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  2013تقرير مجلس اإلدارة لعام 
  

ن متضمناً يوالعشر السابعيسر مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين أن يقدم للسادة المساهمين الكرام تقريره السنوي 

، واإلفصاحات حسب اللوائح واألنظمةالنتائج المالية أهم و يةنشطة التشغيلوصف األو المهمة الخطط والقرارات

   .2013ديسمبر  31المالية المدققة واإليضاحات للسنة المالية المنتهية في ومرفقاً به القوائم
  

  الخطط والقرارات المهمة  .1

المركز القيادي للشركة ترسيخ ، التي تهدف إلى 2018-2014عوام لأل الجديدة واالستراتيجيةالعمل خطة  إقرار  -

  .في سوق التأمين السعودي

بعد إجراء مراجعـات اكتواريـة    نات السيارات والطبي وفقاً للمتطلبات النظاميةتأميلاعتماد سياسة تسعير جديدة  -

  . للمحفظة التأمينية

ماد تقرير الخبير االكتواري المتعلق بمخصصات المطالبات الطبية ومطالبات السيارات مع مراعاة احتسـاب  اعت -

ة النقد العربي السـعودي والتـي أدت إلـى    االحتياطيات الفنية تماشياً مع اللوائح والتعليمات الصادرة عن مؤسس

علمـاً بـأن هـذه     .مليـون ريـال   735إلـى   2013وصول إجمالي االحتياطيات الفنية اإلضافية للعام المالي 

  .المخصصات الفنية االحترازية ستمكن الشركة من رفع كفائتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها مستقبالً

سات االستثمارية المعتمدة من مجلس اإلدارة ومؤسسة النقد العربي السـعودي مـع   القواعد اإلرشادية للسيا تطبيق -

السـندات الدوليـة    اسـتثماراتها فـي   وعليه تخلصت الشركة كلياً أو جزئياً من. االلتزام بمعايير المالءة المالية

. الصناديق التجاريـة كما أوقفت الشركة بعض استثماراتها في والبضائع والعقارات وصناديق التحوط، والخليجية 

  .2013مليون ريال عام  353وقد نجحت هذه السياسة في تحقيق أرباح محققة وغير محققة قدرها 

، لدعم 2011ام إنجاز عدد من المبادرات المخطط لها ضمن استراتيجية النمو والبنية التحتية التي بدأتها الشركة ع -

   .السعودي في سوق التأمين مركزها القيادي

 .التحليلية على المدى البعيد لتطوير قدراتهاء تعديالت هيكلية لبعض اإلدارات إجرا -
، وهـذا  على التوالي وتوقـع مسـتقر   الثامنللعام  "ستاندرد أند بورز"من )  A( حصول التعاونية على تصنيف  -

تأمين عربية  التعاونية كأكبر شركة اختيرتيعد أعلى تصنيف حصلت عليه شركة تأمين سعودية، كذلك التصنيف 

   . وخليجية من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  

  التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة -2

االحتياطيات الفنية لمستويات وزادت األسعار أكثر استقراراً أصبحت ويكون أكثر نضجاً ل سوق التأمين السعودي يتجه

جميع الشركات ق أكثر احترافية ومن ثم يستفيد منها من المتوقع أن تكون الممارست داخل السو، لذلك متوازنة

   .2015عام  بدءاً منتتزايد تدريجياً  2014السوق بنسبة محدودة خالل عام مع وجود تقديرات لنمو ، فيه العاملة
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قرار مجلس الوزراء بإلزام المنشآت واألنشطة ذات األخطار المرتفعة واألمكنة التي تكتظ بالجمهور سواء صدر وقد 

مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على تغطية قرار ، كما صدر ألهلية أو الحكومية بالتأمين التعاوني تجاه الغيرا

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق  ،للتامين على المركباتالمركبات الحكومية بالتأمين اإللزامي من خالل الوثيقة الموحدة 

مكتتبة للسوق ككل بحصة كبيرة يستفيد منها جميع الشركات خاصة إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين الهذين القرارين 

االحتفاظ بالحصة من لتعاونية ستمكن اطالق المزيد من المبادرات التي إل ونتطلع .الشركات الكبيرة مثل التعاونية

متميزة باالستناد على خدمات ذلك القيادية في سوق التأمين السعودي مدعومة بمعدالت ربحية أعلى من السابق و

  .تقدمها الشركة للعمالء
  

  المخاطر الحالية والمستقبلية إدارة المخاطر، و -3

استعراض قائمة المخاطر في تم المخاطر والتي على ضوئها  ةاالستراتيجية السنوية إلدار الشركة إدارةاعتمد مجلس 

ييماً للوضع القائم لبيئـة  تق وأجرت الشركةشهرية وربع سنوية عنها،  صدرت تقاريرو 2013وحدة خالل عام  19

وأسـس  المطبق داخل الشركة وفقاً لمتطلبات نظام التقييم الذاتي للمخاطر  العمل ومطابقة إجراءات التحكم بالمخاطر

وحدات أخرى لضـبطها مـع بيئـة األعمـال      6لمخاطر في ا مراجعةب الشركة قامتعالوة على ذلك،  .التحكم بها

شركة إلنشاء منهجية تساعدها على إطالق عالمات تحذيرية مبكرة للمخاطر التي والمخاطر الحالية، ودعم إدارات ال

  . يمكن أن تؤثر على عملياتها التشغيلية واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحكم بها

مراجعة للمتطلبات الرأسمالية بهدف الحفاظ على معدل المالءة المطلوب من الجهات النظاميـة  أيضاً أجرت الشركة 

كذلك تمت مراجعة استراتيجية إدارة . الذي يدعم التصنيف االئتماني للشركة من وكاالت التصنيف العالميةالمحلية و

تم تطـوير نمـاذج لتقيـيم    و. االحتيال لتتوافق مع نظام مكافحة االحتيال الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي

لداخلية لضمان توافقها مع التغيير فـي المخـاطر   ، فضالً عن مراجعة إجراءات الرقابة االمخاطر في أسواق األسهم

تمت مراجعة جميع السياسات واإلجراءات المعتمدة والمطبقة بالشركة لضمان توافقها مع المتطلبات و.  وبيئة العمل

من اإليضاحات حول القوائم الماليـة  ) 28(اإليضاح رقم وحسب ما ورد في  .القانونية والنظامية والتحكم بالمخاطر

فإن الشركة معرضة لمخاطر التأمين وإعادة التأمين، ومخاطر السوق وإدارة  2013ديمسبر  31المنتهية في  للسنة

الموجودات والمطلوبات، ومخاطر أسعار العموالت، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، إضـافة إلـى األخطـار    

  :المخاطر الحالية التاليةعن تحديد  2013لمخاطر بالشركة خالل عام لالمراجعة السنوية أسفرت كما . التشغيلية

  . الوثائق أسعار تضغط علىالمنافسة الشديدة مع شركات التأمين والتي قد  -

 .الحفاظ على معايير التشغيل القياسية على ضوء التوسع الكبير في األعمال -
نتج عنه ميل  الذيواإللزامي  التعاوني الصحي الضمانالتغير في طبيعة المخاطر بالشركة نتيجة تطبيق نظام  -

 . التأمين الطبيالمحفظة التأمينية باتجاه 
والتعقيد في سياسـة  والتغير في ممارسات السوق  قدرة أنظمة الشركة وعملياتها على مواكبة النمو في األعمال -

 .الهيكلة
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 .تراكم مخاطر االكتتاب -
 . ارتفاع معدالت التسرب الوظيفي -
 .نقص المعلومات الحيوية -
 .ائم الماليةاالحتيال والجر -
مخاطر عدم اإللتزام بأنظمة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلـس الضـمان الصـحي     -

 . التعاوني وغيرها من الجهات اإلشرافية
 .يةفظ االستثمارامحالتأثير الركود االقتصادي العالمي على أداء  -
  .األوضاع السياسية المحيطة وأثرها على عقود التأمين   -

  .والسلوكية وأثرها على أداء الشركة النظاميةالتغير في البيئة التشريعية و      -

  :وتتوقع الشركة أن تواجه عدداً من المخاطر المستقبلية أهمها

 .الخدمات الطبيةتضخم تكاليف  -
  .تكاليف إصالح السياراتارتفاع  -
  .تكاليف التوظيف -

  

  وصف األنشطة التشغيلية -4

  دعم قدرات الطرفين في التأمين الطبي، وتوفير أعلىل، شركة أتنا العالميةبين التعاونية و تيجيإبرام تحالف استرا -

  .صحية للعمالء داخل وخارج المملكةمستوى من الرعاية ال    

  .التركيز على األفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةو السعوديأبحاث لدراسة سوق التأمين الطبي عدة  إجراء -

  .المعارض المتخصصةوالرسائل القصيرة والموقع اإللكتروني  عن طريقامج للتوعية بمنافع التأمين الطبي تنفيذ بر -

  السيارات مع التركيز بشكل رئيس على مطالبات حوادث تسوية مطالباتلجديد بمدينة الرياض تعويضات افتتاح مركز  -

  .الطرف الثالث   

  .التنسيق مع مدراء التعويضاتبرنامج للتوعية بمشكلة االحتيال ب إطالق -

  .لتأمين السفر الدولي والمشاركة في معارض متنوعة للتعريف ببرامج تأمينات الممتلكات والحوادث برامج ترويجيةتنفيذ  -

  .صياغة وتطوير اإلجراءات الداخلية المتعلقة بالتحكم باالئتمان والتحصيل -

  .بمختلف المجاالت داخل المملكةلعدد من كبرى الشركات العاملة الطبي والممتلكات التأمين الستحواذ على عقود ا -

  تنفيذ برنامج تدريبي داخلي لرفع المستوى المعرفي لموظفيوتنظيم ورشة عمل لتوعية العمالء بأسس إدارة المخاطر،  -

  . فعالية برامج البيع المتقاطعزيادة الحسابات الرئيسة و  

بنفس المعدل الذي وصلت إليه الشركة في  2013للحفاظ على مستوى المبيعات خالل قية بيعية وتسويتنفيذ مبادرات وبرامج  -

  .العام السابق رغم قوة المنافسة

مكتب مبيعات جديد في مدن الرياض والخبر والهفوف والخفجي وبريدة ومكة والمدينة والطائف ونجران  11افتتاح  -

  .وسيطاً 46وكيالً و 29مكتباً إضافة إلى التعاقد مع  115إلى والقريات وبذلك وصل عدد مكاتب المبيعات بالشركة 
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تنفيذ آليات لمراجعة بيانات العمالء وضمان دقتها مما أدى إلى تقليل العمليات المرفوضة من نظام الضمان الصحي  -

  .التعاوني

 رفع البياناتقبول سيارات، وزيادة معدالت للتجديد التلقائي لوثائق التأمين والسيما التأمين الشامل لل نظامالتوسع في استخدام  -

  %.99على نظام نجم ووصولها إلى 

، وبالتالي نجـح   2013تطوير آليات العمل بمركز االتصال لمواكبة الحمالت التسويقية التي نفذتها الشركة عام  -

الهـاتف  بالمبيعـات   مكالمة هاتفية، إضافة إلى زيادةلف أ مائتيومليون المركز في استقبال والرد على أكثر من 

  .ومتابعة تجديد وثائق العمالء

 ،التجهيزات الداخليـة أعمال التخصصي بالرياض وبدأت بشارع أعمال اإلنشاءات لمبنى المركز الرئيسي  انتهاء -

، وقد وافـق  2014ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة األولى لنقل مكاتب الشركة إلى المقر الجديد في منتصف العام 

  .ارة على التوسعة المقترحة لهذا المبنى كي يستوعب جميع موظفي اإلدارات المركزيةمجلس اإلد

إعداد مقر جديد لإلدارة اإلقليمية للمنطقة الغربية بجدة ونقل مكاتب الشركة إليها وتجهيزها بمستوى يسمح بتقـديم   -

   .بجودة أعلىخدمة العمالء من ثم اإلسناد األفضل لمكاتب المبيعات بالمنطقة و

إنشاء حسابات جديدة للشركة على مواقع التواصل االجتماعي واالستفادة منها كأحد القنوات الفعالة للتواصل مـع   -

  .العمالء والرد على استفساراتهم وحل مشاكلهم

تنفيذ عدد من األنشطة لجـذب وتوظيـف الشـباب    نتيجة ، 2013عام  %77 إلى سعودة بالشركةال ارتفاع معدل -

، لمـوارد البشـرية  ببرنامج صندوق اسعودياً موظفاً  85وربط  توظيفالالمشاركة في معارض السعودي شملت 

  . بعد تطوير اإلصدار األول ) eSRF(نظام طلب التوظيف اإللكتروني  طبيقوت

 29برنامجاً تدريبياً داخلياً و 30رفع مستوى تأهيل الموظفين العاملين بالشركة عن طريق التنظيم والمشاركة في  -

 تأهيليـة رنامجاً خارجياً باإلضافة إلى إطالق برنامج الماجستير في التأمين وإدارة األعمال وتنفيذ برامج تدريبية ب

  .)برنامج مكافحة غسيل األموال (وبرامج متخصصة ، )برنامج التأسيس وبرنامج مرحبا(للموظفين الجدد 

واصـلت  داخلية لدعم الشعب السوري، كمـا   برعت حملةالشركة  نظمتوفي إطار أنشطة المسؤولية االجتماعية،  -

  . 2006جمعية األمير فهد بن سلمان لرعاية مرضى الفشل الكلوي الذي بدأته عام دعمها ل
  

  ):بآالف الرياالت السعودية( 2013-9200 للسنوات الخمس األخيرةأصول وخصوم الشركة  -5
  2009  2010  2011  2012  2013  

            موجودات عمليات التأمين

  1,983,362  1,817,917 2,012,665 2,126,788 1,799,951  استثمارات 
  1,531,469  1,863,276 1,317,120 1,128,5881,287,257 ذمم مدينة ، صافي 

  792,078  473,239  143,231  148,378  572,883 نقد وما يعادله 

  حصة معيدي التأمين 
1,884,124

 
1,624,325 

 
1,249,938 1,122,827  2,189,214  

  1,234,349  699,814  528,716  513,079 380,689 موجودات أخري
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  7,730,472  5,977,073 5,251,670 5,699,827 5,766,235  مجموع موجودات عمليات التأمين

  

 موجودات المساهمين
       

    

  -  35,597  74,914  10,152 54,317 مطلوب من عمليات التأمين
  1,936,104  2,007,393 1,871,745 1,350,8161,754,622 استثمارات وإيرادات مستحقة 

  100,000  75,000  75,000  50,000  50,000  وديعة نظامية
  198,766  122,781  110,524  16,913  5,891 نقد وما يعادله

  2,234,870  2,240,771 2,132,183 1,831,687 1,461,024  مجموع موجودات المساهمين

  9,965,342  8,217,844 7,383,853 7,531,514 7,227,259  مجموع الموجودات
            

            مطلوبات وفائض عمليات التأمين

  -  27,201  47,365  52,561 35,116  الدائنةتوزيعات الفائض 

  345,793  381,591  491,691 763,891 925,996 ذمم معيدى التأمين الدائنة

  6,017,265  4,224,876 3,729,059 3,978,705 3,871,492   احتياطيات

  1,288,843  1,276,768  945,045  865,389  893,739  مطلوبات أخرى

  78,571  66,637   38,510 39,281  39,892  احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

  7,730,472  5,977,073 5,251,670 5,699,827 5,766,235  مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

            مطلوبات وحقوق المساهمين

  594,302  97,833  83,325  62,683  44,789  طلوبات اخرىزكاة وم

  1,000,000  750,000  750,000  500,000500,000 رأس المال

  651,756  651,756  587,812  500,000500,000 احتياطي نظامي 

  288,183  198,418  160,159  167,265 97,308 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

  )299,371(  542,764  550,887  601,739 318,927 )كمةخسائر مترا( مبقاة أرباح

  2,234,870  2,240,771 2,132,183 1,831,687 1,461,024  مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

مجموع المطلوبات، وفائض عمليات 

  التامين، وحقوق المساهمين

  
7,227,259 

  
7,531,514 

  
7,383,853 

  
8,217,844  

  
9,965,342  

  

   )السعودية بماليين الرياالت( 2013-2009 الشركة للسنوات الخمس األخيرةنتائج أعمال  -6

  2013  2012 2011 2010 2009 النشاط          

  5,605  5,635 4,431  4,181 4,035 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  4,728  3,951 3,098  2,659 2,064  صافي أقساط التأمين المكتسبة

  5,036   4,256 3,293  2,829 2,175  مجموع اإليرادات

  4,759  3,662 3,119  2,360 2,201 إجمالي المطالبات المدفوعة
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  4,883  3,232 2,095  1,548 1,271  صافي المطالبات المتكبدة

  5,693  3,984 2,820  2,307 1,825  مجموع التكاليف والمصاريف

  )657(  272  474  521 350  عمليات التأمين )عجز( فائض

  )591(  320 439  485 296 المساهمين )خسارة( صافي دخل
  

  نواع النشاط الرئيسة ونتائجهاألوصف  -7

القطاع الطبي الذي يقوم  ثالث قطاعات رئيسة هيتتكون الشركة من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها 

، وقطاع سؤولية المركباتالذي يوفر التأمين الشامل وتأمين م وقطاع تأمين السيارات ،تغطية التأمين الصحيتوفير ب

والطاقة وكذلك والطيران  والسفن والشحن البحري والهندسيالممتلكات  الذي يشمل تأمينات الممتلكات والحوادث

  :2013يما يلي نتائج القطاعات الثالثة ومساهمتها في نتائج وحجم أعمال الشركة لعام ف. تأمين الحوادث العامة

  )السعودية بآالف الرياالت(  

  اإلجمالي ممتلكات وحوادث  سيارات صحي عات األعمالقطا
  5,604,993  928,857  1,065,738  3,610,398  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  4,641,476  154,995  1,022,321  3,464,160  صافي أقساط التأمين المكتتبة

  4,728,349  140,841  1,096,533  3,490,975  صافي أقساط التأمين المكتسبة

  127,640  102,916  18,787  5,937  ت إعادة التأمينعموال

  )4,882,792(  )82,819(  )1,033,694(  )3,766,279(  صافي المطالبات المتكبدة

  )405,129(  )45,673(  )165,063(  )194,393(  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

  )64,821(  )8,496(  )24,079(  )32,246(  مصاريف فائض الخسارة

  88  -  -  88  اطي عمليات التكافلالتغيرات في احتي

  )72,861(  )6,544(  )7,597(  )58,720(  مصاريف اكتتاب أخرى

  )267,970(  )64,532(  )75,047(  )128,391(  وتسويق بيعمصاريف و مصاريف عمومية وإدارية

  )837,496(  35,693  )190,160(  )683,029(  من عمليات التأمين )الربح(الخسارة 

  155,223        افيأرباح االستثمارات، ص

  24,967        يرادات أخرى، صافيإ

  )657,306(        عمليات التأمين عجز

  

  )األقساط المكتتبة(إلجمالي إيرادات الشركة التحليل الجغرافي . 8

وحيث . 2012مليون ريال عام  5,635مقابل  2013مليون ريال عام  5,605إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  بلغ

حصلت الشركة على جميع أقساط التـأمين   وقدبشكل أساسي داخل المملكة العربية السعودية،  تتمالشركة  أنشطةأن 

 :2013يلي توزيع األقساط المكتتبة على مناطق المملكة لعام فيما نقدم فإننا  ،من عمالء داخل المملكة
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  )بالمليون ريال(األقساط المكتتبة  المنطقة

  3,582  الوسطى

  868  الغربية

  890  قيةالشر

  34  الشمالية

  32  الجنوبية

  199  المركز الرئيسي

  5,605 اإلجمالي
  

   :تشغيليةالفروق الجوهرية في النتائج ال .9

  )بماليين الرياالت السعودية(                                                    

  سنة  البيان
2013  

 سنة
2012  

ــة قيمـ

  التغير

ــبة نسـ

  %التغير

  السبب

قسـاط  إجمالي األ

  المكتتبة

شدة المنافسة وارتفاع أسعار بـرامج التـأمين     %)0.5(  )30(  5,635  5,605

الطبي والسيارات واهتمام الشركة بانتقاء عقود 

  .التأمين ذات المخاطر الجيدة

  صافي 

  األقساط المكتسبة

زيادة معدل االحتفاظ وانخفاض أقسـاط إعـادة     19.7%  777  3,951  4,728

  %.15بة التأمين المسندة بنس

، %20زيادة إجمالي األقساط المكتسبة بنسـبة    %18.3  780  4,256  5,036  مجموع اإليرادات

وزياة دخـل اسـتثمارات عمليـات التـأمين     

  %.184بنسبة األخرى واإليرادات 

إجمالي المطالبات 

  المدفوعة

التوسع فـي األعمـال وزيـادة عـدد وقيمـة        30%  1,097  3,662  4,759

ات الثالثــة الطبــي المطالبــات فــي القطاعــ

  .والسيارات والممتلكات والحوادث

  صافي

  المطالبات المتكبدة

 المخصصاتزيادة عدد وقيمة المطالبات وزيادة   51%  1,651  3,232 4,883

الفنية لمطالبات الطبي والسيارات تماشـياً مـع   

اللوائح والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقـد  

  .العربي السعودي
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مجموع التكاليف 

  لمصاريفوا

وزيـادة  % 51زيادة المطالبات المتكبدة بنسبة   43%  1,709  3,984  5,693

% 12تكاليف اكتتاب وثـائق التـأمين بنسـبة    

 ةيقية بنسـب ووزيادة المصاريف التشغيلية والتس

 المبيعاتنتيجة التوسع الجغرافي لمكاتب % 22

  .واألنشطة التسويقية

 )فــائض(عجــز 

  عمليات التأمين 

االرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة وزيـادة    --  --  272  )657(

االحتياطيات الفنية لمطالبات التـأمين الطبـي   

  .والسيارات وفق تقرير الخبير االكتواري

 )خسـارة ( صافي

  دخل المساهمين

 657تحقيق عجز في عمليات التأمين مقـداره    --  --  320  )591(

مليون ريال وانخفاض دخل استثمارات عمليات 

  %.16ين بنسبة المساهم

  دخل االستثمارات

عمليات التـأمين  (

  )والمساهمين

تطبيق القواعد اإلرشادية للسياسات االستثمارية   48%  80  168  248

المعتمدة من مجلـس اإلدارة ومؤسسـة النقـد    

العربي السعودي وبيع حصـة التعاونيـة فـي    

شـركة  (الشركة التعاونية لالستثمار العقـاري  

  ).زميلة

احتساب االحتياطيات الفنية تماشياً مع اللـوائح    %25  740  2,923  3,664  الفنيةاالحتياطيات 

والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربـي  

السعودي والتـي أدت إلـى زيـادة إجمـالي     

االحتياطيات الفنيـة اإلضـافية للعـام المـالي     

2013.  

مجموع 

  الموجودات

ليات التأمين بنسبة زيادة مجموع موجودات عم  21%  1,747  8,218  9,965

مليون ريال عام  5,977حيث ارتفع من % 29

، 2013مليون ريال عام  7,730إلى  2012

 2,235كما بلغ مجموع موجودات المساهمين 

  .مليون ريال
  

  توزيع األرباحالشركة لسياسة . 10

تماشـياً مـع    6/9/2010تطبق الشركة سياسة توزيع األرباح على المساهمين التي اعتمدها مجلس اإلدارة بتاريخ 

الذي يوصي الجمعية العامة باعتماده للتوزيع على  النظام األساسي وعلى أساسها يحدد مجلس اإلدارة قيمة مبلغ الربح
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ويتحدد المبلغ الموزع بناء على صافي الدخل الناتج من عمليات التأمين، وصـافي دخـل اسـتثمارات    . المساهمين

عدة معايير أهمها نتائج أداء الشركة، والوضع المالي، وحالة السـيولة، ومعـايير    المساهمين بعد األخذ في االعتبار

المالءة المطلوبة التي تشترطها الجهة المنظمة، وكفاية رأس المال الذي يدعم التصنيف االئتماني الـدولي للشـركة،   

وتهدف هذه السياسة إلى . عمالوالمتطلبات الرأسمالية المخططة، مع مراعاة قدرة الشركة على مواكبة التوسع في األ

دعم النمو المتوقع لألعمال والمحافظة على توزيع األرباح على المساهمين بانتظام دون أن يؤثر ذلك في قدرة الشركة 

، وافق مجلس اإلدارة على التخلي عن الفـائض  2004مارس  20وبتاريخ . على ممارسة نشاطها على المدى البعيد

توافق مع القوانين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وبذلك يحصل مساهمو الشركة من عمليات التأمين بما ي

 %.10من الفائض السنوي من عمليات التأمين ويحصل حاملو وثائق التأمين على المتبقي والذي يمثل % 90على 
  

وبحسب هذه المادة . للشركة من النظام األساسي) 44(المادة  علىتوزيع األرباح الشركة لتستند سياسة وبشكل عام 

  :التالي النحوتوزع أرباح المساهمين على 

  .ب الزكاة المقررةجنّتُ 1.

 إلى حتياطيإذا وصل إجمالي االالتجنيب من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويوقف هذا %) 20( يجنب 2.

  .من رأس المال المدفوع% 100

  .من رأس المال المدفوع%) 5( لمساهمين تعادليوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى ل 3.

من الباقي توزع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك وفقـاً لمـا   %) 10( عنيخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد  4.

  .تقرره القواعد المنظمة لذلك

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

الـواردة  ) 3(يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقـرة   6.

  .ن الجهات المختصةعأعاله وفق القواعد المنظمة لذلك والصادرة 
  

  الفائض الموزع على حملة الوثائق . 11

 .بعد خصم دخل استثمارات عمليات التأمين 2013مليون ريال عام  657حققت عمليات التأمين عجزاً صافياً قدره 

مليون  27تم توزيع مبلغ ( 2013توزيع أية أرباح على حملة الوثائق عن عام بمجلس اإلدارة يوص نتيجة لذلك لم 

    ).2012ريال على حملة الوثائق عن عام 
  

  األرباح الموزعة على المساهمين. 12

بعد خصـم الزكـاة وخصـم دخـل      2013مليون ريال عام  591حققت عمليات المساهمين خسارة صافية قدرها 

ريـال   3.20 قدره ربح مقابل 2013ريال عام  5.91السهم  خسارة، وبالتالي بلغت استثمارات عمليات المساهمين

لم يتم توزيع أرباح ( 2013توزيع أية أرباح على المساهمين عن عام بمجلس اإلدارة  لم يوصوعليه،  .2012عام 
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مـال   زيادة رأس 22/4/2013المنعقدة بتاريخ  بل قرر مجلس اإلدارة وبموافقة الجمعية العمومية 2012عام  عن

 ثالثـة أسـهم  سهم مجاني لكل عن طريق منح  لمليون ريا 1000 إلى مليون ريال 750من % 33الشركة بنسبة 

    ).نعقاد الجمعيةانهاية تداول يوم بة كن في سجالت الشرون المقيدويمتلكها المساهم

   .حقوق في األرباح ةعن أي ي الشركةترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي ةأيوال توجد 
  

  أعضاء مجلس اإلدارة الموزعة على مكافأةال. 13

من األرباح المتبقية من عمليات % 10من النظام األساسي للشركة، تخصص نسبة ال تزيد عن ) 44(وفقاً للمادة 

ألعضاء مجلس اإلدارة بناًء على قرار من الجمعية العمومية ووفقاً لما تقرره القواعد  المساهمين توزع كمكافأة

مليون ريال  1.2تم توزيع  ( 2013 عامتوزيع مكافأة ألعضائه عن عدم مجلس اإلدارة  قرروعليه، . المنظمة لذلك

  ).2012عضاء مجلس اإلدارة عن عام ألمكافأة 
  

  وإيراداتها لشركات التابعة وأنشطتهاوصف ا. 14

 أسهمها المصدرةمن % 50 و% 20 ما يتراوح ما بينالشركات التي تملك التعاونية هي الشركات التابعة أو الزميلة 

تملـك   أن التعاونيـة  وحيث. تأثيراً هاماً على عملياتها دون السيطرة على هذه العملياتالتعاونية  تمارسأو تلك التي 

  :فيما يلي بياناً بهذه الشركاتشركات تابعة، نورد  ثالثأسهماً في 

النشاط  اسم الشركة

  الرئيس

الدولة

محل 

  النشاط

الدولة

محل 

 التأسيس

  عدد األسهم 

  

  أدوات

  الدين

رأس المال 

  المدفوع

بآالف 

  الرياالت

حصة 

التعاوني

  ة

%  

  اإليرادات

بآالف 

  الرياالت

الشركة المتحـدة  

  * للتأمين

  56,924  %50  15,000  0  750,000  البحرين  البحرين  التأمين

شــركة وصــيل 

لنقل المعلومـات  

  **اإللكترونية

الــــربط 

  اإللكتروني

  25,289  %45  24,000  0  60,000  السعودية  السعودية

شــركة نجــم  

ــدمات  للخـــ

  ***التأمينية

ــدمات  خـ

  تأمين

 103,508  %7.69  25,000  0 1,923,078  السعودية  السعودية

  

 .وحسبت بالريال السعودي على أساس إجمالي األقساط المكتتبة 2013نوفمبر  30إيرادات الشركة المتحدة كما في * 
  .وحسبت على أساس صافي اإليرادات 2013نوفمبر  30إيرادات شركة وصيل كما في ** 

  .وحسبت على أساس صافي اإليرادات 2013 سبتمبر 30في إيرادات شركة نجم كما *** 
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 )الشركة الزميلة سـابقاَ ( كة التعاونية لالستثمار العقاريفي الشر حصتهايع كامل قامت الشركة بب ،2103وفي عام 

ـ  ريال  172,741,727بقيمة  إلى كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ن ونـتج ع

ولذلك لم تظهر بيانات هذه الشركة ضمن بيانات الشركات التابعـة كمـا   مليون ريال سعودي،  71بلغت ذلك أرباح 

     .شرت في التقارير السابقةن

الشركة التابعة ( الشركة المتحدة للتأمينلشركات التابعة خارج المملكة، فإن ا إليرادات وفيما يتعلق بالتحليل الجغرافي

مصدرها هـو مملكـة    2013تمارس نشاطها داخل مملكة البحرين وبالتالي فإن إيرادتها خالل عام  )خارج المملكة 

خـارج المملكـة    الشركة التابعـة  بتحصيل أية إيرادات من 2013لم تقم خالل عام  أن التعاونية، كما فقط البحرين

  .رباحاألحصتها من  باستثناء )المتحدة للتأمين(
  

  الئحة حوكمة الشركاتتطبيق أحكام . 15

  الصادرة عن هيئة السوقة الشركات الئحة حوكمحققت شركة التعاونية للتأمين التزاماً كامالً بكل ما تضمنته  2013في عام 

وافقت الشركة على سياسة تنظيم تعارض المصالح بعد إجراء التعديالت التي اقترحها أعضاء مجلس كما ، المالية

  .اإلدارة وقدمتها إلى هيئة السوق المالية
  

  تهااألخرى التي يشارك العضو في مجالس إداراتكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة . 16

  التي يشارك في خرىاألمساهمةالشركات ال تصنيف العضوية  اسم العضو

ــر تنفيذي  غيـ

  تنفيذي

  عضوية مجالس إداراتها مستقل

  سليمان سعد الحمّيد

  رئيس مجلس اإلدارة

    

 
  ).البحرين(الشركة المتحدة للتأمين   

  وليد عبد الرحمن العيسى

  عضو مجلس اإلدارة

  بنك الرياض      

  محمد الفايزعبد اهللا 

  عضو مجلس اإلدارة

، )شـركة مغلقـة  (الرائـدة   االستثمارات شركة      

 )كيموبتـر (للبتروكيماويـات   لوطنيةوالشركة ا

  ).البحرين(والشركة المتحدة للتأمين 

عبد العزيز عبـد الـرحمن   

  المديميغ

  عضو مجلس اإلدارة

، وشركة المالي لالستثمار األوسط الشرق شركة      

  النقل البحري

  سعد عبد اهللا المرزوقي

  عضو مجلس اإلدارة

  ).البحرين(الشركة المتحدة للتأمين       
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  علي عبد الرحمن السبيهين

عضــو مجلــس اإلدارة  

  والرئيس التنفيذي للتعاونية

شركة وصيل لنقـل المعلومـات اإللكترونيـة،          

، والشركة المتحـدة  وشركة نجم لخدمات التأمين

  ).البحرين(للتأمين 

  عبد المحسن المنقورعادل 

  عضو مجلس اإلدارة

  

  
    

 
  ال يوجد

 

مجلس  2014المنعقدة في مارس  العامة العاديةالجمعية  تنتخبوس 25/3/2014تنتهي الدورة الحالية للمجلس في س

  .ولمدة ثالث سنوات 26/3/2014التي ستبدأ في  إدارة جديد للدورة العاشرة
  

  وسجل الحضور  2013عام اجتماعات مجلس اإلدارة . 17

   :، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات2013خالل عام  جتماعاتا 10عقد مجلس اإلدارة 

 عدد

  االجتماعات

سليمان

  الحمّيد

وليد

  العيسى

عبد اهللا

  الفايز

 عبد العزيز

  المديميغ

علي 

  السبيهين

سعد 

  المرزوقي

عادل 

  المنقور

  األول

21/1/2013  

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

  الثاني

9/2/2013  

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

  الثالث

4/3/2013  

 لم يحضر حضر حضر لم يحضر لم يحضر حضر حضر

  الرابع

20/4/2013  

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

  الخامس

25/5/2013  

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

  السادس

18/7/2013  

 حضر حضر حضر لم يحضر حضر حضر حضر

  السابع

31/7/2013  

 لم يحضر حضر حضر لم يحضر حضر حضر حضر

  الثامن

25/9/2013  

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر  التاسع
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30/10/2013  

  العاشر

18/12/2013  

 حضر حضر حضر حضرلم ي حضر حضر حضر

  8  10  10 6 9 10  10 اإلجمالي
  

  

  لجان مجلس اإلدارة. 18

  ةاللجنة التنفيذي -أ

عدد االجتماعـات    سماء رئيس وأعضاء اللجنةأ  اختصاصات ومهام اللجنة

  2013خالل عام 

 كـالخطط  المسـائل  مختلف حول للمجلس التوصيات تقديم

 أيضاً للجنة، كما يتم تفويض ااألعمال وخطط االستراتيجية
   .التنفيذية المجلس صالحيات بعضب

  سليمان سعد الحمّيد     رئيساً  -

  :نوعضوية كل م

  وليد عبد الرحمن العيسى،  -

  علي عبد الرحمن السبيهين،  -

  .سعد عبد اهللا المرزوقي -

  
2  
  

  

  لجنة المراجعة -ب

عدد االجتماعات   سماء رئيس وأعضاء اللجنةأ  اختصاصات ومهام اللجنة

  2013خالل عام 

تفعيل توصيات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلشراف على 

عمليات  فاعليةية للشركة وتقييم مدى المالوالقوائم التقارير 

المراجعة الداخلية والخارجية، وتقييم ومراقبة عمليات إدارة 

قام مجلس ، 2013عام  فيو. المخاطر ووسائل التحكم فيها

اإلدارة بتفويض لجنة المراجعة باعتماد النتائج المالية 

كما . الفصلية للشركة دون الحاجة العتمادها من المجلس

بدراسة عروض المراجعين الخارجيين لمراجعة نة قامت اللج

، ومراجعة نظام الرقابة 2013القوائم المالية للشركة لعام 

فضالً عن االطالع على خطط إدارة  الداخلية للشركة،

   .المراجعة للسنة المالية والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها

  عبد اهللا محمد الفايز    رئيساً  -

  :وعضوية كل من

  اهيم سالم الرويس،إبر -

  عالء عبد اهللا الفدى، -

  .عبدالعزيزإبراهيم النويصر -

  
12  
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  لجنة االستثمار -ج

عدد االجتماعات   سماء رئيس وأعضاء اللجنةأ  اختصاصات ومهام اللجنة

  2013خالل عام 

رسم السياسة االستثمارية واإلشراف على تنفيـذها،  

اء والموافقة على أنشـطة االسـتثمار ومراقبـة أد   

قامت اللجنة  2013وفي عام . المحافظ االستثمارية

، وتعديل الخطوط متابعة األداء االستثماري للشركةب

باإلضافة إلى االسترشادية لمحفظة السندات الدولية 

مراعاة التوافق مع تعليمات مؤسسة النقد العربـي  

  .السعودي فيما يتعلق بهامش الربحية

  ساً رئي    عادل عبد المحسن المنقور -

  :وعضوية كل من

  علي عبد الرحمن السبيهين،  -

  عبد العزيز عبد الرحمن الخميس، -

  محمد عبد اهللا الحقباني، -

  .ناصر عبد اهللا الهالبي -

  
4  

  

  لجنة الترشيحات والمكافآت -د

عدد االجتماعات   سماء رئيس وأعضاء اللجنةأ  اختصاصات ومهام اللجنة

  2013خالل عام 

وإعـداد وصـف    لمجلـس لرشيحات تقديم توصيات الت

للقدرات والمـؤهالت المطلوبـة لعضـوية المجلـس     

ومراجعة هيكل المجلس ويشمل ذلـك تقيـيم معـايير    

ووضع السياسـات   ،استقاللية أعضاء المجلس المستقلين

الواضحة حول مكافآت وتعـويض أعضـاء المجلـس    

  .والمسائل ذات الصلة بتعويضات ومنافع الموظفين

سياسـات و معـايير   رت اللجنـة  أصد 2013في عام 

والتي اعتمدتها الجمعية  الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

وعلـى   22/4/2013العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 

ضوئها بدأت اللجنة في اسـتالم طلبـات المرشـحين    

لعضوية مجلس اإلدارة للدورة العاشـرة التـي سـتبدأ    

  .م26/3/2014بتاريخ 

  رئيساً د   سليمان سعد الحمّي -

  :وعضوية كل من

  وليد عبد الرحمن العيسى -

  عبد العزيز عبد الرحمن المديميغ -

  
2  

 
 
 
 
 
 
  



 

15 

  التحول والنمولجنة  -هـ

عدد االجتماعات   سماء رئيس وأعضاء اللجنةأ  اختصاصات ومهام اللجنة

  2013خالل عام 

شـراف علـى   لإلهي لجنة مؤقتة شكلها مجلس اإلدارة 

بالشـركة   نمو والتحوالت الداخليةالمشاريع استراتيجية 

تطوير آليـات العمـل ورفـع األداء،    والتي تهدف إلى 

تفعيل ووتحديد الموارد المطلوبة داخل وخارج الشركة 

المشاريع التي تخدم أنشطة الشركة ومتابعة إنجازها في 

تم انجاز العديد مـن   2013وفي عام  .الموعد المحدد

ع التسـعير الـذكي   المشاريع االستراتيجية أهمها مشرو

لتأمين المركبات ومشاريع تطوير األنظمة اإللكترونيـة  

وأنظمة التطوير الوظيفي وشـبكة التواصـل الـداخلي    

وتتـابع اللجنـة حاليـاً بـاقي المشـاريع      . للموظفين

  .2014االسترتيجية المخطط تنفيذها خالل عام 

  رئيساً،وليد عبد الرحمن العيسى   -

  :وعضوية كل من

  الرحمن السبيهين، علي عبد  -

  .سعد عبد اهللا المرزوقي -

  

  
4  

  

  ملكية أسهم الشركة -19

 750من % 33بنسبة  زيادة رأس مال الشركةعلى  22/4/2013المنعقدة في  الجمعية العامة غير العاديةوافقت 

 31/12/2012كما في  ةمليون ريال من األرباح المبقا 250رسملة عن طريق مليون ريال 1000 إلى مليون ريال

مليون سهم وذلك  100مليون سهم إلى  75عدد األسهم من  ارتفعوبالتالي ، وذلك بعد موافقة الجهات ذات العالقة

. انعقاد الجمعيةنهاية تداول يوم بة كن في سجالت الشرون المقيدويمتلكها المساهمثالثة أسهم بمنح سهم مجاني لكل 

  :اية ونهاية العام على النحو التاليوقد انعكس ذلك على ملكية أسهم الشركة في بد
  

  الجهة
 عدد األسهم

  بداية العام

 عدد األسهم

  نهاية العام

  نسبة الملكية  نسبة التغير

  %23.79  %33  23,790,148  611,842,17  المؤسسة العامة للتقاعد

المؤسسة العامـة للتأمينـات   

   االجتماعية

584,129,17  22,839,445  33%  22.84%  

  %53.37  %33  53,370,407  805,027,40  العامةمملوكة من قبل 

  %100  %33  100,000,000  75,000,000 اإلجمالي
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عدا أعضـاء مجلـس اإلدارة   ( صف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاصو -20

   بتلك الحقوق الشركةاموا بإبالغ ق )وكبار التنفيذيين

أو % 5نات االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد اليوجد أي مساهم آخر يمتلك ما يعادل باستثناء المؤسسة العامة للتأمي

أو % 5لم يقم أي شخص له مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصـويت ويمتلـك   و. أكثر من أسهم التعاونية

  . 2013أكثر من األسهم بإبالغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير فيها خالل السنة المالية 
  

 الشركةدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين اإلصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس و -12

  :التابعة اأو أي من شركاته

  

 

  اسم من تعود له المصلحة

نســـبة   صافي التغير  نهاية العام بداية العام

  التغير

أدوات عدد األسهم 

  الدين

  %    أدوات الدين  عدد األسهم

  %33  40,728 0  162,912  0  184,122  مان بن سعد الحمّيدسلي

  %33  22 0  89 0  67  وليد عبد الرحمن العيسى

  %33  3000 0  000,12 0  000,9  عبد اهللا محمد الفايز 

عبد العزيز عبد الـرحمن  

  المديميغ

500,152,2  0 000,870,2  0 717,500  33%  

  %33  20,500 0  000,82 0  500,61  علي عبد الرحمن السبيهين

  %33  500 0  2000 0  500,1  سعد عبد اهللا المرزوقي

  %746  1,395  0  1,582  00  187  عادل عبد المحسن المنقور

  

سهم لدى هيئة السوق المالية كأسهم ضمان باسم ممثلها في عضوية 1000قامت المؤسسة العامة للتقاعد بحجز 

األستاذ عادل عبد األسهم الخاصة ب الزيادة في ملكية كما أن. وليد بن عبد الرحمن العيسى/ مجلس اإلدارة األستاذ

. جاءت لتحقيق القدر النظامي من أسهم الضمان التي تتطلبها عضويته لمجلس اإلدارة% 746المحسن المنقور بنسبة 

نتجت عن أسهم المنحة التي % 33بلغت نسبتها أما الزيادة في ملكية أسهم باقي أعضاء مجلس اإلدارة والتي 

مليون ريال  750لزيادة رأسمال الشركة من  22/4/2014ا الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ اعتمدته

  . مليون ريال 100مليون ريال إلى  75من الشركة أسهم إجمالي  بالتالي زيادةومليون ريال  1000إلى 
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أو أي  الشـركة أسهم أو أدوات دين وأزواجهم وأوالدهم القصر في  لكبار التنفيذيينصف ألي مصلحة تعود و -22

  :التابعة امن شركاته

 

  اسم من تعود له المصلحة

صــافي  نهاية العام بداية العام

  التغير

ــبة  نس

  التغير

      أدوات الدين  عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم 

  علي عبد الرحمن السبيهين

  الرئيس التنفيذي

61,500  0  82,000  0  20,500  33%  

  زيز الشعالنأحمد عبد الع

  العمليات-نائب الرئيس األول

0 0  0  0  0  0%  

  رائد عبد اهللا التميمي

   -نائب الرئيس األول

  لشؤون الفنيةا

0  0  0  0  0  0%  

  ناصر عبد اهللا الهالبي

  نائب الرئيس التنفيذي لالستثمار 

0  0  0  0  0  0%  

  عبد الرزاق النمري وعمر

  المدير المالي

0  0  0  0  0  0%  

  

  افآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينمزايا ومك. 32

  

  البيان

 أعضاء المجلس

  )التنفيذيون(

 أعضاء المجلس

/ غير التنفيذيين(

  )المستقلون

من كبار التنفيـذيين بمـن   5ما حصل عليه 

ممـن   والمدير الماليفيهم الرئيس التنفيذي 

  . تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات

  5,850,000  -  -  الرواتب والتعويضات

  1,622,500  540,000  60,000  البدالت

  1,790,806  1,000,000  200,000  المكافآت الدورية والسنوية

  -  -  -  الخطط التحفيزية

أي تعويضــات أو مزايــا 

عينية أخرى تدفع بشـكل  

  شهري أو سنوي

-  -  -  

  9,263,306 1,540,000 260,000 المجموع
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ه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو ال توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجب

  .  تعويض
  

  عقود فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين والمساهمين. 42

وجدت بعض العقود التي كانت الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس  2013أثناء العام المالي 

هذه العقود في سنوات سـابقة وتـأتي امتـداداً    تم االتفاق على . التابعة شركاتهممثلين لكبار المساهمين أو اإلدارة كم

  :التاليتشمل ، و2013لعالقات مستمرة بدأت قبل عام 

  صاحب المصلحة األطراف ذات العالقة القيمة  العقدومدة نوع

 عقد تأمين طبـي 

  لمدة عام

  

ــة   مليون ريال 23.4 ــة العام  المؤسس

  للتأمينات االجتماعية

سليمان بن سعد الحمّيـد  / يمثلها معالي األستاذ

  .رئيس مجلس اإلدارة

ــ ــع  ودعقـ مـ

مستشفيات مملوكة 

ــديم  ــدمات لتق خ

الرعاية الصـحية  

ــأمين  لعمــالء الت

 لمدة عـام  الطبي

تتحدد قيمة العقد (

حسب الخـدمات  

المقدمــة الفعليــة 

لعمالء التعاونيـة  

خالل السنة بنظام 

  ).مباشرالدفع ال

ــة    مليون ريال 63 ــركة الوطني الش

للرعاية الطبية التـي  

تمتلك المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعيـة  

  .حصة األغلبية فيها

سليمان بن سعد الحمّيـد  / يمثلها معالي األستاذ

  .رئيس مجلس اإلدارة

  عقد تأمين طبي

  لمدة عام

ــة    مليون ريال 6.90 ــة العام المؤسس

  للتقاعد

وليد بن عبد الرحمن العيسـى  / اذيمثلها األست

  عضو مجلس اإلدارة

عقد إيجار مكاتب 

الشركة في الحي 

الدبلوماســــي 

  بالرياض

  لمدة عام

ــة    مليون ريال 6.69 ــة العام المؤسس

  للتقاعد

وليد بن عبد الرحمن العيسـى  / يمثلها األستاذ

  عضو مجلس اإلدارة
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  عقد تأمين طبي

  لمدة عام

وسط شركة الشرق األ  الف ريال 434

ــالي   ــتثمار الم لالس

  )مفك(

عبد العزيـز عبـد الـرحمن    / يمثلها األستاذ

  المديميغ عضو مجلس اإلدارة

  عقد تأمين طبي

  لمدة عام

عبد العزيـز عبـد الـرحمن    / يمثلها األستاذ  شركة أساس العالمية  الف ريال 984

  .المديميغ عضو مجلس اإلدارة

  عقد تأمين طبي

  لمدة عام

ـ   ريال الف 373 يل لنقـل  شركة وص

المعلومـــــــات 

  .اإللكترونية

يشارك في عضوية مجلس إدارتها ة تابعة شرك

  .علي السبيهين الرئيس التنفيذي/ األستاذ

  عقد تأمين طبي

  لمدة عام

شركة نجم لخـدمات    مليون ريال 2.9

  .التأمين

شركة تابعة يشارك في عضوية مجلس إدارتها 

  .علي السبيهين الرئيس التنفيذي/ األستاذ

بعد وذلك ، لعام قادمعلى هذه العقود والترخيص بها  22/4/2013وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ وقد 

عن المصلحة الشخصية في األعمال والعقود التي  مراقب الحساباتالفحص الذي قدمه  إلى تقرير الجمعية أن استمعت

  . لشركاتمن نظام ا) 69(تتم لحساب الشركة وفقاً ألحكام المادة 

بحد (ويمنح أعضاء مجلس اإلدارة، أسوة بموظفي الشركة، تغطية تأمينية بسعر مخفض للمسكن ولسياراتهم الخاصة 

، كما يحصل كل عضو على تأمين طبي مجاني له وألفراد عائلته بالمزايا نفسـها التـي   )أقصى سيارتين لكل عضو

أي عقد كانت الشركة طرفاً فيـه   2013يوجد خالل عام  مول .يةتنص عليها وثيقة التأمين الطبي للعاملين في التعاون

   .اوتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم
 

  نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. 25

حيث قدمت خدمات واستشارات  2013الرقابة الداخلية بالشركة خالل عام أشرفت لجنة المراجعة على أنشطة 

منهجية المراجعة على أساس الخطر والتي بإدارة المراجعة الداخلية عملية مستقلة حول نظام الرقابة الداخلية، وتابعت 

مراجعة بعض المسائل وعرضت لجنة ال. تم تطبيقها بهدف التأكد من قدرة الشركة على تحقيق أهدافها االستراتيجية

الجوهرية المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية على مجلس اإلدارة واقترحت إجراءات تصحيحية محددة لتقوم إدارة الشركة 

الرقابة ة ئوبيعن كفاية نظام المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة أسفرت نتائج قد و. بتنفيذها

أن نظام الرقابة الداخلية والتحكم و، قدرة الشركة على تحقيق أهدافهاأكدت ى كافة المستويات وعل بالشركة السائدة

   . تم تنفيذه بكفاءة وفاعليةيبالمخاطر الذي تطبقه التعاونية أعد على أسس سليمة و
 
  

  المستحقةالمدفوعات النظامية . 26

  :التالية قةالمستح نظاميةالمدفوعات ى الشركة ال، ترتب عل2013خالل عام 
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  القيمة بالمليون ريال أسبابها وصف المدفوعات النظامية

  24.01  اشتراكات التأمينات االجتماعية لموظفي الشركة  تأمينات اجتماعية

حصة التعاونية من الزكاة طبقاً ألنظمة مصلحة الزكـاة    الزكاة والضريبة

  .والدخل

19.95  

  26.49  لمؤسسة النقد العربي السعودي   رسوم اإلشراف

  35.25  .مجلس الضمان الصحي التعاونيل  رسوم اإلشراف

  --  --  رسوم جمركية

  105.7 -- اإلجمالي

  

  تم انشاؤها لمصلحة موظفي الشركة التي حتياطياتاالأو ستثمارات بيان باال. 27

ة محددة من وبموجب هذا البرنامج يتم اقتطاع نسب. 1999يوجد لدى الشركة برنامج ادخار للموظفين طرحته عام 

وقد . رواتب الموظفين وتقوم الشركة باستثمارها في أحد الصناديق االستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

واصلت ، 2013وفي عام . مليون ريال11 وبقيمة 2013موظفاً بنهاية عام  134بلغ عدد المشتركين في البرنامج 

 14بقيمة  موظفاً 14ظفين، حيث بلغ عدد من تم منحهم قروض سكنية للمو برنامج القرض السكنيالشركة عملها ب

  .مليون ريال
  

  مراجعو الحسابات الخارجيين . 28

كل من باستمرار التعاقد مع لجنة المراجعة على اقتراح  22/4/2013وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 

 KPMG )جي.إم.بي.كي (الفوزان والسدحان مكتب  و PWC) برايس ووترهاوس كوبرز(الجريد وشركاه / السادة

توصية أي ولم تصدر . 31/12/2013للقيام بدور مشترك كمراجعين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 

  .مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات مالية متتاليةمن 
  

   وتحفظات المحاسب القانوني للقوائم الماليةمعايير المحاسبة المتبعة . 29

بتطبيق المعـايير المحاسـبية    1/1/2009بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي، قامت الشركة اعتباراً من 

وقد لفـت تقريـر المحاسـب    . ة السعودية للمحاسبين القانونيينالدولية بدالً من المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئ

ي االنتباه إلى أن القوائم المالية للشركة أعدت وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وليس وفقاً لمعايير القانون

المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وقد تم إيضاح السبب في ذلك، ولم تطلب هيئة السـوق  

 .بلفت االنتباهتعلق المالية أية معلومات إضافية من الشركة ت
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  :اإلقرارات -30

  :أنهبشركة التعاونية للتأمين  تقر. أ

أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي نظامي مفروض على الشركة من هيئة السوق  2013لم توقع عليها خالل عام  -

  .المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

وال توجد أية مديونيات على الشركة، ، انت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلكواء كيها سقروض عل التوجد أية -

  .2013المالية  السنة سداداً لقروض خاللولم تقم الشركة بدفع أية مبالغ 

 بهةحق اكتتـاب أو حقـوق مشـا    أي حقوق خيار أو مذكرات أو، للتحويل إلى أسهم أدوات دين قابلةأية التوجد  -

   .2013خالل السنة المالية  كةرالش هاتها أو منحتأصدر

مذكرات حق خيار، أو  تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوقال توجد أي حقوق  -

  . 2013قامت بمنحها خالل العام المالي  وحقوق مشابهة، أصدرتها الشركة أو، أاكتتاب

  .أوراق مالية متبقيةأوألي أدوات دين قابلة لالسترداد، ها ن جانباسترداد أو شراء أو إلغاء ملم تقم الشركة ب -
 
  :بما يلي تقر شركة التعاونية للتأمين. ب

  .تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيحأنه  -

  .ليةعانظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفأن  -

  .ى مواصلة نشاطهاعل ة الشركةأنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدر -
 

  

  الخاتمة

أن  كما يسر المجلس، تقديره لعمالء الشـركة الكرام على ما يولونها من ثقة غاليةوعن شكره  يعرب مجلس اإلدارة

إلدارة الشركة والعاملين فيها على جهودهم المخلصة التي بذلوها خالل شكره وامتنانه لجميع المساهمين و يقدم خالص

  .العام


























































































































