
 
 
 

 
 
 

 

 اإلدارة مجلس تقرير
 

  م2013 للسنة المالية
 
 

 

 المالٌة السنة عن الرابع السنوي تقرٌره الكرام نللسادة المساهمٌ ٌقدم أن التعاونً للتأمٌن بروج شركة إدارة مجلس ٌسر

 الخارجٌٌن الحسابات مدققً قبل من المدققة المالٌة القوائم به مرفقا ، م20/01/2013 حتى م10/10/2013 بٌن الممتدة

 . المذكورة الفترة عن بها المرفقة واإلٌضاحات البسام مكتبو وٌونغ إرنست

 عرض الى باإلضافة المالً، ومركزها م2013 المالٌة السنة خالل وعملٌاتها الشركة لنشاط عرضا التقرٌر هذا ٌتضمن

 . الشركة أعمال على المؤثرة العوامل

ٌصدر هذا التقرٌر إستنادا الى األنظمة واللوائح التنفٌذٌة السارٌة والصادرة عن مجلس هٌئة السوق المالٌة وباألخص المادة 

 ( من الئحة حوكمة الشركات.8( من قواعد التسجٌل واإلدراج والمادة التاسعة )16السابعة والعشرٌن )
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 الشركة عن مقدمة -1

 التجاري السجل بموجب السعودٌة العربٌة المملكة فً مسجلة سعودٌة مساهمة شركة هً التعاونً للتأمٌن بروج شركة 1-1

 رقم الكرٌم الملكً المرسوم على بناء تأسست وقد ، م1101 ٌناٌر 15 الموافق ه0320 صفر 01 تارٌخ 0101171515

 ه0318 شوال 16 تارٌخ 202 رقم الوزراء مجلس وقرار  م1117 أكتوبر 18 الموافق ه0318 شوال 17 تارٌخ م/61

 .م1117 أكتوبر 17 الموافق

 

 الثانً جمادى 04 تارٌخ 17/11014/ن م ت رقم الترخٌص بموجب للشركة السعودي العربً النقد مؤسسة رخصت وقد

 .الصحً والتأمٌن العام التأمٌن: التالٌة الفروع فً التعاونً التأمٌن أعمال مزاولة م1101 ماٌو 18 الموافق ه0320

 

 باإلضافة العالقة، ذات جهات من لها المرخصة التالٌة الفروع خالل من السعودٌة العربٌة المملكة فً نشاطها الشركة تمارس

 :المملكة مناطق معظم فً موزعة بٌع طةنق 33دد ع الى

 

 الخبر فرع  جدة فرع  الرئٌسً المركز
 الدٌوان مركز  العالمً اإلقتصاد برج  كناري مركز

 الظهران شارع  العزٌز عبد بن عبدهللا الملك طرٌق  جلوي بن مساعد بن العزٌز عبد األمٌر شارع

 20841 الخبر 0850. ب.ص  10310 جدة 631. ب.ص  الرٌاض – السلٌمانٌة

     00442 الرٌاض 40744. ب.ص

     

     المركبات مطالبات خدمة مركز

     التجاري البجعة مجمع

     العزٌز عبد بن سلطان األمٌر شارع

     الرٌاض – السلٌمانٌة
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 للشركة الرئيسية األنشطة -2

 :التالٌة هً الصحً والتأمٌن العام التأمٌن فرعً فً الشركة تمارشها التً األساسٌة التأمٌن أنشطة إن
 

 (اإللزامً/  الشامل) المركبات تأمٌن 

 البحري الشحن تأمٌن 

 والحرٌق الممتلكات تأمٌن 

 الهندسٌة المشارٌع تأمٌن 

 الشخصٌة الحوادث ضد تأمٌن 

 السرقة تأمٌن 

 األمانة خٌانة تأمٌن 

 األموال تأمٌن 

 العامة المسؤولٌة تأمٌن 

 العمل طوارئ مٌنتأ 

 الجماعً الحٌاة تأمٌن    

 الصحً التأمٌن 

 

  التشغيلية القطاعات حسب الشركة إيرادات إلجمالي تحليل  2-1

 أقساط إجمالً من التوالً على %33 و% 49 نسبته ما الصحً وتأمٌن المركبات تأمٌن أقساط بلغت م،1102 العام خالل

 الجدول وٌبٌن. المكتتبة األقساط إجمالً من% 18  نسبته ما األخرى التأمٌن أقساط شكلت حٌن فً ،(GWP) المكتتبة التأمٌن

 :م1102م و 1101، م1100م، 1101 األعوام  خالل المكتتبة التأمٌن أقساط إجمالً التالً

 

 3101 3100 3103 3102 البيــــــــان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إحمالي األقساط

 73,795,841 59,746,672 167,346,570 137,559,211 تأمٌن المركبات

 - - 21,393,520 92,591,087 تأمٌن الصحً

 24,898,335 19,641,618 19,608,914 17,661,108 تأمٌن البحري

 16,909,347 11,602,487 13,561,486 19,796,422 تأمٌن الممتلكات

 16,514,206 12,812,620 11,629,767 11,675,977 تأمٌنات أخرى

 023,002,234 012,312,242 322,341,332 279,283,805 المجموع
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 (تابع) التشغيلية القطاعات حسب الشركة إيرادات إلجمالي تحليل  2-1

 

 م:1102الشركة لعام فً لقطاعات التشغٌلٌة اإلكتتاب لفٌما ٌلً نتائج 
 

 أخرى البحري الممتلكات صحي مركبات البيــــــــان

 00,564,866 06,550,017 08,685,311 81,480,176 026,448,100 المكتتبة التأمٌن أقساط اجمالً

 0,112,723 3,010,284 0,107,251 48,457,042 021,514,675 صافً أقساط التامٌن المكتتبة

 0,581,122 3,178,342 0,040,671 28,153,686 015,151,057 المكتسبة التأمٌن أقساط صافً

 1,743,301 3,681,433 2,836,144 1,568,605 5,273,712 أخرى تأمٌن اٌرادات

 (852,034) 443,131 (0,822,548) (6,656,407) (017,273,723) المتكبدة المطالبات صافً

 (0,083,032) (0,216,121) (0,668,266) (5,528,107) (00,824,013) التأمٌن وثائق اكتتاب تكالٌف

 (34,726) (70,136) (078,013) (4,574,730) (0,434,735) أخرى إكتتاب مصارٌف

 253435328 852485168 151965695 2156525136 1855815187 فائض اإلكتتاب

 
 

 التابعة والشركات الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل  2-2

 المملكة، أراضً خارج تابعة شركات أو فروع أٌة تمتلك ال أنها كما المملكة فً تابعة شركات أو فروع أٌة الشركة تمتلك ال

 :الشركة إلٌرادات الجغرافً التحلٌل التالً الجدول وٌبٌن. لها جغرافً تحلٌل ٌوجد ال فانه وبالتالً

 

 3102 البيــــــــان

 لاير سعودي المكتتبة إحمالي األقساط

 135,816,795 المنطقة الوسطى

 88,198,254 المنطقة الغربٌة

 29,042,528 المنطقة الشرقٌة

 18,881,543 المنطقة الجنوبٌة

 7,344,685 مالٌةالش المنطقة

 324,332,313 المجموع
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 والتوقعات المستقبلية الهامة التطورات -3

 2813أهم التطورات خالل العام   3-1

  من النظام األساسً وإنتخاب مجلس  02م وتعدٌل المادة 16/10/1102بتارٌخ إنعقاد الجمعٌة العامة غٌر العادٌة

 للدورة القادمة.اإلدارة 

  الموافقة على تقرٌر مجلس اإلدارة والقوائم المالٌة وتقرٌر م و5/4/1102بتارٌخ  الرابعةإنعقاد الجمعٌة العامة العادٌة

 م.1102مراجعً الحسابات عن السنة المالٌة 

  الموافق  16/00/0323لدى األمانة العامة لمجلس الضمان الصحً التعاونً إعتبارا من تارٌخ الشركة  تأهٌلتجدٌد

 .م11/18/1103الموافق  14/00/0324م ولمدة سنة تنتهً بتارٌخ 12/01/1102

 .إعتماد سٌاسة تسعٌر جدٌدة لتأمٌنات المركبات والصحً وفقا للمتطلبات النظامٌة بعد إجراء مراجعات إكتوارٌة 

  م 1102تطبٌق السٌاسات والمعاٌٌر اإلكتوارٌة فً إحتساب اإلحتٌاطٌات والمخصصات الفنٌة إعتبارا من بداٌة العام

وهو ما حافظ على إستقرار نتائج الشركة خالل العام وعدم تأثرها بشكل جوهري من التعلٌمات الجدٌدة الصادرة 

 بهذا الخصوص. 

 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة  3-2

  اإلستمرار فً سٌاسة التوسع االفقً من خالل زٌادة عدد نقاط البٌع للوصول الى أكبر عدد ممكن من العمالء وتلبٌة

 إحتٌاجاتهم التأمٌنٌة.

 .فتح قنوات بٌع جدٌدة مع وسطاء ووكالء التأمٌن وزٌادة التعامالت معهم 

  ًٌضات المركبات.أسعار التأمٌن وإرتفاع فً كلفة المطالبات الصحٌة وتعوإرتفاع ف 

 لضمان أفضل خدمة ممكنة لعمالئنا. وغٌرها وذلك تطوٌر منتجات جدٌدة كتأمٌن السفر، تأمٌن الضمان الممدد 

  واإلستمرار فً  داخل الشركةوتقنٌة المعلومات تحسٌن وتطوٌر أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلٌة

 الشركة.ن البنٌة التحتٌة األساسٌة لعملٌات ٌتحس

 

 تواجهها أن للشركة يمكن التي المخاطر -4

 :أبرزها ومن التأمٌن، مجال فً العمل عادة تصاحب التً للمخاطر معرضة الشركة

 مخاطر اإلكتتاب والتسعٌر 

 مخاطر تسوٌة المطالبات 

 مخاطر إعادة التامٌن 

 والسٌولة اإلئتمان مخاطر 
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 مخاطر تقنٌة المعلومات 

  وأسعار صرف العمالتمخاطر أسعار الفائدة 

 مخاطر السمعة والمنافسة الشدٌدة 

 مخاطر عدم اإللتزام 

ٌحدد المسؤولٌات والواجبات باإلضافة الى وجود قسم إلدارة مخاطر والذي  الشركة فً متماسك تنظٌمً هٌكل إعداد تم لقد

بشكل دوري وإعداد سجل بها بالتعاون  األخرى المخاطر من وغٌرها المخاطر هذه على السٌطرة ومراقبة وتقٌم تحدٌدٌقوم ب

 .للشركة المخاطر إدارة عملٌة تدعم بدورها والتً نظامٌة متطلبات الى تخضع الشركة أعمال أن كمامع اإلدارات األخرى. 
 

  م2813 للعام المالية النتائج -5

 :م1102و م1101 م،1100 م،1101اإلعوام  بٌن أعمالها ونتائج الشركة وخصوم ألصول مقارنة التالً الجدول ٌبٌن

 

 األعمال ونتائج والخصوم األصول جدول 5-1
 

 )لاير سعودي( مة المركز الماليقائ

 3102 3103 3100 3101  

     موجودات عمليات التأمين

 20,445,582 35,673,588 91,892,413 129,530,428 استثمارات ونقد لدى البنوك

 26,339,104 37,771,509 31,743,493 27,750,263 ذمم مدٌنة ، صافٌة

 48,016,438 43,387,257 73,223,739 94,193,780 موجودات أخرى

 44,310,034 006,323,234 046,334,643 330,424,420 مجموع موجودات عمليات التأمين

     موجودات المساهمين

 87,486,216 67,549,605 68,411,209 69,904,917 استثمارات ونقد لدى البنوك

 13,000,000 13,000,000 13,110,708 13,157,101 ودٌعة نظامٌة

 5,144,834 12,375,655 836,300 261,032 موجودات أخرى

 013,620,131 43,433,361 33,233,302 32,232,131 مجموع موجودات المساهمين

 311,423,024 314,232,604 324,302,363 224,242,330 مجموع الموجودات

     مطلوبات عمليات التأمين

 21,699,247 15,536,104 24,309,413 21,968,981 والتأمٌن الدائنة ذمم معٌدي التأمبن

 64,056,200 81,531,016 157,411,875 214,359,746 احتٌاطات فنٌة

 9,045,677 19,765,234 15,138,357 15,145,744 مطلوبات أخرى

 44,310,034 006,323,234 046,334,643 330,424,420 مجموع مطلوبات عمليات التأمين
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     مطلوبات وحقوق المساهمين

 4,622,748 7,796,362 15,138,717 12,841,894 مطلوبات المساهمٌن

 101,008,302 85,128,898 67,219,500 70,481,156 حقوق المساهمٌن

مجموع مطلوبات وحقوق 

 المساهمين
32,232,131 33,233,302 43,433,361 013,620,131 

 311,423,024 314,232,604 324,302,363 224,242,330 مجموع المطلوبات

 
 

 (سعودي لاير) الدخل قائمة

 3102 3103 3100 3101 * 

     التأمين عمليات نتائج قائمة

 132,117,729 103,803,397 233,540,257 279,283,805 المكتتبة التأمٌن أقساط اجمالً

 79,991,831 41,032,368 138,891,716 172,260,231 المكتسبة التأمٌن أقساط صافً

 13,994,640 12,352,622 14,080,635 20,658,530 أخرى تأمٌن اٌرادات

 107,914 99,900 2,933,196 1,169,181 أخرى إٌرادات

 44,144,233 32,434,341 033,413,342 044,132,443 االيرادات مجموع

 (66,153,464) (52,428,436) (106,410,851) (130,216,178) المدفوعة المطالبات اجمالً

 (50,535,317) (27,075,657) (118,694,598) (118,494,914) المتكبدة المطالبات صافً

 (14,840,254) (8,844,444) (20,680,763) (22,854,674) التأمٌن وثائق اكتتاب تكالٌف

 (39,246,654) (30,955,131) (34,252,907) (45,406,954) أخرى مصارٌف

 (014,633,333) (66,323,323) (022,633,363) (036,236,343) والمصاريف التكاليف مجموع

 - - - 222,041 المساهمين حصة بعد الفائض صافي

 - - - 222,041 الفترة نهاٌة المتراكم الفائض

     المساهمين دخل قائمة

 304,284 1,431,211 2,356,722 3,035,982 أخرى واٌرادات استثمارات اٌرادات

  صافً من المساهمٌن حصة

 (10,527,840) (13,390,342) (17,722,721) 6,598,260 (العجزالفائض )

 (18,768,142) (3,815,376) (3,634,308) (4,596,704) وادارٌة عمومٌة مصروفات

 (33,440,643) (03,224,312) (04,111,212) 3,122,323  (خسارةال) الربح صافي
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 التشغيلية النتائج في الجوهرية الفروقات  5-2
 

  لاير للعام السابق. 17,783,041لاير، مقابل خسارة قبل الزكاة  7,443,352بلغ صافً الربح قبل الزكاة 

  لاير للعام السابق. 1.46لاير مقابل خسارة السهم  0.39بلغت ربحٌة السهم 

  6,162,368فائض عملٌات التأمٌن مخصوماً منهاا عائاد اساتثمارات حملاة الوثاائق )نتاائج العملٌاات التشاغٌلٌة( بلغ 

 لاير للعام السابق. 18,377,984لاير، مقابل عجز 

 ( بلغ إجمالً أقساط التأمٌن المكتتبةGWP خالل العام )لاير للعام  233,540,257لاير، مقابل  279,283,805

 198,737,530( خالل العام NWP%. وبلغ صافً أقساط التأمٌن المكتتبة )19.59إرتفاع قدره السابق، وذلك ب

 %.12.48لاير للعام السابق وذلك بإرتفاع قدره  176,683,443لاير، مقابل 

  لاير للعام الساابق وذلاك  118,694,598لاير، مقابل  118,494,914بلغ صافً المطالبات المتحملة خالل العام

 %.0.17قدره بإنخفاض 

  لاير للعام السابق وذلاك  655,263لاير مقابل  1,169,032بلغ صافً أرباح إستثمارات حملة الوثائق خالل العام

لاير، مقابال  3,035,982%. وبلاغ صاافً أربااح اساتثمارات أماوال المسااهمٌن خاالل العاام 78.41بإرتفاع قدره 

 %.28.82لاير للعام السابق وذلك بإرتفاع قدره  2,356,722

  293.73ٌعود سبب الربح خالل العام مقارنة بخسارة فً العام السابق الى إرتفاع صافً فاائض اإلكتتااب بنسابة %

 %.39.61وإرتفاع إجمالً أرباح اإلستثمارات بنسبة 

 

 المتبعة المحاسبة معايير 5-3
 

 الدولٌة والتقارٌر المحاسبة لمعاٌٌر وفقاً  المالٌة القوائم بإعداد قامت الشركة أن الى انتباه لفت الخارجً المراجع تقرٌر فً ورد

  السعودي العربً النقد مؤسسة أن ذلك القانونٌٌن، للمحاسبٌن السعودٌة الهٌئة عن الصادر المالٌة التقارٌر لمعٌار وفقاً  ولٌس

ٌّة وجود عدم الشركة وتؤكد. الدولٌة المحاسبة لمعاٌٌر وفقا المالٌة بٌاناتها بإعداد التأمٌن شركات جمٌع ألزمت  فروقات أ

 الهٌئة عن الصادرة لتلك وفقاً  إعدادها من بدالً  الدولٌة للمعاٌٌر وفقاً  إلعدادها نتٌجة المالٌة القوائم على مالً أثر أو جوهرٌة

  .القانونٌٌن للمحاسبٌن السعودٌة

 .المالٌة القوائم حول إٌضاحات تحت التفاصٌل من بمزٌد شرحها ٌتم الهامة المحاسبٌة والسٌاسات المالٌة القوائم إعداد أسس إن
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  المستحقة النظامية المدفوعات  5-4

 :م1102لعام عن اٌبٌن الجدول التالً بٌان بقٌمة المدفوعات النظامٌة المدفوعة والمتوجب دفعها على الشركة 

 وصف المدفوعات النظامية
 إجمالي القيمة

 ) لاير سعودي( 
 المالحظات

 1103سوف تدفع خالل العام  1,314,703 الزكاة وضرٌبة الدخل

 تم دفعها بالكامل 1,243,692 التأمٌنات اإلجتماعٌة

 تم دفعها بالكامل 0,214,072 تكالٌف اإلشراف والرقابة لمؤسسة النقد العربً السعودي

 1103سوف تدفع خالل العام  814,800 أتعاب مجلس الضمان الصحً التعاونً

 
 

 األرباح توزيع في الشركة سياسة -6

 :ٌلً ما على للشركة األساسً النظام من واألربعون الرابعة المادة تنص

 :التالً الوجه على المساهمٌن ارباح عتوز

 .المقررة الدخل وضرٌة الزكاة تجنب .0

 متى التجنٌب هذا وقف العادٌة العامة للجمعٌة وٌجوز ، نظامً احتٌاطً لتكون الصافٌة االرباح من%( 11) ٌجنب .1

 .المدفوع المال راس اجمالً المذكور االحتٌاطً بلغ

 لتكون الصافٌة السنوٌة االرباح من مئوٌة نسبة تجنب ان االدارة مجلس اقتراح على بناءاً  العادٌة العامة للجمعٌة .2

 . العامة الجمعٌة تقررها معٌنة اغراض او لغرض وتخصٌصه اضافً احتٌاطً

 .المدفوع المال راس من%( 4)عن تقل ال للمساهمٌن اولى دفعة ذلك بعد الباقً من ٌوزع .3

 .المبقاة االرباح حساب الى ٌحول او االرباح فً كحصة المساهمٌن على ذلك بعد الباقً ٌوزع .4

 اعاله الواردة( 3) الفقرة فً المحددة السنوٌة االرباح من تخصم دورٌة ارباح توزٌع االدارة مجلس من بقرار ٌجوز .5

 .المختصة الجهات من والصادرة لذلك المنظمة للقواعد وفق

 العام. هذه عن أرباح أٌة توزٌع ٌتم لنفإنه  ،خسائر مدورة  سجلحقوق المساهمٌن فً قائمة المركز المالً ما زالت ت أن بما
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 اإلدارة مجلس -7

 اإلدارة مجلس تكوين 7-1

 المساهمة الشركات وأسماء اإلدارة مجلس أعضاء تصنٌف التالً الجدول وٌبٌن أعضاء( 6) سبعة من ٌتألف مجلس اإلدارة

 :إدارتها مجلس فً عضو اإلدارة مجلس عضو ٌكون التً
 

 
  العضوية تصنيف اإلدارة مجلس عضو إسم

 المدرجة السعودية المساهمة الشركات أسماء

 عضويتها اإلدارة مجلس أعضاء يشغل التي

 ناغً محمد ٌوسف ٌاسر 0
  اإلدارة مجلس رئٌس

 تنفٌذي غٌر
 ٌوجد ال

 ٌوجد ال تنفٌذي الحسن العزٌز عبد سعود خالد 1

 ٌوجد ال تنفٌذي غٌر السالمونً حسن عطٌة رأفت 2

 ٌوجد ال تنفٌذي غٌر بترجً إبراهٌم محمد إبراهٌم 4

 ٌوجد ال مستقل السٌد حسن علً عادل 5

 ٌوجد ال مستقل الراشد محمد فهد العزٌز عبد 6

 مستقل البسام محمد بسام زٌاد 7
 للتطوٌر عمر جبل شركة

 شركة مكة لإلنشاء والتعمٌر

 
 

  م2813 العام خالل االدارة مجلس عضوية في التغييرات 7-1-1

م، إنعقدت الجمعٌة العامة غبر العادٌة للشركة وأعادت إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الجدٌد والذي بدأت 6/0/1102بتارٌخ 

التغٌٌرات فً عضوٌة مجلس اإلدارة بخروج األستاذ طارق م. وقد تمثلت 20/01/1104م ولغاٌة 6/0/1102والٌته بتارٌخ 

المجلس وذلك بعد أن تم تخفٌض عدد أعضاء المجلس من عشرة الى سبعة  الصحاف واألستاذ محمد حمد البوعلً من عضوٌة

 . من النظام األساسً الخاصة بذلك 02أعضاء وتعدٌل المادة 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            التعاوني للتأمين بروج شركة

1102 للعام اإلدارة مجلس تقرٌر  

 

 11 

 الشركة دين وأدوات اسهم في القصر وأوالدهم وأزواجهم اإلدارة مجلس ألعضاء تعود مصلحة ألي وصف 7-2

 وأدوات أسهم فً المباشرة وغٌر المباشرة القصر وأوالدهم وأزواجهم اإلدارة مجلس أعضاء مصلحة ٌبٌن التالً الجدول إن

 ضمان سهم 0111 عن عبارة وهً بتملكها، اإلدارة مجس أعضاء على النظام ٌوجب التً الضمان أسهم فٌها بما الشركة دٌن

 :سعودي لاير االف عشرة عن تزٌد أو قٌمتها تساوي

 إسم من تعود له المصلحة
صافي  نهاية العام العامبداية 

 التغيير

نسبة 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغيير

 - - ال ٌوجد 1,951,000 ال ٌوجد 1,951,000 ٌاسر ٌوسف محمد ناغً

 - - ال ٌوجد 1000 ال ٌوجد 1000 خالد سعود عبد العزٌز الحسن

 - - ال ٌوجد 1000 ال ٌوجد 1000 رأفت عطٌة حسن السالمونً

 - - ال ٌوجد 651,000 ال ٌوجد 651,000 إبراهٌم محمد إبراهٌم بترجً

 - - ال ٌوجد 1000 ال ٌوجد 1000 عادل علً حسن السٌد

 - - ال ٌوجد 1000 ال ٌوجد 1000 الراشد محمد فهد العزٌز عبد

 - - ال ٌوجد 1000 ال ٌوجد 1000 زٌاد بسام محمد البسام

 

 

 أو اإلدارة مجلس ألعضاء جوهرية مصلحة فيه توجد كانت أو وتوجد فيه طرفا الشركة تكون عقد بأي تتعلق معلومات 7-3

 منهم بأي  عالقة ذي شخص أي

 جوهرٌة مصلحة افٌه توجد كانت أو وتوجد افٌه طرفاً  الشركة كانت العقود التً م1102 المالً العام خاللٌبٌن الجدول التالً 

 منهم: باي عالقة ذي شخص الي او ادارة مجلس عضاءأل

 

 

فً سٌاق األعمال اإلعتٌادٌة على أساس التراضً ولم تمنح أي أو تم تجدٌدها تقر الشركة بأن جمٌع العقود أعاله قد صدرت 

فً الجمعٌة العامة المقبلة مع العلم بأنه  والترخٌص بها لعام قادم علٌهامٌزة خاصة وسٌتم عرضها على المساهمٌن للتصدٌق 

  .م5/4/1102م فً الجمعٌة العامة بتارٌخ 1101تمت المصادقة على هذه األعمال عن العام 

 

 )لاير سعودي( القيمة نوع العقد أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

 25,187,043 لشركات ومؤسسات ذات عالقة وثائق تأمٌن ٌاسر ٌوسف ناغً

 3,216,367 عقد وساطة تأمٌن مع شركة ذات عالقة ٌاسر ٌوسف ناغً

 436,988 لشركات ومؤسسات ذات عالقة وثائق تأمٌن إبراهٌم محمد بترجً

 31,170 لشركات ومؤسسات ذات عالقة وثائق تأمٌن زٌاد بسام البسام
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   اإلدارة مجلس إجتماعات 7-4

 :ٌلً لما وفقا فٌها الحضور سجل وكان م1102 العام خالل إجتماعات أربعة اإلدارة مجلس عقد

 

 16/12/2813 89/89/2813 86/85/2813 87/81/2813 اإلدارة مجلس أعضاء أسماء
 نسبة

 الحضور

 ناغً محمد ٌوسف ٌاسر
    011% 

     011% الحسن العزٌز عبد سعود خالد

     011% السالمونً حسن عطٌة رأفت

     011% بترجً إبراهٌم محمد إبراهٌم

     011% السٌد حسن علً عادل

     011% الراشد محمد فهد العزٌز عبد

     011% البسام محمد بسام زٌاد

         حضر : Xلم ٌحضر : 
 

 المدراء كبار من لخمسة المدفوعةو اإلدارة مجلس عضاءأل دفعها المقترحو المدفوعة والتعويضات مكافأتال 7-5

 (5المالي والمدير التنفيذي الرئيس فيهم بمن) الشركة في التنفيذيين

 

 التفاصيل

 (سعودي لاير)

 اإلدارة مجلس أعضاء

 وغير المستقليين

 التنفيذيين

 مجلس أعضاء

 التنفيذيين اإلدارة

 المدراء كبار من خمسة

 بينهم من الشركة في فيذييننالت

 المالي والمدير التنفيذي الرئيس

 1,021,106 131,111 ٌوجد ال المدفوعة واألجور الرواتب

 573,215 21,411 160,411 المدفوعة والمصاريف البدالت

 ٌوجد ال 011,111 671,111 المقترحة النظامية األتعاب

 المرتبطة السنوية أو الدورية المكافأت

 المدفوعة باإلداء
 101,411 ٌوجد ال ٌوجد ال

 ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال األجل  طويلة أو قصيرة التحفيزية الخطط

 0عدد  سٌارة ٌوجد ال ٌوجد ال أخرى عينية مزايا

 

 أي عن اإلدارة أو أحد كبار التنفٌذٌٌن فً الشركة مجلس أعضاء أحد ابموجبه تنازل اتاتفاق أو ترتٌبات أي ٌوجد ال 7-5-1

 .تعوٌض أو راتب
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 اإلدارة مجلس لجان -8

 لجنة التنفٌذٌة، اللجنة وهً فعال بشكل مهامه تأدٌة فً لمساعدته لجان أربعة والقوانٌن لألنظمة طبقا اإلدارة مجلس شكل

 .، لجنة اإلستثماروالمكافأت الترشٌحات لجنة المراجعة،

 ورؤسائها أسماؤها ذكر مع أعاله، المذكورة اإلدارة مجلس لجان إلختصاصات مختصر وصف التالٌة الفقرات تقدم 

 .إجتماعاتها وعدد وأعضائها

 

 التنفيذية اللجنة 8-1

 واجبات إن. أعضاء ثالثة من مؤلفة تنفٌذٌة لجنة اإلدارة مجلس شكل للشركة األساسً النظام من( 11) المادة الى إستنادا

 :ٌلً كما هً التنفٌذٌة اللجنة ومسؤولٌات

 تنفٌذها على واإلشراف العمل وخطط للشركة الرئٌسة واألهداف الشاملة اإلستراتٌجٌة وضع. 

 والتوصٌة اإلدارة لمجلس تقدٌمها قبل التنفٌذٌة اإلدارة قبل من المعدة المالٌة والخطط الشركة مٌزانٌة مراجعة 

 .علٌها بالموافقة اإلدارة لمجلس

 اإلجراء المرعٌة واألنظمة اللوائح وشروط أحكام مع مطابقتها من والتأكد اإلستثمار سٌاسة ومراجعة إعداد 

 والتصرف اإلستثمارات بشأن النهائٌة القرارات وإتخاذ وضعها، تم التً الخطٌة السٌاسة مع مالءمتها الى باإلضافة

 .الشركة إستثمارات أداء ومراقبة بها،

 والتوصٌة اإلدارة لمجلس تقدٌمها قبل التنفٌذٌة اإلدارة قبل من المعدة التنظٌمٌة واألحكام الداخلٌة السٌاسات مراجعة 

 .علٌها بالموافقة اإلدارة لمجلس

  بشأنها المناسبة التوصٌات وإتخاذ التنفٌذٌة باإلدارة تتعلق مواضٌع من للجنة ٌحال ما كل دراسة. 

 
 :السادة من التنفٌذٌة اللجنة وتتكون 

 

 اإلدارة مجلس في العضوية  الصفة اإلسم

 غٌر تنفٌذي – رئٌس مجلس اإلدارة  التنفٌذٌة اللجنة رئٌس ناغً محمد ٌوسف ٌاسر

 تنفٌذي – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو الحسن العزٌز عبد سعود خالد

 مستقل – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو البسام محمد بسام زٌاد

 

 

أربعاااة إجتماعاااات تزامناااا ماااع إجتماعاااات مجلاااس اإلدارة الماااذكورة  م1102 الماااالً العاااام خااااللعقااادت اللجناااة التنفٌذٌاااة 

 %.011وكانت نسبة الحضور فٌها  3-6فً البند 
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 المراجعة لجنة 8-2

 لجنة اإلدارة مجلس شكل الشركات حوكمة الئحة من( 03) والمادة للشركة األساسً النظام من( 08) المادة الى إستنادا

 الى وإستنادا اإلجراء المرعٌة القانونٌة واللوائح األنظمة ألحكام وفقا المراجعة لجنة تعمل. أعضاء ثالثة من المؤلفة المراجعة

 .م17/14/1100 بتارٌخ العمومٌة الجمعٌة علٌها وافقت التً اللجنة لعمل المنظمة القواعد

 :ٌلً كما هً المراجعة لجنة ومسؤولٌات واجبات إن 

 والمهمات األعمال تنفٌذ فً فاعلٌتها مدى من التحقق أجل من الشركة فً الداخلٌة المراجعة إدارة على اإلشراف 

 .اإلدارة مجلس لها حددها التً

 شأنه فً وتوصٌاتها رأٌها عن مكتوب تقرٌر ووضع الداخلٌة الرقابة نظام دراسة. 

 فٌها الواردة للملحوظات التصحٌحٌة اإلجراءات تنفٌذ ومتابعة الداخلٌة المراجعة تقارٌر دراسة. 

 بالتعٌٌن التوصٌة عند راعت وهل أتعابهم، وتحدٌد وفصلهم القانونٌٌن المحاسبٌن بتعٌٌن اإلدارة لمجلس التوصٌة 

 .استقاللٌتهم من التأكد

 قٌامهم أثناء أداءها ٌكلفون التً المراجعة أعمال نطاق خارج عمل أي واعتماد القانونٌٌن، المحاسبٌن أعمال متابعة 

 .المراجعة بأعمال

 علٌها اللجنة ملحوظات وإبداء القانونً المحاسب مع المراجعة خطة دراسة. 

 شأنها فً تم ما ومتابعة المالٌة القوائم على القانونً المحاسب ملحوظات دراسة. 

 شأنها فً والتوصٌة الرأي وإبداء اإلدارة مجلس على عرضها قبل والسنوٌة األولٌة المالٌة القوائم دراسة. 

 شأنها فً اإلدارة لمجلس والتوصٌة الرأي وإبداء المتبعة المحاسبٌة السٌاسات دراسة. 

 

 : السادة من المراجعة لجنة تتكون. 

 

 اإلدارة مجلس في العضوية  الصفة اإلسم

  تنفٌذي غٌر – اإلدارة مجلس عضو  المراجعة لجنة رئٌس السالمونً حسن عطٌة رأفت

 اإلدارة مجلس خارج من اللجنة عضو الشٌبانً خالد بن علً

 اإلدارة مجلس خارج من اللجنة عضو الرشود سعود بن عبدهللا
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 )تابع( المراجعة لجنة 8-2

 سجل وكان بها المناطة المهام وتنفٌذ لمتابعة إجتماعات خمسة م1102 المالً العام عن المراجعة لجنة عقدتقد و هذا

 :ٌلً لما وفقا فٌها الحضور

 اللجنة عضو إسم
 األول اإلجتماع

 م15/84/2813

 الثاني اإلجتماع

 م16/87/2813

 الثالث اإلجنماع

 م27/18/2813

الرابع  اإلجتماع

 م15/81/2814

 الخامس اإلجنماع

 م18/82/2814

      السالمونً حسن عطٌة رأفت

     X الشٌبانً خالد بن علً

    X  الرشود سعود بن عبدهللا

        حضر : Xلم ٌحضر : 
 
 

 والمكافأت الترشيحات لجنة 8-3

. أعضاء ثالثة من المؤلفة والمكافأت الترشٌحات لجنة اإلدارة مجلس شكل الشركات حوكمة الئحة من( 04) المادة الى إستنادا

 لعمل المنظمة القواعد الى وإستنادا اإلجراء المرعٌة القانونٌة واللوائح األنظمة ألحكام وفقا والمكافأت الترشٌحات لجنة تعمل

 هً والمكافأت ترشٌحاتال لجنة ومسؤولٌات واجبات إن. م17/14/1100 بتارٌخ العمومٌة الجمعٌة علٌها وافقت التً اللجنة

 :ٌلً كما

 المعتمدة والمعاٌٌر للسٌاسات وفقا المجلس لعضوٌة بالترشح اإلدارة لمجلس التوصٌة تقدٌم. 

 والقوة الضعف جوانب وتحدٌد إجرائها، ٌمكن التً التغٌٌرات شأن فً التوصٌات ورفع اإلدارة مجلس هٌكل مراجعة 

 .الشركة مصلحة مع ٌتفق بما معالجتها وإقتراح اإلدارة مجلس فً

 ٌشغل العضو كان حال فً مصالح تضارب وجود وعدم المستقلٌن األعضاء إستقاللٌة من سنوي بشكل التأكد 

 .أخرى شركة إدارة مجلس عضوٌة

 التنفٌذٌٌن وكبار اإلدارة مجلس ومكافأت تعوٌضات بشأن واضحة سٌاسات وضع. 

 
 :السادة من والمكافأت الترشٌحات لجنة تتكون

 

 اإلدارة مجلس في العضوية  الصفة اإلسم

  مستقل – اإلدارة مجلس عضو والمكافأت الترشٌحات جنةل رئٌس البسام محمد بسام زٌاد

 تنفٌذي غٌر – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو بترجً إبراهٌم محمد إبراهٌم

 أمٌن سر مجلس اإلدارة اللجنة عضو محمد مصطفى بن صدٌق
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 )تابع( والمكافأت الترشيحات لجنة 8-3

 :ٌلً لما وفقا فٌها الحضور سجل وكانأربعة إجتماعات  م1102 المالً العام خالل والمكافأت الترشٌحات لجنة عقدت

 اللجنة عضو إسم
 األول اإلجتماع

 م86/85/2813

 الثاني ماعجتاإل

 م89/89/2813

 الثالث ماعجتاإل

 م11/11/2813

 الرابع ماعجتاإل

 م12/12/2813

     البسام محمد بسام زٌاد

     بترجً إبراهٌم محمد إبراهٌم

     محمد مصطفى بن صدٌق

        حضر : Xلم ٌحضر : 

 

 اإلستثمار لجنة 8-4

 فً األتً:تتكون أهداف وإختصاصات لجنة اإلستثمار 

 واألنظمة المرعٌة اإلجراء  وضع السٌاسة اإلستثمارٌة للشركة والتأكد من مطابقتها مع أحكام وشروط اللوائح

 واإلشراف على تطبٌقها.

 .مراجعة الساسة اإلستثمارٌة بشكل دوري وإصدار توصٌات جدٌدة تتماشى مع ظروف السوق 

 .الموافقة على إستقطاب اإلستثمارات والتصرف بها وإتخاذ القرارات بشأن اإلستثمارات 

 ووضع الخطط الالزمة لذلك. مراقبة أداء إستثمارات الشركة وتحدٌد إهداف اإلستثمار 

 

 :السادة من لجنة اإلستثمار وتتكون

 

 اإلدارة مجلس في العضوية  الصفة اإلسم

  تنفٌذي – اإلدارة مجلس عضو  لجنة اإلستثمار رئٌس الحسن العزٌز عبد سعود خالد

 مستقل – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو السٌد حسن علً عادل

 مستقل – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو الراشد محمد فهد العزٌز عبد

 

% 011م وبنسبة حضور01/00/1102 م و11/18/1102 بتارٌخ إجتماعٌن م1102 المالً العام خاللعقدت لجنة اإلستثمار 

 إجتماعات مع بالتزامن وذلك اإلدارة العلٌا ومع بٌنهم فٌما دوري تواصل على لجنة اإلستثمار اعضاء بقً من األعضاء وقد

لتوصٌة بالدخول إستثمارات الشركة ومراقبة أدائها وااإلطالع بشكل دوري على حٌث تم  العام خالل المنعقدة اإلدارة مجلس

 بإستثمارات جدٌدة مع مراعاة ما تسمح به األنظمة ذات العالقة.
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 الدين وأدوات واألسهم الشركة مال رأس -9

 فً كما سعودي لاير( ملٌون وثالثون مئة) 021,111,111 والمصدر به المصرح الشركة مال رأس ٌبلغ 9-1

 .سعودٌة رٌاالت عشرة منها كل قٌمة تبلغ القٌمة متساوٌة سهم( ملٌون عشر ثالثة) 02,111,111 الى مقسم م20/01/1102

 

 :م1102 المالً العام خالل 9-2

 .قروض وجود بعدم الشركة تقر وبالتالً م1102 العام خالل باإلقتراض الشركة تقم لم 9-2-1

       أو إكتتاب حق مذكرات أو خٌار حقوق أي أو أسهم، الى للتحوٌل قابلة دٌن أدوات أٌة منح أو بإصدار الشركة تقم لم 9-2-2

 .ذلك بموجب إكتتاب أو تحوٌل حقوق أي هناك ٌكن لم وعلٌه م،1102 المالٌة السنة خالل مشابهة حقوق

 .لإلسترداد قابلة دٌن أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو إسترداد أي ٌوجد ال 9-2-3

 .الشركة موظفً لمصلحة إنشاؤها تم أخرى إحتٌاطٌات أو إستثمارات أي ٌوجد ال 9-2-4

 .تابعة شركات أٌة تملك ال الشركة كون تابعة شركة أٌة عن صادرة دٌن وأدوات أسهم أٌة ٌوجد ال 9-2-5

 فً تغٌٌر أي عن الشركة تبلٌغ ٌتم ولم ألشخاص، تعود التصوٌت فً األحقٌة ذات األسهم فئة فً مصلحة أٌة توجد لم 9-2-6

 .االخٌرة المالٌة السنة خالل الحقوق تلك

 أو أسهم فً القصر أوالدهم أو أزواجهم أو التنفٌذٌٌن لكبار تعود إكتتاب حقوق أو خٌار حقوق أو مصلحة أٌة توجد لم 9-2-7

 .التابعة شركاتها من أي أو الشركة دٌن أدوات

 أو أسهم فً القصر أوالدهم أو أزواجهم أو اإلدارة مجلس ألعضاء تعود إكتتاب حقوق أو خٌار حقوق أٌة توجد لم 9-2-8

 . التابعة شركاتها من أي أو الشركة دٌن أدوات

 

 إضافية ومعلومات قانونية اقرارات – 18

 .الصحٌح بالشكل الحسابات سجالت إعداد تم أنه اإلدارة مجلس ٌقر 18-1

 .بفاعلٌة تنفٌذه وٌتم سلٌمة أسس على أعد الداخلٌة الرقابة نظام أن اإلدارة مجلس ٌقر 18-2

 .نشاطها مواصلة على الشركة قدرة بشأن ٌذكر شك ٌوجد ال أنه اإلدارة مجلس ٌقر  18-3

 فٌه توجد كانت أو وتوجد فٌه طرفاً  الشركة كانت عقد أي م1102 المالً العام خالل ٌوجد ال أنه االدارة مجلس ٌقر 18-4

 منهم، باي عالقة ذي شخص الي او المالً للمدٌر او التنفٌذي للرئٌس أو ادارة مجلس أعضاء ألحد جوهرٌة مصلحة

  .اإلدارة مجلس تقرٌر من( 2-6) الفقرة فً ورد ما بإستثناء
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 )تابع( إضافية ومعلومات قانونية اقرارات – 18

    م على إجتماع الجمعٌة العامة 1102قدمت لجنة المراجعة توصٌتها بخصوص تعٌٌن المحاسبٌن القانونٌٌن للعام المالً  18-5

تعٌٌن كال من إرنست وٌونغ ، والبسام محاسبون قانونٌون وإستشارٌون إعادة بعد عرضها على مجلس اإلدارة. وتم 

وسوف تقدم لجنة المراجعة توصٌاتها بخصوص تعٌٌن المحاسبٌٌن  هذام. 1102كمحاسبٌن قانونٌٌن للعام المالً 

م على إجتماع الجمعٌة العامة القادمة بعد عرضها على مجلس اإلدارة الذي بدوره لم 1103القانونٌٌن للعام المالً 

 بإستبدال بإستبدال المحاسب القانونً.م 1102خالل العام ٌوصً 

 تم الذي اإلنتباه لفت بإستثناء م1102 لعام السنوٌة المالٌة القوائم على تحفظات أٌة القانونً المحاسب تقرٌر ٌتضمن لم 18-6

 .اإلدارة مجلس تقرٌر من( 2-4) الفقرة فً ذكره

 .األرباح فً حقوق عن الشركة مساهمً أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتٌبات أي ٌوجد ال 18-7

 أخرى قضائٌة أو تنظٌمٌة أو إشرافٌة جهة أي من الشركة على روضفم إحتٌاطً قٌد أو جزاء أو عقوبة أي ٌوجدال  18-8

 .م1102 العام خالل

 

 بالشركة الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائج -11

 الخصوص لهذا تم التعاقد وقد بالشركة، الداخلٌة الرقابة إجراءات فعالٌة التأكد منب م1102 العام خالل المراجعة لجنة قامت

الى برنامج عمل المراجعة  باإلضافة، لبعض اإلدارات الداخلٌة الرقابة أعمال إجراء فً لمساعدتها دٌلوٌت اند توش شركة مع

الى لجنة الربع السنوٌة  بتقدٌم تقارٌرهم كل منهم وقام ،لإلدارات األخرى الشركة فً داخلًالمراجع ال الداخلٌة المعد من قبل

معاٌٌر وإجراءات المراجعة م ضمن مفاهٌم 1102ضمنته خطة التدقٌق والمراجعة الداخلٌة للعام ما تالمراجعة. إن أبرز 

 ما ٌلً:الداخلٌة 

 مراجعة إدارة اإلكتتاب 

  المطالبات مراجعة إدارة 

 إعادة التأمٌن مراجعة إدارة 

 المالٌة مراجعة اإلدارة 

 تقنٌة المعلومات مراجعة إدارة 

  ًتزامالمخاطر واإللمراجعة قسم 

 الموارد البشرٌة والشؤون اإلدارٌة مراجعة إدارة 

  عملٌات نقاط البٌع والفروعمراجعة 
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 )تابع( بالشركة الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائج -11

 

بالعمل المٌدانً للتأكد من فاعلٌة إجراءات الرقابة  والمراجع الداخلً الشركة المسند إلٌها عملٌة المراجعة الداخلٌة كل من قام

مع اإلدارات المعنٌة والذٌن أرسلوا بدورهم الردود على النقاط  قشة مسودات التقارٌر الصادرة عنهمبمنا وقامواالداخلٌة 

ة وتم مناقشتها فً المثارة فً التقارٌر. ومن ثم أرسلت التقارٌر بصٌغتها النهائٌة الى لجنة المراجعة واإلدارات المعنٌ

 هً التالٌة: المراجعة الداخلٌةطبقا لخطة  تائج المراجعةإن أبرز ن م.1102إجتماعات لجنة المراجعة خالل العام 

 

 أبرز النقاط المشار إليها دورة التدقيق

 اإلكتتاب

  من الالئحة التنفٌذٌة الصادرة عن مؤسسة النقد العربً السعودي الخاصة بتحصٌل  38بالمادة بشكل أكبر اإللتزام

 األقساط مسبقا لوثائق التأمٌن الصادرة لألطراف ذات العالقة 

 تطبٌق الئحة الصالحٌات المعدة وتفعٌلها بشكل ٌومً ومراقبة تنفٌذها 

  الشكاوى وتفعٌله ووضع السٌاسات واإلجراءاتضرورة إنشاء قسم مستقل خاص بخدمة العمالء وإدارة 

  متابعة تحدٌث البٌانات والمستندات الخاصة بالمؤمنٌن والوسطاء بشكل دوري 

 المطالبات

 ًوتوزٌع المهام بشكل ٌضمن فعالٌة الرقابة الداخلٌة تفعٌل الئحة الصالحٌات فً نظام الحاسب األل 

  المطالبات المستندات المطلوبة لملفاتوإكمال جمٌع توثٌق 

 الخاصة بالقسم وإعتمادها من مجلس اإلدارة جراءاتواإل سٌاساتال دلٌل إعدادمن  ضرورة اإلنتهاء 

  ضرورة إنشاء لجنة إنقاذ 

 إعادة التأمٌن

  ًتفعٌل الئحة الصالحٌات فً نظام الحاسب األل 

  وسطاء إعادة التأمٌن على توفٌرها اإلسراع فً إكمال جمٌع المستندات المطلوبة لتغطٌات إعادة التأمٌن ومتابعة

 دون تأخٌر

 ًوإجراءات إعادة التامٌن وإعتمادها من مجلس اإلدارة سٌاسات دلٌل ضرورة تحدٌث وإضافة عدة أمور ف 

  ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربً السعودي فً حال عدم تمكن الشركة من اإللتزام

 التنظٌمٌةمن الالئحة  31بالمادة 

 تقنٌة المعلومات

 ضرورة إعداد خطة التعافً من الكوارث وإستمرارٌة األعمال 

 بشكل ٌضمن فعالٌة الرقابة الداخلٌة  إلدارة ضرورة توزٌع المهام بٌن موظفً ا 

  إدارة تقنٌة المعلوماتضرورة إعداد دلٌل سٌاسات وإجراءات   

 المالٌة

 ٌٌع متطلبات ومواد الئحة اإلستثمار الصادرة عن مؤسسة النقد مع جمث سٌاسة اإلستثمار لتتماشى ضرورة تحد

 العربً السعودي

 والقٌام بعملٌات الجرد بشكل دوري ومطابقتها مع  الثابتة ومراقبتها لألصولً ضرورة إعتماد نظام حاسب آل

 السجالت المحاسبٌة



                                                                                            التعاوني للتأمين بروج شركة

1102 للعام اإلدارة مجلس تقرٌر  

 

 20 

 الحوكمة الئحة -12

 المالٌة السوق هٌئة مجلس عن الصادرة السعودٌة العربٌة المملكة فً الشركات حوكمة الئحة من( 8) المادة تنص 12-1

 لم وما الحوكمة الئحة أحكام من تطبٌقه تم  ما اإلدارة مجلس تقرٌر فً ذكر الشركة على ٌتوجب أنه على( الحوكمة الئحة)

 التطبٌق. عدم أسباب بٌان مع تطبٌقه ٌتم

 المواد باستثناء تطبٌقها وتم الصادرة عن مجلس هٌئة السوق المالٌة الشركات حوكمة الئحة مواد بكافة الشركة إلتزمت 12-2

 :التالٌة

 التسلسل –المادة  رقم المادة مضمون والتفاصيل األسباب

تم عرض البند على الجمعٌة العامة العادٌة بتارٌخ 

 ة تتبع الشركم ولم تتم الموافقة علٌه، لذا فإن 15/14/1102

  المجال هذا فً األساسً النظام

ٌجب إتباع أسلوب التصوٌت التراكمً 

عند التصوٌت إلختٌار أعضاء مجلس 

 اإلدارة فً الجمعٌة العامة

 ب – 6

 الئحة من العاشرة المادة من( د) بالفقرةلم تلتزم الشركة 

( 3/5711) رقم الهٌئة تعمٌم على بناءا الشركات حوكمة

 المتضمن م20/01/1101 الموافق 07/11/0323 وتارٌخ

 من إبتداء الالئحة من العاشرة المادة من( د) الفقرة إلزامٌة

 للشركة العامة الجمعٌة تقر لم حٌث م،21/15/1102 تارٌخ

 والمعاٌٌر السٌاسات م15/14/1102 بتارٌخ المنعقدة

 إكتمالها لعدم نظرا اإلدارة مجلس فً للعضوٌة واإلجراءات

 تم قد واإلجراءات والمعاٌٌر السٌاسات هذه أن وحٌثأنذاك، 

 فسوف ، اإلدارة مجلس قبل من مؤخرا وإعتمادها إنجازها

 إلقرارها مقبلة عامة جمعٌة أول على بعرضها الشركة تقوم

وضع سٌاسات ومعاٌٌر وإجراءات 

واضحة ومحددة للعضوٌة فً مجلس 

اإلدارة ووضعها موضع التنفٌذ بعد 

 إقرار الجمعٌة العامة لها

 د  – 18

 

 الخاتمة – 13

وإذ ٌعرب مجلس اإلدارة عن شكره وتقدٌره لعمالء الشركة وجمٌع المساهمٌن الكرام على ما ٌولونها من ثقة غالٌة، فإن 

المجلس ٌسره أن ٌقدم خالص شكره وتقدٌره إلدارة الشركة والعاملٌن فٌها على جهودهم المخلصة التً بذلوها خالل العام 

 .والتً أسفرت عن تحقٌق ننائج جٌدة

 

 قالموف وهللا

 اإلدارة مجلس                                                                             


