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 كلمة رئٌس مجلس اإلدارة:
 

 السادة المساهمٌن:
 

، تحدٌات دون 2014لهذا العام. لم ٌنقضً  لدٌنا النتائج المالٌة والتشؽٌلٌة إن عامنا األول الحافل بالعملٌات قد انقضى، و ٌسعدنً أن أطلعكم على
تجهٌز الشركة  تمكنا من وتواجد عمل جاد وجبار من قبل فرٌق إداري على أعلى مستوى، نشط وفعال ومع هذا، فؤنه فً ظل تواجد مجلس إدارة

 .فً السوق السعوديتصبح واحدة من أهم مقدمً التؤمٌن بالترسانة التً تحتاجها ل
 
إلى جلب وجذب  المملكة، بشكل كامل فً الالزمة للعمل التنظٌمٌة التراخٌص ل على جمٌعلحصول الحاجة  ما بٌن تحدٌات هذا العاملقد تنوعت  

مإسسة النقد  معنواصل العمل التنظٌمً، فإننا  الصعٌد الكثٌر على حققنا على الرؼم من أننا. وتنفٌذ خطة عملنا لمساعدتنا على أفضل المواهب
نجاحاً فً ولقد حققنا  السوق فً المستقبل القرٌب. لطرحها فً نخطط لمنتجات التًالواسع لعلى النطاق  الموافقات للحصول على العربً السعودي
كما  .عاماً مكلالً بالنجاح 2015من خالل استقطاب محترفٌن فً صناعة التؤمٌن مما ٌجعلنا على ثقة أنهم سٌساهمون فً جعل  أهداؾ التوظٌؾ

األولٌة فً التوظٌؾ والذي نمضً قدماً  أهدافناالذي تماشى مع  والمعدللسعودة لدٌنا، استراتٌجٌة اتسلٌط الضوء على التقدم الذي تحقق مع ٌسعدنً 
حٌث نسعى السعودٌة  أفضل المواهبو تطوٌر جاهدٌن لزٌادته. و هذه شهادة على التزامنا بالسوق المحلٌة  كما ٌعزز نظرتنا البعٌدة باستقطاب 

 السعودٌة.طاقاتنا  تحت قٌادةرٌق تنفٌذي فعلى مستوى عالمً و إدارة لبناء بقوة
 
الذي كنا نشؽله  فً المبنىبسبب حدوث حرٌقٌن متتالٌٌن  مكاتب الدائمةال المدة التً توجب علٌنا اخالء  خاللاالنتقال من مكاتبنا بشكل مإقت  بعد 

 الموظفٌن األساسٌٌن جمٌع قلانت آلن مرة أخرى، وقدل اتعم طرٌق الملك فهد على مكاتبنا الدائمةفإن  ،و بعد اجراء برنامج صٌانة مكثؾ للمبنى
 شركة.األصلً لل مقرال إلى
 
المنتجات  الحصول على الموافقة على إلى توقٌت بالدرجة األولى ٌعزى هذا قدو 2014عام ل لدٌنا األولٌة أهداؾ المبٌعات فًحدث تراجع  لقد

منتجاتنا بملؾ  المتطلبات المتعلقةنهاء كافة فرٌقنا إل مع تعمل بنشاط العربً السعوديمإسسة النقد  على الرؼم من أن المنظمٌن من قبل الالزمة
تقلب  فترةب مرٌ تسعٌر المنتجاتأن  حٌث المتزاٌدةالسوق  ٌئةتحسٌن و تعدٌل استراتٌجٌة التسوٌق لتلبٌة احتٌاجات ب أٌضا نواصلكما  المتنوعة.
من قبل  المفرط سعريالتنافس ال للحد من أكثر صرامةوالتً فرضت معاٌٌر  األكتوارٌة متطلباتلل مإسسة النقد العربً السعودي مراجعةاستجابة ل

 فرٌق اإلدارةلقد اتخذ  عمومٌة خالصة.بمٌزانٌة  إلى السوق باعتبارنا قد دخلنا مإخرا صالحنا للعمل فً هذه الظاهرة وتستمر. شركات التؤمٌن
رأس مال  من أكبر قدر ممكنحافظاً على األولٌة و م أقل بكثٌر من المٌزانٌة فً اإلنفاق مستوى محرزاً  العام، خالل اإلنفاق نهجا دقٌقا فً ستباقٌةاال

 الشركة.
 

 أساس العمل التحدٌات على للتعامل مع هذه الشركة مجهزة أكثر، ومع ذلك، فإن نواجه التحدٌات فإننا ال نزال ،2015عام  على و حٌث أننا مقبلون
كوننا نحرص  عمالئناو نسعى لتقدٌم القٌمة ل الخدمة. وجودة ابتكار المنتجات فً رائدة الشركة لتكوننهدؾ  نحن .2014فً عام الذي تقدم إنجازه 

عام  تحدٌات للتعامل معتنفٌذ مجهزة تجهٌزاً جٌداً لل كؤداة رئٌسٌة إدارتناأن  ونحن مإمنون أدائنا المالً.فضالً عن حماٌة  مصالحهمعلى حماٌة 
2015. 

 
مٌزانٌة  بناءب شركات التؤمٌنهو أن تقوم كافة  مإسسة النقد العربً السعودي إلى تطبٌقهاالتً تسعى  كثر صرامةاأل وائح الجدٌدةاللإن من أهم 

استكمال بعد  2015نؤخذ ذلك فً االعتبار خالل العام  وسوؾ فً الشركة. وأصحاب المصلحة المساهمٌنحماٌة كل من ل أكثر صالبة عمومٌة
 .عمال القائمة والمستقبلٌةتقٌٌمنا وتحلٌلنا لأل

 
 على المدى البعٌد مصالحكمالحالٌة والمستقبلٌة فً خدمة  مساعٌنا، ونؤمل أن تكون شركتنا لكونكم جزءاً من أن نشكركم، نرٌد وفً الختام
لالستمرار  على وجه التحدٌدمإسسة النقد العربً السعودي فً المملكة، و الجهات التنظٌمٌةمختلؾ ل متنانناكما نعرب عن ا فً الشركة. كمساهمٌن

 لخدمة البالد والبٌئة العربٌة السعودٌة إلتاحة الفرصة المملكة وقادة نشكر حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن نحن األهم من ذلكو جهودنا. دعم فً
 التؤمٌن.فً قطاع احتٌاجاتها و
 

 ملًء بالنجاح و االزدهار.  2015مع خالص تحٌاتً وأمنٌاتً بعام 
 

 رمزي أبو خضرا
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 كلمة الرئٌس التنفٌذي:
 

فً  المنتهٌة للسنة المدققة المالٌة والقوائم الحسابات مراجعً وتقرٌر اإلدارة مجلس تقرٌر م متضمناً 2014 لعام  السنوي التقرٌر لكم أقدم أن ٌسرنً
 .القوائم المالٌة م واإلٌضاحات حول31/12/2014

 
عاماً هاماً على جمٌع األصعدة خاصة فٌما ٌتعلق ببناء وتؤسٌس الشركة، وعام هام للشركة على كل األصعدة. فبالرؼم من   2014كان عام 

 24نة وفً بادئها الحصول على الترخٌص ببٌع  التحدٌات الداخلٌة والخارجٌة تمكنت الشركة بحمد هللا من تنفٌذ معظم خططها المعتمدة لهذه الس
ً منتج تؤمٌنً مإلفة من منتجات التامٌن  العام والتؤمٌن الصحً وتؤمٌن الحماٌة الجماعً حٌث حصلت الشركة على موافقة مإسسة النقد العرب

مٌن الصحً والحماٌة واالدخار م على منتجات التا11/09/2014م على منتجات التامٌن العام وبتارٌخ 03/04/2014السعودي بتارٌخ 
 م06/11/2014للمجموعات والحقاً قام مجلس الضمان الصحً بمنح الشركة التؤهٌل النهائً لبٌع التامٌن الصحً الجماعً بتارٌخ 

 
 أهمها: والمبادرات االستراتٌجٌة المشروعات من الكثٌر تنفٌذ 2014 عام كما شهد

المهارات الفنٌة من السوق السعودي ومن شركات الشركاء المإسسٌن لضمان جهوزٌة بناء فرٌق عمل قوي من خالل إستقطاب أفضل  -
    2015الشركة وإعدادها  لعام ناجح فً عام 

 2018-2015 لألعوام واالستراتٌجٌة المعدلة العمل خطة إقرار -
 السعودي. العربً النقد مإسسة لمتطلبات وفقاً  للشركة االستثمارٌة السٌاسة اعتماد -
 النظامٌة. الجهات من المطلوب معدل المالءة على للحفاظ الرأسمالٌة المتطلبات مراجعة -
 .للشركة المالً و الموقؾ الفنٌة االحتٌاطٌات تقٌٌم -

 
 التؤمٌن أنظمة وتطوٌر المعتمدٌن، المحلٌة الطبٌة الخدمة بتوقٌع عقود مقدمً  2014 عام خالل الشركة قامت التشؽٌلٌة، فقد باألنشطة ٌتعلق فٌما

اإللكترونٌة، و قامت الشركة بتوقٌع عقود بٌع المنتجات مع معظم وسطاء التامٌن المصرح لهم بالعمل فً المملكة، ووكالة البنك العربً  الطبً
اشرة للتامٌن كموزعٌن اساسٌٌن، والعمل على انشاء وتعزٌز العالقة معهم و شرح تفاصٌل المنتجات التً تم الحصول على الموافقة ببٌعها، والمب

م وٌجري 09/12/2014بعملٌات البٌع. كما حصلت الشركة على موافقة مإسسة النقد بفتح إدارة اقلٌمٌة فً المنطقة الؽربٌة بمدٌنة جدة بتارٌخ 
 .أخذ موافقة المإسسة على افتتاح إدارة اقلٌمٌة أخرى فً المنطقة الشرقٌة بمدٌنة الخبر العمل على

 
السوق وعدم توفر منتجات تؤمٌن السٌارات لم تستطع الشركة تحقٌق حجم المبٌعات المتوقع. أما التؤمٌن الصحً  نظرا لحدة المنافسة باالسعار فً

ت. فقد حصلت الشركة على موافقة مجلس الضمان الصحً  فً نهاٌة  الربع االخٌر من السنة ولم ٌتسنى للشركة الوقت الكافً للمباشرة بالمبٌعا
تمكنت الشركة، خالل الفترة الممتدة من وتارٌخ الحصول على ترخٌص بٌع المنتجات وحتى نهاٌة العام، من تحقٌق  وبالرؼم من هذه التحدٌات فقد

التؤمٌن  عملٌات من ألؾ لاير فقط، وبلػ صافً الخسارة 288المتكبدة فقد بلؽت  أما  صافً المطالبات ملٌون لاير، 5.7مكتتبة بمبلػ  تؤمٌن أقساط
 ملٌون لاير. 20
 خسارة ألؾ لاير بٌنما بلػ صافً 793المساهمٌن  أموال استثمارات % ودخل0.62ربحٌة  ملٌون لاير بمعدل 91الشركة فقد كانت  تثماراتاس اما

 ملٌون 43.7المساهمٌن 
 

مكانة الشركة  التً تم التحضٌر لها لتعزٌز على الخطط وذلك بناءً  أكبر سوقٌة سٌكون عام النمو ونتوقع أن تحظى الشركة بحصة 2015إن عام 
و من ضمن هذه الخطط  الحصول على  موافقة مإسسة النقد العربً السعودي على  الخدمات. أو المنتجات مستوى على تمٌزها سواء ودعم

ركات باالضافة منتجات تؤمٌن جدٌدة وأهمها تؤمٌن السٌارات وتؤمٌن الحماٌة واالدخار لألفراد وتفعٌل التؤمٌن البنكً لكالً من العمالء االفراد والش
 الى تعزٌز عالقات الشركة مع وسطاء التؤمٌن العاملٌن فً المملكة. 

 
شركة متالٌؾ والمجموعة األمرٌكٌة الدولٌة والبنك العربً الوطنً للتؤمٌن  ساندت التً الجهات لجمٌع بالشكر ختاما أود انتهز هذه الفرصة وأتوجه

والتقدٌر   بالشكر أتوجه الشركة. كما دعم فً الكبٌر لمنحنا ثقتهم و إلسهامهم  الكرام ولحضرات المساهمٌن وشركاء العمل وعمالئنا  التعاونً،
 التً التحدٌات ظل فً مخلصة جهوداً  بذلوا موظفً الشركة الذٌن للسادة أعضاء مجلس االدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه المكرمٌن ولجمٌع

 كما اتوجه بالشكر الجزٌل لجمٌع الهٌئات الرقابٌة السعودٌة لدعمهم المستمر وتوجٌهاتهم الكرٌمة. .السعودٌة ناعة التؤمٌنص تواجه
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 :أنشطة الشركة .1
 

إن ؼرض الشركة هو القٌام بؤعمال التؤمٌن التعاونً واألنشطة المتعلقة وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التؤمٌن التعاونً 
والئحته التنفٌذٌة السارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة. تتمثل أنشطة الشركة الرئٌسٌة فً التؤمٌن على حٌاة األفراد 

 23فئات التؤمٌن العامة. تم إدراج الشركة فً السوق المالٌة السعودٌة )تداول( فً  والمجموعات والحوداث والصحة وجمٌع
(.2013نوفمبر  26هـ )الموافق 1435محرم   

 

 األداء المالً: .2
 

 2014دٌسمبر  31االصول و الموجودات كما  فً  

 لاير سعودي  

   موجودات عملٌات التؤمٌن
2.238.414    نقدٌة وشبه نقدٌة  

مدٌنة ، صافًأقساط      3.421.552  
1.016.704    عمولة معٌدي التؤمٌن مدٌنة  

3.374.580    حصة معٌدي التؤمٌن من األقساط ؼٌر المكتسبة  
499.799    حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات تحت التسوٌة  

469.688    تكالٌؾ اكتتاب وثائق تؤمٌن مإجلة  
2.844.286    مصارٌؾ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى   

8.054.849    ، صافً ممتلكات ومعدات  

21.919.872    مجموع موجودات عملٌات التؤمٌن  

   
   موجودات المساهمٌن

11.157.980    نقدٌة وشبه نقدٌة    
5.028.658    مستحق من عملٌات التؤمٌن  

113.623    مصارٌؾ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى   
85.000.000    ودائع ألجل  

3.175.163    استثمار متاح للبٌع  
17.500.000    ودٌعة نظامٌة  

121.975.424    مجموع موجودات المساهمٌن  

143.895.296    مجموع موجودات عملٌات التؤمٌن وموجودات المساهمٌن  

التؤمٌنمطلوبات عملٌات     
4.709.142    إجمالً األقساط ؼٌر المكتسبة  

 مطالبات تحت التسوٌة
   787.530  

 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
   4.362.884  

3.944.417    أرصدة إعادة تؤمٌن دائنة  
881.472    دخل عموالت إعادة تؤمٌن ؼٌر مكتسبة  

1.822.887    مستحق إلى جهات ذات عالقة  
عملٌات المساهمٌن مستحق إلى     5.028.658  

382.882    مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن  

 مجموع مطلوبات عملٌات التؤمٌن
   21.919.872  

 مطلوبات وحقوق المساهمٌن
  

 مطلوبات المساهمٌن
  

 زكاة
 - 
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 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
   1.286.173  

 مجموع مطلوبات المساهمٌن
   1.286.173  

المساهمٌنحقوق   
  

 رأس المال
   175.000.000  

 عجز متراكم
  (54.310.749 )  

 مجموع حقوق المساهمٌن
   120.689.251  

 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمٌن
   121.975.424  

 مجموع مطلوبات عملٌات التؤمٌن ومطلوبات وحقوق المساهمٌن
   143.895.296  

 

 

 

 ملخص قائمة الدخل 

 2014دٌسمبر  31الً  2013اغسطس  29عن الفترة من 

 

 لاير سعودي

 إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة 5,741,138

 صافً أقساط التؤمٌن المكتسبة 298,571

 إٌرادات االكتتاب 471,110

 صافً المطالبات المتكبدة (287,731)

 مصارٌف عمومٌة وإدارٌة (20,294,150)

 التؤمٌن صافً عجز الفترة من عملٌات (20,285,809)

 إجمالً الخسارة الشاملة للفترة (44,913,809)
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 المعلومات القطاعٌة

 عن الفترة من 29 اغسطس 2013 الً 31 دٌسمبر 2014

 لاير سعودي

 
حوادث والمسإولٌة 

 العامة
 الهندسة الممتلكات

تؤمٌنات عامة 

 أخرى
 المجموع تؤمٌن طبً

 316,350 719,460 2,343,127 إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة
1,387,93

4 
974,267 5,741,138 

 (4,108,005) (15,869) (895,292) (313,977) (716,459) (2,166,408) أقساط إعادة التؤمٌن المسندة

 1,633,133 958,398 492,642 2,373 3,001 176,719 صافً أقساط التؤمٌن المكتتبة

صافً التؽٌر فً األقساط ؼٌر 
 (320,197) (2,362) (1,704) (130,673) المكتسبة

(879,626

) 
(1,334,562) 

 298,571 78,772 172,445 11 1,297 46,046 صافً أقساط التؤمٌن المكتسبة

 172,039 652 - 439 47,887 123,061 عمولة إعادة التؤمٌن

 500    500  إٌرادات أخري

 471,110 79,424 172,445 450 49,684 169,107 إجمالً إٌرادات االكتتاب

 (787,530) (62,835) (181,067) (1,142) (140,963) (401,523) تؽٌرات فً المطالبات تحت التسوٌة

حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات 
 499,799 978  1,133 139,745 357,943 تحت التسوٌة

 (287,731) (61,857) (181,067) (9) (1,218) (43,580) صافً المطالبات المتكبدة

 (136,589) - (34,489) (228) (28,031) (73,841) تكالٌؾ اكتتاب وثائق التؤمٌن

 (38,449) (14,614) (6,940) (1,582) (3,597) (11,716) أتعاب فحص وإشراؾ

 (462,769) (76,471) (222,496) (1,819) (32,846) (129,137) إجمالً مصارٌف االكتتاب

 8,341 2,953 (50,051) (1,369) 16,838 39,970 نتائج االكتتاب

 (20,294,150) مصارٌف غٌر موزعة

 (20,285,809) صافً عجز الفترة من عملٌات التؤمٌن
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 الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلٌة ألعمال الشركة: .3
 

هو جزء  2015 عام خالل الرئٌسٌة المناطق فً فروع ثالثة فإن إنشاء  ، المراحل األولى فً العمل فً تزال ال بما أن الشركة
 لبٌع مإخرا تلقتها التً الموافقة من االستفادة إلى اإلدارة وتسعى. رئٌسً فً خطة الشركة للنمو وتقدٌم خدمة أفضل للعمالء

ثالثة مدراء السوقٌة فً هذا المجال،  وبناًء على ذلك فإن الشركة ستخصص  حصتها لزٌادة  للمجموعات الطبٌة المنافع
وحصول الشركة على الموافقة لتسوٌق برنامج تؤمٌن المركبات . المجموعات مبٌعات على تركز الشركة فإن وبالتالً. إقلٌمٌٌن
الشركة. العام لمبٌعات على األداء إٌجابً بشكل سٌساهم  

 حصولها بمجرد القناة هذه تطوٌر لىع حرٌصة واإلدارة التؤمٌن لشركة الرئٌسٌة إحدى القنوات هو البنك بالتجزئة فً والبٌع
واالدخار الحماٌة على موافقة منتجات   التحتٌة البنٌة إلنشاء التجزئة بالبنك وإدارة البنك وكالة مع وثٌق بشكل اإلدارة وتعمل .

شؤنها من التً الالزمة  
 

 :المخاطرة التً تواجه الشركة .4
 

ِٕٙب:ف١ّب ٠ٍٟ ٍِخض ٌٍّخبؽش اٌزٟ رٛاعٙٙب اٌششوخ ٚاٌطش٠مخ اٌزٟ رزجؼٙب اإلداسح ٌٍزم١ًٍ   

 

 مخاطر االدواخ انمانٍح (1
 .رزىْٛ األدٚاد اٌّب١ٌخ ِٓ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ

 

ٚاالعزضّبساد، ٚاإل٠شاداد اٌّغزؾمخ، ث١ّٕب رزىْٛ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌخبطخ ثبٌششوخ ِٓ إٌمذ٠خ ٚشجٗ إٌمذ٠خ، ٚاٌّذ١ٕ٠ٓ، 

 .رزىْٛ اٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ ِٓ اٌّظبس٠ف اٌّغزؾمخ اٌذفغ ٚإعّبٌٟ اٌّطبٌجبد رؾذ اٌزغ٠ٛخ

 

رُؼشف اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ثؤٔٙب اٌغؼش اٌزٞ ع١زُ إعزالِٗ ٌج١غ ِٛعٛداد ِب أٚ اٌغؼش اٌّذفٛع ٌزؾ٠ًٛ ِطٍٛثبد ِب فٟ ػ١ٍّخ اػز١بد٠خ 

 :فٟ اٌغٛق ثزبس٠خ اٌم١بط. ٠ُجٕٝ ل١بط اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ػٍٝ افزشاع أْ ث١غ اٌّٛعٛداد أٚ اٌّطٍٛثبد لذ رُ ث١ٓ ِزؼب١ٍِٓ

 

 ٚفٟ اٌغٛق األعبعٟ ٌٍّٛعٛداد أٚ اٌّطٍٛثبد ، أ 

 ٟفٟ أوضش عٛق فبئذح ٌٍّٛعٛداد أٚ اٌّطٍٛثبد، ٚرٌه فٟ ؽبٌخ غ١بة اٌغٛق األعبع  

 

أٚ اٌغٛق األوضش فبئذح ِّىٓ اٌٛطٛي ٌٗ ِٓ لجً اٌششوخ. رُم١ُ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ  وزٌه فئٔٗ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌغٛق األعبعٟ

ٌٍّٛعٛداد أٚ اٌّطٍٛثبد ثبعزخذاَ افزشاػبد ٠غزؼٍّٙب اٌّزؼبٍِْٛ ٌزغؼ١ش اٌّطٍٛثبد أٚ اٌّٛعٛداد ٚرٌه ثبفزشاع أْ 

 .اٌّزؼب١ٍِٓ ٠غؼْٛ ألفؼً ِٕفؼخ الزظبد٠خ

 

مذ٠خ ٚاٌٛدائغ ألعً ٚاٌّظبس٠ف اٌّغزؾمخ ٚاٌذائ١ٕٓ ا٢خش٠ٓ ال رخزٍف عٛ٘ش٠بً ػٓ ل١ّزٙب إْ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍٕمذ٠خ ٚشجٗ إٌ 

 .اٌذفزش٠خ
 

 اإلئرمان مخاطر  (2

 ا٢خش ٌخغبسح اٌطشف رىجذ إٌٝ ٠ؤدٞ ِّب ِب، ِب١ٌخ أداح ثشؤْ ثبٌزضاِبرٗ اٌٛفبء ػٍٝ ِب ؽشف ِمذسح ػذَ االئزّبْ ِخبؽش رّضً

 ٌٙب اٌزٟ رزؼشع االئزّبْ ٌّخبؽش األلظٝ اٌؾذ ٠ّضً اٌششوخ، ٌذٜ ثٙب اٌّؾزفع اٌّب١ٌخ األدٚاد فئبد ٌىبفخ ثبٌٕغجخ .ِب١ٌخ

 .اٌّبٌٟ اٌّشوض لبئّخ فٟ ػٕٙب اٌّفظؼ اٌذفزش٠خ اٌم١ّخ اٌششوخ
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 :اٌششوخ ٌٙب رزؼشع اٌزٟ االئزّبْ ِخبؽش ٌزم١ًٍ اٌششوخ لجً ِٓ اٌّزجؼخ ٚاإلعشاءاد ثبٌغ١بعبد ث١بٔب ٠ٍٟ ف١ّب

 

 ًاٌّبٌٟ ٌششوبد اٌٛػغ ثزم٠ُٛ اٌششوخ رمَٛ اٌزؤ١ِٓ، إػبدح ششوبد إفالط ػٓ إٌبعّخ اٌىجشٜ ٌٍخغبئش رؼشػٙب ٌزم١ٍ 

 ِغزٜٛ أٔٙب راد ػٍٝ ِظٕفخ ٌذ٠ٙب اٌزؤ١ِٓ إػبدح ٠زُ اٌزٟ األؽشاف ٠ىْٛ أْ ٠غت ِغجك، ٚوششؽ .اٌزؤ١ِٓ إػبدح

 .اٌّبٌٟ ٚػؼٙب ِزبٔخ ٠ؤوذ ٚثّب اٌؼّبْ ؽ١ش ِٓ ِمجٛي،

 

 َٛثؤْ ع١بعخ اٌششوخ رىّٓ .ع١ذح عّؼخ ٚراد ثٙب ِؼزشف عٙبد ِغ فمؾ رؤ١ِٓ ٚإػبدح رؤ١ِٓ ارفبل١بد ثئثشاَ اٌششوخ رم 

 اٌّجبٌغ ِشالجخ ٠زُ إٌٝ رٌه، إػبفخ .إٌبؽ١خ االئزّب١ٔخ ِٓ ٚاٌذساعخ ٌٍزؾمك ِؼُٙ اٌزؼبًِ رٛد اٌز٠ٓ اٌؼّالء وبفخ ٠خؼغ

 .اٌّؼذِٚخ ٌّخبؽش اٌذ٠ْٛ رؼشػٙب ٌزم١ًٍ ِغزّشح ثظٛسح اٌزؤ١ِٓ ٚإػبدح اٌزؤ١ِٓ ػمٛد ثّٛعت اٌّغزؾمخ

 

 ْاٌششوخ ثبٌؾذ رمَٛ .ِظٕفخ غ١ش ٚششوبد أفشاد ِٓ أعبعٟ، ثشىً ِغزؾمخ ِجبٌغ رّضً اٌّذ٠ٕخ اٌزؤ١ِٓ ألغبؽ إ ِٓ 

 .اٌمبئّخ اٌّذ٠ٕخ اٌزُِ ِٚشالجخ ٚششوخ ػ١ًّ ٌىً إئزّبٟٔ عمف ثٛػغ ٚرٌه االئزّبْ ِخبؽش

 

 رٛدع ٌذ٠ٙب اٌزٟ اٌجٕٛن رىْٛ أْ ٠غت ِغجك، ٚوششؽ .اإلداسح ِٓ ِؼزّذح ِؾ١ٍخ ثٕٛن ٌذٜ إٌمذ٠خ ٚشجٗ إٌمذ٠خ رٛدع 

 .ٚػؼٙب اٌّبٌٟ ِزبٔخ ٠ؤوذ ٚثّب اٌؼّبْ ؽ١ش ِٓ ِمجٛي، ِغزٜٛ راد أٔٙب ػٍٝ ِظٕفخ إٌمذ٠خ ٚشجٗ إٌمذ٠خ

 

 ٌْٛذٜ ٠ٛعذ ال ٚدائغ ألعً ٌذٜ ثٕٛن ِؾ١ٍخ راد رظ١ٕف إئزّبٟٔ ع١ذ. ِٓ أعبعٟ ثشىً اٌششوخ إعزضّبساد رزى 

 االعزضّبساد ثٙزٖ اٌّزؼٍمخ االئزّبْ ِخبؽش ِٓ ثبٌؾذ اٌششوخ رمَٛ االعزضّبساد، ٘زٖ ٌزظ١ٕف ٔظبَ داخٍٟ اٌششوخ

  ثٛػغ ؽذ ائزّبْ ٌىً ثٕه ؽغت دسعخ اٌزظ١ٕف اإلئزّبٟٔ.

 
 انطٍىنح مخاطر   (3

 بالتزاماتها المالية. المتعلقة بالتعهدات للوفاء الالزمة األموال توفير في الشركة تواجهها التي الصعوبات السيولة مخاطر تمثل
 
 .بالتزاماتها حال نشوئها للوفاء الكافية السيولة توفر من بالتأكد اإلدارة وتقوم شهرياً، السيولة متطلبات مراقبة يتم

 للشركة، عدا تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، تستحق تعاقدياً عند الطلب.في قائمة المركز المالي  جميع المطلوبات
 

 انطىق مخاطر  (4

أعؼبساٌغٛق  فٟ اٌزغ١شاد ثغجت ِب١ٌخ ألداح اٌّغزمج١ٍخ إٌمذ٠خ ٚاٌزذفمبد اٌؼبدٌخ اٌم١ّخ رمٍجبد ِخبؽش فٟ اٌغٛق ِخبؽش رزّضً

 ثبألداح ػٛاًِ رزؼٍك ثغجت اٌزغ١شاد رٍه ؽذصذ اٌؼّالد(، عٛاء ِخبؽش أٚ اٌؼّٛالد أعؼبس ِخبؽش ِٓ إٌبرغخ )ػذا رٍه

  .اٌغٛق فٟ اٌّزذاٌٚخ اٌّّبصٍخ اٌّب١ٌخ األدٚاد ع١ّغ ػٍٝ رؤصش ػٛاًِ أٚ ثّظذس٘ب أٚ اٌّؼ١ٕخ اٌّب١ٌخ

 

 .اٌغٛق أعؼبس فٟ اٌزغ١شاد ٔز١غخ ل١ّزٙب رزمٍت ؽ١ش ٌٍج١غ اٌّزبؽخ ثبعزضّبسارٙب اٌششوخ ٌذٜ اٌغٛق ِخبؽش رزؼٍك
 

 انخاصح انؼمىالخ أضؼار مخاطر  (5

 اٌؼبدٌخ اٌم١ّخ أٚ اٌّغزمج١ٍخ اٌشثؾ١خ ػٍٝ اٌؼّٛالد أعؼبس فٟ اٌزغ١شاد رؤص١ش إؽزّبي ػٓ اٌخبطخ اٌؼّٛالد أعؼبس ِخبؽش رٕشؤ

 ٌّخبؽش أعؼبس ػّٛالد خبطخ ٘بِخ. اٌششوخ ال رزؼشع .اٌّب١ٌخ ٌألدٚاد

 

 انؼمالخ مخاطر  (6

 .األعٕجٟ اٌظشف أعؼبس فٟ ٌٍزغ١شاد ٔز١غخ ِب ِب١ٌخ أداح ل١ّخ رزثزة ػٓ إٌبرغخ اٌّخبؽش اٌؼّالد ِخبؽش رّضً
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 اٌّٛعٛداد غبٌج١خ ألْ األعٕجٟ اٌظشف أعؼبس فٟ اٌزمٍجبد ٔز١غخ ٘بِخ خغبئش ٌٛلٛع ِزذ١ٔخ ِخبؽش ثٛعٛد اإلداسح رؼزمذ

 رزُ األعٕج١خ ثبٌؼّالد اٌششوخ ِؼبِالد أْ ٚؽ١ش رٌه، إٌٝ ثبٌش٠بي اٌغؼٛدٞ. إػبفخ ِشرجطخ ثؼّالد ٟ٘ إٌمذ٠خ ٚاٌّطٍٛثبد

 اٌؼّالد ػٓ رؾ٠ًٛ إٌبرغخ ٚاٌخغبئش األسثبػ فئْ اٌش٠بي اٌغؼٛدٞ، اٌّضجذ عؼش طشفٗ ِمبثً األِش٠ىٟ ثبٌذٚالس أعبعٟ ثشىً

 .ِغزمٍخ ثظٛسح ػٕٙب اإلفظبػ ٠زُ ٌُ ٚثبٌزبٌٟ ٘بِخ، رؼزجش ال األعٕج١خ
 

 مخاطر انرأمٍه   (7
ثشىً ٠فٛق  ِخبؽش اٌزؤ١ِٓ اٌّخبؽش اٌّزؼٍمخ ثض٠بدح اٌّطبٌجبد اٌفؼ١ٍخ اٌّغزؾمخ ٌؾبٍِٟ ٚصبئك اٌزؤ١ِٓ ألؽذاس ِؤِٓ ػ١ٍٙبرّضً 

ٚرزبثغ اٌششوخ ِخبؽش  اٌزٛلؼبد. ٠ّٚىٓ أْ ٠ؾذس رٌه ثغجت رىشاس اٌّطبٌجبد أٚ أْ ِجبٌغ اٌّطبثبد ٠ىْٛ أوجش ِٓ اٌّزٛلغ

 رؤ١ِٓ اٌششوخ، ثشىً سئ١غٟ، ثزغط١خ ِغز٠ٛبد ٘زٖ اٌّخبؽش رىْٛ فٟ اٌؾذٚد اٌّزٛلؼخ. رمَٛ اٌزؤ١ِٓ ثشىً ِٕزظُ ٌٍزؤوذ ِٓ أْ

ِخبؽش اٌزؤ١ِٓ اٌطجٟ. رزشوض اٌّخبؽش إٌبعّخ ػٓ ػمٛد اٌؾٛادس ٚاٌّغؤ١ٌٚخ اٌؼبِخ، اٌّّزٍىبد، اٌجؾشٞ، إٌٙذعٟ، اٌطبلخ، 

ػّبي اٌزؤ١ِٓ ٌٍششوخ رذاس ٚ رغؼش ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّشوض اٌشئ١غٟ اْ أ .اٌزؤ١ِٓ أػالٖ ثشىً سئ١غٟ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

. ٠مَٛ اٌفش٠ك  لطبػبد األػّبيعؼخ ٌغ١ّغ اٌّخبؽش اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رزؼشع ا١ٌٙب فٟ ع١ّغ ارمَٛ اٌششوخ سثغ ع٠ٕٛب ثّش ٌٍششوخ.

شف ػٕٙب. ٚ ِٓ اعً رم١ًٍ اٌزؼشع اٌزٕف١زٞ ثّشالجخ ٚ رط٠ٛش اداسح ِخبؽش اػّبي اٌزب١ِٓ ٚ ٠مَٛ ثزم١١ُ اٌّخبؽش اٌى١ٍخ ٚ اٌى

ػمٛد ِغ عٙبد اخشٞ  ثئثشاَ، ٌألػّبيٌٍّخبؽش اٌّب١ٌخ إٌبشئخ ػٓ اٌّطبٌجبد اٌؼخّخ، رمَٛ اٌششوخ، فٟ اٌغ١بق اٌؼبدٞ 

 اػبدح اٌزب١ِٓ. ألغشاع

 

 انمال رأش إدارج  (8

  .ٌٍّغب١ّ٘ٓ اٌفبئذح ٚص٠بدح اٌششوخ أ٘ذاف ٌذػُ ٚرٌه اٌّبي سأط ٔغت رٛاصْ ػٍٝ ٌٍؾفبظ اٌششوخ لجً ِٓ أ٘ذاف رٛػغ

 

 إعشاء ٠زُ .ثبٔزظبَ ٚاٌّطٍٛثخ ػٕٙب اٌّؼٍٓ اٌّبي سأط ِغز٠ٛبد ث١ٓ إٌمض ثزمذ٠ش ٚرٌه اٌّبي سأط ِزطٍجبد ثئداسح اٌششوخ رمَٛ

 ٔشبؽبد ِخبؽش ٚخظبئض اٌغٛق فٟ اٌغبئذح اٌظشٚف فٟ اٌزغ١شاد ؽغت ٚرٌه اٌؾب١ٌخ اٌّبي سأط ِغز٠ٛبد ػٍٝ اٌزغ٠ٛبد

 رمَٛ أٚ ٌٍّغب١ّ٘ٓ اٌّذفٛػخ األسثبػ رٛص٠ؼبد ِجٍغ ثزؼذ٠ً اٌششوخ رمَٛ اٌّبي، سأط ١٘ىً رؼذ٠ً أٚ ػٍٝ ٌٍٚؾفبظ .اٌششوخ

 أعُٙ. ثئطذاس
 

 اٌفزشح اٌّب١ٌخ خالي خبسع١خ عٙبد لجً ِٓ اٌّفشٚػخ اٌّبي سأط ِزطٍجبد ثىبفخ اٌزضِذ لذ اٌششوخ ثؤْ اإلداسح ِغٍظ ٠ؼزمذ

 .ػٕٙب اٌّظشػ

 

 ضرراذٍجً:الخطر اان (9

 إٌظب١ِخ اٌزؾذ٠ضبد. اٌششوخ رشالت ػٓ وضت ِٓ خالي ػ١ٍّخ اٌزخط١ؾ ٚ اٌّشاعؼخ االعزشار١غ١خ ٠ؤخز فٟ االػزجبسثٛػٛػ  

إٌبشئخ ٚ اٌزؾذ٠بد اٌّخبؽش  ِٛاعٙخخجشاد فٟ اٌعزفبدح ِٓ خبسع١خ ٌالا١ٌٙئبد اٌِغ  فبػ١ٍخث اٌّزبثؼخٚاٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّب١ٌخ ٚوزٌه 

 ٓ أْ رؼش األػّبي ٚاٌظٕبػخ وىًاٌزٟ ٠ّى

 

 انمخاطر انرشغٍهٍح  (01
أْ رٕزظ  ٚاٌزٟ ٠ّىٓ ،اٌغش ٚاألخطبء اٌجشش٠خ ،اٌّخبؽش اٌزشغ١ٍ١خ ٟ٘ ِخبؽش اٌخغبسح إٌبرغخ ػٓ فشً فٟ إٌظبَ أٚ اٌشلبثخ

اٌؼٛاثؾ  ٚػٛالت رٕظ١ّ١خ ٚلب١ٔٛٔخ. رمَٛ اٌششوخ ثئداسح اٌّخبؽش اٌزشغ١ٍ١خ ِٓ خالي ،ػٕٙب خغبسح ِب١ٌخ ٚفمذاْ ٌٍغّؼخ

 ٚاإلٌزضاَ.ٚفظً اٌّٙبَ ٚاٌّشالجخ اٌذاخ١ٍخ ٚثّب فٟ رٌه اٌزذل١ك اٌذاخٍٟ  ،إٌّبعجخ
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 انمخاطر انمرؼهقح تانمرطهثاخ انىظامٍح  (00
ػٍٝ  اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ. إْ ٘زٖ األٔظّخ ال رزطٍت فمؾ اٌؾظٛي رخؼغ ػ١ٍّبد اٌششوخ ٌّزطٍجبد األٔظّخ اٌّؾ١ٍخ فٟ اٌٍّّىخ

ٚاإلفالط ِٓ لجً  اٌّٛافمبد ِٚشالجخ إٌشبؽبد فؾغت، ثً ٚرفشع ثؼغ اٌم١ٛد ِضً وفب٠خ سأط اٌّبي ٌزم١ًٍ ِخبؽش اٌؼغض

 ششوبد اٌزؤ١ِٓ ٌٚزّى١ٕٙب ِٓ عذاد إٌزضاِبرٙب غ١ش اٌّزٛلؼخ ػٕذ ٔشٛئٙب.

 :االخريانمخاطر   (02

لذساد  رؾغ١ُّض٠ذ ِٓ اٌزؤخ١ش اٌ ٚ ٠ٕزظ ػٓ  بد، اٌششوخ ٘ٛ اٌزؤخ١ش فٟ اٌّٛافمخ ػٍٝ إٌّزغِٓ االخطبس اٌىجشٞ اٌزٟ رٛاعٙب  

 ٌز٠ٕٛغ ِؾفظخ ِٕزغبرٙب. اٌّخزٍفخاٌزٛص٠غ  ٌمٕٛاد االِضً عزخذاَالفٟ ا اٌششوخ

 

 :تحلٌل جغرافً للعملٌات .5
 

.الوسطى فقطؤعمال التؤمٌن فً المنطقة بقامت الشركة   
 

 :فروقات جوهرٌة فً النتائج التشغٌلٌة .6
 

و قد استلمت  2013أؼسطس  29ال ٌوجد ارقام مقارنة عن الفترة المماثلة من العام السابق حٌث ان الشركة قد تؤسست فً 
ة النقد مٌالدي وكذلك حصلت على موافقة مإسس 3/3/2014رخصة مزاولة انشطة اعمال التامٌن من مإسسة النقد فً تارٌخ 

2014على بعض منتجات التامٌن فً الربع الثانً من العام  . 
 

 :المعاٌٌر المحاسبٌة .7
 

 معاٌٌر المحاسبة  المتبعة للقوائم المالٌة و تحفظات المحاسب القانونً:
 

المحاسبٌة الصادرة بناء علً طلب مإسسة النقد السعودي ، قامت الشركة بتطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة بدال من المعاٌٌر 
عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن، و قد لفت المحاسب القانونً االنتباه الً ان القوائم المالٌة للشركة اعدت وفقا 

للمعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌة و لٌس وفقا لمعاٌٌر المحاسبة الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن، و 
د تم اٌضاح السبب فً ذلك، و لم تطلب هٌئة سوق المالٌة اٌة معلومات اضافٌة من الشركة تتعلق بلفت االنتباه.ق  
 

سبٌة نلفت االنتباه الى أنه تم إعداد هذه القوائم المالٌة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌة و لٌس وفقاً للمعاٌٌر المحا
كة العربٌة السعودٌة الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن.المتعارؾ علٌها فً الممل  

 

 :سٌاسة توزٌع األرباح .8
 

تطبق الشركة سٌاسة توزٌع معتمدة من قبل مجلس اإلدارة وفقاً للنظام األساسً للشركة حٌث ٌتم توزع األرباح على 
 المساهمٌن على الوجه التالً:

  
ُتجنب الزكاة وضرٌبة الدخل المقررة  -1  

%( من األرباح الصافٌة لتكوٌن إحتٌاطً نظامً، وٌجوز للجمعٌة العامة العادٌة وقؾ هذا التجنٌب متى مابلػ 20ٌُجنب ) -2
 اإلحتٌاطً المذكور إجمالً رأس المال المدفوع

سبة مئوٌة من األرباح السنوٌة الصافٌة  لتكوٌن إحتٌاطً للجمعٌة العامة العادٌة بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ن -3
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 إضافً وتخصٌصه لؽرض أو أؼراض معٌنة تقررها الجمعٌة العامه
%( من رأس المال المدفوع5ٌوزع من الباقً بعد ذلك دفعة أولى للمساهمسن التقل عن ) -4  
إلى حساب األرباح المبقاةٌوزع الباقً بعد ذلك على المساهمسن بوصفه حصة من األرباح أو ٌحول  -5  
( الوارده أعاله وفقا 4ٌجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزٌع أرباح دورٌة تخصم من األرباح السنوٌة المحدده فً الفقره ) -6

 للقواعد المنظمه لذلك والصادره من الجهات المختصة
بؤي قرارات لتوزٌع األرباح أو التوصٌة بذلك ، وتدفع األرباح المقرر  -دون تؤخٌر–تبلػ الشركة هٌئة السوق المالٌة  -7

توزٌعها على المساهمٌن فً المكان و المواعٌد التً ٌحددها مجلس اإلدارة وفقا للتعلٌمات التً تصدها وزارة التجارة 
ة المسبقة لمإسسة النقد العربً السعودي والصناعة ، مع مراعاة الموافقة الكتابٌ  

 

 :وصف ألي مصلحة وحقوق خٌار وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة المصدر .9
 

وصؾ ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفٌذٌٌن وأزواجهم و أوالدهم القصر فً أسهم أو أدوات دٌن  -
:ر فً هذه المصلحة خالل السنة المالٌةالشركة أو أي من شركاتهم التابعة وأي تؽٌٌ  

 

نسبة  نسبة التغٌٌر
 الملكٌة

صافً 
 التغٌٌر

إسم من تعود له  بداٌة العام نهاٌة العام
عدد  أدوات الدٌن المصلحة 

 األسهم
أدوات 
 الدٌن

 عدد األسهم

سلٌمان سعود  0 0 5000 0 5000 0.028% 100%
 ابراهٌم السٌاري

 
 

األسهم ذات األحقٌة فً التصوٌت تعود ألشخاص )عدا  وصف ألي مصلحة فً فئة .10
 :وأوالدهم القصر( أعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار التنفٌذٌن وأزواجهم

 

والمجموعة األمرٌكٌة الدولٌة والبنك العربً الوطنً  % أو أكثر من أسهم شركة متالٌؾ5الٌوجد أي شخص ٌمتلك ماٌعادل 
% أو أكثر من األسهم 5للتؤمٌن التعاونً . ولم ٌقم أي شخص له مصلحة فً فئة األسهم ذات األحقٌة فً التصوٌت وٌمتلك 

2014/ 2013بإبالغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تؽٌٌر فٌها خالل السنه المالٌة  
 

 :ألوراق مالٌة قروض أو إصدارات / استرداد .11
 

و ، ال توجد اٌة قروض علٌها سواء واجبة السداد عند الطلب او ؼٌر ذلك، و ال توجد اٌة مدٌونٌات علً الشركة، 2014خالل 
. 2014دٌسمبر 31فً  لم تقم الشركة بدفع اٌة مبالػ سدادا لقروض خالل السنة المالٌة المنتهٌة فً  

 
ة.اء من جانبها الي ادوات قابلة لالسترداد، او اوراق مالٌة متبقٌلم تقم الشركة باسترداد او شراء او الؽ  
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 :المعامالت مع الجهات ذات العالقة .12
 

 عقود فٌها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن والمساهمٌٌن:
أُبرمت بعض العقود التً كانت الشركة طرفا فٌها وتوجد فٌها مصلحة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة  2014أثناء العام المالً 

كممثلٌٌن لكبار المساهمٌن أو شركاتهم التابعة مع التؤكٌد أن هذه العقود قد تمت بدون شروط تفضٌلٌة وذلك حسب اقتراح 
سة النقد العربً السعودي :مجلس إدارة الشركة ووفقاً لموافقة مإس  

 
:عقود ؼٌر تامٌنٌه  

 

 نوع ومدة العقد القٌمة األطراف ذات العالقة صاحب المصلحة

نائب رئٌس مجلس 
اإلدارة: لما الحاج 

إبراهٌم و أعضاء مجلس 
اإلدارة : خولٌو جارسٌا 

فٌاللون و ٌوئٌل حمصً 
وكارل طاشجٌان و 

 آصؾ أقبال

دٌلوٌر أمرٌكان الٌؾ 
كومبانً، أنشورنس 

أمٌركان أنترناشٌونال 
أوفرسٌس أسوسٌاشن 

ناشٌونال، ٌونٌون فاٌر 
أنشورنس كومبانً أوؾ 

بٌتسبٌرغ و نٌو 
هامبشاٌر أنشورنس 

كومبانً وأمٌركان هوم 
 أشورانس كومبانً

قٌمة العقود تعتمد على 
حجم أعمال الشركة 

 ونوع المنتج

إتفاقٌات إعادة التؤمٌن  
 لمدة عام واحد

س مجلس نائب رئٌ
اإلدارة: لما الحاج 

إبراهٌم ، و أعضاء 
مجلس اإلدارة :  خولٌو 
جارسٌا فٌاللون ، ٌوئٌل 

حمصً ،كارل طاشجٌان 
 آصؾ أقبال ،  

امٌركان الٌؾ انشورنس 
كومبانً،تشارتس مٌمسا 

  هولدنجز انك

بحد أقصى ملٌون دوالر 
 سنوٌا

إتفاقٌتً الخدمات الفنٌة 
  لمدة خمسة أعوام

اإلدارة:  أعضاء مجلس
روبٌر عٌد وعبدهللا 

 الخلٌفة

البنك العربً الوطنً 
وشركة وكالة العربً 

 للتؤمٌن

قٌمة العقد تعتمد على 
حجم المبٌعات ونوع 

 المنتج

إتفاقٌة توزٌع منتجات 
التؤمٌن البنكٌة و ٌستمر 

باستمرار الشركة أو 
الؽاء العقد حسب رؼبة 

 الطرفٌن

نائب رئٌس مجلس 
ج اإلدارة :لما الحا

إبراهٌم ، أعضاء مجلس 
اإلدارة: خولٌو جارسٌا 

فٌاللون ، ٌوئٌل حمصً 
،كارل طاشجٌان ، 

آصؾ أقبال ،روبٌر عٌد 
 ،عبدهللا الخلٌفة

شركة متروبولٌتان الٌؾ 
انشورانس كومبانً 

وشركة امٌركان الٌؾ 
انشورنس كومبانً أو 

أي من شركاتهم التابعة 
أو الشقٌقة ،شركة 

المجموعة االمرٌكٌة 
لدولٌة أو أي من ا

شركاتها التابعة أو 

اتفاقٌات ترخٌص  قٌمة التعاقد مجانٌة
العالمات التجارٌة و 

ٌستمر باستمرار الشركة 
أو الؽاء العقد حسب 

  رؼبة الطرفٌن
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الشقٌقة ، البنك العربً 
الوطنً و أي من 
شركاته التابعة أو 

   الشقٌقة

نائب رئٌس مجلس 
اإلدارة:لمى الحاج 

عضاء مجلس إبراهٌم ، أ
اإلدارة: خولٌو جارسٌا 

فٌاللون ، ٌوئٌل حمصً 
 ،كارل طاشجٌان

 

شركة امٌركان الٌؾ 
انشورنس كومبانً أو 

أي من شركاتها التابعة 
  أو الشقٌقة,

ألؾ  250قٌمة العقد 
 دوالر

اتفاقٌة ترخٌص برامج  
الحاسب اآللً الفنٌة لمدة 

  خمسة أعوام

 
 

 :القائمةالمدفوعات النظامٌة المستحقة  .13
 

2014دٌسمبر  31فٌما ٌلً بٌان بالمدفوعات النظامٌة المستحقة عن الفترة المالٌة المنتهٌة فً   
 

 جهة المدفوعات النظامٌة أسبابها لاير سعودي

 مإسسة النقد العربً السعودي رسوم االشراؾ 18,765

 مجلس الضمان الصحً التعاونً 9,743

72,934 
اجتماعٌة لشهر دٌسمبر  تامٌنات
2014 

 هٌئة التامٌنات االجتماعٌة

 

 :مصالح الموظفٌن .14
 

 تإكد الشركة عدم وجود استثمارات تحققت أو أٌة احتٌاطٌات مقررة لمنافع الموظفٌن للسنة المذكورة.
 

 :إقرارات .15
 

والمجموعة العالمٌة األمرٌكٌة والبنك العربً الوطنً للتؤمٌن التعاونً تقر شركة مٌتالٌف  
 

 تقر الشكة بما ٌلً: -1
 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحٌح. -

 تم إعداد نظام الرقابة الداخلٌة على أسس سلٌمة و تم تنفٌذه بفعالٌة. -

 أنه ال ٌوجد شك ٌذكر بشؤن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -

  
، ال ٌوجد شركات تابعة، و بالتبعٌة الٌوجد اي اصدار السهم او ادوات مالٌة لصالح اي شركة تابعة.2014خالل  -2  
 

ال توجد اٌة ادوات دٌن قابلة للتحوٌل الً اسهم، او اي حقوق خٌار او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهة اصدرتها او  -3
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2014دٌسمبر 31تهٌة فً منحتها الشركة خالل الفترة المالٌة المن  
 

ال توجد اي حقوق تحوٌل او اكتتاب بموجب ادوات دٌن قابلة للتحوٌل الً اسهم، او حقوق خٌار، او مذكرات حق اكتتاب،  -4
2014دٌسمبر 31او حقوق مشابهة، اصدرتها الشركة خالل الفترة المالٌة المنتهٌة فً   

 

 :تعٌٌن المحاسب القانونً .16
 

 لم ٌوصً مجلس إدارة الشركة بتؽٌٌر المراجعٌٌن الخارجٌٌن قبل إنتهاء فترة تعٌٌنهم
 

 :حكومة الشركات .17
 رُ رطج١ك ع١ّغ أؽىبَ اٌالئؾخ ف١ّب ػذا اٌزبٌٟ:

 

 :])ب( 6انمادج#[اذثاع اضهىب انرصىٌد انرراكمً ػىذ انرصىٌد الخرٍار اػضاء مجهص اإلدارج فً انجمؼٍح انؼامح  -0

اعٍٛة اٌزظ٠ٛذ ػٍٝ اخز١بس أػؼبء ِغٍظ اإلداسح ِؾذد فٟ إٌظبَ األعبعٟ ١ٌىْٛ رظ٠ٛذ رشاوّٟ، أال ػٍٝ اٌشغُ أْ 

أٔٗ ٌُ ٠زُ رطج١مٗ ؽزٝ ا٢ْ ٔظشاً ألْ ِغٍظ اإلداسح اٌؾبٌٟ ٘ٛ أٚي ِغٍظ إداسح ٠زُ رؼ١١ٕٗ ٌٍششوخ فٟ عٕزٙب اٌّب١ٌخ األٌٚٝ. 

رطج١مٗ ػٕذ اٌزظ٠ٛذ الخز١بس اػؼبء ِغٍظ اإلداسح فٟ اٌغّؼ١خ  ٚرؤوذ اٌششوخ ثؤْ اعٍٛة اٌزظ٠ٛذ اٌزشاوّٟ عٛف ٠زُ

 اٌؼبِخ ػٕذ أزٙبء فزشح ِغٍظ اإلداسح اٌؾب١ٌخ.

 

ؽ١ش أٔٙب اٌغٕخ اٌّب١ٌخ األٌٚٝ ٚاٌششوخ ٌُ : ])ب( 7انمادج#[ذقر انجمؼٍح انؼامح األرتاح انمقررح ذىزٌؼها وذارٌخ انرىزٌغ  -2

  وخ ٌُ رمَٛ ثزٛص٠غ أ٠خ أسثبػ ٌٍّغب١ّ٘ٓ.رغٕٟ أٞ طبفٟ أسثبػ ؽزٝ ا٢ْ، فؤْ اٌشش

 

 08انمادج#[ذقرٌر انمحاضة انقاوىوً ػه األػمال وانؼقىد انرً ٌكىن ألحذ أػضاء مجهص اإلدارج مصهحح شخصٍح فٍها  -3

اٌفزشح ٠ظذس اٌّؾبعت اٌمبٟٔٛٔ ػبدح رمش٠شٖ فٟ ٔٙب٠خ اٌفزشح اٌّب١ٌخ ث١ّٕب اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ اٌزٟ ػمذد وبٔذ فٟ ِٕزظف : ])أ(

اٌّب١ٌخ ٚلذ رُ اٌزج١ٍغ ثزٍه اٌؼمٛد خالٌٙب. ٚرؤوذ اٌششوخ أْ رمش٠ش اٌّؾبعت اٌمبٟٔٛٔ عٛف ٠زُ أسفبلٗ فٟ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ 

  اٌمبدِخ فٟ ؽبي رغذ٠ذ رٍه اٌؼمٛد.
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تكوٌن مجلس و  عضوٌة أعضاء مجلس اإلدارة فً مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى .18
 :وتصنٌف أعضائها على النحو التالًاإلدارة 

 

 إسم العضو  رقم
المهام 
 األساسٌة

 التصنٌف

الشركات المساهمة 
األخرى التً ٌشارك 
فً عضوٌة مجالس 

 إدارتها

 
 
1 
 
 

 
 

 
 

 رمزي أبوخضرا

 
 

 رئٌس المجلس 

 
 

 مستقل

الشركة الكوٌتٌة لبناء  .1
 المعامل والمقاوالت

 مٌاسم الخلٌج .2
والمجموعة  متالٌؾ .3

األمرٌكٌة الدولٌة والبنك 
العربً الوطنً للتؤمٌن 

 التعاونً

 
2 

 
 

 لما الحاج إبراهٌم

 
 نائب الرئٌس

 
 ؼٌر تنفٌذي

متالٌؾ والمجموعة  .1
األمرٌكٌة الدولٌة 

والبنك العربً 
الوطنً للتؤمٌن 

 التعاونً

 
3 

 

 
 خولٌو جارسٌا

 
 عضو

 
 ؼٌر تنفٌذي

والمجموعة  متالٌؾ .1
األمرٌكٌة الدولٌة 

والبنك العربً الوطنً 
 للتؤمٌن التعاونً

 
 
 
4 

 
 
 
 
 

 روبٌر عٌد

 
 
 
 
 

 عضو

 
 
 
 
 

 ؼٌر تنفٌذي

البنك العربً الوطنً  .1
المملكة العربٌه  –

 السعودٌه
الشركة السعودٌة  .2

 لتموٌل المساكن )سهل(
شركة العربً الوطنً  .3

المملكة  –لإلستثمار 
 العربٌه السعودٌه

متالٌؾ والمجموعة  .4
األمرٌكٌة الدولٌة 

والبنك العربً الوطنً 
 للتؤمٌن التعاونً

 
5 

 
 

 عبدهللا الخلٌفه

 
 

 عضو

 
 

 ؼٌر تنفٌذي
 
 

متالٌؾ والمجموعة  .1
األمرٌكٌة الدولٌة والبنك 
العربً الوطنً للتؤمٌن 

 التعاونً

6 

 
 

 ٌوئٌل حمصً

 
 عضو

 
ذيؼٌر تنفٌ  

 
 

والمجموعة  متالٌؾ .1
األمرٌكٌة الدولٌة والبنك 
العربً الوطنً للتؤمٌن 

 التعاونً
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7 
 
 

 
 

 آصؾ إقبال

 
 

 عضو

 
 

 ؼٌر تنفٌذي

متالٌؾ والمجموعة  .1
األمرٌكٌة الدولٌة والبنك 
العربً الوطنً للتؤمٌن 

 التعاونً
 

 
 
8 
 
 

 
 
 

 
 خالد الٌحً

 
 
 

 عضو

 
 
 

 مستقل

 ً المالٌةحالراج .1
والمجموعة  متالٌؾ .2

األمرٌكٌة الدولٌة والبنك 
العربً الوطنً للتؤمٌن 

 التعاونً

 
 
9 
 
 

 سلٌمان السٌاري

 
 
 

 عضو
 

 
 
 

 مستقل

 سوٌكروب الرٌاض .1
ؼرفة التجارة  .2

والصناعة العربٌة 
 األلمانٌه

متالٌؾ والمجموعة  .3
األمرٌكٌة الدولٌة والبنك 
العربً الوطنً للتؤمٌن 

 التعاونً
 

 
 
 

10 
 

الطوقعبدالمحسن   

 
 
 
 
 

 عضو
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مستقل

 
 شركة الفرنسً كابٌتال .1
 شركة دار التملٌك .2
الشركة السعودٌة للعدد  .3

 واألدوات
متالٌؾ والمجموعة  .4

األمرٌكٌة الدولٌة والبنك 
العربً الوطنً للتؤمٌن 

 التعاونً
 

 

11 

 كارل طاشجٌان 

 
 

 عضو
 

 
 

 تنفٌذي

والمجموعة  متالٌؾ .1
األمرٌكٌة الدولٌة والبنك 
العربً الوطنً للتؤمٌن 

 التعاونً
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 مجلس اإلدارة واللجان التابعة .19
 

:ٚعغً اٌؾؼٛس  2014 - 2013ح  ػبَ إعزّبػبد ِغٍظ اإلداس  

 

اإلعزّبػبد :، ٚف١ّب ٠ٍٟ عغً ؽؼٛس ٘زٖ 2014ٚؽزٝ ٔٙب٠خ  6/11/2013إعزّبػبد إثزذاًء ِٓ   5ػمذ ِغٍظ اإلداسح   

 

 أعُ اٌؼؼٛ

 اٌّغّٛع 2014 2013

2013 

2014 
االعزّبع األٚي 

6/11/2013َ 

االعزّبع األٚي 

26/3/2014َ 

االعزّبع اٌضبٟٔ 

18/06/2014َ 

االعزّبع اٌضبٌش 

00/00/2014َ 

االعزّبع اٌشاثغ 

01/12/2014َ 

           5 رمسي أتىخضرا

     X     4 نما انحاج إتراهٍم

خىنٍى جارضٍا 

 فٍالنىن
          5 

         X 4 ٌىئٍم حمصً

           5 كارل طاشجٍان

     X     4 روتر ػٍذ

           5 ضهٍمان انطٍاري

ػثذانمحطه 

 انطىق
      X   4 

   X       4 ػثذهللا انخهٍفه

   X   X   3 خانذ انٍحى

 X X     X 2 *آصف اقثال

 
 

31/03/2014*تم تعٌٌنه فً   
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 اللجنة التنفٌذٌة:
( من أعضاء مجلس اإلدارة ,وٌعتبر النصاب القانونً قد إكتمل فً حال حضور 5تتؤلؾ اللجنة التنفٌذٌة من خمسة أعضاء )

 ( أعضاء اللجنة .2/3ماال ٌقل عن ثلثً) 
 تتولى اللجنة عددا من المهام الرئٌسٌة من ضمنها:

 اإلدارة التنفٌذٌة للشركة و تحدٌد أي من تلك  رفع التوصٌات لمجلس اإلدارة فٌما ٌتعلق بالمواضٌع المطروحة من قبل

 التوصٌات ٌحال إلى المجلس. 

 .اإلطالع على خطة العمل السنوٌة والمٌزانٌات للشركة قبل عرضها على المجلس للموافقة علٌها 

 .الموافقة على الهٌكل التنظٌمً للرئٌس التنفٌذي ونائبً الرئٌس التنفٌذي وموظفٌهم المباشرٌٌن 

 
 ( إجتماعات ،كما موضحة فً الجدول أدناه:6نة خالل فترة هذا التقرٌر ستة )عقدت اللج

 
 
 
 
 
 
 

 31/03/2014*تم تعٌٌنه فً 
 

 لجنة الترشٌحات والمكآفات:
( من أعضاء مجلس اإلدارة وٌعتبر النصاب القانونً قد إكتمل فً حال 3تتؤلؾ لجنة الترشٌحات والمكافآت من ثالثة أعضاء) 

 حضور أؼلبٌة أعضاء اللجنة شخصٌا أو عن طرٌق وكٌل.
 تتولى اللجنة عددا من المهام الرئٌسٌة من ضمنها:

  لمجلس اإلدارة بالترشٌح لعضوٌة المجلس وفقا للسٌاسات والمعاٌٌر المعتمدة مع مراعاة عدم ترشٌح أي التوصٌة

 شخص سبق إدانته بجرٌمة مخلة بالشرؾ واألمانة

  مراجعة متطلبات المهارات المناسبة للعضوٌة فً مجلس اإلدارة وإعداد وصؾ للقدرات و المإهالت المطلوبة لتلك

 العضوٌة.

 ل مجلس اإلدارة ورفع التوصٌات فً شؤن التؽٌٌرات التً ٌمكن إجراإها.مراجعة هٌك 

 .تحدٌد نقاط القوة والضعؾ فً مجلس اإلدارة والتوصٌة بالتصحٌحات التً تتوافق مع مصلحة الشركة 

 عضوٌة  التؤكد بشكل سنوي من إستقاللٌة األعضاء المستقلٌن وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو ٌشؽل

 إدارة شركة أخرى مجلس

 
 
 
 
 
 

 عدد االجتماعات التً تم حضورها الدور أعضاء اللجنة

 6 رئٌس اللجنة خولٌو جارسٌا فٌاللون

 6 عضو كارل طاشجٌان

 4 عضو روبٌر عٌد

 4 عضو عبدهللا الخلٌفة

 3 عضو *آصؾ إقبال
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 ( إجتماعات ،كما هو موضحة فً الجدول أدناه:3عقدت اللجنة خالل فترة هذا التقرٌر ثالثة )
 
 
 
 
 
 

 لجنة المراجعة:
( ثالثة من 3النصاب القانونً قد إكتمل فً حال حضور ماال ٌقل عن) ( وٌعتبر5أعضاء )تتؤلؾ لجنة المراجعة من خمسة  

 أعضاء اللجنة شخصٌا أو عن طرٌق وكٌل.
 تتولى لجنة المراجعة عددا من المهام الرئٌسٌة من ضمنها:

 أجل التحقق من فاعلٌتها فً تنفٌذ األعمال والمهمات المحددة  اإلشراؾ على إدارة المراجعة الداخلٌة فً الشركة،من

 من قبل مجلس اإلدارة

 التوصٌة لمجلس اإلدارة بتعٌٌن المحاسبٌن القانونٌٌن وتحدٌد أتعابهم والتاكد من إستقاللٌتهم 

  الشؤنمراجعة القوائم المالٌة األولٌة والسنوٌة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقدٌم التوصٌات فً هذا 

 .مراجعة السٌاسات المحاسبٌة المتبعة والتوصٌة لمجلس اإلدارة فً شؤنها 

 

 ( ، كما هو موضحة فً الجدول أدناه:2عقدت اللجنة خالل فترة هذا التقرٌر إجتماعٌن )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 عدد االجتماعات التً تم حضورها الدور أعضاء اللجنة

 3 رئٌس اللجنة عبدهللا الخلٌفة

 3 عضو ٌوئٌل حمصً

 3 عضو آصؾ إقبال

2014عدد اإلجتماعات خالل عام  الدور أعضاء اللجنة  

 2 رئٌس اللجنة خالد الٌحٌى

 2 عضو ماجد العٌسى

 1 عضو عبدالمحسن الرٌس

 2 عضو كارول ؼلٌن

 2 عضو عارؾ عبدالعزٌز 
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  :تفاصٌل المكافآت المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن .20
 

ٌوضح الجدول التالً التعوٌضات و المكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفٌذٌٌن بمن فٌهم الرئٌس التنفٌذي و المدٌر المالً –  
 

 إجمالً الرواتب والبدالت المدفوعة إجمالً المكافآت المدفوعة

لاير سعودي 546,486 لاير سعودي  5,960,912   
 

  م.2014تعوٌضات إلى رئٌس مجلس اإلدارة وأعضائها  خالل العام تإكد الشركة أٌضا عدم دفع مكافآت أو 

 

٠ٛعذ إرفبق ٠زُ ثّٛعجٗ إػفبء)رٕبصي( أػؼبء ِغٍظ األداسح  ٚوجبس اٌزٕف١ز١٠ٓ اٌؼب١ٍِٓ ٌذٜ اٌّؤعغ١ٓ اٌشئ١غ١١ٓ ِٓ اٌّىبفؤح 

:زبٌٟاٌغ٠ٕٛخ ٌؼؼ٠ٛخ ِغٍظ اإلداسح ٚثذالد ؽؼٛس إعزّبػبد اٌّغٍظ وّب ٘ٛ ِٛػؼ فٟ اٌغذٚي اٌ  

 
 

 
 
 
 

تذل حضىر اإلجرماػاخ)نكم 

 إجرماع(

 األضماء انمكافأج انطىىٌح

 سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح سِضٞ أثٛ خؼشا 180,000 3000

 ِغٍظ اإلداسح

3000 120,000 

ٌّب اٌؾبط إثشا١ُ٘ ،ع١ٍّبْ 

اٌغ١بسٞ،ػجذاٌّؾغٓ 

 اٌطٛق،خبٌذ ا١ٌؾٝ

أػؼبء ِغٍظ اإلداسح 

غ١ش اٌؼب١ٍِٓ ٌذٜ 

 اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١١ٓ

0 0 

خ١ٌٛٛ عبسع١ب ف١الٌْٛ،٠ٛئ١ً 

ؽّظٟ،سٚثش ػ١ذ،ػجذهللا 

اٌخ١ٍفٗ،وبسي ؽبشغ١بْ،آطف 

 إلجبي

أػؼبء ِغٍظ اإلداسح 

اٌؼب١ٍِٓ ٌذٜ 

 اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١١ٓ

0 0 

خ١ٌٛٛ عبسع١ب ف١الٌْٛ،سٚثش 

ػ١ذ،ػجذهللا اٌخ١ٍفٗ،وبسي 

 ؽبشغ١بْ،آطف إلجبي

اٌٍغٕخ اٌزٕف١ز٠ٗ)ع١ّغ 

االػؼبء ػب١ٍِٓ ٌذٜ 

١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١١ٓ(اٌّغب  

 اٌٍغبْ إٌّجضمخ

1500 50,000 

 -ٌغٕخ اٌّشاعؼخ ِبعذ اٌؼ١غٝ

االػؼبء اٌّغزم١ٍٓ 

ِٓ غ١ش أػؼبء 

 ِغٍظ اإلداسح

1500 0 

 -ٌغٕخ اٌّشاعؼخ خبٌذ ا١ٌؾٝ

االػؼبء اٌّغزم١ٍٓ 

ِٓ أػؼبء ِغٍظ 

 اإلداسح

0 0 

ػجذاٌّؾغٓ اٌش٠ظ،وبسٚي 

 غ١ٍٓ،ػبسف ػض٠ض

ٌغٕخ اٌّشاعؼخ  

)االػؼبء اٌؼب١ٍِٓ 

ٌذٜ اٌّغب١ّ٘ٓ 

 اٌشئ١غ١١ٓ(

0 0 

ػجذهللا اٌخ١ٍفخ،٠ٛئ١ً ؽّظٟ 

 ،آطف إلجبي

ٌغٕخ اٌزشش١ؾبد 

ٚاٌّىبفآد)ع١ّغ 

االػؼبء ػب١ٍِٓ ٌذٜ 

 اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١١ٓ
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.الٌوجد أي ترتٌبات أو إتفاق ٌتم من خاللهم إعفاء المساهمٌن من حقوقهم فً األرباح  
 

 :والقٌود االحتٌاطٌة الجزاءات .21
 

اٌة عقوبة او جزاء او قٌد اختٌاطً نظامً مفروض علً الشركة من هٌئة السوق المالٌة او  2014لم توقع علٌها خالل عام 
 اي جهة اشرافٌة او تنظٌمٌة او قضائٌة اخري.

 

 :الرقابة الداخلٌة .22
 

 نتائج المراجعة السنوٌة لفاعلٌة إجراءات الرقابة الداخلٌة:
 

الرقابة الداخلٌة ومدى فاعلٌتها فً الشركة أهمٌة كبرى فً تحقٌق األهداؾ االستراتٌجٌة للشركة القصٌرة والطوٌلة تشكل 
المدى وذلك من خالل االعتماد على توفٌر نظام رقابة داخلٌة فعال والعمل على تحسٌنه باستمرار لٌتناسب مع أداء الشركة 

تها المالٌة األولى على إعداد دلٌل سٌاسات إجراءات الرقابة الداخلٌة والذي أشتمل وعملٌاتها، لذلك فقد عملت الشركة خالل سن
على إجراءات عدٌدة متعلقة بإدارة المخاطر، إدارة الرقابة الداخلٌة، إدارة الرقابة النظامٌة وااللتزام، ولجنة المراجعة.  كما 

العمل، ومكافحة التزوٌر وؼسٌل األموال، باإلضافة إلى  اشتمل الدلٌل على تطبٌق إجراءات رقابٌة محددة وخاصة بسلوكٌات
 أنظمة التعامل فً األوراق المالٌة ونظام التعامل مع البالؼات بسرٌة وكتمان.

م أال أن نشاط الرقابة الداخلٌة بدأ 2014وعلى الرؼم أن نشاط الشركة الفعلً لم ٌبدأ أال فً منتصؾ الربع الثانً من العام 
األول لتؤسٌس الشركة، وذلك بؤعداد األنظمة واألطر العامة والبرامج الخاصة بالرقابة النظامٌة والتدقٌق  تطبٌقه منذ الٌوم

الداخلً وإدارة المخاطر، إضافة إلى الدلٌل العام للحوكمة فً الشركة. وقد تبنت لجنة المراجعة األشراؾ والتدقٌق على هذه 
من ثم التوصٌة بها لمجلس اإلدارة للموافقة علٌها ورفعها للجمعٌة العامة، وهذا األنظمة وبمشاركة اللجنة التنفٌذٌة للشركة، و

 ماتم أنجازه فً العام المنصرم.
 

كما أن إدارة الرقابة النظامٌة وااللتزام كانت قد رفعت تقارٌرها للجنة المراجعة وقد احتوت تلك التقارٌر على بعض 
ع اإلدارة العلٌا بالشركة ووضع الحلول المناسبة لها. ومن أهم المهام األخرى المالحظات الؽٌر جوهرٌة والتً تم مناقشتها م

 التً قامت بها لجنة المراجعة خالل العام:
 أطلعت اللجنة على العقود واألعمال مع األطراؾ ذات العالقة. -1
 راجعت اللجنة وأقرت خطة الرقابة النظامٌة. -2
 لشركة.راجعت اللجنة دلٌل الصالحٌات الممنوحة إلدارة ا -3
 رفعت اللجنة تقارٌرها ومحاضر اجتماعاتها لمجلس اإلدارة. -4
قامت اللجنة بمراجعة فعالٌة إجراءات الرقابة الداخلٌة بالشركة والتً أسفرت عن نتائجها عن قناعة اللجنة التامة  -5

لى أسس سلٌمة وٌتم تنفٌذه بكفاٌة نظام وبٌئة الرقابة الداخلٌة على كافة المستوٌات، وأن نظام الرقابة الداخلٌة قد أعد ع
 بكفاءة عالٌة.

 
 


