتي أقرت

لية إدراج وتداول حقوق األولوية آلكتتاب وفقًا إلا م ، والذي تم فيه تحديد فترة11/01/1015الموافق 

 .تداول - وموقع السوق المالية السعودية صداراإلنشرة  والمعلنة في

 هـ الموافق 09/04/1410موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ األربعاء  تمت

 .سعودي ريال مليون 490لى مليون ريال إ 110زيادة رأس المال من  م على11/01/1015

  حديد مراحل عن ت م19/01/1015هـ الموافق 10/04/1410يوم الخميسبتاريخ  الشركةأعلنت

اإلكتتاب باألسهم المتبقية عبر باإلضافة إلى المرحلة الثالثة والتي تم فيها لثانية األولى وا ،اإلكتتاب 

 .الطرح المتبقي حسب ما هو مذكور في نشرة اإلصدار

 عن إنتهاء اإلكتتاب في أسهم حقوق م 19/01/1015هـ الموافق 11/05/1410بتاريخ الشركة  أعلنت

 .سهمًا جديدًامليون  11األولوية المطروحة والبالغ عددها 

  م11/01/1015هـ الموافق 01/00/1410األسهم الجديدة في حسابات المساهمين يوم األحد تم إيداع 

 .مليون 490زيادة رأس المال إلى عملية من  وفي ذلك التاريخ تم اإلنتهاء

 رئيسي ال داء يربط بين مركز الشركةآلتطبق الشركة نظامًا معلوماتيًا على درجة عالية من الكفاءة وا
، وتقوم الشركة بتطوير هذا النظام من وقت إلى آخر إلستيعاب خططها بشكل دائم وفروعها المنتشرة 

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

 .تابعة و أدوات دين صادرة لشركاتأراضي المملكة ، وبالتالي اليوجد أي أسهم أ

  كل فيريال  ألف 1،121،210قيمته  مام 1015 ديسمبر 11 بنهايةبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 (،األخرى  الطبي ، الطاقة ،المركبات )  التالية فروع التأمين

 
 
 

 
 
 
 

 النسبة المبالغ بآالف الرياالت فروع التأمين

 %01 294،521 المركبات

 %11 150،500 الطاقة

 %10 111،511 الطبي

 %15 192،022 خرىاأل

 %100 1،121،210 اإلجمالي 
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 المرخصة  من خالل الفروعوفقط المملكة العربية السعودية تمارس الشركة نشاطها في  : فروع الشركة
 .من الجهات ذات العالقة أصواًل

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 م1015خالل عام  للمساهمينالمتخذة في مجلس اإلدارة والجمعية العامة الخطط والقرارات  -أ 

م 11/01/1015هـ الموافق 19/04/1410األربعاء بتاريخ  للشركًةغير العادية قررت الجمعية العامة أ /1

 :موافقتها على البنود التالية

 :يسهم حقوق أولوية على النحو التالالموافقة على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أ.1

من النظام األساسي للشركة وفقا للزيادة ( 1) والمادة الثامنة( 2)الموافقة على تعديل المادة السابعة ( أ)   

 .المقترحة على رأس مال الشركة

تخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام إصدار األسهم الجديدة للمساهمين وتعديل إتفويض مجلس اإلدارة ب( ب)  

 .النظام األساسي بما يعبر عن زيادة رأس المال

 م1015مايو 0الموافق  هـ1410رجب 12بتاريخ المنعقد جتماعها إي فللشركة  قررت الجمعية العامة العاديةأ /1

 :على البنود التالية  موافقتها

 م 11/11/1014موافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ال.1

 م 11/11/1014المصادقة على القوائم المالية و حساب األرباح و الخسائر عن العام المالي في .1

 م 11/11/1014الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في .1

 الــــعـــنـــــــــــــــــــــــــوان     الفرع      
 (1) برج المخملحي الخالدية  ، (الروضة سابقًا )  مير سعود الفيصلاألشارع  جدةب الرئيسيالمركز  1

 مبنى السيد السليمانية حي( سابقُا  التحلية )األمير محمد بن عبدالعزيز شارع  فرع الرياض 1

 الرياض برجحي العقريبة ، فيصل بن فهد األمير شارع تقاطع  طريق الملك عبد العزيز فرع الخـبـر 1
 (119مكتب )مجمع الجروشي  ، حي الرصيفة ، عبداهلل عريفشارع  فرع مــكـة 4

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

 (1)الواحة الدور  مركز ، حي العليا ،  اهلل عبد بن تركى اإلمام شارع فرع تبوك   0
 الدوحة فندقمقابل ،  شارع الضيافة فرع خميس مشيط 2

 عدد نقاط البيع   المنطقة

 19 المنطقة الوسطى 1
 11 المنطقة الشمالية 1

 11 المنطقة الشرقية 1

 10 منطقة القصيم 4

 11 المنطقة الجنوبية 5

 10 المنطقة الغربية 0

 11 المنورة منطقة المدينة 2
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ي في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنته .4

 م11/11/1014

م 11/11/1014الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في .5

ألف ريال  110ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل  900حسب ما نص عليه النظام األساسي للشركة بواقع 

 109أعضاء مجلس اإلدارة مضافا إليه ألف ريال مكافأة لكل عضو من  110مكأفاة رئيس مجلس اإلدارة و

 .ىصاريف أخرألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان وم

، وإعادة تعيين السادة البسام والنمر المحاسبون المتحالفون  آرنست و يونغلموافقة على تعيين السادة ا .0

جنة المراجعة لم بناء على التوصية المرفوعة من قبل 1015مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 

 .تحديد أتعابهمو

وافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين الم.2

 :والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية 

 
 جهة التعاقد

بآالف المبلغ 

 الرياالت
 صفته إسم من تعود له المصلحة

 %4مساهم بـ  مجموعة بن الدن السعودية 114،141 السعوديةمجموعة بن الدن  1

 رئيس المجلس شوكت محاسني محمد حسان 121 المحامي حسان المحاسني للمحاماة مكتب 1

 عضو مستقل %5 الدن بن سالم فيها سلمان يملك 011 (كارز) واألخطار المطالبات خدمات شركة 1
 

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

م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة 1015لموافقة على األعمال والعقود الالزمة لنشاط عام ا.1

 :والترخيص بها لعام قادم

الصحي شركة خدمات المطالبات واألخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين السنوي مع عقد التجديد   -أ

والذي يخضع لعدد  ، السيد سلمان سالم بن الدن% 5والتي يملك فيها أحد األعضاء غير التنفيذيين 

 .المطالبات التي تتم تسويتها في نهاية العام ورسوم تنفق على حسب شروط العقد

م حيث أن 1015لإلستشارات القانونية والمحاماة لعام  المحاسنيحسان المحامي تجديد التعاقد مع مكتب  - ب

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

 : اإلحتياطات الفنية أ /1

تواري كحتياطيات الفنية اإلحترازية من قبل اإلتعليمات مؤسسة النقد يتم التأكد من احتساب ا علىبناء 

م 1015، وإن زيادة اإلحتياطيات الفنية لعام  من نظام الشركات( 10)نصت عليه المادة  ما مستقل وهو

 .يعود إلى زيادة حجم تأمين المركبات

 :أ الخسائر المتراكمة /4

  بتاريخ خسائر المتراكمة الن بلوغ م ع14/01/1015هـ الموافق 05/05/1410بتاريخ أعلنت الشركة

 110البالغ  من رأسمالها% 5281بنسبة  مليون ريال و ذلك 10085مبلغ قدره م 1014ديسمبر  11

تعود األسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر ، وقد بينت أن مليون ريال وذلك قبل عملية زيادة رأس المال 

 .زيادة اإلحتياطيات الفنية بناء على توصية الخبير اإلكتواريإلى 

 الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها ون هيئة السوق المالية مالتنفيذية الصادرة  ةإلتزمت الشركة بالالئح

إلعالن اب الشركة قامتفأكثر من رأسمالها حيث % 50في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 
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المعدة من قبل إدارة الشركة خالل األيام و اإلدارية للجمهور في نهاية كل شهر عن قوائمها المالية

 .رالعشرة التالية لنهاية كل شه

  تعديل أوضاعها بخفض خسائرها  عنم 11/01/1015هـ الموافق 11/00/1410أعلنت الشركة بتاريخ

مليون ريال وذلك  151 يث أصبحت قيمة خسائرها المتراكمةح، من رأس المال % 50المتراكمة عن 

زيادة سبب اإلنخفاض يعود إلى بينت أن و، مليون ريال  490البالغ  الجديد من رأسمالها% 1081بنسبة 

 .تقرير المحاسب القانوني الذي يوضح المركز المالي بعد تعديل األوضاع وتم نشر رأس المال

 التي وقعت في و سقوط الرافعة حادثةم عن 11/09/1015غًا بتاريخ بالعن إستالمها  ةأعلنت الشرك
قد عينت الشركة مقدري خسائر  للمقاوالت والحرم المكي بمكة المكرمة والتي تخص مجموعة بن الدن 

 توضحأ مرخصين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لتقييم األضرار الناجمة عن الحادث ، و
الشركة بأن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث معاد تأمينه لدى معيدي التأمين وفًقا لألصول وبنسبة تفوق 

المخصصات الالزمة لهذا أن ، و على النتائج المالية للشركة ولن يكون له األثر الجوهري، و 91%
وإلى تاريخ إعداد هذا التقرير لم م ، 1015من عام لثالث في النتائج المالية للربع ا الحادث قد حملت

 .تستلم الشركة التقرير النهائي من الخبير اإلكتواري عن الخسائر الناتجة
مؤسسة النقد  م الموافق عليها من قبل1015ولغاية  1011ية لألعوام من متابعة تنفيذ خطة العمل اإلستراتيجأ /5

 .للمحافظة على مركز متقدم بين الشركات العاملة في قطاع التأمين في المملكة

تم إعداد خطة خمسية من قبل المدراء الفنيين في الشركة ، وتم عرضها ومناقشتها في مجلس اإلدارة  حيث أ /0

م وتوضح هذه الخطة النمو المستمر في العمل وكذلك العوائق التي 1014يناير  11ي تمت الموافقة عليها ف

 .تعترض هذا النمو وسبل تخطيها للوصول إلى تقدم أفضل

ئتمانية من أجل الدعم في عملية التحصيل لحقوق الشركة مع شركة سمة للمعلومات اإل السنوي العقد تجديدأ /2

 .المدينينمن 

المؤرخ في  121000010120أ إستلمت الشركة خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم /1

 م والمتضمن الموافقة النهائية على 01/11/1015هـ الموافق 19/01/1412

 التجاري الشامل السيارات تأمين منتج.1

 الثالث الطرف السيارات تأمين منتج.1

 الشامل السيارات تأمين منتج.1

 :التشغيلية األنشطة  -ب 
 

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

 .ييرات في شروط اإلعادة تبعًا لتطورات التشغيل وبما يناسب مصلحة الشركةالتغ
 : عقود مشاريع مستقبلية   -ب/1

  الرياضمدينة مطار الملك خالد الدولي بتوسعة تأمين مشروع. 
 : عقود تأمين مشاريع رئيسية  -ب/1

  (بدجت)تأمين مركبات شركة المتحدة الدولية للمواصالت. 
  (مجموعة بن الدن)الحرم النبوي في المدينة المنورة تأمين مشروع توسعة 
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 :ومصلحة الزكاة والدخل  الزكوية اإلقرارات  -ب/4
وحصلت  1014ولغاية عام  1009ديسمبر  11للسنوات المنتهية في  الزكوية اإلقرارات الشركة بتقديمقامت 

 حصلت على الربوط بينما ، م1014و  1011و 1011لألعوام  مقيدة من مصلحة الزكاة والدخل على شهادات
 12809زكاة بمبلغ ديد تسالشركة بوجوب مطالبة ،  م1011 و 1010و 1009لألعوام  من المصلحة النهائية

تزام ، إال أن الشركة إعترضت على طلب المصلحة وقامت ولدى الشركة مخصص كاف لهذا اإلل مليون ريال
( 4)مليون ريال ، وقم تم مناقشة إعتراض الشركة أمام اللجنة وإتخذت بشأنه القرار رقم  14،11بتسديد مبلغ 

لشركة ، وقد زادت الشركة رصيد إحتياطي الزكاة هـ والذي جاء في معظمه مؤيدًا لوجهة نظر ا1415لعام 
مليون ريال لمواجهة أي فروقات زكوية محتملة في الربوط النهائية التي سترد من  185المدور هذا العام بمبلغ 
 .م1015م إلى 1011من المصلحة عن األعوام 

 : قسم التفتيش -ب/5
 فيالتفتيش م ، والذي  يقوم بمهام 1011م لتزام خالل عاالتابع إلدارة الرقابة واإلتم تأسيس هذا القسم 

لى لجنة المراجعة ، كما تم إتقديمها  وشهرية التقارير الر اصدإو المنتشرة في المملكة ،بيع ال نقط جميع
التوسع في إختصاص هذا القسم ليشمل إدارة المطالبات في كافة فروع الشركة متضمنًا الرقابة على 

إدارة  على آلية عمل والرقابة بشكل عام، تطبيق جميع اللوائح النظامية المقررة من الجهات الرقابية 
 .المطالبات

 :قسم شكاوي العمالء  -ب/0
حيث يتم إستقبال الشكاوي من قبل موظفي اإلتصاالت والذين  القسم من قبل مدير مؤهل ،تتم إدارة هذا 

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

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

 :ات المتخذة لمكافحة غسيل األموالاإلجراء -ب/2
إن ،  لمكافحة اإلحتيال وغسيل األموالراءات صارمة وفعالة في الكشف عن هوية العمالء ي إجلقد تم تبّن

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

 :قعات المستقبلية التو -ج 

في اإلنتاج بين الشركات العاملة في هذا القطاع الذي أوجد منافسة شديدة نتج عنها  الخامسالشركة المركز تحتل 

على األسعار  تفاوت كبير في األسعار من أجل الوصول إلى إنتاج أكبر ، و هذا ما تجنبته الشركة وحافظت

 .التقنية المطلوبة في مختلف القطاعات اإلنتاجية

ن ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التأمين وإعادة التأمين ، للعمل على كما قامت الشركة بمتابعة توظيف فنيين م

 .األعوام القادمة خالل في كافة قطاعات التأمينوقع الشركة زيادة اإلنتاج زيادة اإلنتاج وتت

 :المخاطر الحالية والمستقبلية والمتوقعة  -د

 :المخاطر الحالية 

ت المعدة مسبقًا فيما يتعلق بالتأمين و إعادة التأمين ، و تعالج تقوم إدارة المخاطر في الشركة بتنفيذ السياسا

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

لمعمول بها وهي أسعار العموالت من خالل مراجعة داخلية دقيقة ، و التأكد من مدى اإللتزام باألنظمة واللوائح ا

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

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

 .الرقابيةبها إلى الجهات 

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

 .لى مؤسسة النقدإالتقرير السنوي لمراجعة إدارة المخاطر في الشركة وتقديمه 

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

 .أنظمة خاصة بها أو تعديالت عليها

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

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

 :أما المخاطر المستقبلية المتوقعة 

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

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

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

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

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

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

 .داء الشركة الصادرة من الجهات المتخصة على آ
 تأثير الركود اإلقتصادي العالمي والناتج عنه هبوط ناتج اإلستثمار عن المستوى المطلوب. 
  ترتفع معدالت التسرب الوظيفي المدرب بين الشركات في ظل المنافسة : التسرب الوظيفي الفني المدرب

 .المدربين منهم ذوي الخبراتبينها ، وذلك في إجتذاب 

 : الموارد البشرية  -ثالثًا 

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

الجامعات و من منسوبي اإلبتعاث ، وإستقطاب موظفين سعوديين في حقل التأمين الكفاءات السعودية من خريجي 
ذوي الخبرات التأمينية ، حيث حافظت الشركة خالل السنوات الخمسة الماضية على نسبة توطين زادت عن 

ل ، كما تحرص الشركة على تدريب وتأهيل الكوادر السعودية لمناصب قيادية في الشركة ، وذلك من خال% 41
التدريب الداخلي أو التعامل مع مراكز تدريب خارجية ، والذي بدوره ساهم بأن تمثل نسبة السعوديين في 

 %.51المناصب اإلدارية 
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 : المؤشرات المالية -رابعًا 

 : م11/11/1015لشركة المتحدة للتأمين التعاوني للسنة المنتهية في النتائج المالية ل
ألف ريال للعام السابق  10،191 خسارةألف ريال ، مقابل  51،925قبل الزكاة  خسارةبلغ صافي ال .1

 %.14قدره  نخفاضوذلك بإ

 .ريال للعام السابق 1811 خسارةريال ، مقابل  1815بلغت خسارة السهم  .1

 (نتائج العمليات التشغيلية)عمليات التأمين مخصومًا منها عائد إستثمارات حملة الوثائق  عجزبلغ  .1

 %.19قدره  ضنخفاألف ريال للعام السابق وذلك بإ 91،010 عجزألف ريال ، مقابل  04،900

 1،105،151ألف ريال ، مقابل  1،121،210خالل العام ( GWP)بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  .4

خالل ( NWP)وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة %. 9815 قدره رتفاعألف ريال للعام السابق وذلك بإ

 %.11قدره  رتفاعألف ريال للعام السابق ، وذلك بإ 290،110ألف ريال ، مقابل  191،011العام 

ألف ريال للعام  291،912ألف ريال ، مقابل  011،199بلغ صافي المطالبات المتحملة خالل العام  .5

 %.11811قدره نخفاض السابق ، وذلك با

ألف ريال للعام  2،101ألف ريال ، مقابل  4،222بلغ صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق خالل العام  .0

ستثمارات أموال المساهمين خالل العام إوبلغ صافي أرباح  ، %15812قدره  نخفاضالسابق ، وذلك بإ

 %.42قدره  رتفاعوذلك بإ ألف ريال للعام السابق 0،415ألف ريال ، مقابل  9،514

إجمالي أقساط  رتفاعإ العام السابق إلىبمقارنًة  العام الحاليخالل  صافي الخسارة نخفاضإيعود سبب  .2

 رتفاعإوصافي المطالبات المتحملة  وإنخفاضصافي أقساط التأمين المكتتبة  رتفاعإالتأمين المكتتبة و

 .هذا العامخالل  ستثمارات أموال المساهمينإرباح أصافي 

نتباه إلى أنه تم إعداد القوائم المالية طبقًا لمعايير التقارير المالية إورد في تقرير المراجع الخارجي لفت  .1

الخاصة بالتقاريرالمالية وليس طبقًا لمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة ( 14)الدولية رقم 

 .القانونيينالعربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

 بتاريخ الزيادة تمت حيث الشركة مال رأس زيادة بعد الزكاة قبل الحالية للفترة السهم خسارة إحتساب تم .9

 بتقسيم السهم خسارة إحتساب وتم سهم ألف 49،000 إلى سهم ألف 11،000 من م11/01/1015

 السهم خسارة إحتساب وتم ، سهم ألف 40،111 البالغة األسهم عدد متوسط على للفترة الخسارة صافي

 10،400 البالغة األسهم عدد متوسط على للفترة الخسارة صافي بتقسيم السابق العام من المماثلة للفترة

 .سهم ألف

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

وحملة % 90بين مساهمي الشركة بنسبة التعاوني التأمين حسب نص الالئحة التنفيذية لشركات التأمين 
على التوالي ، على أن يستقطع نصيب حملة وثائق التأمين من األقساط % 10وثائق التأمين بنسبة 

 .تي تليهاالمكتتبة للسنة ال
  ديسمبر 11تمسك الشركة نظام سنة مالية تنتهي في. 
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 :ديسمبر  11خمسة األخيرة المنتهية في للسنوات الوفيما يلي تفاصيل نتائج  السنوات المالية 

 قائمة المركز المالي
 (بآالف الرياالت) ديسمبر 11كما في 

 ( 
 م0255 م0250 م0252 م0252 م0251

      التأمينموجودات عمليات 

 110،901 14،111 10،011 21،041 111،540 نقد وما فى حكمه

-  90،211 - - 114،100 ودائع ألجل

 11،425 1،419 54،151 50،120 115،021 إستثمارات متاحة للبيع

 5،101 - - - - ستحقاقإلإستثمارات مقتناة حتى تاريخ ا

 111،055 111،115 411،014 154،222 100،919 أقساط تأمين مدينة ، صافى

 1،141 10،041 1،110 5،459 11،510 ذمم معيدي تأمين مدينة ، صافي

حصة معيدى التأمين من األقساط غير 
 المكتسبة

124،150 105،910 111،901 
 

91،125 11،450 

 مطالبات تحت حصة معيدى التأمين من
 التسوية

105،209 100،145 114،210 25،119 111،215 

 9،401 9،111 2،112 11،915 14،550 الـتأمين ستحواذ على وثائقإلمؤجلة ل تكاليف

- -  - - - ذي عالقة  فمستحق من طر

 00،101 10،211 14،111 12،401 40،041 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة اخرى 

 - - 10،010 104،499 09،195 مستحق من عمليات المساهمين 

 1،541 1،241 0،149 4،401 1،100 مكتبيةأثاث وتجهيزات ومعدات 

 912،914 099،019 914،214 1،012،155 1،419،004 مجموع موجودات عمليات التأمين

      موجودات المساهمين

 111،210 11،114 91،410 51،050 19،409 نقد وما في حكمه

 - 100،101 - - 145،100 ودائع ألجل

 12،450 11،101 105،012 111،104 15،111 إستثمارات متاحة للبيع

 19،402 - - - - ستحقاقإلإستثمارات مقتناة حتى تاريخ ا

 105 105 121 1،291 1،901 مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

 110 110 - - - مستحق من طرف ذي عالقة 

 42،201 11،142 - - - مستحق من عمليات التأمين

 21،400 21،400 21،400 21،400 21،400 الشهرة

 10،000 10،000 11،000 11،000 49،000 وديعة نظامية

 105،140 141،491 104،211 149،451 110،405 مجموع موجودات المساهمين

      

 1،111،114 1،041،112 1،149،515 1،120،111 1،120،009 مجموع الموجودات
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 المركز المالييتبع قائمة 
 (بآالف الرياالت)ديسمبر11كما في

 مطلوبات و فائض عمليات التأمين
 م1011 م1011 م1011 م1014 م1015

      مطلوبات عمليات التأمين

 100،092 50،021 190،991 111،511 151،111 ذمم معيدي تأمين دائنة

 15،011 10،005 15،412 19،441 15،100 دخل عموالت غير مكتسبة

 401،150 110،110 125،450 411،111 591،291 أقساط تأمين غير مكتسبة

- -  11،212 - 1،401 أخرى فنية اتإحتياطي

 1،111 1،411 - 1،111 0،410 إحتياطي أخطار قائمة

 - - - 1،405 4،229 احتياطي معالجة المطالبات

 - - 500 500 1،221 احتياطي الكوارث 

 151،191 111،019 190،001 150،091 591،101 مطالبات تحت التسوية

 9،112 11،011 19،415 10،151 19،151 ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين

 51،201 12،199 11،419 12،051 12،590 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 42،201 11،142 - - - مستحق إلى عمليات المساهمين

 4،995 2،111 9،015 11،924 10،009 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 191،104 021،414 901،212 1،005،920 1،401،451 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

     - فائض عمليات التأمين

 11،210 11،151 11،151 11،151 11،151 فائض متراكم من عمليات التأمين

 400 12 (141) 111 (45) إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع

 912،914 099،019 914،214 1،012،155 1،419،004 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

      مطلوبات وحقوق المساهمين

      مطلوبات المساهمين

 5،540 211 1،059 1،400 141 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 - - 11،250 11،250 - مستحق إلى مؤسسة مالية

 12،011 11،119 11،919 11،120 14،011 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

رصيد مستحق لطرف ذي عالقة متعلق 
 بالشهرة

- - - - 14،901 

 - - 120 120 120 رصيد مستحق لطرف ذي عالقة

 - - 10،010 104،499 09،195 مستحق لعمليات التأمين 

 42،590 11،542 111،011 190،095 15،094 مجموع مطلوبات المساهمين

     - حقوق المساهمين

 100،000 100،000 110،000 110،000 490،000 رأس المال

 12،419 11،944 11،944 11،944 11،944 إحتياطي نظامي

 19،210 12،222 (20،012) (100،400) (111،111) (خسائر متراكمة/ ) أرباح مبقاة

 405 110 140 1،129 (5،145) إحتياطى إستثمارات متاحة للبيع

 112،550 119،951 110،101 151،101 194،211 مجموع حقوق المساهمين

 105،140 141،491 104،211 149،451 110،405 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين 
 وحقوق المساهمين

1،120،009 1،120،111 1،149،515 1،041،112 1،111،114 
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قائمة نتائج عمليات التأمين 
كما في  والفائض المتراكم

 ديسمبر11
 م0255 م0250 م0252 م0252 م0251

      اإليرادات

 1،001،220 1،014،020 1،191،925 1،105،151 1،121،210 إجمالى أقساط التأمين المكتتبة

أقساط إعادة التأمين :  ناقصًا
 المسندة

(121،921) (101،011) (411،249) (111،905) (111،411) 

 (0،211) (5،141) (5،959) (2،414) (1،111) فائض خسارة أقساط تأمين 

 110،011 210،952 121،102 290،110 191،011 ةصافي أقساط التأمين المكتتب

أقساط التأمين  يالتغير فى صاف
 غير المكتسبة

(151،119) (11،201) (0،544) 24،401 (114،101) 

 215،111 111،159 100،211 211،402 219،141 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 15،011 11،150 42،101 41،115 44،215 إعادة التأمين عموالت مستلمة من

 250،104 150،109 914،014 115،111 214،052 صافي االيرادات

 009،099 141،141 105،421 111،594 255،014 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (01،141) (110،191) (04،210) (90،501) (101،401) حصة معيدى التأمين: ناقصا 

 000،151 211،155 100،201 210،010 051،551 صافى المطالبات المدفوعة

صافي التغيرات فى المطالبات 
 تحت التسوية

10،042 02،901 01،440 (11،921) (14،910) 

 591،915 209،111 109،101 291،912 011،199 صافى المطالبات المتكبدة

 11،114 11،002 11،951 11،199 11،011 وثائقالتكاليف االستحواذ على 

  - (11،212) (11،212) - إحتياطي عجز األقساط

 - - 500 - 1،121 إحتياطي كوارث

-  140 (1،411) 1111 1،101 حتياطي اخطار قائمةإ

 - - - 1،405 1،124 معالجة المطالبات حتياطيإ

 - - - - 1،401 فنية أخرى اتحتياطيإ

 011،119 211،919 905،905 102،140 215،011 والمصروفاتصافي التكاليف 

 112،215 111،110 1،119 12،910 51،925 صافى نتائج عمليات التأمين

 (12،014) (91،911) (99،011) (101،010) (112،114) مصاريف عمومية وإدارية

 (5،111) (5،001) (4،411) (5،111) (4،001) رسوم إشراف وتفتيش

الضمان الصحي رسوم مجلس 
 التعاوني

(1،110) (1،251) (911) (1،150) (4،451) 

 4،905 0،121 4،211 2،101 4،222 يرادات إستثماراتإ

فيها  مخصص ديون مشكوك
 إنتفى الغرض منها وإحتياطات

- - 5،450 1،104 2،012 

 51،009 15،115 (10،211) (14،151) (00،119) عمليات التأمين( عجز)فائض 

المساهمين من فائض حصة 
 عمليات التأمين

- 14،151 10،211 (11،142) (42،201) 

 5،101 1،511 - - - فائض السنة

 11،419 11،210 11،151 11،151 11،151 الفائض المتراكم فى بداية السنة 

 11،210 11،151 11،151 11،151 11،151 الفائض المتراكم فى نهاية السنة 
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 :فائض عمليات التأمين التشغيلية 
 

 عامللريال ألف   14،151 عجزمقابل م 1015عام ريال ألف  00،119 عمليات التأمين التشغيليةعجز بلغ 
 %  92بإنخفاض قدره  م1015 السابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :صافي الدخل 

 عامللريال ألف  10،191 خسارة ريال مقابل ألف 51،925 بلغتم 1015عام ل صافي الخسائر قبل الزكاة   

ريال للعام  1811 خسارة، مقابل  ريال 1815 السهم خسارةبلغت و، % 14بإنخفاض وقدره م 1014السابق 

 .م1014 السابق
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 قائمة عمليات المساهمين للسنة المنتهية
 (بآالف الرياالت)ديسمبر  11كمافي 

 م1011 م1011 م1011 م9102 م9102

      اإليرادات

عمليات (عجز)حصة المساهمين من فائض 
 التأمين

(00،119) (14،151) (10،211) 11،142 42،201 

 5،111 4،110 1،112 1،409 1،900 إيرادات عموالت

 14 140 1 91 915 إيرادات إستثمارات

 222 4،419 2،250 1،921 4،091  رباح محققة عن إستثماراتأ

 51،011 11،190 (25،212) (22،202) (50،595) مجموع اإليرادات

      المصاريف

 1،054 1،100 1،501 1،101 1،152 مصاريف عمومية وإدارية

 911 1،154 1،010 1،109 1،111 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 1،900 1،100 1،519 1،511 1،110 مجموع المصاريف

 50،000 10،110 (21،150) (10،191) (51،925) (خسارة/ )صافي ربح السنة 

 10،000 11،000 11،000 10،400 40،111  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

 1851 1801 (1810) (1811) (1815) (بالريال السعودي)السهم للسنة ( خسارة) /ربح 

 قائمة العمليات الشاملة للمساهمين
 (بآالف الرياالت)ديسمبر  11كما في 

 م1011 م1011 م1011 م9102 م9102

 50،000 10،110 (21،150) (10،191) (51،925) (خسارة/ )صافي ربح السنة 
 (101) (125) 010 4،011 (1،511) المتاحة للبيع ستثماراتلإل العادلة التغير في القيمة

 - - - (1،921) (4،091) أرباح اإلستثمارات المتاحة للبيع

 (2،111) (2،500) (5،111) (1،515) (1،505) الزكاة وضريبة الدخل
 41،510 11،401 (11،511) (11،100) (01،204)  (الخسائر/ )للسنة إجمالي الدخل الشامل 
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 لعمليات التأمين قائمة التدفقات النقدية

 (بآالف الرياالت)ديسمبر  10كما في 
 م9100 م9109 م9101 م9102 م9102

      التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 23110 93212 -      - - صافي فائض السنة من عمليات التأمين
 23102 23091 922 93191 023922 التعديالت لحركة مخصص أقساط تأمين مشكوك في تحصيلها

 (23292) (93912) (23221) (912) (001) التعديالت لحركة مخصص ذمم مدينة من معيدي التأمين مشكوك في تحصيلها

 93201 23022 23219 13,22 2,,93 اإلستهالك:لـ التعديالت 

 93911 93102 03221 93222 23122 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (92) (03119) - - - أرباح محققة عن إستثمارات حتى تاريخ اإلستحقاق

 (922) - - - - أرباح  غير محققة من تحويل عمالت اجنبية

 - (03122) (222) - (9) للبيعأرباح  محققة عن إستثمارات متاحة 

 23102 23091 922 - - ات أخرى إنتفى الغرض منهايوإحتياط مخصصات

      :التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 (013122) 0103122 (0923029) 213292 213,11 ذمم أقساط تأمين مدينة 3 صافي

 023222 (013210) 013201 13,12 (023220) ذمم معيدي تأمين مدينة

 213212 - - - - مستحق من طرف ذي عالقة

 (103002) (9,3,92) 03222 (93,22) 2,3292 مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

 (03211) - 013292 (013292) - حتياطي عجز أقساط تأمين إ

 (032,2) 192 ,9310 (32,2,) (0132,2) تكاليف اإلستحواذ على وثائق تأمين مؤجلة

 (131,1) 03222 23229 ,2311 23202 دخل عموالت غير مكتسبة

 923229 (23292) (,19329) (293112) (23102) حصة معيدى التأمين من األقساط غير مكتسبة

 (223,22) ,2,321 (123292) 013220 (9123292) حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

 - 021 (03290) 13929 13912 خطار قائمةأحتياطي إ

 - - - 93212 93122 احتياطي معالجة المطالبات 

 - - 211 - 03929 إحتياطي كوارث

 - - - - 03210 إحتياطيات فنية أخرى 

 223212 (,322,,) 123121 223212 0,13,11 أقساط تأمين غير مكتسبة

 113222 (23212,) 0123221 223111 9203220 مطالبات تحت التسوية

 23102 (223292) 0123191 (93212,) 993,22 ذمم معيدي التامين دائنة

 ,02 003020 23122 (23229) 23222 مطلوب الى حملة وثائق التأمين

 (993222) (923119) (232,1) 23,09 ,01322 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 - - (2,3,01) (223222) 223,12 مستحق من عمليات المساهمين

 (,21392) (9232,0) (993222) - - مستحق إلى عمليات المساهمين

 113,22 (,002319) ,02320 (901319) 22932,2 األنشطة التشغيلية صافى النقد المتوفر من

 - - - - - األنشطة اإلستثمارية

 (3019,) (23122) (93,12) (03922) (03211) شراء أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

 923022) (202) (0923220) (013209) (0223221) إستثمارات متاحة للبيعشراء 

 (211) (903222) - - - تاريخ اإلستحقاق إلىشراء إستثمارات محتفظ بها 

 - (213219) 213219 - (0023111) ودائع ألجل

 3212, 923221 213222 ,2322 223192 المستلم من بيع استثمارات متاحة للبيع

 - 9,32,2 - - - بيع استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق المستلم من

 (,92312) (03221,) 123221 (29312) (0,,9223) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

 3222, (,02,322) ,20322 (,09312) 9123212 في النقد وما فى حكمه( النقص)الزيادة 

 912310 9013212 123019 2,3102 213,29 الفترة –بداية السنة  يالنقد وما في حكمه ف

 901321 123019 2,3102 213,29 ,920322 الفترة -نهاية السنة  يالنقد وما في حكمه ف

 023192 - - - - تحويل استثمارات متاحة للبيع لجهة ذات عالقة/م غير نقدية

 (002) 02 (922) 1,9 (,,0) التغير في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع/غير نقدية .م

 - 03221 - - -  متاحة للبيع لىحتى تاريخ اإلستحقاق إ ستثماراتتحويل من إ
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 لعمليات المساهمين قائمة التدفقات النقدية

 (الف الرياالتبآ)ديسمبر  10كما في  
 م9100 م9109 م9101 م9102 م9102

   عمليات التأمين
 

  

      التشغيليةالتدفق النقدي من األنشطة 

 50،000 10،110 (21،150) (10،191) (293222) الفترة/  صافي ربح السنة

      :التعديالت لـ 

 (222) (1،211) (2،250) (1،921) (23,21) رباح محققة عن إستثمارات متاحة للبيعأ

 - (1،201)-   - ستحقاقإلا حتى تاريخ رباح محققة عن إستثماراتأ

 (223,,2) (11،120) (10،000) 15،200 49،119 

      :التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 125 (100) (021) (1،910) 221 ذمم أقساط تأمين مدينة ، صافي

 21،120 14،101 11،142 - - مطلوبات من عمليات التأمين

- -  10،010 22،119 (223,12) مستحق إلى عمليات التأمين

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

 (51،411) (14،901)-  - - (الشهرة)مستحق الى طرف ذو عالقة 

 1،195 (4،111) 111 141 (229) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 21،192 10،091 11،009 (0،900) (0203212) من العمليات المحصل النقد 

 (1،109) (1،119) (5،221) (14،111) - الزكاة المدفوعة

 02،111 12،104 12،112 (11،154) (0203212) صافي النقد من األنشطة التشغيلية

      األنشطة اإلستثمارية
 51،200 (100،101) 100،101 - (0223211) ودائع ألجل

 (0،951) (15،119)-  - - تاريخ اإلستحقاق حتىشراء إستثمارات محتفظ بها 
 (15،111) (1،119) (100،044) (29،024) (223221) شراء إستثمارات متاحة للبيع

 4،950 11،120 - - - المستلم من بيع استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 21،029 12،949 21،594 05،191 0223122 المستلم من بيع استثمارات متاحة للبيع

 111،111 (142،110) 11،151 (11،120) (293102) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

      األنشطة التمويلية

 (10،000) (10،000) - - - توزيعات أرباح مدفوعة

- -  - - 9013111 المتحصل من إصدار رأس المال

 - - (100) - (23222) تكاليف معامالت 

 - - (1،000) - (903111) وديعة نظامية

 - - 11،250 - (11،250) مستحق إلى مؤسسة مالية

 (10،000) (10،000) 10،414 - 0,23119 نشطة التمويليةألصافي النقد المستخدم في ا

 101،110 (149،400) 00،121 (14،410) (123,22) في النقد وما في حكمه( النقص) صافي الزيادة

 10،250 111،210 11،114 91،410 ,22312 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 111،210 11،114 91،410 51،050 023212 نهاية السنة النقد وما في حكمه في

     - نقدية المعامالت غير ال

حتى تاريخ محتفظ بها ستثمارات إتحويل من 
 إستثمارات متاحة للبيعستحقاق إلى إلا

- - - 11،011  -

 (101) (125) 010 4،011 (93210) ستثمارات المتاحة للبيعإلتغير في قيمة ا
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 : (بآالف الرياالت) م5101لعام  وخسائر العمليات التشغيلية والفائض المتراكم حسب القطاعاتقائمة أرباح 

 اإلجمالي أخرى الطاقة لمركباتا الطبي البيان

       عمليات التأمين 

      اإليرادات 

 1،121،210 192،022 150،500 294،521 111،511 إجمالي األقساط المكتتبة

 (121،921) (155،101) (151،100) (05،015) 1،029 األقساط المسندةصافي : ناقصا 

 (1،111) (1،122) - (1،020) (1،029) قساط تأمين أ خسارةفائض 

 191،011 11،519 1،094 210،110 111،511 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (151،119) 4،510 (21) (152،425) 254 التغير في اقساط التامين غير المكتسبة

 219،141 41،049 1،010 509،115 114،141 قساط التأمين المكتسبةأصافي 

 44،215 19،214 1،015 1،125 1 التأمين  عادةإالعموالت المستلمة من 

 214،052 11،201 5،141 521،210 114،141 يراداتإلصافي ا

      التكاليف والمصاريف

 255،014 100،051 - 491،195 155،902 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (101،401) (91،011) - (2،014) (1،110) حصة معيدي التأمين : ناقصا

 051،551 11،010 - 414،221 151،251 صافي المطالبات المدفوعة

 10،042 1،101 - 41،102 (11،011) التغير في صافي المطالبات تحت التسوية

 011،199 10،111 - 511،011 141،211 حملةصافي المطالبات المت

 11،011 2،941 - 14،501 0،112 مينأوثائق الت إستحواذتكاليف 

 1،101 1،101 - - - خطار قائمةأإحتياطي 

 1،124 - - 1،124 - احتياطي معالجة المطالبات

 1،121 1،121 - - - إحتياطي كوارث

 1،401 252 - 111 411 إحتياطيات فنية أخرى

 215،011 10،011 - 545،101 149،101 اريفوالمصصافي التكاليف 

 51،925 51،245 5،141 15،902 (14،911) صافي نتائج عمليات التأمين 

 (112،114)     (غير موزعة)عمومية وإدارية مصاريف 

 (4،001) (140) (211) (1،401) (010) شراف وتفتيشإمصاريف 
 (1،110) - - - (1،110) التعاونيمصاريف مجلس الضمان الصحي 

 4،222     غير موزع رستثماإ إيراد

 (00،119)     ديسمبر 11 كما في عمليات التأمينعجز
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 : ديسمبر 11خالل السنوات المالية الخمسة األخيرة المنتهية في  التوزيع الجغرافي ألقساط التأمين المكتتبة

المكتتبة حسب التأمين أقساط فقط ، وفيما يلي بيانات إجمالي يتركز نشاط الشركة في المملكة العربية السعودية 
 ديسمبر على النحو اآلتي 11هية في تالمن للسنوات الخمسة األخيرةالقطاعات الجغرافية لفترات التقارير المختلفة 

 :(الرياالت بآالف)
 

 
 

 م1011 م1011 م1011 م9102 م9102 

 240،015 212،115 1،010،415 121،112 222،111 المنطقة الغربية

 111،121 120،515 111،140 151،920 21،140 المنطقة الوسطى

 21،111 20،459 51،025 00،211 101،105 المنطقة الشرقية

 01،491 59،921 21،425 21،012 102،441 داخل المملكة -أخرى 

 1،001،220 1،014،020 1،191،925 1،105،151 1،121،210 وعـــمــــجـمـال

 
 :اإللتزامات واإلفصاحات حسب اللوائح النظامية  -خامسًا  
 

 :اإلفصاح حسب اللوائح التنفيذية  .1
 

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

  قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

  الـسـوق الصادرة عن هيئة السوق المالية الئحة سـلوكيات. 

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

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

  الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديقواعد مكافحة غسل االموال لشركات التأمين. 

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

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

  ونيالصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاالوثيقة الموحدة. 

  قواعد الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن مصلحة الزكاة. 

 ليات تجاه الغير الناشئة عن حوادث المركباتئومتطلبات نظام التأمين اإللزامي على المس. 

 :من قواعد التسجيل واإلدراج تقر الشركة بما يلي ( 12)من المادة ( 11)فقرة وبموجب ال

 .الصحيح بالشكل الحسابات سجالت إعداد تم أنه .1

 .بفعالية  تنفيذه وتم سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن .1

 .انشاطه مواصلة على شركةال قدرة بشأن يذكر شك يوجد ال أنه .1
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 : نظام الحوكمة . 1

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

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

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

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

 .أعضاء مجلس اإلدارة انتخابفي 

 في الجريدة الرسمية  م11/01/1015المنعقدة في العادية  غير لى الجمعية العامةإعالن عن الدعوة إلتم ا

عالن تذكيري تداول ، وتم عمل إ السعودية موقع السوق الماليةإلى ضافة إلو في الجريدة اليومية با

لى الجمعية عن طريق البريد إللتأكيد على موعد الجمعية ، كما تم تزويد بعض المساهمين بالدعوة 

نترنت على اإل لها في الموقع الرسميالشركة عن الدعوة  كما أعلنتو البريد العادي ، إللكتروني ا

 .لكتروني على بنود جدول األعمال من خالل موقع تداوالتيباإلضافة إلى فتح باب التصويت اإل

  في م في الجريدة الرسمية و00/05/1015تم اإلعالن عن الدعوة إلى الجمعية العامة العادية المنعقدة في

للتأكيد إعالن تذكيري  نشرتداول ، وتم  -الجريدة اليومية باإلضافة إلى موقع السوق المالية السعودية 

و معية عن طريق البريد اإللكتروني لى الجإعلى موعد الجمعية ، كما تم تزويد بعض المساهمين بالدعوة 

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

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

    م خطتتاب هيئتتة الستتوق الماليتتة رقتتم    02/04/1015هتتـ الموافتتق  11/00/1410استتتلمت الشتتركة بتتتاريخ
هتتـ  01/00/1410وتتتاريخ   1015-15-11بخصتتوص قتترار مجلتتس الهيئتتة رقتتم       1/2/5191/15/ص

المتضتمن فترض غرامتة ماليتة علتى الشتركة        101/01/1014م في القضية رقم 11/01/1015الموافق 
المتحتتتتدة للتتتتتأمين التعتتتتاوني بستتتتبب خطتتتتأ ورد فتتتتي اإلعتتتتالن المنشتتتتور علتتتتى موقتتتتع تتتتتداول بتتتتتاريخ       

م مقارنتة  1011م عن صافي الخسارة  للربتع الرابتع متن عتام     10/01/1014هـ الموافق 19/01/1415
وهذا ماتم تداركه في نفس اليوم ونشر إعالن تصحيحي بالرقم الصحيح  م ،1011ل من عام بالربع المماث

 .م1011لصافي الخسارة في الربع الرابع من عام 
متن   40متن المتادة   ( أ ) ريتال ستعودي ، لمخالفتهتا الفقترة      10،000 المفروضتة  الغرامتة  ةوقد بلغت قيمت 

بتعليمتات الهيئتة و تستديد الغرامتة المفروضتة و مناقشتة       التزمتت الشتركة   ، وقتد   قواعد التسجيل واإلدراج
 .موضوع المخالفة في إجتماعات مجلس اإلدارة

    م خطتتاب هيئتتة الستتوق الماليتتة رقتتم    12/00/1015هتتـ الموافتتق  10/01/1410استتتلمت الشتتركة بتتتاريخ
هتتتـ 01/01/1410وتتتتاريخ  1015-49-1بخصتتتوص قتتترار مجلتتتس الهيئتتتة رقتتتم    1/2/9201/15/ص

المتضتمن فترض غرامتة ماليتة علتى الشتركة        112/05/1014م في القضية رقم 10/05/1015الموافق 
المتحدة للتأمين التعاوني بسبب تأخيرها في اإلعتالن عتن توصتية مجلتس اإلدارة بالزيتادة المقترحتة علتى        

ورفع الطلتب  ( مليون ريال  140قيمة الزيادة ) مليون ريال  410مليون ريال إلى  110رأس المال من 
ريال سعودي لمخالفتها  40،000مؤسسة النقد العربي السعودي ، وقد بلغت قيمة الغرامة المفروضة إلى 

 59لمتادة  من ا( ب ) من الفقرة (  1) من نظام السوق المالية والفقرة الفرعية  40من المادة ( أ ) الفقرة 
رامتتة المفروضتتة و مناقشتتة تستتديد الغ الهيئتتة و التزمتتت الشتتركة بتعليمتتاتمتن نظتتام الستتوق الماليتتة ، وقتتد  

 .موضوع المخالفة في إجتماعات مجلس اإلدارة
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  ، لم يتم توقيع أية عقوبة أخرى أو جزاء أو قيد إحتياطي نظامي من قبل هيئة السوق غير ماذكر أعاله

 المالية أو جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

 :مع األطراف ذات العالقة  التعامالت:  سادسًا

 

 
 التعاقد جهة 

طبيعة  مدة العقد 
 المعاملة

 المبلغ
 (بآالف الرياالت)

 صفته عود له المصلحةتإسم من 

1 
مجموعة بن الدن 

 السعودية

 وثائق تأمين
 متعددة

فترات ل
 متعددة

أقساط تأمين 
 مكتتبة

91،409 
 مجموعة بن الدن السعودية

 مؤسس مساهم
 % 4بنسبة 
 المال  سمن رأ

مطالبات 
 مدفوعة

(102،410) 

1 
المحامي حسان  مكتب

 المحاسني للمحاماة

 وثائق تأمين
 متعددة

فترات ل
 متعددة

أقساط تأمين 
 مكتتبة

515 
 شوكت محاسني محمد حسان

 جلسرئيس م
مطالبات  اإلدارة

 مدفوعة
(490) 

1 
 المطالبات خدمات شركة

 (كارز) واألخطار
 سنوي

 

رسوم 
معالجة 
 مطالبات

(1،410) 

 الدن بن سالم سلمان فيها يملك
5% 

 عضو مستقل

دفعات 
 مسددة

1،101 

أقساط تأمين 
 مكتتبة

120 

مطالبات 
 مدفوعة

(041) 

 

  :الزكاة وضريبة الدخل والمدفوعات النظامية والمديونيات  -بعًا سا
 

 (:بآالف الرياالت) المستحقة والمسددة المدفوعات النظامية -0/1

 م1011 م1011 م1011 م9102 م9102 البيان الجـهـة 

 12،011 11،119 11،919 11،120 14،011  إحتياطي تراكمي مصلحة الزكاة وضريبة الدخل

 4،451 1،150 911 1،251 1،110 (مسددة) رسوم اشتراك التعاوني مجلس الضمان الصحي

 5،111 5،001 4،411 5،111 4،001 (مسددة) رسوم إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي

 110 110 110 100 100 (مسددة) رسوم اشتراك ( تداول) السوق المالية السعودية 

  

 المديونيات - 0/1

 ريال سعودي كمخصتص مكافتأة نهايتة الخدمتة للمتوظفين طبقتًا لشتروط         يونلم 10 هتم إحتساب مبلغ وقدر
مكافأة نهايتة الخدمتة للمتوظفين علتى     تحتسب  ، و ةالسعوديفي المملكة العربية العمل وزارة وأحكام نظام 

سنوات خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في  أساس رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم و
 .نظام العمل في المملكة العربية السعودية 
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  متن  مليتون دوالر أمريكتي    5م حصلت الشركة على تسهيل سحب على المكشوف بمبلتغ  1011خالل عام
، وقيتد  % 1،15مولتة  بي إس أي لغرض شتراء استتثمارات إضتافية فتي بنتك بتي إس أي وبمعتدل ع       بنك 

وتتم   يتجتدد العقتد كتل ثالثتة شتهور     مليتون ريتال ،   11،25بقيمتة   م1014و  1011 ذلك في ميزانيتي عام
 .م1015رصيد خالل عام الكامل تسديد 

     كتتتاب أو  حقتوق خيتار أو متذكرات حتق إ     يوجتد أي  اليوجد أي أدوات دين قابلة للتحويتل إلتى أستهم ، وال
حقوق مشابهة أصدرها أومنحها المصدر ختالل الستنة الماليتة ، أو إستترداد أو شتراء أو إلغتاء متن جانتب         

 .ر ألي أدوات دين قابلة لإلستردادالمصد

 : سياسة توزيع األرباح - ثامنًا

 :م األساسي للشركة والذي ينص على من النظا( 44)تستند سياسة الشركة بشأن توزيع األرباح إلى المادة 
 .ب الزكاة وضريبة الدخل المقررةيتجن .1
من األرباح الصافية ، لتكوين إحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا % 10 بيجنت .1

 .التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع 
 أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية ، بناء على إقتراح مجلس اإلدارة ،للجمعية العامة العادية  .1

 .لتكوين إحتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة الصافية
 .ال المدفوعـمـمن رأس ال% 5اهمين التقل عن سـيوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للم .4
 .المساهمين بوصفه حصة من األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاةيوزع الباقي بعد ذلك على  .5
من  (4) توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة يجوز بقرار من مجلس اإلدارة .0

 .هذه المادة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة 

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

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

 :مجلس اإلدارة  - تاسعًا

للدورة الثالثة والتي نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إ م تم10/04/1014هـ الموافق 01/02/1415ربعاء األبتاريخ 
، من خالل التصويت م 15/00/1012م لمدة ثالث سنوات تنتهي في 10/00/1014بدأت إعتبارًا من تاريخ 

 .على ترشيحهم العربي السعودي مؤسسة النقدالتراكمي بعد الحصول على موافقة 

لمدة ثالثة و م 1014ونيو ي 10مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إعتبارًا من تاريخ تم تشكيل  ( أ 
 ( الدورة الثالثة للمجلس)م 15/00/1012سنوات تنتهي في 

 :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وفئة العضوية لكل منهم

 األعضاء الجدد األعضاء المستقيلين اإلسم فئة العضوية 

 حسان محمد شوكت محاسني  أعضاء غير تنفيذيين 1

 ال يوجد ال يوجد

1 

 أعضاء مستقلين

 سلمان سالم بن الدن                   

                    بدر عبدالرحمن السياري 1

 خالد حسين علي رضا  4

 طارق هاشم النابلسي 5

 سامي صدقة سندي  0

 مشعل عفيف كرم                            أعضاء تنفيذيين 2
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  أي عمل تنفيذي في الشركة نيمارسو المستقلين الأن األعضاء تجدر اإلشارة إلى. 

 اليوجد أعضاء مستقيلين أو أعضاء تم تعيينهم فيما بعد. 

 
 يهكما تإجتماعا خمسةم 1015 ديسمبر 11 ولغاية م1015 يناير 1 من لفترةعقد مجلس اإلدارة خالل ا ( ب 

 :موضح في الجدول اآلتي 
 

 إسم عضو مجلس اإلدارة

 اجتماع 
 1 رقم

 اجتماع 
 0رقم

 اجتماع
 3 رقم 

 اجتماع
 0رقم 

 اجتماع
 5 رقم 

11/01 15/04 05/05 00/02 15/10 

 حضر حضر حضر وكالة حضر محاسنيمحمد شوكت الحسان  1

 حضر حضر حضر حضر وكالة بن الدن سالم سلمان  1

 حضر حضر لم يحضر حضر لم يحضر    بدر عبدالرحمن السياري 1

 حضر حضر حضر حضر حضر مشعل عفيف كرم 4

 حضر حضر حضر حضر حضر سامي صدقة سندي  5

 وكالة حضر حضر حضر حضر   طارق هاشم النابلسي 0

 حضر حضر حضر حضر حضر خالد حسين علي رضا 2
 

 :في مجالس شركات مساهمة أخرىالشركة عضوية أعضاء مجلس إدارة 

 المنصب اإلسم 
 الشركات المساهمة األخرى

 مجلس إدارتهاالتي  يشارك في عضوية 

 اليوجد عضو مجلس إدارة حسان محمد شوكت محاسني 5

 اليوجد عضو مجلس إدارة بدر عبدالرحمن السياري 0

 (غير مدرجة) المحدودة شركة الشرق األوسط عضو مجلس إدارة سلمان سالم بن الدن 2

2 

 عضو مجلس إدارة مشعل عفيف كرم

 (مدرجةغير )البحرين .شركة يو سي إيه للتأمين
 (غير مدرجة)شركة نجم لخدمات التأمين 

 (غير مدرجة) شركة خدمات المطالبات واألخطار المحدودة
 (غير مدرجة) لبنان.الشركة المتحدة التجارية للتأمين 

 (غير مدرجة)شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة  عضو مجلس إدارة خالد حسين علي رضا 2

 اليوجد اليوجد طارق هاشم النابلسي 6

 اليوجد اليوجد سامي صدقة سندي 7
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وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين (   هـ

 :الشركة أو أي من شركاتها التابعة 

 

 
 صفة العضوية اسم عضو مجلس اإلدارة

بداية رصيد 
 0215عام 

إكتتاب في 
أسهم حقوق 

 األولوية
 المجموع

رصيد نهاية 
  0215عام

صافي 
التغيير في 
 عدد األسهم

نسبة التغيير في 
 عدد األسهم

 اليوجد اليوجد 490،000 490،000 110،000 110،000 غير تنفيذي محاسني محمد شوكت حسان 1

 %4،99900 4،999 5،001 1 1 1 مستقل دنبن ال مالن سسلما 1

 اليوجد اليوجد 1،250 1،250 250 1،000 مستقل بدر عبدالرحمن السياري 1

 %(41) 1،000 4،000 2،000 1،000 4،000 مستقل سامي صدقة سندي 4

 اليوجد اليوجد 1،250 1،250 250 1،000 مستقل طارق هاشم النابلسي 5

 اليوجد اليوجد 59،500 59،500 15،500 14،000 مستقل خالد حسين علي رضا 0

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد المديرالتنفيذي مشعل عفيف كرم 2

 

 تعامالت بها، أو أي  أونهايته م1015 في بداية العام لها رصيدفال يوجد  ، أما بالنسبة ألدوات الدين 

 .أوالدهم القصر أزواجهم و ألعضاء مجلس اإلدارة و

  م وإضافة األسهم 11/01/1015بتاريخ المال عند زيادة رأس تم اإلكتتاب في أسهم حقوق األولوية

 .%0825 في رأس المال ، حيث كانت نسبة الزيادة إلى رصيد األسهم قبل الزيادةالمكتتبة  الجديدة
 

وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي ( و

 :من شركاتها التابعة 
 

 التسلسل اسم من تعود له المصلحة بداية العام نهاية العام صافي التغيير نسبة التغيير

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

 
 :م1015خالل عام  مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيينمزايا ومكافآت أعضاء ( ز 

 

 انــيـــــبـــــال
 أعضاء المجلس

 يونيالتنفيذ
 (بآالف الرياالت)

غير أعضاء المجلس 
 المستقلينالتنفيذيين و 

 (بآالف الرياالت)

ذيين بمن أكبر خمس تنفي
المدير فيهم المدير التنفيذي و

 (بآالف الرياالت) المالي

 199 14 والتعويضات ـدالتـــبــال
4،150 

 210 110 المكافأت السنوية

 4،150 929 144 اليـــــمـــــــاإلج
 

 تكون مكافأة رئيس مجلس بحيث  للشركة النظام األساسي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة حسب تم صرف
 .ريال لكل عضو من أعضاء المجلس 110،000ريال و  110،000اإلدارة 

  لهلم يتنازل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. 
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 :اللجان  -عاشرًا 

التي واإلدارة ة لمجلس الدورة الثالث مع بداية هاتشكيلإعادة تم  مجلس اإلدارة ،منبثقة من لدى الشركة أربعة لجان 
 .هذا التقريرإعداد واستمرت حتى فترة مهام الموكلة إليها بالللقيام م 1014و يوني 10بدأت بتاريخ 

 
 : يلي في إطار إختصاصها كمااإلدارة لمجلس  توصياتهاكل لجنة ترفع 

 

 : اللجنة التنفيذية  -1
 

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

من النظام األساسي ، وتتابع تنفيذ توصيات المجلس مع إدارة ( 10)اإلدارة حسب نص المادة رقم يقررها مجلس 

، وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية  الشركة وترفع التوصيات الخاصة بالخطط المستقبلية إليه

 : م1015و عدد إجتماعاتهم خالل عام 

 

  
 أعضاء اللجنة

 التنفيذية
 ة العضوية صف

 إجتماع
 1 رقم

إجتماع 
 1رقم 

 إجتماع
 1رقم 

 إجتماع
 4 رقم

11/01 10/01 11/04 14/10 

 محاسني حسان ال 1
 رئيس اللجنة

 مجلس اإلدارةفي   عضو غير تنفيذيو
 حضر حضر حضر حضر

 ضرح ضرح حضر حضر نائب رئيس مجلس اإلدارةو عضو مستقل بن الدن سلمان 1

 حضر حضر حضر حضر العضو المنتدبو  المديرالتنفيذي مـشـعـل كـرم   1

 
 :لجنة المراجعة  -1

 

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

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

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

 مجلس اإلدارة ورفعها إلى واألولية دراسة القوائم المالية السنوية. 

   ام مراقبتتة داخلتي فّعتتال متن أجتتل تتوفير ضتتمانات مقبولتة حتتول حمايتة كافيتتة      لتتديها نظت الشتركة  التأكتد متتن أن
 .  ألصول الشركة ، والكشف عن أي إحتيال أو تزوير أو مخالفة في الوقت المناسب

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

  وبخاصتة أي حتاالت تثيتر     ذات الصلة وتعارض المصتالح التتي قتد تنشتأ بالشتركة     دراسة حاالت األطراف ،
ة يجب علتى اللجنتة تكليتف إدارة المراجعتة الداخليتة بتقتديم       لوفي هذه الحا ، مسائل حول نزاهة إدارة الشركة

 . تقرير عنها مع بيان كيفية ووقت حدوثها

 ي الشركةالداخلية المتبع ف دراسة كفاية وسالمة نظام المراقبة . 

 جتمتاع للمجلتس وقبتل عقتد     إحدة على األقل في كل فصتل قبتل أي   جتماع بصورة منتظمة وبمعدل مرة واإلا
 .جتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمينإلا
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 يقتصتر  الستنة  فتي  األقتل  علتى  واحتدة  مترة  اللجنتة  متع  جتمتاع إ عقتد  للشتركة  القانونيين المحاسبين على يجب 
 .فقط عليهم

  تقتتارير اإلدارة علتتى تطتتوير الشتتركة والمراجعتتة الداخليتتة والخارجيتتة ، ومراجعتتة تقتتارير مراجعتتي       تقيتتيم
الحسابات الداخلي والخارجي عن مدى فاعلية نظم الرقابة الماليتة الداخليتة ، وتقتديم التقتارير الماليتة وإدارة      

 .المخاطر ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المتعلقة  بها 

 سالمة نظام الرقابة الداخلي للشركة  التأكيد على. 

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

      متدير اإللتتزام  "د أعتاله وتطبيقهتا ويستمى    تعيين مسؤول لضمان التقيتد بمختلتف األنظمتة واللتوائح كمتا ور "
بالتأكتد متتن التقيتد التتام بكافتتة االشتتراطات التنظيميتة والقانونيتتة       وينبغتي أن يكتون  المراقتب النظتتامي مكلفتاً    

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

 :التاليجدول الفي وضح كما هو مم 1015جتماعات خالل عام إ تسعة
 
 

 
 سم عضو اللجنة إ

صفة 

 العضوية

 إجتماع

 0 رقم
 إجتماع

 9 رقم
 إجتماع

 1 رقم

 إجتماع

 2 رقم
 إجتماع

 2 رقم 

 إجتماع

 , رقم
 إجتماع

 2 رقم
 إجتماع

 2 رقم
 إجتماع

 2 رقم

11/01 11/01 14/04 11/04 04/05 11/02 14/10 10/11 10/11 

 طارق هاشم النابلسي 1
 رئيس اللجنة 
 عضو مستقل 

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر
لم 

 يحضر
 حضر حضر

 عبداهلل سالم الحيقي 0
من خارج 

 الشركة
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 أحمد محمد طربوش 2
من خارج 

 الشركة
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 
 :لجنة اإلستثمار  -1

 

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

 .الرقابية
 

 : م1015عدد إجتماعاتهم خالل عام و اإلستثماريةيوضح أسماء أعضاء اللجنة  جدولفيما يلي 
 

 
 ة العضويةصف اإلستثمارية أعضاء اللجنة

 4 رقم إجتماع 1رقم  إجتماع 1 رقم إجتماع 1رقم إجتماع 

15/04 01/10 15/10 10/11 

 بدر عبدالرحمن السياري 1
 رئيس اللجنة
 عضو مستقل

 حضر حضر حضر حضر

 حضر حضر حضر حضر المدير التنفيذي مشعل عفيف كرم 1

 حضر حضر حضر حضر عضو مستقل خالد حسين علي رضا 1
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 :المكافآت و الترشيحاتلجنة  -4
 

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

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

 .ترتبط باألداء
 

 م1015خالل عام حضورهم ات والمكافآت وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء لجنة الترشيح
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الداخليإدارة التدقيق  - إحدى عشر

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

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

 .قبل لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة في الشركة

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

 ة التنفيذية واإلدارات المعنية لى اإلدارإ ائية إلى لجنة المراجعة مع نسخةترسل التقارير بصفتها النه
 .والتوصية بإتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة أي مالحظات واردة في تقاريرها

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

 معالجة دفع المطالبات وعمليات التسوية. 

 عمليات المصادقة على خدمة العمالء. 

 مراجعة الموارد البشرية. 

 مشاركة لجنة المراجعة بمناقشة أية مالحظات جوهرية تتعلق بعمل الشركة. 

 

 

 

 لجنةأعضاء   
 الترشيحات والمكافآت

 صفة العضوية
 1رقمإجتماع 

01/02 

 مشعل عفيف كرم 1
 رئيس اللجنة

 المدير التنفيذي
 حضر

 حضر عضو مستقل سامي صدقة سندي 1

 حضر عضو مستقل سلمان سالم بن الدن 1
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 : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية: إثنى عشر 

 مورًاأو أمخالفات كبيرة التي ال تشكل م بعض المالحظات 1015المراجعة السنوية خالل عام تضمنت نتائج 
 :وهي  جوهرية

 وإنما جاري العمل عليها عدم وجود الئحة نهائية إلدارة المخاطر خاصة بالشركة ،. 

 ال يوجد سجل للمخاطر ، وإنما مازال قيد التطوير. 

  و مفصلة لرفعها إلى مجلس اإلدارة اإلدارات بإعداد تقارير موسعةمن الطلب. 
  الصالحياتمعتمدة تسلسل بعض طلبات الشراء غير. 
 عدم وضع بطاقات ترقيم على الموجودات الثابتة 
 العمل على تصحيح الوضع خالل  المراجع ، وقد تم وبنكية غير موقعة من قبل المعّد أبعض المطابقات ال

 .م1015عام 
 

 .التقرير بهذه النقاط إلى لجنة المراجعة ، والتي قامت بدورها بتوجيه اإلدارات المسئولة إلتخاذ الالزم وقد تم
 

 :القوائم المالية  عتمادإ -عشر الثةث
 
الموافق  هـ01/00/1412 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخم 1015لعام السنوية عتمدت القوائم المالية أ

مجلس اإلدارة بخالص شكره وإمتنانه لجميع المساهمين لثقتهم العالية في الشركة وبهذا يتقدم ،  م12/01/1010
 المبذولةكما يسجل مجلس اإلدارة تقديره أيضًا إلدارة الشركة والعاملين فيها على جهودهم  ، والقائمين عليها

 .خالل فترة موضوع هذا التقرير 


