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متضمنًا أهم  الثالثيسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني أن يقدم للسادة المساهمين الكرام تقريره السنوي 
الخطط والقرارات وأنشطة التشغيل والنتائج المالية واإلفصاحات حسب اللوائح واألنظمة ومرفقًا به القوائم المالية 

 .م13/31/1131المنتهية في  المدققة واإليضاحات للسنة المالية 
 :السوقًتطوراتًأهمً-ًأولًا
عادة التأمين شركات عدد بلغ حيث ،م1131 عام خالل السعودي التأمين سوق في التطورات ستمرتا  التأمين وا 

 موافقة على نيشركت حصول إلى إضافةً  شركة، 33 النشاط لمزاولة السعودي العربي النقد مؤسسة من المرخصة
 تم كما شركة، 33 السعودي األسهم سوق في المدرجة التأمين شركات عدد بلغ كما لتأسيسها، الوزراء مجلس

 46 و للتأمين وسيطاً  46 بلغت حيث التأمين إعادة أو/و بالتأمين المتعلقة الحرة المهن أصحاب لشركات الترخيص
 شركات 7 إلى إضافة خسائر ومقدرو معاينة كخبراء شركات 31 وكذلك كتواريونإ كخبراء شركتين و تأمين وكيل

 .التأمينية المطالبات تسوية أخصائيوك شركات 31و تأمينية ستشاراتإك

 :الشركةًعنًنبذةً-ًثانياًا

 311 رقم الوزراء مجلس قرار بموجب تأسست عامة سعودية مساهمة شركة هي( أمانة) التعاوني للتأمين أمانة
 الموافق هـ31/14/3611 بتاريخ الصادر 13/ م رقم الملكي والمرسوم م13/14/1116 الموافق هـ11/14/3611 بتاريخ

 4/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشركات لنظام وفقا الشركة تأسيس على بالموافقة القاضي م11/14/1116
 وتاريخ 11/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر التعاوني التأمين شركات مراقبة ولنظام ،هـ11/11/3113 وتاريخ

 مدفوع مال برأس ،هـ13/11/3613 وتاريخ 3/364رقم الوزاري القرار بموجب الصادرة التنفيذية والئحته هـ11/14/3616
 ،م11/11/1131في العام األولي كتتابلإل المال رأس من % 61 نسبته ما طرح تم حيث سعودي لاير مليون 111 بلغ

 رقم السعودي العربي النقد مؤسسة من الصحي والتأمين العام التأمين نشاط بمزاولة تصريح على أمانة وحصلت
 .م14/17/1131 الموافق هـ16/17/3613 بتاريخ 11/11317/ن م ت

 المحدودة التجاري ستثمارإلل السيف شركة هي المنطقة في رائدة شركات ثالث من تحالفالشركة  بتأسيس قام وقد
 .للضمان السويسرية اللبنانية والشركة المحدودة القابضة العربية فال وشركة

ً:الشركةًرؤية(ًأ
 خالل من وذلك التعاوني التأمين خدمات تقديم مجال في بالمملكة الرائدة الشركات أفضل من واحدة تصبح أن

 .لهم الخدمات أفضل وتقديم العمالء متطلبات مع المتوافقة المنتجات توفير

ً:الشركةًرسالة(ًب
 وتوفير المعتمدة، الدولية المعايير ألحدث وفًقا لعمالئها الجودة درجات بأعلى تتمتع تأمينية وخدمات منتجات تقديم
 .المملكة أرجاء كافة في معهم األجل وطويلة وثيقة عالقات وتأسيس لهم، المضافة والقيمة الثقة

 
 
ً
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 ً:الشركةًنشاطً-ًثالثاًا

 :الشركةًنشاط (ًأ

حتياجات الخاصة بعمالئنا من الشركات واألفراد تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول التأمينية المصّممة لتلبية اإل
كات، تغطي التأمين الصحي، تأمين المركبات، تأمين الممتلعلى حد سواء حيث توّفر محفظة أمانة منتجات متنوعة 

التأمين الهندسي وغيرها من التأمينات المتخصصة والتي تغطي أنشطة و  على الشحن، التأمين ضد الحريق، التأمين
 .قطاعات األعمال المتنوعة كالصناعات والتجارة والقطاعات الخدمية

ًينالنسبةًمنًإجماليًأقساطًالتأمًنوعًالتأمين

  %36  التأمين الصحي

 %92  تأمين السيارات

 %8  التأمينات العامة

ً
ً:تتطويرًالمنتجا(ًب

التسويق والمبيعات واإلدارة الفنية ات إدار والتنسيق بين التعاون والمنتجات من خالل تطوير األعمال الشركة بتقوم 
بعمل البحوث والتحليالت اإلحصائية الفنية لألسواق ومتطلبات العمالء من أجل تطوير المنتجات واألعمال لتتمكن 

ً.حتياجات العمالء ومتطلباتهم التأمينيةإالشركة من تقديم أفضل الخدمات والعروض التي تتناسب مع 
 :الشركةًإستراتيجية(ًجـ

استراتيجية الشركة على النمو بأعمالها وبشكل مطرد ومستدام على المدى الطويل وذلك من خالل خطط  تعتمد
العمل الفاعلة إلدارة أعمال الشركة وبنجاح عبر تحقيق أهدافها المتنوعة نحو القطاعات المستهدفة لتتمكن من توفير 

حتياجات ومتطلبات العمالء وتقديم األمان إتالئم مع المجموعًة المتكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية والتي ت
باإلضافة  ،اهوللوصول إلى أعلى إدارة للمخاطر وحماية عمالئ والحماية ألعمالهم من خالل إدارة فعالة للمخاطر

 النسب من اجمالي اقساط التأمين

 التأمين الصحي

 تأمين السيارات

 التأمينات العامة



 
  

3 
 

إلى سعيها في الحصول على تصنيف إئتماني عالي لضمان أعلى درجات المالءة المالية الحالية والمستقبلية 
 .للشركة
 إحتياجات تخدم والعام، الصحي التأمين أنواع من متوازنة تأمينية محفظة تطوير إلى الشركة ستراتيجيةإ تهدفكما 

إداراتها اإلقليمية في المنطقة  طريق عن وذلك واإلختصاصات القطاعات مختلف من الشركة عمالء ومتطلبات
 .التأمين سوق في التامين ووكالء وسطاء مع عالقاتها تعزيز إلى باإلضافة الوسطى والغربية والشرقية،

ً:التوقعاتًالمستقبليةً-رابعاًا
زمة المالية العالمية و تتوقع أمانة أن يشهد السوق نموًا كبيرًا خالل المرحلة القادمة مع وجود بوادر إيجابية تجاة األ

كما . على أعمال الشركةمر الذي سينعكس بشكل إيجابي تحسن المؤشرات اإلستثمارية بعد فترة من اإلنخفاض األ
أن هناك توقعات بزيادة المنافسة داخل السوق نظرًا لزيادة عدد الشركات المرخصة و تجاوز عدد كبير من تلك 

تحتية و تحسين تقنية لذا أعدت أمانة خططًا لتدعيم البنية ال .الشركات مرحلة التأسيس و تفعيل نشاطها التشغيلي
وقد شهدت الشركة في المرحلة  لرفع مستوى الخدمات اإلكترونيةالبيئة  رية وتطويرتأهيل الكوادر البشالمعلومات و 

، ويأمل مجلس إدارة الشركة أن يتجاوز هذه األخيرة بعض الصعوبات التي أثرت على أدائها التشغيلي خالل العام 
ًًً.استكمال البنية التحتية للشركة الصعوبات من خالل 

 :الشركةًشأنًفيًالتطوراتًأهمً-ًخامساًا

 :وأعمالهاًالشركةًإدارة(ًأ

عدد من مدن المملكة نقطة بيع في  11فتتاح إلموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على  الشركة حصلت -
 .العربية السعودية

 خبرة الطبي، وجميعهم لديهم إلداراة التأمين الفنية ومديراً  للشئون العام المدير قامت الشركة بتعيين نائب -
 .في قطاع التأمينعامًا  العشرينتتجاوز 

عالية  معايير تطبيق إلى والتي تهدف للشركة واإلجراءات الداخلية قامت الشركة بإكمال جميع السياسات -
 .في جودة أداء األعمال داخلياً 

ً:المبيعات(ًب
 مليون 361331 بلغت إجمالية بقيمة مبيعات( شهراً  31) م13/31/1131المنتهية في   المالية السنة في الشركة حققت

 البشرية بالطاقات إداراتها اإلقليمية تزويد خالل من للمبيعات التحتية البنية كمالإ إلى الشركة وتسعى سعودي، لاير
 قليميةلإلدارات اإل الممنوحة الصالحيات زيادة إلى إضافة القادمة، الفترة خالل المبيعات عمليات لدعم الالزمة
 .أفضل خدمة توفير أجل من العمالءإجراءات  وسرعة المبيعات إدارة لتسهيل

ً:الفنيةًالنواحي(ًج
حيث  ا،هلعمالئ الحماية درجات أعلى تحقيقمن أجل  تأمينال معيدي مع تأمين إعادة تفاقياتقامت الشركة بتوقيع إ
 إعادة عمليات مجال في عريقة عالمية وسمعة مرتفع ائتماني تصنيف ذوي تأمين معيدي معتمت هذه اإلتفاقيات 
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 مزاولة من الشركة تمكن تفاقياتاإل هذهإن  السعودي، التأمين سوق بشأن واسعةال درايةال لديهمكما أن  التأمين
ً.المخاطر إدارة في أعلى ودقة عالية بمرونة أعمالها

ً:ستثماراتاإلً)د
من عمليات التأمين وعمليات  في إستثمارات متاحة للبيع في كلستثمارات شركة أمانة للتأمين التعاوني إتتمثل 

ً:كما يلي المساهمين
 لخدمات نجمفي شركة  لاير سعودي 120,329,1 بمبلغ أسهمستثمار في إوتتمثل في : عمليات التأمين .1

 تسوية وأخصائي خسائر معاينة ومقدر خبير"ل أعما تزاولالتي و ) محدودة مسئولية ذات سعودية شركة(التأمين

 ".التأمينية المطالبات

ألسواق العربية، صندوق  للمرابحة افي ستثمارات إلل صناديق في  ستثماراتإوتتكون من : عمليات المساهمين .,
ستثمارات أجنبيةوصكوك و . صندوق عقاريو باللاير السعودي،    وتبلغ القيمة العادلة. ذات مخاطر منخفضة ا 

 .لاير سعودي 1,124552999مبلغ  م,91,بنهاية عام  مينلإلستثمارات المتاحة للبيع في عمليات المساه
 :لحاليةًوالمستقبليةًالمتوقعةا المخاطرً- اًاسساد

ً:المنافسة(ًأ
 الحصول طور في والتي األخرى الشركات من العديد إلى إضافة مدرجه  تأمين شركة 33 حالياً  األسهم سوق في يوجد

 وفرصها الشركة نشاط على تؤثر قد صعبة تنافسية لبيئة يؤدي قد مما م913, العام في النشاط بمزاولة تصاريح على

 .سعارلى تنافس حاد في األإومن المتوقع أن تقود  المستقبلية

ً: الحالية القتصادية الظروفظلًًفي ستثماراإل عوائد(ًب
 ربحيتها وبالتالي ستثماراإل من الشركة عائدات تتأثر قدو  ،ستثمارياإل أدائها على جزئًيا للشركة   المالية النتائج تعتمد

 السوق تقلبات نتيجة عام وبشكل محددة ستثماراتإ على تؤثر التي الظروف نتيجة آلخر وقت من سلبية بصورة
 على كبير حد إلى يعتمد الشركة نشاط فإن وكذلك .الشركة سيطرة عن تخرج والتي الحالية قتصاديةاإل والظروف

ً.عالمًيا قتصاديةاإل الظروف و السعودية العربية المملكة في قتصاديةاإل الظروف
ً:التقنية مخاطر( ج

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

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

ذا .إرهابية أو تخريبية عمليات أو تصالاإل في أخطاء أو للطاقة فقدان أو حرائق أو طبيعية  كبير عطل أي حدث وا 

 أو األعطال لتلك نتيجة باهظة تكاليف تكبد أيًضا يتم وقد ،اً سلبيًا تأثير  اإليرادات تتأثر فقد متكرر، إخفاق أو

ً.الرأسمالية النفقات مستويات أو المالية النتائج على سلًبا يؤثر قد الذي األمر اإلخفاقات،
ً:والقانونية النظامية المخاطر(ًد

خالل  من السعودي العربي مؤسسة النقد قبل من والمراقبة لإلشراف الشركة بها تقوم التي التأمين عمليات تخضع
 يخص فيما التعاوني الصحي الضمان لمجلس التنفيذية الالئحة التنفيذية، وكذلك والئحته التعاوني التأمين مراقبة نظام
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 لهم المؤمن موجهان لمصلحة تحديًدا التأمين على واإلشراف التنظيم فإن عام وبوجه الصحي، منتج التأمين

 الشركةأعمال  على سلًبا يؤثر وقد  التأمينقطاع  مست قد والتغييرات التنظيمية المستقبلية فالتشريعات .والمستثمرين

 .عملياتها ونتائج المالية وحالتها
ً:القضايا(ًهـ
 ر،الغي من مطالبات أيًضا ضدها رفعي وقد الغير، ضد قضايا أمانةشركة  واجهت قد لألعمال، العادي السير نطاق في
ً.للشركة  المالي الوضع على المستقبل في سلًبا القضايا تلك تؤثر وقد
 :مخاطرًتتعلقًبمعيديًالتأمين (و

نتيجة الكوارث الطبيعية التي  التأمين الى تعرض شركات التأمين حول العالم الى خسائر تشير تقديرات معيدي
، لذلك نتوقع أن يشكل هذا عبئًا على شركات دوالر مليار 54بقيمة تصل الى  م,91,م لم خالل العاالعابت أضر 

 ليًا عند تجديد اتفاقياتالتامين يتمثل في إجراء تعديالت جوهرية في برامج إعادة التأمين وسوف يظهر ذلك ج
 .م913,إعادة التأمين خالل العام 

 :المالية المؤشرات - اًاسابع

 تفاصيل يلي وفيما (شهر ,1 )م ,91,/,31/1المنتهية في   المالية للسنة المالية المؤشرات ألهم ستعراضإ يلي فيما

 :المالية السنة نتائج
ً:التأمين عمليات نتائج قائمة (أ

 السعودية الرياالت بآالف األرقام                                                                                                                   

 2102 ديسمبر 31 المنتهية الفترة البيان

 اإليرادات
 54.110   المكتتبة التأمين أقساط إجمالي

 (20.064)   الصادرة التأمين إعادة أقساط :يخصم

 34.046   المكتتبة التأمين أقساط صافي

 24.394   المكتسبة غير التأمين أقساط في التغير

 58.440  المكتسبة التامين أقساط صافي

 637  التأمين إعادة عمولة

316ً إيرادات أخرى  

116.55ً اإليرادات مجموع
 والمصاريف التكاليف
469674  المدفوعة المطالبات إجمالي  

 (37.231)  التأمين معيدي حصة : يخصم

 32.745  المدفوعة المطالبات صافي

 (732)  التسوية تحت المطالبات في التغير

 32.013  المتكبدة المطالبات صافي

 14.690   التأمين وثائق اكتتاب تكاليف

 1.059  الخسارة فائض تأمين أقساط

 9.696  مصاريف إكتتاب أخرى
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دارة تشغيل رواتب  22.172   وا 

دارية عمومية مصاريف  15.792ً أخرى وا 
 95.422  المصاريف و التكاليف مجموع 

 (35.811)  المساهمين عمليات قائمة إلى المحول العجز/  )الفائض( صافي

 35.811ً المساهمين عمليات قائمة إلى المحول العجز/  )الفائض( صافي

 -ً العجزًالمتراكم

 : المساهمين عمليات قائمة (ب
 السعوديةالرياالت  بآالف األرقام                                                                                                                   

 2102 ديسمبر 31 المنتهية الفترة البيان

 (95.422)  المساهمين عمليات إجمالي المصاريف من

 59.611  المساهمين عمليات إجمالي الدخل من

 (35.811)   للفترة( الخسارة/ ( الربح صافي

  (6.385) الزكاة و ضريبة الدخل 
   8.322 ستثمارات المتاحة للبيعالتغير في القيمة العادلة في اإل

 800  عموالت اإلستثمارات

  (36.489) الشاملة للفترة( الخسارة/ ( الربح إجمالي
  (1.2)   السهم )خسارة( / ربح

ً: المالي المركز قائمة (ج
 السعودية الرياالت بآالف األرقام                                                                                                                    

 2102 ديسمبر 31 المنتهية الفترة البيان

 :التأمين عمليات موجودات
 25.347    النقدية وشبه النقدية

 18.158   صافي ، مدينة ذمم

 8.735  حصة معيدي التأمين من األقساط الغير مكتسبة

 20.221   حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

  47.119  أخرى موجودات
119.580ًً التأمين عمليات موجودات مجموع

 :المساهمين موجودات
 105.445  النقدية وشبه النقدية

 121.544   للبيع متاحة استثمارات
  32.000  أخرى موجودات
 258.989ً  المساهمين موجودات مجموع
 378.569ً  الموجودات مجموع

 :التأمين عمليات مطلوبات
  24.591  التأمين معيدي ذمم

  25.241  فنية احتياطيات
  69.748  أخرى مطلوبات
 119.580ًً  التأمين عمليات مطلوبات مجموع

 :المساهمين وحقوق مطلوبات
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  40.950  المساهمين مطلوبات
  218.039 المساهمين حقوق
 258.989ً  المساهمين وحقوق مطلوبات مجموع
 378.569ًً المساهمين وحقوق المطلوبات مجموع

ً: المساهمين حقوق في التغيرات قائمة (د
 السعودية الرياالت بآالف األرقام

 المتراكمًالعجزًالمال رأسًالبيان

العادلةً القيمة في التغير
المتاحةً لالستثمارات
 للبيع

ًالمجموع

 254.528  (42)  (65.480)  320.000   المال رأس تمويل
 (38.426)     (38.426)    للفترة الشاملة الخسارة صافي

 (6385)    (6.385)    الزكاة وضريبة الدخل
المتاحة  العادلة لالستثمارات القيمة في التغير
 8.322  8.322      للبيع

 218.039ً 8.280ً (110.241)ً 2102ًً320.000 ديسمبر 31 في الرصيد

 :القطاعية المعلومات (ه
تنقسم منتجات الشركة الى ثالث قطاعات رئيسية هي القطاع الطبي الذي يقوم بتوفير تغطية التأمين الصحي، 

وقطاع الممتلكات والحوادث الذي وقطاع تأمين السيارات الذي يوفر التأمين الشامل وتأمين مسؤولية المركبات، 
فيما يلي نتائج القطاعات  و . ن الحوادث العامةيشمل تأمين الممتلكات والحوادث والهندسة والشحن البحري وتأمي

  :ائج وحجم أعمال الشركة ومساهمتها في نت

 السعودية الرياالت بآالف األرقام

 2102 ديسمبر 31 المنتهية الفترةًالبيان

 تأمينً
 صحي

 المجموع أخرىًالبحري الهندسة الممتلكات السيارات

ًالتأمين عمليات
 أقساط إجمالي
  المكتتبة التأمين

34.268 15.823 1.732 889 855 543 54.110 

 أقساط صافي
 58.440 360 371 167 681 2.291 54.570  المكتسبة التأمين

 59.611 392 469 246 872 3.062 54.570 مجموع األيرادات

إجمالي التكاليف 
 مصاريفو ال

(63035) (28.516) (1.394) (939) (765) (773) (95.422) 

 (العجز) /الفائض
 عمليات من

 (35.811) (381) (296) (693) (522) (25.454) (8.465)  التأمين
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 السعودية الرياالت بآالف األرقام
 2102 ديسمبر 31 المنتهية الفترةًالبيان

ً
 تأمين
 المجموع أخرىًالبحري الهندسة الممتلكات السيارات صحي

12.964ً3.529ً583ً421ً489ً172ً18.158ًًالتأمين عمليات موجودات
 18,158 172 489 421 583 3.529 12.964 مدينون ، صافي 

من  التأمين معيدي حصة
 8.735 45 142 270 431 2.116 5.731  المكتسبة الغير األقساط
من  التأمين معيدي حصة

 20.221 63 740 224 921 612 17.661  التسوية تحت مطالبات
 الكتتاب المؤجلة التكاليف
 2.070 15 28 47 72 696 1.212 التأمين وثائق

 70.396  مصنفة غير موجودات
119.580ًًالموجودات مجموع

ًالتأمين عمليات مطلوبات
 24.591 84 109 94 446 1.633 22.225 ذمم معيدي التأمين

 غير التأمين أقساط
 35.241 170 305 605 597 17.201 16.363  المكتسبة

عموالت إعادة تأمين غير 
 749 10 38 73 99 529  مكتسبة
 42.624 413 1.046 295 1.041 9.139 31.690  التسوية تحت مطالبات

مصنفة غير  15.375  مطلوبات 
119.850ًًالمطلوبات مجموع

ً:إلجماليًاإليراداتًالجغرافيًالتوزيع (و
 السعودية الرياالت بآالف األرقام                                                                                                               

 المنطقة القيمة النسبة
 الوسطى  37,171  69%

 الغربية  12,795  24%
 الشرقية  4,144  7%

 المجموع  54,110   100%

ً

 التوزيع الجغرافي إلجمالي اإليرادات 

 الوسطى 

 الغربية 

 الشرقية
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ً
2100ً 2102 البيان

 119.580ًً8576712 التأمين عمليات موجودات مجموع
 8756.81 258.989ً  المساهمين موجودات مجموع
 7216887 378.569ً  الموجودات مجموع
 8576712 119.580ًً  التأمين عمليات مطلوبات مجموع
 8756.81 258.989ً  المساهمين وحقوق مطلوبات مجموع
 7216887 378.569ًً المساهمين وحقوق المطلوبات مجموع

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  تاريخ )م  1131مايو  37في صافي الخسائر خالل الفترة الحالية مقارنة بالفترة من يعود سبب االنخفاض
م، إلى االنخفاض في تكاليف اكتتاب وثائق التامين نتيجًة النخفاض  1133ديسمبر  13الى ( التأسيس

وأيضًا للزيادة في صافي حصة الشركة من مخصص األقساط غير ( GWP)إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 .المكتسبة وكذلك إلشتمال الفترة السابقة على مصاريف ماقبل التأسيس

 
ًالنظامية اللوائح حسب اإلفصاح - اًاثامن

 : الشركات حوكمة نظام (أ

في حوكمة خاص بالشركة  نظام إعتماددارة الشركة قد قام بإعلى الرغم من حداثة تأسيس الشركة اال أن مجلس 
ويشتمل على جميع األحكام الواردة في النظام األساسي للشركة  م1133 /34/13هـ الموافق  31/11/3611تاريخ  

. والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وكذلك اللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
ً  .المالية بتطبيق معظم المواد الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوقلشركة اتقوم  حيث

 : وتصنيفًأعضائهًوالشركاتًالمساهمةًلكلًعضوً اإلدارة مجلسًشكيلت (ب
 األنظمة و باللوائح األعضاء جميع تزويد تم وقد .كما هو مبين في الجدول ادناه أعضاء 19 من اإلدارة مجلس يتكون

 .السعودية العربية المملكة في بها المعمولبالشركة  المتعلقة
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صفة 
 العضوية

 االسم
 يشارك في األخرى التي المساهمة الشركات

 إدارتها مجلس عضوية

 
ًعدد األسهم المملوكة

 
 نسبة الملكية

أعضاء غير 
 تنفيذيين

خالد بن مساعد 
 السيف

شركة )الشركة الوطنية للطاقة  -
 (مساهمة مقفلة

9,900 0% 

 %1.92 000,000 ال يوجد - ميشيل بيير فرعون
محمد بن مساعد 

 %0 9000 اليوجد - السيف

أديب بن 
 عبدالرحمن السويلم

شركة تصنيع مواد العلب  -
 فيبكو -والتغليف

 شركة النايفات للبيع بالتقسيط -
 شركة فالكم للخدمات المالية -
الشركة السعودية لصناعة  -

 الورق
 الشركة الوطنية للرعاية الطبية -

1000 0% 

عبدالعزيز بن 
 ابراهيم الخميس

 الشركه الوطنيه -
مساهمه شركه )  للطاقه
 (مقفله

000,019 1,92% 

لوسيان لوسيان 
 %0.36 900,000 ال يوجد - لطيف

أعضاء 
 مستقلون

 %0 1000 اليوجد - أبراهيم المديميغ
عطا بن حمد 

 %0 1000 شركة فالكم للخدمات المالية - البيوك

أسامة بن محمد 
 مكي الكردي

 شركة وعاء المشاريع الدولية -
 الدولية شركة عالقات -

1000 0% 

فهد بن صالح 
 المسبحي

شركة البحر  -
 السعودية لألستثمار  المتوسط

شركة تصنيع مواد العلب  -
 فيبكو -والتغليف

1000 0% 

 :والبدلتًاإلدارةًمجلسًأعضاءًمكافأة (ج
 مائة( 311,111)  مبلغ بها يقوم التي الخدمات مقابل اإلدارة مجلس رئيس مكافأة تكون للشركة، األساسي للنظام وفقاً 

 يقوم التي الخدمات مقابل اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل مكافأة تكون كما ، سنوياً  سعودي لاير ألف وثمانون
 ثالثة( 1,111) مبلغ عضو وكل الرئيس من لكل ويدفع .سنوياً  سعودي لاير ألف وعشرون مائة (311,111)  مبلغ بها

 عن سعودي لاير وخمسمائة ألف (3,311)  ومبلغ المجلس اجتماعات من يحضره اجتماع كل عن سعودي لاير آالف
ً.اإلدارة مجلس من المنبثقة اللجان اجتماعات من يحضره اجتماع كل
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 يقوم التي الخدمات مقابل اإلدارة مجلس رئيس مكافأةخالد بن مساعد السيف عن / وقد تنازل رئيس المجلس االستاذ
وتنازل العضو  المجلس اجتماعاتوأيضًا عن بدالت حضور  سعودي لاير ألف وثمانون مائة( 311,111)  مبلغ بها

  مبلغ بها يقوم التي الخدمات مقابل اإلدارة مجلس أعضاء من عضو مكافأة محمد بن مساعد السيف عن/ االستاذ
ً.المجلس اجتماعاتوأيضًا عن بدالت حضور  سعودي لاير ألف وعشرون مائة (311,111) 
 :الحضورًوسجلًاإلدارةًمجلسًإجتماعات (د

ً:، وفيما يلي سجل حضور االجتماعاتم 1131جتماعات خالل عام ا 7عقد مجلس اإلدارة 
ًاإلجتماعً 

ً
ً

ًاسمًالعضو
  

ًاإلجتماع
(41)ًً
41/4/

ًم2142

ًاإلجتماع
(41)ًً
24/2/

ًم2142

ًاإلجتماع
ً(41)ً
4/1/

ًم2142

ًاإلجتماع
(41)ً
41/1/

ًم2142

ًاإلجتماع
ً(41)ً

42/1/
ًم2142

ًاإلجتماع
ً(41)ً
44/44/

ًم2142

ًاإلجتماع
ً(21ً)ً
1/42/

ًم2142

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر خالد السيف
 حاضر حاضر حاضر حاضرًاعتذر حاضرًأعتذر أسامة الكردي
 حاضرًأعتذر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر فهد المسبحي
 حاضر حاضرًأعتذر حاضر حاضر حاضر حاضر عطا البيوك

 حاضر حاضر حاضر حاضر اعتذر حاضر حاضر عبدالعزيز الخميس
 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ميشيال فرعون
ًأعتذرًأعتذرًأعتذرًاعتذرًاعتذر حاضرًأعتذر محمد السيف
 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضرًاعتذرًأعتذر اديب السويلم

 حاضر حاضرًأعتذر حاضر حاضر حاضر حاضر لوسيان لطيف 
 حاضر حاضر حاضرًأعتذر اعتذر حاضر حاضر ابراهيم المديميغ

 
 :م8158خذهاًمجلسًاإلدارةًخاللًالعامًتأهمًالقراراتًالتيًأ (ه

 .في الجمعيات العامة وافق المجلس على تطبيق التصويت االلكتروني -1
 .التصويت التراكمي في الجمعيات العامةعلى تطبيق  وافق المجلس -9
 .م9019خالل العام  المرحلية والسنوية الموافقة على القوائم المالية -6
 :إجتماعاتًالجمعيةًالعامة (و

، تمت فيه م9019يونيو 10الموافق  هـ1066ب رج 90يوم األحد في اجتماعًا واحدًا  عقدت الجمعية العامة للشركة
السنوية للشركة لمالية ، و الموافقة على القوائم ام9011الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة لعام 

، ووافقت الجمعية على أقتراح مجلس اإلدارة م9011مراقب الحسابات للسنة المالية ، كما وافقت على تقرير م9011للعام
 م9019للعام المالي  آند كوبرز بإعادة اختيار مراجعي الحسابات للشركة ديلوت آند توش و برايس ووتر هاوس

 إبراء ذمة أعضاء المجلس من المسئولية فيما يتعلق بإدارتهم إلعمال الشركةوافقت الجمعية على و . وتحديد أتعابهم
على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فالكم للخدمات المالية الجمعية  توافقكما . م9011للسنة المالية 
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ة و شركة غلوب مد السعودية والترخيص بها للعام القادم، وعدم الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشرك
وعدم الترخيص بها للعام القادم، وعدم الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اللبنانية 

 .مالسويسرية للضمان وعدم الترخيص بها للعام القاد
ً:اإلدارةًالتنفيذيةًللشركة (ز

 :وهم التأمينية المؤهالت والخبرات ذوو من مميزة مجموعة من للشركة التنفيذية اإلدارة تتكون
 الشركة في أسهم الملكية نسبة المنصب االسم

 % 0 العام مديرال صالح ناصر العمير
 % 0  المالي المدير دمون حجارإروجيه 

 % 0  مدير اول إدارة الموارد البشرية و الخدمات اإلدارية بندر محمد الفوزان
 % 0  وخدمة العمالء لتسويقأول إدارة ا مدير الطعيمي صالح بندر

 :مكافأتًوتعويضاتًأعضاءًمجلسًاإلدارةًوكبارًالتفيذيين (ح
 :التنفيذيين وكبار اإلدارة أعضاء مجلس عليها حصل التي والتعويضات المكافآت تفاصيل التالي الجدول يوضح

 السعودية الرياالت بآالف ألرقاما                                                                                                               

 البيان
أعضاءً
المجلسً
 التنفيذيين

أعضاءً
المجلسً

غيرالتنفيذيينً
 المستقلينً/

أعضاءًاللجانً
غيرً)الخرىً

ً(التنفيذيين

 ممنًتلقوا كبارًالتنفيذيين من خمسة
 فيهم بما(المكافآتًوالتعويضاتً أعلى

 )والمديرًالمالي مديرًالعامال

 6,303  004  9,008  0  والتعويضات الرواتب
 1,184  0  119  0  البدالت
  0 0  0  0  والسنوية الدورية المكافآت
  0 0  0  0  التحفيزية الخطط

 عينية مزايا أو تعويضات أي
  0 0  0  0  سنوي أو شهري تدفع بشكل أخرى

وتسجيل م 9011ألف لاير سعودي والمتعلق بسنة  1,206م دفع مبلغ 9019ديسمبر  61تم خالل السنة المنتهية في 
مقابل الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وأعضاء  م9019ألف لاير سعودي مستحق لسنة  1,206مبلغ 

دير أول إدارة الموارد م ،المدير المالي ،المدير العام من كالً  التنفيذيين بكبار وُيقصد .اللجان األخرى غير التنفيذيين
 . وخدمة العمالء لتسويقأول إدارة ا مدير ،الخدمات اإلداريةالبشرية و 

  : العالقة ذات األطراف مع التعامالت (ط
 السعودية الرياالت بآالف األرقام    

 طبيعة العقد األتعاب اسم العضو صاحب المصلحة اسم المنشأة
 خالد السيف  شركة غلوب ميد السعودية

 ميشيل فرعون 

 محمد السيف 

 المطالبات الطبية إدارة 114

الشركة اللبنانية السويسرية 
 للضمان

 ميشيل فرعون 

  لطيفلوسيان لوسيان 
 إدارية راتإستشا ,1251 

 أتعاب إستثمارات 331 أديب السويلم  شركة فالكم للخدمات المالية
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 ألف لاير 431بقيمة   إلى شركة أمانة الخليج للتأمين لمعالجة المطالبات  خدماتايضًا قامت الشركة  بتقديم 
ضافته في بند إيرادات أخرى في القوائم المالية  في الشركةوهي شركة مساهمة سعودي  وقامت بتحصيل المبلغ وا 
 .للشركة

إنهاء اإلتفاقية بين الشركة و بين شركة غلوب ميد السعودية بتاريخ  م,91,تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم خالل العام 
بموافقة الطرفين، كما وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة في طور مطالبة الشركة اللبنانية السويسرية  م,91,مايو  39

يونيو  19بحسب متطلب الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ د بين الشركتين ألسباب تعاقدية و للضمان بإنهاء العق
الغير مدفوعة بلغت مة العقد المتبقية و وأن قي م913,ديسمبر 31أن العقد بين الطرفين ينتهي في ب، علمًا م,91,
 .ألف دوالر أمريكي 12913

وجهات  اإلدارة مجلس أعضاء مصلحة لبعض فيها وتوجد فيها طرفاً  الشركة كانت التي التأمين عقود بعض تمت وقد
 :وهي كالتالي العقود، لهذه خاصة ميزة أي الشركة تمنح ولم ،ذات عالقة

 السعودية الرياالت بآالف األرقام                                                                                                                   
 :وثائقًتأمينًصادرةًالى المنشأة اسم

 16,893  السيف  مجموعة شركات
 1,999  شركة فال العربية القابضة المحدودة

  920 فهد بن محمد بن صالح العذل
  233 البالد  جموعة شركاتم

اي عقد كانت الشركة طرفًا فيه او كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للمدير العام أو  م9019واليوجد خالل عام 
 .المدير المالي او ألي شخص ذي عالقة بأي منهم

 : اإلدارة مجلس لجان تشكيل (ي

ً: المراجعة لجنة:ًأولًا
تشكيل لجنة المراجعة طبقًا للقواعد واألحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية تم 

الموافق  هـ31/13/3611جتماعها بتاريخ إة للمساهمين في اموقد فوضت الجمعية الع. والنظام األساسي للشركة
 :بتفويض مجلس اإلدارة بما يلي م36/31/1131

تشــــــكيل لجنــــــة تســــــمى لجنــــــة المراجعــــــة مــــــن غيــــــر المــــــديرين التنفيــــــديين علــــــى أن يكــــــون أغلــــــبهم مــــــن خــــــارج  .3
 . مجلس اإلدارة ويكون من بينهم ذوي خبرة في الشؤون المالية والمحاسبية 

ال يقــــل عــــدد أعضــــاء اللجنـــــة عــــن ثالثــــة أعضـــــاء وال يزيــــد علــــى خمســــة أعضـــــاء ويكــــون غالبيــــة األعضـــــاء  .1
 . إلدارة من غير أعضاء مجلس ا

 . تكون عضوية اللجنة متزامنة مع عضوية مجلس اإلدارة  .1

إصـــــدار الئحـــــة تســـــمى الئحـــــة لجنـــــة المراجعـــــة يحـــــدد فيهـــــا المجلـــــس عـــــدد أعضـــــاء اللجنـــــة ومـــــدة عضـــــويتهم  .6
ــــــة وصــــــالحياتها وواجباتهــــــا ومكافــــــأة أعضــــــائها ،  ــــــة ســــــير عمــــــل اللجن ــــــة وطريق ــــــيس اللجن ــــــار رئ ــــــة إختي وكيفي

 . من المادة الرابعة عشرة من الئحة الحوكمة( ج)رة وذلك في ضوء مارسمته الفق
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 : من المراجعة لجنة وتتكون

 العضوية في مجلس اإلدارة  الصفة سماال

 رئيس اللجنة  محمد السهلي. د
عطا البيوك / بداًل من األستاذ 31/6/1131تم تعينه في تاريخ )

 (3/6/1131المستقيل في تاريخ 

 اإلدارةعضو مستقل من خارج مجلس 

 عضو مستقل من خارج مجلس اإلدارة عضو عبدالرحمن السكران

 عضو مستقل من خارج مجلس اإلدارة (11/4/1131إستقال في تاريخ )عضو  هشام العقل

وكان  م1131ديسيمبر 13و حتى تاريخ  م1131اجتماعات منذ بداية السنة المالية  1عقدت اللجنة جلساتها في وقد 
 :الحضور فيها كالتالي

 جتماعاإل
 
 

 العضو

 جتماعاإل
 (36) 

34/3/
 م1131

 جتماعاإل
 (11) 

33/1/
 م1131

 جتماعاإل
 (13) 

11/1/
 م1131

 جتماعاإل
 (11) 

33/6/
 م1131

 جتماعاإل
 (11) 

37/4/
 م1131

 جتماعاإل
(16) 
33/7/

 م1131

 جتماعاإل
 (13) 

34/31/
 م1131

 جتماعاإل
(14) 

16/33/
 م1131

محمد . د
 السهلي

غير 
 معين

غير 
 معين

غير 
 معين

غير 
 معين

 حاضر
من 
تاريخ 

31/6 

 حاضر حاضر حاضر

عبدالرحمن 
 السكران

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 مستقيل متغيب حاضر حاضر عطا البيوك
بتاريخ 

3/6 

 مستقيل مستقيل مستقيل مستقيل

 مستقيل  أعتذر حاضر حاضر حاضر حاضر هشام العقل
بتاريخ
11/4 

 مستقيل مستقيل

 :وقد قامت اللجنة في إجتماعاتها
اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال  .3

 .والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة

 .وتوصياتها في شأنهدراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها  .1

قامت اللجنة  وقد .دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .1
دارة المطالبات و  بمناقشة ومراجعة تقرير المراجع الداخلي بخصوص اإلدارة المالية دارة التأمين الطبيوا   .ا 
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 .النظامي ومنهج إدارة الرقابة النظاميةعتماد خطة عمل المراقب وا  مناقشة  .6

بعد دراسة العروض المقدمة من قبل هذه  تحديد أتعابهمو التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين  .3
 .ستقالليتهمإالتأكد من كما قامت اللجنة ب .م1131المكاتب لعام 

اق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء عتماد أي عمل خارج نطا  متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، و  .4
 .قيامهم بأعمال المراجعة

بداء ملحوظاتها عليها .7  .دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وا 

 .دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها .1

قبل عرضها على  م1133للعام والسنوية م1131الث من العام للربع األول والثاني والث دراسة القوائم المالية األولية .6
بداء الرأي والتوصية  .في شأنها لمجلس اإلدارة مجلس اإلدارة وا 

بداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها .31  .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وا 

 
ً: التنفيذية اللجنة:ًثانياًا

ً.م11/13/1131الموافق  هـ16/14/3613بتاريخ جتماعه األول إ دارة فيتم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس اإل
ً: من التنفيذية اللجنة وتتكون

 

ًًالصفةًالسم

 اإلدارة مجلس عضو  اللجنة رئيس أسامة بن محمد مكي الكردي

 اإلدارة مجلس عضو عضو عطا بن حمد البيوك

 اإلدارة مجلس عضو  عضو لوسيان لوسيان لطيف

 اإلدارة مجلس عضو  عضو المسبحي فهد بن صالح

 اإلدارة مجلس عضو  (مستقيل)عضو عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس

 اإلدارة مجلس عضو (مستقيل)عضو أديب بن عبدالرحمن السويلم

 :  م,91,أبرز ما قامت به اللجنة خالل العام 
 .األليوافقت اللجنة على التوصية المقدمة من فريق عمل إختيار نظام الحاسب  .1

 .م9012-م9016مناقشة خطة العمل و إستراتيجية الشركة لألعوام  .,

 :م، وفيما يلي سجل حضور االجتماعات 1131إجتماعات خالل عام  7عقدت اللجنة التنفيذية 
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ً
ً: والمكافآت الترشيحات لجنة:ًثالثاًا

، وذلك في إطار إلتزام الشركة  م12/19/9010الموافق  هـ16/01/1069تم تأسيس لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 
ً:بالئحة حوكمة الشركات ، وتتكون اللجنة من

ًًالصفةًالسم
 اإلدارة مجلس عضو  اللجنة رئيس أسامة بن محمد مكي الكردي

 اإلدارة مجلس عضو  عضو أبراهيم بن عبدالرحمن المديميغ

 اإلدارة مجلس عضو  عضو فهد بن صالح المسبحي

عتمادًجميع8158ًًاللجنةًثالثًإجتماعاتًخاللًعامًًوقدًعقدت مًبحضورًجميعًاألعضاءًوتمًخاللهاًمناقشةًوا 
  :قراراتًاللجنةًوالموضحةًكاآلتيً

م ، وقد أوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح مكافأة سنوية 9011مناقشة منح مكافأة سنوية للموظفين للعام  .1
وتوفيرًا للمصاريف مع الوعد بالنظر في منحها بناًء على نتائج الشركة في للموظفين نظرًا لنتائج أداء الشركة 

 .المستقبل
 .قامت اللجنة بمناقشة نظام التقييم السنوي للموظفين والموافقة عليه .2
تم مراجعة تقارير عن نسبة السعودة في الشركة وعن وضع موظفي الشركة بالنسبة إلختبار أساسيات التأمين ،  .3

 .إلتزام الشركة باألنظمةوتم التأكد من 
 .قامت اللجنة بمقابلة المرشح لوظيفة نائب مدير عام للمبيعات وتم التوصية بتعيينه .4

 االجتماع
 
 
 اسم العضو

 االجتماع
(36) 
34/3/

 م1131

 االجتماع
(33) 
33/1/

 م1131

 االجتماع
(34) 
17/1/

 م1131

 االجتماع
(37) 
37/6/

 م1131

 االجتماع
(31) 
6/31/

 م1131

 االجتماع
(36) 
33/31/

 م1131

 االجتماع
(11 )
16/1/

 م1131

أديب بن 
 عبدالرحمن السويلم

 مستقيل حاضر حاضر

 مستقيل حاضر حاضر الخميس عبدالعزيز
 

لوسيان لوسيان 
 لطيف

ًأعتذرًأعتذر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 أسامة بن محمد
 مكي الكردي

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضرًأعتذر

عطا بن حمد 
 البيوك

ه بعدعينلم يتم ت  

 

 حاضرًأعتذر حاضر حاضر حاضر

فهد بن صالح 
 المسبحي

ه بعدعينلم يتم ت  

 

 حاضر حاضر حاضر
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 .مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة .5
قتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة  .6  تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي وا 

 .في الشركة وتحديد الرواتب وعرضها على مجلس اإلدارة الترشيح للمناصب العليا .7

ً:لجنةًاإلستثمار:ًرابعاًا
ًم33/33/1131الموافق  هـ14/31/3611بتاريخ  36جتماعه إ دارة فيتم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس اإل

 : من االستثمار لجنة وتتكون
 

ًًالصفةًالسم

 اإلدارة مجلس عضو  اللجنة رئيس ميشيل بيير فرعون

 اإلدارة مجلس عضو عضو أسامة بن محمدمكي الكردي

 مدير عام الشركة  عضو صالح بن ناصر العمير

بحضور كافة األعضاء، حيث قامت اللجنة  م16/31/1131في تاريخ م 1131وعقدت اللجنة اجتماع واحد خالل العام 
 .باألنسب منها اإلدارةمجلس الى للتوصية وذلك د من العروض اإلستثمارية بدراسة عد

 :الدين وأدوات األسهم أنشطة (ك
م، 1131ديسمبر  13لاير سعودي كما في  مليون 111يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 

ديسمبر  13وخالل الفترة المالية المنتهية في . لاير سعودي للسهم الواحد 31سمية اسهم بقيمة  مليون 11ويتكون من 
 كتتاب تعود ألعضاء مجلسإ، ال توجد أي أدوات دين صادرة عن الشركة، وال أي حقوق خيار وحقوق  م1131

مذكرات حق إلى أسهم أوحقوق خيارأو كما ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل . وأفراد أسرهم في أسهم الشركةدارة إلا
كذلك التوجد أي . لمالية المنتهية في ذلك التاريخإكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة ا

ة للتحويل الى أسهم أو حقوق خيار أوشهادات حقوق مشابهة حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابل
أدوات دين  لغاء من جانب الشركة أليد أي إسترداد أو شراء أو إ، والتوجالفترةمنحتها الشركة خالل أصدرتها أو 
ً.ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في األرباح داد كذلك التوجد أيقابلة لالستر 

 :الشركةدهمًالقصرًفيًأسهمًأوًأدواتًدينًوصفًأليًمصلحةًتعودًألعضاءًمجلسًالدارةًوأزواجهمًوأول (ل
 أسهم في القصر وأوالدهم التنفيذيين وزوجاتهم كبار و اإلدارة مجلس أعضاء تملك نسب التالي الجدول ويوضح
 :م9019خالل العام  الشركة

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

 اإلســـم م
 نهاية العام بداية العام

صافي 
 التغيير

نسبة 
عدد  التغيير

 األسهم
أدوات 
 الدين

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدين

 %22- 608,000 0 9,200 0 310,900 خالد بن مساعد السيف 1
 %0 0 0 9000 0 9000 محمد بن مساعد السيف 9
 %0 0 0 1000 0 1000 أديب بن عبدالرحمن السويلم 6
 %0 0 0 000,000 0 000,000 ميشيل بيير فرعون 0
 %0 0 0 000019 0 000019 عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس 2
 %0 0 0 900,000 0 900,000 لوسيان جوزيف لطيفلوسيان  3
 %0 0 0 1000 0 1000 عطا حمد البيوك 4
 %0 0 0 1000 0 1000 اسامة محمد مكي الكردي 8

2 
ابراهيم بن عبدالرحمن 

 المديميغ
1000 0 1000 0 0 0% 

 %0 0 0 1000 0 1000 فهد بن صالح المسبحي 10
 :وأزواجهمًوأولدهمًالقصرًفيًأسهمًأوًأدواتًدينًالشركةوصفًأليًمصلحةًتعودًلكبارًالتنفيذيينً (م

ً.ال توجد أي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة
 : والمديونيات النظامية والمدفوعات الزكاة (ن

وتحمل إلتزامات . مصلحة الزكاة والدخلحتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقًا لألنظمة ذات العالقة وتعليمات ايتم 
ً.الزكاة على المساهمين السعوديين ومن في حكمهم وكما تحمل الضريبة على المساهمين غير السعوديين

 أي تسجيل يجري .الزكوي وفقا للوعاء الزكاة مخصص حتسابإ يتم  .ستحقاقاإل لمبدأ وفقا للزكاة ستدراكاإل يتمو 
 الشركة قامت وقد. المخصص إقفال حينئذ يتم حيث النهائي عتماد الربطإ عند النهائي والربط المخصص بين فروق
 باإلضافة السعودية المملكة العربية خارج التأمين إعادة أقساط ضريبة لحساب سعودي لاير الف 6,092مبلغ  بسداد
 باعتماد الشركة قامت فقد لذلك، باإلضافة .الحساب سعودي لنفس لاير الف 9,080 بمبلغ مخصص لتكوين

النظامية االخرى للمدفوعات  أما بالنسبة .سعودي لاير الف 0,820 يبلغ والذي الزكاة مصلحة مستحقات مخصص
سة العامة للتأمينات للموسالف لاير  1,102سسه النقد العربي السعودي لاير سعودي لمؤ  ألف 936فقد تم سداد 

 أي الشركة على وال توجد .اتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني الف لاير سعودي 688ومبلغ  جتماعيةاإل
ً:حكومية لجهات استحقت التي الضرائب أو الرسوم جميع يوضح التالي والجدول .الدفع واجبة مديونيات أو قروض

 السعودي باللاير األرقام جميع                                                                                                                     

 2102 ديسمبرً 10فيً المنتهيةالفترةًالجهة

  لاير 532999, السعودي العربي النقد مؤسسة
  لاير 12154,000  االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة

 لاير 3112999 اتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني
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 : الخارجيين الحسابات مراجعو (س

م على تعيين مكتب ,91,يونيو  19هـ و الموافق 1533رجب من العام  9,وافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 
من  للفترة الماليةتوش ومكتب برايس ووترهاوس آند كوبرز كمراجعين خارجيين لحسابات الشركة  ديلويت آند

ً.م و تحديد أتعابهم ,91,/,31/1إلى  م,91,/1/1
 ً:معاييرًالمحاسبةًالمتبعةًللقوائمًالمالية (ع

طبقا لمعايير التقارير المالية  م13/31/1131حتى م3/3/1131ة للشركة خالل الفترة المالية منعداد القوائم الماليإتم 
 عدادها وفقا لمعاييرالدولية وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة إل

وقد لفت تقرير المحاسب القانوني . تلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالتقارير الدولية مقارنة ب
الدولية الخاصة بالتقارير المالية وليس لمعايير المحاسبة الية للشركة أعدت وفقًا للمعايير لى أن القوائم المإنتباه اإل

، وقد تم إيضاح السبب في ذلك، ولم تطلب هيئة السوق المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 .معلومات إضافية من الشركة تتعلق بهذا التحفظ أي
 : األرباح توزيع ياسةس (ف

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

 على األرباح توزيع حيال المناسب القرار تخاذإ على تحقق األرباح عند مستقبالً  الشركة وستعمل .الفترة هذه

ً: اآلتي لىوالتي تنص ع 55 رقم مادته في للشركة األساسي النظام ما يتطلبه حسب وذلك المساهمين
 .تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة .3
، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب اح الصافية لتكوين إحتياطي نظاميمن األرب%( 11)يجنب  .1

 .متى بلغ اإلحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع
دارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين إلعلى إقتراح مجلس ا ة العادية بناءً للجمعية العام .1

 .حتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية العامةإ
 .من رأس المال المدفوع% ( 3) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن  .6
 .لك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاةيوزع الباقي بعد ذ .3

الواردة أعاله ( 6)توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة دارة إليجوز بقرار من مجلس ا
 .ة لذلك والصادرة من الجهات المختضهوفقًا للقواعد المنظم

 :اإلقرارات (ص
ً:للتأمينًالتعاونيًبأنهتقرًشركةًأمانةً

مبالغ  ولم تقم الشركة بدفع أيالتوجد أي قروض عليها سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك،  -
 .م,91,/,31/1سدادًا لقروض خالل الفترة المالية المنتهية في 

لى أسهم، وال توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق إأدوات دين قابلة للتحويل التوجد أي  -
 .م,91,/,31/1مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل الفترة المالية المنتهية في 
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التوجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم، أو حقوق خيار، أو شهادات  -
 .م,91,/,31/1منحها خالل الفترة المالية المنتهية في الشركة بإصدارها أو مشابهة، أوقامت وق، أوحقوق حق

وراق المالية ي قيمة ألأسترداد، أو ن قابلة لإللم تقم الشركة بإسترداد أو شراء او إلغاء من جانبها ألي أدوات دي -
  .المتبقية

 اإلشراف تكاليف الدفع في التأخير على على مترتبة غرامة فقط سعودي لاير 515 مبلغ دادسب ةكر شلا تماق -
وغير ذلك لم توقع على  السعودي العربي النقد لمؤسسة م919, العام من الرابع الربع لفترة الخاص والتفتيش

الشركة أية عقوبة او قيد أحتياطي نظامي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية 
 .اخرى

ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو  اليوجد عقد تكون الشركة طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية -
 .ي منهم ماعدا ما ذكر سابقاً أالمدير العام أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة ب

ً:وتقرًشركةًأمانةًللتامينًالتعاونيًبماًيلي
 .انه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح -

 .سس سليمة وتم تنفيذه بفاعليةأأن نظام الرقابة الداخلية أعد على  -

 .أنه اليوجد شك يذكر بشان قدرتها على مواصلة نشاطها -
 :جراءاتًالرقابةًالداخليةًوقدرةًالشركةًعلىًمواصلةًنشاطهاإنتائجًالمراجعةًالسنويةًلفاعليةً (ق

قامت اإلدارة التنفيذية للشركة على تطوير اللوائح الداخلية والتي تحكم الجوانب اإلدارية والتقنية والمالية، كما تقوم 
دارة الرقابة النظاميةالمراجعة ا إدارة بالتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية  "كالهما يرتبط فنيًا بلجنة المراجعة" لداخلية وا 

لتزام الشركه بالمتطلبات النظامية وتقومان برفع تقارير دورية للجنة المراجعة والتي تقوم باإل طالع عليها وتقديم أي وا 
مة حوك نظامدارة قام بالموافقه على عوبات في تنفيذ مهامهم، كما أن مجلس اإلمساعده في حل ماقد يواجههم من ص

احتفظت الشركة بسجالت محاسبية و  .مين في المملكة العربية السعوديةوفقا لما تقتضيه ضوابط وأنظمة التأ ،ةالشرك
بية سليمة من خالل تقر الشركة بأنها تحتفظ بسجالت محاسكما منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين، 

الذي صمم ونفذ على نحو فعال، وأنه اليوجد مجااًل للشك حول قدرة الشركة على مواصلة خلية داالنظام الرقابة 
 .نشاطها

ً:ماتمًتطبيقهًمنًلئحةًالحوكمة (ر
يحتوي تقرير مجلس اإلدارة ماتم تطبيقه من أحكام الئحة بأن والتي توجب بناًء على الئحة حوكمة الشركات 

تم  لى ماإالحوكمة ومالم يتم تطبيقه وأسباب ذلك، فأنه يسر مجلس إدارة الشركة إعداد الجدول التالي الذي يشير 
 :المواد اإلسترشادية( ب)للمواد اإللزامية و ( أ)لم يتم تطبيقه بالنسبه  لى ماإ تطبيقه و

 اإللزاميةبالنسبة للمواد  .1

 األسباب والتفاصيل التطبيق محتوى المادة رقم المادة
  طبقت بالكامل محتويات تقرير مجلس اإلدارة السنوي 0
حوكمة الشركة على باب  نظامحتوي لي طبقت بالكاملوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية  ب -19



 
  

21 
 

مستقل عن تنظيم العالقة والتعارض  واإلشراف العام عليها
 مع أصحاب المصالح

  طبقت بالكامل تكوين مجلس اإلدارة ,1
تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها  15

 ومسؤوليتها
  طبقت بالكامل

  طبقت بالكامل تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات 14
 :(اإلرشادية) بالنسبة للمواد الغير إلزامية .,

 األسباب والتفاصيل التطبيق محتوى المادة رقم المادة
تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة  3

بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول 
على نصيب من االرباح التي يتقرر 

نصيب توزيعها، والحق في الحصول على 
من موجودات الشركة عند التصفية، وحق 

المساهمين، واالشتراك في حضور جمعيات 
مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق 
التصرف في األسهم، وحق مراقبة أعمال 
مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسئولية على 
اعضاء المجلس وحق االستفسار وطلب 
معلومات بما اليضر بمصالح الشركة 

المالية ولوائحه  رض مع نظام السوقواليتعا
 التنفيذية 

  كاملطبقت بال

ساسي يجب أن يتضمن النظام اال (أ 5
ركة ولوائحه الداخلية واالجراءات للش

ياطات الالزمة لضمان ممارسة واالحت
 قهمالمساهمين لحقو جميع 

يجب توفير جميع المعلومات التي  (ب
تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم 
على أكمل وجه، وعلى الشركة استخدام 
أكثر الطرق فعالية في التواصل مع 

 المساهمين

  طبقت بالكامل

حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية  4
 العامة

 
 
 

  طبقت بالكامل
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حق التصويت يعتبر حقًا اساسيًا للمساهم  5
 ويجب إتباع اسلوب التصويت التراكمي

للشركة على أن حق  ساسيينص النظام اال طبقت جزئياً 
التصويت هو حقًا اساسيًا وأن اسلوب 

ينص النظام  التصويت هو صوت لكل سهم
ساسي للشركة على أن حق التصويت هو اال

حقًا اساسيًا وأن اسلوب التصويت هو صوت 
 .لكل سهم
على تطبيق التصويت  المجلس وافقحيث 

االلكتروني والتصويت التراكمي في 
وذلك في  للشركة مةالقاد الجمعيات العامة

المنعقد بتاريخ   14اجتماعه رقم 
، على أن يتم عرض ذلك ه0/93/1533,

على جمعية عامة غير عادية للموافقة عليه 
 .وتعديل النظام األساسي للشركة

وضع سياسة واضحة بشأن توزيع  (أ ,
 األسهم

إقرار الجمعية العامة األرباح المقترح  (ب
 توزيعها وتاريخ التوزيع

  بالكاملطبقت 

على الشركة أن تضع سياسات اإلفصاح  1
جراءاته وأنظمته اإلشرافية بشكل مكتوب  وا 

 وفقًا للنظام

حوكمة الشركة على باب  نظامحتوي ي بالكاملطبقت 
  مستقل عن اإلفصاح والشفافية

لمجلس اإلدارة األساسية  من الوظائف  أ -19
إعتماد التوجيهات اإلستراتيجية واألهداف 

 الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها

  طبقت بالكامل

وضع نظام حوكمة خاص بالشركة  ج -19
 واالشراف عليه ومراقبة مدى فاعليته

  طبقت بالكامل

وضع سياسات ومعايير واجراءات واضحة  د -19
ومحددة للعضوية في مجلس االدارة 
ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية 

 لها

حوكمة الشركة على شروط يحتوي نظام  بالكاملطبقت 
 عضوية مجلس االدارة

مع  العالقة وضع سياسة مكتوبة تنظم هـ-19
أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ 

 حقوقهم

حوكمة الشركة على باب يحتوي نظام  بالكاملطبقت 
مستقل عن تنظيم العالقة والتعارض مع 

 أصحاب المصالح
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واإلجراءات التي تضمن وضع السياسات  و-19
احترام الشركة لالنظمة واللوائح والتزامها 
باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية 

والدائنين وأصحاب المصالح  للمساهمين
 األخرين

  طبقت بالكامل

  طبقت بالكامل مسئوليات مجلس اإلدارة 11
  طبقت بالكامل لجان مجلس اإلدارة ومسئولياتها 13
  طبقت بالكامل اإلدارة وجدول األعمالاجتماعات مجلس  15
  طبقت بالكامل ضاتهميمكافات مجلس االدارة وتعو  ,1
   بالكاملطبقت  تعارض المصالح في مجلس االدارة 11

 






























































































