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  لس ا
دارةجتقريرم
  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١إلى  م٢٠١٥ يناير ١من  للسنة المالية

 
  
  

قدم للسادة المساھمين الكرام تقريره السنوي يأن  تأمين التعاونيايس العربية لليسر مجلس إدارة شركة 
ناً أھم م ومتضم٣١/١٢/٢٠١٥مصحوباً بالقوائم المالية المدققة وا%يضاحات للسنة المالية المنتھية في 

  التطورات والنتائج المالية وأنشطة التشغيل وا%فصاحات حسب اللوائح وا1نظمة. 
 
  
١- � ا�نشطة الرئيسيةنواع تعريف بالشركة ووصف 
  

شركة مساھمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب  -للتأمين التعاوني (الشركة) ايس العربية  شركة
من قبل  العاممزاولة نشاط التأمين ب مصرح لھاو )ھـ٩/٨/١٤٣١(بتاريخ  )٢٠٥١٠٤٣٤٣١( السجل التجاري رقم

   ھـ.٢١/١٢/١٤٣٠ بتاريخ )٢٣/٢٠٠٩١٢ن/م ت ( بموجب الترخيص رقممؤسسة النقد العربي السعودي 
  

مين العام التأ منتجاتببيع وتسويق فقط وتقوم  داخل المملكة العربية السعودية لعمEئھا تمارس الشركة نشاط التأمين
  وھي كما يلي: 

 
  

وثيقة تأمين  - وثيقة تأمين المسؤولية المدنية العامة - وثيقة تأمين الجرائم المالية -  وثيقة تأمين الحوادث الشخصية
 - وثيقة تأمين اKموال - وثيقة تأمين اKخطار المھنية الطبية - وثيقة تأمين خيانة اKمانة - مسؤولية اصحاب العمل

وثيقة تأمين السفر ببطاقات  – وثيقة تأمين السفر - وثيقة تأمين المسؤولية المھنية - ن مسؤولية المنتجاتوثيقة تأمي
وثيقة التأمين على  - وثيقة التأمين الشامل للمقاولين -  وثيقة تأمين إصابات العمل -اKتمان وتأمين حماية المشتريات 
وثيقة  - وثيقة تأمين أخطار التركيب - لى المعدات اKلكترونيةوثيقة التأمين ع -  تلف المخزون داخل غرف التبريد

منتج  - وثيقة التأمين الشامل للممتلكات -  وثيقة التأمين الشامل للمساكن -  وثيقة تأمين الحريق - تأمين تعطل اQQت
رة ا1رباح الناتجة عن وثيقة تأمين خسا -  وثيقة تأمين اKQت والمعدات - وثيقة تأمين كسر الزجاج -  تأمين المركبات

وثيقة تأمين أجسام  - وثيقة تأمين النقل البحري -وثيقة تأمين النقل البري  - وثيقة تأمين توقف ا1عمال - تعّطل اKQت
 وثيقة التأمين الشامل للممتلكات - ) ABI( وثيقة التأمين الشامل للممتلكات - وثيقة تأمين مسؤولية الناقل - السفن

)LM7 (-  وثيقة تأمين ضد  – وثيقة تأمين الحماية الشاملة للمصارف -الشامل لمصوغي المجوھرات  تأمينالوثيقة
تأمين الحاسوب والجرائم  -تأمين المسؤولية المدنية للمؤسسات المالية  - وثيقة تأمين الحماية للمجموعات - ا%رھاب

تأمين على  - المھنية في المؤسسات المالية تأمين المخاطر -اKحتيال تأمين الحماية من مخاطر  - ا%لكترونية
  .تأمين مؤسسات الخدمات المالية -  ا%داريين و المسؤولين

  
 
وذلك للسنة  سھامھا في نتائج الشركةإعمال وثيرھا علي حجم ا1أوت التشغيلية فيما يلي بيان بنتائج ھذه القطاعاتو

   :م٣١/١٢/٢٠١٥المالية المنتھية 
  

ما نتاج ومثلت فئة السيارات قساط ا%أ% من اجمالي ٣٨٫٩٣ما نسبته  م٢٠١٥ممتلكات لعام مين الألقد مثلت فئة ت
  :وبيانھا كاKتي ،%٢٤٫٠٨% ومثلت باقي الفئات ما نسبته ٩٫٧٢ما نسبته مين الھندسة أكما مثل ت، %٢٧٫٢٧نسبته 

  

   الريا�ت) بآ�ف( م٣١/١٢/٢٠١٥نتھية مالسنة المالية ال

 البيان مين الممتلكاتأت مين السياراتأت ين الھندسةمأت اخرى ا�جمالي

 اجمالي اقساط التامين المكتتبة ١٠٤٫٦٢٣ ٧٣٫٢٨١ ٢٦٫١١٧ ٦٤٫٧٢٧ ٢٦٨٫٧٤٨

 صافي اقساط التامين المكتتبة ٧٫٥٣٤ ٧١٫٤٤١ ٧٫٤٢٧ ٣٤٫٢٩٧ ١٢٠٫٦٩٩

 صافي ا�قساط المكتسبة ٩٫٧٥٣ ٦٦٫٩٢٦ ٦٫٣٠٣ ٣٢٫٤٢٤ ١١٥٫٤٠٦



 
 

 ٢

 -٦٩٫٨٨٥   -٨٫٨٤٩   -٣٫٤٤١   -٤٣٫٣٣٥   -١٤٫٢٦٠  صافي المطالبات المتكبدة 

 -٢٣٫٣٣١   -٦٫٥٠٨   -٢٫٢٥٨   -٦٫٧٣٦   -٧٫٨٢٩  تكاليف اكتتاب الوثائق 

 ايراد عمولة اعادة التامين ١٣٫٠٨٩ ٦٨ ٥٫٢٠٨ ٥٫٧٩١ ٢٤٫١٥٦

 -١٫٦٣٥  مصاريف اكتتاب اخرى غير مصنفة         

 -٢٥٫٨٦٦          

مصاريف عمومية وادارية غير 
 مصنفة

 -٨٦          

مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا 
 غير مصنفة

 ايرادات عمولة خاصة غير مصنفة         ١٫٣٩٧

 -٥٢٧          

خسائر غير محققة من استثمارات 
 غير مصنفة

 ايرادات اخرى غير مصنفة         ١٫٧١٣

 صافي الفائض من عمليات التامين         ٢١٫٣٤٢

  
  

% من اجمالي اKقساط المكتتبة وفئة السيارات ما نسبته ٣٨٫٢٥ما نسبته  م٢٠١٤ لقد مثلت الممتلكات في عام
  :وبيانھا كاKتي ،%٢٤٫٧٧% والفئات اKخرى ما نسبته ١٤٫٥١والتأمين الھندسي ما نسبته  ،%٢٢٫٤٧

  

   الريا�ت) بآ�ف( م٣١/١٢/٢٠١٤نتھية مالسنة المالية ال

 البيان مين الممتلكاتأت اراتمين السيأت مين الھندسةأت اخرى ا�جمالي

 اجمالي اقساط التامين المكتتبة ٩٤٫٧٣٥ ٥٥٫٦٥٧ ٣٥٫٩٤٨ ٦١٫٣٥٦ ٢٤٧٫٦٩٦

 صافي اقساط التامين المكتتبة ١١٫٠٢١ ٥٤٫٥٢٥ ٨٫٠١٤ ٢٥٫٨٦١ ٩٩٫٤٢١

 صافي ا�قساط المكتسبة ٩٫٥٣٠ ٥٣٫١٢٢ ٦٫٤٧٩ ٢٥٫١٦٩ ٩٤٫٣٠٠

 -٥٤٫٥١٦   -٤٫٦٣٠   -٥٫٥١١   -٣٤٫٦١٠   -٩٫٧٦٥  المطالبات المتكبدة صافي 

 -٢١٫٢٦٦   -٥٫٧٩٠   -٢٫٧٨٩   -٥٫١٧٠   -٧٫٥١٧  تكاليف اكتتاب الوثائق 

 ايراد عمولة اعادة التامين ١٣٫١٣٥ ٢٧ ٥٫٨٣٣ ٥٫٩٧٦ ٢٤٫٩٧١

 -١٫٧٦٦  مصاريف اكتتاب اخرى غير مصنفة         

 -٢٥٫١٧٢          

مصاريف عمومية وادارية غير 
 مصنفة

 -٧٤١          

وك في تحصيلھا مخصص ديون مشك
 غير مصنفة

 ايرادات عمولة خاصة غير مصنفة         ٧٣٨

 -٢٧٤          

خسائر غير محققة من استثمارات غير 
 مصنفة

 ايرادات اخرى غير مصنفة         ١٨٣

 صافي الفائض من عمليات التامين         ١٦٫٤٥٧



 
 

 ٣

  ھم المخاطرأو الشركةل التوقعات المستقبلية �عماوصف الخطط والقرارات المھمة و -٢
  

 التوقعات المستقبلية 1عمال الشركة:
  

وافق مجلس اKدارة على استراتيجية العمل للسنوات الخمس القادمة والتي تھدف إلى تحسين قدرات الشركة التنافسية 
  لزيادة حصتھا في السوق، وتتم وضع خطط سنوية معتمدة بناًء على تقييم الوضع الحالي للسوق.

  
ستمر الشركة في مراقبة وتطوير إلى حد أبعد استراتيجيتھا بما يكفل إنماء وتطوير التأمين للشركات وسوف ت

والمؤسسات الصغيرة والكبيرة، وذلك بالتركيز على مخاطر جيدة باكتتاب ذو جودة في التأمين على الممتلكات 
  لحياة للموظفين. والتأمين الھندسي والبحري واKصابات والمنتجات المالية مزايا تأمين ا

  
وحصلت الشركة على الموافقة على منتجاتھا الرئيسية، كما أنھا تواصل العمل للحصول على الموافقة النھائية لجميع 
المنتجات، وكذلك تقديم منتجات مبتكرة ومتميزة وبيع أكثر من منتج في آن واحد إلى العمEء الحاليين، وتھدف الشركة 

  ة التأمين على المركبات.أيضاً على تحسين أداء محفظ
  

 الجمعية العامة:اجتماع 
  

م ١٦/٤/٢٠١٥ھـ الموافق ٢٧/٦/١٤٣٦في الخبر بتاريخ  الرئيسي بقرار من مجلس ا%دارة عقدت الشركة بمقرھا
  الجمعية العامة العادية، وتم خEل الجمعية الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية المتمثلة في اQتي:

  
  م). ٣١/١٢/٢٠١٤م إلى ١/١/٢٠١٤فقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية الخامسة (من . الموا١
  
  م).٣١/١٢/٢٠١٤م إلى ١/١/٢٠١٤. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية الخامسة (من ٢
  
  م.٢٠١٤. الموافقة على تقرير مجلس ا%دارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٣
  
. الموافقة على عقود فيھا مصلحة 1عضاء مجلس ا%دارة وكبار المساھمين والترخيص بھا لعام قادم والتي تشمل ٤

  العقود التالية:
  

a سعودي ويمثل المؤسسة الشيخ عبد` بن  ٣٨١٫٣٢٠أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 
  .عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس ا%دارة

  
a سعودي ويمثل الشركة  ٤٧٤٫٥٩٨ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة واKلكترونيات لمدة عام وبقيمة 

  عضو المجلس ا1ستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس ا1ستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.
  

a سعودي ويمثل الشركة  ٣٫٠٨٤عملية لمدة عام وبقيمة ج. عقد تأمين مركبات مع شركة الخدمات الفنية لbدوات ال
  عضو المجلس الدكتور فھد بن حامد دخيل.

  
a سعودي  ٦١٫٤١٨٫٠٤٤د. إسناد عمليات تأمين (إعادة تأمين اختياري و/أو اتفاقي) بمجموع أقساط مسندة 

آي إن إيه العالمية القابضة لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر، وتحت تحكم الشريك المؤسس شركة ايس 
المحدودة، ويمثلھا ثEثة أعضاء في مجلس ا%دارة وھم ا1ستاذ/ استيفن بريان ديكسون وا1ستاذ/ سيرج ميشيل 

  اوسوف وا1ستاذ/ سيد عمر علي شاه. 
  

جي ه. أبرمت الشركة عقد اجار مبنى المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع مؤسسة الخري
للتجارة وا%لكترونيات ويمثلھا عضو مجلس ا%دارة ا1ستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي و عضو مجلس 

  a سعودي.  ١٫٢٥٤٫٦٢١ا%دارة ا1ستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لمدة سنة قابلة للتجديد بمبلغ 
  

ملوكة لعضو مجلس ا%دارة ا1ستاذ/ محمد بن و. تتعامل الشركة مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات والم
عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عمEء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري، وبلغت قيمة 

  a سعودي. ٤٫٥٥٠٫٧٨٠التعامEت مبلغ 
  



 
 

 ٤

  ا1طراف ا1خرى.وتخضع ھذه العقود لجميع الشروط وا1حكام المعتمدة التي تطبقھا الشركة في تعاقداتھا مع 
  
  م.٢٠١٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس ا%دارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية ٥
  
. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام ٦

ست ويونغ وشركاھم محاسبون قانونيون والبسام م والبيانات المالية الربع سنوية، وھم شركة ارن٢٠١٥المالي 
  a سعودي. ٥٦٥٫٠٠٠محاسبون قانونيون واستشاريون وتحديد أتعابھم بمجموع مبلغ 

  
a سعودي عن كل اجتماع حضرة  ٣٫٠٠٠. الموافقة على صرف بدل حضور 1عضاء مجلس ا%دارة مبلغ ٧

اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة  a سعودي عن كل اجتماع حضرة من ١٫٥٠٠العضو ومبلغ 
الترشيحات والمكافآت ولجنة اKستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوھا من أجل حضور ھذه 

  a سعودي.  ٣٨١٫٩٨٠اKجتماعات بمجموع مبلغ 
  
a سعودي 1عضاء  ١٫١١٠٫٠٠٠موع مبلغ م بمج٢٠١٤. الموافقة على صرف المكافأة السنوية للسنة المالية ٨

  مجلس ا%دارة مقابل خدماتھم.
  
  م.٢٠١٤. الموافقة على توصية مجلس ا%دارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية ٩
  

ھـ الموافق ١٤/٨/١٤٣٦على انتخاب أعضاء مجلس ا%دارة المرشحين لفترة ثEث سنوات تبدأ من . الموافقة ١٠
(حصلت الشركة على موافقة المؤسسة بتاريخ  ل على موافقة مؤسسة النقد العربي السعوديم بعد الحصو١/٦/٢٠١٥
  ، علما بأنه تم اتباع طريقة التصويت العادي، وھم كالتالي:م)٢٣/٤/٢٠١٥ھـ الموافق ٤/٧/١٤٣٦

 ذي)ـ(غير تنفي    الشيخ عبد` بن عبدالعزيز الخريجي  .١
 ذي)ـ(غير تنفي     ا1ستاذ استيفن بريان ديكسون .٢
 ذي)ـ(تنفي  ا1ستاذ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي  .٣
 ذي)ـ(غير تنفي    1ستاذ سيرج ميشيل اوسوفا .٤
 تقل)سـ(م      الدكتور فھد بن حامد دخيل .٥
 ذي)ـ(غير تنفي    ا1ستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي .٦
 تقل)ـ(مس    المھندس نبيل بن يوسف جوخدار  .٧
 تقل)ـ(مس      ا1ستاذ باتريك لويسي  .٨
  ذي)ـ(غير تنفي      اذ سيد عمر علي شاه ا1ست .٩

  
  

 ادارة الشركة:
  

بعد موافقة الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين أعضاء مجلس ا%دارة لفترة ثEث سنوات أخرى تبدأ من 
د خEل اجتماعه المنعقالثالثة م، قام مجلس ا%دارة الجديد في أولى جلساته بدورته ١/٦/٢٠١٥ھـ الموافق ١٤/٨/١٤٣٦

م بتعيين رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأعضاء اللجان المنبثقة ١٠/٦/٢٠١٥ھـ الموافق ٢٣/٨/١٤٣٦بتاريخ 
  من المجلس على النحو التالي: 

  
 الشيخ/ عبد` بن عبدالعزيز الخريجي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.  .١
 ا1ستاذ/ استيفن بريان ديكسون نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.  .٢
 ا1ستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي العضو المنتدب.  .٣
 اللجنة التنفيذية:  .٤

 ا1ستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف (رئيس اللجنة)  .أ 
 ا1ستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي   .ب 
 ا1ستاذ/ استيفن بريان ديكسون   .ج 
 ا1ستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي   .د 
  ودانا1ستاذ/ فيجايار اغيافان فيEي  .ه 

 لجنة اKستثمار: .٥
 ا1ستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي (رئيس اللجنة)  .أ 
 ا1ستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف  .ب 
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 ا1ستاذ/ عبد` خلف اليوسف   .ج 
 ا1ستاذ/ ناصر شيخ  .د 

 لجنة المراجعة: .٦
 ا1ستاذ/ وھدان سليمان القاضي (رئيس اللجنة)  .أ 
 المھندس/ نبيل يوسف جوخدار  .ب 
 ا1ستاذ/ ضياء عEء مغربي  .ج 

 ت:آفاة الترشيحات والمكلجن .٧
 ا1ستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي (رئيس اللجنة)  .أ 
 ا1ستاذ/ استيفن بريان ديكسون   .ب 
 ا1ستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف   .ج 

 لجنة إدارة المخاطر: .٨
 ا1ستاذ/ سيد عمر علي شاه (رئيس اللجنة)  .أ 
 ا1ستاذ/ فيجايار اغيافان فيEيودان  .ب 
 ا1ستاذ/ غالب أسعد زماري  .ج 

  1ستاذ/ فيجايار اغيافان فيEيودان سكرتيراً لمجلس ا%دارة.ا .٩
  
  

 تجديد تصريح الشركة بمزاولة نشاط التأمين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي:
  

موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد  م٣٠/٩/٢٠١٥ھـ الموافق ١٧/١٢/١٤٣٦بتاريخ  استلمت الشركة
ھـ الموافق ٢٠/١٢/١٤٣٦تأمين في فرع التأمين العام وذلك لمدة ثEث سنوات تبدأ بتاريخ التصريح بمزاولة نشاط ال

  م. ٣١/٨/٢٠١٨ھـ الموافق ١٩/١٢/١٤٣٩م وتنتھي بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٥
 

 : الدوليةالمحاسبة  تطبيق معايير
  

يق ھذه المعايير لجميع القوائم تؤكد الشركة أن القوائم المالية أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي، وسوف تستمر بتطب
  المالية المعدة عن الفترات المالية القادمة. 

 
  أھم المخاطر التي تواجه الشركة:

 
  فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجھھا الشركة والطرق المتبعة من قبل ا%دارة للتقليل منھا:

  
  ادارة مخاطر التأمين وإعادة التأمين

التأمين ھي احتمالية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التيقن حيال القيمة الناتجة من  ان المخاطر المدرجة تحت عقد
المطالبة. كما ھي الحال في طبيعة عقود التأمين، فإن ھذه المخاطر عشوائية وK يمكن التنبؤ بھا. ان المخاطرة 

بلغ المطالبة المبلغ عنھا. يتم الرئيسية التي تواجھھا الشركة بموجب ھذه العقود ھي وقوع الحدث المؤمن عليه وم
تقليل مخاطرة الشركة في الخسائر بتنويع ھذه المخاطر على محفظة واسعة من العقود بحيث تقلل تأثرھا فيما لو وقع 

  الحدث بشكل منفرد.
  

ان اKجراءات والسياسات المتعلقة باKكتتاب والحجوزات واجراءات وحدود وصEحيات اKكتتاب الواضحة ھي التي 
نظم بشكل دقيق اKشخاص المخولين بالقيام بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين والظروف التى يتم بھا. يتم التأكد من ت

تطبيق ھذه النظم بشكل دوري كما تتم مراقبة التطورات في السوق العالمي واKقليمي والمحلي. واذا ما تطلب اKمر، 
  تھا الى اسس اKكتتاب.يتم التفاعل مباشرة مع ھذه التطورات وترجم

  
ان مقياس مراقبة المخاطر الرئيسي بالنسبة لمخاطر التأمين يكمن في تحويل ھذه المخاطر الى طرف ثالث من خEل 
إعادة التأمين. يتم وضع عملية إعادة التأمين المسندة على أساس نسبي وغير نسبي مع حدود احتجاز مختلفة تبعا 

إعادة التأمين بحيث K تكون الشركة معتمدة على معيد تأمين واحد أو عقد إعادة  لخطوط اKعمال. يتم تنويع عقود
  تأمين واحد.

  
يستخدم إعادة التأمين %دارة مخاطر التأمين. بالرغم من ان الشركة لديھا ترتيبات إعادة تأمين، اK ان ھذا K يعفي 

Kيزال قائما بالنسبة %عادة التأمين المسند الشركة من مسؤوليتھا كمؤمن رئيسي وبذلك فإن التعرض لمخاطر ا K ئتمان
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الى الحد الذي يكون عنده معيد التأمين غير قادر على الوفاء بمسؤوليته ضمن ترتيبات إعادة التأمين ھذه. تقلل الشركة 
م مراقبته من مخاطر اKئتمان ھذه بالدخول في ترتيبات إعادة تأمين مع معيدي تأمين ذوي تصنيفات ائتمانية جيدة يت

على اساس دوري. يتم النظر في الجدارة اKئتمانية لمعيدي التأمين بشكل سنوي وذلك بمراجعة قوتھم المالية قبل ابرام 
أي عقد معھم. تتم مراقبة مخاطر اKحتياطي بمراقبة المخصصات لمطالبات التأمين التي تم تسليمھا ولم تتم تسويتھا 

  صص اذا دعت الحاجة لذلك.بعد بشكل منتظم وبتعديل ھذا المخ
  

  تكرار المطالبات وخطورتھا
يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات وخطورتھا بالعديد من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئيسي، باKكتتاب في تأمين 

ن الممتلكات والھندسة والمركبات والحوادث العامة والتأمين الطبي والتأمين البحري. تعتبر ھذه الفئات من التأمي
باستثناء السياسات الھندسية الممتدة بصفة عامة كعقود تأمين سنوية 1نه يتم في العادة، ا%بEغ عن وسداد المطالبات 

  خEل فترة زمنية قصيرة. وھذا من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.
  

  أ ) الممتلكات
ا1ضرار من الحريق ومخاطر التلف العرضي وغيرھا تكتتب عقود تأمين الممتلكات، حيث يتمثل الخطر الرئيسي في 

من المخاطر الناجمة المتعلقة بھا، بالرجوع إلى قيمة اKستبدال أو أساس التعويض مع القيم المناسبة للمصلحة المؤمن 
تويات ما تكلفة إعادة بناء أو ترميم الممتلكات المتضررة، والوقت المستغرق للرجوع بالعمليات لمس عليھا. تعتبـــــــر

قبل وضع ما قبل الخسارة في حالة تعطل العمل،  من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات. فيما يتعلق 
  بتراكم المحتجزات المتعلقة بنشاط الممتلكات، فانه يتم تغطيتھا من خEل إتفاقيات إعادة تأمين نسبية وغير نسبية.

  
   ب) الھندسة

ندسية الكثير من المخاطر الممتدة ومنھا كافة مخاطر التشييد وكافة مخاطر المقاولين وبوالص يندرج ضمن ا1عمال الھ
التأمين السنوية ضد أعطال الماكينات، كافة مخاطر الماكينات، معالجة البيانات اKلكترونية وتلف المخزون وتوقف 

كافة مخاطر المقاولين تغطي مشروعات عدة العمل نتيجة 1عطال الماكينات. إن بوالص تأمين كافة مخاطر التشييد/ 
يتم تغطيتھا بشكل كاف طوال فترة المشروع. إن اختيار المخاطر وا%كتتاب المناسب ھو معيار ربحية ھذا القطاع. 

   من خEل اتفاقيات ھندسية نسبية وغير نسبية. 
  

  ج) المركبات
في المطالبات المتعلقة بالمركبات المؤمنة والتلف في  بالنسبة للتأمين على المركبات، تتمثل عناصر المخاطر الرئيسية

ممتلكات الجھات اKخرى. كما ان التعويضات المتعلقة بالوفاة تتم حسب القوانين المعمول بھا في المملكة العربية 
  السعودية. 
  

ن مركبة في تتم تغطية ھذه المخاطر عن طريق اتفاقيات فائض الخسارة لكل حادث والتى تغطي ايضا تضرر أكثر م
  الحادث الواحد.

  
  د) التأمين الطبي

ان التأمين الطبي إلزامي في المملكة العربية السعودية،  وتكون الحدود والتغطيات محددة من قبل مجلس الضمان 
. ان إختيار المجموعات المغطاه، التسعير المناسب وفاعلية إدارة المطالبات ھي أساس ربحية الصحي التعاوني

  ). ٢٧ھذا القطاع من ا1عمال. ان أعمال التأمين الصحي قد توقف خEل ھذا العام (إيضاح  اKكتتاب في
  

  ه) الحوادث العامة
يتم اKكتتاب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث مثل فقدان المال والحوادث الشخصية وتعويضات العمال والسفر 

الخسائر أو ا1ضرار ھو من العوامل الرئيسية التي تؤثر في ومسؤولية الطرف الثالث والتعويضات المھنية. إن حجم 
  مستوى المطالبات.

  
  و) التأمين البحري

يعتبر العنصر الرئيسي للخطر في التأمين البحري ھو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن عليھا أو التلف في بدن السفينة 
رة الكلية أو الجزئية.  ان مدى الخسارة أو بسبب الحوادث المختلفة مما يؤدى إلى مطالبات للتعويض عن الخسا

الضرر ھو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات. تم إجراء ترتيبات %عادة التأمين مع شركات إعادة 
  .التأمين من خEل اتفاقيات إعادة تأمين نسبية وغير نسبية
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  تركز مخاطر التأمين

التأمين واKلتزام به لعملية اKكتتاب،  بالحد من تركز المخاطر. ان الحد  تقوم الشركة عند تعريف أي نوع من مخاطر
من النطاق المكاني بموجب عقد التأمين البحري النسبي وبوجود مستوى ثالث (فائض الخسارة) لحماية التراكمات 

مخاطر غير جوھري على صافي المحتجزات الكافية للحفاظ على التركيز. فيما يتعلق بالحوادث العامة فان تركز ال
وتقوم اKتفاقية المتعلقة بفائض الخسارة بتحديد كفايته. ليس لدى الشركة اية مطالبات جوھرية يكون مبلغ وتوقيت 

  الدفع لھا غير محدد خEل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.
  

  المخاطر المتعلقة با:طار التنظيمي
المحلية في المملكة العربية السعودية. إن ھذه ا1نظمة K تتطلب فقط تخضع عمليات الشركة لمتطلبات ا1نظمة 

الحصول على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر 
  العجز وا%فEس من قبل شركات التأمين ولتمكينھا من سداد التزاماتھا غير المتوقعة عند نشوئھا.

  
  طر ا
ئتمان مخا

تمثل مخاطر اKئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اQخر لخسارة مالية. 
بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة، تمثل مخاطر اKئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية 

  المالي.المفصح عنھا في قائمة المركز 
  

  فيما يلي بيان بالسياسات وا%جراءات المطبقة لتقليل مخاطر اKئتمان التي تتعرض لھا الشركة :
  

تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جھات معترف بھا وذات سمعة ائتمانية جيدة. وتكمن   -
معھا عن طريق اKئتمان للتحقق والدراسة من سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمEء الذين يودون التعامل 

الناحية ا%ئتمانية. إضافة إلى ذلك، تتم مراقبة المبالغ المطلوبة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة 
 مستمرة لتقليل تعرض الشركة للديون المعدومة.

ع حدود إئتمان لكل وكيل تسعي الشركة الي الحد من المخاطر المتعلقة بالوكEء والوسطاء وذلك بوض  -
  ووسيط، ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

تدار المحفظة اKستثمارية للشركة من قبل لجنة اKستثمار وذلك طبقاً للسياسة اKستثمارية المعتمدة من لجنة   -
 اKستثمار.

لتعامل فقط مع بنوك فيما يتعلق بمخاطر ا%ئتمان الناتجة عن الموجودات المالية ا1خرى، تقوم الشركة با  -
 تجارية ذات مركز مالي قوي وتصنيفات ائتمانية جيدة.

  K يوجد تركز جوھري على مخاطر ا%ئتمان داخل الشركة.  -
  

  مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على توفير اKموال الكافية لسداد التزاماتھا المرتبطة عند بالمطلوبات المالية. 

مخاطر السيولة من عدم القدرة علي بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتة العادلة. تتم مراقبة متطلبات  وقد تنشأ
السيولة شھرياً، وتقوم ا%دارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات عند نشوئھا. يستثمر جزء كبير من 

  للبيع واستثمارت محتفظ بھا بغرض المتاجرة. أموال الشركة في ودائع 1جل واستثمارات متاحة
  

  ھيكل السيولة 
K توجد أي مطلوبات مالية بتاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وھي كلھا 

  مستحقة السداد وفق ا1سس المذكورة أعEه.
  

 مخاطر العم;ت ا�جنبية
جة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف ا1جنبي. تتمثل مخاطر العمEت المخاطر النات

تتعرض الشركة للتقلبات في أسعار الصرف ا1جنبي في إطار عملھا الطبيعي. ولم تجر الشركة خEل السنة معامEت 
ت مقابل الدوKر ھامة بعمEت غير الa السعودي والدوKر ا1مريكي. وحيث إن سعر صرف الa السعودي ثاب

  ا1مريكي، فE تشكل ا1رصدة بالدوKر ا1مريكي مخاطر عمEت ھامة.
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  مخاطر أسعار العمو:ت
تنشأ مخاطر أسعار العموKت عن تذبذب في القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية 1داة مالية ما نتيجة التغيرات في 

ت المالية بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار العموKت الناتجة أسعار العموKت السائدة في السوق. تعّرض ا1دوا
  عن التدفقات النقدية، بينما ا1دوات المالية بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطر عمولة القيمة العادلة.

  
تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموKت بشأن بعض الودائع 1جل واKستثمارات المحتفظ بھا بغرض المتاجرة 

Kستثمارات المتاحة للبيع. تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموKت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار وا
  العموKت.

  
  مخاطر أسعار السوق 

ان مخاطر أسعار السوق ھي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لbداة المالية نتيجة للتغيرات في 
عار السوق، سواء كانت ھذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باستثمار بعينه أو بالجھة المصدرة له أو بأي عوامل أخرى أس

  .تؤثر على كافة ا1دوات المالية المتداولة بالسوق
  

  مخاطر أسعار ا�سھم
اطر أسعار ا1سھم قسم اKستثمارات تنشأ مخاطر أسعار ا1سھم من التغيرات في القيم العادلة Kستثمارات ا1سھم. ويدير مخ

بالشركة وتنشأ مخاطر أسعار اKسھم غير المدرجة في السوق المالية من المحفظة اKستثمارية للشركة. وتدير الشركة تلك 
المخاطر من خEل التنويع في استثماراتھا فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ووضع حدود لbدوات واKستثمارات الفردية 

  الية والتركيز الصناعي.وا%جم
  

 إدارة رأس المال 
يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان ا1موال الكافية في حالة ا%فEس. 

  كما وضعت الشركة أھداف أخرى للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقيق أغراضھا وزيادة المنفعة للمساھمين.
 

الشركة، بصورة منتظمة، بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير حجم العجز بين مستويات رأس المال المسجلة تقوم 
والمطلوبة. يتم إجراء التعديEت على مستويات رأس المال الحالي على ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص 

رأس المال، يجوز للشركة تعديل مقدار توزيعات ا1رباح المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة. وللحفاظ على أو تعديل ھيكل 
بالكامل بمتطلبات رأس المال  التزمتيعتقد مجلس ا%دارة بأن الشركة قد المدفوعة للمساھمين أو إصدار أسھم. 

  المفروضة من جھات خارجية خEل فترة القوائم المالية المعروضة.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 ٩

   خيرةالخمس ا�المالية  للسنوات ائج أعمالھنتا أصول وخصوم الشركة و -٣
  

  الشركة:وخصوم أصول  �
  

 البيان  م٢٠١٥  م٢٠١٤ م٢٠١٣ م٢٠١٢ م٢٠١١

 )باKQفقائمة المركز المالي ( a سعودي a سعودي a سعودي a سعودي a سعودي

 موجودات عمليات التأمين          
 استثمارات ونقد لدى البنوك  ١٣١٫١٨١ ٩٨,٤٣٥ ٨٦٫٩٤٢ ٨٥٫٣٨٥ ١٠٢٫٦٢٢
 ذمم مدينة ، صافي  ٦٧٫٧٦٩ ٦٧,٧٦٦ ٥٠٫١٤٧ ٣٩٫٦٧٥ ٥٢٫٨٢١

 موجودات أخرى  ٢٦٠٫٥٤١ ٢٤٢,٢٣٣ ١٦١٫٥٣٣ ٨٢٫٩٠٣ ١١٠٫٠٥٩
 مجموع موجودات عمليات التأمين  ٤٥٩٫٤٩١ ٤٠٨,٤٣٤ ٢٩٨٫٦٢٢ ٢٠٧٫٩٦٣ ٢٦٥٫٥٠٢

 موجودات المساھمين          
 استثمارات ونقد لدى البنوك  ١٣٩٫٩٠٣ ١٤٠,١١٣ ١٣٠٫٧٧٠ ١١٧٫٣٨٤ ٧٩٫٧١٢

 موجودات أخرى  ٧٣٫٦٣٨ ٦٩,٣٢٥ ٧٢٫٣٩١ ٨٢٫٦٥٦ ١٢١٫١٣٧
 مجموع موجودات المساھمين  ٢١٣٫٥٤١ ٢٠٩,٤٣٨ ٢٠٣٫١٦١ ٢٠٠٫٠٤٠ ٢٠٠٫٨٤٩
 مجموع الموجودات  ٦٧٣٫٠٣٢ ٦١٧,٨٧٢ ٥٠١٫٧٨٣ ٤٠٨٫٠٠٣ ٤٦٦٫٣٥١

 مطلوبات عمليات التأمين         
 ذمم معيدي التأمين  ٤٠٫٦٦٤ ٤١,١٤٠ ١٩٫٥١٣ ١٤٫٦٤٢ ٢٤٫٧٧٢

 ياطيات فنيةتاح  ٣٤٥٫١٠٦ ٣٠١,٧٩٢ ٢١٥٫١٦١ ١٢٩٫٢٨١ ١٣٩٫٢٧١
 مطلوبات أخرى  ٧٣٫٧٢١ ٦٥,٥٠٢ ٦٣٫٩٤٨ ٦٤٫٠٤٠ ١٠١٫٤٥٩
 مجموع مطلوبات عمليات التأمين  ٤٥٩٫٤٩١ ٤٠٨,٤٣٤ ٢٩٨٫٦٢٢ ٢٠٧٫٩٦٣ ٢٦٥٫٥٠٢

 مطلوبات وحقوق المساھمين         
 مطلوبات المساھمين  ١٧٫٤٥٨ ٢٢,٤٧٤ ٢٩٫١٠٠ ٣٧٫٥٨٣ ٥٩٫٩٥١

 حقوق المساھمين  ١٩٦٫٠٨٣ ١٨٦,٩٦٤ ١٧٤٫٠٦١ ١٦٢٫٤٥٧ ١٤٠٫٨٩٨
 مجموع مطلوبات وحقوق المساھمين  ٢١٣٫٥٤١ ٢٠٩,٤٣٨ ٢٠٣٫١٦١ ٢٠٠٫٠٤٠ ٢٠٠٫٨٤٩
 مجموع المطلوبات  ٦٧٣٫٠٣٢ ٦١٧,٨٧٢ ٥٠١٫٧٨٣ ٤٠٨٫٠٠٣ ٤٦٦٫٣٥١

 
  نتائج أعمال الشركة: �

  
 (بآKف الرياKت) البيان  م٢٠١٥  م٢٠١٤ م٢٠١٣ م٢٠١٢ م٢٠١١

 قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض          
 إجمالي اقساط التأمين المكتتبة  ٢٦٨٫٧٤٧ ٢٤٧,٦٩٦ ٢٤٩٫٠٦٢ ٢٠٨٫٦٠٧ ٢٢٤٫٦٦٩
 صافي أقساط التأمين المكتسبة  ١٢١٫٣٥٥ ١٠١٫٦٩٢ ١٢١٫٠٧٢ ١٠٩٫٥٤٩ ٩٩٫٣٦٨
 عمولة إعادة التأمين   ٢٤٫١٥٦ ٢٤,٩٧٢ ٢١٫٩٥٧ ٢٦٫٨٦٠ ٢١٫٠١٩

 إيرادات تأمين أخرى  ١٫٧١٣ ١٨٣ ٥٩ ٤٨ ٤٥
 إيرادات استثمارات وإيرادات أخرى  ٨٧٠ ٤٦٤ ٨٩٤ ٦٨١ ٢١٣

 مجموع اKيرادات  ١٤٨٫٠٩٤ ١٢٧٫٣١١ ١٤٣٫٩٨٢ ١٣٧٫١٣٨ ١٢٠٫٦٤٥
 المدفوعةإجمالي المطالبات   ١١٧٫٦٩٣ ١١٩,٨٠٨ ١٠٣٫٧٦٧ ٧٣٫٧٤٩ ٧٧٫٨٨٤
 صافي المطالبات المتكبدة  ٦٩٫٨٨٦ ٥٤,٥١٦ ٦٩٫٠١٣ ٥٢٫٣٤٥ ٤٩٫٧٧٤
 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين  ٢٤٫٩٦٦ ٢٣,٠٣٢ ٢٣٫٠٥٢ ٢٢٫٤٦١ ٢٠٫١٣٠
 مصاريف تأمين فائض الخسارة  ٥٫٩٤٨ ٧,٣٩٣ ٤٫٨٩٣ ٦٫٥٣٧ ٥٫٢٠٢

 مصاريف أخرى  ٢٥٫٩٥٢ ٢٥,٩١٣ ٢٦٫٩٠٥ ٢٤٫١٥٧ ٢٤٫٦١٩
 مجموع التكاليف والمصاريف  ١٢٦٫٧٥٢ ١١٠٫٨٥٤ ١٢٣٫٨٦٣ ١٠٥٫٥٠٠ ٩٩٫٧٢٥
 صافي الفائض بعد حصة المساھمين  ٢٫١٣٤ ١٫٦٤٦ ٢٫٠١٢ ٣٫١٦٤ ٢٫٠٩٢

 الفائض المتراكم نھاية الفترة  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 قائمة دخل المساھمين          

 إيرادات استثمارات وأتعاب إدارة  ١٫٣٦٣- ٤٫٤٣٩ ١٫٢٤٠ ٩٩٧ ٣١٥
 إيرادات أخرى  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠



 
 

 ١٠

 حصة المساھمين من صافي الفائض  ١٩٫٢٠٨ ١٤,٨١١ ١٨٫١٠٧ ٢٨٫٤٧٤ ١٨٫٨٢٨
 مصروفات عمومية وإدارية  ٣٫٩٠٤ ٣,٥٣٩ ٣٫٤٦٢ ٣٫٥٢٠ ٣٫١٥٧

 صافي ربح (خسارة) الفترة  ١٣٫٩٤١ ١٥٫٧١١ ١٥٫٨٨٥ ٢٥٫٩٥١ ١٥٫٩٨٦
  

 قائمة التدفقات النقدية: �
  

  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  التدفقات النقدية (بآKف الرياKت)
  قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

  ١٩٫١٩٧  ١٥٫٣١٦-  ٢٫٣٤٢  ١٢٫٤٤٤  ٣٣٫٧٣٢  صافي النقد من المستخدم في ا1نشطة التشغيلية 
  ٣٨١-  ١٦٫٩٢١-  ٩٦٨-  ٥٫٠٠٧-  ١١٫٧١٢-   اKستثمارية صافي النقد من المستخدم في ا1نشطة 

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  صافي النقد من المستخدم في ا1نشطة التمويلية  
  ١٨٫٨١٦  ٣٢٫٢٣٧-  ١٫٣٧٤  ٧٫٤٣٧  ٢٢٫٠٢٠  صافي الزيادة (النقص) في النقد

  ٨٣٫٨٠٦  ١٠٢٫٦٢٢  ٧٠٫٣٨٥  ٧١٫٧٥٩  ٧٩٫١٩٦  النقد في بداية العام
  ١٠٢٫٦٢٢  ٧٠٫٣٨٥  ٧١٫٧٥٩  ٧٩٫١٩٦  ١٠١٫٢١٦  النقد في نھاية العام

  التدفقات النقدية للمساھمين
  ٢٠٧  ٣٧٫٦٣٦  ١٣٫٣٨٦  ٥٫٩٨٢  ٣٫٣٢٠  غيلية صافي النقد من المستخدم في ا1نشطة التش

  ٣٠٫٠٠٠-  ٣٠٫١٣٦  ٠  ٢١٫٠٩٦-  ٢٨٫١٧٣-  صافي النقد من المستخدم في ا1نشطة اKستثمارية  
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  صافي النقد من المستخدم في ا1نشطة التمويلية  

  ٢٩٫٧٩٣-  ٦٧٫٧٧٢  ١٣٫٣٨٦  ١٥٫١١٤-  ٢٤٫٨٥٣-  صافي الزيادة (النقص) في النقد
  ٧٦٫٩٧٣  ٤٧٫١٨٠  ١١٤٫٩٥٢  ١٢٨٫٣٣٨  ١١٣٫٢٢٤  داية العامالنقد في ب

  ٤٧٫١٨٠  ١١٤٫٩٥٢  ١٢٨٫٣٣٨  ١١٣٫٢٢٤  ٨٨٫٣٧١  النقد في نھاية العام
  
  

 قائمة التغيرات في حقوق المساھمين: �
 

 (بالa السعودي) البيان رأس المال احتياطي نظامي مستبقاهأرباح  المجموع 

 
 ٢٠١٤يناير  ١ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٨٫٣٨٣٫٤٧٧ ٥٥٫٦٧٨٫١٨٩ ١٧٤٫٠٦١٫٦٦٦

 صافي الربح للسنة ٠ ٠ ١٥٫٧١٠٫٩٦٩ ١٥٫٧١٠٫٩٦٩
 دخلالزكاة وضريبة ال ٠ ٠ )٢٫٨٠٨٫٩٢٤( )٢٫٨٠٨٫٩٢٤(
المحول الى ا�حتياطي  ٠ ٣٫١٤٢٫١٩٤ )٣٫١٤٢٫١٩٤( -

 النظامي
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢١٫٥٢٥٫٦٧١ ٦٥٫٤٣٨٫٠٤٠ ١٨٦٫٩٦٣٫٧١١
 ٢٠١٥يناير  ١ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢١٫٥٢٥٫٦٧١ ٦٥٫٤٣٨٫٠٤٠ ١٨٦٫٩٦٣٫٧١١

 صافي الربح للسنة ٠ ٠ ١٣٫٩٤٠٫٥٨٠ ١٣٫٩٤٠٫٥٨٠
 دخلال زكاة و ضريبةال ٠ ٠ )٤٫٨٢١٫٠٠٨( )٤٫٨٢١٫٠٠٨(
المحول الى ا�حتياطي  ٠ ٢٫٧٨٨٫١١٦ )٢٫٧٨٨٫١١٦( 

 النظامي
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٤٫٣١٣٫٧٨٧ ٧١٫٧٦٩٫٤٩٦ ١٩٦٫٠٨٣٫٢٨٣

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 

 ١١

  الجغرافي 
يرادات الشركةالتحليل  -٤
  

 بناًء على توزيعھا الجغرافي في المملكةa السعودي) لف (با1الجدول التالي مجموع أقساط التأمين المكتتبة  ُيفصل
  ، مع العلم بأنه ليس لدى الشركة أي فروع خارج المملكة:ومقارنتھا بالعام السابق

  
قساط التأمين أ

 لعام المكتتبة
 م٢٠١١

قساط التأمين أ
لعام  المكتتبة
 م٢٠١٢

قساط التأمين أ
لعام  المكتتبة
 م٢٠١٣

قساط التأمين أ
لعام  المكتتبة
 م٢٠١٤

قساط التأمين أ
لعام  المكتتبة
  م٢٠١٥

 المنطقة

 الشرقية  ١٤٢٫٦٨٦  ١٤٤٫٥٨٩  ١٥٣٫٤٠٢ ١٢٧٫٨٩١ ١٣٠٫٩١٣
 الوسطى  ٦٢٫٢١٨  ٥٧٫٩٩٤  ٥١٫٣٥٩ ٤٤٫٥٥١ ٥٢٫٩٠٢
 الغربية  ٦٣٫٨٤٣  ٤٥٫١١٤  ٤٤٫٣٠٢ ٣٦٫١٦٦ ٤٠٫٨٥٥

 المجموع  ٢٦٨٫٧٤٧  ٢٤٧٫٦٩٧  ٢٤٩٫٠٦٣ ٢٠٨٫٦٠٨  ٢٢٤٫٦٧٠
  
 
  الفروقات الجوھرية في النتائج التشغيلية والتوقعات المعلنة -٥
  

الف a  ١٥٫٧١١الف a مقابل  ١٣٫٩٤١مبلغ  م٢٠١٥بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل لعام   .أ 
 .%)١١٫٢٧ره (بانخفاض قد م٢٠١٤لعام 

 م. a٢٠١٤ لعام  a١٫٥٧ مقابل  ١٫٤مبلغ  م٢٠١٥بلغت ربحية السھم لعام   .ب 
 ٢٠٫٤٧٢بلغ فائض عمليات التأمين مخصوما منھا عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)   .ج 

 %.٢٨٫٠١بارتفاع وقدره  م٢٠١٤الف a لعام  ١٥٫٩٩٣الف a مقابل 
الف a للعام  ٢٤٧٫٦٩٦الف a مقابل  ٢٦٨٫٧٤٧مبلغ  م٢٠١٥اقساط التأمين المكتتبة لعام  بلغ اجمالي  .د 

الف  ١٢٠٫٧٠٠مبلغ  م٢٠١٥%، كما بلغ صافي اقساط التامين المكتتبة لعام ٨٫٥بارتفاع وقدره  م٢٠١٤
 %.٢١٫٤بارتفاع وقدره  م٢٠١٤الف a للعام  a٩٩٫٤٢٢ مقابل 

الف a للعام  ٥٤٫٥١٦الف a مقابل  ٦٩٫٨٨٦مبلغ  م٢٠١٥لمتحملة لعام بلغ صافي المطالبات ا  .ه 
 %.٢٨٫١٩بارتفاع وقدره  م٢٠١٤

 م٢٠١٤الف a للعام  ٤٦٤الف a مقابل  ٨٧٠مبلغ  م٢٠١٥بلغ عائد استثمارات حملة الوثائق للعام   .و 
الف a  ١٫٣٦٣مبلغ  م٢٠١٥%، كما بلغت خسائر  استثمارات المساھمين للعام ٨٧٫٥بارتفاع وقدره 

 . %)١٣٠٫٧١وذلك بانخفاض قدره ( م٢٠١٤الف a للعام  ٤٫٤٣٩مقابل ارباح 
% والى اKرتفاع في ٢٨٫١٩لى الزيادة في المطالبات المتحملة بنسبة إيعود سبب اKنخفاض في اKرباح   .ز 

في عائد استثمارات المصاريف العمومية واKدارية لكل من حملة الوثائق والمساھمين والى الخسائر 
 المساھمين.

ان القوائم المالية قد اعدت وفقا للمعايير الدولية 1عداد التقارير المالية وليس وفقا للمعايير المحاسبية   .ح 
  المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية.

بعض البنود في تم احتساب ربحية السھم بناء على الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وكما تم اعادة تبويب   .ط 
  بيانات المقارنة لتتوافق مع الفترة الحالية.

  
 المعايير المحاسبية -٦
  

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ولم يتم إعدادھا وفقاً لمعايير المحاسبة 
وجود أي فروقات جوھرية أو أثر مالي على القوائم  المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية وتؤكد الشركة عدم

  وفقاً للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية. كنتيجة %عداد القوائم الماليةالمالية 
 
 الشركات التابعة -٧
  

  K تمتلك الشركة أي شركة تابعة لھا. 
 
 تفاصيل ا�سھم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة -٨
  

  فاصيل لعدم وجود شركات تابعة للشركة.K توجد أية ت



 
 

 ١٢

 سياسة توزيع ا�رباح -٩
  

الصادر من  K تخرج سياسة الشركة في توزيع ا1رباح عن القواعد الواردة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
ة يعية التأسيس، والقواعد الواردة بالنظام ا1ساسي للشركة والذي تم إعتماده من قبل الجممؤسسة النقد العربي السعودي

 ) من النظام ا1ساسي للشركة على سياسة توزيع أرباح المساھمين على الوجه التالي:٤٤تنص المادة (، وللشركة
  

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. )١
%) من ا1رباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ھذا ٢٠يجنب ( )٢

Kحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.التجنيب متى بلغ ا 
للجمعية العامة العادية بناءاً على اقتراح مجلس ا%دارة أن تجنب نسبة مئوية من ا1رباح السنوية الصافية  )٣

 لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررھا الجمعية العامة.
 %) من رأس المال المدفوع.K٥ تقل عن ( يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين )٤
 يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين بوصفه حصة من ا1رباح أو يحول إلى حساب ا1رباح المبقاة. )٥
) من ٤يجوز بقرار من مجلس ا%دارة توزيع أرباح دورية تخصم من ا1رباح السنوية المحددة في الفقرة ( )٦

  والصادرة من الجھات المختصة.لك ھذه المادة وفقاً للقواعد المنظمة لذ
 

وصف لملكية أي شخص يملك أسھم ذات ا�حقية في التصويت (عدا أعضاء مجلس ا
دارة وكبار التنفيذيين  - ١٠
 وأزواجھم وأو:دھم القصر)

  
قاموا  )عدا أعضاء مجلس ا%دارة وكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوKدھم القصر( تقر الشركة بعدم وجود أشخاص

  ) من قواعد التسجيل وا%دراج الصادرة من ھيئة السوق المالية.٤٥الشركة بأي حقوق بموجب المادة (بإبEغ 
 

 وصف ملكية أعضاء مجلس ا
دارة وكبار التنفيذيين وأزواجھم وأو:دھم القصر - ١١
  

جي كل على الخري بن عبدالكريم محمدستاذ/ ا1الخريجي وبن عبدالكريم عبدالعزيز ستاذ/ ا1 ا1عضاء يمتلك كل من
 . ايس العربية للتأمين التعاوني % من أسھم شركة٧٫٤ما يقارب نسبة  بشكل غير مباشر حده 

 
شاه علي سيد عمر ا1ستاذ/ وسوف و ميشيل اسيرج ا1ستاذ/ و استيفن بريان ديكسونا1ستاذ/  ا1عضاء يمثل كل منو

% في الشركة، وتم ٣٠بحصة مساھمة قدرھا  وھي مساھم مؤسس المحدودة شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة
موزعة بالتساوي لكل من في الشركة المحدودة  شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة حصةسھم من  ٣٫٠٠٠حجز 

  1عضاء الثEثة الممثلين للشركة.ا
  

لشيخ عبد` بن ا لرئيس مجلس اKدارةسھم من حصة الشركة العالمية لخدمات التجارة والتعھدات  ١٫٠٠٠وتم حجز 
لصالح  نبيل بن يوسف جوخدارسھم من محفظة العضو المھندس/  ١٧٤. وتم حجز أيضا عدد عبدالعزيز الخريجي

  .باتريك لويسيالعضو ا1ستاذ/ 
  

  وصف 1ي مصلحة تعود 1عضاء مجلس ا%دارة وأزواجھم وأوKدھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة
  
  م

  
  حةاسم من تعود له المصل

    نھاية العام  بداية العام
  صافي التغيير 

  
  أدوات الدين  عدد ا1سھم  أدوات الدين  عدد ا1سھم  نسبة التغيير

الشيخ عبد` بن عبدالعزيز   ١
  الخريجي

٠  ٠  ١٫٠٠٠  ٠  ١٫٠٠٠  -  

  -  ٠  ٠  ١٫٠٠٠  ٠  ١٫٠٠٠  استيفن بريان ديكسون  ٢
  %١٥  ٩٦٫٢٥٠  ٠  ٧٣٦٫٢٥٠  ٠  ٦٤٠٫٠٠٠  عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي  ٣
  %١٥  ٩٦٫٢٥٠  ٠  ٧٣٦٫٢٥٠  ٠  ٦٤٠٫٠٠٠  محمد بن عبدالكريم الخريجي  ٤
  -  ٠  ٠  ١٫٠٠٠  ٠  ١٫٠٠٠  سيرج ميشيل اوسوف  ٥
  %٦٨-  ٦٧٦ -  ٠  ٣٢٤  ٠  ١٫٠٠٠  نبيل بن يوسف جوخدار  ٦
  %٨٦-  ٨٥٦ -  ٠  ١٤٤  ٠  ١٫٠٠٠  د. فھد بن حامد دخيل  ٧
  %٨٣-  ٨٢٦ -  ٠  ١٧٤  ٠  ١٫٠٠٠  باتريك لويسي  ٨
  -  ٠  ٠  ١٫٠٠٠  ٠  ١٫٠٠٠  سيد عمر علي شاه  ٩
  

أية حصة مباشرة أو غير مباشرة أوKدھم القصر أو زواجھم بخEف ما أفصح أعEه، ليس 1ي من كبار التنفيذيين أو أ
 في أسھم الشركة.  



 
 

 ١٣

 القروض على الشركة - ١٢
  

  . ذلكسواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير  تقر الشركة بعدم وجود أي قروض عليھا
  

  وصف لفئات أدوات دين أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب وما شابھھا - ١٣
  

شركة سعودية ذات مسئولية شركة نجم لخدمات التأمين ( اسھم في سعودي a ١٫٩٣٢٫٠٧٨تم استثمار مبلغ 
  محدودة).

 
١٤ -   

أسھم أو حقوق خيار أو  تقر الشركة بعدم وجود أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى
 مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة.

 
١٥ -   

 تقر الشركة بعدم وجود أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة 1ي أدوات دين قابلة لEسترداد. 
  

 جتماعات مجلس ا
دارةا - ١٦
  

عات وسجل اين الجدول التالي زمن انعقاد ھذه ا%جتم، ويبم٢٠١٥خEل سنة  اجتماعات ٤اجتمع مجلس إدارة الشركة 
  الحضور الفعلي لbعضاء:

 
  )٤إجتماع (  )٣إجتماع (  )٢إجتماع (  )١إجتماع (  اسم العضو

  م١٥/١٠/٢٠١٥  م١٠/٦/٢٠١٥  م١٦/٤/٢٠١٥  م١٤/١/٢٠١٥
  نعم  K  نعم  نعم  الشيخ عبد` بن عبدالعزيز الخريجي

  نعم  نعم  نعم  نعم  استيفن بريان ديكسون
  نعم  نعم  نعم  نعم  عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

  نعم  نعم  نعم  نعم  سيرج ميشيل اوسوف
  نعم  نعم  نعم  نعم  محمد بن عبدالكريم الخريجي

  نعم  نعم  نعم  نعم  سيد عمر علي شاه
  نعم  نعم  نعم  نعم  نبيل بن يوسف جوخدار

  K  نعم  نعم  نعم  د. فھد بن حامد دخيل
  نعم  نعم  منع  نعم  باتريك لويسي

 
  صفقات الشركة وأطراف ذوي الع;قة - ١٧
  

a سعودي لشركات تعود ملكيتھا بشكل  ٩٤٢٫٥٧٠بمجموع لمدة سنة واحدة  مختلفة أصدرت الشركة وثائق تأمين
  مباشر وغير مباشر 1طراف ذوي العEقة، ويبين الجدول التالي تفاصيل ھذه الوثائق: 

  
  مجموع ا1قساط  وثيقة التأميننوع   طرف ذوي العEقة  اسم الشركة  م
الشيخ عبد` بن رئيس المجلس   مؤسسة الخريجي  ١

  عبدالعزيز الخريجي
 الحريقو ا1موالو تأمين المركبات

  .النقل البحريو
٣٨٤٫٢٦٥  

شركة الخريجي للتجارة   ٢
  واKلكترونيات

عبدالعزيز بن عضو المجلس ا1ستاذ/ 
وعضو المجلس عبدالكريم الخريجي 

  محمد بن عبدالكريم الخريجي ا1ستاذ/

إصابات و الحريقو المركبات تأمين
  .المسؤولية العامة الشاملةو العمل

٥٥٨٫٣٠٥  

 
مصلحة �حد أعضاء مجلس ا
دارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير  فيھا أو كانت فيھا عقود الشركةأعمال و - ١٨

  المالي أو �ي شخص ذي ع;قة بأي منھم
  

مع فرع الرياض مبنى المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر و انيمبسنة قابلة للتجديد اجار  لمدةأبرمت الشركة عقد 
ا1ستاذ/ ضو مجلس ا%دارة يدخل في ملكيتھا بشكل غير مباشر كل من عو لكترونياتتجارة واKالخريجي لل شركة

 ١٫٢٦٧٫٦٢٧بمبلغ  يم الخريجيو عضو مجلس ا%دارة ا1ستاذ/ محمد بن عبدالكر عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
  a سعودي. 



 
 

 ١٤

  
والمملوكة لعضو مجلس لمدة سنة تجدد تلقائياً،  مؤسسة مركز الصيانة العامة للسياراتمع  عقد الشركة وأبرمت

لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عمEء الشركة المؤمنة بشكل غير  ا%دارة ا1ستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي
   خEل السنة.  a سعودي ٤٫٧٩٩٫٠٠٢بلغت امEت تعبقيمة  حصري

  
لشريك ا ومتحكمة من قبل اختياري لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشرإعادة تأمين بإسناد وقامت الشركة 

ويمثلھا ثEثة أعضاء في مجلس ، لمدة سنة تجدد تلقائياً المحدودة شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة المؤسس 
سيد عمر علي شاه، ويبين وا1ستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف وا1ستاذ/  استيفن بريان ديكسونوھم ا1ستاذ/ ا%دارة 

  الجدول التالي تفاصيل ھذه التعامEت: 
  
مجموع أقساط التأمين   اسم الشركة   م

  المسندة
مجموع العموKت 

  المكتسبة
مجموع المطالبات 

  المتكبدة
١  ACE American Insurance, USA. ١٩٥٫٠٨٥ ٨٠٣٫٩٧١ ٧٫٧٧١٫٦٠٧  
٢  ACE Australia ١٫٠٢٣٫٥٨٢ ١٠٢٫١٤٤ ١٫٠٣٦٫٨٤٤  
٣  ACE Canada ٠ ١٨٫٦٠٣ ١٥٦٫٤٧٧  
٤  ACE European Group Branches ١٥٫٤٣٧  ٩٩٤٫٣٥٨  ٥٫٣١٨٫٢٦٢  
٥  ACE Singapore ٠ ٧٫٦٢٨ ٢٥٫٦٥٠  
٦  ACE MENA ٧٧٨٫٦٩٦ ٧٣٢٫٤٧٩ ٣٫٦٧٢٫٥٣١  
٧  ACE Tempest Re ٢٥٫٧٧٧٫١٩٣ ٥٫٢٣٧٫٤٣٣ ١٨٫٨١٠٫٩٨٧  
٨  ACE Korea ١٫٦٤٧٫٧٢٧  ٠  ٠  
٩  ACE New Zealand ٠  ٧٫٥٩٥  ١٩٫١٢٦  

  ٢٩٫٤٣٧٫٧١٩ ٧٫٩٠٤٫٢١١ ٣٦٫٨١١٫٤٨٤ المجموع
 
 

 تنازل أحد أعضاء مجلس ا
دارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض - ١٩
  

منصب العضو المنتدب منذ بداية تعيينه  تنازل ا1ستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي عن رواتب ومخصصات
 م. ٢٧/٦/٢٠١١ھـ الموافق ٢٥/٧/١٤٣٢بتاريخ 

 
 تنازل أحد المساھمين عن ا�رباح - ٢٠
  

  .الشركة عن أي حقوق في ا1رباح أحد مساھميبموجبه تنازل ترتيبات أو اتفاق K يوجد أي 
 
 

 قيمة المدفوعات النظامية - ٢١
  

  :م٢٠١٥نظامية خEل السنة المالية نذكر فيما يلي بيان بقيمة المدفوعات ال
  
  قيمتھا (بالa السعودي)  الجھة المستفيدة  وأسبابھا وصف المدفوعات النظامية المستحقة  س
بموجب نظام مراقبة  تكاليف التفتيش وا%شراف  ١

  شركات التأمين التعاوني 
  ١٫٢٨٥٫٢٠٦  مؤسسة النقد العربي السعودي

ة سجل بموجب اتفاقية إدار رسوم خدمات  ٢
  مساھمي الشركة

  ١٨٠٫٠٠٠  السوق المالية السعودية (تداول)

٣  Kم انظبموجب  جتماعية للموظفينالتأمينات ا
  ت اKجتماعيةاالتأمين

  ٨٤٠٫٦٦٤  المؤسسة العامة للتأمينات اKجتماعية

رسوم الزكاة وضريبة الدخل بموجب نظام   ٤
  الزكاة ونظام ضريبة الدخل

  ١٫٩٧٧٫٠٦٣  مصلحة الزكاة والدخل

  ٢٫٢٢٠٫٨٠٦  مصلحة الزكاة والدخل ضريبة العقود  ٥
  ١٥٣٫٨٨٠  مكتب العمل والجوازات    رسوم تأشيرات العمل والسفر  ٦
  ٣٧٫٣٧٢  الغرف التجارية  رسوم اشتراك  ٧

  ٦٫٦٩٤٫٩٩١  المدفوعات النظاميةمجموع 
  



 
 

 ١٥

  استثمارات أو احتياطيات لمصلحة موظفي الشركة - ٢٢
  

 a ٧٫١٢٣٫٩٣٣مبلغ  م٢٠١٥الخدمة الخاص بالموظفين في نھاية السنة المالية تعويض ترك تم وضع احتياط 
  .سعودي

 
 اقرارات - ٢٣
  

 نفذبالشكل الصحيح وأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وأعدت يقر مجلس ا%دارة بأن سجEت الحسابات 
  مواصلة نشاطھا.قدرة الشركة على في بفعالية، ويقر أيضاً بأنه K يوجد أي شك يذكر 

  
 تحفظات المحاسبين الخارجيين على القوائم المالية السنوية  - ٢٤
  

  ورد لفت انتباه في تقرير المحاسبين الخارجيين كالتالي: 
  

) وليس طبقا IFRSقامت الشركة بإعداد القوائم المالية طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية الخاصة بالتقارير المالية (
  .اسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعوديةللمعايير المح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 

 ١٦

  وا
فصاح حسب اللوائح النظامية: ا:لتزامات
  
 

تقر الشركة بتطبيق جميع مواد وأحكام Kئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھيئة السوق المالية ما عدا ما   .أ 
  ذكر أدناه:

  
  أسباب عدم التطبيق  نص المادة  رقم المادة

يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند   ب -  ٦
التصويت %ختيار أعضاء مجلس ا%دارة في 

  الجمعية العامة. 

تعمل الشركة حالياً على الحصول على موافقة 
النظام ا1ساسي  مواد الجھات المختصة لتعديل

أسلوب التصويت Kعتماد تطبيق للشركة 
Kختيار أعضاء مجلس  عند التصويت التراكمي

ا%دارة في الجمعية العامة، وبعد الحصول على 
الموافقات الEزمة سوف يطرح ھذا التعديل 

    للجمعية العامة غير عادية %قراره.
يجب على المستثمرين من ا1شخاص ذوي   د -  ٦

الصفة اKعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن 
فصاح ا% –مثل صناديق اKستثمار  –غيرھم 

عن سياساتھم في التصويت وتصويتھم الفعلي 
في تقاريرھم السنوية، وكذلك ا%فصاح عن 
كيفية التعامل مع أي تضارب جوھري 
للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق 

  ا1ساسية الخاصة باستثماراتھم. 

K يوجد من المEك الرئيسيين أو مساھمين 
 صوتوا في اجتماعات الجمعية العامة أشخاص

ذوي الصفة اKعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة 
عن غيرھم كصناديق اKستثمار مثEً، وبالتالي 
  فإن التزام تطبيق الشركة لھذه المادة K ينطبق. 

 ھـ – ١٠
  )٥و  ١(فقرة 

وضع سياسة مكتوبة تنظم العEقة مع أصحاب 
جل حمايتھم وحفظ حقوقھم، المصالح من أ

  تغطي:
اب المصالح في حالة . آليات تعويض أصح١

انتھاك حقوقھم التي تقرھا ا1نظمة وتحميھا 
  العقود.

  . مساھمة الشركة اKجتماعية.٥

الشركة تعويضات  تتبع: ١بالنسبة للفقرة 
لح حسب ما تنص عليه ا1نظمة ا1صحاب المص

وضع سياسة الشركة K تنوي وبالتالي  ،والعقود
  . مكتوبة منفصلة لھذا الغرض

  
: تعمل الشركة حالياً لوضع ھذه ٥قرة بالنسبة للف

   السياسة كما تتطلب نص المادة. 
 –K يجوز للشخص ذي الصفة اKعتبارية   ط – ١٢

الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين 
التصويت على  –ممثلين له في مجلس ا%دارة 

  اختيار ا1عضاء اQخرين في مجلس ا%دارة. 

أي حق 1ي ا1ساسي للشركة K يحدد  النظام
شخص ذي الصفة اKعتبارية بتعيين ممثلين له 
في مجلس ا%دارة، وبالتالي فإن التزام تطبيق 

  الشركة لھذه المادة K ينطبق. 
  
 

 أسماء الشركات المساھمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتھا:  .ب 
  

  لمساھمة ا1خرى: العضوية الحالية لمجالس ا%دارة في شركات اتفاصيل 
  
  طبيعة العضوية  تاريخ التعيين  المنصب  اسم الشركة  طبيعة الشركة  اسم العضو  م
 اسمنتشركة   مدرجة  محمد بن عبدالكريم الخريجي   ١

  السعودية
عضو 
  مستقل

  بصفته الشخصية  م٥/١/٢٠١٣

الشركة العربية   مدرجةغير   محمد بن عبدالكريم الخريجي   ٢
  لصناعة الورق

  بصفته الشخصية  م٢٠١٢  يغير تنفيذ

عبدالعزيز بن عبدالكريم   ٣
  الخريجي 

شركة الخزف   مدرجة
  السعودي

عضو غير 
  تنفيذي

ممثل عن شركة   م١/٤/٢٠١٣
  الخريجي لEستثمار

 Arope Insurance  غير مدرجة  باتريك لويسي  ٤
Company 
Lebanon 

عضو غير 
  تنفيذي

  بصفته الشخصية  م١٩٩٥

 Russian Re  درجةغير م  سيرج ميشيل اوسوف  ٥
Moscow 

عضو غير 
  تنفيذي

  بصفته الشخصية  م٢٠٠٦

 Arope Insurance  مدرجةغير   سيرج ميشيل اوسوف  ٦
Company 

  بصفته الشخصية  م١٩٩٥عضو غير 



 
 

 ١٧

Lebanon تنفيذي  
عضو غير  ACE Egypt  غير مدرجة  سيرج ميشيل اوسوف  ٧

  تنفيذي
  بصفته الشخصية  م٢٠٠٤

عضو غير  ACE Life Egypt  رجةغير مد  سيرج ميشيل اوسوف  ٨
  تنفيذي

  بصفته الشخصية  م٢٠٠٤

 Corporation  غير مدرجة  سيرج ميشيل اوسوف  ٩
Optimum 

عضو غير 
  تنفيذي

  بصفته الشخصية  م٢٠٠٣

عضو غير  Optimum Vie  غير مدرجة  سيرج ميشيل اوسوف  ١٠
  تنفيذي

  بصفته الشخصية  م٢٠٠٣

 Optimum  غير مدرجة  سيرج ميشيل اوسوف  ١١
Reinsurance 

عضو غير 
  تنفيذي

  بصفته الشخصية  م٢٠٠٣

 ACE Insurance  غير مدرجة  سيرج ميشيل اوسوف  ١٢
Limited Pakistan 

عضو غير 
  تنفيذي

ايس آي ان ايه   م٢٠٠٤
العالمية القابضة 

  المحدودة
 ACE Arabia  غير مدرجة  استيفن بريان ديكسون  ١٣

Insurance 
Company 

عضو غير 
  تنفيذي

  بصفته الشخصية  م١/٣/٢٠١١

 ACE Insurance  غير مدرجة  استيفن بريان ديكسون  ١٤
Limited Pakistan 

عضو غير 
  تنفيذي

ايس آي ان ايه   م٢٠١١
العالمية القابضة 

  المحدودة
 ACE Insurance  غير مدرجة  سيد عمر علي شاه  ١٥

Limited Pakistan 
عضو غير 

  تنفيذي
ايس آي ان ايه   م٢٠٠٥

العالمية القابضة 
  لمحدودةا

  
  

 تكوين مجلس ا%دارة وتصنيف أعضائه:  .ج 
 

  

  اسم العضو  رقم
  تصنيف العضوية

  مستقل  غير تنفيذي  تنفيذي
(رئيس عبد` بن عبدالعزيز الخريجي الشيخ   ١

    √    المجلس)

    √    (نائب الرئيس) استيفن بريان ديكسون  ٢
      √  (العضو المنتدب) الخريجي بن عبدالكريم عبدالعزيز  ٣
    √    الخريجي بن عبدالكريم محمد  ٤
    √    وسوفميشيل اسيرج   ٥
  √      د.فھد حامد دخيل  ٦
  √      نبيل يوسف جوخدار  ٧
  √      باتريك لويسي  ٨
    √    سيد عمر علي شاه  ٩

  
 
 لجان مجالس ا%دارة الرئيسة ومھماتھا:  .د 

 
 اللجنة التنفيذية: .١

 

 وصف مختصر Kختصاصات اللجنة:
  

تقديم التوصيات إلى مجلس ا%دارة حول الموضوعات الھامة مثل الخطط تتولى اللجنة التنفيذية 
ويقوم مجلس ا%دارة بتفويض اللجنة التنفيذية للقيام بمھامه في بعض  ،ا%ستراتيجية وخطط العمل

  الحاKت. 
 

  

 أعضاء اللجنة:
  

  (رئيس اللجنة) سيرج ميشيل اوسوف ا1ستاذ/ .١



 
 

 ١٨

  ريجي عبد الكريم الخ بن عبد العزيزا1ستاذ/  .٢
  استيفن بريان ديكسون ا1ستاذ/  .٣
 عبد الكريم الخريجي  بن محمدا1ستاذ/  .٤
  فيجايار اغيافان فيEيودانا1ستاذ/  .٥

 

  اجتماعات ٨ عدد اجتماعاتھا:
 

 لجنة ا
ستثمار: .٢
 

 وصف مختصر Kختصاصات اللجنة:
  

تنفيذھا والموافقة  وا%شراف على اKستثماريةالسياسة  مراقبة ومراجعةبمھام  اKستثمارتقوم لجنة 
  .اKستثماريةعلى أنشطة ا%ستثمار ومراقبة أداء المحافظ 

 
  

 أعضاء اللجنة:
  

 (رئيس اللجنة)عبد الكريم الخريجي بن محمد ا1ستاذ/  .١
 ا1ستاذ/ سيرج ميشيل أوسوف  .٢
  عبد` خلف اليوسفاKستاذ/  .٣
  اKستاذ/ ناصر جميل شيخ .٤

 

   اجتماعات  ٦ عدد اجتماعاتھا:
  

 لمراجعة:لجنة ا .٣
 

 وصف مختصر Kختصاصات اللجنة:
  

تقوم لجنة المراجعة بمھام تفعيل توصيات مجلس ا%دارة فيما يتعلق با%شراف على التقارير المالية 
للشركة وتقييم مدى كفاية عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وتقييم ومراقبة عمليات إدارة 

  .التدقيق الداخلي والمراقبة النظامية
 

  

 أعضاء اللجنة:
  

 وھدان بن سليمان القاضي (رئيس اللجنة)ا1ستاذ/  .١
 نبيل بن يوسف جوخدار ھندس/مال .٢
  اKستاذ/ ضياء بن عEء مغربي .٣

 

  اجتماعات ٦ عدد اجتماعاتھا:
 

 ت:آفالجنة الترشيحات والمك .٤
 

 وصف مختصر Kختصاصات اللجنة:
  

رشيح لعضوية مجلس ا%دارة ت والترشيحات مسؤولة عن التوصيات بالتآفاتكون لجنة المك
والمراجعة السنوية لjحتياجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضوية مجلس ا%دارة، كما تقوم 

كما  شأن التغييرات التي يمكن إجراءھا،اللجنة بمراجعة ھيكل مجلس ا%دارة ورفع التوصيات في 
  .التوظيفشراف على ھيكلة الشركة وا%تقوم بدراسة 

 
  

 اللجنة:أعضاء 
  

  (رئيس اللجنة)عبد الكريم الخريجي  بن عبد العزيزا1ستاذ/  .١
  سيرج ميشيل اوسوف ا1ستاذ/  .٢
  استيفن بريان ديكسون ا1ستاذ/  .٣

 اجتماعات ٥ عدد اجتماعاتھا:
  
  
 



 
 

 ١٩

 لجنة إدارة المخاطر: .٥
 

 وصف مختصر Kختصاصات اللجنة:
  

ة وعمل التوصيات المتعلقة بإدارة تجتمع اللجنة لمراجعة تقارير مدير المخاطر لتقديم المشور
مخاطر الشركة التي تعتبر ذي مجازفة عالية الى مجلس ا%دارة. وتدار المخاطر في كل منطقة من 
قبل مدراء خطوط معنيين ورؤساء أقسام، ولقد قامت اللجنة بوضع نظام لجنة إدارة المخاطر 

   سب ا1صول من قبل مجلس ا%دارة.الذي تم اعتمادھا ح واKستراتيجياتوسياسات إدارة المخاطر 
 

  

 أعضاء اللجنة:
  

  (رئيس اللجنة) سيد عمر علي شاها1ستاذ/  .١
   ا1ستاذ/ فيجايار اغيافان فيEيودان  .٢
 ا1ستاذ/ غالب أسعد زماري  .٣
   ا1ستاذ/ عبدالعليم خان .٤

 اجتماعات ٣ عدد اجتماعاتھا:
  
  
  

  :ودي)(بالa السع تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة  .ه 
  

ا1عضاء الغير   ا1عضاء التنفيذيون  البيان
  تنفيذيون

من كبار  ٥ما تلقاه   ا1عضاء المستقلون
التنفيذيين بما فيھم 
الرئيس التنفيذي 
ومدير ا%دارة المالية 
ممن تلقوا أعلى 

المكافآت 
  والتعويضات

  ٣٨٠٫٠٠٠  ٣٤٥٫٠٠٠  ٦٣٧٫٥٠٠  ١٢٠٫٠٠٠  المكافآت السنوية
  -  ٤٢٫٠٠٠  ١٢١٫٥٠٠  ٣١٫٥٠٠  بدل اKجتماعات

مصاريف أخرى 
  )(سفر وإقامة

٢٢٠٫٨٦١  ٣٦٫١٨٩  ١١٢٫٦٧٠  ٣٢٠  

الرواتب 
  والتعويضات

-  -  -  ٢٫٨٨٢٫٤٧٢  

  ٣٫٤٨٣٫٣٣٣  ٤٢٣٫١٨٩  ٨٧١٫٦٧٠  ١٥١٫٨٢٠  المجموع
  
   

 على الشركة: والقيد اKحتياطي المفروضالعقوبات   .و 
  

الصادر من مؤسسة  نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيمن المادة الرابعة عشر بناءاً على نظام الشركة ا1ساسي و
% من رأس مال الشركة بإسم مؤسسة النقد ١٠وديعة نظامية بنسبة قامت الشركة بإيداع النقد العربي السعودي، 

 العربي السعودي.
  
  

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:  .ز 
  

 رقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خEل ما يلي: تم إعداد اجراءات ال
منبثقة من مجلس ا%دارة تقدم تقاريرھا بصورة دورية ومنتظمة، ويتم تحديد مناطق الضعف اللجنة مراجعة  .١

 في المستقبل.  ھاعدم تكرارلوالعمل على وضع الضوابط وا%جراءات 
السنوية من قبل لجنة المراجعة وترفع  طخطاللرقابة الداخلية تعتمد متخصصة في التدقيق الداخلي واات إدار .٢

 تقاريرھا لھا بشكل مستقل، وتتضمن مEحظات المراجعة وا%جراءات المتخذة لمعالجة ھذه المEحظات. 



 
 

 ٢٠

يتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من قبل المراجعين الخارجيين، وكذلك أعمال التفتيش  .٣
 من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. الغير المجدولي و/أو الدور

 
قد أسفرت نتائج م، و٢٠١٥وأجرت لجنة المراجعة تقييماً شامEً لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة لعام 

Kلتزام عدداً من المراجعات لقياس فعالية عمليات إدارة المخاطر واأيضاً ، وأجرت اللجنة تھاالمراجعة عن كفاي
تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية. وقامت  تيجراءات الاKنتائج أن الوالحوكمة، وأكدت 

لجنة بعرض بعض المسائل الجوھرية على مجلس اKدارة مع اقتراح اجراءات تصحيحية محددة لتقوم ادارة الشركة ال
 بتنفيذھا. 

  
ركة وجد أن اجراءات الرقابة الداخلية فعالة وتقوم بالدور المطلوب الذي يضمن عدم وبشكل عام فإن مجلس ادارة الش

 حدوث تجاوزات، وتقر بعدم وجود أي مEحظات جوھرية قد توثر على أعمال الشركة.
  
  
  

  :الخاتمة
المجلس عم;ء الشركة الكرام على ما يولونه اياھا من ثقة عاليه، ويسر ل هتقديره وشكرعن  مجلس ا
دارةيعرب 

في  متقدمةأن يقدم خالص شكره وامتنانه للسادة المساھمين والذين لھم دوراً أساسياً في تطوير الشركة وجعلھا 
ومدرائھا سوق التأمين في المملكة كما يحرص المجلس أن يعبر عن شكره الجزيل وتقديره 
دارة الشركة 

  ي أسفرت عن تحقيق نتائج متميزة ومتواصلة بإذن X. العاملين فيھا على جھودھم المخلصة طوال ھذه الفترة والتو
  
  

  .... وX ولي التوفيق                
  مجلس ا:دارة                                       


