
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنوي  ريرالتق
 م2016الس نة املاليـة 

 للمساهمين الكرام تقريره السنوي للعام املنتهييسر مجلس االدارة في شركة سند للتأمين التعاوني )سند( أن يقدم 

م ، 31/12/2016م، مرفقا معه القوائم املالية املدققة وااليضاحات التفصيلية لفترة االثني عشر شهرا املنتهية 2016

ول مومتضمنا أهم التطورات والتغيرات والنتائج املالية واألنشطة التشغيلية واإلفصاحات وفقا لألنظمة واللوائح املع

 بها في اململكة العربية السعودية والصادرة عن الجهات املختصة.
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 مقدمـة عن الشركـة
 

 

شركة سند للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة عامة سعودیة مدرجة في سوق األسهم السعودیة )تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء 

، كما تم الترخيص ويشار إليها فيما بعد "الشركة" م(2001-01-21 وتم إدراجها بتاریخ م2006-10-00ق هـ. املواف1221-00-16( تاريخ  233رقم )

 للمرسوم امللكي رقم)م/
ً
جل ،ومسجلة في اململكة العربیة السعودیة بموجب السهـ1221-00-11 ( وتاريخ60لشركة سند للتامين التعاوني وفقا

ومصرح لها بمزاولة التأمين بموجب ترخيص مؤسسة النقد رقم  ،م2001-01-00 املوافقهـ 1221-06-23 خبتاري 1010230200التجاري رقم 

 م2001-00-10هـ املوافق 1221-00-01خ أولي بتاري طرح في العام لإلكتتاب الشركة أسهم طرح تم  , هـ1220-02-30 ( وتاريخ٣١١٠٢/ ٠١)ت م ن/ 

والشركة ، الجمهور  قبل من العام لالكتتاب الشركة من رأس مال %20  طرح وتم رأس املال من %60املؤسسون بـ  املساهمون  اكتتب حيث

للشركة و مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة  متخصصة في

واء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتة التي تلزم لتحقيق أغراضها سع األعمال بجمي أن تقوم

ويجوز  ى،ر سسها أو تشتريها أو باإلشتراك مع جهات أخؤ والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات ت

 شبيهة بأعمالها أو األعمال املالين الوجوه مع الهيئات التي تزاول أوجه من تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي للشركة أن تمتلك أو أ
ً
ة عماال

 لنظام مراقبة شر أو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو أن تشتريها داخل اململكة أو خارجهـا 
ً
كات وتزاول الشركة نشاطها وفقا

والقواعد األخرى السارية في اململكة العربية السعودية، مع مالحظة استمرار إيقاف الشركة من التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة 

إيقاف مع م من إصدار وثائق التأمين أو تجديدها بجميع أنواعها مزامنة 2012قبل مؤسسة النقد العربي السعودي خالل الشهر التاسع للعام 

أية شركات تابعة داخل أو خارج ه ال يوجد للشركة والجدير بالذكر أن، الية حتى تاريخهسهم الشركة عن التـداول من قبل هيئة السوق امل

 .اململكة

الية الحالية نفسها ،وتمثل القوائم املامليالدية ديسمبر من السنة شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر األول من اليوم وتبدأ سنة الشركة املالية من 

 
ً
 من القوائم املالية النظامية التي تصدرها الشركة.العاشرة جموعة امل م2016-12-31املنتهية بتاريخاملتعلقة بفترة االثني عشر شهرا
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 األنشطة الرئيسية
 

 املوافقات على  الشركة تحصلت حيث الصحي التأمين/ أ ، العام التأمين/ ٠: التالية الرئيسية التأمين أنشطة بمزاولة للشركة الترخيص تم

 :يلي كما وهي التأمينية منتجاتها من لعدد النقد مؤسسة من واملؤقتة النهائية

 الخدمـات واملنتجـات: 1-1

 الشـامل.التأمين  .أ تأميـن املركبـات  .1

 .لاام اإلتأمين  .ب

 ـق.التأمين ضد الحريق والصواع .أ التأمين على املمتلكـات .2

 .التأمين ضد الحريق واألخطار امللحقة .ب

 .العمل تعطل ضد التأمين .ت

 .املمتلكات ضد جميع األخطار تأمين .ث

 .التأمين املنزلي الشامل .ج

 .تأمين جميع أخطار املقاولين .أ التأميـن الهندسـي .3

 .تأمين جميع أخطار التركيب .ب

 .التأمين علي آليات ومعدات املقاولين .ت

 .تأمين أعطال املكائن .ث

 تأمين خسارة األرباح نتيجة لتعطل املاكينات. .ج

 .تأمين فساد املخاون .ح

 .التأمين علي األجهاة اإللكترونية .خ

 .التأمين علي الحوادث الشخصية .أ التأميـن على الحوادث العامــة .2

 .تأميـن السفر .ب

 .املنقولة لي النقود املحفوظة في الخاينة أوالتأمين ع .ت

 .تأمين ضمان األمانة .ث

 .تأمين كسر الاجـاج .ج

 .الغيرتأمين املسؤولية املدنية تجاه  .أ تأميـن املسؤوليـة املدنيـة .0

 .تأمين املسؤولية عن املنتجات .ب

 .تأمين تعويض العمال ومسؤلية صاحب العمل .ت

 .التأمين ضد أخطاء املمارسات الطبية .ث

 .التأمين علي البضائع املنقولة .أ التأميـن البحـري  .6

 تأميـن السفن البحريـة. .ب



 

Page 3 of 29 

 

لتكاليف الرعاية الصحية لألشخاص املؤمن لهم  غطاء تأمينيتوفير  التأميـن الصحـي .1

بالدرجة وبالحد املتاح من خالل شبكة ماودي الخدمات الطبية 

 . املختارين من خالل الشركة
 

 تحليل إلجمالي إيرادات الشركة حسب القطاعات التشغيلية: 1-2

 قائمة الدخل )عمليات التأمين والفائض املتراكم(: أدناه الجدول  يبيـن

 

 م6132ديسمبر  13المنتهية في الميالدية للسنة  

 المجموع أخــرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 47,958 - 84,944 - - (36,986) اجمالي االقساط المكتتبة

 (896,456) (96,000) (122,669) (284,874) (392,913) - اقساط اعادة تأمين مسندة 

 (848,498) (96,000) (37,725) (284,874) (392,913) (36,986) صافي األقساط المكتتبة 

صافي التغيرات في االقساط غير 

 - - - المكتسبة
32,050 111,974 144,024 

 (704,474) 15,974 (5,675) (284,874) (392,913) (36,986) صافي االقساط المكتسبة

 (276,564) 20,826 187,527 - - (484,917) عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 4,086,586 58,117 75,256 178,465 2,455,511 1,319,237 إيرادات أكتتاب أخرى

 3,105,548 94,917 257,108 (106,409) 2,062,598 797,334 اجمالي إيرادات االكتتاب

       المصاريف

 (3,511,536) (153,321) (394,948) (1,550) (2,953,397) (8,320) اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 480,941 104,930 375,003 1,008 - - المدفوعة

 (3,030,595) (48,391) (19,945) (542) (2,953,397) (8,320) صافي المطالبات المدفوعة

صافي التغير في احتياطي المطالبات 

تحت التسوية واالحتياطيات الفنية 

 9,089,145 (175,351) 87,673 47,657 8,721,369 407,797 األخرى

 6,058,550 (223,742) 67,728 47,115 5,767,972 399,477 صافي تكلفة المطالبات

 (126,721) (25,733) (104,077) - - 3,089 تكاليف أكتتاب وثائق تأمين

 (260,905) - (1,149) - (134,356) (125,400) مصاريف أكتتاب أخرى، صافي

مخصصات انخفاض الديون المشكوك 

 2,516,259 - - - 2,108,013 408,246 للخردة و الديون في تحصيلها

 8,187,183 (249,475) (37,498) 47,115 7,741,629 685,412 اجمالي مصاريف االكتتاب

فائض )عجز( االكتتاب قبل 

و االيرادات  المصاريف االدارية

 11,292,731 (154,558) 219,610 (59,294) 9,804,227 1,482,746 األخرى

 250      إيرادات غير موزعة

 (18,851,217)      مصاريف غير موزعة

 (7,558,236)      صافي خسارة عمليات التأمين
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 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة: 1-3

  تابعة شركات الشركة تمتلك ال
ً
في  الشركةروع ف إليرادات الجغرافي التحليل التالي الجدول  ويبين. خارجها أو السعودية العربية اململكة فيسواءا

مئة وثمانية سبعة وأربعون ألف وتسع) يالر  859,74ه وقدر  مبلغ م6102 للعام املكتتبة األقساط إجمالي السعودية، كما بلغ العربية اململكة

 )مئة واثنان وثالثون ألف وثمانمئة وثالثة وثمانون  ريال0169441  مقدارها م6107 للعام املكتتبة األقساط بإجمالي مقارنة ،(سعودي ريال وخمسون 

 .(سعودي ريال

 

 إجمـالي األقسـاط املكتتبـة املنطقـة م

 47,958 الريـاض 1

 1.11 جـدة 2

 1.11 الخبــر 3

ــالي ــ ـــ  ريال سعودي 47,958 اإلجمــ
 

 أهـم التطورات والقرارات
 

من رأس  %011ما نسبته مليون  611حصلت الشركة على املوافقة النهائية من موافقة مؤسسة النقد العرب  السعودي لايادة رأس املال بمبلغ  .0

م على أن يتم تقديم ملف زيادة رأس املال إلى هيئة السوق 6102-10-64هـ املوافق 0815-18-04وتاريخ  ,,1501111878 خطاب رقمباملال 

 م.6102-16-,6موعد أقصاه  املالية في

 .مستشار مالي للشركةبصفتها م 6102-16-07شركة ب  إم جي املالية بتاريخ  معاملوقع عقد الإلغاء  .6

 لعدم تمكن الشركة من تقديم امللف  .1
ً
 على انظرا

ً
اريخ وت SANAD/SAMA/2016/008رقم بالشركة خطاب  فقد قدمتأعاله،  (6)لفقرة بناءا

 على اهيئة ل هاتقديم ملفتمديد مهلة ؤسسة النقد العرب  السعودي تطلب فيه ملم موجه 08-16-6102
ً
( لحين 0ة )لفقر السوق املالية بناءا

 قمر  مؤسسة النقد العرب  السعودي بموجب خطابعلى طلبها وافقة باملالشركة  حصلتجديد، وبناًءا عليه فقد تعيين مستشار مالي 

  .م6102-11-07بتاريخ على أن يتم تقديم امللف  م6102-16-02وافق هـ امل0815-17-15وتاريخ  150111176415

 لعدم تعيين مستشار مالي جديد خالل الفترة املحددة، فقد قدمت .8
ً
-11-08وتاريخ  SANAD/SAMA/2016/012خطاب برقم الشركة  نظرا

 عليه فقد تمديد مهلة م موجه ملؤسسة النقد العرب  السعودي تطلب فيه 6102
ً
 صلتحتقديم ملفها لهيئة السوق املالية للمرة الثانية، وبناءا

-11-05هـ املوافق 0815-12-14وتاريخ  150111127628 رقم مؤسسة النقد العرب  السعودي بموجب خطابعلى طلبها وافقة باملالشركة 

 ها.هذه هي املهلة األخيرة لتقديم ملف على أن تعتبرم 6102-12-07تاريخ ب على أن يتم تقديم امللفم 6102

 .م6102-18-01التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي إلدارة اإلكتتاب في أسهم حقوق األولوية بتاريخ بيت شركة  الشركةعينت  .7

 إلنتهاء دورة  .2
ً
 بتاريخ الرابعة ةدور للفتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة تم اإلعالن عن م، فقد 6102-12-11بتاريخ املجلس الثالثة نظرا

 .م6102-11-01هـ املوافق 0815-12-10تاريخ  ولغايةم، 6102-16-64هـ املوافق 17-0815-,0

إعتبارا من  من املجلسوتم قبولها ، م6102-18-17بتاريخ مستقل( عضو محمد عبدالعايا عبدالدائم ) /عضو مجلس االدارة األستاذ إستقال .5

 . إلى ظروفه الخاصة إستقالتهسباب أتعود و  هتاريخ

لجمعية العامة غير العادية بتخفيض بالتوصية ل 6102-17-07 هـ املوافق0815-14-14 مؤرخ في بالتمريرقرار  الشركةمجلس إدارة أصدر  .4

 بأن تخفيض رأس من رأس املال  %71 تهنسبما  مليون  011بمبلغ رأس مال الشركة 
ً
املال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية علما

 عليه فقد والجمعية العامة غير العادية
ً
 قمر  مؤسسة النقد العرب  السعودي بموجب خطاب على طلبها وافقةباملحصلت الشركة ، وبناءا

على أن تقوم الشركة مليون ريال  011خفض رأس مال الشركة بمقدار ب م6102-12-16هـ املوافق 0815-14-62 وتاريخ 1,,1501111,8

 .بإستيفاء متطلبات الجهات الرسمية األخرى وأن يتم التصويت على خفض وزيادة رأس مال الشركة في نفس الجمعية العامة الغير عادية

مة املساهمين لحضور اجتماع الجمعية العا اإلدراة يدعو السادةمجلس م بأن 6102-12-14هـ املوافق 0815-,1-11أعلنت الشركة بتاريخ  .,

 .م6102-12-61هـ املوافق 0815-,1-07الرياض بتاريخ مدينة في املقر الرئيس ي للشركة في  املقرر عقده )اإلجتماع األول( الثامنة العادية

 ، وأعلنت الشركة عن ذلك. م6102-12-07هـ املوافق 0815-,1-01تاريخ بلهيئة السوق املالية  الشركة ملفها قدمت .01
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 للفقرة )عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة أعلنت الشركة عن  .00
ً
 لعدم إكتمال النصاب القانون  (,)االجتماع األول( وفقا

ً
 . نظرا

املساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة  اإلدراة يدعو السادةمجلس م بأن 6102-12-66هـ املوافق 0815-,1-05أعلنت الشركة بتاريخ  .06

 .م6102-15-11هـ املوافق 0815-,1-64الرياض بتاريخ مدينة في املقر الرئيس ي للشركة في  املقرر عقده (الثان )اإلجتماع  الثامنة العادية

افقة على والتي تضمنت املو الجمعية العامة الثامنة العادية )اإلجتماع الثان ( بعد إكتمال النصاب القانون  إنعقاد أعلنت الشركة عن نتائج  .01

دارة وتقرير مراقبي الحسابات والقوائم املالية وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من املسؤولية عن إدارتهم للعام املنتهي تقرير مجلس اإل 

السادة/ شركة البسام والنمر محاسبون قانونيون والسادة/ شركة السديري والعظم محاسبون قانونيون  م، واملوافقة على تعيين 6107

، م بناًء على توصية لجنة املراجعة وتحديد أتعابهم6102اجعة القوائم املالية والبيانات الربع سنوية للعام املالي كمراقبي حسابات الشركة ملر 

 من وكذلك ا
ً
نتخاب عدد تسعة مرشحين بطريقة التصويت التراكمي لعضوية مجلس إدارة شركة سند للتأمين ملدة ثالث سنوات تبدأ اعتبارا

 حام الفندي املاروعيد األستاذ /6، )غير تنفيذي( خليفة بن محمد املهيري  األستاذ/ 0م كالتالي: م، وه,610-12-11م وحتى 6102-15-10تاريخ 

يايد بن صالح  األستاذ/ 7، )غير تنفيذي(ه عبدالحميد عبدهللا فتدكتور ال/ 8، )تنفيذي( سليمان محمود هالل األستاذ/ 1، )غير تنفيذي(

عابا محمد  األستاذ/ 4، )غير تنفيذي(  شهاوي  عليجميل / الدكتور 5،  )مستقل( حسان عباس مغازل املهندس  /2، )مستقل(  السبيعي

 )مستقل(. فهد بن سليمان العجالن األستاذ/ ,، )مستقل(  القحطان 

 ئيسر )عضو غير تنفيذي( عبدهللا فته تعيين الدكتور/ عبدالحميد بن  .08
ً
م 6102-15-10التي بدأت بتاريخ  الرابعةللدورة  إدارة الشركةملجلس  ا

من  املمانعةعدم بم 6102-,1-10هـ املوافق 0815-00-,6و تاريخ  150111061551رقم ب خطاب مؤسسة النقد العرب  السعودياستالم وتم 

 تعيينه، وتم اإلعالن عن ذلك في حينه.

وتم  م6102-15-10 التي بدأت بتاريخ الرابعةدب للدورة مجلس اإلدارة املنت عضوتنفيذي( عضو / سليمان بن محمود هالل )تعيين األستاذ  .07

 بعدم املمانعة منم 6102-,1-18هـ املوافق 0815-06-11تاريخ و  ,15011106817رقم باستالم خطاب مؤسسة النقد العرب  السعودي 

 ه، وتم اإلعالن عن ذلك في حينه.تعيين

ل .02
َّ
د خطاب مؤسسة النقم استال وتم  –بإستثناء لجنة املراجعة ولجنة املخاطر –اللجان املنبثقة أعضاء  ورؤساء مجلس إدارة الشركة  شك

وتم اإلعالن عن ذلك في ، همتعيين بعدم املمانعة من م6102-00-10هـ املوافق 0814-16-10تاريخ و  140111106640رقم بالعرب  السعودي 

 حينه.

 لجنة اإلستثمـار لجنة الترشيحات واملكافآت اللجنة التنفيذيـة

 للجنةأ. 
ً
 للجنةد.  يايد صالح السبيعي رئيسا

ً
 للجنةأ.  جميل علي شهاوي رئيسا

ً
 خليفة محمد املهيري رئيسا

 م. 
ً
 م.  حسان عباس مغـازل عضوا

ً
 أ.  حسان عباس مغـازل عضوا

ً
 معن عشق  عضوا

 أ. 
ً
 أ.   سليمان محمود هالل عضوا

ً
 سليمان محمود هالل عضوا

 

-00-61 املوافق هـ0814-16-61 تاريخو  140111160116 رقم خطاببموجب  السعودي العرب  النقد مؤسسة موافقةحصلت الشركة على  .05

 ينتهي والذي(  01/61141/ن م ت) رقم تصريح الصحي والتأمين العام التأمين فروع في التأمين نشاط ملااولة الشركة تصريح تجديدب م6102

 170111014000 رقم املؤسسة خطاب في ورد بما الشركة إلتزام بشرط. هـ0880-16-62 بتاريخ لينتهي سنوات ثالث ملدة هـ0814-16-65 بتاريخ

 من نعهام وبالتالي التأمينية أنشطتها من أي في جدد مكتتبين قبول  من الشركة منع املتضمنم 6107-,1-18املوافق  هـ0817-00-,1 وتاريخ

 من يوم األحد تاريخ  بتصحيح الشركة تقوم حتى نوعها أيا كان تأمين وثيقة أي تجديد أو إصدار
ً
-15هـ املوافق 0817-00-06أوضاعها اعتبارا

 م.6108-,1

 الطرح هذا غطيةت من إنسحابهيشير إلى  الكويتي السعودي التمويل بيتشركة  بالتغطية واملتعهد املالي املستشار خطاب استلمت الشركة .04

  ،بسبب عدم تعهد كبار املساهمين في تغطية حصصهم باإلكتتاب في طرح أسهم حقوق األولوية
ً
 اإلكتتاب ةبتغطي متعهد وجود لعدم ونظرا

 
ً
-00-64 هـ املوافق0814-16-64بتاريخ  املال رأس بايادة والخاص املال سوق  هيئة من الشركة ملف سحب املالي املستشار قرر  فقد عنه بديال

 وتم سحب امللف واإلعالن عن ذلك في حينه.، م6102

0,.  
ً
 للفقرة )و  بملف زيادة رأس املالل موافقة مؤسسة النقد العرب  السعودي بتخفيض رأس املا إلرتباطنظرا

ً
سحب ملف ، وحيث تم (4فقا

 للفقرة ) الشركة
ً
تم اإلعالن و ، م6102-06-12هـ املوافق 0814-11-15 تاريخ يوم الثالثاءال املسحب ملف تخفيض رأس تم  فعليه( 04وفقا

 عن ذلك في حينه.
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م 6102-06-06م وتم قبولها من املجلس بتاريخ 6102-00-62بتاريخ  مستقل(عضو عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فهد العجالن ) إستقال .61

 وتعود أسباب استقالته إلى ظروفه الخاصة.

، وتكليف األستاذ/ خالد العنزي بمهام مدير م6102-01-,1هـ املوافق 0814-10-14والشؤون اإلدارية بتاريخ إنهاء خدمة مديرة املوارد البشرية  .60

 إدارة املوارد البشرية والشؤون اإلدارية ملدة ستة أشهر بعد الحصول على عدم ممانعة املؤسسة في تكليفه.

األستاذ/ مازن شهاوي وتكليف مدير إدارة التدقيق الداخلي ، م6102-01-65 املوافقهـ 0814-10-62بتاريخ الرقابة واإللتزام إستقالة رئيس  .66

 بمهامه ملدة ستة أشهر بعد الحصول على عدم ممانعة املؤسسة في تكليفه. 

 املخاطـر املحتملـة 
 

افة ومخاطر االئتمان والسيولة إضوكما هو مألوف على طبيعة نشاط التأمين ،فإن سند معرضة لعدة مخاطر يأت  باملرتبة األولى مخاطر التأمين 

 للمخاطر التالية
ً
 : إلى األخطار التشغيلية ومخاطر السوق ،باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة معرضة حاليا

 

 .كونها تتجاوز الثالثة سنواتتحصيل املبالغ املستحقة في ذمم بعض العمـالء  .0

 االكتتاب وزيادة رأس املال.مخاطر السيولة و  .6

 . الحالي في الوقت املؤهلين األشخاص تعيين وصعوبة رئيسيين موظفين على التسرب والدوران الوظيف ، واإلعتمادارتفاع معدالت  .1

 التأمين. قطاع في مؤهلة محلية فنية كوادر توافر ومحدودية السعودة بمتطلبات اإللتزام على القدرة عدم .8

 التغير في البيئة النظامية والقانونية والسلوكية وآثارها على آداء الشركة .  .7

 متطلبات إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاون . .2

5.  
ً
 توافقو على التقييم االكتواري  املنافسة العالية في سوق التأمين السعودي وضبط سياسة التسعير املترتبة على ذلك إستنادا

ً
ح مع لوائ ا

 ي .مؤسسة النقد العرب  السعود

 مخاطر إدارة املالءة املالية الناجمة عن النمو امللموس . .4

 أوضاع السوق املحلية وانعكاس ذلك على مبيعات الشركة .  .,

 الءة.متطلبات امل الفنية، و( االحتياطيات) املخصصات كفاية عدم .01

 املعلومات.  وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر .00

 اإللتزامات املالية لدى مصلحة الاكاة والدخل.مخاطر  .06

 التوقعات واإلفـادات املستقبليـة
 

تسخير و تقديم عروض وبرامج أكثر كفاءة وفعالية، من  املتوقعة في سوق التأمين السعوديلالستفادة من الفرص املتاحة و  سعى الشركةت .0

 مع التوجة اال وتعـايا البنية التحتية تماشياألهداف املرجوة املمكنة لتحقيق  واملالية واإلداريةت البشرية كافة اإلمكانيا
ً
ستراتيجي ا

 للمساهمين والشركة.

 إتخاذ يف الشركة تساعد إضافية آلية وتقارير جديدة تطبيقات بناء خالل من الشركة داخل املعلومات تقنية أنظمة وتطوير تحسين .6

 .املناسبة القرارات

تطوير مركا خدمة العمالء وإدارة والتحصيل واإلدارات الرقابية بما يتماش ى مع األنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العرب   .1

 السعودي والجهات األخرى املعنيـة. 

 دراسية فرضيات الدمج واإلستحواذ واإلستعانة باملستشارين املختصين بذلك.  .8

 التغطيـة الجغرافيـة
 ، أدناه بيان تفصيله: جـدة والخبرو  من خالل ثالثة فروع في كال من الرياضتعمل الشركة 

 الهاتـف والفاكـس العنـوان الفـرع
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 الدور الثالث –مركز دارين  املقر الرئيسـي

 شارع االحساء -حي امللز 

 21211ب :  .ص

 11211الرياض 

 هاتف :

1111  202 – 011 

 فاكس :

1111  202 – 011 

  جريرمكتبة  مع االحساء شارع قاطعت فرع الرياض

 األحساءشارع  –حي امللز 

 21211ب :  .ص

  11211الرياض 

 هاتف :

1111  202 – 011 

 فاكس :

1111  202 – 011 

 طريق اإلمام عبد العزيز -الفيصلية  فرع جدة 

 

 هاتف :

1111  202 – 011 

 تحويلة: 

2316 

 206املبنى الهاجري تاور ، رقم  -حي الراكة  فرع الخبـر 

 

 هاتف :

  0222 331 – 013 

 فاكس :

  0000 331– 013 
 

 املؤشرات املاليـة 
 

 قساط املكتتبة :صافي األ 

 

 ،(سعودي  ريال سالب ثمانمئة وثمان وأربعون ألف وأربعمئة وثمان وتسعون  )ريال  (848,498 - ) غمبل م6102بلغ صافي االقساط املكتتبة للعام 

 سالب مليونين وخمسمئة واثنان  وخمسون ألف ومئتين وأربعة وعشرون ريال )(2,552,224 - ) بمبلغ م6107كتتبة للعام املقساط األمقارنة بصافي 

 .(سعودي  ريال
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 التعويضات املدفوعة : 

 

عشر ألف وخمسمئة وستة  ريال )ثالثة ماليين وخمسمئة وإحدى ( 3,511,536 )مبلغ م 6102للعام جمالي التعويضات املدفوعة للعمالء إبلغ 

ريال )تسعة وأربعون مليون وستمئة  ( 49,685,218 ) مقدارهم  6107جمالي تعويضات مدفوعة للعمالء للعام إب(، مقارنة سعودي  ريال وثالثون 

 . (سعودي ريال وخمسة وثمانون ألف ومئتنان وثمانية عشر

 

 
 

 نتائج العمليـات التشغيليـة 

 

سبعة مليون وخمسمائة وثمانية ) 597749612مبلغ  م6102للعام ستثمارات حملة الوثائق إعمليات التأمين مخصوم منها عائد  خسارة تبلغ

ستة مليون وثمانمائة وتسعة وثالثون ألفا و سبعمائة ريال ) 6,839,771 مقداره ربح( مقابل وخمسون ألفا ومائتان وستة وثالثون ريال سعودي 

 م.6107( لعام سعودي  ريال وواحد وسبعون 
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 املصاريـف العموميـة واإلداريـة 

 

ريال ) ثمانية عشر مليون وثمانمئة وواحد وخمسون ألف ومئتان وسبعة (  0494709605 )مبلغ  م6102بلغت املصاريف العمومية واالدارية للعام 

ريال ) تسعة عشر مليون وخمسمئة وسبعة وخمسون ألف  ( 19,557,593 ) دارية مقدارهاإ( مقابل مصاريف عمومية و عشر ريال سعودي

 . م6107( للعام سعودي  ريالوخمسمئة وثالثة وتسعون 

 

 
 

 اإلستثمـارات 

 

وواحد ألف وستمئة  وثالثة عشر وسبعمئةمليون  ثالثون ريال )(   30,713,601) مبلغ م6102جمالي استثمارات الشركة املتاحة للبيع في العام إبلغ 

 للتفصيل املبين أدناه: ( سعودي  ريال
ً
 وفقا

 أسهـم محليـة  صكوك عامليـة صناديق استثمارية األوراق املالية

)
ً
 (  11,583,344 ) (  11,902,006) (  596649670)  القيمة اإلسميــة )رقمـا

)
ً
سبعة ماليين ومئتنان وثمانية  القيمة اإلسميــة )كتابة

وعشرون ألف ومئتان وواحد 

 سعودي. ريال وخمسون 

أحد عشر مليون وتسعمئة 

واثنين ألف  وستة ريال 

 سعـودي.

أحد عشر مليون وخمسمئة وثالثة وثمانون 

 ألف وثالثمئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. 

 

ومئة وخمسة ألف  وستمئة وتسعة وأربعون ريال )ثالثون مليون (   30,649,195) بلغتحيث  م6107ستثمارات خالل العام إل وذلك مقارنة مع ا

 للتفصيل املبين أدناه: ( سعودي  ريال وتسعون 
ً
 وفقا

 أسهـم محليـة  صكوك عامليـة صناديق استثمارية األوراق املالية

)
ً
 (  11,916,218) (  11,647,502) (  7,085,475 ) القيمة العادلـة )رقمـا

)
ً
سبعة ماليين وخمسة وثمانون ألف  القيمة العادلـة )كتابة

 ريال وأربعمئة وخمسة وسبعون 

 سعودي.

أحد عشر مليون وستمئة وسبعة 

وأربعون ألف وخمسمئة واثنين 

 ريال سعـودي.

أحد عشر مليون وتسعمئة وستة عشر 

 ألف ومئتنان وثمانية عشر ريال سعودي. 
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ة ظمأن( حسب ماتتطلبه سعودي ريال ريال )عشرون مليون  20,000,000 وجد وديعة نظامية لدى مؤسسة النقـد العربـ  السـعودي بقيمةت أنهكما 

 مؤسسة النقد العرب  السعودي.

 

 

 
  خرى األ اإلستثمارات 

 

)مليون وتسعمئة وثالثة وعشرون ألف  ( ريال09,619154) ة عادلـة في شركة نجم لخدمات التأمين بقيممين التعاون  إستثمار أتمتلك شركة سند للت

 .  (سعودي ريال وثمانية وسبعون 

 

  املوجـودات 

 

 ثمانمائة وثالثة وسبعون الف واربعمائة وثالثة وسبون ماليين و اربعة ريال )مئة و  (104,873,473)مبلغ  م6102جمالي املوجودات خالل العام إبلغ 

) مئة وتسعة وعشرون مليون ومئة واثنان وثالثون اآلف  ريال( 129,132,547)مقدارها  م6107مقابل اجمالي موجودات خالل العام ، (سعودي ريال

 .(سعودي ريالوخمسمئة وسبعة وأربعون 
 

)تسعة وأربعون مليون وسبعمئة واثنان وسبعون ألف  ريال (49,772,119)مبلغ  م6102جمالي موجودات عمليات التأمين للعام إ حيث بلغ -

)واحد وسبعون مليون  ( ريال71,024,004)مقدارها  م6107جمالي موجودات عمليـات التامين للعام إ( مقابل سعودي ريال ومئة وتسعة عشر

 .(سعودي ريال وأربع وعشرون ألف وأربعة

)خمسة وخمسون مليون ومائه وواحد الف وثالثمائة واربعة  ( ريال55,101,354) مبلغ م6102جمالي موجودات املساهمين للعام إبلغ  كما -

ثمانية وخمسون مليون ومئة ) ريال( 58,108,543)مقدارها  م6107جمالي موجودات املساهمين للعام إ( وذلك مقابل سعودي ريال وخمسون 

 (. سعودي ريال وثمانية اآلف وخمسمئة وثالثة وأربعون 
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  املساهميـن)خسائر( أرباح 

 

عشرة مليون وستمائة وسبعة وخمسون ) ( ريال10,657,378) مبلغقبل الاكاة  م، بلغ صافي الخسائر6102خالل العام  خسائرالشركة  تحقق*

)خمسة ماليين واربعة وعشرون الفا  ( ريال5,024,791بلغ ) م6107للعام  ربحوذلك مقارنة بصافي  ،(سعودي ريال الف وثالثمائة وثمانية وسبعون 

 .(سعودي ريال وسبعمائة وواحد وتسعون 

 

 :ـص علىوالذي ين( 88املـادة )ساس ي نظامها األ  األرباح فيتوزيع  آليةلى الشركة إشارت أ كما

 -املساهمين على الوجه التالي: توزع أرباح" 

 ة.تجنب الاكاة وضريبة الدخل املقرر  -0

( من األرباح الصافية لتكوين إحتياط  نظام ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياط  %61يجنب ) -6

 .إجمالي رأس املال املدفوعاملذكور 

 على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين إحتياط   -1
ً
للجمعية العامة العادية بناءا

 اضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة. 

 ( من رأس املال املدفوع.%7يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن  ) -8

 يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب  األرباح املبقاه. -7

 للقواعد 8يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية املحددة في الفقـرة ) -2
ً
( الواردة أعاله وفقا

 ". هات املختصةاملنظمة لذلك والصادر من الج

 

 الشركة بمعادلة توزيع فائض عمليات التأمين  كما تلتزم
ً
 ة( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاون  الصادر  51)  للمادة  وفقا

 .عن مؤسسة النقد العرب  السعودي

 

 ( : سعودياألرقام باأللف ريال أصـول وخصـوم الشركـة للسنـوات الخمس املاضيـة) 
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  موجـودات عمليات التأمين

 0 0 0 0 1 استثمـارات

 67,430 65,009 25,006 10,528 9,214 ذمم مدينة ،صافي
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 9,437 1,295 3,247 3,556 - صافي -ذمم معيدي التأمين 

 65,480 78,582 75,337 32,508 10,339 نقد وما يعادله

التأمين من االقساط حصة معيدي 

 غير المكتسبة

175 840 6,939 14,779 13,562 

حصة معيدي التأمين من 

 االحتياطات الفنية االخرى

4,502 4,834 20,930 23,618 37,611 

 0 18,791 25,580 11,339 18,915 مطلوب من عمليات المساهمين

 20,184 28,025 15,674 7,419 6,627 موجودات أخرى

موجودات عمليات مجموع 

 التأمين

49,772 71,024 172,713 230,099 213,704 

  موجـودات المساهميـن

 40,146 44,060 38,165 32,572 32,637 استثمارات 

 20,918 21,077 21,243 20,000 20,000 وديعة نظامية 

    1,310 1,310 مستحق من الوديعة النظامية

 49,940 31,569 13,127 1,175 1,154 نقـد ومايعادلـه

 4,901 0 0 0 1 مستحق من عمليات التأمين

 520 1,949 15 3,052 1 موجودات أخرى

 116,425 98,655 72,550 58,109 55,101 مجموع موجودات المساهميـن

 330,129 328,754 245,263 129,133 104,873 مجموع الموجـودات

  مطلوبات عمليات التأمين

 3,404 3,065 6,291 2,760 1,838 التأمين الدائنةذمم معيدي 

 67,696 98,755 23,118 1,041 233 احتياطي االقساط غير المكتسبة 

 90,709 88,763 94,380 24,141 14,831 االحتياطات الفنية االخرى

 51,895 39,516 48,924 43,082 32,870 مطلوبـات أخرى

 213,704 230,099 172,713 71,024 49,772 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

  مطلوبات وحقـوق المساهميـن

 10,322 29,426 36,934 25,769 33,743 زكاة ومطلوبات أخرى

 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 رأس المـال

احتياطي القيمة العادلة 

 لالستثمارات

(1,679) (1,743) 3,850 5,179 11,410 

 (105,307) (135,950) (168,234) (165,917) (176,963) خسائر متراكة(أرباح مبقاة ) 



 

Page 13 of 29 

 

 األرقام باأللف ريال سعودي( : املاضية الخمس السنوات الشركة خاللأعمـال ستعراض نشاط ا( 

 

  التشغيليـةالفروقـات الجوهريـة في النتائج 
 

 . % 64ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره  132,883ريال، مقابل 47,958( GWPبلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة ) -0

 .% 67ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره  2,552,224-ريال، مقابل  848,498-( NWPبلغ صافي أقساط التأمين املكتتبة ) -6

 .% 64قدره  بإنخفاضريال للعام السابق، وذلك  16,902,445-ريال،مقابل  6,058,550-بلغ صافي املطالبات املتحملة  -1

 ال يوجد صافي أرباح )خسائر( استثمارات حملة الوثائق. -8

 منها عائد استثمارات حملة ال -7
ً
ريال،  7,558,236- وثائق )نتائج العمليات التشغيلية(بلغ فائض )عجا( عمليات التأمين مخصوما

 .ريال للعام السابق 6,539,771مقابل 

ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره  1,817,294ريال، مقابل  768,750بلغ صافي أرباح )خسائر( استثمارات أموال املساهمين  -2

58 %. 

 .ريال للعام السابق 5,024,791ريال، مقابل  10,657,378- الاكاة قبلبلغ صافي الربح )الخسارة(  -5

 ريال للعام السابق. 0.25 مقابل ريال، 0.53-ربحية )خسارة( السهم  بلغت -4

مجموع مطلوبات وحقوق 

 المساهمين

55,101 58,109 72,550 98,655 116,425 

مجموع المطلوبات، وفائض 

عمليات التأمين، وحقـوق 

 المساهميـن 

104,873 129,133 245,263 328,754 330,129 

 التغير م2012 م2013 م2014 م2015 م6102 النشاط

 انخفاض% 330,129 328,754 245,263 129,133 104,873 مجموع الموجودات

اجمالي اقساط التأمين 

 المكتتبة

 انخفاض% 183,528 227,966 123,739 133 48

التأمين صافي اقساط 

 المكتتبة

 ارتفاع% 138,134 179,252 72,881 2,552- 848 -

صافي اقساط التأمين 

 المكتسبة

 انخفاض% 140,191 149,411 140,677 13,429 704 -

اجمالي التعويضات 

 المدفوعة

 انخفاض% 141,976 132,801 116,378 49,685 3,512

صافي المطالبات 

 المتكبدة

 ارتفاع% 92,513 123,264 100,170 16,902- 6,059-

اجمالي مصاريف 

 اإلكتتاب

 انخفاض% 117,135 155,014 143,959 7,618- 8,187-

نتائج العمليات 

 التشغلية

 انخفاض% 5,196- 40,119- 25,921- 6,839 7,558-

 انخفاض% 4735- 29,414- 29,533- 5,025 10,657 - صافي الدخل
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ريال للعام السابق، وذلك  32,339,402ريال، مقابل 21,357,677 (األقلية حقوق  استبعاد بعد)املساهمين  حقوق  بلغ إجمالي -,

 .%34بانخفاض قدره 

 ريال يون مل 08 بواقع املكتسبة االقساط صافي في االنخفاض الى السابق بالعام مقارنة العام الحالي خالل الخسارة سبب يعود -01

 واالنخفاض %28 بنسبة املتحملة املطالبات صافي في الايادة و ريال مليون  6 بواقع التأمين اعادة عمولة في االنخفاض وكذلك

 .%74 بنسبة املساهمين استثمارات ارباح في

 الخارجي ورد فيه ما يلي: لفت االنتباه في تقرير املراجع -00

 الى باالضافة املال راس من %44.7 تمثل. سعودي ريال مليون  055قدرها  متراكمة خسائر الشركة لدى. 6102 ديسمبر 10 في كما

 صدارا من ٌمنعت قد الشركة فان. اخرى  ناحية ومن. النظامية املالءة هامش متطلبات من االدنى الحد على الشركة تحافظ لم. ذلك

 الدعم على اساس ي بشكل يعتمد الشركة استمرار ان(.  م6108 سبتمبر 5 املوافق) هـ0817 القعدة ذو 06 منذ جديدة تامين وثائق

 التامين لقطاع مةاملنظ و املشرفة الجهة قبل من عليها املنصوص املتطلبات لتلبية املالية الهيكلة اعادة و املساهمين قبل من املالي

 يوجد.اعاله ذكر ما على بناء و. مربحة تشغيلية اعمال على استحواذ الى يؤدي مما جديدة تأمين وثائق اصدار عن الحظر رفع وبهدف

 . التشغيلية االعمال الستمرار الشركة ادارة مجلس من نية وجود من الرغم على االستمرار، على الشركة قدرة في شك
ً
. ذلكل ووفقا

 القعدة ذو ,  في كما(. 6-6) ايضاح في موضح هو كما االستمرارية مبدأ اساس على املوجاة األولية املالية القوائم هذه اعداد تم فقد

 العادية غير العمومية الجمعية دعوة ان وكما املال، راس زيادة الشركة إدارة مجلس اقترح(. م6108 سبتمبر 8 املوافق) هـ0817

  وذلك النظامية املوافقات و املتطلبات بعض تلبية على معلقة
ً
 . الشركات نظام من 084 املادة ملتطلبات وفقا

 راس زيادة بخصوص السعودي العرب  النقد مؤسسة من مشروطة موافقة على الشركة حصلت 6107 عام من الثالث الربع خالل

 على ذلك عن االعالن وتم املحددة املهلة وضمن املشروطة املوافقة في الواردة املتطلبات بجميع بالوفاء الشركة قامت وقد. املال

 على الشركة حصلت 6102 يناير 64 بتاريخ. 6102 يناير 1 بتاريخ( تداول ) السعودية املالية بالسوق  الخاص االلكترون  املوقع

 مؤسسة من بطلب 6102 مايو 07 في الشركة قامت. السعودي العرب  النقد مؤسسة من املال رأس بايادة الخاصة النهائية املوافقة

 بتاريخ املوافقة على الشركة وحصلت(. سعودي ريال مليون  011) سهم مليون  01 بواقع املال راس بتخفيض السعودي عرب ال النقد

 التمويل بيت قام. 6102 يونيو 07 بتاريخ السعودية املالية السوق  لهيئة والتخفيض الايادة ملفات تقديم تم. 6102 يونيو 6

 نوفمبر 64 بتاريخ املال سوق  هيئة من امللف سحب تم وقد املال راس زيادة في االكتتاب عملية من باالنسحاب الكويتي السعودي

 املالية السوق  هيئة من املال رأس تخفيض ملف سحب تم وقد اخر اكتتاب متعهد من عروض على الحصول  يتم ان الى 6102

 .اخر اكتتاب متعهد تعيين بعد املال رأس زيادة ملف مع تقديمه اجل من 6102 ديسمبر 2 بتاريخ

  
ً
  اإلدارة بمجلس عضو كل يكون  أن يجب الشركات، نظام من 24 املادة لنص وفقا

ً
 أسهم من سهم االف عشرة عن يقل ال ما مالكا

 5 املوافق) هـ0817 القعدة ذو 06 بتاريخ قرارها السعودي املال سوق  هيئة أصدرت فقد( 6-6) اإليضاح في مبين هو كما الشركة

 (. تداول ) السعودي املالي السوق  في الشركة أسهم في التداول  بوقف( م6108 سبتمبر
ً
 اإلدارة مجلس أعضاء فإن لذلك، ووفقا

 .األسهم من األدنى الحد شراء على قادرين غير أعاله املذكور  التداول  وقف لتاريخ عقبا املعينين

  املوجاة األولية املالية القوائم هذه إعداد تم 
ً
  وليس(. 18) رقم الدولي املحاسبة ملعيار وفقا

ً
 التقارير ملعيار وفقا

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة قبل من الصادر األولية املالية

 قام املقارنة للتوافق مع بيانات العام الحالي.تم اعادة تبويب بعض أر  -06
 

 اإلفصاحات حسب اللوائح النظاميـة 
 

 اإللتزام بالئحة حوكمة الشركـات 
 

 من: مساهمي الشركة، ومجلس إدارتها، واإلدراة التنفيذية،  يقصد بالحوكمة
ً
تراتيجيات لها وسياستها واسبيان هيكمهام ومسؤوليات وصالحيات كال

، ملاليةاالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق بكافة ماورد في وقد التزمت الشركة  ،ها مع أصحاب املصالح، والطرق التي تتعامل بعملها

السيما  ،حوكمة السليمة وإجراءات الشفافيةالكرام باإللتزام التام بمبادئ ال ويتعهد مجلس اإلدارة للمساهمينومؤسسة النقد العرب  السعودي، 



 

Page 15 of 29 

 

 ال يات املأن األخالق الشركة، لذا تعتبر للنمو االقتصادي السليم، ويعتبر أحد الركائا األساسية قطاع التأمين هو محط ثقة العمالءوأن 
ً
هنية جاءا

ة إلى إشراك ، باإلضافقرارات الصائبة بكل وضوح وشفافيةيتجاأ من أدائها، وهذا ما يتجلى عبر تعايا وترقية القيم اإليجابية للشركة واتخاذ ال

 وجعل مبدأ املساءلة  املساهمين
ً
 فعليا

ً
 تطبيقا

ً
 على ذلك فقد اعتمد مجلس اإلدارة ال  ،واملحاسبة مطبقا

ً
رفعها ب ئحة حوكمة الشركة وقد أوص ىوبناءا

 تالي:ال والتزمت الشركة بتطبيق كافة مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية بإستثناءللجمعية العامة إلعتمادها، 

 الخطة التصحيحية أسباب عدم اإللتزام/ الوضع الحالي نص املادة رقم املـادة )الفقرة(

بند  –العاشرة )ب( 

 (3رقم )

 بةمناس رقابية أنظمة تطبيق من التأكد

 تحديد خالل من وذلك املخاطر، إلدارة

 هتواج قد التي املخاطر عن العام التصور 

 بشفافية. وطرحها الشركة

 إدارة املخاطر في الشركةعدم تعيين 

 .إليقاف نشاطها

 

 

الحصول على عدم ممانعة 

املؤسسة على تعيين أعضاء لجنة 

والتي من املتوقع املخاطر 

الحصول عليها في الربع األول 

م، ورفع التوصية 6105للعام 

 للمجلس.

 عم العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع العاشرة )هـ(

 حمايتهم أجل من املصالح أصحاب

 حقوقهم. وحفظ

تم اإلنتهاء من إنشاء قواعد السلوك 

املنهي للشركة وال تاال تحت الدراسة 

 املجلس.إلعتمادها من 

تعمل إدارة اإللتزام على إكمال 

 للمتطلبات 
ً
السياسة وفقا

 والتحديثات النظامية.

غياب لجنة املراجعة للدورة الحالية  لجنة املراجعة )) بكافة بنودها(( الرابعة عشرة

م، 6102-15-10والتي بدأت بتاريخ 

 باملهام 
ً
ويقوم مجلس اإلدارة حاليا

 املتعلقة باللجنة.

عدم ممانعة   الحصول على

مؤسسة النقد على اعضاء 

اللجنة ومن ثم الدعوة للجمعية 

والتي من  العمومية لتعيينهم

املتوقع الحصول عليها في الربع 

 .م6105األول للعام 

الخامسة عشرة )ج( 

 (2بند رقم ) –

 ةاملطلوب لالحتياجات السنوية املراجعة

 مجلس لعضوية املناسبة املهارات من

 واملؤهالت للقدرات وصف وإعداد اإلدارة

 يف بما اإلدارة، مجلس لعضوية املطلوبة

 أن يلام الذي الوقت تحديد ذلك

 .اإلدارة مجلس ألعمال العضو يخصصه

تحت دراسة لجنة الترشيحات 

واملكافآت للدورة الحالية والتي بدأت 

-10هـ املوافق 0814-16-10بتاريخ 

 . م00-6102

 

الخامسة عشرة )ج( 

 ( 2بند رقم ) –

 مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد

 عم يتفق بما معالجتها واقتراح اإلدارة،

 الشركة. مصلحة

تحت دراسة لجنة الترشيحات 

واملكافآت للدورة الحالية والتي بدأت 

-10هـ املوافق 0814-16-10بتاريخ 

 .م00-6102

تتوقع اللجنة إجراء عدة توصيات 

جدية في هذا الجانب وترفع 

للمجلس خالل الربع األول للعام 

 م.6105

الخامسة عشرة )ج( 

 ( 0بند رقم ) –

 استقاللية من سنوي  بشكل التأكد

 أي وجود عدم و املستقلين، األعضاء

 يشغل العضو كان إذا مصالح تعارض

 أخرى.  شركة إدارة مجلس عضوية

تحت دراسة لجنة الترشيحات 

واملكافآت للدورة الحالية والتي بدأت 

-10هـ املوافق 0814-16-10اريخ بت

 .م00-6102

 

الخامسة عشرة )ج( 

 ( 6بند رقم ) –

وضع سياسات واضحة لتعويضات 

وكبار  اإلدارةومكافآت أعضاء مجلس 

التنفيذيين، و يراعى عند وضع تلك 

السياسات استخدام معايير ترتبط 

 باألداء.

تحت دراسة لجنة الترشيحات 

أت والتي بدواملكافآت للدورة الحالية 

-10هـ املوافق 0814-16-10بتاريخ 

 .م00-6102

تدرس اللجنة احتمالية 

اإلستعانة بمستشار متخصص 

 في هذا املجال.
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 كبار املساهميـن 
 

 إجمالـي القيمـة عدد األسهم نسبة امللكيـة  الجنسيـة  املساهمـون  م

 ريال  1191119111 سهم 191119111 %07 إماراتيـة  شركة الخانـة للتأميـن 1

 ريال 0491119111 سهم 094119111 %, سعوديـة شركة عمر عبدالفتاح العقاد 2

 

 حقوق املساهميـن 
 

 على لحصول ا في والحق توزيعها، يتقرر  التي األرباح من نصيب على الحصول  في الحق خاص وبوجه بالسهم، املتصلة الحقوق  جميع للمساهمين

 في تصرفال وحق قراراتها، على والتصويت مداوالتها في واإلشتراك املساهمين، جمعيات حضور  وحق التصفية، عند الشركة موجودات من نصيب

 بمصالح يضر ال بما معلومات وطلب اإلستفسار وحق املجلس، أعضاء على املسؤولية دعوى  ورفع اإلدارة مجلس أعمال مراقبة وحق األسهم،

 . التنفيذية ولوائحه املالية السوق  نظام مع يتعارض وال الشركة

 

 أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ أعضاء  تسعة( ,يتكون مجلس إدارة شركة سند للتأميـن التعاون  من )
ً
م وملدة ثالث سنوات 6102-15-10وفقا

 وهم كالتالي: م، ,610-12-11تنتهي بتاريخ 
 

حالة  اسم العضو  م

 العضويـة

تاريخ  تاريخ التعيين

 اإلستقـالة

مناصب أخرى 

يشغلها العضو 

 في الشركة 

الشركات املساهمة التي 

 يشارك في مجلس إدارتها

عدد األسهم 

 اململوكة

عبدالحميد عبدهللا د.  1

 فته

رئيس املجلس 

 غير تنفيـذي –

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد - م11-15-6102

عضو املجلس  د. جميل علي الشهاوي  2

 غير تنفيذي –

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد - م11-15-6102

عضو املجلس  أ. خليفة محمد املهيري  3

 غير تنفيذي –

رئيس مجلس اإلدارة في  ال يوجد - م11-15-6102

 ،شركة الخانة للتأمين

ونائب رئيس مجلس إدارة 

شركة الجرافات 

البحرية، ورئيس مجلس 

إدارة شركة أبو ظبي 

القابضة، وعضو مجلس 

الصفوة إدارة شركة 

للخدمات املالية 

، نائب رئيس اإلسالمية

مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي لشركة 

 .الربيعمجموعة 

ممثل لشركة 

الخانة املالكة 

ما قيمته 

07%  
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أ. دحام الفندي  2

 املاروعـ 

عضو املجلس 

 غير تنفيذي  –

مجلس اإلدارة في عضو  ال يوجد - م11-15-6102

 شركة الخانة للتأمين

ممثل لشركة 

الخانة املالكة 

ما قيمته 

07%  

أ. سليمان محمود  0

 هـالل

عضو املجلس 

 –املنتدب

 تنفيذي

 ال يوجد ال يوجد الرئيس التنفيذي - م11-15-6102

أ. عايا محمد  6

 القحطـان 

عضو املجلس 

 مستقل  –

 ال يوجد ال يوجد  - م11-15-6102

عضو املجلس  أ. يايـد صالح السبيعـ  1

 مستقل  –

 ال يوجد ال يوجد  - م11-15-6102

م. حسان عبـاس  1

 مغازل 

عضو املجلس 

 مستقل  –

 ال يوجد ال يوجد  - م11-15-6102

عضو املجلس  فهد العجـالن .أ 0

 مستقـل  –

-00-62 م11-15-6102

 م6102

 ال يوجد ال يوجد 

 

 

 مالحظـات: 

ركـات، وحيث الش نظام من 68 املادة بحسب املجلس لعضوية تأهيل ( أسهمسهم 09111) اإلدارة مجلس أعضاء يملكها التي األسهم تمثل -

يمتلك أي  ملوبالتالي  الشركة، أسهم في التداول  بإيقاف قض ى الذي املال سوق  هيئة لقرار الحق بتاريخ املجلس ضاءأع كافة تعيين تم  

 .الشركات نظام من 24 للمادة وفقا اإلدارة مجلس في عضويتهم فترة خالل مسؤوليتهم لضمانبصفتهم الشخصية الشركة  في أسهممنهم 

( عضو تنفيذي، مع وجود مقعد شاغر إلكمال 0( ثالثة أعضاء مستقلين، َو )1( أربعة أعضاء غير تنفيذيين، َو )8يتركب املجلس من ) -

 للنظام األساس ي للشركة.,عدد األعضاء )
ً
 ( تسعة أعضاء وفقا

 ركة.شركة الخانة للتأمين بصفتها الشريك اإلستراتيجي للش املاروعي الفندي دحام/ واألستاذ املهيري  محمد خليفة/ األستاذ من كل يمثل -

 أي من أقاربهم من الدرجة األولى.اليوجد أية أدوات دين أو أسهم ذات مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية بالشركة أو  -

  .م6102بين الشركة أو أي طرف ذا عالقة خالل  ال يوجد أية صفقة أو عقود تم إبرامها -

 لم يتم تعيين نائب لرئيس مجلس اإلدارة حتى تاريخه.  -
 

 : املؤهالت والخبرات

 املؤهالت والخبـرات املنصب السابق املنصب الحالي العضـو

د. عبدالحميد 

 عبدهللا فته

أستاذ جامعي )جامعة امللك  رئيس مجلس إدارة الشركة 

وال ياال حتى  –سعود( 

 تاريخه.

حاصل على درجة الدكتوراة في اللغويات من 

في فرنسا ودرجة  Rene DesCarteجامعة 

 Prestonاملاجستير في املوارد البشرية من جامعة 

و  Sorbonneوكذلك درجة املاجستير من جامعة 

 ،له خبرة طويلة في العمل كملحق ثقافي وأكاديمي

منذ عام  سعود امللك بجامعة جامعي أستاذوهو 

 م.6111
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د. جميـل علي حسن 

 الشهـاوي 

عضو مجلس إدارة الشركة 

 غير تنفيذيال

 وال – مستشار موارد بشرية

 ياال حتى تاريخه.

حاصل على درجة الدكتوراة في املوارد البشرية من 

ودرجة املاجستير في املوارد   Hamdarجامعة

وهو  A.D.L. Bostonالبشرية من جامعة 

ة والشؤون بمجال املوارد بشريخبير  متخصص

 11اإلدارية حيث بلغت إجمالي سنوات الخبرة 

القطاع الخاص كالبنك  شركات سنة توزعت في

األهلي التجاري وجهات حكومية كجامعة امللك 

 عبدالعايا.

أ. خليفة محمد 

 املهيري 

عضو مجلس إدارة الشركة 

الغير تنفيذي، ورئيس مجلس 

أمين إدارة شركة الخانة للت

التعاون ، ونائب رئيس مجلس 

إدارة شركة الجرافات البحرية، 

ورئيس مجلس إدارة شركة أبو 

ظبي القابضة، وعضو مجلس 

إدارة شركة الصفوة للخدمات 

نائب رئيس ، املالية اإلسالمية

مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي لشركة مجموعة 

 .الربيع

عضو مجلس إدارة الغرفة 

أبو  –التجارية والصناعية 

عضو مجلس إدارة و ظبي، 

للسياحة املؤسسة الوطنية 

والفنادق، وعضو مجلس 

إدارة شركة أبو ظبي للمواد 

الغذائية، وعضو مجلس 

إدارة الغرفة العربية األملانية 

 للتجارة.

 املحاسبة في البكالوريوس شهادة على صلاح

من جامعة اإلمارات العربية  األعمال وإدارة

 اإلمارات دولة في األعمال رجال أبرز  املتحدة وأحد

 ةاإلدار  مجلس رئيس نائب وهو املتحدة، العربية

 روبايا املجموعة لشركة التنفيذي والرئيس

 يف الرائدة التجارية الشركات من واحدة الشركات،

  . ظبي أبو إمارة

أ. دحام الفندي 

 املزروعـي

عضو مجلس إدارة الشركة 

 نائب رئيسالغير تنفيذي، و 

مجلس إدارة شركة الخانة 

 للتأمين التعاون . 

عضو مجلس إدارة ملركا أبو 

ظبي للتأهيل، وعضو مجلس 

إدارة لشركة بير كابيتال، 

مدير مشاريع ملكتب األمين 

محلل مشاريع لتطوير العام، 

مركا امبريال كوليدج لندن 

 للسكري، وغيرها.

 لاألعما إدارة في البكالوريوس شهادة على صلاح

حاصل على وهو لجامعة االمريكية الوطنية من ا

كذلك و  شهادة تقدير من صندوق أبو ظبي للتنمية

مركا زايد للتنسيق والتنمية شارك في عدة دورات 

تدريبية في القيادة الشخصية وتحليل املخاطر في 

تمويل املشاريع ودورات متعددة في املوارد البشرية 

ين فحيث بدأ مساره املنهي كمنسق شؤون املوظ

بشركة ادكو ترأس بعدها عده مناصب على 

 مستوى اإلمارة.

أ. سليمان محمود 

 هـالل

عضو مجلس اإلدارة املنتدب، 

 والرئيس التنفيذي للشركة.

الرئيس التنفيذي لشركة 

عناية السعودية للتأمين 

 .التعاون 

في إدارة األعمال حاصل على شهادة البكالوريوس 

ولديه خبرات من جامعة امللك عبدالعايا 

سنة تقلد خاللها  60مصرفية وتأمينية ألكثر من 

عدة مناصب منها الخدمات اإللكترونية البنكية 

ومن ثم مدير عمليات التأمين ومدير مبيعات 

التأمين ونائب الرئيس التنفيذي للبنك األهلي 

التجاري ومدير أعمال التأمين و الرئيس التنفيذي 

أن األستاذ سليمان  لشركة عناية ، مع اإلشارة إلى

هالل يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة 

 .م6107-17-08منذ تاريخ 
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أ. عزيز محمد 

 القحطـاني

عضو مجلس إدارة الشركة 

املستقل، وعضو مجلس إدارة 

ورئيس لجنة املراجعة شركة 

التدريع للصناعة، وهو عضو 

لجنة املراجعة لشركة الخدمات 

لإلستقدام وشركة العناية 

وشركة إبتكار والعلوم الطبية 

األعمال، وهو نائب الرئيس 

التنفيذي للمراجعة الداخلية 

لشركة البترول والكيماويات 

 التعدين.و 

عضو لجنة املراجعة للشركة 

السعودية للطباعة 

، املدير املالي والتغليف

لشركة مثلث األعمال، املدير 

التنفيذي للمراجعة 

الداخلية للمجموعة 

السعودية لألبحاث 

والتسويق، املدير التنفيذي 

للمراجعة الداخلية للشركة 

الوطنية للتنمية الاراعية 

 )نادك(.

اجستير في املحاسبة من حاصل على شهادة امل

رة يه خبدجامعة امللك فهد للبترول واملعادن، ول

في مجال املراجعة الداخلية سنة 61ية عمل

في عدة قطاعات وهو حاصل واملحاسبة واملالية 

( من CFCعلى شهادة املستشار املالي  املعتمد )

املعهد املالي لالستشاريين املاليين وكذلك شهادة 

( من االكاديمية MFCعتمد )املراقب املالي امل

 االمريكية لإلدارة املالية.

أ. يزيـد صالح 

 السبيعـي

عضو مجلس إدارة الشركة 

املستقل، ومستشار مستقل 

 لعدد من الشركات.

مدير عام شركة جواء 

للتقنية، نائب الرئيس 

للشؤون التنظيمية ومبيعات 

الجملة لشركة اتحاد عذيب 

االتصاالت، مدير عام نظم 

الشبكات لشركة االتصاالت 

 السعودية.

حاصل على شهادة املاجستير في علوم الحاسب 

، لديه خبره في مجال Coloradoاآللي من جامعة 

التقنية ونظم الشبكات واملعلومات تصل إلى 

 العامة، اإلدارة معهد في كمحاضر عملسنة ، 05

 االتصاالت شركة في  مناصب عدة وتقلد

 كةالشب هيكلة إسهامات عدة له وكانت السعودية

 سعوديةال االتصاالت هيئة مع بالتعاون  اململكة في

ما كوالتقنية  للعلوم عبدالعايا امللك ومدينة

من  متخصصة تدريبية دورات عدة على حصل

 عدة معاهد دولية.

م. حسان عبـاس 

 مغازل 

عضو مجلس إدارة الشركة 

املستقل، ومدير مركا التعلم 

 األمثل للتدريب.

تطوير املهندسين في  مسؤول

 شركة ارامكو السعودية.

 هندسةحاصل على شهادة البكالوريس في ال

سعود، بلغت خبرته  امللك جامعة من كيميائيةال

 مجالسنة منها في 65سنة، قض ى  10اإلجمالية 

ألتحق يليها  السعودية أرامكو شركة في البترول

 التوستماستربالقطاع الخاص وهو عضو لجنة 

 و دورات، عمل على عدة القيادة و للخطابه

كفريق، قدم  والعمل اإلتصال فن في محاضرات

 للفروع التطويري  البرنامجعدة دروات من بينها 

 الخطة ومقومات عناصرية وكذلك املصرف

إلى جانب عدة دورات  املخازن  رة إداو  اإلستراتيجية

 . الذات عن والتعبير الثقة وبناء اإلتصال هاراتمل

 

  أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهـممكافآت 

 

 للمادة
ً
 ،كما  0419111( من النظام األساس ي للشركة تكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ )05) وفقا

ً
ريال( سنويا

  0619111بها مبلغ ) تكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم
ً
، ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ ريال( سنويا

ريال( عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان املنبثقة من مجلس  0711ريال( عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات املجلس ومبلغ ) 1111)
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فعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات املجلس أو اللجنة اإلدارة، كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة النفقات ال

 ذلك:  وفيما يلي بيان ،صروفات السفر واإلقامة واإليواء، .. إلخالتنفيذية بما في ذلك م
 

 م2016-06-30الدورة املنتهية في 

 إجمالي املبلغ املدفـوع الصفـة  م 

  ريال سعودي 619111 رئيس املجلـس 1

 ريال سعودي0119111 األعضاء 2
 

 م2016-01-03الدورة الحالية في 

 إجمالي املبلغ املدفـوع الصفـة  م 

 ريال سعودي 0119111 رئيس املجلـس 1

 ريال سعودي 7119111 األعضاء 2

 . مجلس إدارة الشركة أي راتب أو تعويضأعضاء توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد  وال
 

  املدير املالي أو أقاربهم من الدرجة األولى أو أو الرئيس التنفيذي عضاء مجلس االدارةأل عقود فيها مصلحة 
 

 لى ذلك.س عال توجد أية أعمال أو عقود فيها مصلحة ألعضاء املجلس أو كبار التنفيذين أو املدير املالـ  أو أقاربهم من الدرجة األولى ويقر املجل
 

  كبـار موظفـي اإلدارةتعويضـات ومزايا 
 

 م: 6102للعام ملخص وفي مايلي  ،كبار موظف  اإلدارة التنفيذية للشركة تتضمن مكافأة
 

من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس  ( خمسة0)ما حصل عليه  البيـــان

 التنفيذي واملدير املالي ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات

 ريال سعودي 3,187,107 رواتب ومزايا قصيرة األجل

 ريال سعودي 1,198,000 البـدالت

 ريال سعودي 1,194,050 السنويـة الدورية و املكافآت 

 - الخطط التحفيـزية

 ريال سعودي 285,698 تعويضـات نهاية الخدمـة

 - تعويضات ومزايـا أخرى 

 ريال سعودي 5,864,855 اإلجمــــــــــــالي

 . أي راتب أو تعويض أحد كبار التنفيذيينتوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه  وال
 

 : املؤهالت والخبرات

 املؤهالت والخبـرات املنصب السابق املنصب الحالي اإلسـم

عضو مجلس اإلدارة  أ. سليمان محمود هـالل

املنتدب، والرئيس 

 التنفيذي للشركة.

الرئيس التنفيذي 

لشركة عناية 

السعودية للتأمين 

 التعاون .

من جامعة حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال 

ولديه خبرات مصرفية وتأمينية ألكثر من  ،جدةامللك عبدالعايا

سنة تقلد خاللها عدة مناصب منها الخدمات اإللكترونية  60

البنكية ومن ثم مدير عمليات التأمين ومدير مبيعات التأمين 

الرئيس التنفيذي للبنك األهلي التجاري ومدير أعمال ونائب 

التأمين و الرئيس التنفيذي لشركة عناية ، مع اإلشارة إلى أن 
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األستاذ سليمان هالل يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة 

 .م6107-17-08منذ تاريخ 

الرئيس التنفيذي  أ. عاطف أحمـد علي

 للعمليات.

الرئيس التنفيذي 

ة للشؤون الفين

لطوكيو مارين في 

جمهورية مصر 

 العربية.

بكالوريس تجارة في املحاسبة من جامعة عين حاصل على شهادة 

كما حصل على دبلوم متقدم  جمهورية مصر العربية،– شمس

سنة مركاة 01له خبرة ( ACIIفي التأمين وهو حاصل على شهادة )

في مجال التأمين كما شارك في عدة دورات تدريبية ومؤتمرات 

 متخصصة.

أ. مؤيـد عبدالكريم 

 عبيـدات

الرئيس التنفيذي 

 للمالية.

املدير املالي لشركة 

أبناء حسن 

عبدالكريم 

 القحطان  للتجارة

حاصل على شهادة البكالوريس في املحاسبة من جامعة اليرموك 

( عن ACPAاململكة األردنية الهاشمية، وحصل على مؤهل )–

املجمع العرب  للمحاسبين القانونيين في األردن تصل خبرته حتى 

ملحلي اسنة تنقل فيها بين عدة شركات تأمين على املستوى 01

 اإلقليمي. و 

 

 تعويضـات ومزايا موظفيــن الشركة 
 

 

 القيـمة بالريــال البيـــان

 ريال سعودي  3,509,025 الرواتب والتعويضات

 ريال سعودي 1,081,632 البـدالت

 ريال سعودي 304,979 املكافآت الدوريـة والسنويـة 

 - الخطط التحفيـزية 

 ريال سعودي 872,200 تعويضـات نهاية الخدمـة

 - تعويضات ومزايـا أخرى 

 ريال سعودي 5,767,836 اإلجمــــــــــــالي

 أو احتياطيات أنشئت ملوظف  الشركة . استثماراتكما أنه اليوجد هناك أية 
 

  م2016وكشف الحضور للعام مجلس اإلدارة اجتماعات 
 

ى وتظل املسؤولية النهائية عل، مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها

 أو فوض جهات أو 
ً
أفراد آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى املجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة املدة املجلس حتى وإن شكل لجانا

 ق كما يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام،وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية، أو أي مصدر موثو 

 . آخر

وتغيب عن ، م30/06/2016للدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ م 2016-02-10بتاريخ م 2016ام تم عقد اجتماع واحد ملجلس اإلدارة للع

 من: األستاذ/ خليفة املهيري، واألستاذ/ دحام املزروعي، 
ً
 حيث أصدر املجلس عدد من القرارات، من أهمها: اإلجتماع كال

 

 بسحب ملف زيادة رأس املال، وإلغاء العقد املوقع معهم. BMG رفض املجلس توصية شركة  .0

 تعيين الهيئة الشرعية. .6

 م.6102املوافقة على مقترح امليزانية للسنة املالية  .1

  م.6107املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام  .8

 ملا هو موضح بيانه أدناه للشركة املوافقة على مكافآت أعضاء وسكرتارية املجلس ولجنة املراجعة بما ال يخالف النظام األساس ي .7
ً
 :وفقا
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 مجلس اإلدارة/

 األعضاء غير التنفيذيين األعضاء التنفيذيين رئيس املجلس نوع العضـوية

 - - - املكافآت السنوية 

 ريال سعودي 619111 ريال سعودي 619111 ريال سعودي 619111 عن كل إجتماع

تكاليف تذاكر سفر درجة أولى،  منافع ومميزات أخرى 

النقل وكذلك اإلقامة لحضور 

 اإلجتماعات.

تذاكر سفر درجة أعمال، 

تكاليف النقل وكذلك اإلقامة 

 لحضور اإلجتماعات.

تذاكر سفر درجة أعمال، 

تكاليف النقل وكذلك اإلقامة 

 لحضور اإلجتماعات.
 

 

 

 لجنة املراجعة/

 من خارج املجلـس عضو املجلس َو العضو التنفيذي العضويـة نوع 

 - - املكافآت السنوية 

 ريال سعودي 69711 ريال سعودي 19111 عن كل إجتماع

تذاكر سفر درجة أعمال، تكاليف النقل  منافع ومميزات أخرى 

 وكذلك اإلقامة لحضور اإلجتماعات.

تذاكر سفر درجة أعمال، تكاليف النقل 

 وكذلك اإلقامة لحضور اإلجتماعات.
 

 أمناء اللجـان )السكرتارية(/

 أمين لجنة املراجعة  أمين سر املجلس العضويـة نوع 

 - - املكافآت السنوية 

 ريال سعودي 09111 ريال سعودي 09111 عن كل إجتماع

تذاكر سفر درجة أعمال، تكاليف النقل  منافع ومميزات أخرى 

 وكذلك اإلقامة لحضور اإلجتماعات.

تذاكر سفر درجة أعمال، تكاليف النقل 

 لحضور اإلجتماعات.وكذلك اإلقامة 

 

 :م01/01/2016بتاريخ  بدأتوالتي  الحاليةم للدورة 2016ملجلس اإلدارة للعام اجتماعات  ( خمسة0)تم عقد كما 

اإلجتماع/ 

 الحضور 

 أ. يزيد أ. عزيز م. حسان أ. سليمان أ. فهد د. جميل  د. عبدالحميد أ. دحام  أ. خليفة 

 حضر حضر حضر حضر متغيب حضر حضر  متغيب حضر 31-01-2016

حضر )توكيل  حضر حضر متغيب متغيب 01-01-2016

 العضو أ.سليمان(

 حضر حضر حضر حضر

 حضر حضر حضر  حضر متغيب حضر حضر متغيب متغيب 21-01-2016

 حضر حضر حضر حضر متغيب حضر حضر متغيب متغيب 01-11-2016

حضر )تفويض  حضر حضر متغيب متغيب 22-11-2016

 جميل(للدكتور 

 حضر حضر حضر حضر

إجمالي 

/ الحضور 

 اإلجتماعات

0 :7 1 :7 7 :7 7 :7 6 :7 7 :7 7 :7 7 :7 7 :7 
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 : همهاأمن ، العديد من القراراتستة اجتماعات  (6م والبالغ عددها )2016خالل العام  جلساته  فيصدر املجلس أهذا وقد 

للتوافق مع تحديثات األنظمة ذات العالقة على أن تتم املوافقة النهائية عليها  الداخلية بعد التعديالتسياسة حوكمة الشركة  اعتماد .0

.من الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم الدعوة إليه
ً
 ا الحقا

 م وملدة ثالث سنوات.10/15/6102خ رئيس املجلس للدورة الحالية والتي بدأت من تاريوتعيين إنتخاب  .6

 م وملدة ثالث سنوات.10/15/6102خ للدورة الحالية والتي بدأت من تارية املنتدب وتعيين عضو مجلس اإلدار إنتخاب  .1

 تعيين أمين سر املجلس. .8

 لدورة املجلس الحالية  تشكيل اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة .7
ً
 م وملدة ثالث سنوات.10/15/6102خ والتي بدأت من تاريوفقا

 افة الصالحيات والتفاويض السابقة.حيات وإلغاء كتفويض رئيس املجلس د.عبدالحميد فته بكافة الصال  .2

د بع سحب ملف الشركة الخاص بايادة وتخفيض رأس مال الشركة وطلب مهلة إضافية لتقديم خطاب متعهد تغطية جديد رفض .5

 سحب املستشار املالي بيت التمويل الكويتي تعهده بالتغطية.
 

  لجـــان مجلس اإلدارة: 

 :اللجنـة التنفيـذية /1

 -اللجنـة: ومهام اختصاصات

 التي أو لهامةا التشغيل أمور  تناول  بالشركة،وفي املتعلقة االستراتيجية األمور  إعداد في سند لشركة التتنفيذي الرئيس مساندة .0

 بإستراتيجية الشركة  . ترتبط

 املساهمينو  واملوظفين والعمالء املساهمين بمصالح يتعلق فيما أعمالها تطوير في سند لشركة االستراتيجية األهداف اقتراح .6

 .اآلخرين

 مراجعة أعمال الشركة بشكل دوري وامليزانيات املعتمدة في ذلك ومقارنتها بما تم إنجازه . .1

 .سند لشركة املعتمدة االستراتيجية أساس على العمل ألقسام السياسة توجيهات على االتفاق .8

 حسبما ةاإلدار  مجلس موافقة على الحالية،بناء األساسية األنشطة خارج الجغرافي التنوع أو الجديدة األعمال فرص وتنفيذ تحديد .7

 .يلام

 .الشركة واتفاقيات الهامة أو االستراتيجية التحالفات جميع اعتماد .2

 .سند شركة أنحاء كافة في العليا اإلدارة إلى الصالحيات من الصحيحة املستويات تفويض ضمان .5

 .سند شركة في الداخلية والضوابط املخاطر ومراقبة والتنسيق السيطرة ضمان .4

 .اللاوم عند للتغير التوصيات وتقديم سند لشركة التنظيمي الهيكل مراجعة .,

 .املجلس قبل من اللجنة إلى تحال أخرى  أمور  أي بشأن القرار واتخاذ دراسة .01

 .ملجلسا اجتماع عقد فيها يتعذر التي الحالت في املجلس اجتماعات بين تطرأ التي العاجلة األمور  في املجلس عن نيابة العمل .00

 :م 2016للعام  كما عقدت اللجنة اجتماعين

اإلجتماع 

 /الحضـور 

 –أ. يزيد السبيعي 

 رئيس اللجنة

 )عضو مستقل(

 –أ. سليمان هالل 

 عضو اللجنة

 )عضو تنفيذي(

 –م. حسان مغازل 

 عضو اللجنة

 )عضو مستقل(

 –أ. ماجد الجعيد 

 أمين السر

 –أ. مازن شهاوي 

 أمين السر

 - حضر حضر حضر حضر م16-01-2016

 حضر - حضر حضر حضر م01-12-2016

 6: 0 6: 0 6: 6 6: 6  6: 6 اإلجمـالي
 

 : هافي اجتماعين للجنة، جاء (2، )م2016خالل العام   اللجنةعقدت هذا وقد 

 م.6102-14-02ين أ. ماجد الجعيد أمين سر للجنة لالجتماع املنعقد بتاريخ تعي .0

 ت للشركة وأثر ذلك املالي والفني.دراسة تغيير موقع مركا املعلوما .6
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 .م6102-06-10شهاوي أمين سر للجنة لالجتماع املنعقد بتاريخ  ن تعيين أ. ماز  .1

 مناقشة عرض مستشار ملتابعة الحوكمة وتطبيقها ومستشار مرشح آخر ملتابعة ملف زيادة رأس املال وتقديم حلول مقترحة. .8
 

 أنه م6102-00-10هـ املوافق 0814-16-10بتاريخ حيث تم استالم موافقة مؤسسة النقد العرب  السعودي بتعيين أعضاء اللجنة التنفيذية 
ً
، علما

 م.6102-12-11للدورة املنتهية في  لم يتم عقد إجتماع للجنة

 

 لجنة املراجعة/ 2

 -اللجنـة: ومهام اختصاصات

الداخلية وإدارة اإللتزام في الشركة لضمان فاعليته في تنفيذ مهامه وواجباته املحددة من قبل مجلس اإلشراف على إدارة املراجعة  .0

 اإلدارة وفقا ملا هو مقرر في الئحة عمل لجان املراجعة الصادرة عن مؤسسة النقد .

 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. .6

 التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بامللحوظات الواردة فيها.دراسة تقارير  .1

 على هذا االقتراح يجب مراعاة استقالليتهم . .8
ً
 االقتراح على مجلس اإلدارة بالتعيين والفصل وتعويض املحاسبين القانونيين ،وبناءا

 ط خارج عن نطاق عمل التدقيق املحدد لهم أثناء قيامهم بمهامهم.متابعة أعمال املحاسبين القانونيين، واعتماد أي نشا .7

 دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانون  وإبداء ملحوظاتها عليها. .2

 دراسة ملحوظات املحاسب القانون  على القوائم املالية ومتابعة ما تم في شأنها. .5

 اإلدارة وإبداء الرأي والتوصيات في شأنها. مراجعة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس .4

 مراجعة السياسات املحاسبية املتبعة وإبالغ مجلس اإلدارة بأية أراء وتوصيات بخصوصها. .,

 :م 2016للعام  ( ثالثة اجتماعات3)كما عقدت اللجنة 

اإلجتماع 

 /الحضـور 

رئيس  –أ. ممدوح طنطاوي 

 اللجنة

 )عضو مستقل(

عضو  –أ. معن عشقي 

 اللجنة

 )عضو مستقل(

عضو  –محي الدين نعماني  .أ

 اللجنة

 )عضو مستقل(

 أمين السر –أ. مازن شهاوي 

 حضر معتذر حضر حضر م10-02-2016

 حضر حضر حضر حضر م13-02-2016

 حضر حضر حضر متعذر م23-06-2016

 1: 1 1: 6 1: 1 1: 6 اإلجمـالي
 

م للدورة املنتهية 6107-01-07هـ املوافق 0815-10-16بتاريخ حيث تم استالم موافقة مؤسسة النقد العرب  السعودي بتعيين أعضاء لجنة املراجعة 

 م. 6102-12-11في تاريخ 
 

 : همهاأمن ، القرارات عدد من ثالثة اجتماعات (3م والبالغ عددها )2016خالل العام   اجلساته ت اللجنة فيصدر أهذا وقد 

 تعيين أ. مازن الشهاوي أمين سر للجنة. .0

 م.6107املوافقة على القوائم املالية الربعية للربع الرابع، والقوائم السنوية للعام  .6

 .PWCاطلعت اللجنة على تقرير املراجع الخارجي  .1

 م.6102تأجيل خطة التوظيف إلدارة اإللتزام حتى الربع الرابع للعام  .8

 ة الداخلية بالتحقيق وإصدار تقرير حول الشكوى املستلمة من مؤسسة النقد العرب  السعودي.تكليف إدارة املراجع .7

 املوافقة على الهيكل التنظيمي إلدارة املراجعة الداخلية وفضلت أال يتم التوظيف في الوقت الراهن لوضع الشركة. .2

 م.6102املوافقة على القوائم املالية للربع األول للعام  .5
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، عليه لم يتم م6102-15-10للدورة التي تبدأ  الحصول على عدم ممانعة املؤسسة لتغطية الحد األدنى من أعضاء لجنة املراجعةوحيث لم يتم 

 لالدعوة إلى الجمعية العامة والتصويت على تعيينهم 
ً
التجارة  وزارة( األولى بعد املائة من نظام الشركات الجديد الصادر عن 010لمادة رقم )وفقا

 مار.واإلستث

 لجنة الترشيحات واملكافآت/ 3

 -اللجنـة: ومهام اختصاصات

 للسياسات واملعايير املعتمدة ويجب على اللجنة التأكد من  .0
ً
رفع التوصيات ملجلس اإلدارة لتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقا

 األمانة.عدم ترشيح أي شخص لعضوية مجلس اإلدارة سبقت إدانته في أي جريمة مخلة بالشرف أو 

املراجعة السنوية ملتطلبات املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد مواصفات القدرات والكفاءات املطلوبة ملثل هذه  .6

 العضوية بما في ذلك الوقت الذي ينبغي أن يخصصه عضو مجلس اإلدارة ألعمال مجلس اإلدراة.

 وصية بإجراء تغييرات التي يمكن إجراؤها.مراجعة هيكل اإلدارة التنفيذية و مجلس اإلدارة والت .1

 تحديد نقاط قوة وضعف أعضاء مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات التصحيحية الالزمة بما يتوافق مع مصالح الشركة. .8

تقوم اللجنة كل عام بالتأكد من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين وعدم وجود أي تضارب في املصالح في حالة شغل أحد  .7

 آخر كعضو مجلس إدارة شركة تأمين أخرى.أ
ً
 عضاء املجلس الحاليين منصبا

رسم سياسات واضحة بشأن تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين من خالل اتباع معايير وسياسات  .2

 قياس اآلداء في رسم هذه السياسات.

لشركة الذين يعملون تحت إشرافه املباشر، وتحديد هذه املكافآت اإلشراف على شروط املكافأة للرئيس التنفيذي وموظف  ا .5

استنادا على األداء الفردي لكل منهم وذلك بالرجوع إلى أهداف وتطلعات الشركة املقررة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة من وقت 

 آلخر.

 ستحقاقات املوظفين.رجوع الرئيس التنفيذي إلى اللجنة في أي مقترحات إلدخال تغييرات كبيرة على هيكل ا .4

 تطوير مبادئ واضحة الختيار املناصب التنفيذية الرئيسية للشركة. .,

 رئيس اللجنة –د. جميل شهاوي  اإلجتماع /الحضـور 

 )عضو غير تنفيذي(

 عضو اللجنة –م. حسان مغازل 

 )عضو مستقل(

 أمين السر –أ. هيفاء الكعيط 

 حضر حضر حضر م2016 -01 -20

 حضر  حضر  حضر  م 2016 -12 -02

 6: 6  6: 6 6: 6 اإلجمالـي

 

 : همهاأمن ، القرارات عدد من اجتماعين (2م والبالغ عددها )2016خالل العام   تهاجلس ت اللجنة فيصدر أهذا وقد 

 أمين سر للجنة. هيفاء الكعيطتعيين أ.  .0

 ية للجان املنبثقة ورفعها للمجلس.املوافقة على الشروط املرجع .6

 ألي تعارض في األداء.إزدواجية العضوية ل قرار إستبعاد .1
ً
 لجان تجنبا

 ابلتهم وأخذ املوافقات ذات الصلة.مناقشة وتوصية عدد من املرشحين للجان التابعة للمجلس ومق .8

 عن ااملوافقة على ترشيح رئيس تنفيذي للعمليات ا .7
ً
 .ألستاذ/ عاطف أحمدألستاذ/ فردريك عوض خلفا

 .متخصص ملتابعة األمور املتعلقة بإدارة املوارد البشرية والشؤون اإلدارية والعمل على رفعهاتشار مسب إمكانية اإلستعانةمناقشة  .2

 للوضع الراهن للشركة املنصوص عليها في النظام األساس ي للشركة ورفع التوصية للمجلس  .5
ً
تأجيل حق صرف مكافآة حضور اللجان نظرا

 إلقرارها.

 ذي للشركة.املوافقة على تجديد عقد الرئيس التنفي .4
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، م6102-00-10هـ املوافق 0814-16-10بتاريخ حيث تم استالم موافقة مؤسسة النقد العرب  السعودي بتعيين أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت 

 أنه لم يتم عقد إجتماع للجنة للدورة املنتهية في وال ياال هنالك شاغر لعض
ً
 م.6102-12-11و إلكمال الحد األدنى من األعضاء، علما

 لجنة اإلستثمــار/ 2

 -اللجنـة: ومهام اختصاصات

 بما اإلدارة مجلس من إقرارها بعد للشركة االستثمارية السياسات تنفيذ على اإلشراف في االستثمار للجنة الرئيس ي الدور  يتمثل .0

 . التشريعية الجهات وتعليمات وأنظمة اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتعارض ال وبما االستثمارية العائدات زيادة يضمن

 .اإلدارة ملجلس بشأنها التوصيات وتقديم بالشركة الخاصة االستثمارية والخطط واألهداف السياسات اجعةمر  .6

 . االستثمارية والخطط السياسات مالئمة ملدى املستمرة اجعةاملر  .1

 .املجلس من املعتمدة واالستراتيجيات للخطط وفقا يسير العمل أن وضمان مستمرة بصفة للشركة االستثماري  األداء مراقبة .8

.رس املعينين االستثمار ومدراء الشركة بين العالقة إدارة .7
ً
 ميـا

 مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة مع يتعارض ال وبما اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقا إدارتها تتم الشركة استثمارات أن من التأكد  .2

 . السعودي العرب  النقد مؤسسة من الصادرة التأمين شركات

 .السابق واألداء الخبرة عوامل االعتبار في اللجنة تأخذ أن على مالئما يكون  حسبما االستثمارية الصناديق مدراء بتعيين التوصية .5

 . للشركة االستثمارية للمحفظة املقبولة املخاطر ملستوى  املقترح باإلطار اإلدارة ملجلس التوصية .4

 . تعيينه في واملشاركة بالشركة االستثمار مسؤول والتزامات مسؤوليات تحديد .,

 . اإلدارة ملجلس بخصوصها التوصيات وتقديم سنوية ربع بصفة االستثماري  األداء تقارير ومراجعة استالم .01

 .االستثمار نطاق توسيع حول  اإلدارة ملجلس التوصيات تقديم .00

 

اإلجتماع 

 /الحضـور 

 رئيس –أ. خليفة املهيري 

 اللجنة

 )عضو غير تنفيذي(

عضو  –أ. سليمان هالل 

 اللجنة

 )عضو تنفيذي(

 عضو اللجنة –أ. معن عشقي 

)عضو مستقل من خارج 

 املجلس(

أمين  –أ. مؤيـد عبيدات 

 السر

 حضر حضر حضر معتذر م13-12-2016

 0: 0 0: 0 0: 0 0: 1 اإلجمـالي
 

 : همهاأمن ، القرارات اجتماع واحد عدد من (1والبالغ عددها )م 2016خالل العام   تهاجلس ت اللجنة فيصدر أهذا وقد 

 أمين سر للجنة. مؤيد عبيداتتعيين أ.  .0

الرئيس التنفيذي للمالية أ.مؤيد عبيدات بإعداد دليل السياسات واإلجراءات املتعلقة بإستثمارات الشركة بما يتوافق مع  تكليف .6

 ات الرقابية.ارات الصادرة عن الجهالتعليمات الخاصة باإلستثم

 لعدم إكتمال نصاب القرار في املجلس لم يتم اإلنسحاب من صندوق جدوى اإلستثماري لتقرفع التوصية للمجلس ب .1
ً
ليل املخاطر ونظرا

 تنفيذ توصية اللجنة.

 

 أنه م، 6102-00-10هـ املوافق 0814-16-10بتاريخ حيث تم استالم موافقة مؤسسة النقد العرب  السعودي بتعيين أعضاء لجنة اإلستثمـار 
ً
علما

 م.6102-12-11لم يتم عقد إجتماع للجنة للدورة املنتهية في 
 

 لجنة املخاطـر/ 0

 -اللجنـة: ومهام اختصاصات

 .للشركة املخاطرة من مقبول  مستوى  على واملحافظة الشركة لها تتعرض قد التي املخاطر تحديد .0

 .فعاليته وتقييم بالشركة املخاطر إدارة نظام على اإلشراف .6
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  تحديثها و ومراجعتها تنفيذها ومتابعة املخاطر إلدارة شاملة إستراتيجية وضع .1
ً
 .للشركة ةوالخارجي الداخلية املتغيرات على بناءا

 .املخاطر إدارة سياسات مراجعة .8

 (.الاملث سبيل على التحمل اختبارات إجراء خالل من) دوري بشكل لها وتعرضها املخاطر تحمل على الشركة قدرة تقييم إعادة .7

لة تقارير رفع .2  .املخاطر هذه إلدارة املقترحة والخطوات للمخاطر التعرض حول  اإلدارة مجلس إلى مفص 

 .املخاطر بإدارة املتعلقة املسائل حول  للمجلس التوصيات تقديم .5

 ألحكام حوكمة الشركات الصادرة عن 
ً
 مؤسسة النقد العرب  السعودي فإنه لم يتموحيث ال تاال الشركة تسعـى إلى تشكيـل لجنة للمخاطـر وفقا

  م.6102طية الحد األدنى من األعضاء حتى نهاية العام الحصول على عدم ممانعة املؤسسة لتغ

 

 دارة حول سجالت الحساباتقرار مجلس اإل إ 
 

عد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالييقر مجلس اإلدارة بأن سجالت الحسابات قد تم إعدادها بالشكل الصحيح، وأن نظام الرقابة الداخلية 
ُ
 ة،أ

 . عمال التشغيليةالستمرار األ  اإلدارةد شك في قدرة الشركة على االستمرار، على الرغم من وجود نية من مجلس  و وجبكما أنه يقر 

  / الغرامــاتالعقوبـات  
 

 من أي على مفروض جااء أو احتياط  قيد أي أو عقوبة كما لم يتم فرض أيم، 6102ية على الشركة خالل العام للم يتم فرض أي غرامات ما

 . بالشركة عالقة له تنظيمية أو إشرافية أو قضائية جهة أي من اإلدارة مجلس أعضاء

  جراءات الرقابة الداخلية بالشركةإاملراجعة السنوية لفعالية 
 

ذلك و  وتقييم أثرها على الخطة االستراتيجية للشركة، بالشركة جراءات الرقابة الداخليةإبمراجعة فعاليات  م6102الشركة خالل العام  مقلم ت

  إلنتهاء دورة املجلس في 
ً
إال أن مجلس اإلدارة م مع كافة لجانه، األمر الذي يتطلب الحصول على املوافقات النظامية للتعيين 6102-12-11نظرا

املراقبة الداخلية فعالة وتقوم بالدور املطلوب الذي يضمن عدم حدوث  إجراءاتن معظم أجدت بوُ كما يقوم باإلشراف العام على إجراءات الرقابة 

 لك. ويقر املجلس على ذ، عمال الشركةأتجاوزات قد تؤثر على 

 الزكاة واملدفوعات النظامية واملديونيات 
 

( مخصص لحساب الاكاة عن العام سعودي ريال )ثالثمئة وثمانية وثمانون ألف وسبعمئة وسبعون  ( ريال  388,770) مبلغترتب على الشركة 

لم كما ، (سعودي ريال ) مليونين وسبعمئة وثمانية اآلف ومئتنان وستة وثمانون  ( ريال 2,708,286) مبلغ م6107 السابق مقارنة بالعام م6102

النقد العرب  السعودي كرسوم متابعة جمالي االقساط املكتتبة يتم دفعها ملقام مؤسسة إمن  % 1.7 يمثل أي مبلغ والذيترتب على الشركة ي

، جمالي االقساط املكتتبةإمن  %0وذلك يمثل  ملجلس الضمان الصحي تمثل رسوم سنوية لالشتراك أي مبالغترتب على الشركة لم يوتدقيق، وكذلك 

 السوق املالية )تداول(. ( كرسوم إدراج لدى شركة سعودي )مائتين وعشرين ألف ريال 6619111وكذلك مبلغ 

 القيمـة بالريـال  بيـان املدفوعـات النظاميـة 

 ريال سعودي 492,598 اشتـراكات التأمينـات االجتماعيـة ملوظفـي الشركة -تأميـنات إجتماعيـة 

 ريال سعودي 388,770 م 2010الزكـاة املدفوعـة عن العـام  -الزكـاة والضريبـة 

 ريال سعودي 1.11 مؤسسـة النقد العربي السعـودي -رسـوم اإلشراف 
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 ريال سعودي 1.11 مجلس الضمـان الصحي التعاونـي  -رسوم اإلشـراف 

 ريال سعودي 1.11 رسـوم جمركيـة

 ريال سعودي  6619111 السوق املالية )تداول( شركة  -رسـوم إدراج 

 ريال سعودي 1,101,368 اإلجمالـــــي

  

  املحاسبةمراجعوا الحسابات الخارجيون ومعايير تعييـن 
 

م في 6102-15-11هـ املوافق 0815-,1-64بتاريخ  66:11في تمام الساعة  يوم األحدوافقت الجمعية العامة العادية ملساهمي الشركة املنعقدة 

السديري السادة/ شركة البسام والنمر محاسبون قانونيون والسادة/ شركة  تعيين ب شارع اإلحساء بحي امللا -مقر الشركة الرئيس ي  -الرياض 

صية لجنة م بناًء على تو 6102والعظم محاسبون قانونيون كمراقبي حسابات الشركة ملراجعة القوائم املالية والبيانات الربع سنوية للعام املالي 

 م. املراجعة وتحديد أتعابه

 بناءو  (IFRS) طبقا ملعايير املحاسبة الدولية م6102عداد القوائم املالية للشركة خالل العام إوقد تم هذا 
ً
على توجيهات مؤسسة النقد العرب   ا

 طبق وليس ملاليةا بالتقارير الخاصة الدولية املعايير وفق املالية القوائم إعداد تم أنه إلى إنتباه لفت الخارجي املراجع تقرير في ورد كما، سعوديال

  القانونيين للمحاسبين السعودية االهيئة عن الصادرة السعودية العربية اململكة في عليها املتعارف املحاسبة ملعايير
ً
 بتطبيق الشركة ياملق ونظرا

  الدولية املعايير لتطبيق خطة إعداد اليتطلب األمر هذا فإن تأسيسها منذ الدولية املحاسبة معايير
ً
 رقم يةاملال السوق  هيئة بتعميم عمال

  م. 6107-14-06هـ املوافق 0814-01-65وتاريخ  (0/06610/07/ص)

 اإلقـرارات 
 

 يقر مجلس إدارة شركة سند للتأمين التعاون  بما يلـ : 

شركة لم تقم العليه أية قروض عليها سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك، وال توجد أية مديونيات على الشركة، و  التوجـد .0

 لقروض خالل السنة املالية 
ً
 .م6102بدفع أية مبالغ سدادا

حقـوق مشـابهة أصدرتها أو منحتها الشركة  أو وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتابالتوجد أية أدوات دين قابلة للتحويل  .6

 أي حقوق مترتبة عليها أو عوض حصلت الشركة عليه مقابل ذلك.ال توجد ؛ وبالتالي م6102خالل السنة املالية 

 أو أوراق ماليـة.ألي أدوات دين  غاء من جانبهالم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إل .1

 أن سجـالت الحسابـات للشركة أعدت بالشكـل الصحيح . .8

ـذ بفعاليـة . .7 ِّ
 أن نظام الرقابة الداخليـة أعد على أسس سليمة وُنف 

 ي أي من أعمال الشركة أو أنشطتها.عـدم وجـود مصلحـة للرئيس التنفيـذي أواملديـر املـالي ف .2

 لنظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة  %71قدرة الشركة على مواصلة عملها، حيث ان نسبة الخسائر تجاوزت  يوجد شك في .5
ً
وتطبيقا

بشأن تعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة  م.60/00/6102وإعالن هيئة السوق املالية املؤرخ في  071املادة رقم 

 .فأكثر من رأس مالها %71أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة 

، كما م2016 العام خالل بذلوها التي املخلصة جهودهم على فيها والعاملين الشركة إلدارة وتقديره شكره خالص يقدم أن املجلس هذا ويسر

 غالية.  ثقة من مايولونها على الكرام املساهمين وجميع الشركة لعمالء وتقديره شكره عن يعرب

 وهللا املوفـق ،،


