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  مساهمي شرآة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني    المحترمين/ السادة المكرمين 
  المملكة العربية السعودية –الخبر 

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته وبعد،،،
  

ة         ال الشرآة عن السنة المالي ذا الستعراض أعم يسرنا أن نلتقي معكم في اجتماع الجمعية العامة العادية ه
ة  اريخ المنتهي اب ا  31/12/2010بت رآة وحس ة للش ة العمومي ع الميزاني ن واق ائر ألم م اح والخس رب

د               ة من مؤسسة النق ات الرقابي دى الهيئ ا ل ة المعمول به وائح واألنظم م التطورات بحسب الل ومتضمنًا أله
  .العربي السعودي وهيئة السوق المالية ومجلس الضمان الصحي التعاوني

  

  :أهم التطورات: أوًال
  :تقييم أصول والتزامات الشرآة -1

أمين ش      اري للت اد التج رآة االتح ات ش يم أصول والتزام ة تقي ن عملي رآة م ت الش د أن انته ب .م.بع
ة ( واري  ) مقفل ر االآت دققي الحسابات والخبي ارير م ديم تق ىوتق م   إل ي السعودي، ت د العرب مؤسسة النق

أمين  استالم خطاب الموافقة النهائي على نقل األصول وااللت زامات الخاصة بشرآة االتحاد التجاري للت
ل المحفظة     إلى) مقفلة(ب .م.ش اريخ نق حسابات شرآة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني اعتبارًا من ت

  .م 1/1/2009الموافق 
  

ك   31/12/2010وبهذا فإن البيانات المالية المقدمة لحضراتكم عن الفترة المنتهية بتاريخ  م تتضمن تل
  .وااللتزامات آنفة الذآراألصول 

  

 :دارة الشرآةإانتخاب مجلس  - 2
ادة  ًا للم اريخ ألمن نظام الشرآة ا) 13(طبق د قامت الشرآة بت اب 27/10/2010ساسي فق تح ب م بف

ة  ة السوق المالي ع هيئ ع مساهمي الشرآة من خالل اإلعالن في موق داول للترشح  -الترشيح لجمي ت
  .م5/1/2014 إلىم 6/1/2011والتي تمتد من  للدورة الثانية اإلدارةلعضوية مجلس 

   
ذي أسفر   5/1/2011وقد عقدت الشرآة اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ  عن  م لهذا الغرض وال

  .للدورة الثانية اإلدارةانتخاب أعضاء مجلس 
  
  
 :المنتخب اإلدارةاجتماع مجلس  - 3

س   ام مجل اع    اإلدارةق اء اجتم ور انته اع ف ب باالجتم يس   المنتخ اب رئ ة النتخ ة العادي ة العام الجمعي
  :المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وعلية فقد أسفر االجتماع عن التشكيل التالي

   اإلدارةرئيس مجلس    -     صالح العلي الراشد/ انتخاب السيد  -
   اإلدارةنائب رئيس مجلس   -  سليمان عبدالرحمن الصالح/ انتخاب السيد  -
  مؤسس -العضو المنتدب   -  عباس عبدالقادر عبدالجليل /انتخاب السيد  -
   اإلدارةعضو مجلس   -       سليمان حمد الداللي/ السيد  -
   اإلدارةعضو مجلس   -  عبدالرحمن عبدالرحمن البنعلي/ السيد  -
   اإلدارةعضو مجلس   -      عبداهللا مهنا المعيبد/ السيد  -
   دارةاإلعضو مجلس   -       حمد محمد العرينان/ السيد  -
   اإلدارةعضو مجلس    -    فهد عبدالرحمن المعجل/ السيد  -
   اإلدارةعضو مجلس   -     عبداللطيف عزمي عبدالهادي/ السيد  -
   اإلدارةعضو مجلس   -    محمد عبدالرحمن العفالق/ السيد  -

  
د       - 4 ا بع ع دوائره اءات ا   أاستكملت الشرآة تأسيس جمي دها بالكف م رف ة والمالي   إلن ت ة والفني ى  داري ة وعل

 :مستوى جميع فروع الشرآة في محافظات المملكة الرئيسية، وتشمل تلك الدوائر على
 .العليا اإلدارة  . أ
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 الدائرة الفنية  . ب
 المالية اإلدارة. ج
 داريةإلدائرة الشؤون ا.  د
 دائرة التدقيق الداخلي. هـ
 دائرة االلتزام. و
 دائرة تقنية المعلومات. ز
 دائرة المبيعات. ح
 عمالألوير ادائرة تط. ط
 دائرة خدمات العمالء  . ي
 

ة     توى المملك ى مس رآة عل وظفي الش دد م غ ع د بل نهم  ) 156(وق عوديون م كل الس ) 78(موظف ش
  %).50(موظفًا على مختلف المستويات الوظيفية في الشرآة بنسبة سعودة بلغت 

 :نشاط الشرآة التشغيلي - 5
أمي  أمين      يتلخص نشاط شرآة االتحاد التجاري للتأمين وإعادة الت ديم خدمات الت اوني الرئيسي بتق ن التع

أمين     إلىوإعادة التأمين بكافة أنواعها باالستناد  ة شرآات الت مبادئ التأمين التعاوني ووفقًا لنظام مراقب
ة    ة التنفيذي اوني والئحت ية     والتع ة الرئيس ا الجه ي السعودي باعتباره د العرب تحت إشراف مؤسسة النق
  .تأمينالمسؤولة عن مراقبة قطاع ال

   
د العربي السعودي     هذا ومن الجدير بالذآر أن الشرآة قد حصلت على موافقات نهائية من مؤسسة النق

ى لفرع تأمين المرآبات وفرع التأمين الطبي وفرع التأمين البحري وفرع التأمين الهندسي باإلضافة   إل
  .موافقات مؤقتة لباقي فروع التأمين التي تمارسها الشرآة

   
ارس ا تم افة     آم هم باإلض ة األس وال حمل تثماري ألم اط االس رآة النش ىالش ة   إل وال حمل تثمار أم اس

تثمر     إلىالوثائق طبقًا لسياسة استثمارية متحفظة  ال المس ديل رأس الم حد ما بحيث تضمن على أقل تع
  .محاولة تحقيق أعلى عائد ممكن على االستثمار إلىباإلضافة 

       
  :ات المهمة والتطلعات المستقبلية للشرآةوصف الخطط والقرار: ثانياًً

اريخ               ذ ت غيلي من اط التش دء بالنش م الب د أن ت ًة بع ة خاص ًى ثابت تقبل بخط و المس رآة نح ع الش تتطل
أمين     1/1/2009 اد التجاري للت م وبعد االنتهاء من عملية نقل المحفظة التأمينية الخاصة بشرآة االتح
ة. (ب.م.ش دة  ) مقفل رآة قاع ت للش ي أمن اح      والت ي إلنج اد الرئيس كلون العم الء يش ن العم عة م واس

ة  إلىمساعي الشرآة في الوصول  ق     . مصاف الشرآات الكبرى في المملك وم الشرآة بتطبي وسوف تق
  :سياساتها التالي ذآرها لتحقيق النتائج المرجوة

افة       - أ رآة باإلض دى الش ودة ل ة الموج ى العمال ز عل ىالترآي وادر الج   إل ف الك ى توظي ل عل دة العم ي
  .والترآيز على الخبرات الوطنية السعودية وتأهيلهم لشغل مراآز قيادية بالشرآة

 .العمل على فتح فروع جديدة للشرآة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية  - ب
ك          الترآيز   - ج ات تل ة للمشارآة بحصص من تأمين ة المؤسسات الحكومي دى آاف على تأهيل الشرآة ل

 .المؤسسات
ترات   -  د ي من خالل            التمسك باس ادي للشرآة في السوق المحل ع الري ى الموق اظ عل يجية الشرآة للحف

 .سياسة اآتتابية محافظة ومنطقية
ات     -هـ رفع وتطوير آفاءة دائرة تكنولوجيا المعلومات في الشرآة بما يسهم في حسن سير وانتظام عملي

 .الشرآة وخدمة عمالءها بالشكل األمثل
 .رة المخاطر التي تبنتها الشرآةاالستمرار في تطبيق سياسة إدا  - و
 .الحصول على تصنيف عالمي للشرآة من قبل وآاالت التصنيف العالمية المعتمدة إلىالسعي   - ز

وادر من               -ح     ًا لتوظيف آ ا فعلي دء به م الب الترآيز على خطة سعودة الوظائف من خالل خطة عمل ت
 .ن وإعادة التأميندورات متخصصة في مجال التأمي إلىالشباب السعودي وإرسالهم 
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تثمارية            -  ط ات االس ر والسياس من األط ائق ض ة الوث هم وحمل ة األس تثمارات حمل ى إس ز عل الترآي
ة     ذلك الحماي المحددة بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي وبما يحقق للجميع العائد األفضل وآ

  لرأس المال
  

  :المؤشرات المالية: ثالثًا
  -:الية على النحو التاليفيما يلي ملخصًا عن البيانات الم

  
بته         ا نس ي م أمين الطب ات والت أمين المرآب اط ت كل نش م    %  33و %  50ش ن حج والي م ى الت عل

ام    الل الع رآة خ ة للش ة اإلجمالي ة التأميني بته   2010المحفظ ا نس رى م ات األخ كلت التأمين ا ش م، آم
  :من المحفظة آما يبين الرسم البياني المدرج ادناة% 17

  

مرآبات
49%

صحي
33%

تأمينات اخرى
18%

م2010جدول االقساط المكتتبة 

  
  
  

  :م على النحو التالي31/12/2010آما جاء جدول القطاعات التشغيلي بتاريخ     
  جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية

  المجموع  التأمينات االخرى  المرآبات التأمين الطبي  البيــــــــــان
  409.922  136.501202.51170.910  اجمالي االقساط المكتتبة

  255.596  179.35519.264 56.977  ي االقساط المكتسبةصاف
  266.231  101.073115.54444.297  اجمالي المطالبات المتكبدة
  170.291  132.26110.008 28.023  صافي المطالبات المتكبدة

  16.336  11.734 1.889  2.713  ايراد عموالت
  58.930  17.0608.375 33.494  تكاليف اآتتاب وثائق تأمين

  40.838        مصاريف غير مصنفة
  6.952        ايرادات غير مصنفة

  42.711           الفائض من عمليات التأمين
  

  موجودات عمليات التأمين    
  المجموع  التأمينات االخرى  المرآبات  التأمين الطبي  البيــــــــان

ن    أمين م دي الت ة معي حص
  االقساط غير المكتسبة

32.446  2.316  13.850  48.612 

 21.975  1.546  6.554  13.875  تكاليف اآتتاب مؤجلة
ن    أمين م دي الت ة معي حص

  مطالبات تحت التسوية
19.783  13.982 48.024  81.789 

394.545        موجودات غير مصنفة
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ات   ودات عملي الي موج اجم
  التأمين

      546.921

  

  مطلوبات عمليات التأمين

 التأمين الطبي  البيـــــــــان
المرآ
  بات

  المجموع  تأمينات االخرىال

85.1  65.771  اقساط التأمين غير المكتسبة
89  

18.308  169.268  

  4.968  3.805  840  323  ايرادات غير مكتسبة
92.4  27.931  مطالبات تحت التسوية

14  
64.663  185.008  

  187.677        مطلوبات غير مصنفة
ات  ات عملي الي مطلوب اجم

  التأمين
      546.921  

  :م على النحو التالي31/12/2009القطاعات التشغيلي بتاريخ آما جاء جدول 
  

  جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية
  المجموع  التأمينات االخرى  المرآبات التأمين الطبي  البيـــــــــــان
  379.938  146.217156.50377.218  اجمالي االقساط المكتتبة
  253.257  148.52925.449 79.280  صافي االقساط المكتسبة

  360.730  117.765122.428120.538  اجمالي المطالبات المتكبدة
  178.734  130.0632.265 46.406  صافي المطالبات المتكبدة

  19.077  11.800 1.704  5.573  ايراد عموالت
  53.510  7.759 6.785 38.966  تكاليف اآتتاب وثائق تأمين

  29.583        مصاريف غير مصنفة
  7.628        ير مصنفةايرادات غ

  18.135           الفائض من عمليات التأمين
  

  موجودات عمليات التأمين
  المجموع  التأمينات االخرى  المرآبات التأمين الطبي  البيـــــــــــان

ن    أمين م دي الت ة معي حص
  االقساط غير المكتسبة

27.567  1364  14.857  43.788  

  21.991  2.496  4.705  14.790  تكاليف اآتتاب مؤجلة
ن    أمين م دي الت ة معي حص

  مطالبات تحت التسوية
25.438  13.695  90.119  129.252  

  371.830        موجودات غير مصنفة
ات  ودات عملي وع موج مجم

  التأمين
      566.862  

  

  مطلوبات عمليات التأمين
  المجموع التأمينات االخرىالمرآباتالتأمين الطبي  البيــــــــــان

  142.227  69.79720.729  51.701  ير المكتسبةاقساط التأمين غ
  6.106  4.162  510  1.434  ايرادات غير مكتسبة
  204.026  66.001101.691  36.334  مطالبات تحت التسوية
  214.503       مطلوبات غير موزعة

ات    ات عملي وع مطلوب مجم
  التأمين

      566.862  

دخل للفت   اريخ   اما فيما يلي قائمة المرآز المالي وقائمة ال ة بت نفس   31/12/2010رة المنتهي ة ب م مقارن
  :م فهي على النحو التالي2009الفترة من العام 

  

  



 5

  قائمة المرآز المالي

 م2009 م2010 البيـــــــــــان

 ريال سعودي ريال سعودي )باالالف(المرآز المالي 

    موجودات عمليات التأمين

 158.585 168.814  استثمارات ونقد لدى البنوك

 396.662 362.671  مم مدينة، صافيذ

 11.614 15.437  موجودات اخرى

 566.862 546.922  مجموع موجودات عمليات التأمين

    

   موجودات المساهمين

 268.147 267.331 استثمارات ونقد لدى البنوك

 23.437 45.430 خرىأموجودات 

 291.584 312.761 اجمالي موجودات المساهمين

 858.446 859.683 وداتموجالاجمالي 

  

م2010  مطلوبات عمليات التأمين م2009   
 43.419 49.694  ذمم معيدي التأمين
 346.253 354.276  احتياطيات فنية
 177.190 142.951  مطلوبات اخرى

ات  ات عملي وع مطلوب مجم
  التأمين

546.921 566.862 

    مطلوبات وحقوق المساهمين
 30.309 36.340  مطلوبات المساهمين
 261.275 276.421 حقوق المساهمين

وق   ات وحق وع مطلوب مجم
 المساهمين

312.761 291.584 

  858.446                   859.683                       اجمالي المطلوبات

  
  

  قائمة الدخل
 م2009 م2010 البيـــــــــــان

      قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض
  379.938  409.922  تأمين المكتتبةاجمالي اقساط ال

  253.257  255.596  صافي اقساط التأمين المكتسبة
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  26.705  22.546  ايراد تأمين اخرى
  279.962  278.142  مجموع االيرادات

  )360.730(  )260.914(  اجمالي المطالبات المدفوعة
  )178.734(  )170.291(  صافي المطالبات المتكبدة
  )27.898(  )43.179(  تأمينتكاليف اآتتاب وثائق ال

  )55.195(  )40.838(  مصاريف اخرى
  )261.827(  )254.308(  مجموع التكاليف والمصاريف

  18.135  23.834  فائض عمليات التأمين
ات      ول لعملي أمين المح ات الت ائض عملي ف

  المساهمين الشاملة
)21.451(  )16.322(  

  1.814  2.300  صافي الفائض بعد حصة المساهمين
  1.814  2.300  ئض المتراآم في نهاية الفترةالفا

   دخل المساهمينقائمة 
 10.192 2.589  ايرادات استثمارات وايرادات اخرى
 16.322 21.451  حصة المساهمين من صافي الفائض

)3.195( مصروفات ادارية وعمومية ومصاريف تأسيس  )11.727(  

  14.787             20.845           الفترة) خسارة(صافي ربح 

  
  :تحليل جغرافي الجمالي ايرادات الشرآة واجمالي ايرادات شرآاتة التابعة خارج المملكة: رابعًا

 
o   ل ال تمتلك الشرآة أية فروع أو شرآات تابعة خارج أراضي المملكة لذا لم يتم إجراء أي تحلي

 .جغرافي ألقساط التأمين
 

  :ي النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقةايضاح الفروقات الجوهرية ف: ًخامسا
  

  البيان
العام 
  م2010

العام 
  م2009

  مبلغ التغير
نسبة 
  التغير

  الفروقات الجوهرية

اط  االقس
  المكتتبة

409.922  379.938  29.984  8%  
ادة    و زي اط ه ادة االقس ي زي بب ف الس
يارات   ي الس ي فرع اب ف االآتت

  والتأمينات العامة

  %)14(  )3.359(  19.077  16.336  االيرادات

رادات التشغيل     السبب في انخفاض اي
ى اقساط      د العموالت عل ديل بن هو تع
دي   ى معي ندة ال أمين الصحي المس الت

  .التأمين باالتفاقية الموقعة معهم

ات  المطالب
  المدفوعة

260.914  360.730  )99.816(  )28(%  

ام  ل الع ق 2009تحم ادث حري م ح
ع  افة  80بواق ال باالض ون ري  ملي

تعويضات متضرري فياضانات جده    
  مليون ريال 12بواقع 

  %54  5.420  53.510  58.930  المصاريف
ة      والت المدفوع د العم ي بن ادة ف الزي
والت      ي العم ر ف ى التغي افة ال باالض

  .المؤجلة

ربح  ال
  )الخسارة(

23.834  18.135  8.699  48%  

و      اح ه ادة االرب ي زي بب ف الس
اريف االدارة   ي المص اض ف االنخف

ضافة الى انخفاض حصة الشرآة  باال
  .من التعويضات المدفوعة
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  :معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية: سادسًا
د   ة وتؤآ ارير المالي ة الخاصة بالتق بة الدولي ايير المحاس ًا لمع ة طبق ا المالي داد قوائمه وم الشرآة بإع تق

المالية نتيجًة العدادها وفقًا للمعايير  الشرآة على عدم وجود فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم
 .الدولية مقارنًة لتلك الصادرة عن الهئية السعودية للمحاسبين القانونيين

       ًا ة وفق ا المالي د اعدت بياناته ورد في تقرير مدقق الحسابات تحت عنوان لفت انتباة، بأن الشرآة ق
ة السعودية للمحاسبين      للمعايير المحاسبية الدولية وليس وفقًا لمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئ

 .  القانونيين
  
  

  : الشرآات التابعة: سابعًا
  .ال يوجد لدى الشرآة أية شرآات تابعة

  
 :أسهم وادوات الدين للشرآات التابعة: ثامنًا
 حيث أنه ال توجد لدى الشرآة أية شرآات تابعة وبالتالي ال توجد أية أسهم وأدوات دين صادرة لها. 
  

 :سياسة الشرآة في توزيع االرباح: ًاتاسع
  من النظام األساسي للشرآة، توزع أرباح المساهمين على الوجة التالي) 44(بحسب المادة رقم: 

 .تجنب الزآاة وضريبة الدخل المقررة )1
ة           %) 20(يجنب  )2 ة العادي ة العام اطي نظامي، ويجوز للجمعي وين احتي اح الصافية لتك من األرب

 .بلغ االحتياطي المذآور إجمالي رأس المال المدفوعوقف هذا التجنيب متى 
أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية   اإلدارةللجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس  )3

 .الصافية لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة
 .من رأس المال المدفوع%) 5(اهمين تعادل يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمس )4
 .حساب األرباح المبقاة إلىيوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين آحصة في األرباح أو يحول  )5
رار من مجلس     )6 نوية المحددة في      اإلدارةيجوز بق اح الس ة تخصم من األرب اح دوري ع أرب توزي

 .الصادرة من الجهات المختصةالواردة أعاله وفقًا للقواعد المنظمة لذلك و) 4(الفقرة 
  

س   رر مجل ا ق اريخ   اإلدارةآم د بت ة المنعق ي اجتماع ة  13/2/2010ف ة العام يته للجمعي ع توص م رف
  .للموافقة عليها من رأسمال الشرآة المدفوع) %5(أرباح على المساهمين بواقع بتوزيع 

   
أي وصف أو مصلحة في      : عاشرًا ة في     لم يتم إبالغ الشرآة من قبل أي شخص ب ة األسهم ذات االحقي فئ

  .م2010التصويت أو أي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 
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  :حادي عشر
س    ة أعضاء مجل ي ملكي ر ف ين التغيي الي يب دول الت م   اإلدارةالج م وأوالده ذيين وازواجه ار التنفي وآب

 :القصر خالل السنة المالية للشرآة
  

  األسم  الرقم
عدد االسهم 
في بداية 

  امالع

نسبة الملكية 
 في بداية العام

صافي التغير 
في عدد االسهم
  خالل العام

نسبة 
التغير 
خالل 
  العام

اجمالي االسهم
في نهاية العام

اجمالي 
نسبة التملك
في نهاية 
  العام

دمات   - 1 ة للخ الك الوطني رآة ام ش
يد    ا الس ة ويمثله الح / الفندقي ص

د   ي الراش س  (العل يس مجل رئ
  .)إدارة

  

500000
  
  
  
  

2%  
  

 -  
  
  

 -  
  
  

500000 
  
  
  
  

2%  

  

  

ة    - 2 واد العازل ناعات الم رآة ص ش
اء  ت(للم يد ) ديرماب ا الس / ويمثله

نائب (سليمان عبدالرحمن الصالح 
  )اإلدارةرئيس مجلس 

862500
  
  
  
  
  

3.45%  
  
  
  
  
  

 -  
  
  
  
  
  

 -  
  
  
  
  
  

862500 
  
  
  
  
  

3.45%
  
  
  
  
  

أمين ش    - 3 ة للت رآة االهلي ك .م.الش
يد   ا الس ليم/ويمثله د س ان حم

  )عضو مجلس إدارة(الداللي 
  

2500000
  
  

10%  
  
  

 -   -  2500000
  
  

10%  
  
  

يد   - 4 داللطيف /الس ي عب عزم
  )عضو مجلس إدارة(عبدالهادي 

  

5000002%   -   -  500000 2%  

  احمد صالح آعكي ويمثلة/السيد   - 5
يد  الح   / الس د ص دالوهاب أحم عب
  )عضو مجلس إدارة(آعكي 

  

287500
16789 

1.15%  
0.671% 

 -  
 -  

 -  
 -  

287500 
16789  

1.15%
0.671%

أمين    - 6 اري للت اد التج رآة االتح ش
  ويمثلها) مقفلة(ب .م.ش

يد  دالقادر / الس اس عب عب
دالجليل  دب (عب و المنت / العض

  )الرئيس التنفيذي

5590000
  

22.36%  -   -  559000022.36%

يد   - 7 يني /الس د الحص الح عي ص
  )عضو مجلس إدارة(
  

  ال يوجد
  

 ال يوجد  ال يوجد  -   -   ال يوجد

  محمد وجيه شربتلي/ السيد   - 8
  )عضو مجلس إدارة(
  

1000  0.004%  -   -  1000  0.004%

ان  . د  - 9 د العرين د حم د محم حم
  )عضو مجلس إدارة(
  

1000  0.004%  -   -  1000  0.004%

  فهد عبدالرحمن المعجل/ السيد  -10
  )عضو مجلس إدارة(

  

1000  0.004%  -   -  1000  0.004%

  مهند عباس عبدالجليل/ سيد ال -11
  )الرئيس التنفيذي للعمليات(
  

 ال يوجد  ال يوجد  -   -   ال يوجد  ال يوجد

  طارق موسى المقاطيش/ السيد  -12
ؤون  ( ام للش دير الع اعد الم مس

  )المالية
  

 ال يوجد  ال يوجد  -   -   ال يوجد  ال يوجد
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  :االقرارات: ثاني عشر
 ال توجد أية قروض على الشرآة. 
 أسهم إلىشرآة بإصدار أي أدوات دين قابلة للتحويل لم تقم ال. 
     ل ة للتحوي ن قابل ى لم تقم الشرآة بإصدار أي حقوق تحويل أو اآتتاب بموجب أدوات دي أسهم   إل

 .أو حقوق خيار أو مذآرات حق اآتتاب
       دى د ل ا ال يوج ترداد آم ة لالس ن قابل اء أي أدوات دي راء أو الغ ترداد أو ش رآة باس م الش م تق ل

 .آة أية شرآات تابعةالشر
  

   اإلدارةاجتماعات مجلس : ثالث عشر
  :م2010خالل العام  اإلدارةفيما يلي جدول يبين إجتماعات مجلس    

  1اجتماع رقم   اإلدارةإسم عضو مجلس   قمالر
  م14/4/2010

  2اجتماع رقم 
  م14/7/2010

  3اجتماع رقم 
13/10/2010

  م
  

  4اجتماع رقم 
  م22/12/2010

  ح  ح  ح  ح  صالح العلي الراشد  -1
  ح  ح  ح  ح  سليمان عبدالرحمن الصالح  -2
  ح  ح  ح  ح  سليمان حمد الداللي  -3
  غ  غ  غ  غ  عزمي عبداللطيف عبدالهادي  -4
  غ  غ  غ  ح  عبدالوهاب أحمد صالح آعكي  -5
  ح  ح  ح  ح  عباس عبدالقادر عبدالجليل  -6
  غ  غ  غ  غ  صالح عيد الحصيني  -7
  غ  غ  غ  غ  محمد وجيه شربتلي  -8
  ح  ح  ح  ح  محمد حمد العرينان. د  -9

  ح  ح  ح  ح  فهد عبدالرحمن المعجل-10
  و  =وآالة   غ  =غياب  ح=حضور

ع عشر ا مصلحة   : الراب د فيه ت توج ا وآان ًا فيه رآة طرف ت الش ود آان ة عق د أي ة ال توج رآة بأن ر الش تق
الي      اإلدارةجوهرية ألحد أعضاء مجلس    دير الم ذي أو للم رئيس التنفي ة   أو ال أو ألي شخص ذو عالق

  .اإلدارةبأي منهم عدا عقود التأمين الصادرة عن الشرآة لتأمين ممتلكات ومصالح أعضاء مجلس 
  

ة أحد أعضاء مجلس         ازل بموجب اق تن ات أو اتف أو أحد   اإلدارةآما تقر الشرآة بأنة ال يوجد أي ترتيب
  .م2010آبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض خالل السنة المالية 

  
ة               ة أحد مساهمي الشرآة عن أي ازل بموجب اق تن ات أو اتف ة ال توجد أي ترتيب ر الشرآة بأن وأيضًا تق

  .حقوق في األرباح
  
  

  :المدفوعات النظامية: الخامس عشر
 الزآاة وضريبة الدخل: 

o  ة السعودية، تحمل ة الضريبية والزآوي ًا لألنظم دخل وفق اة وضريبة ال يجنب محصص للزآ
ى   الزآاة على حس دخل عل ابات الملكية العائدة للمساهمين السعوديين بينما يتم تحميل ضريبة ال

من هذا المخصص   2010وقد بلغت حصة العام . حسابات الملكية العائدة للمساهمين األجانب
 .ريال سعودي 862.853ريال سعودي تم دفع منها مبلغ  5.000.000مبلغ 

o  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)GOSI ( ريال سعودي 517.017مبلغ. 
o  ريال سعودي 300.000تداول مبلغ  –هيئة السوق المالية السعودية. 
o   ام ي السعودي عن الع د العرب ة النق دة لمؤسس ة العائ اليف االشراف والرقاب م 2010بلغت تك

ة مخصومًا    % 0.5ريال سعودي والتي تمثل  2.008.741مبلغ  من اجمالي األقساط المكتتب
ة الصادرة عن    منها األقس اط المسندة للشرآات المحلية بحسب الئحة تكاليف اإلشراف والرقاب

 .مؤسسة النقد العربي السعودي وقد تم دفعها بالكامل
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o        ام اوني عن الع غ  2010بلغت اتعاب مجلس الضمان الصحي التع ال   1.364.978م مبل ري
ل  ي تمث ام م% 1سعودي والت أمين الصحي بحسب نظ اط الت الي أقس ن اجم جلس الضمان م

 .م2011الصحي التعاوني وسوف يتم دفعها خالل العام 
  
  
  

  .ال توجد أية استثمارات أو احتياطيات تم انشاءها من الشرآة لمصلحة الموظفين :السادس عشر
  

  :إقرارات: السابع عشر
 تقر الشرآة بانة قد تم اعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. 
 لداخلية اعد على اسس سليمة وتم تنفيذة بفاعليةتقر الشرآة بأن نظام الرقابة ا. 
 تقر الشرآة انة ال يوجد اي شك بشأن قدرتها على مواصة نشاطها. 

  
  :ماللحظات مدققي الحسابات: الثامن عشر

ًا  ة وفق ا المالي د اعدت بياناته أن الشرآة ق اة، ب وان لفت انتب ابات تحت عن دقق الحس ر م ورد في تقري
بية الد ايير المحاس بين   للمع عودية للمحاس ة الس ن الهيئ بية الصادرة ع ايير المحاس ًا لمع يس وفق ة ول ولي

 .  القانونيين
  

  :االفصاحات بحسب اللوائح النظامية
  :الئحة حوآمة الشرآات –أ 
  :الحقوق العامة للمساهمين: المادة الثالثة        

ي الحصول ع    ق ف ه خاص الح هم وبوج وق المتصلة بالس ع الحق اهمين جمي ن  للمس ى نصيب م ل
د          رآة عن ودات الش ن موج يب م ى نص ول عل ي الحص ق ف ا، والح رر توزيعه ي يتق اح الت االرب
ا           ى قراراته داوالتها والتصويت عل ات المساهمين واالشتراك في م التصفية، وحق حضور جمعي

س      ال مجل ة أعم ق مراقب هم وح ي األس ق التصرف ف ى    اإلدارةوح ؤولية عل وى المس ع دع ورف
ق االستفسار وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشرآة وال يتعارض مع  أعضاء المجلس وح

  .نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية
  

     
  :المادة الرابعة  

    ة ات العام أحكام الباب الثاني من الئحة حوآمة الشرآات والمتعلقة بحقوق المساهمين والجمعي
 .مطبقة بالكامل

  اب ن الب ة م ادة الثامن ام الم ة باالفصاح،  جراءاتالثالث والخاصة بالسياسات واإلأحك المتعلق
 .فهي مطبقة بالكامل

   ر مجلس ي تقري ة باالفصاح ف اب الثالث والمتعلق ن الب عة م ادة التاس ام الم ة  اإلدارةأحك مطبق
 .بالكامل

          ة بمجلس ة الشرآات والمتعلق ع من الئحة حوآم اب الراب ا     اإلدارةأحكام الب تناء م ة باس مطبق
 :يلي
o داد ت ة الشرآات و م اع ة حوآم ع الئح ة خاص بالشرآة ينسجم م ام حوآم سياسات نظ

راءاتو س   إج ي مجل وية ف ددة للعض حة ومح ة واض ار  اإلدارةمكتوب د الختي وقواع
د  ك بع ة وذل دة عضويتهم وأسلوب عمل اللجن آت وم ة الترشيحات والمكاف أعضاء لجن

ة في النصف االول من الع      تم عرض    2010ام تاريخ انعقاد الجمعية العام م  وسوف ي
 .هذه السياسات والقواعد على الجمعية العامة في اجتماعها القادم إلقرارها
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  :يتكون مجلس إدارة شرآة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني من السادة –أ 
  

  األسم  فئة العضوية الرقم
1 -  

  أعضاء غير تنفيذيين

  صالح العلي الراشد
  صالحسليمان عبدالرحمن ال  - 2
  سليمان حمد الداللي  - 3
  عزمي عبداللطيف عبدالهادي  - 4
  عبدالوهاب احمد صالح آعكي  - 5
  عباس عبدالقادر عبدالجليل  أعضاء تنفيذيين  - 6
7 -  

  أعضاء مستقلين

  صالح عيد الحصيني
  محمد وجيه شربتلي  - 8
  محمد حمد العرينان. د  - 9

  فهد عبدالرحمن المعجل - 10
  
  

  :ضوية أعضاء مجلس إدارة الشرآة في مجالس شرآات مساهمه أخرىع -ب 
 

الشرآات المساهمة االخرى التي يشارك في   المنصـــــب  االســـــــــم  الرقم
  عضوية مجلس ادارتها

يد   - 1 ي  / الس الح العل ص
  الراشد

رآة    اإلدارةرئيس مجلس  تثمار، ش ة لألس رآة األهلي الش
  األمدادات المساندة للتقسيط

يد   - 2 ليمان / الس س
  عبدالرحمن الصالح

نائب رئيس مجلس 
  اإلدارة

اء،    ة للم واد العازل ناعات الم رآة ص ش
ا   رآة رن ة، ش ال العربي رآة ه ش
ات   ة للتأمين ة العام تثمار، المؤسس لألس

  .األجتماعية
يد   - 3 دالقادر / الس اس عب عب

  عبدالجليل
  ال يوجد  العضو المنتدب

يد   - 4 د  / الس ليمان حم س
  الداللي

أمين     اإلدارةعضو مجلس  ة للت رآة األهلي ت،  –الش الكوي
ة    ناعات الوطني رآة الص ت،  –ش الكوي

  .األردن –شرآة عرب اليف 
داللطيف  / السيد   - 5 عزمي عب

  عبدالهادي
داهللا    اإلدارةعضو مجلس  دالهادي وعب ي عب رآة عزم ش

رآة  ية، ش ارات الهندس د لألستش المعيب
رآة     ة، ش ن الطبي فاء للحق نع الش مص

  .نع األبراج المتخصصةمص
يد   - 6 دالوها/ الس د  بعب أحم

  آعكي
ان ، شرآة    –شرآة البحر المتوسط    اإلدارةعضو مجلس  لبن

ارس      ي، شرآة ف أبناء أحمد صالح آعك
  الزراعية

يد   - 7 د  / الس د حم محم
  العرينان

  ال يوجد  اإلدارةعضو مجلس 

يد   - 8 دالرحمن  / الس د عب فه
  المعجل

  دال يوج  اإلدارةعضو مجلس 

يد   - 9 د   / الس الح عي ص
  الحصيني

ية،     اإلدارةعضو مجلس  الشرآة السعودية للصناعات األساس
  .الشرآة الوطنية لألسمدة الكيماوية

يد   -10 ه / الس د وجي محم
  شربتلي

عودية،    اإلدارةعضو مجلس  ة الس افي العربي رآة المص ش
اوالت،     ارة والمق ة للتج رآة النهض ش

  .يقالشرآة السعودية العربية للتسو
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  :اإلدارةلجان مجلس  -ج
  :اللجنة التنفيذية -1    

ويض     اإلدارةتقوم اللجنة التنفيذية بتقديم العون لعضو مجلس  تم تف المنتدب في إدارة شؤون الشرآة وي
الممكن تفويضها لمثل هذة اللجنة وفقًا للنظام األساسي   اإلدارةاللجنة التنفيذية بجميع صالحيات مجلس 

ة            للشرآة واألنظمة ك الصالحيات المفوضة مطلوب ة لتل ا شريطة أن تكون ممارسة اللجن المعمول به
  .اإلدارةلإللتزام بأية أنظمة أو لوائح يمكن فرضها عليها من قبل مجلس 

  
  :وتتألف اللجنة التنفيذية من السادة

 رئيس    -      صالح العلي الراشد 
 عضو    -    سليمان عبدالرحمن الصالح 
 عضو    -    يلعباس عبدالقادر عبدالجل 
 عضو    -      سليمان حمد الداللي 

  
  .اجتماعات خالل الفترة موضوع التقرير لتنفيذ المهام المنوطة بها) 3(وقد عقدت اللجنة التنفيذية 

  
  :لجنة المراجعة -2

س    يات مجل ل توص ة بتفعي ة المراجع وم لجن ارير    اإلدارةتق ى التق ة عل راف والرقاب ق باالش ا يتعل فيم
  .قييم مدى آفاية عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشرآةالمالية للشرآة وت

  
  :وتتألف لجنة المراجعة من السادة

 رئيس  -   سليمان حمد الداللي 
 عضو  -    عبداهللا مهنا المعيبد 
 عضو  -  زياد عبدالرحمن البنعلي 

  
  .وطة بهانفيذ المهام المنتاجتماعات خالل الفترة موضوع التقرير ل) 4(وقد عقدت لجنة المراجعة 

  
  :لجنة الترشيحات والمكافآت -3

ة مسؤولة عن التوصيات     اإلدارةتعمل اللجنة وفقًا للنظام الذي تم اعداده من قبل مجلس  ، وتكون اللجن
س   يح لعضوية مجل بة    اإلدارةبالترش ارات المناس ن المه ة م ات المطلوب نوية لألحتياج ة الس والمراجع

س  ةاإلدارةلعضوية مجل وم اللجن ا تق س  ، آم ل مجل ة هيك أن   اإلدارةبمراجع ي ش ع التوصيات ف ورف
ا باإلضافة  ي يمكن اجراءه رات الت ىالتغي آت مجلس  إل ار  اإلدارةوضع سياسات واضحة لمكاف وآب

س     داده مجل ام بإع ذي ق ام ال يتم عرض النظ ه س ًا بأن ذين، علم ي   اإلدارةالتنفي ة ف ة العام ى الجمعي عل
  .م2010نتهاء من إعداد هذا النظام في النصف الثاني من العام اجتماعها القادم الصداره حيث تم اال

  
  :وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة

 رئيس  -    صالح العلي الراشد 
 عضو  -  سليمان عبدالرحمن الصالح 
 عضو  -  عباس عبدالقادر عبدالجليل 
 عضو  -   سليمان حمد الداللي 

  
  .موضوع التقرير لتنفيذ المهام المنوطة بها اجتماعين خالل الفترة) 2(وقد عقدت اللجنة 
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  :وآبار التنفيذيين اإلدارةمزايا ومكافآت أعضاء مجلس  – 4
  

  البيـــــــــــــان
أعضاء 
  المجلس

خمسة من آبار التنفيذين ممن تلقوا اعلى 
المكافات والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي 

  والمدير المالي
 732.0003.980.500  الرواتب والتعويضات

  69.000  البدالت
  8.871.216    المكافآت الدورية او السنوية

ة  أ ا عيني ات او مزاي ي تعويض
هري او  كل ش دفع بش رى ت اخ

  سنوي
  166.365  

      الخطط التحفيزية
   
  

ة       ة خالل السنة المالي م وهي  2010آما تم فرض العقوبات التالية على الشرآة من هيئة السوق المالي
  -:و التاليعلى النح

  
ادة   ) ب( الفقرة حسب ريال سعودي عن مخالفة متطلبات اإلفصاح 50.000غرامة مقدارها  من الم
ة الشرآات       يالسابعة والعشر ادة التاسعة من الئحة حوآم ك   ن من قواعد التسجيل واإلدراج والم وذل

 .       تأمينيةبسبب تأخير اإلعالن عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على نقل المحفظة ال
           

عقود آانت الشرآة طرفًا فيها وآانت توجد فيها مصلحة  أيةال توجد خالل الفترة موضوع التقرير 
  .و للمدير الماليأللعضو المنتدب 

  
  .م2010الرقابة الداخلية في الشرآة خالل العام  إجراءاتالمراجعة السنوية لفاعلية 

  
  الداخليةدارة المراجعة إلجنة المراجعة و -

  
دة عضويتهم واسلوب عمل          ة وم ة المراجع ار أعضاء لجن قام مجلس ادارة الشرآة بإعداد قواعد اختي

  .اللجنة تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم لغايات اقرارها
  

ام    ة الع ة ال          2009آما تم في نهاي ل لجن ا من قب م تكليفه داخلي حيث ت دقيق ال ة  تشكيل ادارة للت مراجع
  :باألمور التالية

 .تأسيس دائرة للتدقيق الداخلي وتوضيح مهامها المبنية على أسس مهنية واضحة .1
  ".نظام وَالية عمل لدائرة التدقيق الداخلي ولجنة المراجعة"اعداد  .2
 .اعداد خطة واضحة إلدارة المخاطر .3
 .اعداد خطة واضحة للتدقيق الداخلي .4

  
ى نظام و   2010لثاني في شهر ابريل من العام قامت لجنة المراجعة في اجتماعها ا ة  آبالمصادقة عل لي

ؤولية   ة هي مس ة الداخلي ة الرقاب ذي وضح أن أنظم ة وال ة المراجع داخلي ولجن دقيق ال رة الت ل دائ عم
ا          إ ة تطبيقه ة وفاعلي ذه األنظم ة ه ل في التحقق من آفاي دارة الشرآة وأن مسؤولية لجنة المراجعة تتمث
ى ضافة إلبا اذ أي   اإلدارةو اإلدارةية لمجلس  التوص  إل ة      إجراءات التخ ز أنظم أنها تعزي ة  من ش الرقاب

ة      ة األمور التالي ة المراجع داخلي ولجن الغرض من   : الداخلية في الشرآة، آما وضح نظام دائرة التدقيق ال
تقال        ؤوليات، االس ل، المس اق العم الحية، نط ة، الص داخلي، التبعي دقيق ال رة الت ة ودائ ة المراجع لية، لجن

  .مسؤولية اآتشاف األخطاء واالحتيال، تقييم المخاطر واالمتثال للقوانين والتشريعات
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ة العمل       م عن بيئ وين فه بناء على ما تقدم، قامت ادارة التدقيق الداخلي المعينة من قبل لجنة المراجعة بتك
ة وأداء    يم فاعلي ن خالل تقي ا م ول به ة المعم ة الرقابي رآة والبيئ ي الش ة و رةاإلداف ة  اإلدارةالتنفيذي المالي

دمت  ث تق ة حي ة النظامي ز  إوادارة الرقاب ات لتعزي ن التوصيات والمقترح د م داخلي بالعدي دقيق ال دارة الت
ة      . دارات واألقسامإلالبيئة الرقابية بما يخص مختلف ا ة المراجع ل لجن تمت مناقشة هذه المقترحات من قب

ير بتطب اإلدارةوتمت التوصية لمجلس  ذه اللس ق ه راءاتإلي ت  ج ي آان تبقت اإلدارةوالت د اس ة ق  التنفيذي
ا    ق معظمه وم بتطبي ة التوصيات لتق ة مناقش ي    إعملي ة ف ة الرقابي توى البيئ ع مس ا بضرورة رف ًا منه يمان

ذآر أن                ة، من الجدير بال ة الرقابي ذه األنظم اءة ه ادة آف ى زي د عل ذي انعكس بشكل مؤآ الشرآة األمر ال
داخلي      عملية رفع مستوى أ دقيق ال ي الت نظمة الرقابة الداخلية هي عملية مستمرة ومتزامنة مع عمل دائرت

اءً      وااللتزام بحيث تتم التوصية لتعزيز ة بن ة معين ى عملي ة عل ة حول      األدوات الرقابي ائج المراجع ى نت عل
ا بوضع   إهذه العملية بالتحديد والتي ينتج عنها التوصية  ر موجود أو بتعز    إم ابي غي ز ا جراء رق جراء  إلي

  .الرقابي الموجود بما يزيد من فاعلية وآفائة تطبيقه
  

  :التنفيذية اإلدارة
ة و        اإلدارةحرصت  ة المراجع ى تواصل مستمر مع لجن ا عل دقيق  إالتنفيذية في الشرآة على بقائه دارة الت

ز          أنها تعزي ي من ش ك بالعمل بالتوصيات والمقترحات الت داخلي وذل ة في الش     ال ة الرقابي رآة، حيث البيئ
ام  الل الع حًا خ ورًا واض ة تط ة الرقابي هدت البيئ ذ  2010ش ن تنفي تج ع يات  اإلدارةن ة لتوص التنفيذي

ات،       إومقترحات لجنة المراجعة و ا المعلوم ق بتكنولوجي ا يتعل داخلي وخصوصًا فيم  اإلدارةدارة التدقيق ال
  .موظفيندارة الفروع وشؤون الإلية العمل للدوائر الفنية، آالفنية وتطوير 

  
اذ     اإلدارةتعتقد لجنة المراجعة أن تجاوب  ق اتخ التنفيذية لمالحظات وتوصيات تقارير المراجعة عن طري

  .التصحيحية وتعزيز األدوات الرقابية على العمليات مرضي ومعقول جراءاتإلا
  

  :المالية اإلدارة
ل    ة عم ة المراجع ت لجن ق   اإلدارةتابع ن طري ة ع د إالمالي دقيق ال ت   دارة الت ث تم رآة حي ي الش اخلي ف

د    ة المحددة      اإلدارةالمناقشة والمصادقة على القوائم المالية المصدرة والتأآد من تقي األطر الزمني ة ب المالي
بابها عن        إمن قبل الهيئات الرقابية والتي تبين أنها آانت مرضية  ي خرجت أس ال في بعض الحاالت والت

ة آانت عن    إلتأآدت لجنة المراجعة من أنه لم يتم ا. المالية والتنفيذية للشرآة اإلدارةارادة  فصاح ألي جه
ة اضافة            ة الالزم ة الجهات الرقابي ى موافق تند عل ى أي معلومات مالية قبل نشرها بشكل رسمي والمس  إل

ادة        اإلدارةالتأآد من صحة العالقة وسير العمل بين  م الس ابات الشرآة الخارجيين وه دققي حس المالية وم
  .والسادة مكتب البسام لتدقيق الحسابات) بكر أبو الخير ومشارآوه(د توش ديلويت َان

  
  .المالية مرضية ومعقولة اإلدارةالرقابية التي تتبعها  جراءاتإلبناء على ما تقدم تعتقد لجنة المراجعة أن ا

  
  :دارة الرقابة النظاميةإ

يس   رآة بتأس ت الش ًا بتع إقام ًا منه ة التزام ة النظامي ذا الخصوص   دارة للرقاب ة به ات الرقابي ات الجه ليم
ى              مباشرةً  اإلدارةوترتبط هذه  د الحصول عل ة بع ة النظامي دير للرقاب ين م م تعي د ت ة وق ة المراجع مع لجن

ل ا  إموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيينه، وقد تم مؤخرًا االنتهاء من  داد دلي زام والئحة   إلع لت
  .الرقابة النظامية دارةإالحوآمة للشرآة وخطة عمل 

  
بمناقشة دليل االلتزام والئحة حوآمة الشرآة  2011لجنة المراجعة خالل اجتماعها األول من العام  قامت

  .مستمر في الشرآة حاليًا لتطبيق مضمون الالئحة والدليل ، والعملتم المصادقة عليهاو
  

ر عديد من المالحظات واألوضاع األم   دارة الرقابة النظامية في الشرآة تصويب الإتم بناء على توصيات 
ا في    الذي انعكس ايجابًا على مدى التزام الشرآة ببنود اللوائح التنفيذية والقوانين والتشريعات المعمول به

  .دارة الرقابة النظامية معقولة ومرضيةإالتي تقوم بها  جراءاتن اإلأالمملكة وعليه تعتقد لجنة المراجعة 
  
  :ةدارة المراجعة الداخليإ
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ة تحت مسى     إقامت الشرآة بتأسيس  ة الداخلي داخلي   "دارة للمراجع دقيق ال رة الت ذه   " دائ رتبط ه  اإلدارةوت
ي         د العرب ة مؤسسة النق ى موافق د الحصول عل بشكل مباشر مع لجنة المراجعة وتم تعيين مديرًا للدائرة بع

  .السعودي على تعيينه
  

ام  قام مدير التدقيق الداخلي بعرض خطة عمل الدائر ا      2010ة للع تها والمصادقة عليه . حيث تمت مناقش
ام        دقيق       2010تمت مراجعة وتعديل هذه الخطة خالل شهر أغسطس من الع ال الت م تكثيف أعم حيث ت

  .على فرعي تأمين المرآبات والتأمين الطبي وخصوصًا في فرع الشرآة بمدينة جدة
ام    ا    2010قامت لجنة المراجعة خالل الع ع اجتماع د أرب ا     إت مع  بعق داخلي ناقشت خالله دقيق ال دارة الت

ة       إتقارير التدقيق التي قام مدير الدائرة ب ا وخلصت اللجن ة ألغراض المصادقة عليه عدادها والقوائم المالي
ا لمجلس    تها مع    اإلدارةبعدة توصيات تم رفعه ذآر      اإلدارةومناقش ة ومن الجدير بال ن توصيات  أالتنفيذي

  .يجابي واضح في رفع مستوى الرقابة الداخلية على عمليات الشرآةإآان لها أثر دارة المراجعة الداخلية إ
  

دائرة   إتعتزم لجنة المراجعة زيادة عدد موظفي دائرة التدقيق الداخلي وذلك  ذه ال يمانًا منها بضرورة رفد ه
ة سير العمل عن             دائرة في اآتشاف األخطاء ومراقب ذه ال ة ه ك ألهمي ة وذل ب،   بكفاءات مؤهلة ومدرب آث

ة أن ا     وبناًء ة المراجع د لجن دم تعتق ل     جراءات إلعلى ما تق ة من قب ة    إالمتبع ة مقبول ة الداخلي دارة المراجع
  .ومعقولة

  
  :مدققي الحسابات الخارجيين

ا يخص        ك بم ة وذل ابات الخارجي دقيق الحس قامت لجنة المراجعة باستقبال العروض المقدمة من شرآات ت
ا      2010تدقيق حسابات الشرآة للعام  ددة أهمه ى أسس متع حيث تمت المفاضلة بين العروض المقدمة عل

ى            اد عل أمين السعودي، االعتم رة في سوق الت دقق الخارجي، السمعة والخب خطة العمل المقترحة من الم
ة بالتوصية لمجلس       د       اإلدارةمستوى العالم واألتعاب و خلصت اللجن ادة ديلويت أن دققين الس اد الم العتم

  .والسادة مكتب البسام لتدقيق الحسابات) و الخير ومشارآوهبكر أب(توش 
  

ة   ناقشت اللجنة السياسات المحاسبية المتبعة وتأآدت من صحة عرضها في القوائم المالية آما ناقشت اللجن
ابات      اإلدارةالقوائم المالية األولية والسنوية المصدرة قبل عرضها على مجلس  دققي الحس م يكن لم حيث ل

ات اءً    أي تحفظ دها وبن وف عن تلزم الوق ة تس س     مادي ية لمجل ت التوص ك آان ى ذل ا  اإلدارةعل باعتماده
  .والمصادقة عليها

  
  :الخاتمة

ديم حالص شكر    اإلدارةيتقدم مجلس  ائمين         هوامتنان  هبتق ة في الشرآة والق تهم الغالي ع المساهمين لثق لجمي
ذلوها       دارة الشرآة والعاإل ًايضأ هعليها آما يسجل المجلس تقدير ي ب ودهم المخلصة الت ى جه ا عل ملين فيه
  .خالل الفترة موضوع التقرير






































































































