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 لمحة حول شركة عناية السعودية
 

قأد  ت   ،عناية السعوديه هي شركة تأممي  متصصصأه  أي مجأال التأممي  الطبأي

باقات متنوعة وذات جأودة عاليأة مأ  بأرامت التأممي  الطبأي التأي تتوا أ  مأ  

   .متطلبات جمي  القطاعات  ي المملكة العربية السعودية

 بأأرات م مأأ   اكتسأأبوامي  الطبأأي متلأأف  ريأأ  متمأأرر و بير أأي مجأأال التأأنم

 .نائدا ل المملكة و ارج ا ليقدموها بكل احترا ية لعمال

نأا الحأاليي  مأأ  ئمأ  المحا هأه علأأل عمال دائمأأا   جأددهأد نا هأو كسأأال عمأال  

   .سار وجوهر عملناأوهذا يعتبر   الل تقديم أ ضل  دمة عمال  ممكنه 

يعنأأي تصصصأأنا الأأدقي   نحأأ  شأأركة متصصصأأة  أأي التأأممي  الطبأأي  قأأ  ممأأا

  ركائنا.شلصدمات ل ضل اأيصال إورغبتنا  ي 
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 رسالة رئيس مجلس اإلدارة
يعتبر عامًا اساسييًا ييي مرا ي   5115يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني باإلعالن بأن عام 

تنمية شركة عناية السعودية. ت ت ظ   كومتنا الرشيدة ويي ظ  الدعم المستمر لتنميية الطاياا اليي ي بالمملكية 
سييامكا اإلدارييية والتشييييلية و تلبعييًا ليي لع يطييد تييم تعيييين العربييية السييعوديةد يطييد شييكدت الشييركة تيييييرات ج رييية يييي   

 يريق عم  تنفي ي جديد. 
 ومواجكة المستطب  وتاوير خدماتكا لخدمة المجتمع. 5116عناية السعودية  اليًا جاهزة لبداية عام 

ضاية لجنة المخاار والتيي ومن  ج  تاوير  وكمة عناية السعودية  مين المفتير   يطد تم تعزيز اللجان ال الية وا 
 م.5116 ن تبد   عمالكا يي الربع األو  من العام 

 
 رسالة الرئيس التنفيذي

يي شركة عناية السعوديةد يبطى العمالء بالنسبة إلينا العنيير األساسيي والكيدل الجيوهري لجكودنياد وي عتبير تيويير 
كييةد مين األميور األساسييية الوييو  والتوايي  مييع مطيدمي خيدمات رعاييية يي ية عاليية الجييودة ضيمن  راضيي الممل

د ليم تععطيد شيركة عنايية السيعودية عطيودًا ميع عيدد مكيم مين مطيدمي 5115لدعم النتائج الابية اإليجابّية. ويي العيام 
الخييدمات الجديييدة ي سييود بيي  و يضييًا ضييمنت  ّن كاييية عمالئكييا يتمتعييون ب مكانييية الويييو  إلييى مطييدمي خييدمات 

 وا ضمن  راضي المملكة العربية السعودية.رعاية ي ية  ات جودة عالية  يثما وجد
 خيال  مين 5116وتتمتيع شيركة عنايية السيعودية بوضيع جييد وبوضيعية ممتيازة لمواييلة مسيار نموهيا ييي العيام 

والخدمات والم نتجاتد والخدمات الطائمة على شبكة اإلنترنت. وك لع تعي و الشيركة  األنظمة يي ت سينات إضايية
العميييالء ب مكانيييية الوليييود إليييى الخيييدمات باريطييية سلسيييلة ومري يييةد و ليييع عبييير تطيييديم خيييدمات تركيزهيييا عليييى تزوييييد 

اإلنترنييت الم تكامليية جنبييًا إلييى جنييو مييع خيييارات  وسييع ميين المنتجييات والمزايييا. مزايييا مميييزة تييم ال يييو  عليكييا ميين 
 ة.خال  التوسع المستمر يي المملكة العربية السعودية وعبر الشبكات الابّية الدوليّ 

تسعى عناية السعودية لتويير بيئة العم  الممتازة والي ية واالمنة لموظفيكا ه ا و د انكت الشركة كاية االجراءات 
المالوبه من الجكات المسؤولة يي المملكة لتويير بيئة العم  الي ية والمناسيبة لي وي اال تياجيات الخايية و ليع 

 ودية جنبا الى جنو مع الموظفين االخرينالدخالكم يي نسق المنظومة العملية لعناية السع
نيؤمن يييي عناييية السييعودية ان تطييديم ايضيي  الخييدمات لعمالئنييا يبييد  ميين موظفينييا المييؤهلين والطييادرين علييى العايياء   

 سييم المييوارد البشييرية لتطييديم ايضيي  البييرامج التدريبيية لموظفينييا يييي مجيياالت عديييدة مثيي  علييوم التييأمين   ليي لع يسييعى
 ادة واالدارة والطي
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ميين منالييق  رييينا علييى ان شييركة عناييية السييعودية هييي شييركة ميين والييى المجتمييع يييان عناييية ويييلت الييى نسييبة 

 .%55تواين تط  بطلي  عن 
مع ك  ما سبق و باالضاية إليى ادارتنيا الجدييدة ياننيا االن جياهزون بفرييق يسيتايع تنفيي  الخاية المالوبية باريطيه 

 .ممتازة ويعالة
 

 الشؤون الماليةرسالة مدير قسم 
نموًا مل وظًا يي األعميا  خيال  هي ا العيام. إرتفيع إجميالي   سياا التيأمين المكتسيبة بنسيبة  شكدت عناية السعودية 

 71د بييالر م ميين المنايسيية الشييديدة يييي السييوقد والويييو  إلييى المسييتو  الطياسييي البييال  5115 يييي العييام  %117
الت سيييين يييييي ا داء ت ييييت إدارة الشييييركة الجديييييدة. ان الت سيييين يييييي  مليييييون ذ. هيييي ا النمييييو مييييا هييييو اال نتيجيييية الييييى

اسييتراتيجية المبيعييات وتاييوير العديييد ميين العمليييات مييا هييو اال دلييي  علييى المسييتطب  المشييرق لكيي   الشييركة. ان هيي ا 
عيية النمييو يييي اجمييالي األ سيياا المكتتبيية سيييعزز  جييم األ سيياا المكتسييبة للعييام الطييادم. ان يييايي الماالبييات المديو 

%د و لييع للت سيين يييي 9% عيين السيينة السييابطة يييايي الماالبييات الطائميية   يي  بمييا نسييبته 51كانييت   يي  بمييا نسييبته 
 –جييودة األعمييا . تييم ت سييين اجييراءات الر ابيية علييى التكيياليل ممييا  د  الييى تطلييي  المييياريل العمومييية واإلدارييية 

 %.11ا نسبته الى  ن تكون     بم –بخالل مخيص الديون المشكوع يي ت ييلكا 
نتييائج هيي ا العييام تييأثرت سييلبيا بمعييد  األ سيياا الكتسييبة المر ليية ميين العييام السييابقد مييع زيييادة يييي مخيييص الييديون 
المشكوع يي ت ييلكاد وزيادة يي اال تياايات الفنية وزيادة خسائر االستثمار. تم تعزيز اإل تيااات الفنية خال  

رييية و سييو نيييي ة الخبييير اإلكتييواري لييدينا. وعييالوة علييى  لييعد ييي ن العييام يييي ضييوء النمييو السييريع لاعمييا  التجا
ملييون ذ خيال  عيام  5 5مليون ذ )مطارنة و  7 5الخسائر يي إستثمارات المساهمين يي العام ال الي والبالية 

بي والتييي كييان لكييا تييأثير سييل 517( بسييبو اإلضيياراو يييي السييوق األسييكم الم لييية والعالمييية والتييي تمثيي  5114%
 على النتائج اليايية.

 
مد كانيييت سييينة تيييييير الكيكلييية للوييييو  اليييى االسيييتطرار ومواييييلة النميييو للشيييركة. ن ييين نتاليييع اليييى 5115ان سييينة 

م مييع نمييو 5116مليييون ذ سييعودي كيي يرادات لعييام  115المسييتطب  بكيي  تفيياؤ د مييع تو عييات لاربييا  تييي  الييى 
 .5119مليون ذ سعودي ك يرادات يي عام  411تجاوز  مستمر لاعوام الطادمةد بشك  يطود الشركة الى

عادة الكيكلة والنمو للشركة. ونتالع ن ن إلى مستطب د نتو ع بليو  العائيد لتكيون عليى  5115عام  مرت ب ستطرار وا 
مليييون ذ ب لييو  عييام  411ونمييوا مسييتمرا يييي السيينوات المطبلييةد وهييو يتجيياوز  5116مليييون ذ يييي  115نايياق 
هيي ا التو ييع متماشيييا مييع متوسييا الزيييادة الموسييمية والكفيياء  التشييييلية التييي نفيي ت خييال  العييام ال ييالي مييع . 5119

 التأكيد على الم ايظة على جودة العمليات.
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  الطبي التنفيذيمدير الرسالة 
 

االستطرار يي مد  منا ب كما  مر لة إعادة الكيكلة ودعم 5115من  انضمامي لشركة عناية السعودية يي مايو 
الشركة. لطد نج نا يي تييير نظرة موظفي اإلدارات الابية الى التركيز على إرضاء العمي . بد نا ه   المر لة 
بالتييير من اعتبارنا مؤمن ابي يطاد الى كوننا مسئولين عن الرعاية الي ية لعمالءنا و لع من خال  برامج 

 شراؤكنا من مطدمي الخدمات الي ية.  عإدارة األمرا . لطد تم مشاركة ه   الرسالة م

 .5116نتالع يي شركة عناية السعودية الى الويو  الى النجا   ب  نكاية عام 
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 مجلس اإلدارة
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 خالد أحمد الجفالي
 رئيس مجلس اإلدارة

خوانه التي يشي  خالد   مد الجفالي منيو شريع إداري ونائو  رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم الجفالي وا 
 .1948تأسست عام 

 
 رامي خالد علي التركي

 عضو مجلس إدارة
. و د تبو   ب   لع منيو 5117يشي  رامي التركي منيو رئيس شركة خالد التركي و والد  من  عام 

لشركة السعودية للخرسانة . كما عم   يضًا مع ا5117و 1999المدير التنفي ي للشركة ما بين عامي 
د وعم  ك ستشاري لد  شركة "آرثر  ندرسون" خال  5111 تى  5114الجاهزة كرئيس لكا خال  الفترة من 

 .1999و 1996عامي 
 

 فيصل فاروق تمر
 عضو مجلس إدارة )مستقل(

. 5111 يشي  ييي  تمر منيو رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية اليابانية لادوية الم دودة من  عام
د كما هو شريع إداري لد  مجموعة شركات تمر 1996و ب   لعد شي  منيو الرئيس التنفي ي من  عام 

 .1991من  عام 
 

 الدكتور بالل طالل غزاوي
 عضو مجلس إدارة )مستقل(

 .1986يتبو  الدكتور بال   زاوي منيو نائو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات  زاوي من  عام 
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 ايكل بيتزرالدكتور م

 عضو مجلس إدارة
مايك  بيتزر هو المدير التنفي ي لد  مجموعة "ميونيخ هيلث" يي الشرق األوسا و يريطيا. وهو  يضًا المدير  

. وشي   ب   لع منيو عضو منتدو إ ليمي لد  شركة "ميدنت" 5111التنفي ي لشركة ضمان من  عام 
 5111منيو مدير عام شركة "مدنت جلل" من عام . كما شي   يضًا 5114 تى  5111خال  الفترة من 

 تى عام  1999د وخدم  يضًا كرئيس  سم شؤون عمليات مجموعة "ميونخ ري" من عام 5111 تى عام 
5111. 

 
 الدكتور كريستيان شنايدر

 عضو مجلس إدارة
بال كر  . والجدير5119يشي  الدكتور كريستيان شنايدر منيو عضو مجلس إدارة "ميونخ هيلث" من  عام 

 ن "ميونخ هيلث" هي الكيئة اإلدارية لشري ة  عما  العناية الي ية يي مجموعة "ميونخ ري" والتي يعم  
مو ع  و  العالمد كما  ن شركة "ميونخ هيلث" تجمع بين معرية  56لديكا  كثر من خمسة آالل خبير يي 

 عادة التأمين.العناية الي ية العالمية لمجموعة "ميونخ ري" يي مجا  التأمين وا  

 

 

 أندرو كيلتي

 عضو مجلس إدارة
م د ا ت  منايو  يادية يي شركات تأمين عالمية مث  5115يناير  1عضو مجلس ادارة ميونخ هلث من  

 عاما يي  يادة شركات التأمين. 51. يمتلع خبر تزيد عن CIGNAبوبا و 
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 تقرير مجلس اإلدارة
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لتحقي  أغراض ا  وللشركة أن تقو  بجمي  األعمال التل يلز  القيا  ب ا

 سوا   ي مجال التممي  أو استثمار أموال ا.

وو قا  لنها  الشركة األساسي وعقد التمسيس  إن السنة المالية األولل 

للشركة تبدأ إعتبارا  م  تاريخ صدور القرار الوزاري باإلعالن ع  

هـ الموا   61/30/6300/ق ( وتاريخ 89تمسيس الشركة رقم )

 ديسمبر م  العا  التالي. 06 ي    وتنت ي39/30/0360

ش را  والتل تبدأ  12تمثل القوائم المالية للعا  المنصر  والتي تغطي  ترة 
قوائم  ثالث،   06/60/0362وتنت ي  بتاريخ  36/36/2015م  تاريخ 

  للشركة منذ تمسيس ا. سنوية مالية

شركة عناية السعودية للتممي  التعاوني هي شركة مساهمة عامة سعودية 

هـ الموا   32/33/6300مدرجة  ي سوق األس م السعودية بتاريخ

 , ومسجلة  ي المملكة العربية السعودية بموجال السجل 02/30/0360

هـ ، 02/30/6300وتاريخ  3303000209التجاري رقم 

  .68/30/0360الموا  

ويتمثل نشاط الشركة  ي القيا  و قا  ألحكا  نها  مراقبة شركات التممي  

التعاوني والئحته التنفيذية واألنهمة والقواعد السارية  ي المملكة العربية 

السعودية بمزاولة أعمال التممي  الصحي التعاوني وكل ما يتعل  ب ذه 

 ت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة. األعمال م  إعادة تممي  أو توكيال

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Board of Directors Report 
Saudi Enaya Cooperative Insurance Company  
"Saudi Enaya" 
For Third Fiscal Year, as of 01/ 01/ 2015 as at 31/ 12/ 2015 (12 months) 
 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 شركة عناية السعودية للتممي  التعاوني 

 "عناية السعودية"

(  أن يقد  " الشركة"/"عناية السعودية"اية السعودية للتممي  التعاوني )شركة عنمجلس اإلدارة" "يسرمجلس إدارة 

المالية للشركة وانجازات ا، مر قا  به القوائم المالية المدققة للمساهمي  الكرا  التقرير السنوي الثالث الذي يغطي النتائت 

 . ويتضم  التقرير أهم التطورات والنتائت المالية، واألنشطة 0362ديسمبر  06ش را  المنت ية  ي  60واإليضاحات لفترة 

 التنفيذية واإل صاح حسال اللوائح واألنهمة المعمول ب ا  ي المملكة العربية السعودية.

 6  األنشطة الرئيسية

بتاريخ 

هـ 68/38/6301

الموا   

31/32/0362  

حصلت الشركة علل موا قة مؤسسة النقد 

تر يص مزاولة  بتجديد العربي السعودي

النشاط لمدة ثالث سنوات تنت ي بتاريخ 

  30/31/0369الموا    هـ69/38/6308

بتاريخ 

هـ 00/39/6303

الموا   

0/2/0360  

حصلت الشركة علل تر يص  تح  رع ل ا 

 ي مدينة الرياض بحسال  طاب مؤسسة 

 036333630292النقد رقم 

 0  تر يص مزاولة النشاط للشركةتجديد موا قة مؤسسة النقد العربي السعودي علل منح 

تمهيل الشركةتجديد موا قة مجلس الضمان الصحي التعاوني علل    0 

بتاريخ 

 هـ09/63/6301

الموا   

60/39/0362  

الضمان حصلت الشركة علل موا قة مجلس 

تمهيل الشركة لمدة تجديد الصحي التعاوني ب

ثالث سنوات تنت ي بتاريخ 

  .60/39/0369هـ الموا   02/63/6308
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التشغيل الفعلي لعمليات    ، وهو التاريخ الذي يعتبر بداية36/36/0360بدأت الشركة مزاولة النشاط وبي  منتجات التممي  الطبي إعتبارا  م  تاريخ 

العربي  قدوأقسا  عناية السعودية و قد قامت الشركة ببذل ج دها علل إدارة وإنجاح هذه اإلدارات بتطبي  أنهمة ولوائح الج ات الرقابية)مؤسسة الن

 . 0362(  الل عا  تداول  -هيئة السوق المالية -مجلس الضمان الصحي -السعودي

 

 

 

 .تحسي   دمة العمال  ع  طري  برامت صحية  اصة 

 م  الدكتور/  يلتي ممثال  لشركة ميونخ ري بدال  تعيي  السيد/ أندرو ك

 كريستي  شنايدر.

 :إعادة تشكيل اللجان للدورة الثانية 

 لجنة المراجعة. -

 لجنة االستثمار. -

 لجنة المكا ات والترشيحات. -

 التنفيذية.اللجنة  -

  بعد تعيي   ري  اإلدارة الجديد، قامت الشركة بتغييرات كبيرة علل

 مستوى اإلدارات الرئيسية والتشغيلية.

  هيكل إداري متناس  م   طة العمل المعتمدة بشكل يضم  الحصول

 علل تنهيم بمدا  عالي وتكلفة  عالة.

  لتحسي  تطوير شبكة مقدمي الصدمة الصحية علل مستوى العالم وذلف

 الصدمات المقدمة لعمالئنا.

 .تحسي  شبكة النها  االلي لصدمة عمالئنا بشكل أ ضل 

 .تحديث  طة العمل الصاصة بالشركة 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية 6-2

  م   0361عناية السعودية  ي وض  جيد وتواصل اتجاه النمو  ي

 التحسينات  ي: الل المزيد م  

 نهمةاأل -

 الصدمات -

 المنتجات -

 الصدمات االلكترونية . -

  التمكد م  وصول م إلل وسوف يكون تركيزنا علل عمالئنا

صدمات الالصدمات بطريقة بسيطة ومريحة م   الل تقديم 

االلكترونية المتكاملة جنبا إلل جنال م   يارات أوس  م  المنتجات 

 الل التوس  المستمر لشبكات  والمزايا التي تم الحصول علي ا م 

 .الطبية الدولية

 المخاطر الرئيسية التى تواجهها الشركة 6-1

قامت ادارة المصاطر بتحليل عدد م  المصاطر المحتملة  الل عا  

  والتل تم تحديد اإلجرا ات والحلول للحد م   طورت ا وم  0362

 ضمن ا ما يلي : 

 يالية م  قبل بعض مقدميالمغاالة  ي الفواتير والمطالبات االحت 

 .الصدمة

  الصدمة. سعار م  قبل مقدمياألالزيادة المستمرة  ي 

 إدارة المال ة المالية. 

 تو ر الموظفي  المؤهلي   ي سوق العمل. 

 الزكاة المرتبطة بالمحا ظ االستثمارية طويلة األجل. 

 تناقص عوائد االستثمار  ي ظل الهروف االقتصادية الحالية. 

  األزمات و القدرة علل التعا ي م  الكوارثإدارة. 
 

 
 

 

 

 موجودات عمليات التأمين )لاير سعودي باآلالف( 2112 2112 2112

 نقد وما  ي حكمه 6،038 6،689 830

 أقساط تممي  مستحقة القبض، صا ي 06،228 1،329 06،803

 تح  القبض م  عمليات المساهمي مبالغ مس - - 62،332

 مبلغ مستح  القبض م  إعادة التممي  3،801 3،612 3،211

 حصة معيدي التممي   ي األقساط غير المكتتبة 60،021 0،093 60،102

 حصة معيدي التممي   ي المطالبات القائمة 0،193 6،902 2،631

 وثائ  تممي  مؤجلةتكاليف اقتنا   0،369 096 6،028

 مبالغ مد وعة مقدما وموجودات أ رى 0،333 0،026 2،303

 موجودات غير ملموسة 63،630 63،808 1،393

 أثاث و تج يزات و معدات مكتبية 81718 2،331 0،316

 مجموع موجودات عمليات التأمين 721177 261627 811112

 3  بداية ممارسة النشاط

 2   الل الفترة الصط  والقرارات الم مة

 1  التوقعات المستقبلية والمصاطر

 2   ( 0362ديسمبر  06أصول و صو  ونتائت الشركة )كما  ي 
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 )لاير سعودي باآلالف( موجودات المساهمين 2112 2112 2112

 نقد وما  ي حكمه 09،983 632،609 29،663

 ودائ  مرابحة 602،333 - 23،233

 استثمارات 99،030 663،928 18،911

 موجودات أ رىو مبالغ مد وعة مقدما   6،891 808 6،660

 مبالغ مستحقة م  ج ة ذات عالقة 90 - -

 تممي مبالغ مستحقة م  عمليات  0،909 0،621 -

 احتياطي نهامي 33،333 33،333 33،333

 مجموع موجودات المساهمين 2171627 2611112 2221788

 مجموع موجودات عمليات التأمين 2771828 2761727 2121871

 

 )لاير سعودي باآلالف( مطلوبات عمليات التأمين 2112 2112 2112

 أقساط غير مكتسبة 02،998 9،693 03،060

 واحتياطيات تقنية أ رى قائمة مطالبات 63،922 2،392 62،228

 رصيد إعادة تممي  مستح  الد   62،033 2،329 63،022

 مبالغ مستحقة م  عمليات المساهمي  0،909 0،621 -

 مطلوبات أ رىمصرو ات مستحقة و 63،016 62،621 63،822

 مجموع موجودات عمليات التأمين 721177 261627 811112

 

 )لاير سعودي باآلالف( مطلوبات المساهمين 2112 2112 2112

 مصرو ات مستحقة ومطلوبات أ رى 991 6،323 6،039

 الزكاة المستحقة 1،300 2،239 3،913

 مبالغ مستحقة لعمليات التممي  - - 62،332

 مبالغ مستحقة لج ات ذات عالقة 6،601 3 3

 التأمينمجموع موجودات عمليات  81122 81286 221217

 

 )لاير سعودي باآلالف( حقوق المساهمين 2112 2112 2112

 رأر المال 333،333 333،333 333،333

 المتراكمةصسارة ال (633،302) (639،393) (688،208)

 مجموع حقوق المساهمين 2771272 2211216 2111271

 مجموع مطلوبات المساهمين وحقوق المساهمين 2171627 2611112 2221788

 مجموع الحقوق 2771828 2761727 2121871

 

 

 

 

 المنطقة 2112 2112 وية للمقارنةئالنسبة الم

033% 

666% 

12% 

00،312 

0،619 

02،033 

8،212 

6،230 

06،363 

 الوسطل المنطقة
 المنطقة الغربية

 الشرقيةالمنطقة 

 إجمالي األقساط المكتتبة 00،129 23،800 662%

 

 

 

 

 

 

 9  0362ديسمبر  06لتحليل الجغرا ي إلجمالي األقساط المكتتبة حتل ن اية ا
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 2112ديسمبر  21 2112ديسمبر  21
 8/2/2112من: 

 21/12/2112إلى: 

 ملخص نتائج التشغيل المقارنة

 إجمالي األقساط المكتتبة 38،238 00،129 23،800

 صا ي األقساط المكتسبة 60،012 03،092 01،291

 إجمالي المطالبات المسددة (60،922) (26،823) (01،123)

 صا ي المطالبات المتكبدة (63،602) (00،062) (03،010)

 صا ي نتيجة اإلكتتاب (2،360) 0،209 0،280

 اإلدارية إجمالي المصاريف التسويقية والبيعية والعمومية و (38،300) (38،109) (23،210)

 العجز م  عمليات التممي  (23،301) (31،362) (32،202)

 إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية (03،211) (6،126) (6،289)

 د ل األستثمار 2،323 0،380 (0،120)

 صا ي الصسارة للفترة (90،209) )32،621) (26،881)

 السعودي(الصسارة للس م )بالريال  (0.38) (6.60) (6.0)

 
 06إن زيأأادة صأأا ي الصسأأارة قبأأل الزكأأاة للسأأنة الماليأأة المنت يأأة بتأأاريخ 

( مليون لاير سعودي مقارنة بالسنة 26.881  بما قيمته )0362ديسمبر 

( مليأون 32.621  بما قيمته )0363ديسمبر  06المالية المنت ية بتاريخ 

بمأأا يمثأأل مليأأون لاير سأأعودي  1.903لاير سأأعودي زادت بفأأرق قيمتأأه 

% نتيجة لصسائر االستثمارات  الل السأنة 62انصفاض  ي النتائت بنسبة 

مليأأون لاير سأأعودي نتيجأأة ل نصفأأاض  أأي  0.120الحاليأأة بمأأا قيمتأأه 

  مقارنأة 0362أسواق المأال المحليأة والعالميأة  أالل الربأ  الثالأث  أي 

ا  مليأون لاير سأعودي  أالل العأ 0.380بمرباح االستثمارات بمأا قيمتأه 

 %032الساب  بما يمثل إنصفاض نسبته 

يعود سبال التحس  الملحوظ  ي األعمال، وارتفأاع اجمأالي األقسأاط المكتتبأة 

مليأأون لاير  09.022بمعأأدل  0362ديسأأمبر  06للسأأنة الماليأأة المنت يأأة  أأي 

% الل تحس   ي استراتيجية المبيعات والعديأد 662سعودي بما يعادل نسبته 

امأأت ب أأا الشأأركة. إنصفأأاض صأأا ي األقسأأاط المكتسأأبة مأأ  المبأأادرات التأأي ق

مليأأون لاير سأأعودي بمأأا يعأأادل إنصفأأاض نسأأبته  0.236للعأأا  الحأأالي بقيمأأة 

  نتيجأة لتوقيأت 0363ديسأمبر  06% مقارنة بالسنة المالية المنت يأة  أي 60

الحصول علل األقسأاط  أالل الفتأرة. ان نمأو األقسأاط غيأر المكتسأبة سأوف 

 األقساط المكتسبة للعا  المالي المقبل. يؤدي الل ارتفاع

ديسأأمبر  06يعتبأأر عجأأز عمليأأات التأأممي   أأالل السأأنة الماليأأة المنت يأأة  أأي 

مليون لاير سعودي أعلل بشأكل طفيأف مأ  عجأز  32.202  والبالغ 0362

  والبأالغ 0363ديسأمبر  06عمليات التممي   الل السنة المالية المنت يأة  أي 

دي. تأمثرت النتأائت السأابقة سألبيا بانصفأاض معأدل مليون لاير سعو 31.362

األقسأأأاط المكتسأأأبة المرحلأأأة مأأأ  العأأأا  السأأأاب  باإلضأأأا ة الأأأل الزيأأأادة  أأأي 

مصصصات الديون المشكوك  ي تحصيل ا، حيث أن الفرق بأي  السأنتي  يبلأغ 

 %.681مليون لاير سعودي بما يمثل زيادة قدرها  1.001

 

معدل الفرق بين 

 2112و  2112
 2112ديسمبر  21 2112ديسمبر  21

 8/2/2112من: 

 21/12/2112إلى: 
 البيان )لاير سعودي باآلالف(

 صا ي الصسارة قبل الزكاة 90،209- 32،621- 26،881- 62%-

 التعديالت:    

 مصاريف قبل التمسيس 8،623 - - -
 مصصص الديون المشكوك  ي تحصيل ا 2،362 0،692- 0،339 681%-
 أرباح/ سائر االستثمار 2،323- 0،380- 0،120 032%-

 النتائج األساسية 721217- 211822- 261272- 7%

 

%  الل العا  نتيجة لتحسي  نتائت األعمال وتصفيض المصاريف. نعتقد أن النتائت األساسية اآلن تمثل الوض  8تحسنت النتائت األساسية بما نسبته 

 باألعمال األساسية للشركة  ال ا ع  تلف العناصر التي ال تكون ناتجة ع  ممارسة نشاط الشركة.الحقيقي للشركة، ألن ا تعكس نتائت القيا  
 

 

 

 

 

 8  الفروقات الجوهرية  ي النتائت التشغيلية
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وتؤكد الشركة عد  وجود أي  روقات جوهرية أو أثر مالي علل القوائم 

المالية نتيجة إلعدادها و قا  للمعايير الدولية ع  معايير المحاسبة 

  السعودية.

للمعايير المحاسبية الدولية  تقو  الشركة بإعداد القوائم المالية المقدمة و قا  

(IFRS  وليس و قا  للمعايير المحاسبية لل يئة السعودية للمحاسبي  القانونيي )

(SOCPA.)   

 

 

 

 .ال تمتلف الشركة أي شركة تابعة دا ل أو  ارج المملكة 

 

 .م  أي شركة تابعة للشركةال تملف الشركة أي شركات تابعة دا ل أو  ارج المملكة ، وعليه ال يوجد أية أس م وأدوات دي  صادرة 

 

 تنص المادة الرابعة واألربعون م  النها  األساسي للشركة علل حساب وتوزي  األرباح للمساهمي  علل النحو التالي:

 تجنال الزكاة وضريبة الد ل المقررة. .6

التجنيال متل بلغ االحتياطي المذكور إجمالي % م  األرباح الصا ية لتكوي  احتياطي نهامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا 03يجنال  .0

 رأر المال المد وع.

أن تجنال نسبة مئوية م  األرباح  السنوية الصا ية لتكوي  احتياطي إضا ي وتصصيصه  –بنا   علل اقتراح مجلس اإلدارة  –للجمعية العامة العادية  .0

 لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

توزي  أرباح دورية تصصم م  األرباح السنوية المحددة  ي الفقرة الرابعة أعاله و قا  للقواعد المنهمة لذلف  -االدارة بقرارم  مجلس  –يجوز  .3

 والصادرة م  الج ات المصتصة.

 .% ( م  رأر المال المد وع2يوزع م  الباقي بعد ذلف د عة أولل للمساهمي  ال تقل ع  )  .2

 وصفه حصة  م  األرباح أو يحول الل حساب األرباح المبقاة.يوزع الباقي بعد ذلف علل المساهمي  ب .1

 

 
 
 
 

 .األس م ذات األحقية  ي التصويت تعود ألي م  األشصاصال توجد أي مصلحة  ي  ئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 63  المعايير المحاسبية

 66  الشركات التابعة لشركة عناية السعودية

األس م وأدوات الدي  الصادرة لكل شركة تابعة لعناية السعوديةتفاصيل    60 

 60  سياسة الشركة  ي توزي  األرباح

وصف ألي مصلحة  ي  ئة األس م ذات األحقية  ي التصويت تعود ألشصاص ) عأدا أعضأا  مجلأس اإلدارة وكبأار التنفيأذيي  

 63  وأزواج م وأوالدهم القصر( تم إبالغ الشركة بتلف الحقوق
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ن الجدول ادناه المصلحة التل يملك ا أعضا  مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي  وأزواج م وأوالدهم القصر  ي أس م الشركة بما  ي ا أس م ضما حيوض

 :العضوية  ي المجلس، علما  بمن الشركة لم تقم بإصدار أو منح أي أدوات دي 

 

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

 بداية العا  ن اية العا  صا ي التغيير نسبة التغيير
 االسم

 أدوات الدي  عدد األس م أدوات الدي  عدد األس م عدد األس م %

 السيد/  الدأحمد الجفالي  6،933،333 - 6،933،333 - 3 3
 السيد/ رامل  الد علي التركي  333،33 - 333،33 - 3 3

 السيد/  يصل  اروق تمر  6،333 - 6،333 - 3 3

 الدكتور/ بالل طالل غزاوي  6،333 - 6،333 - 3 3

 الدكتور /كريستيان شنايدر  - - - - - -
 الدكتور/جوهان مايكل بيتزير  - - - - - -

 السيد/ أندرو كيلتي - - - - - -
 

 
( س م لدى هيئة السوق المالية كمس م ضمان عضأوية بإسأم ممثلي أا  أي عضأوية مجلأس إدارة الشأركة وهأم 0،333قامت شركة ميونخ ري بحجز عدد )

 كال  م  السيد/ كريستيان شنايدر و الدكتور/ جوهان مايكل بيتزر.
 

 

 
 

 لم تقم الشركة باإلقتراض  الل الفترة وال توجد أي قروض علي ا وتقر علل ذلف.
 
 
 
 
 

ة  أالل لم تقم الشركة بإصأدار أو مأنح أي أدوات ديأ  قابلأة للتحويأل الأل أسأ م ، أو أي أوراق ماليأة تعاقديأة أو مأذكرات حأ  اكتتأاب أو حقأوق مشأاب 

 الفترة.
 
 
 
 

 
 

  اكتتاب أو لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي حقوق تحويل او اكتتاب بموجال أدوات دي  قابلة للتحويل الل أس م أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات ح

  الل الفترة. حقوق مشاب ة
 
 

 
 

 

  الل الفترة. لم تقم الشركة بإصدار أو منح ألي أدوات دي  قابلة ل سترداد
 

 

 

 

 

وصف ألي مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضا  مجلس اإلدارة وكبأار التنفيأذيي  وأزواج أم وأوالدهأم 

المصألحة أوتلأف الحقأوق  أالل السأنة القصر ي أسأ م أو أدوات ديأ  الشأركة أو أي مأ  شأركات ا التابعأة وأي تغييأر  أي تلأف 

 62  المالية

 61  المعلومات الصاصة بالقروض التل علل الشركة

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دي  قابلة للتحويل الل أس م أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات ح  إكتتاب أصدرت ا أو منحت ا 

السعوديةعناية    62 

أو مذكرات ح  إكتتاب وصف ألي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجال أدوات دي  قابلة للتحويل الل أس م أو أوراق مالية تعاقدية 

 69  أصدرت ا أو منحت ا عناية السعودية

أو إلغا  م  الشركة ألي أدوات دي  قابلة ل ستردادوصف ألي استرداد أو شرا     68 
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 اإلجتماع األول اإلجتماع الثاني اإلجتماع الثالث اإلجتماع الراب 
 أسم عضو مجلس اإلدارة

2/60/0362 00/1/0362 09/3/0362 02/6/0362 

        /الدأحمد الجفالي السيد  
       /رامل  الد التركي السيد 
        /يصل  اروق تمر السيد  

       /بالل طالل غزاوي الدكتور 
 كريستيان شنيدر الدكتور/    استقال استقال
        /مايكل بيتزر الدكتور 
    السيد/ أندرو كيلتي لم ي عيّ  ي عيّ لم 

 

 

 

 

 

أي دعم أو  دمات مصتلفة ع  الصدمات التل تقو  الشركة بتو يرها 

 ألي م  عمالئ ا اآل ري  .

وقد تم توضيح األقساط المكتتبة والتعويضات المد وعة المتعلقة بعقود 

التممي   ي اإليضاح المتعل  بالمعامالت م  الج ات ذات العالقة  ي 

 اإليضاحات التفصيلية المر قة بالقوائم المالية.

وقعت الشركة عقود تممي  صحي م  عدد م  الشركات والتل تم تصنيف ا علل 

 أن أعضا  مجلس إدارة الشركة لدي م مصالح  ي ا.

قد تم تسعيرها علل أسس تجارية وطبقا   وتؤكد عناية السعودية بمن جمي  العقود

إلجرا ات التسعير المتبعة  ي الشركة والموا   علي ا م  مجلس اإلدارة. كما 

 تؤكد عناية السعودية بمن جمي  العقود ال تنطوي تحت أي ترتيبات  اصة  يما

  تلقي -يتعل  بمي استحقاقات  اصة إضا ية، وال يح  ألعضا  مجلس اإلدارة

 
 

 
 

تعاقدت الشركة  الل الفترة المالية م  شركة ميونخ ري اوف  .0

% م  شركة ميونخ 633مالطا لمدة سنة واحدة والمملوكة بنسبة 

ري، وذلف لتقديم  دمات إعادة التممي  للشركة و   اتفاقية إعادة 

%  ي المطالبات و األكتتابات.  23التممي  المبرمة مع ا بنسبة 

)العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو: الدكتور/ 

 كريستيان شنايدرسابقا وأندرو كيلتي حاليا ألن  كريستيان شنايدر

 (.منه ندرو كيلتي بدال  استقال م  منصبه وتعي  أ

تعاقدت الشركة م  شركة إبراهيم الجفالي و أ وانه علل إستئجار  .3

  03،333ال  ي مدينة الدما  بقيمة عقد سنوي أجمالي قدره مكت

لاير سعودي لمدة سنة واحدة لصدمة أغراض الشركة التوسعية 

مستقبال.  )العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو: 

 األستاذ/  الد أحمد الجفالي رئيس مجلس اإلدارة(.

 

نت اترناشونال تعاقدت الشركة  الل الفترة المالية م  شركة ميد .6

% لشركة ميونخ ري لمدة سنة واحدة ، لصيانة 633والمملوكة بنسبة 

 6،013،333النها  اآللل و تقديم  دمات الدعم الفني بمبلغ سنوي قدره 

لاير سعودي ،  دمات التطوير ألنهمة الحاسال اآللي بمبلغ و قدره 

صلحة لاير سعودي لليو  الواحد عند الطلال. )العضو الذي له م 0،933

سابقا وأندرو  مباشرة أو غير مباشرة هو: الدكتور/ كريستيان شنايدر

 رو بدال  دناستقال م  منصبه وتعي  أ كريستيان شنايدركيلتي حاليا ألن 

 (.منه

تعاقدت الشركة  الل الفترة المالية م  شركة سعودي الشركة السعودية  .0

% م  633والمملوكة بنسبة  SBMللحاسبات اإلليكترونية المحدودة 

شركة ابراهيم الجفالي لمدة سنة واحدة، وذلف لتقديم  دمات حاسال آلي و 

 دمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية م  الشركة مبلغ إجمالي 

لاير سعودي(  الل الفترة المالية. )األعضا  الذي  ل م  032،333)

لد احمد الجفالي رئيس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو االستاذ/  ا

 مجلس اإلدارة(.

 

 

 

 03  عدد إجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور

 06   المجلس بمعضا  الشركات ذات الصلة م  التممي  عقود

 00   رى م  شركات ذات الصلة م  أعضا  مجلس اإلدارةعقود أ
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الف لاير سعودي لرئيس المجلس ومبلغ  693والبالغة  0362 وا   أعضا  مجلس اإلدارة باإلجماع علل التنازل ع  المكا آت المصصصة ل م ع  عا 

الف لاير سعودي لكل عضو  ي المجلس وذلف كون الشركة  ي مراحل التشغيل األولل. و قد تقرر تنازل المجلس ع  مكا مته السنوية لدورته  603

 الحالية.

 

 

 
 .ع  أي حقوق  ي األرباح ال يوجد أية إتفاقيات أو ترتيبات تنازل بموجب ا أحد مساهمي الشركة

 

 

 :أدناه كما هو مفصل  ي المملكة العربية السعودية النهامية المصتلفة والمبالغ المستحقة إلل الج ات بتسديد المد وعات الشركة قامت  الل الفترة
 

المدفوعات المستحقة الى نهاية 

 م والغير مسددة2112عام 

 سعودي()آالف لاير 

المدفوعات المستحقة الى نهاية عام 

 م والمسددة2112

 )آالف لاير سعودي(

 البيان

 الزكاة وضريبة الد ل 6،982 3،913

 تكاليف االشراف والرقابة "مؤسسة النقد"  000 33

 للتممينات االجتماعية المؤسسة العامة 0،398 621

 التعاوني"تكاليف اإلشراف "مجلس الضمان الصحي  002 238

 تداول 033 -

 المجموع 21722 21787

 
 

 

 
 
 

 .ال توجد أية استثمارات أو إحتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة
 

 
 

 
 

 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 

 نها  الرقابة الدا لية أ عد علل أسس سليمة ون فذ بفعالية. أن 

 أنه ال يوجد أي شف يذكر بشمن قدرة المصدر علل مواصلة نشاط ا. 

 

 
 

 . علما أن المحاسال القانوني قد أشار  ي 06/60/0362لم يتضم  تقرير المحاسبي  القانوني  أية تحفهات علل القوائم المالية لكامل الفترة المنت ية  ي 

 تقريره أن القوائم المالية قد تم اعدادها و   معايير المحاسبة الدولية و ليس و   معايير المحاسبة السعودية.

 
 
 

 

قبل إنت ا  الثالث سنوات المالية األولل حيث أن السنة المالية األولل للشركة تبدأ م   لم تصدر توصية م  مجلس اإلدارة بإستبدال المحاسبي  القانونيي 

  .06/60/0360  وحتل ن اية 9/0/0360

 

و تعويضأتنازل أحد أعضا  مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيي  ع  أي راتال    00 

 03  تنازل ع  أي حقوق  ي األرباح ألحد المساهمي 

 02  المد وعات النهامية

 01  اإلستثمارات واإلحتياطات التل تم إنشاؤها لمصلحة الموظفي 

:إقرارت بما يلي   02 

09  تقرير المحاسبي  القانونيي 

0

 08  إستبدال المحاسبي  القانونيي 
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 حوكمة الشركة : الئحة
  ،  إن 61/0/0363هـ الموا   03/0/6306وتاريخ  0363-63-6رقم  السوق الماليةهيئة  الصادرة بقرار مجلس تطبيقا  لالئحة حوكمة الشركات

سعودية، مجلس اإلدارة يسره أن يوضح بالجدول أدناه المواد التل التزمت الشركة بتطبي  الئحة حوكمة الشركات الصادرة ع  هيئة السوق المالية ال

 بإستثنا  المواد التالية:
 

 رقم المادة نص المادة/الفقرة طبقت بالكامل لم تطبق ئيا  طبقت جز التفاصيل/ األسباب

      . الثالثة الحقوق العامة للمساهمي 

   
  

تس يل ممارسة المساهمي  لحقوق م 

 .وحصول م علل المعلومات
 الرابعة

   
  

حقوق المساهمي  المتعلقة بإجتماع 

 الجمعية العامة 
 الصامسة

   
  

تعقد الجمعية العامة مرة علل األقل 

 ي السنة  الل الستة األش ر التالية 

 إلنت ا  السنة المالية للشركة.  

 أ -الصامسة 

   
  

تنعقد الجمعية بدعوة م  مجلس 

 اإلدارة .
 ب –الصامسة 

   
  

يجال اإلعالن ع  موعد انعقاد 

 .الجمعية العامة
 ج –الصامسة 

   
  

الفرصة يجال أن يتاح للمساهمي  

 للمشاركة الفعالة.
 د –الصامسة 

   
  

يجال إعال  السوق بنتائت الجمعية 

 العامة  ور انت ائ ا.
 ي –الصامسة 

   
  

يعد التصويت حقا  اساسيا  للمساهم ال 

 يمك  إلغا ه بمي طريقة.
 أ –السادسة 

إن النها  األسار للشركة ينص علل 

أن تحسال األصوات  ي الجمعيات 

العادية الغير عادية علل أسار العامة 

"صوت لكل مساهم" عوضا  علل 

 التصويت التراكمي.

 

   

يجال إتباع أسلوب التصويت التراكمي 

عند التصويت ال تيار أعضا  مجلس 

 ب -السادسة اإلدارة  ي الجمعية العامة..

  
   

 –كتابة  –للمساهم أن يوكل عنه 

مساهما آ ر م  غير أعضا  مجلس 

 اإلدارة..
 ج -السادسة

  
   

يجال علل المستثمري  م  األشصاص 

 دوي الصفة اإلعتبارية..
 د –السادسة 

   
  

يجال علل مجلس اإلدارة وض  

سياسة واضحة بشان توزي  ارباح 

 األس م..
أ-السابعة  

لم تتطب  لعد  وجود األرباح ولك  

 سياست ا موجودة .
 

  
تقر الجمعية العامة األرباح المقترح  

 وتاريخ التوزي توزيع ا 
ب -السابعة  

  
   

السياسات واإلجرا ات المتعلقة 

 باإل صاح
 الثامنة

     التاسعة اإل صاح  ي تقرير مجلس اإلدارة 

   
  

إعتماد التوجي ات االستراتيجية 

 واألهداف الرئيسية للشركة
أ -العاشرة  

   
  

وض  أنهمة وضواب  للرقابة الدا لية 

 واإلشراف العا  علي ا
ب -العاشرة  

 03  اإل صاحات اإلضا ية اإل صاح حسال اللوائح النهامية
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     ج -العاشرة وض  نها  حوكمة  اص بالشركة  
   

  
وض  سياسات ومعايير وإجرا ات 

واضحة ومحددة للعضوية  ي مجلس 

 اإلدارة
د -العاشرة  

   
  

وض  سياسة مكتوبة تنهم العالقة م  

 أصحاب المصالح
هـ-العاشرة  

   
  

وض  السياسات واإلجرا ات التل 

لألنهمة تضم  احترا  الشركة 

 واللوائح
و -العاشرة  

     الحادية عشرة مسؤوليات مجلس اإلدارة 
     الثانية عشرة تكوي  مجلس اإلدارة 

     الثالثة عشرة لجان مجلس اإلدارة واستقالليت ا 

     الرابعة عشرة لجنة المراجعة 

   
  

 الصامسة لجنة الترشيحات والمكا آت
 عشرة

   
  

اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول 

 األعمال 
السادسة 

 عشرة

   
  

مكا آت اعضا  مجلس اإلدارة 

 وتعويضات م
 السابعة عشرة

   
  

بغير  –اليجوز لعضو مجلس اإلدارة  

تر يص م  الجمعية العامة يجدد كل 

 سنة أن تكون له أي مصلحة

 الثامنة عشرة

 أ –

   

  

بغير  –اليجوز لعضو مجلس اإلدارة 

تر يص م  الجمعية العامة يجدد كل 

سنة أن يشترك  ي أي عمل م  شمنه 

 منا سة الشركة

 الثامنة عشرة

 ب –

   
  

ال يجوز للشركة ان تقد  قرضا  نقديا  

 م  اي نوع لألعضا  
الثامنة عشرة 

ج -  
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 يوضح الجدول أدناه أسما  الشركات المساهمة التل يكون عضو مجلس إدارة عناية السعودية عضوا   ي مجلس إدارات ا وهي كما يلي :
 

 مجلس اإلدارة أسم عضو المنصب صفة العضوية الشركات األخرى التى يشارك في عضوية مجلس إدارتها

 للسيارات وإ وانه الجفالي إبراهيم شركة 

 الصناعية للمعدات وإ وانه الجفالي إبراهيم شركة 

 الثقيلة للمعدات وإ وانه الجفالي إبراهيم شركة 

 السيارات غيار لقط  وإ وانه الجفالي إبراهيم شركة 

 المعدنية للصناعات العربية الشركة 

 المعلومات ألنهمة الجفالي شركة 

 السيارات لصناعة الوطنية الشركة 

 السعودية اريكسون شركة 

 العربية  لور شركة 

 للتدريال الجفالي مركز 

 القابضة الجفالي أحمد  الد شركة 

 والمرا   للطاقة الجفالي احمد  الد شركة 

 السعودية العربية نيسان شركة 

 للتسوي  الدولية الدهنا  شركة 

 ل نشا ات الجفالي أحمد  الد شركة 

 والساللم للمصاعد الجفالي أحمد  الد شركة 

 للتجارة العربية قطوف شركة 

 للمقاوالت الجفالي  الد ايه اف تي ار شركة 

 التعاوني للتممي  السعودية عناية شركة 

 الحياة وعلو  الصحية للرعاية الدولية الشركة 

 القابضة

 الصناعية الجفالي  الد شركة 

 للمقاوالت اعتماد الرؤية شركة 

 السعودية هيلتي شركة 

 الدوائية للمستحضرات العربية الشركة 

 للتعدي   رص شركة 

 وإ وانه الجفالي إبراهيم شركة 

 القابضة جدة شركة 

 لالستثمار الدولية  رص شركة 

 التممي  لوساطة آسوشيتس آند لونزديل شركة 

 العالمية الجبس شركة 

 الحضاري سلطان األمير مركز شركة 

 األردن – الكيماويات لتصزي  العقبة شركة 

 رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة 

 غير تنفيذي
 السيد/  الد أحمد الجفالي

 الد علي تركي و أوالده  

 نسمه و شركائه 

 السعودية للصرسانة الجاهزة 

 مشيد 

 أركاز 

 سمارة 

  إنما 

 إنما  للحديد 

 صوا ي 

 إنما  للتكنولوجيا 

 عضو
عضو مجلس إدارة 

 غير تنفيذي
  الد تركيالسيد/ رامي 

التل يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا   ي مجالس إدارات اتكوي  مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه وأسما  الشركات المساهمة    06 
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 شركة الوجبات اإليطالية 

  السعودية اليابانية لمنتجات األدوية 

 مجموعة شركات تمر 

 أربيو 

  شركة سكون العالمية 

 شركة الصليجية المتحدة للرعاية الصحية 

 شركة األناقة الفا رة للتجارة 

 طبي الدوليالمركز ال 

 عضو
عضو مجلس إدارة 

 مستقل
 السيد/  يصل  اروق تمر

  عضو شركات غزاويمجموعة 
عضو مجلس إدارة 

 مستقل
 طالل غزاوي لالدكتور/ بال

 عضو -
عضو مجلس إدارة 

 غير تنفيذي
 الدكتور/ كريستيان شنيدر

 ميونخ للصحة )ضمان( القابضة 

 شركة ضمان هيلث أنشورنس قطر 
 عضو

عضو مجلس إدارة 

 غير تنفيذي
 الدكتور/ مايكل بيتزر

 ميونخ للصحة القابضة 

  للصحة ألفاميونخ 

 د ك ف 

  د ك ف للتممي  وإعادة التممي 

  إرجو عا  للتممي  وإعادة التممي 

 يونسيسال لالتحاد الطبي  

 جلوبالتي 

 ستوربراند للصحة 

 ابولو ميونخ للتامي  الصحي 

 عضو
عضو مجلس إدارة 

 غير تنفيذي
 السيد/ اندرو كيلتي

 
 
 

 
 

 

 واألوليأأة السأأنوية الماليأأة القأأوائم مراجعأأة و اإلدارة لمجلأأس بشأأمن ا

 مجلأأس إلأأل مباشأأرة وتوصأأيت ا تقاريرهأأا ر أأ  و علي أأا والموا قأأة

 إعداد و بشمن ا الالزمة القرارات وإصدار اإلجرا ات التصاذ اإلدارة

 تحأـتوي بحيأث الدا ليأة، المصأاطر وإدارة الرقابة نهـم م  لكل تقييم

 علي مأا، القأائمي  ولأل أراد ل مأا المصصصأة الموازنأات تقييم ا علل

 المأأراجعي  يبأأدي ا التأأي للمالحهأأات اإلدارة اسأأتجابة لدرجأأة وأيضأأا

 المحاسأأأال ألدا  سأأأنوية مراجعأأأة إجأأأرا  و والصأأأارجيي  الأأأدا ليي 

 إن أأا  أو تعيينأأه وإعأأادة بتعيينأأه، متعلقأأة وصأأياتت ووضأأ  القأأانوني،

 .معه الشركة عقد

 لجنة المراجعة 00-6

 عد  علل الحصول بعد الصارجيي  المراجعي  تعيي  إعادة أو تعيي  علل الموا قة

 الأدا ليي  للمأراجعي  والتأدقي  المراجعأة  طأة ومراجعأة كتابة المؤسسة ممانعة

 السياسأأأات ومراجعأأأة اإلدارة لمجلأأأس بشأأأمن ا التوصأأأيات ور أأأ  والصأأأارجيي 

 توصأأيات وإعأداد علي أأا تطأرأ قأأد التأي والتغيأأرات وإجرا ات أا ال امأأة المحاسأبية

 لطبيعأأة المطبقأأة المحاسأأبية السياسأأات مالئمأأة بمأأدى يتعلأأ   يمأأا اإلدارة لمجلأأس

 المراجعة عملية ولطبيعة الشركة تصدرها التي المالية للتقارير وتقييم ا الشركة،

 اإلدارة لمجلأس بشأمن ا التوصأيات ور أ  االكتأواري الصبيأر تقارير اجعةومر ل ا

 وأي العالقأأة ذات اإلشأأرا ية والج أأات المؤسسأأة عأأ  الصأأادرة التقأأارير ومتابعأأة

 ور   التوصيات التممي  لمشر ي الدولية المنهمة توجي ات مثل دولية تطورات

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

الترشيحات والمكا آت، اللجنة التنفيذية ، لجنة اإلستثمار(لجان مجلس اإلدارة : ) لجنة المراجعة ، لجنة    00 

أسما  

رئيس 

وأعضا  

 اللجنة

 03/2/0362حتل 

 الدكتور/ مايكل بيتزر )الرئيس(

 السيد/  الد بصش )عضو(

مطر  الصطيال )عضو(السيد/   

عدد 

االجتماعات 

  الل الفترة
 اجتماعان

أسما  

رئيس 

وأعضا  

 اللجنة

 حتل اآلن – 6/8/0362م  

 الدكتور/ بالل غزاوي )الرئيس(

 السيد/  الد بصش )عضو(

تينسل كيليكارسالن )عضو(السيد/   

عدد 

االجتماعات 

  الل الفترة

اجتماعات 3  
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شأأركة أ أأرى و وضأأ  سياسأأة للمكا أأآت والحأأوا ز ألعضأأا  مجلأأس 

اإلدارة و العضو المنتدب والرئيس المأالي التنفيأذي بالشأركة وتنهأيم 

ج أأود كأأل عضأأو  أأي مجلأأس اإلدارة والأأرئيس المأأالي التنفيأأذي  أأي 

للشأأأركة، وتقيأأأيم لجنأأأة الترشأأأيحات  تطبيأأأ  األهأأأداف اإلسأأأتراتجية

والمكا أأآت لأأألدا  الشصصأأي ل أأم  أأي مقابأأل األهأأداف التأأي وضأأع ا 

 مجلس اإلدارة .

 لجنة الترشيحات والمكا آت 00-0

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة مأ  الم أارات المناسأبة لعضأوية مجلأس 

جلس اإلدارة، بما اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية م

 ي ذلف تحديد الوقت الذي يلز  أن يصصصه العضو ألعمال المجلأس و مراجعأة 

هيكأأل مجلأأس اإلدارة ور أأ  التوصأأيات  أأي شأأمن التغييأأرات التأأي يمكأأ  إجرائ أأا 

وتحديد جوانال الضعف والقوة  ي مجلس اإلدارة، واقتراح معالجت ا بما يتف  م  

 والتمكأد مجلأس اإلدارة، اسأتقاللية عضأومصلحة الشركة و وض  معايير لتحديد 

 مجلس إدارة  م  عد  وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية

 

 

 

 
 
 
 
 

 

تحتأأاج إلأأل اتصأأاذ قأأرار عاجأأل والتمكأأد مأأ  وضأأ  وإعأأداد الصطأأ  

االستراتيجية التي تحقأ  أهأداف الشأركة وإعأداد ومراجعأة األهأداف 

واالسأأتراتيجيات الماليأأة السأأنوية وطويلأأة األجأأل وتقأأديم التوصأأيات 

الالزمة لمجلس اإلدارة و مراجعة وإعداد التوصيات الالزمة لمجلس 

  باعمأأأال الشأأأركة ومأأأدى تمثيرهأأأا علأأأل مسأأأتقبل اإلدارة  يمأأأا يتعلأأأ

 .الشركة لتحقي  األهداف المرجوة لتحسي  جودة الصدمات

 اللجنة التنفيذية 00-0

دراسأأأة األدا  المأأأالي للشأأأركة والمصأأأادقة علأأأل الميزانيأأأات والبيانأأأات الماليأأأة 

التقديرية وما يتبع ا م  مصاريف رأر مالية واسأتثمارية و طأة العمأل السأنوية 

لربأأ  سأأنوية باإلضأأا ة إلأأل تقأأديم التوصأأيات إلأأل مجلأأس اإلدارة و القيأأا  بأأمي وا

أعمأأال بنأأا   علأأل تفأأويض مأأ  مجلأأس إدارة الشأأركة وتقأأديم المسأأاعدة لأأرئيس 

المجلأأس و دراسأأة المشأأاري  المتعلقأأة بالمشأأاركة  أأي الشأأركات األ أأرى وإنشأأا  

لتوصأيات إلأل شركات ومشاري  جديدة واالستحواذ علل شركات أ رى وتقأديم ا

 مجلس اإلدارة و القيا  بمناقشة واتصاذ القرارات المتعلقة بالمواضي  الطارئة التي 

 
 
 
 
 
 
 

 

االسأأأأتثمارية للشأأأأركة وتقأأأأديم التوصأأأأيات بشأأأأمن ا لمجلأأأأس اإلدارة 

 العتمادها واإلشراف علل تنفيذ السياسات االستثمارية للشركة.

 لجنة اإلستثمار 00-3

تتولل لجنة االسأتثمار اإلشأراف علأل األنشأطة االسأتثمارية للشأركة والتمكأد مأ  

اإلدارة االحترا ية والمالئمأة الحتياجأات ومتطلبأات الشأركة والتزامات أا وتقيأدها 

 التا  بالنهم السائدة والمساعدة بضب  وترشيد درجة المصاطر وتحديد السياسات 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
حصل علي ا أعضا  مجلس اإلدارة وأكبر  مس م  كبار التنفيذيي   يما يلي بيان يوضح الرواتال والتعويضات والبدالت والمكا آت السنوية التي 

 . 06/60/0362إلل   36/36/0362بالشركة يتضمن م الرئيس التنفيذي والمدير المالي  الل الفترة م  

 

أسما  

رئيس 

وأعضا  

 اللجنة

 السيد/ رامي تركي )الرئيس(

 السيد/ بالل غزاوي )عضو(

مايكل بيتزر )عضو(السيد/   

عدد 

االجتماعات 

  الل الفترة

 اجتماع واحد

أسما  

رئيس 

وأعضا  

 اللجنة

 السيد/  الد الجفالي )الرئيس(

مايكل بيتزر )عضو(السيد/   

 السيد/ لي شوري )عضو(

عدد 

االجتماعات 

  الل الفترة
 اجتماع واحد

أسما  

رئيس 

وأعضا  

 اللجنة

 السيد/  يصل تمر )الرئيس(

مايكل بيتزر )عضو(السيد/   

 السيد/ لي شوري )عضو(

عدد 

االجتماعات 

  الل الفترة

اجتماعات 3  

 00  مزايا ومكا آت أعضا  مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي 
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خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم 

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 (آالف لاير سعودي)

 أعضاء مجلس اإلدارة

 البيان (لاير سعودي آالف)

 الرواتال والتعويضات - 3،330

 البدالت  - -

 المكا آت السنوية - 232

  طة الحوا ز طويلة المدى او مكا اة ن اية الصدمة   - 028

 مزايا عينية ا رى - -

 اإلجمالي - 21776

 
 
 

 
( م  قواعد التسجيل واإلدراج بمبلغ 3  نهرا  لمصالفة بند )ا( م  الئحة )06/63/0362بتاريخ تم تسجيل غرامة مالية م  هيئة السوق المالية 

 لاير سعودي وقد تم تسديدها م  قبل الشركة. 03،333
 
 
 

 
مجأأاالت المالحهأأات تعنأأي بشأأكل رئيسأأي  أأي كانأأت  للشأأركة، حيأأث

وتفعيل الدوائر التشغيلية ور   كفا ت أا وتنسأي  عالقأات األدا   تحسي 

تكامليأأة بأأي  هأأذه األج أأزة، واسأأتكمال توثيأأ  إجرا ات أأا وذلأأف ب أأدف 

إضأأفا  مزيأأد مأأ  الفاعليأأة علأأل نهأأا  الرقابأأة الدا ليأأة  أأي الشأأركة 

واستغالل الموارد المتاحة أ ضل استغالل، كما يقو  مراقال الحسأابات 

صارجي بعملية تقويم ل ذا النها  ضم  م مة مراجعته للبيانات المالية ال

الصتاميأأأة للشأأأركة وتمكينأأأه مأأأ  اإلطأأأالع علأأأل كا أأأة محاضأأأر لجنأأأة 

 المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الدا لية للفترة المالية محل الفحص.

و  و قا لصطة المراجعة الدا لية السنوية المعتمدة م  قبل لجنة المراجعة، تق

إدارة المراجعة الدا لية بر   تقارير دورية إلل لجنة المراجعة ع  عمليات 

المراجعة التشغيلية واإلدارية والمالية التي تقو  ب ا بصفة مستمرة للتحق  م  

 اعلية نها  الرقابة الدا لية  ي حماية أصول الشركة وتقييم مصاطر العمل 

ابعت ا لتنفيذ اإلجرا ات التصحيحية وقيار مدى كفا ة وكفاية األدا ، إضا ة لمت

للمالحهات التي تم تسجيل ا، وتقد  بذلف تقارير متابعة ال دف من ا العمل علل 

إن ا  وإغالق المالحهات المسجلة علل وحدات العمل بالشركة، ولم ته ر 

 تقارير عمليات المراجعة المشار إلي ا ضعفا جوهريا  ي نها  الرقابة الدا لي 
 

قامت إدارة المراجعة الدا لية بالقيا  بم ا  المراجعة  والفحص ل دارات التالية  

وقد تمكدت الشركة بمن إجرا ات الرقابة الدا لية  عالة وال   0362 الل عا   

  :توجد أي مالحهات
  إدارة المطالبات 

 اإلدارة المالية 

  نهم المعلوماتإدارة 

  العضوياتإدارة 

 . إدارة  دمة العمال 

 

 
 

 تؤكد الشركة أن أنهمة الرقابة الدا لية قوية و عالة وتعمل بشكل جيد م  ناحية التصميم وقد تم تطبيق ا بشكل  عال.
 
 
 
 

بسجالت محاسبية منفصلة لعمليات التممي   السعودية، تقر الشركة بمن ا أحتفهتالتممي   ي المملكة العربية  و قا  لما تقتضيه ضواب  وأنهمة

 محاسبية سليمة للعا  المالي. الشركة بمن ا تحتفظ بسجالت المساهمي ، كما تقر وعمليات
 
 
 

 تؤكد الشركة علل قدرت ا علل مواصلة عمليات ا دون وجود أي عقبات. 

 03  عقوبات نهامية

 02  نتائت المراجعة السنوية لفعالية إجرا ات الرقابة الدا لية

 01  الدا لية و عاليته الرقابةها  ن

 02  اإلحتفاظ بالسجالت المحاسبية

 09  مواصلة العمليات
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ةـــالخاتم  
_____________________________________ 

أن يتقد  بالشكر والتقدير لجمي   اإلدارة مجلس يسر

مساهمي شركة عناية السعودية للتممي  التعاوني علل 

إس ام م  ي مواصلة أعمال التممي  الصحي لدى 

الشركة كما يسرها أن تتقد  بالشكر أيضا  إلدارة 

دهم التل بذلوها لتشغيل الشركة وموظفي ا علل ج و

الشركة والتل تكللت بالنجاح وهلل الحمد، و ي الصتا  

يود مجلس اإلدارة بشكر جمي  عمال  الشركة علل 

منح م الثقة و حرص ا علل تطوير العالقة و 

استمرارها بما تقدمه الشركة م   دمات ومنتجات. 

علل ثقة م  أن هذه االنجازات ستعطينا د عة قوية  ان ا

االستراتيجية و   ام  أجل تحقي  غايت  0361  لعا

 إحراز المزيد م  النجاحات.
 


