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املحترمين

السادة /مساهمي شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يسر مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (إتحاد الخليج) أن يقدم التقرير السنوي عن نتائج أعمال ونشاطات الشركة
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م.

ً
 أوال  :نشاط الشركة الرئيس ي:

ً
يتمثل نشاط الشركة الرئيس ي في اململكة على مزاولة أعمال التأمين ضد األخطار بشكل عام وكل ما يتعلق بها وفقا ألحكام نظام
مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح التنفيذية وتعديالتها وكافة األنظمة ذات الصلة  ،ويغطي األنواع التالية:
-

التأمين الصحي (الفردي  /الجماعي).

-

تأمين املركبات (تأمين املركبات الشامل /تأمين املركبات ذات املسؤولية تجاه الطرف الثالث أي التأمين اإللزامي ضد الغير).

-

تأمين الحماية للمجموعات.

-

تأمين ضد مخاطر السفر.

-

فروع التأمين األخرى أو التأمينات العامة وهي:
 )1تأمين النقل (ويشمل تأمين النقل الجوي والبحري والبري).
 )2التأمين البحري (ويشمل تأمين جسم السفينة واملسؤوليات)
 )3التأمين غير البحري (تأمين املمتلكات /التأمين ضد الحوادث الشخصية /تأمين مسؤولية أصحاب العمل /تأمين املسؤولية
املهنية /تأمين املسؤولية العامة أو مسؤولية املنتج /تأمين السرقة /تأمين خيانة األمانة /تأمين األموال /تأمين الحريق /التأمين
الهندس ي /تأمين اإلرهاب والتخريب).

وتمارس الشركة نشاطها في اململكة من خالل الفروع التالية املرخصة لها من الجهات ذات العالقة باإلضافة إلى عدد ( )43نقطة بيع
موزعة في معظم مناطق اململكة و عدد ( )5نقاط بيع تابعة لوكالة ثياتل بإجمالي =  48نقطة بيع.
 -1املقر الرئيس ي – الدمام (املنطقة الشرقية)
 -2فرع املنطقة الغربية
 -3فرع املنطقة الوسطى
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 استعراض تحليلي ألداء الشركة املالي خالل العام 2016م :
ويوضح الجدول التالي نتائج األعمال خالل العام (بماليين الرياالت).
البيــــــــــــان
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عموالت إعادة التأمين
صافي المطالبات المتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
صافي نتيجة االكتتاب
إيرادات عموالت
إيرادات أخرى ،صافي
رواتب إدارية وتشغيلية
مصاريف إدارية وعمومية أخرى
مجموع التكاليف والمصاريف
فائض من عمليات التأمين

التأمين الصحي
59,285,166
32,972,063
)(16,830,494
)(1,592,950
16,033,874

تأمين المركبات
128,489,392
48,882,133
3,227,434
)(31,060,586
)(5,463,564
15,315,635

تأمينات أخرى
89,601,171
21,016,328
27,897,489
)(7,009,202
)(5,131,043
36,714,239

اإلجمالي
277,375,729
102,870,524
31,124,923
)(54,900,282
)(12,187,557
68,063,748
2,459,369
14,589,803
)(35,809,687
)(25,143,970
)(124,014,507
27,030,112

ً
ويمكن أيضا مالحظة ذلك من خالل الشكل البياني التالي الذي يوضح إجمالي أقساط التأمين املكتتبة:
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
تأمينات أخرى

التأمين الصحي

تأمين المركبات
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 ثانيا :وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة والتوقعات املستقبلية واملخاطر واإلنجازات
والخطط والقرارات املهمة:
اإلنجازات والخطط والقرارات املهمة :
حققت الشركة إنجازات إستراتيجية خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م ونورد منها ما يلي:
.1
.2

.3

.4
.5
.6

.7

.8

حققت الشركة صافي أرباح سنوية كما في 2016/12/31م بلغت  19,258,923ريال مما سيعزز من موقف الشركة ويدعم
مسيرتها لتحقيق خطة العمل املستقبلية.
إستكمال تأسيس إدارة نقاط البيع  ...وتم الحصول على املوافقات النظامية وافتتاح  30نقطة بيع جديدة باإلضافة إلى 13
ً
نقطة بيع كانت متواجدة في السابق .وحاليا تعمل هذه اإلدارة بشكل إيجابي وفعال مما سيساهم في نهوض أعمال الشركة
بشكل عام.
استلمت الشركة يوم الثالثاء بتاريخ  1437/08/10هـ املوافق 2016/05/17م تجديد التصريح للشركة بمزاولة نشاط التأمين
في اململكة العربية السعودية في الفروع التالية( :التأمين العام  ,التأمين الصحي ,تأمين الحماية واألدخار) ابتداء من
 1437/08/27هـ ملدة ثالث سنوات وتنتهي بتاريخ 1440/08/26هـ.
حصلت الشركة على التجديد والتأهيل السنوي ملمارسة النشاط في القسم الطبي من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
عقدت الشركة جمعية عامة عادية بنجاح بتاريخ 2016/11/13م وتم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة للدورة الرابعة
للشركة وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 2019/08/05م.
تم أخذ املوافقات النظامية لتخفيض رأسمال الشركة  ،وسيتم عقد جمعية عامة غير عادية بهذا الشأن خالل الربع األول من
عام  2017بعد إعتماد قرارات مجلس اإلدارة  ،وسيساهم هذا اإلجراء في العرض السليم لحقوق املساهمين في القوائم املالية
السنوية للشركة واملحافظة على تصنيف إئتماني مقبول في املستقبل بعد شطب الخسائر املتراكمة على الشركة وسيمكن
الشركة من توزيع أرباح على مساهميها في املستقبل.
قامت إدارة الشركة بالتواصل مع إدارة الشريك اإلستراتيجي لتسوية الحسابات املالية بين الشركتين والتي كانت واردة كتحفظ
في تقرير املحاسب القانوني في السنوات السابقة وقد تم اعتماد ما تم التوصل اليه من تسوية للحسابات من قبل مجلس ادارة
الشركتين وتم عكس تأثير تلك التسويات في السجالت املحاسبية وعليه فقد تم إزالة التحفظ الخاص بهذه الفقرة وإعتماد
ً
القوائم املالية تبعا لذلك.
تم تعيين مسؤولين مؤهلين في املناصب القيادية في الشركة في العديد من اإلدارات( .إدارة اإللتزام  ،اإلدارة املالية).
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 .9حصلت الشركة على املوافقة النهائية على بيع املنتجات التالية ( :وثيقة تأمين التخريب واإلرهاب  -تأمين تأشيرة الزيارة على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة الخارجية  ،مما سيعود على القوائم املالية للشركة بنتائج مالية إيجابية مستقبلية  -وثيقة
تأمين السفر  -وثيقة تأمين أخطاء ممارسة املهن الطبية  -وثيقة تأمين مسؤولية مديري الشركة ومسؤوليها التنفيذيين وتأمين
تعويض الشركة  -وثيقة تأمين الحوادث الشخصية مجموعات  -وثيقة تأمين الحوادث الشخصية أفراد  -وثيقة تأمين النقل
الداخلي  -وثيقة تأمين بحري لرحلة فردية  -وثيقة الشحن البحري التغطية املفتوحة  -وثيقة مسؤولية شاحني ومفرغي السفن
 وثيقة تأمين ضد جميع األخطار مجوهرات  -وثيقة تأمين مسؤولية صاحب العمل  -وثيقة تأمين املسؤولية العامة ومسئوليةاملنتجات  -وثيقة تأمين أجسام السفن  -وثيقة تأمين على املساكن  -وثيقة تأمين إصابات العمل).
 .10اإلستمرار في دعم وتشجيع إدارة التدريب في الشركة إلستقطاب أكبر عدد من املوظفين وتدريبهم للحصول على شهادات تأمين
مهنية تؤهلهم ملمارسة أعمالهم بشكل يرفع من كفاءتهم في سوق العمل وقطاع التأمين باإلضافة إلى سعي الشركة إللحاق
بعض موظفيها في برامج تدريبية خارج الشركة بالتعاون مع بعض املعاهد التدريبية  ،كما قامت الشركة بتدريب الطلبة
الجامعيين خالل الفترات الصيفية (ضمن برامج الشركة للتدريب الصيفي) باإلضافة إلى مشاركة الجامعات السعودية
ً
بتدريب بعض الطلبة في تخصص التأمين واملخاطر والذي يعرف بالتدريب التعاوني .وإستكماال ملا قامت به الشركة من
إبرام لعقد تدريب يمكن كافة موظفي الشركة من الحصول على دبلوم  DIPمن معهد التأمين القانوني بلندن  CIIبالتعاون مع
معهد BIBFبالبحرين فقد تم عقد مادة التأمين التكافلي ومادة تأمين السيارات  ،وجاري التحضير واإلعداد من طرف قسم
التدريب لتجهيز موظفي الشركة لدخول الدورة التدريبية و اإلختبار في مادة قانون التأمين ومادة أعمال التامين خالل العام
القادم 2017م.
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خطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية:
إن الشركة ملتزمة بما جاء بالفعل في بياناتها وقوائمها املالية بموجب معايير التقارير املالية الدولية منذ سنوات عديدة ،لذلك ال يلزم
بهذا الخصوص خطة لتنفيذ معايير التقارير املالية الدولية واملعايير الدولية للمحاسبة.
تقييم إستراتيجية الشركة ووضعها من الناحية المالية:

 استراتيجية الشركة:
وضعت الشركة استراتيجية عمل مركزة تتضمن التركيز القوي على هامش تعدد األعمال وايجاد طريقة منطقية ألساسيات التكاليف
والتي من شأنها خفض التكاليف ،وتتطلع الى التركيز على النمو املعتدل في خطوط عمل إلزامية للعمل واالستمرار في تطوير الخطوط
الغير إلزامية من خالل وسطاء التأمين  ،وإدارة الحسابات الرئيسية والقنوات املباشرة  ،وتستمر في لعب دور متزايد األهمية في
حالة املخاطر التأمينية  ،وتخطط لزيادة تحسين مشاركتها كوسيط متضمنه نهجها .وتخطط لتعزيز استراتيجية الوسيط من خالل
املقترحات املتخصصة في دفع عجلة النمو املربح في القطاعات التجارية واملشاريع الصغيرة واملتوسطة من خالل وسطاء  ،وجعل
تعامالت الوسطاء مع الشركة في غاية السهولة والسرعة والتناغم.
وتخطط الشركة أيضا لتوجيه جهودها نحو تطوير وتنفيذ املقترحات الفعالة و خدمة الحلول لتوسيع قاعدة الشراكة ،في حين زيادة
االستفادة واستخالص القيمة من عالقاتها الحالية .وإلى جانب هذه األنشطة سوف تواصل الشركة الحفاظ على تركيزها على الخدمة
الفعالة واإلبقاء على الحسابات الرئيسية  ،وتخطط الشركة ملواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الكفاءة في جميع عملياتها التجارية،
بهدف توفير خدمات أفضل لشركاء أعمالها والعمالء.

 مالحظة:
قد يحتوي هذا التقرير على "بيانات تطلعية" فيما يتعلق ببعض خطط الشركة وتوقعاتها املتعلقة بحالتها املالية املستقبلية واألداء
والنتائج .بطبيعة الحال ،جميع البيانات التطلعية تنطوي على املخاطر وعدم اليقين ألنها تتصل باألحداث والظروف املستقبلية التي
هي خارجة عن إرادة الشركة ،بما في ذلك أمور أخرى مثل ظروف العمل االقتصادية املحلية والعاملية واملخاطر املرتبطة بالسوق مثل
التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف ،والسياسات واإلجراءات التي تتخذها السلطات التنظيمية ،وأثر املنافسة ،والتضخم،
واالنكماش ،وتأثير توقيتها وغيرها من أوجه عدم اليقين من عمليات االستحواذ املستقبلية أو اإلندماجات في املستقبل  ،فضال عن أثر
التشريعات واألنظمة األخرى في السلطات القضائية التي تتعامل معها الشركة .ونتيجة لذلك ،فإن الوضع املالي للشركة واألداء والنتائج
في املستقبل قد تختلف بشكل جوهري عن الخطط واألهداف والتوقعات الواردة في البيانات التطلعية للشركة.
ال يلتزم مجلس اإلدارة وال تتعهد الشركة بأي التزام لتحديث أي بيانات تطلعية  ،إال في ما يتعلق بأي شرط بموجب القوانين أو اللوائح
املعمول بها .ال ش يء في هذا التقرير ينبغي أن يفسر على توقعات األرباح.
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 ملخص المركز المالي:
2016
موجودات عمليات التأمين
النقد وما في حكمه
أقساط وأرصدة تأمين مدينة
موجودات أخرى
المطلوبات والفائض المتراكم من عمليات
التأمين
ذمم دائنة
إحتياطيات فنية
مطلوبات أخرى
موجودات المساهمين
النقد وما في حكمه
موجودات أخرى

2015

99,360,481
79,941,299
191,692,088
370,993,868

69,233,575
91,604,756
226,243,252
387,081,583

22,172,188
246,465,097
102,356,583
370,993,868

64,074,447
255,502,933
67,504,203
387,081,583

2014
92,747,722
105,751,871
206,605,701
405,105,294

54,984,604
287,149,694
62,970,996
405,105,294

77,222,445
79,048,647
156,271,092

72,177,583
66,856,379
139,033,962

67,014,533
108,078,523
175,093,056

9,709,810

12,026,508

59,224,571

حقوق المساهمين

146,561,282

127,007,454

115,868,485

مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين
مؤشرات الوضع المالي لعمليات التأمين
نسبة التداول المالية
معدل دوران الذمم المدينة
هامش المالءة المالية
مؤشر الوضع المالي لعمليات المساهمين
نسبة التداول المالية
نسبة سرعة الدوران

156,271,092

139,033,962

175,093,056

1.04
3.23
85.2%

1.00
2.35
69%

0.97
2.17
-6%

10.47
7.89

7.14
6.92

19.22
19.16

مطلوبات المساهمين
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ملخص نتائج عمليات التأمين
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
صافي األقساط المكتسبة
إجمالي اإليرادات
إجمالي المصروفات
صافي ربح/عجز عمليات التأمين

2016

2015

2014

لاير
277,375,729
102,870,524
151,044,619
)(124,014,507
27,030,112

لاير
224,925
121,075
176,396
)(151,623
24,773

لاير
341,837
207,485
248,724
)(256,435
)(7,711

والنسبة الحالية هي النسبة املالية الذي تقيس ما إذا كانت الشركة لديها موارد كافية لسداد الديون على مدى األشهر ال  12املقبلة .هناك
تحسن جوهري في الوضع املالي يمكن مالحظته من املقارنة من النسبة الحالية خالل السنوات الثالث املاضية حيث النسبة الحالية
تحسنت من  %97في عام  2014إلى  %104في عام .2016
معدل دوران الذمم املدينة هي النسبة التي تقيس مدى كفاءة الشركة في إستخدام أصولها .تم تحسين دوران املستحق من  2.17مرة في
عام  2014إلى  3.23مرة في عام  .2016ويعكس ذلك التحصيالت التي جمعت  3.23مرات خالل عام  2016باملقارنة مع  2.17مرة خالل
عام .2014
تحسن في نسبة هامش املالءة املالية يمكن مالحظتها من الجدول أعاله .تحتفظ الشركة بهامش املالءة املطلوب وهي تتخذ تدابير لتعويض
النقص .وتشمل التدابير من قبل إدارة الشركة زيادة في تحسين األداء التشغيلي للشركة.
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 توقعات الشركة المستقبلية:
هناك بعض األمور التي من املمكن أن تتأثر بها الشركة والتي نتوقعها على املدى القريب حيث نورد أهمها كما يلي :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اإلرتقاء بخدمات الشركة إلى مستويات أفضل للوصول إلى تصنيف عالي ضمن شركات التأمين املحلية والعاملية.
حسب إتجاهات ومؤشرات السوق املحلي ومتطلبات الجهات املشرفة ذات العالقة ،من املتوقع زيادة أسعار منتجات التأمين
ً
ً
وخصوصا في قسمي تأمين املركبات والتامين الصحي ،مما سوف ينعكس إيجابا على نتائج الشركة املالية.
من املتوقع استحواذ الشركة على حصة مبيعات اكبر في سوق التامين السعودي بعد استكمال االجراءات النظامية بعد تحسين
هامش املالءة املالية للشركة.
إضافة منتجات تأمين جديدة بعد أخذ املوافقات النظامية من الجهات ذات العالقة للبدء في تسويقها مما سيساهم في زيادة ربحية
الشركة وحصتها السوقية.
تنفيذ خطة الشركة إلفتتاح عدد من نقاط البيع الجديدة باململكة بعد أخذ املوافقات النظامية من الجهات ذات العالقة  ،مما
سيساهم في زيادة ربحية الشركة من خالل زيادة املبيعات.
العمل على رفع نسبة السعودة في الشركة حسب متطلبات الجهات النظامية.
العمل على تطوير نظام البيع اإللكتروني والذي أقرته الشركة في إستراتيجتها املستقبلية.
يوجد لدى الشركة توجه إلستقطاب كوادر الطلبة الجامعيين للعمل لدى الشركة في الفترة التطبيقية من مشوارهم األكاديمي.

 إدارة المخاطر المحتملة:
هناك عدد من املخاطر التي من املمكن أن تواجهها الشركة خالل مسيرتها في قطاع التأمين والتي نورد أهمها فيما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

املنافسة بين شركات التأمين حول تعدد املنتجات وتفاوت األسعار املتدني إلى ما دون تكلفة املطالبات في سوق التأمين.
إرتفاع أسعار مزودي الخدمة واختالف نسب الخصومات املقدمة للشركات.
ً
ندرة وجود الكوادر السعودية املؤهلة مهنيا في سوق التأمين وقدرة الشركة على إستقطاب واإلحتفاظ بالكوادر املهنية املؤهلة.
العمل على تحقيق عائد مقبول إلستثمارات الشركة ضمن السياسات املقررة من قبل الجهات الرقابية.
مخاطر ضغوطات هامش املالءة املالية مع النمو املنخفض لإليرادات إلى حين تحسين هامش املالءة املالية في الشركة.
مخاطر عدم سداد قيمة ما تم التوصل إليه مع الشريك اإلستراتيجي حول تسوية الحسابات املالية.
املخاطر الطبيعية ،مثل السيول واألمطار على بعض مناطق اململكة.
الجرائم املالية.
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 ثالثا  :السعودة والتدريب:
 السعودة :
تسعى الشركة خالل العام 2016م إلى زيادة نسبة السعودة من خالل استقطاب الكفاءات املهنية السعودية
وتأهيل وتطوير الشباب السعودي وإعدادهم لسوق التأمين وهي ملتزمة بتطبيق الئحة "متطلبات التعيين في
املناصب القيادية" الصادرة في شهر 2013/7م عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
ً
وتراوحت نسبة السعودة خالل العام املالي  2016ما بين  %44إلى  %47وبلغ عدد موظفي الشركة  328موظفا
ً
ً
ً
في 2016/12/31م  ،ووصلت نسبة السعودة  %47بعدد 153موظفا سعوديا ويجري العمل حاليا على رفع
هذه النسبة لتصل إلى الحد املطلوب ،وذلك من خالل برامج تدريب مرتبطه بالتوظيف وبرنامج الدعم اإلضافي
لألجور بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد البشرية (هدف).
 التدريب:
تعتبر الكوادر البشرية (موظفي الشركة) من أهم عوامل النجاح ألي منشأة ولذلك قررت الشركة اإلستثمار
في الكوادر البشرية عن طريق إنشاء قسم تدريب ,عمل على تصميم برامج تدريب حققت النجاحات التالية:
وصلت نسبة النجاح في اختبار الشهادة األلزامية ملؤسسة النقد العربي السعودي في مادة اساسيات
التأمين  IFCEإلى  % 70وجاري إستكمال برنامج التدريب ليشمل كل فرد جديد ينضم الى الشركة وكذلك
األشخاص الذين لم يشملهم التدريب.
ً
إستكماال ملا قامت به الشركة من إبرام لعقد تدريب يمكن كافة موظفي الشركة من الحصول على
دبلوم  DIPمن معهد التأمين القانوني بلندن  CIIبالتعاون مع معهد BIBFبالبحرين من خالل دراسة املواد
التالية:
 تأمين السيارات
 التأمين التكافلي
 التأمينات العامة
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 قانون التأمين
 أعمال التأمين
تم عقد مادة التأمين التكافلي ومادة تأمين السيارات ،وجاري التحضير واإلعداد من طرف قسم التدريب
لتجهيز موظفي الشركة لدخول الدورة التدريبية و اإلختبار في قانون التأمين وأعمال التامين وذلك في أقرب
وقت ممكن مع العلم بأنه تم االنتهاء من دراسة كال من (تأمين السيارات  ،التأمين التكافلي ،التأمينات
العامة)
 oاإلستمرار في دعم وتشجيع إدارة التدريب في الشركة إلستقطاب عدد أكبر من املوظفين وتدريبهم للحصول
على شهادات تأمين مهنية تؤهلهم ملمارسة اعمالهم بشكل يرفع من كفاءتهم في سوق العمل وقطاع التأمين.
 oباإلضافة إلى سعي الشركة بإلحاق بعض موظفيها في برامج تدريبية خارج الشركة بالتعاون مع بعض املعاهد
التدريبية .
 oكما قامت الشركة بتدريب الطلبة الجامعيين خالل الفترات الصيفية (ضمن برامج الشركة للتدريب الصيفي)
اضافة إلى مشاركة الجامعات السعودية بتدريب بعض الطلبة في تخصص التأمين واملخاطر والذي يعرف
بالتدريب التعاوني.
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ً
 رابعا :املعلومات املالية ألصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها خالل خمس سنوات:
 oفيما يلي جداول يوضح النتائج املالية املقارنة إلصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها لخمس سنوات ،حيث حققت الشركة
خالل العام  2016أرباح صافية وقدرها  22,334,325ريال سعودي.
قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر
البيان
قائمة المركز المالي (باآلالف)
موجودات عمليات التأمين:
النقد وما في حكمه
أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة
موجودات أخرى
مجموع موجودات عمليات التأمين
موجودات المساهمين:
النقد وما في حكمه
وديعة نظامية
موجودات أخرى
مجموع موجودات المساهمين
مجموع الموجودات
مطلوبات عمليات التأمين:
ذمم معيدي تأمين دائنة
إحتياطيات فنية
مطلوبات أخرى
مجموع مطلوبات عمليات التأمين
مطلوبات وحقوق المساهمين:
مطلوبات المساهمين
حقوق المساهمين
مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

2016م

لاير سعودي

2015م

2014م

2013م

2012م

لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

99,360
79,941
191,692
370,994

69,234
91,605
226,243
387,082

92،748
105،752
206،605
405،105

29,877
224,424
310,130
564,431

74,810
187,098
303،163
565،071

77,222
33,000
46,049
156,271
527,265

72,178
22,000
44,856
139,034
526,116

67،015
22،000
86،078
175،093
580،198

101,199
22,000
103,648
226,847
791,278

32،359
22،000
173،303
227،661
792،732

44,203
246,465
80,326
370,994

16,820
255,503
114,759
387,082

11،787
287،246
106،072
405،105

32,434
393,032
138,965
564,431

32،803
405،681
126،587
565،071

9,710
146,561
156,271

12,027
127,007
139,034
526,116

59،225
115،868
175،093
580،198

101,204
125,643
226,847
791,278

72،808
154،853
227،661
792،732

527,265
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في  31ديسمبر
البيان
قائمة الدخل (باآلالف)
قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض
المتراكم المعاد إصدارها
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عمولة إعادة التأمين
إيرادات أخرى
مجموع اإليرادات
إجمالي المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
مصاريف أخرى
مجموع التكاليف والمصاريف
فائض (عجز) من عمليات التأمين
قائمة دخل المساهمين :
إيرادات استثمارات
فائض (عجز) من عمليات التأمين
مصروفات عمومية وإدارية
صافي ربح (خسارة ) الفترة

2016م

2015م

2014م

2013م

2012م

لاير سعودي لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

277,376
102,871
31,125
17,049
151,045
)(98,944
)(54,900
)(12,188
)(56,927
)(124,015
27,030

224,925
121,075
34,359
20,962
176,396
()204,500
()80,578
()17,785
()53,260
()151,623
24,773

341،837
207،485
41،044
195
248،724
()301،277
()186465
()28،549
()41،421
()256،435
()7،711

387,542
199,216
38,514
1636
239,366
()338,260
()184,831
()32,379
()51,249
()268,459
()29,093

417،505
200،942
41،568
5،092
247،602
()294،403
()165،538
()41،462
()32،158
()239،158
8،444

2,664
24,327
)(4,656
22,334

1,167
22,296
()11,105
12,358

4،092
()7،711
()2،670
()6،289

2,876
()29,093
()3,015
()29,232

1,664
7,599
2,467
6,796
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 جاء في تقرير المراجعين الخارجيين لفت اإلنتباه إلى:
 إيضاح رقم ( )1من القوائم املالية املرفقة .استلمت الشركة بتاريخ  19جمادى األولي 1438ه ــ ،املوافق ( 16فبراير 2017م) ً
بناء على
طلبها املحدث ،موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لتخفيض رأسمالها بمبلغ  70مليون ريال سعودي وذلك إلمتصاص
الخسائر املتراكمة.
 اإليضــاح رقم ( 29ب) حول القوائم املالية املرفقة .لدى الشــركة صــافي رصــيد مدين مطلوب من شــركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة
املشاريع القابضة ش.م.ب  -مساهم في الشركة  -تبلغ  22.29مليون ري ـ ـ ـ ــال سعودي كانت محل خالف حت شهر يونيو 2015م .بناء
على حل الخالف وعمل بعض التسـ ــويات كما هو مطلوب بموجب خطاب مؤس ـ ـسـ ــة النقد العربي السـ ــعودي (سـ ــاما) فقد تم زيادة
هذا الرص ــيد الى  29.07مليون ريال س ــعودي .أكدت ش ــركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة املش ــاريع القابض ــة ش.م.ب في وقت س ــابق
بأنه سيتم تسديد الرصيد بتاريخ  30يونيو 2016م ولكن املبالغ لم يتم تسديدها كما في  31ديسمبر 2016م .وبعد ذلك التاريخ كما
في  31ديسمبر 2016م ،أكدت شركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة املشاريع القابضة ش.م.ب أن املبلغ القائم سيتم تسديده بالكامل
بتاريخ  30يونيو 2017م .ترى إدارة الشـ ــركة أن هذا املبلغ سـ ــيتم تحصـ ــيله قبل ذلك التاريخ حسـ ــب ما أكدته شـ ــركة إتحاد الخليج
للتأمين وإدارة املشاريع القابضة ش.م.ب.
ً
 اإليض ـ ـ ــاح رقم  2حول القوائم املالية املرفقة .أعدت هذه القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ( )IFRSوليس
ً
وفقا ملعايير املحاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية.
ً
وتعتقد الشركة بأنه ال يوجد تغييرات جوهرية في حال إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية عوضا عن
إعدادها حسب املعايير املحاسبية املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية.
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ً
 خامسا  :التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
الجدول أدناه يوضح إجمالي أقساط التأمين املكتتبة للشركة خالل الفترة املنتهية في  31ديسمبر 2016م من عمليات التأمين داخل اململكة
وقدره  277,375,729ريال ،كما أنه ال يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج اململكة.

الفروع :

السنة

فروع الشركة

البيان
المنطقة الشرقية
لاير سعودي

المنطقة الوسطى
لاير سعودي

المنطقة الغربية
لاير سعودي

المنطقة الشمالية
لاير سعودي

المنطقة الجنوبية
لاير سعودي

اإلجمالي

2016

إجمالي أقساط
التأمين المكتتبة

131,222,299

87,067,981

51,087,412

6,746,992

1,251,045

277,375,729

2015

إجمالي أقساط
التأمين المكتتبة

111,077

60,927

52,921

-

-

224,925

2014

إجمالي أقساط
التأمين المكتتبة

219,576

48,804

73,457

-

-

341,837

 يتضمن إجمالي أقساط التأمين املكتتبة مبلغ  101,465,231ريال سعودي وهو عبارة عن إيرادات نقاط البيع داخل اململكة خالل العام
املالي 2016م.

تحليل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب مناطق المملكة
1,251,045

المنطقة الشرقية

6,746,992

51,087,412

المنطقة الوسطى
المنطقة الغربية

131,222,299

المنطقة الشمالية
87,067,981

المنطقة الجنوبية
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القطاعات التشغيلية:
القطاع

2016

الصحي
المركبات
البحري
الممتلكات
الهندسي
الحوادث العامة
المجموع

59,285
128,489
35,338
25,184
10,952
18,127
277,376

2015

2014

30,043
82,024
38,792
36,977
15,590
21,499
224,925

130،301
74،780
60،560
34،208
19,125
22,863
341،837

إجمالي أقساط التأمين خالل الثالث سنوات في جميع قطاعات التأمين للشركة بالمملكة:

277,376

3

224,925

2

341,837
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ً
 سادسا :الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:
 بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل العام ( 277,376 )GWPالف ريال ،مقابل  224,925الف ريال للعام السابق وذلكبإرتفاع قدره  .%23وبلغ صافي أقساط التأمين املكتتبة ( )NWPخالل العام  143,867الف ريال ،مقابل  99,654الف ريال
للعام السابق ،وذلك بإرتفاع قدره .%44
 بلغ صافي أقساط التأمين املكتسبة خالل العام املالي املنتهي في  102,871 ،2016ألف ريال ،مقابل  121,075ألف ريال للعامالسابق وذلك بإنخفاض قدره .%15
 بلغ صافي املطالبات املتحملة خالل العام  54,900الف ريال ،مقابل  80,578ريال للعام السابق ،وذلك بإنخفاض قدره .%32 بلغ مجموع اإليرادات خالل العام املالي املنتهي في 2016م  151,045الف ريال مقابل  176,396ألف ريال للعام السابق،وذلك بإنخفاض قدره .%14

ً
 بلغ فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)  24,571الفريال ،مقابل  24,063الف ريال للعام السابق.
 بلغ صافي الربح قبل الزكاة  22,334الف ريال ،مقابل  12,358الف ريال للعام السابق. -بلغت ربح السهم  1.02ريال ،مقابل  0.56ريال للعام السابق.

ً
 سابعا :النتائج التشغيلية للسنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة:

ً
ً
حققت الشركة صافي أرباحا سنوية كما في  31ديسمبر ( 2016اثني عشرشهرا) بلغت  22,334ألف ريال ،مقارنة بصافي ربح بالفترة
املماثلة من العام السابق والبالغة  12,358ألف ريال ،تعود الزيادة في صافي الربح نتيجة النخفاض في صافي املطالبات املتكبدة

بمبلغ  25,678ألف ريال ،وإنخفاض في قيمة الشهرة للمساهمين بمبلغ  8,459ألف ريال ،إنخفاض في اإلحتياطيات األخرى بمبلغ
 7,457ألف ريال ،وانخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمبلغ  5,597ألف ريال،زيادة في إيرادات العموالت بمبلغ  1,749ألف
ريال ،والزيادة في العائد من إستثمارات أموال املساهمين بمبلغ  1,497ألف ريال ،وإنخفاض في إحتياطي األخطار السارية بمبلغ
 1,187ألف ريال ،والتي يقابلها جزئيا إنخفاض في صافي األقساط املكتسبة بمبلغ  18,204ألف ريال ،وزيادة في املصاريف اإلدارية
والعمومية األخرى بمبلغ  7,468ألف ريال ،وإنخفاض في اإليرادات األخرى بالصافي بمبلغ  5,662ألف ريال ،وزيادة في الرواتب
التشغيلة و اإلدارية بمبلغ  4,844ألف ريال ،وإنخفاض في إيرادات عموالت إعادة التأمين بمبلغ  3,234ألف ريال ،وزيادة في
املصاريف اإلدارية والعمومية للمساهمين بمبلغ  2,011ألف ريال.
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ً
 ثامنا  :سياسة توزيع األرباح:
تقوم الشركة بتطبيق سياسة توزيع األرباح على املساهمين حسب سياسة توزيع األرباح املعتمدة في النظام األساس ي الخاص
بها في مادته  44كما يلي:
ُ
تجنب الزكاة وضريبة الدخل.
ُيجنب ( )%20من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب إذا وصل إجمالي االحتياطي
إلى مجموع رأس املال املدفوع.
يجوز للجمعية العامة العادية ،وبناء على توصية من مجلس اإلدارة ،تخصيص نسبة معينة من األرباح السنوية لتكوين احتياطي
إضافي وتخصيصه لغرض خاص أو أغراض خاصة تحددها الجمعية العامة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ما ال يقل عن نسبة  %5من رأس املال املدفوع.
يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح املبقاة.
يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية املحددة في الفقرة ( )4الواردة أعاله وفق القواعد
املنظمة لذلك والصادرة من الجهات املختصة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ً
 تاسعا  :األسهم وأدوات الدين:
-

-

ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ألي شخص حيث لم نبلغ عن ذلك من قبل املساهمين خالل السنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م.
ال توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق خيار اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في
أسهم او أدوات الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م.
ال توجد أية قروض على الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م.
ال توجد خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م أي أدوات دين صادرة عن الشركة .كما ال توجد أي أدوات دين قابلة
للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر 2016م.
ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة
أصدرتها الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م.
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد.
ال يوجد أي إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
ال يوجد أي بيان أو ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح،
وال توجد أي استثمارات أو احتياطيات منشأة ملصلحة موظفي الشركة.
ً
لم تقم الشركة ببيع أي من عقاراتها ،ولم يتم إبراء ذمة أيا من مديني الشركة من ألتزاماتهم ،ولم يصدر املجلس اي تفويضات
عامة أو غير محددة املدة.
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ً
 عاشرا :اإلدارة ( أعضاء مجلس اإلدارة واللجان):
مجلس اإلدارة :
تم تشيكل وإنتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة الرابعة بتاريخ 2016-11-13م  ،ويدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة ()9
أعضاء في الدورة الرابعة خالل العام  2016بينما كان هناك عدد عشرة ( )10أعضاء مجلس إدارة في الدورة الثالثة والتي إنتهت
بتاريخ 2016-08-05م .ويمثل أثنان من األعضاء املساهمين املؤسسين في حين يمثل سبعة أعضاء مساهمي االكتتاب العام في
الدورة الرابعة والتي تنتهي في تاريخ 2019-08-05م.
ومع عدم اإلخالل بالصالحيات املقررة بالجمعية العامة ،فقد أعطي مجلس اإلدارة في النظام األساس ي للشركة أوسع الصالحيات
إلدارة الشركة .ونوضح هنا دور ومسؤوليات وواجبات ووظائف مجلس اإلدارة والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:
أ -القيادة اإلستراتيجية للشركة ووضع األهداف وصياغة الخطط اإلستراتيجية.
ب -اإلشراف على تنفيذ الخطط اإلستراتيجية والعمليات الرئيسية.
ج -املوافقة على السياسات واإلجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة.
د -وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته.
هـ -وضع ومراقبة نظام إدارة املخاطر بالشركة لتقييم املخاطر وإدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة.
و -إختيار وتغيير املوظفين التنفيذيين في املراكز الرئيسية (عند الحاجة) والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة إلحالل
ً
بديل مناسب يكون مؤهال للعمل ويملك املهارات املطلوبة.
ز -اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف األداء التي يحددها املجلس.
ح -التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات املالية ومالئمة آلية اإلفصاح.
ط -ضمان حماية مصالح املؤمن لهم في جميع األوقات.
ك -االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام باالنظمة واللوائح ذات العالقة في جميع األوقات.

21

نوضح هنا بأن خالل العام املالي  2016كان لدى الشركة دورتين ألعضاء مجلس اإلدارة وتم تشكيل وإنتخاب قائمة أعضاء مجلس
اإلدارة للدورة الرابعة والتي إختلفت عن تشكيل وإنتخاب أعضاء املجلس في الدورة الثالثة والتي إنتهت بتاريخ 2016-08-05م.

وفيما يلي قائمة بأعضاء مجلس اإلدارة خالل الدورة الثالثة والتي إنتهت بتاريخ 2016-08-05م:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االسم
عبد العزيز علي التركي
خليفة دخيل محمد الضبيب
أحمد علي أحمد الشدوي
عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان
زياد فؤاد الصالح
صالح إبراهيم الناصر
طارق علي التميمي
عمر عبدهللا الراشد
خالد بن منصور بن جمعة
أحمد سعد المعجل

الوظيفة
رئيس المجلس
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الصفة
غير تنفيذي
مستقل
مستقل
غير تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي

وفيما يلي قائمة بأعضاء مجلس اإلدارة خالل الدورة الرابعة والتي تنتهي بتاريخ 2019-08-05م:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم
عبد العزيز علي التركي
خليفة دخيل محمد الضبيب
أحمد علي أحمد الشدوي
عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان
منير هاشم البورنو
إبراهيم عبدهللا المطرف
أيهم محمد اليوسف
زياد فؤاد الصالح
فواز طالل التميمي

الوظيفة
رئيس المجلس
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الصفة
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
تنفيذي
مستقل
مستقل
غير تنفيذي
مستقل
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وقد عقد مجلس اإلدارة ( )3اجتماعات خالل الفترة من 2016/01/01م إلى 2016/12/31م ،تشمل إجتماعات مجلس اإلدارة خالل
الدورتين الثالثة والرابعة خالل عام  2016كما في سجل الحضور التالي:
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

إسم العضو

عبد العزيز علي التركي
خليفة دخيل محمد الضبيب
أحمد علي أحمد الشدوي
عبد العزيز الرقطان
فواز طالل التميمي
إبراهيم عبدهللا المطرف
زياد فؤاد الصالح
منير هاشم البورنو
أيهم محمد اليوسف
صال إبراهيم الناصر (الدورة الثالثة)
(الدورة الثالثة)
طارق علي التميمي
(الدورة الثالثة)
عمر عبدهللا الراشد
خالد بن منصور بن جمعة (الدورة الثالثة)
(الدورة الثالثة)
أحمد سعد المعجل

اإلجتماع األول
(الدورة الثالثة)
2016-04-19

اإلجتماع الثاني
(الدورة الرابعة)
2016-11-27

اإلجتماع الثالث
(الدورة الرابعة)
2016-12-25

إجمالي

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
-

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
-

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
-

3
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
-

 تفاصيل مكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركة:
البيــــان
المكافآت والتعويضات
البدالت
المجموع

أعضاء المجلس التنفيذيين
-

أعضاء المجلس غير التنفيذيين /المستقلين
70,500
70,500

لجان مجلس اإلدارة :
شكل مجلس االدارة خمس لجان ملساعدته في تأدية مهامه بشكل فعال وهي لجنة املراجعة ولجنة الترشيحات واملكافآت واللجنة التنفيذية
ولجنة اإلستثمار ولجنة املخاطر .ويقوم مجلس اإلدارة بمتابعة أعمال اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال املوكلة إليها ،كما
ً
تقوم اللجان بإبالغ مجلس اإلدارة دوريا وبشفافية مطلقة بما تقوم به أو تتوصل إليه نتائج أو تتخذه من قرارات .إال أنه وعلى الرغم من
تشكيل هذه اللجان  ،تظل املسؤولية النهائية على مجلس اإلدارة .وسوف تقدم الفقرات التالية وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس
اإلدارة املذكورة أعاله  ،مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعتها.

23

 اللجنة التنفيذية:

ً
ً
تعمل اللجنة التنفيذية وفقا ألحكام األنظمة واللوائح القانونية املرعية واستنادا إلى القواعد املنظمة لعمل اللجنة التي وافق عليها مجلس
اإلدارة .وخالل العام  2016كان هناك دورتين ألعضاء مجلس اإلدارة و تشكلت اللجنة التنفيذية خالل الدورة الثالثة والرابعة كما يلي:

قائمة بأعضاء اللجنة التنفيذية خالل الدورة الثالثة والتي إنتهت بتاريخ 2016-08-05م:
التصنيف
الصفة
االسم
الرقم
1
2
3

أحمد علي الشدوي
طارق علي عبدهللا التميمي
خالد بن منصور بن جمعة

مستقل
غير تنفيذي
مستقل

رئيس اللجنة
عضو
عضو

قائمة بأعضاء اللجنة التنفيذية خالل الدورة الرابعة والتي تنتهي بتاريخ 2019-08-05م:
التصنيف
الصفة
االسم
الرقم
1
2
3
4
5

عبدالعزيز علي التركي
أحمد علي الشدوي
خليفة دخيل الضبيب
منير هاشم البورنو
فواز طالل التميمي

غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
تنفيذي
مستقل

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو
عضو

وقد عقدت اللجنة التنفيذية إجتماعين خالل العام  2016ونوضح في الجدول التالي األعضاء والحضور كما يلي:
م

1
2
3
4
5

إسم العضو
عبدالعزيز علي التركي
أحمد علي الشدوي
خليفة دخيل الضبيب
منير هاشم البورنو
فواز طالل التميمي

اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني

(الدورة الرابعة)

(الدورة الرابعة)

2016-12-25

2016-12-27

إجمالي

حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
-

1
2
2
2
1

ولقد كلف مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية القيام باملهام التالية:
 .1تطبيق إستراتيجية الشركة.
 .2مراجعة األداء التشغيلي العام للشركة.
 .3أداء إدارته التنفيذية.
 .4مراقبة فعالية تنفيذ سياسات حوكمة الشركة.
 .5التأكد من وجود إطار واضح ،وفصل بين صالحيات مجلس اإلدارة ،وصالحيات اللجنة التنفيذية ،ولجنة الترشيحات واملكافآت،
ولجنة املراجعة ،والرئيس التنفيذي ،وصالحيات األعضاء اآلخرين من اإلدارة العليا.
 .6أي مهام أخرى يطلبها مجلس اإلدارة.
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تفاصيل مكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء اللجنة التنفيذية:
أعضاء اللجنة غير التنفيذيين /المستقلين
-

البيــــان
المكافآت والتعويضات
البدالت
المجموع

 لجنة المراجعة:

ً
ً
تعمل لجنة املراجعة وفقا ألحكام األنظمة واللوائح القانونية املرعية واستنادا إلى القواعد املنظمة لعمل اللجنة التي وافق عليها مجلس اإلدارة.
وخالل العام  2016كان هناك دورتين ألعضاء مجلس اإلدارة و تشكلت لجنة املراجعة خالل الدورة الثالثة والرابعة كما يلي:

قائمة بأعضاء لجنة المراجعة خالل الدورة الثالثة والتي إنتهت بتاريخ 2016-08-05م:
االســـــم

التصنيف

الصفة

عبدهللا عبدالعزيز العوهلي رئيس اللجنة
عضو
خالد ناصر المعمر
عضو
وائل إسماعيل عياش
عضو
عمر عبدهللا الراشد
عضو
زياد فؤاد الصالح

من غير أعضاء مجلس اإلدارة
من غير أعضاء مجلس اإلدارة
من غير أعضاء مجلس اإلدارة
غير تنفيذي
غير تنفيذي

قائمة بأعضاء لجنة المراجعة خالل الدورة الرابعة والتي تنتهي بتاريخ 2019-08-05م:
االســـــم

التصنيف

الصفة

عبدهللا عبدالعزيز العوهلي رئيس اللجنة
عضو
خالد ناصر المعمر
عضو
وائل إسماعيل عياش

من غير أعضاء مجلس اإلدارة
من غير أعضاء مجلس اإلدارة
من غير أعضاء مجلس اإلدارة

وقد عقدت لجنة املراجعة ستة ( )6إجتماعات خالل العام  2016ونوضح في الجدول التالي األعضاء والحضور كما يلي:
م

إسم العضو

اإلجتماع األول
2016-01-12

اإلجتماع الثاني
2016-02-10

اإلجتماع الثالث
2016-04-13

اإلجتماع الرابع
2016-06-08

االجتماع الخامس
2016-07-25

اإلجتماع السادس
2016-10-11

1
2
3
4
5

عبدهللا العوهلي
خالد ناصر المعمر
وائل عياش
زياد الصالح (الدورة الثالثة)
عمر الراشد (الدورة الثالثة)

حضر
حضر
حضر
-

حضر
حضر
-

حضر
حضر
حضر
-

حضر
حضر
حضر
-

حضر
حضر
-

حضر
يحضر
-

إجمالي

6
2
6
1
-

وتشمل مسؤوليات لجنة املراجعة املسؤوليات التالية:
.1

اإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي للشركة والتأكد من فعاليتها في تنفيذ املهام املناطة بها وتطبيق خطة العمل املعتمدة من
قبل لجنة املراجعة.
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 .2مراجعة إجراءات املراجعة الداخلية وإعداد تقرير كتابي عنها وإبداء التوصيات بشأنها.
 .3مراجعة التقارير الداخلية ومتابعة تطبيق االجراءات التصحيحية الواردة فيها.
 .4التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين وتنحية املدققين القانونيين وتحديد أتعابهم ،وفي جميع األحوال يجب األخذ بعين اإلعتبار
االستقاللية عند إعطاء توصياتها.
 .5اإلشراف على أنشطة املدققين القانونيين واملوافقة على أي نشاط خارج نطاق عمل املراجعة املكلفين به خالل تأديتهم لعملهم.
 .6مراجعة برنامج املراجعة مع مدققي الحسابات وإبداء مالحظاتهم عليه.
 .7مراجعة مالحظات مدققي الحسابات بخصوص القوائم املالية ومتابعة االجراءات املتخذة بشأنها.
 .8مراجعة القوائم املالية الربع سنوية والسنوية قبل تقديمها ملجلس اإلدارة وإبداء الرأي بشأنها.
 .9مراجعة السياسات املحاسبية املستخدمة وإعالم مجلس اإلدارة بأية توصيات بشأنها.
 .10التوصية ملجلس اإلدارة بشأن حاالت تعارض املصالح ألعضاء مجلس اإلدارة بما فيها العمليات مع أطراف ذات عالقة وسوء
استخدام أصول الشركة واستعمال معلومات خاصة للكسب الشخص ي.
تفاصيل مكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء لجنة املراجعة:
البيــــان

المكافآت والتعويضات
البدالت
المجموع

أعضاء اللجنة غير التنفيذيين /المستقلين
37,500
37,500

 لجنة اإلستثمار:

ً
ً
تعمل لجنة اإلستثمار وفقا ألحكام األنظمة واللوائح القانونية املرعية واستنادا إلى القواعد املنظمة لعمل اللجنة،وتعمل لجنة االستثمار
ً
وفقا للسياسة االستثمارية للشركة  .وخالل العام  2016كان هناك دورتين ألعضاء مجلس اإلدارة و تشكلت لجنة اإلستثمار خالل الدورة
الثالثة والرابعة كما يلي:

قائمة بأعضاء لجنة اإلستثمار خالل الدورة الثالثة والتي إنتهت بتاريخ 2016-08-05م:
االســـــم

الصفة

التصنيف

خليفة دخيل الضبيب
أحمد علي الشدوي
زياد فؤاد الصالح
عمر عبدهللا الراشد
صال إبراهيم الناصر

رئيس اللجنة
عضو

مستقل
مستقل
غير تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل

عضو
عضو
عضو

26

قائمة بأعضاء لجنة اإلستثمار خالل الدورة الرابعة والتي تنتهي بتاريخ 2019-08-05م:
االســـــم

الصفة

التصنيف

أحمد علي الشدوي
خليفة دخيل الضبيب
منير هاشم البورنو
زياد فؤاد الصالح

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو

غير تنفيذي
غير تنفيذي
تنفيذي
غير تنفيذي

وقد عقدت لجنة اإلستثمار إجتماعين خالل العام  2016ونوضح في الجدول التالي األعضاء والحضور كما يلي:
م

1
2
3
4

إسم العضو

أحمد علي الشدوي
خليفة دخيل الضبيب
منير هاشم البورنو
زياد فؤاد الصالح

اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني

(الدورة الرابعة)

(الدورة الرابعة)

2016-11-28

2016-12-29

إجمالي

حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
-

2
2
2
1

صالحيات ومهام لجنة االستثمار مع مراعاة ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة باإلستثمارات ،وهي كما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5

تقوم لجنة االستثمار بوضع سياسات االستثمار الخاصة بالشركة والتأكد من االلتزام بتنفيذها.
وضع االجراءات والسياسات إلدارة االستثمار بالشركة لتحقيق افضل العوائد مع االخذ باالعتبار متطلبات السيولة واملالءة املالية
للشركة.
تقوم اللجنة بمراقبة أداء االستثمارات لضمان التزام الشركة بضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة باالستثمارات.
تقدم اللجنة استشارات استثمارية ملجلس االدارة.
ترفع اللجنة توصياتها للمجلس بخصوص املؤسسات املالية التي ترغب الشركة استثمار اموالها فيها مع مراعاة متطلبات السيولة
واملالءة املالية للشركة.

تفاصيل مكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء لجنة اإلستثمار:
البيــــان
المكافآت والتعويضات
البدالت
المجموع

أعضاء اللجنة غير التنفيذيين /المستقلين
-
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لجنة الترشيحات والمكافآت:

ً
ً
تعمل لجنة الترشيحات واملكافآت وفقا ألحكام األنظمة واللوائح القانونية املرعية واستنادا إلى القواعد املنظمة لعمل اللجنة التي وافق
عليها مجلس اإلدارة .وخالل العام  2016كان هناك دورتين ألعضاء مجلس اإلدارة و تشكلت لجنة الترشيحات واملكافآت خالل الدورة
الثالثة والرابعة كما يلي:

قائمة بأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خالل الدورة الثالثة والتي إنتهت بتاريخ 2016-08-05م:
االســـــم

التصنيف

الصفة

مستقل
غير تنفيذي
مستقل

رئيس اللجنة
خليفة دخيل الضبيب
عضو
عبدالعزيز الرقطان
خالد بن منصور بن جمعة عضو

قائمة بأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خالل الدورة الرابعة والتي تنتهي بتاريخ 2019-08-05م:
االســـــم

الصفة

التصنيف

خليفة دخيل الضبيب
عبدالعزيز الرقطان
منير هاشم البورنو

رئيس اللجنة
عضو
عضو

غير تنفيذي
غير تنفيذي
تنفيذي

وقد عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت خمسة( )5إجتماعات خالل العام 2016ونوضح في الجدول التالي األعضاء والحضور كمايلي:
م

إسم العضو

1
2
3
4

خليفة دخيل محمد الضبيب
عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان
خالد بن منصور بن جمعة
منير هاشم البورنو

اإلجتماع األول
(الدورة الثالثة)
2016-04-21

اإلجتماع الثاني
(الدورة الثالثة)
2016-07-12

اإلجتماع الثالث
(الدورة الثالثة)
2016-07-13

اإلجتماع الرابع
(الدورة الثالثة)
2016-08-30

اإلجتماع الخامس
(الدورة الثالثة)
2016-10-25

حضر
حضر
حضر
-

حضر
حضر
-

حضر
حضر
-

حضر
حضر
-

حضر
حضر
-

إجمالي

5
5
1
-

وتشمل مسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت املسؤوليات التالية:

ً
 -1التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة
مخلة بالشرف واألمانة.
 -2املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس
اإلدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
 -3مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 -4تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 -5التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة تأمين
أخرى.
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 -6وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط
باألداء.

تفاصيل مكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:
أعضاء اللجنة غير التنفيذيين /المستقلين
-

البيــــان
المكافآت والتعويضات
البدالت
المجموع



لجنة المخاطر:

ً
ً
تعمل لجنة املخاطر وفقا ألحكام األنظمة واللوائح القانونية املرعية واستنادا إلى القواعد املنظمة لعمل اللجنة التي وافق عليها مجلس
اإلدارة .وخالل العام  2016كان هناك دورتين ألعضاء مجلس اإلدارة و تشكلت لجنة املخاطر خالل الدورة الثالثة والرابعة كما يلي:

قائمة بأعضاء لجنة المخاطر خالل الدورة الثالثة والتي إنتهت بتاريخ 2016-08-05م:
االســـــم

الصفة

التصنيف

أحمد سعد المعجل
خالد ناصر المعمر
وائل إسماعيل عياش

رئيس اللجنة
عضو
عضو

عضو غير تنفيذي
من غير أعضاء مجلس اإلدارة
من غير أعضاء مجلس اإلدارة

قائمة بأعضاء لجنة المخاطر خالل الدورة الرابعة والتي تنتهي بتاريخ 2019-08-05م:
االســـــم

التصنيف

الصفة

من غير أعضاء مجلس اإلدارة
من غير أعضاء مجلس اإلدارة
من غير أعضاء مجلس اإلدارة

عبدهللا عبدالعزيز العوهلي رئيس اللجنة
عضو
خالد ناصر المعمر
عضو
وائل إسماعيل عياش

وقد عقدت لجنة املخاطر إجتماع واحد خالل العام  2016ونوضح في الجدول التالي األعضاء والحضور كما يلي:
م

إسم العضو

 1أحمد سعد المعجل
 2عبدهللا عبدالعزيز العوهلي
 3خالد ناصر المعمر
وائل إسماعيل عياش

اإلجتماع األول (الدورة الثالثة)
2016-04-13م

إجمالي

حضر
حضر

1
1

وتشمل مهام وصالحيات ومسؤوليات لجنة املخاطر املسؤوليات التالية:
أ-
ب-
ت-

تحديد املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة واملحافظة على مستوى مقبول من املخاطر للشركة.
اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعاليته.
وضع إستراتيجية شاملة إلدارة املخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
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ث-
ج-
ح-
خ-

مراجعة سياسات إدارة املخاطر.
إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل املثال).
رفع تقارير مفصلة ملجلس اإلدارة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدارة هذه املخاطر.
تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.

 تفاصيل مكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء لجنة املخاطر:
البيــــان
المكافآت والتعويضات
البدالت
المجموع

أعضاء اللجنة غير التنفيذيين /المستقلين
6,000
6,000

 أحد عشر  :عقود مع جهة ذات عالقة:
ال يوجد معامالت مع شركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة املشاريع القابضة وهي املساهم الوحيد الذي يملك  %23.5من اسهم الشركة
وهو الشريك االستراتيجي للشركة .وال يوجد كبار مساهمين يمتلكون  %5أو اكثر تحتاج الشركة لوصف التعامل معهم.
وال يوجد لدى الشركة أية عقود مبرمة مع الرئيس التنفيذي أو املدير املالي بالشركة .وال يوجد لدى الشركة أي حاالت تحتمل تعارض
في املصالح.
يوجد لدى الشركة عقد إيجار مع جهة ذات عالقة وعدد من وثائق التأمين لشركات وممتلكات بعض من أعضاء مجلس اإلدارة
واملؤسسين بالشركة.
ً
عقد إيجار مبرم بين الشركة وشركة عبد العزيز وسعد املعجل ،وهو عقد إيجار مكتب املركز الرئيس ي للشركة بالدمام .وأيضا يوجد
وثائق تأمين لشركات وممتلكات لبعض أعضاء مجلس اإلدارة واملؤسسين بالشركة.
ونود أن نبين هنا بأنه تم الحصول على موافقة من الجمعية العامة العادية للشركة للعقود املشار إليها أدناه من خالل عرضها على
الجمعية العامة العادية للشركة لسنة 2015م ،حيث تم الترخيص بها واملوافقة عليها لعامي 2015م – 2016م والذي سوف يكون
ً
سنويا حسب اللوائح والقوانين إن وجدت.

30

ويوضح الجدول التالي العقود للجهات ذوي العالقة :
صفته

نوع العقد

مدة العقد

قيمة العقد

الرقم
1

عبد العزيز علي التركي

رئيس مجلس إدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

 8,207,426لاير سعودي

2

زياد فؤاد الصالح

عضو مجلس إدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

 10,462,373لاير سعودي

3

عبداللطيف سعود البابطين
عبداللطيف و محمد الفوزان
أحمد سعد المعجل
أحمد سعد المعجل

من غير أعضاء مجلس إدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

 8,001,184لاير سعودي

من غير أعضاء مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

عقد وثائق تأمين
عقد وثائق تأمين
إيجار مكاتب الشركة

سنة ميالدية قابلة للتجديد
سنة ميالدية قابلة للتجديد
يجدد بشكل سنوي

 9,380,115لاير سعودي
 2,004,385لاير سعودي
 842,240لاير سعودي

4
5
6

اسم الشخص المسؤول

آلية الموافقة على التعامالت مع اطراف ذات العالقة:
يبلغ عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة بما له من مصلحة شخصية في عمل او عقود تخص الشركة .تعرض التعامالت مع اطراف
ذات عالقة على مجلس اإلدارة للترخيص بها ملدة عام .وال يحق للعضو التصويت على قرار مجلس اإلدارة .ومن ثم تعرض التعامالت على
الجمعية العامة للموافقة عليها والترخيص بها لسنة ميالدية قابلة للتجديد .ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها بما
للعضو من مصلحة شخصية في أي عمل أو عقود تخص الشركة.
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 اثنا عشر :مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
لم يتم دفع مكافأت ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2016م وتم دفع بدالت حضور إجتماعات
مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه ،حيث بلغت هذه البدالت  472,870ريال سعودي خالل السنة.

 التعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة :
قدرت املبالغ املدفوعة خالل هذه الفترة لخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي من رواتب وتعويضات
وبدالت بقيمة  3,752,353ريال سعودي.
الجدول التالي يوضح تفاصيل املبالغ املدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي:
البي ــان
الرواتب
البدالت الثابتة
المكافآت المتغيرة
المكافآت السنوية المرتبطة باألداء
الخطط التحفيزية قصيرة وطويلة االجل
مزايا عينية اخرى
أي مكونات أخرى
المجموع

أعضاء املجلس
التنفيذيين
-

أعضاء املجلس غير
التنفيذيين /املستقلين
472,870
472,870

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت
والتعويضات بمن فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي
3,752,353
3,752,353
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 قائمة بأسماء ومناصب ومؤهالت وخبرات كل من أعضاء اإلدارة العليا بالشركة:
م

اإلسم

المنصب

1
2
3
4
5
6
7
8
9

منير هاشم البورنو
عثمان جهانجير محمد جهانجير
هشام محمد عبد المجيد
حمدان محمود شاهين
محمد عارف علي خان
فؤاد عباس الحسيني
عبدهللا سعيد الحارث
خلود عبدالوهاب العنزي
نوران علي الوقداني

الرئيس التنفيذي
الرئيس المالي  -المكلف
رئيس قسم إعادة التأمين  -المكلف
مدير إدارة التدقيق
مدير إدارة المخاطر
مدير إكتتاب – بالقسم غير الطبي
مدير المطالبات المركزية
مدير إدارة الموارد البشرية
مدير إدارة المراقبة النظامية
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المؤهل

عدد سنوات الخبرة

بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس

46
11
16
20
14
26
12
11
9

 ثالثة عشر  :املدفوعات النظامية:
نوضح املدفوعات النظامية املستحقة واملدفوعة املتعلقة بالزكاة أو الضرائب أو رسوم أو أية مستحقات أخرى تكبدتها الشركة وفيما
يلي تجدون تفاصيلها:
 -1املدفوعات النظامية مستحقة السداد:
يوجد على الشركة مدفوعات نظامية مستحقة ولم تسدد حت نهاية السنة املالية موضوع التقرير حسب الجدول ادناه ( 7,264,497ريال).
 -2املدفوعات النظامية املدفوعة:
بلغت املدفوعات النظامية خالل السنة موضوع التقرير واملنتهية في  31ديسمبر 2016م ( 8,797,381ريال) حسب الجدول التالي:
المبالغ المدفوعة
2016

المبالغ المستحقة
2016

سبب الدفع

مصلحة الزكاة والدخل

3,777,841

6,766,914

حسب قانون الزكاة والضريبة السعودي(زكاة  +ضريبة
إستقطاع)

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
المدفوعات الحكومية
مؤسسة النقد العربي السعودي
مجلس الضمان الصحي التعاوني
السوق المالية السعودية  -تداول

2,600,817

-

637,423

264,975

رسوم اإلشراف وهي خمسة باأللف من األقساط

699,069

232,608

300,000

-

رسوم اإلشراف  %1من صافي األقساط
إتفاقية إدارة سجل المساهمين

8,797,381

7,264,497

إسم الجهة المدفوع لها

إجمالي الدفعات

782,231

حسب قانون المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية.
رسوم مكتب العمل والجوازات  +وزارة التجارة
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 أربعة عشر :العقوبات والجزاءات:
أ -أي عقوبة أو أي قيد احتياطي أو جزاء مفروض على الشركة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية:
وخالل العام املالي 2016م  -موضوع التقرير – تعرضت الشركة لفرض عقوبة من قبل الجهات الرقابية والنظامية باململكة الهيئة السوق
املالية وهي كما يلي:
تعرضت الشركة بتاريخ 2016/08/03م لعقوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهي غرامة مالية على الشركة مقدارها ()816.17
ثمان مائة وستة عشر ريال وسبعة عشر هللة .وذلك لتأخر الشركة في دفع تكاليف اإلشراف والتفتيش على أعمال التأمين لشركات التأمين
وإعادة التأمين  ،أدت إلى فرض مؤسسة النقد العربي السعودي غرامة مالية على الشركة .وقد قامت الشركة بتنفيذ قرار مؤسسة النقد
العربي السعودي بإيداع مبلغ الغرامة املالية بموجب حوالة مصرفية بتاريخ 2016/08/03م في حساب ساما .ويعكس جدول العقوبات
والجزاءات كالتالي:
الرقم
1

جهة الجزاء
مؤسسة النقد

تاريخ الجزاء
2016/08/03م

الغرامة املالية

سبب الجزاء

816.17

وذلك لتأخر الشركة في دفع تكاليف
اإلشراف والتفتيش على أعمال التأمين

العربي السعودي

لشركات التأمين وإعادة التأمين

ب  -أي عقوبة أو أي قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية يكون
له عالقة بالشركة.
ال توجد أي عقوبات أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو اشرافية أو تنظيمية
يكون لها عالقة بالشركة.
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 خمسة عشر :الهيكل التنظيمي للشركة:
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 ستة عشر :املصالح املباشرة وغير املباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بأسهم الشركة
متضمنة الزوجة و األوالد القصر:
الجدول التالي يوضح التغير في المصالح المباشرة وغير المباشرة خالل السنة موضوع التقرير.
األعضاء وكبار التنفيذيين
أعضاء مجلس اإلدارة
عبد العزيز علي التركي
عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان
خليفة دخيل محمد الضبيب
أحمد علي أحمد الشدوي
زياد فؤاد الصالح
(ممثل عن شركة عبد القادر المهيدب وأوالده)
فواز طالل التميمي
(ممثل عن شركة التميمي)
إبراهيم عبدهللا المطرف
منير هاشم البورنو
أيهم محمد اليوسف
كبار التنفيذيين
منير هاشم البورنو
عثمان جهانجير محمد جهانجير
هشام محمد عبد المجيد
حمدان محمود شاهين
محمد عارف علي خان
فؤاد عباس الحسيني
عبدهللا سعيد الحارث
خلود عبدالوهاب العنزي
نوران علي الوقداني

نوع الملكية

الملكية في
بداية العام

الملكية في
نهاية العام

صافي
التغير

نسبة
التغير

مباشرة
مباشرة
مباشرة
مباشرة
مباشرة
غير مباشرة
مباشرة
غير مباشر
مباشرة
مباشرة
مباشرة

333,600
1,000
2,000
3,822
1,000
360,800
1,000
706,200
1,000
1,000
1,000

333,600
1,000
2,000
3,822
1,000
360,800
1,000
706,200
1,000
1,000
1,000

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

-

مباشرة
-

1,000
-

1,000
-

ال يوجد
-

-

أسماء كبار المساهمين ونسبة التملك لكل واحد منهم في أسهم الشركة :
شركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة املشاريع القابضة (الشريك االستراتيجي) وهو املساهم الوحيد الذي يملك  %23.5من اسهم الشركة
 ،وال يوجد كبار مساهمين يمتلكون  %5أو اكثر في اسهم الشركة.

37

ً
 سبعة عشر :بيان بأسماء الشركات املساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها:
الصفة

االسم

تاريخ العضوية

الشركات األخرى

عبد العزيز علي التركي

الرئيس

ال يوجد

-

خليفة دخيل محمد الضبيب
عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان
أحمد علي أحمد الشدوي
زياد فؤاد الصالح
فواز طالل التميمي
منير هاشم البورنو
إبراهيم عبدهللا المطرف
أيهم محمد اليوسف

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ال يوجد
شركة الخليج للتدريب
شركة الخليج للتدريب
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

2009م
2004م
-

بيان بأسماء الشركات االخرى التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها:
تاريخ العضوية
الشركات األخرى
االسم
البلد
منصب
عبد العزيز علي التركي

خليفة دخيل محمد الضبيب

عبد العزيز عبد الرحمن
الرقطان

رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة

مجموعة روابي القابضة
بنك إنرجي كابيتال جروب
اتحاد الخليج للتأمين القابضة
شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة
األخطار
شركة خليفة الضبيب
شركة الضبيب والسليم

شريك
رئيس مجلس إدارة

شركة نسمة الموارد الغذائية
شركة عبد العزيز الرقطان
وشركاؤه للتجارة والصناعة
اتحاد الخليج للتأمين القابضة

مالك
مدير

عضو مجلس إدارة
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السعودية
البحرين
البحرين
البحرين

1981م
2009م
2015م
2015م

السعودية
السعودية

1980م
1983م

السعودية
السعودية

1990م
2012م

البحرين

2015م

االسم
أحمد علي أحمد الشدوي

منصب

الشركات األخرى

البلد

تاريخ العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

شركة الفلك للمعدات والتجهيزات
اإللكترونية
شركة الخليج القابضة

السعودية

1981م

رئيس مجلس االدارة
رئيس مجلس اإلدارة

شركة تنمية الباحة القابضة

السعودية

1434هـ

عضو مجلس اإلدارة

شركة اتحاد شركات المقاوالت
السعودية
شركة الخدمات العمالية (إيساد)

السعودية

2013م

السعودية

2012م

عضو مجلس اإلدارة

شركة الظهران لإلعمار

السعودية

2013م

عضو مجلس االدارة

شركة العناية والعلوم الطبية

عضو مجلس اإلدارة

االسم
زياد فؤاد الصالح

السعودية

1429هـ

السعودية

 1385هـ

منصب

الشركات األخرى

البلد

تاريخ العضوية

عضو مجلس إدارة

شركة عبد القادر المهيدب

السعودية

2009م

عضو مجلس إدارة

شركة بايونيرز القابضة

مصر

2012م

عضو مجلس إدارة

شركة مجموعة الدكتور سليمان
الحبيب

السعودية

2015م

عضو مجلس إدارة

شركة أموال الدولية لالستثمار

الكويت

2012م

عضو مجلس إدارة

شركة مشاعر القابضة

الكويت

2011م

عضو مجلس إدارة

شركة الرومانسية المحدودة

السعودية

2014م

عضو مجلس إدارة

بنك جى بي مورجان سعودي أرابيا

السعودية

2015م

عضو اللجنة
التنفيذية

شركة زهور الريف

السعودية

2007م

عضو لجنة تنفيذية

مجموعة كابالت الرياض

السعودية

2014م

عضو مجلس إدارة

اتحاد الخليج للتأمين القابضة

البحرين

2015م
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االسم

منصب

الشركات األخرى

البلد

تاريخ العضوية

فواز طالل التميمي

عضو مجلس إدارة

مستشفى السالم

السعودية

2010م

عضو مجلس إدارة

الشركة السعودية للخدمات العمالية

السعودية

2013م

عضو مجلس إدارة

شركة اندسور السعودية للحديد

السعودية

2013م

عضو مجلس إدارة

مجموعة شركات انتيلي

السعودية

2013م

عضو مجلس إدارة

الخليج لإلستثمار اإلسالمي

السعودية

2014م

عضو مجلس إدارة

التميمي والسيهاتي للنقليات

السعودية

2014م

عضو مجلس إدارة

المملكة القابضة

السعودية

2015م

عضو مجلس إدارة

شركة أبناء علي العبدهللا التميمي
القابضة

السعودية

2015م

االسم

منصب

الشركات األخرى

البلد

تاريخ العضوية

منير هاشم البورنو

عضو مجلس اإلدارة

بيت الخليج لإلستثمارات

السعودية

2015م

عضو مجلس اإلدارة

شركة أبناء عبدهللا الخضري

السعودية

2010م

عضو مجلس ادارة

شركة أبناء عبدهللا الخضري
شركة مركز التجارة السعودي
العالمي القابضة
صندوق التنمية العقاري
وزارة اإلسكان

السعودية
السعودية

2012م
2014م

السعودية
السعودية

2016م
2016م

إبراهيم عبدهللا المطرف

رئيس تنفيذي
أيهم محمد اليوسف

مدير عام
مستشار لوزير اإلسكان
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 ثمانية عشر  :العقود املبرمة:
 -1السوق املالية السعودية (تداول) :
تم تجديد العقد مع تداول إلدارة سجل املساهمين للعام 2016م ،لتقديم خدمات األعمال الخاصة بتسجيل األسهم وحفظها وصيانتها
ً
وتحديث سجالتها وتسجيل تحويالتها ونقل امللكية ملساهمي الشركة وفقا لألنظمة واللوائح واإلجراءات املطبقة ،وتسري هذه االتفاقية
ً
ً
ملدة عام ميالدي واحد إعتبارا من تاريخ السريان وتجدد تلقائيا ملدة أو مدد مماثلة بنفس الشروط واألحكام ما لم يخطر أحد الطرفين
ً
غير ذلك قبل ثالثين يوما من إنتهائها.
 -2شركة نجم لخدمات التأمين :
ً
تم تجديد التعاقد تلقائيا مع شركة نجم لخدمات التأمين وهو عقد تقديم خدمات معاينة الحوادث املرورية التي تقع داخل نطاق
الحدود اإلدارية للمدن في اململكة العربية السعودية فقط ،وتحديد املسؤولية وتقدير األضرار وعمل التسعيرات الالزمة وسحب املركبات
ً
املتضررة إلى أماكن اإلصالح وفق املصرح لها به والتي يكون عميل الشركة طرفا فيها ،وكذلك تحويل بيانات السيارات لوثائق التأمين
ً
املصدرة بالشركة إلى نظام املرور ،ومدة هذا العقد سنة ميالدية واحدة ويتجدد تلقائيا ملدة سنة أخرى ما لم يطلب أحد الطرفين فسخه
ً
أو تعديله قبل تسعين يوما من انتهائه.
 -3عقد إتفاقية وكالة تأمين مع شركة ثياتل لوكالة التأمين :
تم توقيع عقد إتفاقية وكالة تأمين مع شركة ثياتل لوكالة التأمين  ،وبموجب هذه اإلتفاقية يقوم الوكيل (شركة ثياتل) بأعمال الوكالة
التأمينية بتقديم خدمة بيع جميع أنواع التأمين العامة بين شركة اتحاد الخليج والعمالء في جميع فروعها مقابل عمولة  ،ومدة هذا
ً
ً
العقد سنة ميالدية واحدة ويتجدد تلقائيا ملدة سنة أخرى ما لم يطلب أحد الطرفين فسخه أو تعديله قبل ستين يوما من انتهائه.
 -4عقود أخرى :

ً
عقود مع مقدمي الخدمة لعمالء التأمين الصحي للشركة باململكة العربية السعودية ،وأيضا يوجد عقود مع ورش وشركات خدمات
السيارات لخدمة عمالء تأمين املركبات باململكة ككل  .التعاقد مع شركة متخصصة في مجال تقنية املعلومات والبرامج ( .)AIMSوكافة
هذه العقود لتسيير أعمال الشركة.

 تسعة عشر :السجالت الحسابية:

ً
ً
تم إعداد القوائم املالية للشركة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2016م ،وفقا ملعايير التقارير املالية الدولية وليس وفقا للمعايير املحاسبية
املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية.
ومع ذلك فإن التأثير على القوائم املالية نتيجة لذلك يعتبر غير جوهري .وتحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية منفصلة لكل من عمليات
التأمين واملساهمينَّ ،
تقيد اإليرادات واملصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر املحاسبية ذات العالقة ،ويتم تحديد أساس توزيع
املصاريف الناشئة عن العمليات املشتركة من قبل اإلدارة وتعتمد من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.
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 عشرون  :الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر:
هناك عدد من املخاطر التي من املمكن أن تواجهها الشركة خالل مسيرتها في قطاع التأمين والتي نوردها كما يلي :
 -1حوكمة المخاطر:
تتمثل حوكمة املخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية املقررة التي تستخدم الهيكل
التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية .تتركز فلسفة الشركة في قبول املخاطر املرغوب بها واملعروفة والتي تتوافق مع
الخطة اإلستراتيجية املتعلقة بإدارة وقبول املخاطر واملعتمدة من مجلس اإلدارة .تتعرض الشركة ملخـاطر التأمين ومخاطر إعادة
التأمين واملخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار
العموالت ومخاطر السوق.
 -2هيكل إدارة المخاطر:
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم ومتابعة ومراقبة املخاطر.
 مجلس اإلدارة :

حوكمة املخاطر هي الرقابة املركزية من مجلس اإلدارة حيث تقدم التوجيه واملوافقات الالزمة من االستراتيجيات
والسياسات من أجل تحقيق األهداف املشتركة املحددة.
 اإلدارة العليا :

اإلدارة العليا هي املسؤولة عن العمليات اليومية نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية في حدود تعريف الشركة للمخاطر
ً
املذكورة مسبقا.
 لجنة التدقيق وقسم التدقيق الداخلي :

يتم تدقيق عمليات إدارة املخاطر في جميع أنحاء الشركة سنويا من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يفحص كفاية
وصحة اإلجراءات و مطابقتها والتزام الشركة مع هذه اإلجراءات .دائرة الرقابة الداخلية تناقش نتائج جميع التقييمات
مع اإلدارة العليا ،وترفع تقاريرها إلى لجنة املراجعة.
 لجنة المخاطر وقسم إدارة المخاطر :

قسم إدارة املخاطر هي جهة رقابة داخلية مستقلة تعمل على الحفاظ على مراقبة العوامل الخارجية والداخلية وتنسق
مع األقسام بشكل مستمر داخل الشركة لخلق ثقافة الوعي باملخاطر ،ودعم ورصد سياسات وإجراءات تطبيق األخطار
املقبولة واملعتمدة لتحقيق املخاطر املقبول للشركة.
الهدف الرئيس ي من املخاطر املالية في إطار إدارة الشركة هو حماية الشركة من األحداث التي تعوق تحقيق استدامة
أهداف األداء املالي ،بما في ذلك عدم استغالل الفرص.
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فيما يلي ملخص باملخاطر التي تواجهها الشركة والطرق املتبعة من قبل اإلدارة املخاطر للتقليل منها:
 -3ادارة مخاطر التأمين:
ان املخاطر املدرجة تحت عقد التأمين تتمثل في احتم الية وقوع الحدث املؤمن عليه مع عدم امكانية تحديد القيمة الناتجة من
املطالبة .كما هي الحال في طبيعة عقود التأمين ،فإن هذه املخاطر عشوائية الحدوث وغير متوقعة .ان املخاطرة الرئيسية التي
تواجهها الشركة من هذه العقود هي وقوع الحدث املؤمن عليه ومبلغ املطالبة .يمكن تقليل مخاطرة الشركة في الخسائر بتنويع
هذه املخاطر كمحفظة واسعة من العقود بحيث تقلل من اثرها فيما لو وقع الحدث بشكل منفرد.
ان االجراءات والسياسات املتعلقة باالقساط واالكتتاب وحدودهم ووضوح صالحيات االكتتاب هي التي تنظم بشكل دقيق
االشخاص املخولين املسؤولين عن اختيار عقود التأمين واعادة التأمين ووفقا ألية ظروف .يتم التأكد من تطبيق هذه النظم
بشكل دوري كما تتم مراقبة التطورات في السوق العالمي واالقليمي واملحلي .اذا ما تطلب االمر ،يتم التفاعل مع هذه التطورات
وترجمتها الى اسس االكتتاب.
 -4الممتلكات:
تمثل عقود تأ مين املمتلكات الخطر الرئيس ي في األضرار من الحريق وغيرها من املخاطر الناجمة املتعلقة بها ،بالرجوع إلى قيمة
االستبدال أو أساس التعويض مع القيم املناسبة ملصلحة املؤمن عليه .تعتبر تكلفة إعادة بناء أو ترميم املمتلكات املتضررة،
والوقت املستغرق للبدء بالعمليات في حالة حدوث توقف عن العمل من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى املطالبات.
وتعتبر الشركة أيضا الحقائق املحيطة التالية بالخطر الذي تم اإلكتتاب له ،على سبيل املثال طبيعة الخطر  ،التعرض للخطر
الكامن في مواجهة الكوارث الطبيعية واملخاطر األخرى التي يجري تناولها في نفس املكان للحفاظ على مراقبة وتركيز أكثر لتلك
املخاطر  ،وألغراض إعداد دراسات املسح والتحقق من املخاطر ما قبل االكتتاب  ،الخ
فيما يتعلق بتراكم الحجوزات املتعلقة باملمتلكات ،يتم تغطيتها من خالل إتفاقيات إعادة التأمين التناسبي.
 -5المركبات:
بالنسبة للتأمي ن على املركبات ،تتمثل املخاطر الرئيسية في املطالبات املتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية والتلف من ممتلكات
الجهات االخرى اضافة الى املركبات املؤمنة.يعتبر مستوى التعويضات لدى املحاكم فيما يتعلق بتعويضات الوفاة واالصابات
الجسدية ومستوى التلف في املمتلكات من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى املطالبات .لدى الشركة تغطية إعادة تأمين عن
أخطار الخسائر املضاعفة الناتجة عن تضرر أكثر من مركبة في الحادث الواحد.
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 -6الحوادث العامة والتعويض عن حوادث العمل:
يتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث مثل فقدان املال ،الحوادث الشخصية ،تعويضات العمال ،السفر،
مسؤولية الطرف الثالث والتعويضات املهنية .إن حجم الخسائر أو األضرار والتعويضات التي تقرها املحكمة واملحتملة تجاه انواع
االلتزام هو من العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى املطالبات .تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة التأمين من خالل اإلتفاقيات
النسبية لتقليل املخاطر وفقا لرغبة الشركة.
 -7التأمين البحري:
يعتبر العنصر الرئيس ي للخطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف البضاعة املؤمن عليهاأو التلف في جسم السفينة بسبب
الحوادث املختلفة مما يؤدى إلى مطالبات للتعويض عن الخسارة الكلية أو الجزئية.ان مدى الخسارة أو الضرر هو العامل الرئيس ي
الذي يؤثر على مستوى املطالبات.
يتم التأمين على املخاطر التي تنشأ من داخل من اململكة العربية السعودية .تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة التأمين من خالل
اإلتفاقيات النسبية واعادة تامين فائض الخسارة.
 -8التأمين الطبي:
تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع املخاطر بشكل جيد من حيث نوع املخاطر ومستوى املزايا
املؤمن عليها .ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات واملناطق الجغرافية وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار
الظروف الصحية الحالية واملراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر املنتج واإلجراءات التفصيلية ملتابعة املطالبات .كما تقوم
الشركة بإتباع سياسة تقوم على املتابعة الجادة والنشطة للمطالبات وذلك لتقليل املخاطر املستقبلية غير املتوقعة التي يمكن أن
ً
تؤثر سلبا على الشركة .يتم تغطية املخاطر التي تتناسب وفائض الخسارة (على أساس املخاطر املترتبة) .ويوجد لدى الشركة
إتفاقيات نسبية وغير نسبية للحد من الخسائر املتعلقة بأي مطالبة فردية وبحد أقص  500,000ريـال سعودي خالل فترة سريان
وثيقة التأمين.
 -9الهندسة:
يندرج ضمن األعمال الهندسية كافة مخاطر التشييد وكافة مخاطر املقاولين ووثائق التأمين والتأمين السنوي عن أعطال املاكينات
وكافة مخاطر املاكينات وتوقف العمل نتيجة ألعطال املاكينات .إن اختيار املخاطر واإلكتتاب املناسب هو معيار ربحية هذا القطاع.
يتم تغطيتها بشكل كاف من خالل اتفاقيات إعادة التأمين الهندسية النسبية وغير النسبية.
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 -10مخاطر إعادة التأمين:
ان مقياس مراقبة املخاطر الرئيس ي بالنسبة ملخاطر التأمين يكمن في تحويل هذه املخاطر الى طرف ثالث من خالل اعادة التأمين.
يتم وضع عملية اعادة التأمين املسندة بأساس نسبي وغير نسبي مع حدود احتجاز مختلفة تبعا لخطوط االعمال .يتم تنويع عقود
اعادة التأمين بحيث ال تكون الشركة معتمدة على معيد تأمين منفرد أو عقد اعادة تأمين منفرد.
يستخدم اعادة التأمين الدارة مخاطر التأمين .بالرغم من ان الشركة لديها ترتيبات اعادة تأمين ،اال ان هذا ال يعفي الشركة من
مسؤوليتها كمؤمن رئيس ي وبذلك فإن التعرض ملخاطر االعتماد ال يزال قائما بالنسبة العادة التأمين املسند الى الحد الذي يكون
عنده معيد التأمين غير قادر على الوفاء بمسؤوليته ضمن ترتيبات اعادة التأمين هذه .تقلل الشركة من مخاطرة االئتمان هذه
بالدخول في ترتيبات اعادة تأمين مع معيدي تأمين ذوي تصنيف إئتماني جيد يتم مراقبته على اساس دوري .يتم النظر في السمعة
االئتمانية ملعيدي التأمين بشكل سنوي وذلك بمراجعة قوتهم املالية قبل انهاء أي عقد معهم .تتم مراقبة مخاطر االحتياطي
بمراقبة املخصصات ملطالبات التأمين التي تم تسليمها ولم تتم تسويتها بشكل منتظم وبتعديل هذا املخصص اذا دعت الحاجة
لذلك.
 -11مخاطر معالجة المطالبات ومخصصاتـهــا:
تتعامل الشركة مع خطر معالجة املطالبات ودفعها لحاملي وثائق التأمين على أساس سياسة التغطية .وتقوم الشركة بتخفيف
الخطر من خالل مراجعة السياسات املتعلقة باألخطار للتعامل مع نوع وحجم املطالبات ،كما أن جميع السياسات واإلجراءات
تخضع للمراجعة على أساس دوري .ويتم اإلستعانة بمعيدي التأمين أيضا للمشاركة في تغطية املطالبات من خالل أخذ املوافقات
الالزمة للتخفيف من نسبة التحمل من تلك املطالبات.
كما أن الشركة لديها سياسات وإجراءات للتخفيف من مخاطر عدم كفاية مستوى املطالبات  ،ويتم إجراء التقييمات الكافية في
ضوء األحكام النوعية لتحديد املسؤولية وقيمةاملطالبات النهائية املقدرة للمطالبات املبلغ عنها وكذلك املتكبدة ولم يبلغ عنها في
حينها ،وعالوة على ذلك ،يقوم الخبير االكتواري الخارجي املستقل في توصياته للشركة ومن خالل الدراسات الشهرية أيضا بتقييم
ً
مدى كفاية احتياطيات الشركة التقنية لضبط مستوى االحتياطي .وتقوم الشركة أيضا بإجراء اختبارات معينة من حين الى آخر
ملراقبة مستوى االحتياطي ومدى تحمله للمطالبات الواردة وإلجراء التعديالت الالزمة ،إن وجدت.
 -12المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية:
تخضع عمليات الشركة ملتطلبات األنظمة املحلية في اململكة العربية السعودية .إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على
املوافقات ومراقبة النشاطات فحسب ،بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس املال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل
ً
شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير املتوقعة عند نشوئها .في رأي اإلدارة ،الشركة فعليا تمتثل ملتطلبات األنظمة
باستثناء متطلبات هامش املالءة املالية .تعتقد اإلدارة أن كفاءة التشغيل سوف تحسن من هامش املالءة املالية.
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 -13المخاطر المالية:
تتكون املوجودات واملطلوبات املالية الرئيسية للشركة من النقد وما في حكمه والوداعع قصيرة األجل ،وأقساط وأرصدة التأمين
املدينة ،وأقساط مستحقة من أطراف ذات عالقة ،املطلوب من أطراف ذات عالقة ،حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت
التسوية ،املوجودات األخرى ،وإستثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها حت تاريخ االستحقاق ،الوديعة النظامية ،وإجمالي
املطالبات تحت التسوية ،وذمم دائنة ومطلوبات أخرى.
 -14مخاطر أسعار العموالت:
تنشأ مخاطر أسعار العموالت نتيجة التغيرات في أسعار العموالت مما يؤثر على األرباح املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات املالية.
تتعرض الشركة ملخاطر أسعار العموالت بشأن النقد وما في حكمه والوداعع قصيرة األجل واالستثمارات املتاحة للبيع واملحتفظ
بها لتاريخ االستحقاق والوديعة النظامية .تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار
العموالت .ليس لدى الشركة اي مطلوبات تحمل عمولة.
ال يوجد فرق جوهري بين إعادة التسعير وتواريخ االستحقاق باستثناء بعض االستثمارات املحتفظ بها لتاريخ االستحقاق والتي
تخضع ملعدالت عمولة على أساس (السايبور).
 -15مخاطر اإلئتمان:
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة
مالية .تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة ائتمانية جيدة .وتكمن سياسة
الشركة بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم على اساس االئتمان للتحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية .إضافة
إلى ذلك ،يتم مراقبة املبالغ املستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة ملخاطر الديون
املعدومة .فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الوداعع ألجل والحسابات الجارية ،تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك
تجارية ذات مركز مالي قوي وتصنيف ائتماني جيد.
وتسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق الوكالء والوسطاء عن طريق وضع حدود االئتمان للعمالء األفراد والسماسرة
ومراقبة الديون غير املسددة .ال توجد تركيزات كبيرة من مخاطر االئتمان داخل الشركة.
تحتفظ الشركة بأرصدتها البنكية واستثماراتها طويلة األجل مع بنوك ذات تصنيف استثماري وائتماني جيد.
تتعامل الشركة مع معيدي تأمين ذو سمعة عاملية وتصنيف إئتماني جيد .ذو تصنيف إئتماني من نوع ( )BBBعلى األقل.
انضمت الشركة إلي السعودية للمعلومات اإلئتمانية (سمة) ،وعند الدخول في عقد تأمين ،يتم الحصول على موافقة املؤمن ،وفي
حال مخالفة شروط اإلئتمان ،يحق للشركة اإلبالغ عن املؤمن إلى سمة.
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 -16الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان:
ً
تتعرض الشركة بحسب تصنيف املوجودات وفقا للتصنيف االئتماني للشركات املماثلة إلى خطر األئتمان وتعتبر درجة االستثمار
أعلى تصنيف ممكن .ويتم تصنيف املوجودات التي تقع خارج نطاق الدرجة االستثمارية كدرجة غير االستثمارية (مرضية) أو
متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة.
ويعتبر الحد األقص لتعرض الشركة ملخاطر االئتمان على األصول املالية في  31ديسمبر  2016هي  442مليون ريـال سعودي منها
 %76إستثمارات متعلقة بالتصنيف اإلئتماني درجة إستثمارية و %17إستثمارات مرضية.
 -17مخاطر السيولة:
ً
تمثل مخاطر السيولة ،وتعرف أيضا بمخاطر التمويل ،وهي عدم مقدرة الشركة على توفير االموال الكافية لسداد التزاماتها املرتبطة
بعقود التأمين.مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبسعر قريب من قيمتة العادلة.يتم مراقبة
متطلبات السيولة بصفة دورية ،وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية ملواجهة أية ارتباطات عند نشوئها .لدى الشركة
سيولة كافية ،وبالتالي ،ال تلجأ إلى االقتراض في سياق األعمال االعتيادية.
إن كافة مطلوبات الشركة املالية تستحق السداد في غضون سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املالي .وتقوم الشركة بالتخفيف
من مخاطر السيولة من خالل مراجعة استحقاقات املوجودات واملطلوبات وإعداد تحاليل مالية على أساس ربع سنوي.
 -18مخاطر العمالت:
تمثل مخاطر العمالت املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي .تتم املعامالت
الرئيسية للشركة بالريـال السعودي  .تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة بسبب التقلبات في أسعار الصرف
األجنبي ،وبالتالي ال ت قوم الشركة بتغطية مخاطر العمالت األجنبية .إن جميع مطلوبات عمليات التأمين ومطلوبات املساهمين
بالريـال السعودي كما في  31ديسمبر  ،2016وعليه ال تتعرض الشركة ملخاطر العمالت األجنبية.كما أن هناك بعض اإلستثمارات
والوداعع البنكية في حساب موجودات املساهمين بالدوالر األمريكي وتعادل  11.2مليون ريال سعودي قد تتعرض لبعض مخاطر
تغيير أسعار العمالت في حين أن إجمالي املوجودات املالية يعادل  482مليون ريال سعودي.
 -19مخاطر أسعار السوق:
ان مخاطر أسعار السوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة لألداة املالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ،سواء كانت هذه
التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه األداة املالية أو بالجهة املصدرة لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات املالية
املتداولة بالسوق.
ال يوجد لدى الشركة استثمارات كما في  31ديسمبر  2016يحتمل أن تتعرض ملخاطر أسعار السوق نتيجة لعدم التأكد من
القيمة املستقبلية لألوراق املالية املستثمر فيها .تقوم الشركة بالحد من طبيعة مخاطر السوق هذه وذلك بتوزيع محفظتها
االستثمارية واملتابعة الجادة للتطورات في السوق.
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 -20إدارة رأس المال:
تهدف الشركة من إدارة رأس املال إلى التالي:
ً
 االمتثال ملتطلبات رأس املال لشركات التأمين على النحو املبين في القانون .إن رأس املال املدفوع الحالي للشركة وفقا للمادة
رقم ( )3من القانون:
 -1حماية مقدرة الشركة على االستمرار وحت تتمكن من االستمرار في تقديم عوائد للمساهمين وفوائد لحاملي األسهم اآلخرين.
 -2توفير عائد مناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى املخاطر.
وفقا للمادة  66من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين ،يجب على الشركة أن تحافظ هامش مالءة يعادل األعلى من الطرق الثالثة
التالية:
  100مليون ريـال سعودي كحد أدنى ملتطلبات رأس املال قسط هامش املالءة مطالبات هامش املالءةً
ال تحتفظ الشركة على هامش املالءة املطلوب ويتم حاليا إتخاذ إجراءات لتعويض النقص في هامش املالءة املالية.
ومع ذلك ،فإن الشركة قد تحسنت بشكل ملحوظ في هامش املالءة املالية القانوني من خالل نتائج مالية جيدة ومقبولة خالل
العام املالي 2016م.
 -21مخاطر التعامالت مع أطراف ذوي عالقة:
ً
دخلت الشركة مسبقا في عدد من التعامالت مع أطراف ذات عالقة في السنوات السابقة  ،ويعتبر الشريك اإلستراتيجي للشركة
هو صاحب الرصيد األكبر من بين تلك التعامالت.
حيث أن لدى الشركة صافي رصيد مدين مطلوب من الشريك اإلستراتيجي يبلغ  22,29مليون ريال سعودي كانت محل خالف حت
يونيو 2015م ً
وبناء على حل الخالف وعمل بعض التسويات كما هو مطلوب بموجب املراسالت مع مؤسسة النقد العربي السعودي،
فقد تم زيادة هذا الرصيد إلى  29,07مليون ريال سعودي .وقد أكد الشريك اإلستراتيجي بأن املبلغ سيتم تسديده بالكامل بتاريخ
 30يونيو 2017م وقد تم تسجيل تلك التعامالت وإثباتها في السجالت الحسابية إال أن خطر تسديد تلك األرصدة املالية يبقى
ً
موجودا إلى حين استرداد ودفع تلك املبالغ من قبل الشريك اإلستراتيجي.
 -22عمليات المخاطر األخرى :
أ -مخاطر تقنية املعلومات :
إن املخاطر التقنية واألخطاء البشرية واألعطال التقنية تعد من أهم املخاطر املحتملة والتي تعمل الشركة على مواجهتها عن
طريق تطويرها بشكل دوري ملواكبة التطور الهائل في التقنيات الحديثة.
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ب -مخاطر املوارد البشرية:
تعتبر الكوادر البشرية من أهم عوامل النجاح ألي منشأة ولذلك فإن انتهاء املوظفين األكفاء من أكبر املخاطر املحتملة التي قد
تواجهها الشركة  ،إال أن الشركة مستمرة بسياسة التدريب والتأهيل للموظفين الحاليين واملستقبلين  ،إلى جانب رصد املكافآت
والزيادات والحوافز السنوية لتشجيع املوظفين على االستمرار في الشركة.

ت -مخاطر أخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم:
ال تستطيع الشركة أن تضمن عدم حدوث حاالت سوء سلوك من قبل موظفيها في إطار ممارستهم ألعمالهم وال سيما أعمال الغش
واالخطاء املتعمده او الغير متعمدة وكذلك اإلخفاق في توثيق املعامالت بصورة فعالة وعدم الحصول على املوافقات الداخلية
املطلوبة للقيام بإجارء معين ،وقد ينتج عن سوء سلوك املوظف أو خطأه مخالفة األنظمة املرعية من قبل الشركة مما يؤدي الى
عقوبات نظامية أو مسؤلية مالية أو أضرار جسيمة بسمعة الشركة.
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 واحد وعشرون  :نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:
تتم املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية للشركة من خالل إدارة الرقابة الداخلية والتي يشرف على عملها
"لجنة املراجعة" املنبثقة من مجلس إدارة الشركة.
ّ
وتقوم لجنة املراجعة بعقد إجتماعات ربع سنوية – وكلما دعت الحاجة الى ذلك ،وقد اجتمعت لجنة املراجعة خالل العام املالي
 "6" 2016إجتماعات.
ً
وتقوم اللجنة بمراجعة النتائج املالية للشركة الربع سنوية ومناقشتها مع إدارة الشركة ،كما تقوم اللجنة أيضا بمراجعة فعالية
وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة متمثلة في العديد من أوجه املراجعة والتوجيه وبالتنسيق مع إدارة الرقابة الداخلية
وإدارة الشركة ولضمان تطبيق وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة بالضبط الداخلي بالشركة.
وقد قامت إدارة التدقيق الداخلي بتنفيذ خطة العمل املعتمدة من قبل لجنة املراجعة ،وقامت وبالتنسيق مع إدارات واقسام
الشركة املختلفة بالعديد من عمليات املراجعة والتدقيق كما يلي:
 إصدار تقارير الرقابة الداخلية الريع سنوية لفروع الشركة الرئيسية وعرضها على لجنة املراجعة بعد إستيفاء تعليقاإلدارة على املالحظات والتوصيات.
 القيام بالعديد من الدراسات والتقارير الخاصة واملتعلقة ب ـ : اإلجراءات اإلدارية واملالية والخاصة بتصحيح اإلجراءات النظامية لبعض املوظفين بما يتطابق مع نظام مكتب العملوالعمال السعودي.
 إحكام الرقابة على إجراءات الصرف واملصاريف بشكل عام مما يؤدي الى تحقيق رقابة داخلية فعالة لعمليات الصرفداخل الشركة.
 الحضور والتواجد املستمر في العديد من لجان اإلدارة الداخلية كإشراف ورقابة. املساهمة مع إدارة الشركة في مراجعة اإلجراءات املتبعة وتحسينهـا إلدارة مبيعات األفراد (نقاط البيع) وتحسين إجراءاتالضبط الداخلي املتبعة ومتابعتها بشكل دروري مع إدارة تقنية املعلومات بالشركة.
ً
وبناء على ذلك  ...فقد أظهرت نتائج املراجعة السنوية قناعة لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية
ً
ً
بالشركة ولم يتضح وجود ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي بالشركة.
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 اثنان وعشرون :مراجعي الحسابات:
تم تعيين السادة /الدار لتدقيق الحسابات – عبدهللا البصري وشركاه  -والسادة /برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي حسابات الشركة
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2016م والربع األول من عام 2017م .وستنظر الجمعية العامة املقبلة للشركة في إعادة تعيين املراجعين
الحاليين أو إستبدالهم وتحديد أتعابهم للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م والربع األول من عام 2018م بعد اإلطالع على توصية
لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة في هذا الشأن.

 ثالثة وعشرون  :حوكمة الشركات:
ظل تنفيذ املبادئ املعقولة في حوكمة الشركات من األولويات في شركة اتحاد الخليج ،حيث قاد نظام حوكمة الشركة في شركة اتحاد
الخليج على الدور املحوري ملجلس اإلدارة كما يلي:
 تقديم االرشاد االستراتيجي

ً
 ضمان وجود الشفافية في القرارات التشغيلية سواء داخليا أو فيما يتعلق بالسوق .
 تطبيق نظام رقابة داخلية يتمتع بالكفاءة والفعالية
 تعديل التضاربات املحتملة في املصالح
 وضع قواعد املعامالت مع االطراف ذات العالقة
تؤكد الشركة على أنه يتم أداء مراجعة مستمرة للممارسات املتبعة لضمان تلبية هذه املمارسات للمعايير التي وضعتها الشركة وغيرها من
املعايير الدولية وأفضل املمارسات كما ضمنت الشركة االمتثال لجميع القوانين املحلية واملتطلبات التشريعية املعمول بها في اململكة
العربية السعودية .
طبقت الشركة جميع أحكام نظم حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية باستثناء املواد التالية:
أن الئحة الشركات الجديدة الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م  3 /في  11نوفمبر ( 2015يشار إليها فيما يلي باسم "القانون") دخلت
ً
حيز النفاذ في تاريخ  1437/07/25هـ املوافق 2016/05/02م  .حيث يتطلب من الشركة تعديل نظامها األساس ي وفقا للقانون الجديد.
وتعتزم الشركة تقديم نظامها االساس ي املحدث إلى املساهمين في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه .ومن املتوقع اإللتزام
بالقانون الجديد قبل تاريخ  1438/07/24هـ املوافق  21إبريل 2017م.
 -1الحقوق العامة للمساهمين (املادة  3و ( 4أ))
ً
تمنح قواعد حوكمة الشركات للمساهمين حقوقا معينة مرتبطة باألسهم وهي بالتحديد الحق في الحصول على نصيب من األرباح
التي يتقرر توزيعها  ،والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ،وحق حضور جمعيات املساهمين ،
واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها  ،وحق التصرف في األسهم  ،وحق مراقبة أعمال مجلس األدارة ورفع دعوى املسؤولية
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على أعضاء املجلس ،وحق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه
التنفيذية ،وتضمين النظام االساس للشركة ولوالئحه الداخلية االجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهمين
لحقوقهم النظامية.
ً
لم يتضمن النظام االساس ي الحالي للشركة حق مراقبة أعمال مجلس االدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء املجلس .علما أن
الشركة أدرجت هذا املتطلب ضمن الئحة الحوكمة الداخلية للشركة.
ال تحدد لوائح حوكمة الشركات عدد األسهم املطلوب ان يمتلكه املساهم حتى يحضر الجمعية العامة ويصوت فيها  ،ولكن لوائح
ً
الشركة تستلزم أن يمتلك كل مساهم ( 20عشرين) سهما أو أكثر.
 -2حقوق املساهمين في التصويت (املادة ( 6ج))
تمت صياغة النظام األساس ي/اللوائح الخاصة بالشركة وفق متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وهي تتيح للمساهم تعيين
ً
شخص آخر كوكيل من خارج أعضاء مجلس إدارة الشركة وال تستلزم على وجه التحديد أن يكون هذا الشخص موظفا في الشركة.
 -3صناديق االستثمار (املادة ( 6د))
تنص املادة ( 6د) على أنه "يجب على املستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم ،مثل
صناديق االستثمار ،اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية ،وكذلك اإلفصاح عن كيفية
التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم".
ال تنطبق هذه املادة املذكورة أعاله على الشركة ،حيث ال يوجد مستثمرين من ذوي الصفة االعتبارية يتصرفون بالنيابة عن
غيرهم لدى الشركة .وال يوجد تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة بإستثمارات
املساهمين.
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 أربعة وعشرون  :اإلقرارات:
من منطلق املسؤولية املوكلة إلى مجلس اإلدارة وحرصه على إستمرارية الشركة والحفاظ عليها من أجل الهدف الذي أسست من
أجله ،فإنه وفي ظل املعلومات التي قدمت له من إدارة الشركة يؤكد ما يلي:
م
أ

نوع اإلقرار
سجالت الحسابات

تأكيد الشركة ومجلس اإلدارة
تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.

ب نظام الرقابة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.

ج االستمرارية

ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

عقد ذو مصلحة جوهرية مع أعضاء
د مجلس اإلدارة أو التنفيذيين تكون
ً
الشركة طرفا فيه
هـ القروض على الشركة

فيما عدا العقود التي تم ذكرها في فقرة "عقود مع جهة ذات عالقة" ال
ً
يوجد أي عقد ذو مصلحة أو كانت الشركة طرفا فيه أو توجد فيه
مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو املدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة
بأي منهم.
ال يوجد أي قروض على الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2016م.
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 خمسة وعشرون :اعتماد القوائم املالية:
تم اعتماد القوائم املالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  5مارس 2017م املوافق  06جمادى الثاني 1438هـ وقد ورد في تقرير مراجعي
الحسابات لفت إنتباه إلى اإليضاحات التالية:
 إيضاح رقم ( )1من القوائم املالية املرفقة .استلمت الشركة بتاريخ  19جمادى األولي 1438ه ــ ،املوافق ( 16فبراير 2017م) ً
بناء على
طلبها املحدث ،موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لتخفيض رأسمالها بمبلغ  70مليون ريال سعودي وذلك إلمتصاص
الخسائر املتراكمة.
 اإليضــاح رقم ( 29ب) حول القوائم املالية املرفقة .لدى الشــركة صــافي رصــيد مدين مطلوب من شــركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة
املشاريع القابضة ش.م.ب  -مساهم في الشركة  -تبلغ  22.29مليون ري ـ ـ ـ ــال سعودي كانت محل خالف حت شهر يونيو 2015م .بناء
على حل الخالف وعمل بعض التسـ ــويات كما هو مطلوب بموجب خطاب مؤس ـ ـسـ ــة النقد العربي السـ ــعودي (سـ ــاما) فقد تم زيادة
هذا الرص ــيد الى  29.07مليون ريال س ــعودي .أكدت ش ــركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة املش ــاريع القابض ــة ش.م.ب في وقت س ــابق
بأنه سيتم تسديد الرصيد بتاريخ  30يونيو 2016م ولكن املبالغ لم يتم تسديدها كما في  31ديسمبر 2016م .وبعد ذلك التاريخ كما
في  31ديسمبر 2016م ،أكدت شركة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة املشاريع القابضة ش.م.ب أن املبلغ القائم سيتم تسديده بالكامل
بتاريخ  30يونيو 2017م .ترى إدارة الشـ ــركة أن هذا املبلغ سـ ــيتم تحصـ ــيله قبل ذلك التاريخ حسـ ــب ما أكدته شـ ــركة إتحاد الخليج
للتأمين وإدارة املشاريع القابضة ش.م.ب.
ً
 اإليض ـ ـ ــاح رقم  2حول القوائم املالية املرفقة .أعدت هذه القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ( )IFRSوليس
ً
وفقا ملعايير املحاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية.

ً
وتعتقد الشركة بأنه ال يوجد تغييرات جوهرية في حال إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية عوضا عن
إعدادها حسب املعايير املحاسبية املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية.
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 ستة وعشرون :التوصيات:
أنه وفي ظل ما تقدم من نقاط وشرح في هذا التقرير ،فإن مجلس اإلدارة يوص ي السادة املساهمين بما يلي:
 .1التصديق واملوافقة على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة للعام 2016م.
 .2إعتماد القوائم املالية وتقرير مراقبي الحسابات للعام املالي املنتهي في 2016م.
 .3املوافقة على تجديد الترخيص الخاص بأعمال وبعقود أعضاء مجلس اإلدارة.
 .4املوافقة على إختيار مراقبي الحسابات للشركة من بين املرشحين من قبل لجنة املراجعة ،ملراجعة القوائم املالية للعام املالي
املنتهي في  31ديسمبر 2017م والبيانات املالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.

 الخاتمة:
يتقدم مجلس اإلدارة بعد التوفيق من هللا بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده – حفظهم هللا – وللجهات
اإلشرافية والرقابية – مشيدين بالدعم والرعاية الذي تلقاه الشركة في سعيها لتطوير أدائها وتحسين خدماتها ،كما يتقدم مجلس اإلدارة
بالشكر والتقدير لعمالء الشركة ومساهميها الكرام على ثقتهم ودعمهم ،ولجميع منسوبي الشركة على تفانيهم وإخالصهم في العمل ،ويؤكد
مجلس اإلدارة سعي الشركة لتطوير وتميز أعمالها بما يلبي احتياجات العمالء ويحقق ما يصبو إليه املساهمين ويخدم املجتمع ويؤكد ريادة
الشركة في قطاع التأمين.

وهللا ولي التوفيق،،،

________________
عبدالعزيز بن علي التركي
رئيس مجلس اإلدارة
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