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 التعاونية الكرام العربيةالسادة مساهمي شركة التأمين 

 ورحمة هللا وبركاته،السالم عليكم 

التعاونية أن يقدم لكم فيما يلي تقرير عن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها والخطط  العربيةيسر مجلس إدارة شركة التأمين 
، كما نرفق لكم تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين والقوائم المالية المدققة واإلفصاحات وفقاُ للوائح واألنظمةوالقرارات المهمة 

 م.31/12/2013المالية المنتهية في سنة لل

التعاونية قامت بتوسيع قاعدة العمالء لتشمل عدد من كبريات  العربيةشركة التأمين  يؤكد أن كما يود مجلس اإلدارة أن
المملكة العربية السعودية، كما قامت بفتح نقاط بيع في مناطق ومدن مختلفة في المملكة، والتعاقد مع وكالء تأمين الشركات في 

ووسطاء معتمدين من مؤسسة النقد العربي السعودي مما ساعد في زيادة اإلنتشار الجغرافي والمعرفة الجيدة بخدمات ومنتجات 
الشركة على تدريب وتطوير رأس المال البشري وإستقطاب موظفين سعوديين الشركة لدى العمالء واألفراد. كما حرصت 

مؤهلين في كافة إدارات وفروع الشركة إنطالقا من حرصها على اإللتزام ببرامج السعودة ورفد القطاع بما يلزم من الكوادر 
 مالء.للعالمؤهلة التي تساهم في إستمرارية النمو واإلنتاج وتحسين نوعية الخدمات المقدمة 

كما أن مجلس اإلدارة قام بوضع خطة لتعديل مسار الشركة وذلك إلعادتها إلى الربحية وذلك من خالل تخفيض المصاريف 
 .اإلدارية والعمومية، والتركيز على العمالء ذوي نسبة خسائر منخفضة، ومن خالل تطبيق أسعار الخبير اإلكتواري

 والئحة حوكمة الشركاتاإلفصاح وفقاً لقواعد التسجيل واإلدراج 

 :نشاط الشركة .1

 رقم التجاري السجل بموجب السعودية العربية المملكة في مسجلة عامة سعودية مساهمة شركة -التعاونية العربية التأمين شركة
 العربية المملكة في التأمين وإعـادة التأمين نشاط بمزاولة تصريح على حصلت حيث هـ،18/1/1429 تاريخ 1010243302

ً 18/6/2008هـ الموافق 14/6/1429 تاريخ 15/20086/ن م ت الرقم تحت السعودي العربي النقد مؤسسة السعودية من  م وفقا
هـ الموافق 14/06/1432التنفيذية، وقد تم تجديد التصريح بتاريخ  والئحته التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام ألحكام

  م لمدة ثالث سنوات.18/05/2011

 في واللوائح السارية واألنظمة للشركة األساسي والنظام التنفيذية والئحته التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام كامألح وفقاً 
 من األعمال بهذه يتعلق ما وجميع التعاوني التأمين أعمال مزاولة هو الشركة قيام من الغرض فإن السعودية، العربية المملكة

 .وساطة أو مراسلة أو تمثيل أو توكيالت أو تأمين إعادة
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 :التأمينية األنشطة ملخص يلي وفيما

  الممتلكات على التأمين -                    المركبات على التأمين -

 )البضائع نقل تأمين يشمل(  البحري التأمين -                    العامة الحوادث تأمين -

 الهندسي       التأمين -                          الصحي التأمين -

 واإلدخار الحماية تأمين -التأمين                             إعادة -

       تأمينات أخرى -

تعمل الشركة من خالل المركز الرئيسي وفروعها العشرة المرخصة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية 
 وهي على الشكل التالي:

 .طريق الملك عبد العزيز، مركز بن طامي –الرئيسي: الرياضالمركز  - أ
 :فروع المنطقة الوسطى -ب

 .12شارع العليا العام، بناية السيريكون رقم  -) 1الرياض ( -1
 طريق الملك عبد العزيز، عمارة القباني.  -) 2الرياض ( -2

 :فروع المنطقة الغربية  -ج

     شارع التحلية، بناية السالم.     -) 1جدة ( -1
 شارع حائل، مركز األمل بالزا. -) 2جدة (  -2

 شارع عبد هللا عريف، مركز تجار مكة.  –مكة المكرمة  -3        

 طريق الملك فهد، بناية التسهيل.   -خميس مشيط  -4
 .شارع شهار، الطائف مول –الطائف  -5

 
 :فروع المنطقة الشرقية -د

 الشارع األول، عمارة الدبل.  -الدمام  -1
 شارع األمير فيصل بن فهد، مركز البندرية التجاري.  -الخبر  -2
 شارع الثريات، برج الملحم. -الهفوف  -3

 
الل وكالء أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة عملت من خ كما يوجد لدى الشركة عدة نقاط بيع منتشرة في -هـ

 معتمدين لديها.
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 خطط وقرارات الشركة المهمة: .2

وفيما يلي أهم القرارات واإلجراءات المتخذة علميات التأمين وإعادة التأمين، دءلبم السنة الخامسة 2013لقد كانت السنة المالية  
 م:2013خالل السنة المالية 

واصلت الشركة عملية هيكلة وإستحداث إدارات داخلية لتعزيز عملية الحوكمة والرقابة الداخلية وذلك تماشياً مع  −
 ت الجهات الرقابية وتوجهات مجلس اإلدارة.متطلبا

 تقييم المحفظة التأمينية وجذب عمالء بأسعار وشروط مناسبة والتركيز على نوعية اإلنتاج ال على كميته. −
ين وإداريين مما ساعد على تحقيق نسبة سعودة جيدة لدى وادر سعودية من مدراء ومختصي تأمتوظيف وتدريب ك −

 الشركة.
مليون لایر  100م بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 05/11/2013مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  أوصى −

 .سعودي، والزالت الشركة بإنتظار رد الجهات المختصة بذات الخصوص
م، أن يكون نشاط الشركة مقتصرا على التأمين دون 05/11/2013مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  أوصى −

 ادة التأمين.إع
 وضع خطة لتعزيز وإنتاجية وربحية الفروع وذلك من خالل: −

 تدعيمها بكوادر مؤهلة. .1
التأمين الهندسي، التأمين البحري، وتأمين لزامية ذات هامش ربح أعلى مثل (التركيز على قطاعات التأمين غير اإل .2

 م.2012% عن عام 22لقطاعات بنسبة المملكات، وتأمين الحوادث العامة) مما أسهم عن زيادة في إنتاج هذه ا
متوسطة والصغيرة، وتقديم خدمات تأمينية متميزة مما عمالء من الشركات الكبرى واللواصلت الشركة إستقطابها ل −

 كشركة رائدة في مجال التأمين في المملكة. يساعد في دعم موقع الشركة
وتحسين نوعية الخدمات المقدمة من ِقبل الشركة  (مثل تأمين العمالة المنزلية) إستحداث منتجات تأمينية جديدة −

 وخصوصاً خدمة مابعد البيع.
شركة إعادة التأمين المحلية العاملة في توقيع إتفاقيات إعادة تأمين مع شركات إعادة تأمين عالمية وزيادة التعامل مع  −

 .المملكة العربية السعودية
 لمملكة العربية السعودية.نقاط بيع للشركة في مختلف مناطق ا بتوسيعالمباشرة  −

 
 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة: .3

التي تواجه القطاع بشكل عام وعلى سبيل  ةالتزال عوامل وفرص النمو كبيرة في قطاع التأمين بالرغم من التحديات الكثير
األسعار بين الشركات وزيادة مخاطر اإلكتتاب السيما في القطاعات اإللزامية (التأمين  فيالمثال ال الحصر المنافسة الشديدة 

كحد  المخصصات الفنية المعتمدة من قِبل الخبير اإلكتواريبالصحي لألفراد والتأمين اإللزامي على المركبات) واإللتزام 
ريب إال أن الشركة تدرس بعناية كافة العوامل والتي بدورها تساهم في الضغط على هوامش الربحية على األمد الق أدنى

 المؤثرة على نتائج أعمال الشركة والتي ستعود بالشركة إلى الربحية بإذن هللا . 

 المخاطر التي قد تواجه الشركة: .4
 أكبر من العمل. بعض الشركات بغية الحصول على حجممخاطر المنافسة الشديدة في أسعار التأمين المقدمة من  −
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 كتتاب وإحتمال زيادة نسبة الخسارة في بعض قطاعات التأمين.مخاطر اإل −
 ، والذي يؤدي إلى إرتفاع نسبة تدوير العنصر البشري.مخاطر قلة العنصر البشري المتخصص في سوق التأمين −
 مخاطر تقنية المعلومات. −
 .مخاطر األوضاع السياسية اإلقليمية وأثرها على عقود التأمين −
 قد تواجه معيدي التأمين في بعض البلدان. المخاطر اإلقتصادية التي −
 مخاطر أوضاع األسواق المالية العالمية وتأثيرها على العائد اإلستثماري للشركة. −
 مخاطر الكوارث الطبيعية وإمكانية تأثيرها على المطالبات التأمينية. −
 مخاطر البيئة القانونية والنظامية. −

 2013-2009ا آلخر خمس سنوات جدول يبين أصول وخصوم الشركة ونتائج أعماله .5
 

 2013 2012 2011 2010 2009 قائمة المركز المالي

 لایر سعودي موجودات عمليات التأمين

  79,290,468  199,938,302  142,629,968  81,732,322  7,639,697 نقدية وشبه نقدية

  45,866,938  54,619,185 - - - ودائع ألجل

 -   129,399,104  46,177,000  58,455,719 - استثمارات متاحة للبيع 

  15,078,098  15,078,098  11,703,098  2,250,000 - استثمارات مقتناه حتي تاريخ االستحقاق 

أقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة، 
 صافي

117,979,191  218,201,299  162,952,960  289,649,500  177,606,732  

  107,444,876  63,983,527  117,942,504  112,682,031  41,685,105 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
 التسوية 

65,658,121  89,465,923  444,868,930  311,442,471  255,736,071  

  16,905,371  25,501,193  22,653,027  24,869,975  5,725,544 تكاليف اكتتاب مؤجلة

  10,327,416  10,101,915  12,759,331  17,234,679  7,949,200 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

  2,238,625  17,374,836  13,634,381  54,948,255  54,079,986 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

  6,859,627  6,646,709  6,487,226  5,933,914  3,361,715 ممتلكات ومعدات ، صافي

  112,692,086  7,224,094 - -  39,938,874 مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

  830,046,308  1,130,958,934  981,808,425  665,774,117  344,017,433 مجموع موجودات عمليات التأمين 
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           موجودات المساهمين

  33,747,029  13,689,412  98,654,131  47,869,814  45,784,224 نقدية وشبه نقدية

  69,240,731  87,944,637 -  39,244,387  66,275,633 ودائع ألجل

  1,672,524  2,304,738  1,227,117  1,751,024  1,434,885 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

  35,562,548  34,905,735  42,430,666  29,536,401  63,165,794 استثمارات متاحة للبيع

  19,645,388  19,645,388  6,054,157  6,054,157 - استثمارات مقتناه حتي تاريخ االستحقاق 

 - -  12,008,622  22,683,442 - مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000 وديعة نظامية

 - - - -  - ممتلكات ومعدات ، صافي

  179,868,220  178,489,910  180,374,693  167,139,225  196,660,536 مجموع موجودات المساهمين

  1,009,914,528  1,309,448,844  1,162,183,118  832,913,342  540,677,969 مجموع الموجودات

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

 لایر سعودي مطلوبات عمليات التأمين

 51,006,542 318,248,865 29,037,919 26,963,930 17,702,721 ذمم دائنة

 69,663,004 18,368,644 58,768,022 111,256,755 47,454,354 ذمم معيدي التأمين

 26,742,446 31,612,532 39,938,299 38,360,118 14,024,835 دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 12,604,181 11,992,255 14,391,400 9,740,769 3,728,304 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 295,283,222 322,248,101 286,352,264 263,679,951 104,189,114 أقساط تأمين غير مكتسبة

 365,895,748 419,799,486 535,161,850 189,620,766 154,534,252 مطالبات تحت التسوية

 6,120,220 4,278,518 3,205,975 1,742,551 2,383,853 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 -  -  12,008,622 22,683,442 - مبالغ مستحقة إلي عمليات المساهمين 

  827,315,363  1,126,548,401  978,864,351  664,048,282  344,017,433 مجموع مطلوبات عمليات التأمين 

           فائض عمليات التأمين 

 2,730,945 2,730,945 2,730,945 970,116 - توزيعات الفائض المستحقة 
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التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة 
 -  1,679,588 213,129 755,719 - للبيع 

 830,046,308 1,130,958,934 981,808,425 665,774,117 344,017,433 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

 

           مطلوبات وحقوق المساهمين

           مطلوبات المساهمين

 دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
316,305 1,094,351 2,186,402 1,397,484 1,277,651 

 1,858,532 2,750,009 4,387,928 4,587,176 2,671,081 زكاة وضريبة دخل مستحقة

 - - - - - مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 112,692,086 7,224,094 - - 39,938,874 مبالغ مستحقة الى عمليات التأمين

 115,828,269 11,371,587 6,574,330 5,681,527 42,926,260 مجموع مطلوبات المساهمين

 
           حقوق المساهمين     

 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 رأس المال

 136,726,342- 33,394,676- 27,020,439- 39,631,417- 46,431,197- خسائر متراكمة

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة 
 766,293 512,999 820,802 1,089,115 165,473 للبيع 

 64,039,951 167,118,323 173,800,363 161,457,698 153,734,276 المساهمينمجموع حقوق 

 179,868,220 178,489,910 180,374,693 167,139,225 196,660,536 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين 
 ومطلوبات وحقوق المساهمين

540,677,969 832,913,342 1,162,183,118 1,309,448,844 1,009,914,528 
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قائمة نتائج عمليات التأمين 
 2013 2012 2011 2010 2009 والفائض المتراكم

 لایر سعودي  

 586,326,803 653,945,271 565,058,948 567,734,276 269,060,013 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

: أقساط إعادة التأمين  يخصم
 الصادرة 

-74,274,159 -215,646,801 -207,660,638 -148,606,029 -199,780,206 

 8,921,987- 7,028,672- 6,104,822- 3,252,583- 3,615,040- أقساط تأمين فائض الخسارة          

 377,624,610 498,310,570 351,293,488 348,834,892 191,170,814 صافي أقساط التأمين المكتتبة

التغير في أقساط التأمين غير 
 المكتسبة ، صافي

-24,954,786 -88,493,911 -17,411,840 -89,854,814 70,426,228 

 448,050,838 408,455,756 333,881,648 260,340,981 166,216,028 صافي أقساط التامين المكتسبة

إجمالي المطالبات المدفوعة 
 األخرىوالمصاريف 

-173,880,760 -256,932,696 -398,863,164 -776,369,813 -607,227,283 

حصة معيدي التأمين من إجمالي 
 المطالبات المدفوعة

55,176,603 119,762,785 185,580,556 478,981,467 147,141,063 

التغير في المطالبات تحت التسوية ، 
 صافي

-18,165,275 -11,278,712 9,861,923 -18,064,095 -1,802,662 

 461,888,882- 315,452,441- 203,420,685- 148,448,623- 136,869,432- صافي المطالبات المتكبدة

 52,063,457- 54,183,510- 48,090,945- 32,567,771- 14,125,853- تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 29,368,823 26,180,585 24,663,505 13,042,268 7,145,920 عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 36,532,678- 65,000,390 107,033,523 92,366,855 22,366,663 صافي نتائج االكتتاب

 87,925,440- 82,725,823- 92,248,828- 82,931,988- 38,856,893- مصاريف عمومية وإدارية 

 -  6,343,425 - - - إيرادات تأمين أخرى

 7,691,483 3,028,434 2,823,593 266,297 300,175 إيرادات أخرى

 116,766,635- 8,353,574- 17,608,288 9,701,164 16,190,055- فائض (عجز) عمليات التأمين 

حصة المساهمين من الفائض 
 (العجز)

16,190,055 -8,731,048 -15,847,459 8,353,574 116,766,635 
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 2013 2012 2011 2010 2009 قائمة عمليات المساهمين
 لایر سعودي    

حصة المساهمين من فائض (عجز) عمليات 
 116,766,635- 8,353,574- 15,847,459 8,731,048 16,190,055- التأمين 

 11,152,851 3,210,060 881,172 524,226 622,957 ارباح بيع استثمارات متاحة للبيع

 5,210,601 3,568,630 3,225,265 3,649,606 2,103,610 دخل عموالت

 مصاريف عمومية وإدارية 
-601,334 -1,475,612 -2,663,454 -1,283,820 -1,428,483 

 101,831,666- 2,858,704- 17,290,442 11,429,268 14,064,822- صافي دخل / خسارة السنة 

 5.09- 0.14- 0.86 0.57 0.70- ربح / خسارة السهم للسنة 

 م:31/12/2013القطاعات التشغيلية للسنة المنتهية بتاريخ فيما يلي نتائج 

 باللایر السعودي 2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 المجموع األخرى المركبات التأمين الصحي نتائج عمليات التأمين

 586,326,803 140,516,418 265,146,932 180,663,453 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 199,780,206- 117,246,080-  - 82,534,126- أقساط اعادة التأمين المسندةيخصم : 

 8,921,987- 1,114,372- 7,807,615- -  أقساط تأمين فائض الخسارة         

 377,624,610 22,155,966 257,339,317 98,129,327 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 70,426,228 3,483,337- 61,092,343 12,817,222 صافيالتغير في أقساط التأمين غير المكتسبة ، 

 448,050,838 18,672,629 318,431,660 110,946,549 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 607,227,283- 102,206,062- 335,898,192- 169,123,029- إجمالي المطالبات المدفوعة والمصاريف األخرى

 147,141,063 92,151,908 1,453,671 53,535,484 المطالبات المدفوعةحصة معيدي التأمين من إجمالي 

 1,802,662- 2,104,680 15,370,929- 11,463,587 التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 461,888,882- 7,949,474- 349,815,450- 104,123,958- صافي المطالبات المتكبدة 

 52,063,457- 5,660,878- 29,650,173- 16,752,406- تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 

 29,368,823 29,368,823  - -  عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 36,532,678- 34,431,100 61,033,963- 9,929,815- صافي نتائج االكتتاب

 87,925,440-  -  - -  مصاريف عمومية و إدارية  

 7,691,483  - -  -  إيرادات أخرى 

 116,766,635- -   - -  فائض (عجز) عمليات التأمين
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 المؤشرات المالية:

 : م2013فيما يلي إستعراض نتائج العام 

ألف  2,859ألف لایر، مقابل صافي خسارة قبل الضريبة والزكاة  101,832بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل  .1

 %. 3,462لایر للعام السابق وذلك بإرتفاع قدره 

 لایر للعام السابق. 0.14لایر، مقابل خسارة  5.09بلغت خسارة السهم  .2

ألف لایر،مقابل  124,458بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد إستثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)  .3

 %. 993ألف لایر للعام السابق وذلك بإرتفاع قدره  11,382عجز 

ألف لایر للعام السابق، وذلك بإنخفاض  653,945ألف لایر، مقابل  586,327أمين المكتتبة خالل العامبلغ إجمالي أقساط الت .4

ألف لایر للعام السابق،  498,311ألف لایر، مقابل  377,625%. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة خالل العام 10قدره 

 لغاء بعض الحسابات التي أثرت سلباً على نتائج الشركة.يعود السبب لهذا اإلنخفاض إلى إ %. 24وذلك بإنخفاض قدره 

 %.10ألف لایر للعام السابق بزيادة قدرها  408,456مقابل  لایر ألف 448,051بلغ صافي أقساط التأمين المكتسبة  .5

رتفاع قدره ألف لایر للعام السابق، وذلك بإ 315,452ألف لایر، مقابل  461,889بلغ صافي المطالبات المتحملة خالل العام  .6

46 .% 

ألف لایر للعام السابق، وذلك بإرتفاع  3,028ألف لایر، مقابل  7,691بلغ صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق خالل العام .7

ألف لایر للعام  6,779ألف لایر، مقابل  16,363%. وبلغ صافي أرباح إستثمارات أموال المساهمين خالل العام 154قدره 

 %. 141ع قدره السابق، وذلك بإرتفا

يعود سبب إرتفاع صافي الخسارة خالل العام الحالي مقارنًة بالعام السابق إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة وإلى  .8

 الزيادة في اإلحتياطيات الفنية.
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اليوجد للشركة أية إيرادات من فيما يلي التحليل الجغرافي إلجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب مناطق المملكة، علًما بأنه  •
 شركات تابعة خارج المملكة:

 

 
 فيما يلي التوزيع اإلجمالي ألقساط التأمين المكتتبة حسب قطاعات اإلنتاج :   •

  

 

 

طلبت الجهات الرقابية إستخدام معايير المحاسبة الدولية بدالً من معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية  •
القانونيين. وتؤكد الشركة على عدم وجود أي فروقات جوهرية نتيجة إلستخدام المعايير الدولية عوًضا عن للمحاسبين 

 معايير المحاسبة السعودية.

63% 

30% 

7% 

 أقساط التأمين المكتتبة

 المنطقة الوسطى

 المنطقة الغربية

 المنطقة الشرقية

31% 

45% 

24% 

 أقساط التأمين المكتتبة

 التأمين الصحي

 المركبات

 األخرى
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التعاونية، وبالتالي اليوجد تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل  العربيةاليوجد شركات تابعة لشركة التأمين  •
 شركة تابعة.

) من قواعد التسجيل واإلدراج بأي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في 45الشركة بموجب المادة ( لم يتم تبليغ •
 التصويت تعود ألشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم.

أصدرتها أو منحتها  اليوجد أدوات دين قابلة للتحويل وأي اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة •
 م.2013الشركة خالل السنة المالية 

اليوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو  •
 حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

 دين قابلة لإلسترداد. اليوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لایر ألعضاء مجلس اإلدارة والشركات  6,907,020نتج عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة مطالبات تأمين بمبلغ  •
إلى الشركة عن ذمم مدينة مختلفة بمبلغ  -لبنان–من ِقبل شركة التأمين العربية  التي يمثلونها، إضافة إلى مبالغ مسددة

لایر  723,480بمبلغ  -لبنان–من ِقبل شركة التأمين العربية  عن الشركة ومصاريف مدفوعة لایر 14,423,156
، ومصاريف مدفوعة بالنيابة عن لایر بالصافي لشركة التأمين األردنية 156,988، وعمليات إعادة تأمين بمبلغ بالصافي

 لایر.  10,425شركة التأمين األردنية بمبلغ 
 
 

 م 2013وصف الطراف ذات عالقة عن عام 

 المبلغ باللایر سعودي طبيعة العقد الشركة / الطرف

 242,633 وثائق تامين شركة اخوان السعودية

 122,999 وثائق تامين الشركة العربية للتموين / أسترا

 107,490 وثائق تامين شركة الزاهد القابضة

 4,252,421 وثائق تامين عبدهللا القحطانيشركة عبدالهادي 

 3,645,130 وثائق تامين شركة اسماعيل ابو داوود

 78,964 وثائق تامين د. صالح العمير

 16,572 وثائق تامين أ / غسان عقيل

 40,045 وثائق تامين أ / فيصل النويصر

 المجموع
 

8,506,254 
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 2013ديسمبر  31رصدة التالية كما في نشأت عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله األ

 طبيعة الرصيد المبلغ باللایر سعودي الشركة / الطرف

 مدين 3,121,273 أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها

 مدين 1,239,036 مساهم -شركة التأمين العربية

 مدين 999,589 مساهم  -شركة التأمين األردنية

 دائن 923,572- مساهم -إلى شركة التأمين األردنيةذمة إعادة تأمين مستحقة 

 
 اليوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. •
 اليوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. •
 أو إحتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. اليوجد أي إستثمارات •

 
 مجلس اإلدارة ولجانه: .6

م أعضاء مجلس 15/12/2010هـ الموافق 1432إنتخبت الجمعية العامة العادية بتاريخ التاسع من محرم  - أ
 م.31/12/2013م حتى 01/01/2011اإلدارة لدورته الثانية الممتدة من 

أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي، علماً أن الدورة الحالية للمجلس إن مجلس اإلدارة مؤلف حالياً من عشرة  •
 م:31/12/2013تنتهي بتاريخ 

 
اإلدارة مجلس عضو  

0B1 المنصبBوصف العضوية 

اإلدارة  مجلس رئيس العمير العزيز عبد صالح/ الدكتور .1  مستقل 

إدارة  مجلس عضو بساط صبحي هشام/ الدكتور .2  غير تنفيذي 

إدارة  مجلس عضو حسان أبو الرحمن عبد خلدون .3  غير تنفيذي 

إدارة  مجلس عضو  شماس جورج فادي .4  غير تنفيذي 

إدارة  مجلس عضو  زاهد طالل يوسف .5  مستقل 

إدارة  مجلس عضو غسان إبراهيم عقيل .6  غير تنفيذي 

إدارة  مجلس عضو  عبد العزيز عبد الهادي القحطاني .7  مستقل 

إدارة  مجلس عضو  النويصر محمد فيصل .8  مستقل 

 مستقل إدارة مجلس عضو عرار محمد أحمد محمد .9

إدارة مجلس عضو الدغيثر سعود خالد .10  مستقل 
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 م:2013حضور إجتماعات مجلس اإلدارة لعام  -ب
 ور هذه اإلجتماعات:ضم وفيما يلي سجل ح2013عقد مجلس اإلدارة أربعة إجتماعات خالل العام 

2Bإسم عضو مجلس اإلدارة 
3B األولاإلجتماع   

م06/03/2013  
4Bاإلجتماع الثاني 

م08/05/2013  
5Bاإلجتماع الثالث 

م04/09/2013  
6Bاإلجتماع الرابع 

م05/11/2013  

-رئيس المجلس-الدكتور صالح العمير  لم يحضر حضر حضر لم يحضر 

 لم يحضر حضر حضر حضر الدكتور هشام البساط

 حضر حضر حضر حضر خلدون أبو حسان

 حضر حضر حضر حضر فادي شماس

 لم يحضر لم يحضر حضر لم يحضر يوسف زاهد

 حضر حضر حضر حضر غسان عقيل

 لم يحضر لم يحضر لم يحضر لم يحضر فيصل النويصر

 لم يحضر حضر لم يحضر لم يحضر عبد العزيز القحطاني

 حضر حضر حضر حضر محمد عرار

 حضر حضر لم يحضر حضر خالد الدغيثر

 
مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من وصف ألي مصلحة و أوراق  -1ج/

 م.2013شركاتها التابعة واى تغيير فى تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية 

 إسم من تعود له المصلحة تسلسل
 نهاية العام بداية العام

 التغييرنسبة  صافي التغيير
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

1- 
 %74- (110,909) اليوجد 122,728 اليوجد 233,637 الدكتور صالح عبد العزيز العمير

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واألوالد القصر

2- 
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الدكتور هشام صبحي بساط

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واألوالد القصر

3- 
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد خلدون عبد الرحمن أبو حسان

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واألوالد القصر

4- 
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد فادي جورج شماس

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واألوالد القصر

5- 
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد يوسف طالل زاهد

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واالوالد القصر
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6- 
 اليوجد اليوجد اليوجد 2,000 اليوجد 2,000 غسان إبراهيم عقيل

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واألوالد القصر

7- 
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد عبد العزيز عبد الهادي القحطاني

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واألوالد القصر

8- 
 النويصر فيصل محمد

 الزوجة واالوالد القصر

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

9- 
 اليوجد اليوجد اليوجد 10,420 اليوجد 10,420 محمد أحمد عرار

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واألوالد القصر

10- 
 اليوجد اليوجد اليوجد 1,041 اليوجد 1,041 سعود الدغيثرخالد 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واألوالد القصر

 

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من  -2ج/
 م2013التابعة واى تغيير فى تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية شركاتها 

 إسم من تعود له المصلحة تسلسل
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

1- 
 % 100 1,000 اليوجد 1,000 اليوجد اليوجد محمد سعد صبحي خباز

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واألوالد القصر

2- 
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد تيسير حسن العكش

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واألوالد القصر

3- 
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد عمار محمد هاني الحلواني

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واالوالد القصر

4- 
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد خالد جاد حوا

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واألوالد القصر

5- 
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد سعود أحمد محمد المانع

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد الزوجة واالوالد القصر

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد عادل صالح الفرج  -6

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد  الزوجة واالوالد القصر 
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 إدارة شركات مساهمة أخرى: مشاركة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في مجلس -د

 
يقوم مجلس اإلدارة بممارسة مهامه ومسؤولياته وفقاً للنظام األساسي للشركة واألنظمة واللوائح الصادرة عن كافة الجهات  -ـه

الرقابية في المملكة. كما يقوم المجلس والشركة بتطبيق البنود الواردة في الئحة حوكمة الشركات الخاصة بمجلس اإلدارة 
جلس اإلدارة، مسؤوليات مجلس اإلدارة، تكوين مجلس اإلدارة، لجان مجلس اإلدارة والمتمثلة بالوظائف األساسية لم

وإستقالليتها، إجتماعات ملجس اإلدارة وجدول األعمال،مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم، تعارض المصالح في 
ث طبقت الشركة أحكام اللوائح الصادرة من الئحة حوكمة الشركات حي 12مجلس اإلدارة، وبإستثناء أحكام الفقرة ط من المادة 

 عن وزارة التجارة.
 

لوائح الحوكمة التي تتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادة عن مجلس هيئة السوق  دادوفي هذا الصدد قام مجلس اإلدارة بإع
 المالية وهي على الشكل التالي:

 الئحة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة. −
 العضوية في مجلس اإلدارة. ر وإجراءاتسياسات ومعايي −
 الئحة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح. −
 الئحة تنظيم تعارض المصالح. −
الئحة اإلفصاح والشفافية (وذلك تماشًيا مع ما ورد في المادة الثامنة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن  −

 مجلس هيئة السوق المالية). 
 الئحة حقوق المساهمين.  −
 اء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم.قواعد إختيارأعض −

7B8 اإلدارة مجلس عضو إسمB في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرىالعضوية 

 العمير العزيز عبد صالح الدكتور
 (رئيس مجلس اإلدارة ) 

 .-السعودية –التمويلي  للتأجير السعودية أوريكس شركة إدارة مجلس رئيس -
 .-السعودية  –رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي  -

 .سوريا –شركة التأمين العربية  إدارة مجلس عضو - الدكتور هشام صبحي بساط

 فادي جورج شماس
 .-سوريا  -شركة التأمين العربية  إدارة مجلس عضو -
 .-األردن  -عضو مجلس إدارة شركة التأمين العربية -
 ش.م.ل. لبنان -عضو مجلس إدارة شركة التأمين العربية -

 خلدون عبد الرحمن أبو حسان
 .-األردن  –الشركة العقارية األردنية للتنمية  نائب رئيس مجلس إدارة -
 .-األردن  –عضو مجلس إدارة شركة اإلتحاد للتخزين وإدارة المحروقات  -
 .-األردن  –رئيس هيئة المديرين لشركة المشرق للصناعات المعدنية  -

 غسان إبراهيم عقيل

 .-األردن –عضو مجلس إدارة بنك القاهرة عمان -
 .-السعودية  –عضو مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية -
 .-األردن –عضو مجلس إدارة شركة فيتل لإلتصاالت -
 .-األردن –عضو مجلس إدارة شركة أوراق لإلستثمار -

 عضو مجلس إدارة شركة مركز مكة الطبي. السعودية.- فيصل النويصر
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 قواعد إختيارأعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم. −
 ميثاق عمل المراجعة الداخلية.  −
 الئحة تنظيم العمل في الشركة (تم إعتمادها من قبل وزارة العمل).  −
إن الئحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة وقواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات  −

والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم و قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب 
 م. 05/05/2010عملهم، تم إقرارها من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 

الصادرة عن كافة ألنظمة واللوائح باالشركة  لتزامقام مجلس اإلدارة بإعداد أدلة السياسات واإلجراءات التي تضمن إكما 
 الجهات الرقابية المنظمة لعمل الشركة، وقد عملت الشركة على تدريب الموظفين على تطبيق هذه األدلة.

الفنية وغير الفنية  المخاطر تشمل عمل كافة الدوائر  وإجراءات إلدارة: وضعت الشركة دليل سياسات سياسة إدارة المخاطر -و
وفًقا ألحكام األنظمة واللوائح المعتمدة، وتعمل الشركة على تطبيق أحكام هذا الدليل، علماً أن لجنة إدارة المخاطر المنبثقة 

 وإجراءات إدارة المخاطر. يعملون على متابعة تطبيق سياسات إدارة المخاطر، عن مجلس اإلدارة إضافة إلى 

إستناداً إلى النظام األساسي للشركة وإلى األنظمة المرعية الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، تم  -ز
تشكيل لجان تابعة للمجلس اإلدارة من أعضاء مجلس اإلدارة (مستقلين وغير تنفيذين) ومن غير أعضاء مجلس اإلدارة وإقرار 

 لوائح عملها وذلك على النحو التالي:
 

 أوالً/ لجنة المراجعة:
 وتشمل مهام لجنة المراجعة مايلي: •
اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي  .1

 حددها لها مجلس اإلدارة
 رير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تق .2
 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمحلوظات الواردة فيها. .3
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد ممن  .4

 إستقالليتهم.
عة أعمال المحاسبيين القانونيين، وإعتماد أي عمل خارج نظاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال متاب .5

 المراجعة.
 دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. .6
 دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم في شأنها. .7
 دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. .8
 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. .9
 
 :أسماء رئيس وأعضاء اللجنة •

تم تشكيل لجنة المراجعة برئاسة األستاذ ناجي فياض ( من غير أعضاء مجلس اإلدارة) وعضوية السيدين خالد سعود 
 مستقل) وعبدالرحمن أحمد الشعالن ( من غير أعضاء مجلس اإلدارة) –الدغيثر (عضو مجلس إدارة 

 :م2013عدد اإلجتماعات خالل عام  •
 م.2013) ستة إجتماعات خالل عام 6لجنة المراجعة ( تعقد
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 :اللجنة التنفيذية/ ثانياً 
مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي أو يضعها مجلس اإلدارة، تباشر اللجنة التنفيذية كل  •

و المدير العام في حدود السلطات السلطات التي تقررها المؤسسة أو المجلس، وتعاون اللجنة التنفيذية العضو المنتدب أ
المقررة لها. هذا وتقوم اللجنة التنفيذية بتقدم التوصيات إلى مجلس اإلدارة حول مختلف الموضوعات مثل الخطط 

 اإلستراتيجية وخطط العمل. ويقوم مجلس اإلدارة بتفويض اللجنة التنفيذية للقيام بمهامه في بعض الحاالت.
 :أسماء رئيس وأعضاء اللجنة •

تم تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس اإلدارة الدكتور صالح العمير (مستقل) وعضوية السادة أعضاء مجلس اإلدارة 
 سعد خباز. محمد فادي شماس (غير تنفيذي)، غسان عقيل (غير تنفيذي) والمدير العام السيد  خلدون أبو حسان (غير تنفيذي)،

 :م2013عدد اإلجتماعات خالل عام  •
 م.2013) ستة إجتماعات خالل عام 6( تنفيذيةجنة الللا تعقد

 :لجنة الترشيحات والمكافآت/ ثالثاً 
 مايلي: الترشيحات والمكافآتوتشمل مهام لجنة  •

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس، وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي  .1
 مخلة بالشرف واألمانة. شخص سبق إدانته بجريمة

ياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات المراجعة السنوية لإلحت .2
والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، لما في ذلك تحديد الوثت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال 

 مجلس اإلدارة.
 ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة،  .3
 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. .4
التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل  .5

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآات أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك  .6

 السياسات إستخدام معايير ترتبط باألداء.
 أسماء رئيس وأعضاء اللجنة: •

ت برئاسة رئيس مجلس اإلدارة الدكتور صالح العمير (مستقل)، وعضوية السادة م تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
 أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين خلدون أبو حسان وفادي شماس 

 :م2013عدد اإلجتماعات خالل عام  •
 . 2013إجتماعات خالل العام  ثالثة) 3لجنة الترشيحات والمكافآت (عقدت 

 :لجنة اإلستثمار/ رابعاً 
 مايلي:اإلستثمار وتشمل مهام لجنة  •

تتلخص مهام لجنة اإلستثمار بوضع الخطط اإلستراتيجية إلستثمارات الشركة والتأكد من مطابقتها مع أحكام اللوائح واألنظمة 
الخطط  السارية المفعول في المملكة، كما تقوم لجنة اإلستثمار بمراقبة أداء إستثمارات الشركة وتحديد أهداف اإلستثمار ووضع

 الالزمة لذلك. 
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 أسماء رئيس وأعضاء اللجنة: •
تم تشكيل لجنة اإلستثمار برئاسة عضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالعزيز القحطاني (مستقل)، وعضوية األستاذ غسان عقيل 

 (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) والمدير العام األستاذ محمد سعد خباز.
 :م2013عدد اإلجتماعات خالل عام  •

 .2013لجنة اإلستثمار إجتماعين خالل العام  تعقد
 

 :لجنة المخاطر/ خامساً 
 مايلي:المخاطر وتشمل مهام لجنة  •

تتلخص مهام لجنة المخاطر في مساعد مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في عملية تقييم المخاطر التي تتعرض لها الشركة والحد 
تصميم إستراتيجية إلدارة المخاطر تتوافق مع إلتزامات الشركة تجاه المساهمين  منها ومراقبتها بإستمرار إضافة إلى العمل على
 والمتطلبات النظامية التي على الشركة إتباعها.

 أسماء رئيس وأعضاء اللجنة: •
تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر برئاسة الدكتور هشام بساط (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، وعضوية كل من المدير العام 

 ستاذ محمد سعد خباز واألستاذ ناجي فياض ( من غير أعضاء مجلس اإلدارة).األ
 :م2013عدد اإلجتماعات خالل عام  •

 2013) أربعة إجتماعات خالل العام 4لجنة المخاطر ( تعقد
 
 

م أعضاء مجلس اإلدارة للدورة 19/12/2013إنتخب الجمعية العامة العادية "اإلجتماع الثاني" في تاريخ  – ز
 م عشر أعضاء على النحو التالي:31/12/2016م وتنتهي في 01/01/2014الثالثة والتي تبدأ في 

 
 راالسيد محمد أحمد عر -6 السيد عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني  -1
 السيد ناجي حسيب فياض -7 حمود بن معجل الفرجالسيد فايز بن  -2
 السيد غسان إبراهيم عقيل -8 السيد عثمان (محمد علي) بدير  -3
 السيد منير بطرس معشر -9 السيد عبدالعزيز بن صالح العمير -4
 السيد محمد سعد صبحي خباز -10 السيد خلدون عبدالرحمن أبو حسان -5
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 :م2013المدفوعات النظامية لعام  .7

 

 

 

 

 

 

 :مراجعة الحسابات .8
يونغ، وإعادة  &ست ين السادة أرنم، بتعي2013مايو  21ية لمساهمي الشركة في إجتماعها المنعقد في أقرت الجمعية العامة العاد

م، ولفحص القوائم 2013تعيين السادة البسام لتدقيق الحسابات كمحاسبون قانونيون وإستشاريون لمراجعة حسابات الشركة للسنة 
 المالية والبيانات ربع السنوية.

 
 :نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية .9

خالل تأليف لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية  وضعت الشركة إجراءات الرقابة الداخلية من
ولوائح وسياسات وأدلة عمل لمختلف الدوائر الفنية والفروع وتعمل الشركة بإستمرار على تقييم فاعلية تطبيق هذه اإلجراءات 

 م.2013ولم يتم رصد أي خلل مادي خالل العام 
 

 األسهم وحقوق المساهمين: .10
 إلى م27/10/2007 الموافق هـ15/10/1428 من الممتدة الفترة في العام لإلكتتاب سهم ماليين ثمانية عدد طرح تم •

 السوق في السهم وأدرج الواحد للسهم رياالت عشرة مقدارها إسمية بقيمة م،3/11/2007 الموافق هـ22/10/1428
 م.04/02/2008 الموافق هـ26/01/1429 بتاريخ"  تداول"  السعودية المالية

تم اإللتزام باألحكام الخاصة بحقوق المساهمين والواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق  •
المالية وذلك فيما يتعلق بالحقوق العامة للمساهمين وبتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات إضافة الى 

م، وحقوق التصويت بإسـتثناء إعتماد 2013مايو  21التي ُعقدت بتاريخ العادية ة الحقوق المتعلقة بإجتماع الجمعية العام
م 15/12/2010أسلوب التصويت التراكمي إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة خالل إنعقاد الجمعية العامة العادية تاريخ 

حيث طبقت  م31/12/2013م حتى 01/01/2011الممتدة من  لدورته الثانيةالتي إنتخبت أعضاء مجلس اإلدارة 
 . الشركـة اللوائح الصادرة عـن وزارة التجارة

 

 المدفوع المخصص البيان

 220,000   المالية السعودية ( تداول )شركة السوق 

 2,992,298 780,826 تكاليف اإلشراف والرقابة لمؤسسة النقد

 1,998,559 1,875,693 أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

 2,391,477 1,858,532 الزكاة وضريبة الدخل

 2,552,880 6,312,549 ضريبة إستقطاع

 10,155,214 10,827,600 المجموع



 

2013تقرير مجلس اإلدارة  |  21 
لایر سعودي (مدفوع بالكامل) 200,000,000، شركة مساهمة سعودية، رأس المال: 1010243302، س.ت. 2153197، ف: 2153360، هـ:11323الرياض  286555المركز الرئيسي: الرياض، طريق الملك عبد العزيز، مركز بن طامي، ص.ب.   

Head Office: Riyadh, King Abdulaziz Road, P.O. Box 286555, Riyadh 11323, Tel.: 2153360, Fax: 2153197, C.R. 1010243302, Saudi Joint Stock Com., Fully Paid Up Capital (SR)200,000,000 
 

(اإلجتماع  ةالجمعية العامة العادي بإجتماعأسلوب التصويت التراكمي إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة  الشركة إتبعت •
من  الممتدة لدورته الثالثةالتي إنتخبت أعضاء مجلس اإلدارة و م19/12/2013تاريخ ب التي عقدت الثاني)

وذلك تطبيقاً للمادة السادسة فقرة (ب) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن  م31/12/2016م حتى 01/01/2014
 أسلوب التصويت التراكمي مستقبالً.  بإتباععلًما أن الشركة ملتزمة ،هيئة السوق المالية

 من واألربعون الرابعة فقد نصت المادةاألرباح،  توزيع أما فيما يتعلق بحقوق المساهمين في أرباح األسهم وبسياسة •
 التالي: الوجه على المساهمين أرباح "توزع: يلي ما على للشركة األساسي النظام

 . المقررة الدخل وضريبة الزكاة تجنب -1
 متى التجنيب هذا وقف العادية العامة للجمعية ويجوز نظامي، إحتياطي لتكوين الصافية، األرباح من% 20 يجنب -2

 .المدفوع المال رأس إجمالي المذكور اإلحتياطي بلغ
 الصافية، السنوية األرباح من مئوية نسبة تجنب أن – اإلدارة مجلس إقتراح على بناء – العادية العامة للجمعية -3

 . العامة الجمعية تقررها معينة أغراض أو لغرض وتخصيصه إضافي إحتياطي لتكوين
 .المدفوع المال رأس من% 5 عن تقل ال للمساهمين أولى دفعة ذلك بعد الباقي من يوزع -4
 المبقاة. األرباح حساب إلى يحول أو األرباح من حصة بوصفه المساهمين على ذلك بعد الباقي يوزع -5
 هذه من )4( الفقرة في المحددة السنوية األرباح من تخصم دورية أرباح توزيع – اإلدارة مجلس من بقرار – يجوز -6

 ".المختصة الجهات من الصادرة لذلك المنظمة للقواعد وفقاً  المادة
 

 م. 2013ال يوجد أرباح للسنة المالية  •

 
 مزايات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: .11

المكاف���أت والتعويض���ات المدفوع���ة ألعض���اء مجل���س 
اإلدارة و  خمس����ة م����ن كب����ار التنفي����ذيين بم����ا ف����يهم 

 بالريال السعوديالرئيس التنفيذي والمدير المالي 

مجلس أعضاء 
 اإلدارة

خمس������ة م������ن كب������ار 
التنفي���ذيين بم���ا ف���يهم 
ال�������رئيس التنفي�������ذي 

 والمدير المالي

المدفوع / المحمل  البيان
 المدفوع خالل العام خالل العام

 2,907,467   الرواتب والتعويضات 

 1,017,613 400,000 البدالت

 485,000 - المكافأت السنوية

 163,545 - الفترةتعويض نهاية الخدمة المستحق عن 

 4,573,625 400,000 المجموع
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 :اإلقرارات .12

 . الصحيح أعدت بالشكل الحسابات سجالت أن -

 . بفاعلية ونّفذ سليمة أسـس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن -

 . نشاطها مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي أنه ال يوجد -

 . الشركة على قروض أية وجود عدم -

عدم وجود أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة  -
 بأي منهم.

 ال يوجد تحفظات في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية. -13

ن الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فقد تم م –أ  -فقرة  9كما أوردنا أعاله، وتطبيقاً ألحكام المادة  -14
من المادة السادسة حيث طبقت الشركة اللوائح الصادرة عن وزارة التجارة،  –ب  –تطبيق أحكام هذه الالئحة بإستثناء الفقرة 

 رة التجارة. من الالئحة حيث طبقت الشركة أيضاً اللوائح الصادرة عن وزا 12من المادة  –ط  –والفقرة 

 

ختاماً ينتهز مجلس اإلدارة هذه الفرصة ليتقدم بخالص الشكر والتقدير للعمالء والمساهمين الكرام ولجميع منسوبي شركة التأمين 
التعاونية على مساندتهم ودعمهم للشركة. كذلك يشكر المجلس مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة  العربية

والصناعة وهيئة السوق المالية ومجلس الضمان الصحي التعاوني لدعمهم المتواصل لكل ما من شأنه تطوير قطاع التأمين في 
 المملكة العربية السعودية.     

 

     ،،، التوفيق ولي وهللا                                                                

    

  رةاإلدا مجلـــس                         
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