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 م4112قرير مجلس اإلدارة لعام ت
 

 مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني   المحترمين السادة 

 وبعد ،،، سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ال

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أن يقدم للسادة المساهمين الكرام تقريره السنوي مصحوبًا 

، متضمنًا مقارنة لعمليات  م4112ديسمبر  11قة واإليضاحات للسنة المالية المنتهية في بالقوائم المالية المدق

كما  م 4111وكذلك اإليرادات والمصاريف مع نتائج العام الماضي ( أنشطة التشغيل ) التأمين وإعادة التأمين 

لتأمين اوأنظمة  لوائححات المطلوبة حسب يحتوي على أهم التطورات التي طرأت خالل العام ، واإلفصا

، من قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ( 42)التعاوني المعمول بها ، وباألخص المادة 

من الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، ( 9)والمادة 

 .شركة وخصومها ووضعها المالي بشكل واضح وصحيح من تقييم أصول ال ساهمينوذلك لتمكين الم

 : ونشاطها الرئيسي عن الشركة نبذة -أواًل 

 مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب  سعودية الشركة المتحدة للتأمين التعاوني هي شركة

مجلس هـ ، وقد تأسست بناءًا على قرار 10/10/1249تاريخ  2111129944السجل التجاري رقم 

تاريخ  42/وبناءًا على المرسوم الملكي الكريم رقم م هـ ،12/11/1241تاريخ  92الوزراء رقم 

الدور األول  –( 4) ملبرج المخ –شارع الروضة  –حي الخالدية  –هـ ، وعنوانها جدة 14/11/1241

 . 41244الرمز البريدي  4119: ب .صوالرابع ، 

 هو القيام بمزاولة أعمال  الشركة ن النظام األساسي ، فإن نشاطللمادة الثالثة م وفقًا:  الشركة نشاط

التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو 

مراسلة أو وساطة ، وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في 

تأمين أو إستثمار أموالها ، وأن تقوم بتملك وبتحريك األموال الثابتة والنقدية ، أو بيعها أو مجال ال

إستبدالها أو تأجيرها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها ، أو باإلشتراك مع جهات أخرى ، 

هيئات التي تزاول ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع ال

ا أو أن تدرجها فيها أو أعمااًل شبيهة بأعمالها أو األعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق أغراضه

 .سواء داخل المملكة أو خارجهاألعمال المذكورة في هذه المادة وتباشر الشركة جميع ا تشتريها

  امت بإبرام إتفاقية لشراء محفظة التأمين م ، كما ق4119يناير  1 عملياتها التأمينية فيالشركة بدأت

في المملكة العربية السعودية  البحرين .العائدة لشركة يو سي إيه للتأمينوصافي الموجودات والمطلوبات 

بعد موافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية 

ـ على شراء المحفظة وأرقام األصول والخصوم ه41/14/1211تاريخ  4101رقم  هابموجب خطاب
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 2182البالغة  م4114عام وقد تم تسديد رصيد قيمة الشهرة التجارية النهائي إلى الشركة في  المنقولة

 .مليون ريال سعودي

 الرئيسي  تطبق الشركة نظامًا معلوماتيًا على درجة عالية من الكفاءة واآلداء يربط بين مركز الشركة
، وتقوم الشركة بتطوير هذا النظام من وقت إلى آخر إلستيعاب خططها بشكل دائم وفروعها المنتشرة 

 .ومستمر
 

  ال تملك الشركة أي شركات تابعة في المملكة ، كما أنها التملك أي فروع أو شركات تابعة خارج

 .ةو أدوات دين صادرة لشركات تابعأراضي المملكة ، وبالتالي اليوجد أي أسهم أ

  كل فيريال  ألف 1،100،221قيمته  مام 4112 ديسمبر 11 بنهايةبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 (.ت ، الطبيمركباالعام ، ال)  التالية فروع التأمين

 
 
 

 
 
 
 

 المرخصة  من خالل الفروعوفقط المملكة العربية السعودية تمارس الشركة نشاطها في  : فروع الشركة
 .من الجهات ذات العالقة أصواًل

 
 
 
 
 
 
 

 

 ي جميع أنحاء المملكة العربية السعوديةف نقطة بيع موزعة 121 لدى الشركة : نقاط البيع. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 النسبة المبالغ بآالف الرياالت فروع التأمين

 %1281 100،210 الطبي

 %4184 414،111 المركبات

 %1484 211،014 العام

 %111 1،1048144 جمالي اإل

 الــــعـــنـــــــــــــــــــــــــوان     الفرع      
 الروضة جدة برج المخمل حي الخالدية شارع المركز الرئيسي 1

 مبنى السيد – السليمانية –شارع التحلية  فرع الرياض 4

 برج الرياض – طريق الملك عبدالعزيز فرع الخـبـر 1
 19مكتب  –حي الرصيفة مجمع الجروشي  فرع مــكـة 2

 (1)، مبنى العويضة ، الدور  الخبيب شارع فرع بريدة   4

 حة التجاريمركز الوا اإلمام - شارع العليا فرع تبوك   0
 مقابل شقق الدوحة -شارع الضيافة فرع خميس مشيط 2

 عدد نقاط البيع   المنطقة

 49 المنطقة الوسطى 1
 14 المنطقة الشمالية 4

 11 المنطقة الشرقية 1

 10 ممنطقة القصي 2

 11 المنطقة الجنوبية 4

 11 المنطقة الغربية 0

 11 منطقة المدينة 2
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 :ة والتوقعات المستقبلية والمخاطراألنشطة التشغيلي الخطط والقرارات المهمة و -ثانيًا 
 

 الخطط والقرارات  -أ 
 

إبريل 11هـ الموافق 1214 رجب 1بتاريخ المنعقد جتماعها إفي للشركة  قررت الجمعية العامة العادية -أ/1

 :على البنود التالية  موافقتهام 4112

  م11/14/4111الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 

   م 11/14/4111المصادقة على القوائم المالية و حساب األرباح و الخسائر عن العام المالي في 

 م 11/14/4111لحسابات عن العام المالي المنتهي في الموافقة على تقرير مراقبي ا 

 براء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في إ

 م 11/14/4111

 لموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في ا

ألف ريال بدل سنوي والذي  911يه النظام األساسي للشركة بواقع م حسب ما نص عل11/14/4111

ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء  141ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس اإلدارة و  111يشمل 

  .ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى 110مجلس اإلدارة مضافا إليه 

 مر ، وإعادة تعيين السادة ديلويت أند توش ، مراقبي الموافقة على تعيين السادة مكتب البسام والن

م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد 4112الحسابات القانونيين للعام المالي 

  .أتعابهم

 افقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين المو

 : م القادم والتي تشمل العقود التالية والترخيص بها للعا
 

 اسم من تعود له المصلحة
بآالف المبلغ 

 الرياالت
 صفته ممثلها في عضوية مجلس اإلدارة

 تنفيذي غير   الدن بن محمد سالم سلمان 112،124 السعودية الدن بن مجموعة 1

 تنفيذي غير %4 الدن نب سالم فيها سلمان يملك 092 (كارز) واألخطار المطالبات خدمات شركة 4

 رئيس المجلس شوكت محاسني محمد حسان 141 محاسني للمحاماة شوكت محمد حسان مكتب 1

 

 .لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع األطراف األخرىتخضع العقود علما أن هذه       

   و التي تم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة  م4112الموافقة على األعمال والعقود الالزمة لنشاط عام

 : والترخيص بها لعام قادم

تجديد عقد شركة خدمات المطالبات واألخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك  ( أ

والذي يخضع لعدد المطالبات ( السيد سلمان سالم محمد بن الدن% )4فيها أحد األعضاء غير التنفيذيين 

، ويجدد هذا العقد سنويا بعد  سويتها في نهاية العام و رسوم تنفق على حسب شروط العقدالتي تتم ت

 .موافقة الجمعية العمومية 
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تجديد التعاقد مع مكتب األستاذ حسان محمد شوكت محاسني لإلستشارات القانونية والمحاماة لعام (  ب

شركة قانونيا و فض أي منازعات ألف ريال وتختص بتمثيل ال 211م حيث أن قيمة العقد تبلغ 4112

  .قانونية أمام القضاء

  حسان محمد شوكت محاسني ، سلمان سالم محمد بن الدن ، بدر بن عبدالرحمن : إنتخاب السادة

السياري ، سامي صدقة سندي ، طارق هاشم نابلسي ، خالد حسين علي رضا ، مشعل عفيف كرم ، 

م وتنتهي في 40/10/4112دورته من تاريخ  أعضاء في مجلس اإلدارة الجديد ، الذي تبدأ

 م44/10/4112

 :مليون ريال  094زيادة رأس المال إلى   أ/4

التوصية م 42/12/4112الموافق  هـ42/10/1214أوصى مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 

صبح بعد الزيادة لي مليون ريـال 121خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة من  بزيادة رأسمال الشركة

 .مليون ريال241
 

م بزيادة رأس 41/12/4112هـ الموافق 42/19/1214عن توصية مجلس اإلدارة بتاريخ أعلنت ركة إال أن الش

مليون ريال المعلن  121من  مليون ريـال ، بداًل 411مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 

ستكمال متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي إوطة ب، مشرليون ريال م 291ليصبح بعد الزيادة ، عنها سابقا 

تحديد السعر بهذا الخصوص وموافقة الجهات الرسمية و الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال و 

العادية  عدد األسهم المراد طرحها ، علما أن تاريخ األحقية يكون نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غيرو

 .التي تقرر زيادة رأس المال

 .دعم نمو النشاط المستقبلي للشركةوالمالءة  تعزيز هامش هـومن زيادة رأس المال  دفاله أن لشركةبينت اوقد 

 

م خطاب مؤسسة النقد العربي 14/11/4112الموافق هـ 19/11/1214 ستالمها يوم الثالثاءإعن الشركة  تلنأع

بالموافقة على طلب الشركة لزيادة رأس المال المؤسسة والمتضمن قرار  141111140111 السعودي رقم

ستيفاء الشركة لمتطلبات إمليون ريال سعودي من خالل طرح أسهم حقوق أولوية و ذلك بعد  411بمقدار 

 ةالمشروطمؤسسة النقد العربي السعودي المحددة في الموافقة 

 

 ولوية بتاريخألسهم حقوق اأ كتتاب فيإلكمستشار مالي إلدارة ا تعيين مجموعة بي إم جي الماليةبالشركة  قامت

 م41/14/4112 هـ الموافق41/12/1214

 

 ألربعاءبتاريخ ا ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية الشركة قدمت

 م11/19/4112هـ الموافق 11/11/1214

 

في ضوء المتطلبات النظامية و المعايير الكمية و النوعية المطبقة ة السوق الماليهيئة قبل بعد دراسة الطلب من و

لمتضمن الموافقة على طلب صدر مجلس الهيئة قراره اأ،  على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها

 مليون ريال 411م على التوصية المقترحة بزيادة 42/14/4112 هـ الموافق14/11/1210 بتاريخالشركة 
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والذي عقد في جتماع الجمعية العامة غير العادية إلموافقة على زيادة رأس المال في اب تي أقرتوال

ج وتداول حقوق لية إدراآلكتتاب وفقًا إلا فترة تحديد والذي تم فيه، م 11/14/4114هـ الموافق 49/12/1210

 .تداول -وموقع السوق المالية السعودية صداراإلنشرة  المعلنة فيواألولوية 

 

  : لدورته الجديدة واللجان مجلس اإلدارة أعضاءينات يتع أ /1

م 4112 يونيو 40هـ الموافق 1214شعبان  41قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتاريخ 

  :ينات بخصوص مجلس اإلدارة لدورته الجديدة و هي كالتالييالتع

 .رةداإلس امحمد شوكت محاسني كرئيس لمجلحسان  ستاذاألتعيين  .1

 .دارةإلمجلس ارئيس سلمان سالم بن الدن نائبا ل ستاذيين األتع .4

لجنة المراجعة ، اللجنة اللتنفيذية ، اللجنة اإلستثمارية ، لجنة وهي  تعيين اللجان المنبثقة من المجلس .1

 .الجهات المختصة تمت بموافقةلى أن هذه التعيينات إمع اإلشارة ،  الترشيحات والمكافآت

حتياطيات الفنية اإلحترازية من إلتعليمات مؤسسة النقد يتم التأكد من احتساب ا علىبناء : حتياطات الفنية اإلأ /2

والتقبل حسابات الشركة النهائية  ،من نظام الشركات ( 41)نصت عليه المادة  ما تواري مستقل وهوكقبل ا

في القوائم المالية المدققة لعام  ا تم ذكرهمكا لدينتم  كتواري وهو ماإحتسابها من إوقوائمها المالية مالم يتم 

 .م4112

مؤسسة النقد  م الموافق عليها من قبل4114ولغاية  4111متابعة تنفيذ خطة العمل اإلستراتيجية لألعوام من أ /4

 .للمحافظة على مركز متقدم بين الشركات العاملة في قطاع التأمين في المملكة

ئتمانية من أجل الدعم في عملية التحصيل لحقوق الشركة من إلمع شركة سمة للمعلومات اكة قد الشرأ تعاقدت /0

 .المدينين
 

 :األنشطة التشغيلية  -ب 
 

تم تجديد إتفاقيات إعادة التأمين مع بعض التغييرات في شروط اإلعادة بما يناسب : مين تفاقيات إعادة التأإ  -ب/1
 .الشركة

م إعداد خطة خمسية من قبل المدراء الفنيين في الشركة ، وتم عرضها ت: عقود مشاريع مستقبلية   -ب/4
م وتوضح هذه الخطة النمو 4112يناير  41ومناقشتها في مجلس اإلدارة ، حيث تمت الموافقة عليها في 

خطيها تالمستمر في العمل وتطور أرباح الشركة وكذلك العوائق التي تعترض هذا النمو وامكانية وسبل 
 .ربحية وتقدم أكثرللوصول الى 

 : عقود تأمين مشاريع رئيسية  -ب/1
العام الماضي في سنوات  ربعةأجدة لمدة إلضافة الى فوز الشركة بعقد تأمين المقاول لشروع برج المملكة في با

 :ركة بالمشاريع التالية فقدت فازت الش

 المرحلة )ة لوزارة الداخلية مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير المقرات األمني
 .(الثانية

 مجمع الراشد بالخبرع مشرو. 
 نشاء مباني المحاكم ونقابات العدلإ. 
  11ض مخرج يابوابة المال في حي غرناطة بالر 19مجموعة الفيصلية القابضة مبنى رقم  



م                                                                       0241تقرير مجلس اإلدارة لعام    

 

0 

 تم توقيع عقود تأمين جديدة في مختلف القطاعات مع العمالء كما 

 4111ولغاية عام  4119ديسمبر  11الزكوية للسنوات المنتهية في  قامت الشركة بتقديم إقراراتها -ب/2
 4119كما حصلت على الربوط الزكوية لألعوام  مقيدة من مصلحة الزكاة والدخل ، وحصلت على شهادات

مليون ريال ،  12809من المصلحة مطالبة الشركة بموجب هذه الربوط بإلتزام تسديد زكاة بمبلغ  4111إلى 
مخصص كاف لهذا اإللتزام ، إال أن الشركة إعترضت على الربوطات المذكورة وهي على ثقة ولدى الشركة 

سددت  م4112مارس  11من حصولها على حكم لصالحها ، ومع ذلك و خالل فترة الثالثة شهور المنتهية في 
يتم دعوتها بعد علما أن الشركة لم يتعلق بهذه الربوط مليون ريال إلى المصلحة فيما  12،41الشركة مبلغ 

 . مناقشة اإلعتراض والبت فيه من قبل اللجان اإلبتدائية في المصلحة
م ، والذي  يقوم بمهام 4111التابع إلدارة الرقابة وااللتزام خالل عام تم تأسيس هذا القسم : قسم التفتيش -ب/4

لى لجنة إمها تقدي وشهرية التقارير الر اصدإو المنتشرة في المملكة ،بيع ال نقط جميع فيالتفتيش 
 .المراجعة

تتم إدارة هذا القسم من قبل مدير مؤهل ، حيث يتم إستقبال الشكاوي من قبل : قسم شكاوي العمالء  -ب/0
موظفي اإلتصاالت والذين يقومون بدورهم بتحويلها إلى القسم المختص لحلها ، ويقوم مشرف القسم 

ن عدم التأخير في اإلجابة عليها ، كما يتم تحويل بإعالم العميل بالحصيلة النهائية لهذه الشكوى بعد تأكده م
 .الشكاوي التي لم يتخذ إجراء فيها إلى قسم اإللتزام لمزيد من المتابعة

راءات صارمة وفعالة في الكشف عن هوية ي إجلقد تم تبّن:  ات المتخذة لمكافحة غسيل األموالاإلجراء -ب/2
 لنوع ألي عميل وفي أي مرحلة وصلتإن أي نشاط من هذا ا،  واللمكافحة اإلحتيال وغسيل األمالعمالء 

 .تخاذ اإلجراءات الالزمةإيتم التقرير بشأنه إلى مدير اإللتزام للمتابعة و

 :قعات المستقبلية التو -ج 
 

فسة الذي أوجد منانتاج بين الشركات العاملة في هذا القطاع كز الرابع في اإلم المر4111عام حتلت الشركة منذ إ

 حافظتتجنبته الشركة و ، و هذا مامن أجل الوصول إلى إنتاج أكبر  في األسعارتفاوت كبير  انتج عنه شديدة

 .بة في مختلف القطاعات اإلنتاجيةعلى األسعار التقنية المطلو

ل على للعموظيف فنيين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التأمين وإعادة التأمين ، بمتابعة تالشركة كما قامت 

 .زيادة اإلنتاج وتتوقع الشركة مستقباًل زيادة اإلنتاج بأرقام متميزة في كافة قطاعات التأمين
 

 :المخاطر الحالية والمستقبلية والمتوقعة  -د

 :المخاطر الحالية 

تعالج بالتأمين و إعادة التأمين ، و في الشركة بتنفيذ السياسات المعدة مسبقًا فيما يتعلق  المخاطر تقوم إدارة

وكذلك  مخاطر السوق واإلئتمان والسيولةبوالمتمثلة  الحالية و المستقبليةكذلك المخاطر  المخاطر التي مرت بها و

وهي اللوائح المعمول بها باألنظمة والتأكد من مدى اإللتزام  و، دقيقة أسعار العموالت من خالل مراجعة داخلية 

 : تقوم في سبيل ذلك بما يلي 

 التي إلدارات المختلفة للشركة ر الشهرية والربع السنوية المتعلقة بالوضع العام للمخاطر في اتقديم التقاري

ة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة يمكن أن تؤثر على عملياتها التشغيلية إلى الجهات المختصة في اإلدارة العام

 .لى الجهات المختصةإم بها للتقد
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  وإعداد التقرير لية حسب اللوائح النظامية معدل المالءة الحاتقييم المتطلبات الرأسمالية لضمان تحقيق ،

 .السنوي لمراجعة إدارة المخاطر في الشركة وتقديمه الى مؤسسة النقد

  يصدر من  ستراتيجية الخاصة بها بشكل مستمر و بماإلحتيال و تعديل اإلإجراءات مكافحة امراجعة

 .عليها أنظمة خاصة بها أو تعديالت

 ة وفق نظام إدارة مسؤولية األصولالمركز المالي والتدفقات النقدية فيما يتعلق بالسيول مراجعة قائمة. 

 مين المركبات أالحفاظ على معايير التشغيل القياسية على ضوء التوسع الكبير خاصة في ت. 
 

 :أما المخاطر المستقبلية المتوقعة 

  اإلحتيال وجرائم التزوير الماليةخطر. 

 هي تمثل عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بإلتزاماتها المالية في موعد و:  مخاطر السيولة

إلتزامات عند نشوئها لمواجهة أي  ومتطلباتها شهريًابالتأكد من توفر السيولة  هي تقوم، و اإلستحقاق

ة لمواجهة نوك محليلدى بجل ألاة قصير ستثماره في ودائعإيتم جزء كبير من أموال الشركة  أنعلما 

 .مة المعمول بها والصادرة عن مؤسسة النقد حسب النظامظأزمات السيولة متقيدة باألن

  المنافسة القوية مع شركات التأمين وخاصة الجديدة منها. 

   مخاطر نظامية وقانونية ، وهي عدم القدرة على اإللتزام باألنظمة الصادرة عن الجهات اإلشرافية

وكذلك ، ومجلس الضمان الصحي التعاوني ، هيئة السوق المالية و، ودي كمؤسسة النقد العربي السع

 .ترفع ضد الشركة نتيجة مطالبات الغيرالتي قضايا المخاطر 

 نتاج توسع و زيادة اإلالر القياسية في ظل المحافظة على المعايي. 

  ، أو عمليات أو فقدان للطاقة  طبيعية الشركة ألخطاء بشرية أو كوارث وهي تعرضمخاطر تقنية

 .تؤثر سلبًا على النتائج المالية تكاليف باهظة ذاتتخريبية 

 مة يئة التشريعية و القانونية واألنظقدرة أنظمة الشركة وإدارتها على مواكبة النمو وتاثير التغير في الب

 .الصادرة من الجهات المتخصة على آداء الشركة 

 ط ناتج اإلستثمار عن المستوى المطلوبتأثير الركود اإلقتصادي العالمي والناتج عنه هبو. 

  الفني المدرب بين الشركات في ظل ظيفي وترتفع معدالت التسرب ال: المدرب الفني التسرب الوظيفي

 .وي الخبراتذوذلك في إجتذاب الفنيين والمدربين منهم ،  المنافسة بينها

 : الموارد البشرية  -ثالثًا 

ركة ومواكبة التوسع في حجم النشاط ، ولكي تدعم الشركة إداراتها في سياق تحديث الهيكل التنظيمي للش 

اإلقليمية المختلفة بالطاقات البشرية الالزمة و خصوصا السعودية منها ، دأبت اإلدارة بتقنين أولوية التوظيف 

ل على الكفاءات السعودية من خريجي الجامعات و من منسوبي اإلبتعاث ، وإستقطاب موظفين سعوديين في حق

التأمين ذوي الخبرات التأمينية ، حيث حافظت الشركة خالل السنوات الخمسة الماضية على نسبة توطين زادت 

، كما تحرص الشركة على تدريب وتأهيل الكوادر السعودية لمناصب قيادية في الشركة ، وذلك من % 21عن 

وره ساهم بأن تمثل نسبة السعوديين في خالل التدريب الداخلي أو التعامل مع مراكز تدريب خارجية ، والذي بد

 %.41المناصب اإلدارية 
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 : المؤشرات المالية -رابعًا 

 : م11/14/4112لشركة المتحدة للتأمين التعاوني للسنة المنتهية في النتائج المالية ل
 

 ، ألف ريال للعام السابق 21،440 خسارةألف ريال ، مقابل  11،491قبل الزكاة  خسارةبلغ صافي ال .1

 %.4801قدره  رتفاعوذلك بإ

 .ريال للعام السابق 481 خسارةريال ، مقابل  4812بلغت خسارة السهم  .4

 (نتائج العمليات التشغيلية)عمليات التأمين مخصومًا منها عائد إستثمارات حملة الوثائق  عجزبلغ  .1

 %.1819 قدره رتفاعألف ريال للعام السابق وذلك بإ 91،241 عجزألف ريال ، مقابل  91،041

 1،494،924ألف ريال ، مقابل  1،104،144خالل العام ( GWP)بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  .2

( NWP)وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة %. 9819قدره  نخفاضألف ريال للعام السابق وذلك بإ

قدره نخفاض إألف ريال للعام السابق ، وذلك ب 121،402ألف ريال ، مقابل  290،111خالل العام 

1812.% 

ألف ريال للعام  109،411ألف ريال ، مقابل  291،912بلغ صافي المطالبات المتحملة خالل العام  .4

 %.1804قدره نخفاض السابق ، وذلك با

ألف ريال للعام  2،211ألف ريال ، مقابل  2،101بلغ صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق خالل العام  .0

ستثمارات أموال المساهمين خالل العام إوبلغ صافي أرباح  ، %40812دره ق رتفاعالسابق ، وذلك بإ

 %.21قدره  نخفاضوذلك بإ ألف ريال للعام السابق 11،994ألف ريال ، مقابل  0،214

 العام السابق إلىبالفترة المماثلة من مقارنًة  الفترة الحاليةخالل  إرتفاع صافي الخسارةيعود سبب  .2

رباح أصافي  إنخفاضصافي أقساط التأمين المكتتبة و إنخفاضلتأمين المكتتبة وإجمالي أقساط ا نخفاضإ

إرتفاع المصاريف ارتفاع قيمة اإلحتياطيات والمخصصات الفنية ووستثمارات أموال المساهمين إ

 .العمومية واإلدارية خالل هذه الفترة

المالية طبقًا لمعايير التقارير المالية  نتباه إلى أنه تم إعداد القوائمإورد في تقرير المراجع الخارجي لفت  .1

الخاصة بالتقاريرالمالية وليس طبقًا لمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة ( 12)الدولية رقم 

 .العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

بناًء على رأس المال السابق اة وقبل الزك خسارة السهمحتساب إتم  توّضح أنه نأود الشركة ت .9

 .سعودي  ريال 411،111،111بما يعادل رأس مال أي سهم  41،111،111
 

  وعمليات المساهمين وفقًا ( حملة الوثائق ) تمسك الشركة سجالت منفصلة لكل من عمليات التأمين
ويتم توزيع فائض عمليات العاملة في المملكة العربية السعودية ، التعاوني لمتطلبات نظام شركات التأمين 

وحملة % 91بين مساهمي الشركة بنسبة التعاوني التأمين حسب نص الالئحة التنفيذية لشركات التأمين 
على التوالي ، على أن يستقطع نصيب حملة وثائق التأمين من األقساط % 11وثائق التأمين بنسبة 

 .المكتتبة للسنة التي تليها
 

  ديسمبر 11تنتهي في تمسك الشركة نظام سنة مالية. 
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 :ديسمبر  11خمسة األخيرة المنتهية في للسنوات الوفيما يلي تفاصيل نتائج  السنوات المالية 

 قائمة المركز المالي
 (بآالف الرياالت) ديسمبر 11كما في 

 ( 
 م0242 م0244 م0240 م0242 م0241

      موجودات عمليات التأمين

 412،111 411،911 12،114 10،111 21،024 نقد وما فى حكمه

- -  91،214 - - ودائع ألجل

 42،141 41،224 4،219 42،141 40،420 إستثمارات متاحة للبيع

 2،101 4،101 - - - ستحقاقإلإستثمارات مقتناة حتى تاريخ ا

 101،140 111،144 411،114 211،142 142،222 أقساط تأمين مدينة ، صافى

 44،411 1،121 41،121 1،111 4،249 يذمم معيدي تأمين مدينة ، صاف

حصة معيدى التأمين من األقساط غير 
 المكتسبة

104،910 141،911 
 

91،124 11،241 111،124 

 مطالبات تحت حصة معيدى التأمين من
 التسوية

111،124 112،210 24،119 141،244 21،141 

 2،191 9،204 9،111 2،112 11،914 الـتأمين ستحواذ على وثائقإلتكاليف مؤجلة ل

 12،219- -  - - ذي عالقة  فمستحق من طر

 49،120 01،101 10،211 12،111 12،201 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة اخرى 

-  - - 10،011 102،299 مستحق من عمليات المساهمين 

 2،941 1،424 1،221 0،129 2،201 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

 129،099 912،912 099،019 912،212 1،142،144 التأمينمجموع موجودات عمليات 

      موجودات المساهمين

 41،421 111،211 14،112 94،210 41،140 نقد وما في حكمه

 41،201 - 100،111 - - ودائع ألجل

 21،411 12،241 44،411 104،112 114،412 إستثمارات متاحة للبيع

 12،224 19،202 - - - قإستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقا

 111 114 414 121 4،291 مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

 411 411 411 - - مستحق من طرف ذي عالقة 

 141،912 22،211 44،122 - - مستحق من عمليات التأمين

 21،211 21،211 21،211 21،211 21،211 الشهرة

 41،111 41،111 41،111 41،111 41،111 وديعة نظامية

 191،149 104،121 124،291 102،211 129،241 مجموع موجودات المساهمين

 1،421،141 1،411،142 1،124،112 1،129،414 1،120،111 مجموع الموجودات
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 المركز المالييتبع قائمة 
 (بآالف الرياالت)ديسمبر11كما في

 مطلوبات و فائض عمليات التأمين
 م4111 م4111 م4114 م4111 م4102

      مطلوبات عمليات التأمين

 91،422 110،192 40،024 191،994 141،411 ذمم معيدي تأمين دائنة

 11،222 14،111 10،004 44،212 49،221 دخل عموالت غير مكتسبة

 114،922 214،140 110،111 124،241 211،111 أقساط تأمين غير مكتسبة

 1411- -  11،242 - األقساطعجز  حتياطيإ

 1،411 1،411 1،241 - 1،414 حتياطي أخطار قائمةإ

 - - - - 4،214 احتياطي معالجة المطالبات

 - - - 411 411 احتياطي الكوارث 

 442،241 441،191 111،019 490،004 141،094 مطالبات تحت التسوية

 9،220 9،112 41،141 49،244 41،141 ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين

 24،411 44،211 42،199 44،219 42،141 تحقة ومطلوبات أخرىمصاريف مس

 141،912 22،211 44،122 - - مستحق إلى عمليات المساهمين

 4،294 2،994 2،111 9،114 11،922 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 104،211 191،112 021،212 901،212 1،114،920 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

      تأمينفائض عمليات ال

 11،219 11،241 41،441 41،441 41،441 فائض متراكم من عمليات التأمين

 429 201 12 (421) 141 إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع

 129،099 912،912 099،019 912،212 1،142،144 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

      مطلوبات وحقوق المساهمين

      مطلوبات المساهمين

 2،124 4،421 241 1،149 1،211 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 - - - 11،241 11،241 مستحق إلى مؤسسة مالية

 14،402 12،111 41،119 41،949 11،120 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

رصيد مستحق لطرف ذي عالقة متعلق 
 بالشهرة

- - - 42،904 21،211 

 - - - 421 421 رصيد مستحق لطرف ذي عالقة

 - - - 10،011 102،299 مستحق لعمليات التأمين 

 94،119 22،491 44،422 141،011 190،194 مجموع مطلوبات المساهمين

      حقوق المساهمين

 411،111 411،111 411،111 411،111 411،111 رأس المال

 11،104 42،249 11،922 11،922 11،922 إحتياطي نظامي

 24،241 19،210 12،222 (20،042) 101،201 (ائر متراكمةخس/ )أرباح مبقاة

 211 214 411 120 1،129 حتياطى إستثمارات متاحة للبيعإ

 494،141 112،441 119،941 410،101 141،101 مجموع حقوق المساهمين

 191،149 104،121 124،291 102،211 129،241 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

 ائض عمليات التأمين مجموع المطلوبات وف
 وحقوق المساهمين

1،120،111 1،129،414 1،124،112 1،411،142 1،421،141 
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قائمة نتائج عمليات التأمين 
كما في  والفائض المتراكم

 ديسمبر11
 م4111 م4111 م4114 م4111 م4102

      اإليرادات

 141،420 1،101،220 1،142،121 1،494،924 1،104،144 إجمالى أقساط التأمين المكتتبة

أقساط إعادة التأمين :  ناقصًا
 المسندة

(101،011) (211،229) (411،904) (411،211) (444،111) 

 (4،020) (0،214) (4،121) (4،949) (2،242) فائض خسارة أقساط تأمين 

 494،299 111،011 210،942 121،402 290،111 ةصافي أقساط التأمين المكتتب

قساط التأمين أ يالتغير فى صاف
 غير المكتسبة

(11،211) (0،422) 22،214 (112،111) 11،129 

 044،921 214،114 111،149 100،241 214،212 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 19،121 14،114 11،141 22،101 24،144 إعادة التأمين عموالت مستلمة من

 004،141 241،102 141،419 912،112 144،414 صافي االيرادات

 491،114 009،099 121،121 104،224 144،492 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (02،112) (04،121) (110،191) (02،211) (90،411) حصة معيدى التأمين: ناقصا 

 440،111 010،141 214،144 111،204 240،110 صافى المطالبات المدفوعة

صافي التغيرات فى المطالبات 
 تحت التسوية

02،911 01،220 (44،921) (12،940) (44،212) 

 411،492 491،944 219،114 109،411 291،912 صافى المطالبات المتكبدة

 49،214 41،412 44،012 41،941 41،499 وثائقالتكاليف االستحواذ على 

   - (11،242) (11،242) إحتياطي عجز األقساط

 - - - 411 - إحتياطي كوارث

 1411-  121 (1،241) 1414 حتياطي اخطار قائمةإ

 - - - - 4،214 معالجة المطالبات حتياطيإ

 411،001 011،119 211،949 914،904 112،420 صافي التكاليف والمصروفات

 111،101 112،244 111،411 1،119 12،910 صافى نتائج عمليات التأمين

 (24،411) (12،112) (91،914) (99،011) (114،141) مصاريف عمومية وإدارية

 (2،112) (4،411) (4،114) (2،241) (4،141) رسوم إشراف وتفتيش

رسوم مجلس الضمان الصحي 
 التعاوني

(1،241) (911) (4،140) (2،241) (1،112) 

 14،224 2،904 0،121 2،211 2،101 يرادات إستثماراتإ

فيها  مخصص ديون مشكوك
 إنتفى الغرض منها وإحتياطات

- 4،241 4،412 2،112 1،021 

 04،914 41،119 44،114 (10،214) (12،444) عمليات التأمين( عجز)فائض 

حصة المساهمين من فائض 
 عمليات التأمين

12،444 10،214 (44،122) (22،211) (49،119) 

 0،491 4،111 4،411 - - فائض السنة

 0،140 11،219 11،241 41،441 41،441 الفائض المتراكم فى بداية السنة 

 11،219 11،241 41،441 41،441 41،441 ض المتراكم فى نهاية السنة الفائ
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 :فائض عمليات التأمين التشغيلية 
 

 عامللريال ألف  10،214 عجزمقابل م 4112عام ريال ألف  12،444بلغ عجز عمليات التأمين التشغيلية 
 % 4.26بإنخفاض قدره  م4111 السابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :صافي الدخل 

 عامللريال ألف  21،440 خسارة ريال مقابل ألف 11،491 بلغتم 4112عمليات المساهمين عام  خسائر
ريال للعام  4.21 خسارة، مقابل  ريال 4812 السهم خسارةبلغت و، % 480بإنخفاض وقدره م 4111السابق 
 .السابق

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 قائمة عمليات المساهمين للسنة المنتهية
 (بآالف الرياالت)ديسمبر  11كمافي 

 م4111 م4111 م4114 م4111 م4102

      اإليرادات

 49،119 22،211 44،122 (10،214) (12،444) عمليات التأمين(عجز)حصة المساهمين من فائض 

 1،112 4،111 2،111 1،412 1،219 إيرادات عموالت

 112 12 421 1 91 ت إستثماراتإيرادا

 141 222 2،249 2،241 4،921  رباح محققة عن إستثماراتأ

 04،111 41،014 14،190 (24،212) (22،202) مجموع اإليرادات

      المصاريف

 2،244 4،142 1،110 1،411 1،104 مصاريف عمومية وإدارية

 1،110 914 1،142 1،110 1،109 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 4،291 4،900 4،401 4،419 4،411 مجموع المصاريف

 40،022 41،000 11،110 (21،440) (11،491) (خسارة/ )صافي ربح السنة 

 41،111 41،111 41،111 41،111 41،111  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

 4،12 4،41 1،11 (4،11) (4،12) (بالريال السعودي)السهم للسنة ( خسارة/)ربح 

 همينقائمة العمليات الشاملة للمسا
 (بآالف الرياالت)ديسمبر  11كما في 

 م4111 م4111 م4114 م4111 م4102

 40،022 41،000 11،110 (21،440) (11،491) (خسارة/ )صافي ربح السنة 

المتاحة  ستثماراتلإل العادلة التغير في القيمة
 للبيع

1،111 010 (124) (111) (410) 

 (2،110) (2،111) (2،401) (4،114) (1،414) الزكاة وضريبة الدخل

 29،214 24،411 44،211 (11،444) (14،111)  (الخسائر/ )صافي األرباح للسنة 
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-41إعتماد توصية الخبير اإلكتواري بتاريخ خالل فترة إعداد هذا التقرير ، تم االعالن واالفصاح للجمهور عن 

مليون ريال من أصل اإلحتياطيات  4289م بزيادة اإلحتياطيات و المخصصات الفنية بقيمة 14-4114

والمخصصات الفنية التي تم إعتمادها في نهاية الربع الرابع والتي ستنعكس سلبا على نتائج الشركة للسنة المالية 

 وبعد االعالن عن النتائج السنوية في  م11/14/4112المنتهية في 

 

هـ الموافق 14/14/1210بتاريخ  11/14/4112النتائج المالية السنوية المنتهية في  وبعد االعالن عن

مليون ريال و ذلك بنسبة  10184الشركة عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ قدره  أعلنتم ، 42/14/4114

  .من رأسمالها% 4281

 

إلى زيادة اإلحتياطيات والمخصصات الفنية بناء على  نتيجة األسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائرينت أن بو 

 .خبير اإلكتواريتوصية ال

 

وسوف تنطبق على الشركة اإلجراءات و التعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية و الخاصة بالشركات 

 : فأكثر من رأسمالها حيث ستقوم الشركة بـ %41المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 

  المعدة من قبل إدارة الشركة خالل األيام العشرة اإلعالن للجمهور في نهاية كل شهر عن قوائمها المالية

 التالية لنهاية كل شهر

  من رأسمالها% 41اإلعالن للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن. 

 

 .مليون ريال411ء على رأس المال تم احتسابها بنا% 4281 البالغة أن نسبة الخسارة بينتكما 

 

مليون ريال  291تمت الموافقة على زيادة رأس المال إلى خالل فترة إعداد  هذا التقرير ، رة أنه كما تجدر اإلشا

 .م والتي تهدف إلى تعزيز هامش المالءة و دعم نمو النشاط المستقبلي للشركة11/14/4114بتاريخ 
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 لعمليات التأمين قائمة التدفقات النقدية

 (الرياالت الفبآ) ديسمبر 10كما في 
 م4101 م4100 م4104 م4101 م4102

      التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 635,1 53110 43512 -      - صافي فائض السنة من عمليات التأمين

 030,2 43501 23052 23514 ,,136 اإلستهالك:التعديالت لـ 

 032,1 43411 43102 1,,03 ,4322 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 - (,4) (03114) - - أرباح محققة عن إستثمارات حتى تاريخ اإلستحقاق

 - (422) - - - أرباح  غير محققة من تحويل عمالت اجنبية

 (,45) - (03125) (555) - أرباح  محققة عن إستثمارات متاحة للبيع

 23255 (53,42) (43412) (53251) 43126 مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها

 ,01325 23105 23041 ,,4 - وإحتياطات أخرى إنتفى الغرض منها مخصصات

     - :التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 (1,3511)اال1111) 013152) 01031,5 (0423054) 513,42 ذمم أقساط تأمين مدينة 3 صافي

 ,003,6) 2,,023 (013210) 013,01 13612 ذمم معيدي تأمين مدينة

 0103224 513212 - - - من طرف ذي عالقة مستحق

 23404 ,10300) (463645) 5,,03 (,4365) مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

 (03621) - - - - حتياطي مشاركة في االرباحإ

 2,1 (03511) - ,013,4 (,013,4) حتياطي عجز أقساط تأمين إ

 ,23,4 (03562) ,14 43106 (63262) تكاليف اإلستحواذ على وثائق تأمين مؤجلة

 (43124) (13161) 03522 4,,23 23116 دخل عموالت غير مكتسبة

 (,341,) 4232,4 (3,45,) (143546) (243115) حصة معيدى التأمين من األقساط غير مكتسبة

 5,3200 2236,2) 263516 (,1,354) 0132,0 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

 03420 - 021 (03240) 13424 خطار قائمةأي حتياطإ

 - - - - 43215 احتياطي معالجة المطالبات 

 - - - 511 - إحتياطي كوارث

 (413215) ,2,3,1 (6632,6) 1,31,1 553,12 أقساط تأمين غير مكتسبة

 (213502) 113,22 (,6,351) 1,,01,3 523111 مطالبات تحت التسوية

 ,10326 ,2310 (2,3245) 0123141 (643212) ذمم معيدي التامين دائنة

 1,,13 026 003020 ,,231 (235,4) مطلوب الى حملة وثائق التأمين

 4,3045 ,44352) (453114) (23,61) 23600 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 - - - (263601) (,322,,) مستحق من عمليات المساهمين

 5,3116 134,6,) (423260) (,44322) - مستحق إلى عمليات المساهمين

 06,3152 1136,2 (0053146) 053,06 (013141) األنشطة التشغيلية صافى النقد المتوفر من

      األنشطة اإلستثمارية

 (43655) (63014) (,2315) (43612) (034,2) شراء أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

 (463261) 4,30,2) (,20) (0453,20) (013204) شراء إستثمارات متاحة للبيع

 (23260) (511) (5,,403) - - تاريخ اإلستحقاق إلىشراء إستثمارات محتفظ بها 

 ,0,361 - (13,14,) 13,14, - ودائع ألجل

 ,11345 63,12 1,,423 ,1325, ,3,5, المستلم من بيع استثمارات متاحة للبيع

 53111 - 463265 - - قالمستلم من بيع استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقا

 413,41 4,31,6) (603251) 1,,153 (43151) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

 ,,02234 635,2 (6,,0,63) 503226 (0431,6) في النقد وما فى حكمه( النقص)الزيادة 

 063111 412310 4013,12 123014 263102 الفترة –بداية السنة  يالنقد وما في حكمه ف

 4123101 4013,1 123014 263102 13624, الفترة -نهاية السنة  يالنقد وما في حكمه ف

 - ,0,314 - - - تحويل استثمارات متاحة للبيع لجهة ذات عالقة/م غير نقدية

 (61) (,00) 02 (452) 161 التغير في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع/غير نقدية .م

 - - 035,1 - -  متاحة للبيع لىحتى تاريخ اإلستحقاق إ اراتستثمتحويل من إ
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 لعمليات المساهمين قائمة التدفقات النقدية

 (الف الرياالتبآ)ديسمبر  10كما في  
 م4101 م4100 م4104 م4101 م4102

   عمليات التأمين
 

  

      التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 40،022 41،000 11،110 (21،440) (11،491) الفترة/  صافي ربح السنة

      :التعديالت لـ 

 (141) (222) (4،241) (2،241) (4،921) رباح محققة عن إستثمارات متاحة للبيعأ

-  - (1،214)-   ستحقاقإلا حتى تاريخ رباح محققة عن إستثماراتأ

 (11،420) (10،110) 44،210 29،119 44،219 

      :لمطلوبات التشغيلية التغيرات فى الموجودات وا

 (140) 424 (111) (021) (1،941) ذمم أقساط تأمين مدينة ، صافي

 (49،110) 21،420 42،101 44،122 - مطلوبات من عمليات التأمين

- - -  10،011 22،119 مستحق إلى عمليات التأمين

- - -  411 - طرف ذو عالقة ( إلى) مستحق من

-  (41،211) (42،904)-  - (الشهرة) مستحق الى طرف ذو عالقة

 2،114 1،194 (2،114) 111 121 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 449 21،192 41،091 41،019 (0،900) من العمليات المحصل النقد 

-  (1،119) (4،149) (4،224) (12،411) الزكاة المدفوعة

 449 02،111 12،102 12،112 (41،442) صافي النقد من األنشطة التشغيلية

      األنشطة اإلستثمارية
 (41،402) 41،201 (100،111) 100،111 - ودائع ألجل

تاريخ  حتىشراء إستثمارات محتفظ بها 
 اإلستحقاق

-  -(14،149) (0،941) (14،244) 

-  (14،144) (4،119) (410،122) (29،122) شراء إستثمارات متاحة للبيع

محتفظ بها حتى تاريخ المستلم من بيع استثمارات 
 االستحقاق

- - 11،421 2،940  -

 49،940 21،029 12،929 21،492 04،191 المستلم من بيع استثمارات متاحة للبيع

 19،402 111،144 (122،111) 11،141 (11،120) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

      األنشطة التمويلية

-  (41،111) (41،111) - - توزيعات أرباح مدفوعة

- - -  - - المتحصل من إصدار رأس المال

 - - - (400) - تكاليف معامالت 

 - - - (1،111) - وديعة نظامية

 - - - 11،241 - مستحق إلى مؤسسة مالية

-  (41،111) (41،111) 11،212 - نشطة التمويليةألصافي النقد المستخدم في ا

 19،291 101،411 (129،200) 01،124 (12،211) نقد وما في حكمهفي ال( النقص) صافي الزيادة

 1،122 41،241 111،211 14،112 94،210 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 41،421 111،211 14،112 94،210 41،140 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

      نقدية المعامالت غير ال

تى تاريخ حمحتفظ بها ستثمارات إتحويل من 
 إستثمارات متاحة للبيعستحقاق إلى إلا

- - 11،141  - -

 (410) (111) (124) 010 1،111 ستثمارات المتاحة للبيعإلتغير في قيمة ا
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 : (بآالف الرياالت) م2411لعام  قائمة أرباح وخسائر العمليات التشغيلية والفائض المتراكم حسب القطاعات

 إلجماليا أخرى السيارات الطبي البيان

      عمليات التأمين 

 1،104،144 211،014 414،111 100،210 إجمالي األقساط المكتتبة

 (101،011) (101،242) (1،119) (44) صافي األقساط المسندة

 (2،242) (2،012) (4،410) (412) قساط تأمين أ خسارةفائض 

 209،111 21،422 411،210 104،101 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (11،211) 1،121 (10،991) 429 التغير في اقساط التامين غير المكتسبة

 214،212 41،414 402،211 100،119 قساط التأمين المكتسبةأصافي 

 24،144 21،194 914 1 التأمين  عادةإ العموالت المستلمة من

 144،414 91،222 404،024 100،111 يراداتإلصافي ا

     التكاليف والمصاريف

 144،492 114،212 401،021 140،214 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (90،411) (94،014) (491) (1،414) حصة معيدي التأمين : ناقصا

 240،110 9،114 401،112 141،192 صافي المطالبات المدفوعة

 02،911 2،094 00،221 (1،402) التغير في صافي المطالبات تحت التسوية

 291،912 12،292 949،101 129،011 المتكبدةصافي المطالبات 

 (11،242) - (1،111) (4،240) عجز األقساطحتياطي إ

 1،414 1،414 - - خطار قائمةأإحتياطي 

 4،214 - 4،214 - احتياطي معالجة المطالبات

 41،499 1،191 1،224 2،140 مينأوثائق الت ستحواذإتكاليف 

 112،420 44،922 11،1190 121،411 اريفصافي التكاليف والمص

 12،910 02،411 (02،192) 12،122 صافي نتائج عمليات التأمين 

 (4،141) (4،109) (4،111) (141) شراف وتفتيشإمصاريف 

 (1،241) - - (1،241) التعاونيمصاريف مجلس الضمان الصحي 

 (114،141)    غير موزعةعمومية وإدارية مصاريف 

 -    حصيلهاديون مشكوك في ت إستبعاد

 2،101    غير موزع رستثماإ إيراد

 (12،444)    ديسمبر 11من عمليات التأمين كما في العجز
 

 : ديسمبر 11خالل السنوات المالية الخمسة األخيرة المنتهية في  التوزيع الجغرافي ألقساط التأمين المكتتبة

المكتتبة حسب التأمين أقساط ما يلي بيانات إجمالي فقط ، وفييتركز نشاط الشركة في المملكة العربية السعودية 
 ديسمبر على النحو اآلتي 11المنهية في  للسنوات الخمسة األخيرةالقطاعات الجغرافية لفترات التقارير المختلفة 

 :(الرياالت بآالف)
 

 

 م4111 م4111 م4114 م4111 م4102 

 040،414 220،114 212،144 1،111،214 122،212 المنطقة الغربية

 114،421 114،121 120،414 111،121 141،920 المنطقة الوسطى

 44،220 21،144 21،249 44،024 01،241 المنطقة الشرقية

 40،114 01،291 49،921 21،224 24،010 داخل المملكة -أخرى 

 141،420 1،101،220 1،142،121 1،494،924 1،100،221 وعـــمــــجـمـال
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 :ت واإلفصاحات حسب اللوائح النظامية اإللتزاما -خامسًا  
 

 :اإلفصاح حسب اللوائح التنفيذية  .1
 

 :تلتزم الشركة بالقواعد واللوائح التنظيمية المطبقة في المملكة العربية السعودية والتي تشتمل اآلتي 

  قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

  هيئة السوق المالية الئحة سـلوكيات الـسـوق الصادرة عن. 

 الالئحة التنظيمية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 

 الالئحـة التنظيمية لسـلوكـيات سـوق التأمين الصـادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 

 نقد العربي السعوديقواعد مكافحة غسل االموال لشركات التأمين الصادرة عن مؤسسة ال. 

 الئحة مكافحة اإلحتيال في شــركات الـتـأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 

 الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني. 

  الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاونيالوثيقة الموحدة. 

 ضريبة الدخل الصادرة عن مصلحة الزكاة قواعد الزكاة و. 

 ليات تجاه الغير الناشئة عن حوادث المركباتئومتطلبات نظام التأمين اإللزامي على المس. 

 :من قواعد التسجيل واإلدراج تقر الشركة بما يلي ( 42)من المادة ( 44)فقرة وبموجب ال

 .الصحيح بالشكل الحسابات سجالت إعداد تم أنه .1

 .بفعالية  تنفيذه وتم سليمة أسس على أعد الداخلية قابةالر نظام أن .4

 .نشاطه مواصلة على المصدر قدرة بشأن يذكر شك اليوجد أنه .1
 

 : نظام الحوكمة . 4
 

  لدى الشركة الئحة حوكمة خاصة بها ، والتي تحدد القواعد والمعايير التي تنظم آداء الشركة وهي

الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح واألنظمة الصادرة  تتماشى في مجملها مع الالئحة اإلسترشادية

التصويت  بما فيهفي المملكة العربية السعودية ، وقد تم اإللتزام بجميع أحكام الالئحة اإلسترشادية 

 .أعضاء مجلس اإلدارة انتخابالتراكمي في 

  ئة السوق المالية أو جهة أو جزاء أو قيد إحتياطي نظامي من قبل هيأخرى لم يتم توقيع أية عقوبة

 .إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

 م في 11/12/4112لى الجمعية العامة العادية المنعقدة في إعالن عن الدعوة إلى أنه تم التجدر إالشارة إ

تداول ، وتم عمل  السعودية موقع السوق الماليةإلى ضافة إلالجريدة الرسمية و في الجريدة اليومية با

أكيد على موعد الجمعية ، كما أنه تم تزويد بعض المساهمين بالدعوة الى الجمعية عالن تذكيري لذلك للتإ

عالن عن الدعوة في الموقع إلمن او البريد العادي ، ولم تتمكن الشركة ألكتروني إلعن طريق البريد ا

خيرة من التجهيز ، والذي ألنترنت وذلك لكون الموقع في الخطوات اإلموقعها على افي  للشركة الرسمي

 .م4112عمل في نهاية عام صبح جاهزا للأ
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  :الزكاة وضريبة الدخل والمدفوعات النظامية والمديونيات  -دساسا
 

 :(بآالف الرياالت)المدفوعات النظامية  - 0/1

 م4111 م4111 م4114 م4111 م4102 البيان الجـهـة 

 14،402 12،111 41،119 41،949 14،121 إحتياطي تراكمي مصلحة الزكاة وضريبة الدخل

 1،112 2،241 4،140 911 1،241 رسوم اشتراك التعاوني جلس الضمان الصحيم

 2،112 4،411 4،114 2،241 4،212 رسوم إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي

 441 441 441 441 111 رسوم اشتراك ( تداول) السوق المالية السعودية 
 

 المديونيات - 0/4

 ريال سعودي كمخصصص مكافصأة نهايصة الخدمصة للمصوظفين طبقصًا لشصروط         يونلم 14 هتم إحتساب مبلغ وقدر
تحتسب مكافأة نهايصة الخدمصة للمصوظفين علصى      ، و ةالسعوديالمملكة العربية في العمل وزارة وأحكام نظام 

سنوات خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في  أساس رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم و
 .دية نظام العمل في المملكة العربية السعو

  ن مص مليصون دوالر أمريكصي    4م حصلت الشركة على تسهيل سحب على المكشوف بمبلصغ  4111خالل عام
، وقيصد  % 4،14مولصة  بنك بي إس أي لغرض شصراء اسصتثمارات إضصافية فصي بنصك بصي إس أي وبمعصدل ع       

 .مليون ريال 11،24بقيمة  4112و  4111 ذلك في ميزانيتي عام

  كتتصاب أو  يوجصد أي حقصوق خيصار أو مصذكرات حصق إ      لتحويصل إلصى أسصهم ، وال   اليوجد أي أدوات دين قابلة ل
حقوق مشابهة أصدرها أومنحها المصدر خصالل السصنة الماليصة ، أو إسصترداد أو شصراء أو إلغصاء مصن جانصب         

 .ر ألي أدوات دين قابلة لإلستردادالمصد

 : سياسة توزيع األرباح - سابعًا

 :من النظام األساسي للشركة والذي ينص على ( 22)رباح إلى المادة تستند سياسة الشركة بشأن توزيع األ
 .ب الزكاة وضريبة الدخل المقررةيتجن .1
من األرباح الصافية ، لتكوين إحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا % 41 بيجنت .4

 .التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع 
 األرباح السنوية أن تجنب نسبة مئوية من ، اإلدارة بناء على إقتراح مجلس ،العامة العادية  للجمعية .1

 .راض معينة تقررها الجمعية العامةلتكوين إحتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغ الصافية
 .ال المدفوعـمـمن رأس ال %4اهمين التقل عن سـالباقي بعد ذلك دفعة أولى للميوزع من  .2
 .و يحول إلى حساب األرباح المبقاةقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من األرباح أيوزع البا .4
من  (2) توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة يجوز بقرار من مجلس اإلدارة .0

 .هذه المادة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة 

 ألرباح المذكورة أعاله يخضع إلعتبارات هامش المالءة و موافقة مؤسسة النقدعلمًا أن توزيع ا. 

 وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتنازل أحد من مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباح. 
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 :مجلس اإلدارة  - ثامنا

ورة الثالثة والتي للدنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إ م تم11/12/4112هـ الموافق 11/12/1214ربعاء األبتاريخ 
، من خالل التصويت م 44/10/4112م لمدة ثالث سنوات تنتهي في 40/10/4112بدأت إعتبارًا من تاريخ 

 .التراكمي بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة على ترشيحهم

هاية وحتى ن م4111و يوني 40 تاريخ عتبارًا منإ مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاونييتكون   ( أ 
 : السادة من (الدورة الثانية للمجلس) م 44/10/4112الدورة في 

 

 األعضاء الجدد األعضاء المستقيلين سمإلا فئة العضوية 

1 

 أعضاء غير تنفيذيين

 حسان محمد شوكت محاسني 

 يوجدال  يوجد ال

 سلمان سالم محمد بن الدن                    4

                    بدر بن عبدالرحمن السياري 1

 مشعل عفيف كرم                            أعضاء تنفيذيين 4

0 

 أعضاء مستقلين

 أحمد عبدالعزيز الحمدان                     

 سامي صدقة سندي  2

 زياد أسعد جمجوم 1

 

وحتصى نهايصة    م 4112يونيو  40من تاريخ  مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إعتبارًاتم إعادة تشكيل 

 :السادةمن ( لثة للمجلسالدورة الثا)م 44/10/4112الدورة المقررة في 

 األعضاء الجدد األعضاء المستقيلين اإلسم فئة العضوية 

 حسان محمد شوكت محاسني  أعضاء غير تنفيذيين 1

 ال يوجد ال يوجد

4 

 أعضاء مستقلين

                    سلمان سالم محمد بن الدن

                    بدر بن عبدالرحمن السياري 1

 خالد حسين علي رضا  4

 طارق هاشم النابلسي 0

 سامي صدقة سندي  2

 مشعل عفيف كرم                            أعضاء تنفيذيين 1

 

  ي عمل تنفيذي في الشركةأ نأن األعضاء المستقلين اليمارسوتجدر اإلشارة إلى. 

 

نتخاب السيد حسان محمد شصوكت محاسصني كصرئيس    إ م40/10/4112جتماع مجلس اإلدارة المنعقد في إفي  تم

، وإعصصادة تعيصصين السصصيد  مجلصس اإلدارة  رئصصيسائصصب ن مجلصس اإلدارة وتعيصصين السصصيد سصلمان سصصالم محمصصد بصن الدن    

 .للشركة مشعل عفيف كرم المدير التنفيذي

لكل من السيد حسان المحاسصني و السصيد مشصعل كصرم      ولمدة ثالث سنوات ، جديد الصالحيات الممنوحةكما تم ت

 .وتحقيق أغراضها دارة الشركةإل
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هو كما تإجتماعا تسعةم 4112 ديسمبر 11 ولغاية م4112 يناير 1 من لفترةعقد مجلس اإلدارة خالل ا ( ب 
 :موضح في الجدول اآلتي 

 

إسم عضو مجلس 
 اإلدارة

 الدورة الجديدة دورة السابقة ال

 اجتماع 
 1 رقم

 اجتماع 
 2رقم

 اجتماع
 3 رقم 

 اجتماع
 0رقم 

 اجتماع
 5 رقم 

 اجتماع
 6رقم 

اجتماع 
 7رقم

اجتماع 
 8رقم

اجتماع 
 9رقم

41/11 40/14 12/12 42/12 40/10 11/12 41/12 42/11 49/11 

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر محاسنيالحسان  1

 وكالة لم يحضر حضر حضر وكالة لم يحضر حضر حضر حضر    بدر السياري 4

 حضر وكالة حضر وكالة وكالة وكالة لم يحضر حضر حضر سلمان بن الدن  1

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر مشعل كرم 2

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر سامي سندي  4

إنتهت عضويتهما مع نهاية الدورة الثانية لمجلس  حضر حضر ضرح لم يحضر   زياد جمجوم 0
 حضر حضر حضر حضر أحمد الحمدان   2 م44/10/4112اإلدارة في 

بدأت عضويتهما في اللجنة بعد تشكيل مجلس اإلدارة    طارق النابلسي 1
 م40/10/4112من  ًااعتبار للدورة الثالثة

 حضر حضر حضر حضر حضر

 وكالة حضر حضر حضر حضر خالد علي رضا 9

 

مع  م44/10/4112نتهت في إد الحمدان والسيد زياد جمجوم قد تجدر اإلشارة إلى أن عضوية كل من السيد أحم

 .مجلس اإلدارةورة الثانية لنتهاء الدإ

 المجلس مع بداية الدورةنتخابهما لعضوية إكما أن السيد طارق النابلسي و السيد خالد حسين علي رضا تم 

م مع إعادة إنتخاب بقية األعضاء حسان المحاسني ، سلمان بن الدن ، 40/10/4112في  (الثالثة ةالدور) ديدةالج

 بدر السياري ، مشعل كرم ، سامي سندي 

 :م4112خالل عام اإلدارة مجلس يلي أهم القرارات التي إتخذها  فيما  ( ج 

 ها مع المراجعين الخارجيين والميزانيات تائجسوتم إستعراض نم 4111ة لعام الموافقة على القوائم المالي
 .م4112التقديرية لعام 

  من ريال مليون 291إلى  الشركة مال رأس زيادةبرفع توصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين
 خالل طرح أسهم حقوق أولوية

  بالمطالبات  التعاقد مع شركة خدمات المطالبات واألخطار لغرض إستعمال التسهيالت الخاصةتجديد
بعد الحصول  سنويًا العقد تجديديتم ريال ، و مليون 2،9 م4112وقد بلغت قيمة العقد خالل عام  الطبية

على عدد المضمونين للتأمين الطبي  تحتسب قيمة العقد بناًءو ،السنوية على موافقة الجمعية العامة العادية 
 مانسبته يملك فيها سلمان سالم محمد بن الدنفيذيين دارة غير التنإلعضاء مجلس اأ حدوالجدير بالذكر أن أ

4%. 
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في مجالس  (م 44/10/4112في الثانية نهاية الدورة  تاريخ حتى) شركة ال عضوية أعضاء مجلس إدارة ( د 
 :شركات مساهمة أخرى

 

  الشركات المساهمة األخرى المنصب اإلسم 

 التي  يشارك في عضوية مجلس إدارتها 

 اليوجد عضو مجلس إدارة محاسني حسان محمد شوكت 4

 ، الجزيرة كابيتال جسور القابضة عضو مجلس إدارة بدر بن عبدالرحمن السياري 0

 (غير مدرجة) المحدودة شركة الشرق األوسط عضو مجلس إدارة سلمان سالم محمد بن الدن 2

1 

 عضو مجلس إدارة مشعل عفيف كرم

 (رجةغير مد) البحرين .إيه للتأمين ييو سشركة 
 شركة نجم لخدمات التأمين

 (غير مدرجة) شركة خدمات المطالبات واألخطار المحدودة 
 (غير مدرجة) لبنان .الشركة المتحدة التجارية للتأمين

 شركة مكة لإلنشاء والتعمير عضو مجلس إدارة أحمد عبدالعزيز الحمدان 5

 اليوجد اليوجد زياد أسعد جمجوم 6

 اليوجد اليوجد سامي صدقة سندي 7
 

في مجالس شركات مساهمة ( م 40/10/4112في الثالثة الدورة  مع بداية)الشركة عضوية أعضاء مجلس إدارة 
 :أخرى

 الشركات المساهمة األخرى المنصب اإلسم 

 التي  يشارك في عضوية مجلس إدارتها 

 اليوجد عضو مجلس إدارة حسان محمد شوكت محاسني 4

 ، الجزيرة كابيتال جسور القابضة عضو مجلس إدارة يبدر بن عبدالرحمن السيار 0

 المحدودة شركة الشرق األوسط عضو مجلس إدارة سلمان سالم محمد بن الدن 2

1 

 عضو مجلس إدارة مشعل عفيف كرم

 (غير مدرجة)البحرين . شركة يو سي إيه للتأمين 
 شركة نجم لخدمات التأمين 

 (غير مدرجة) دةشركة خدمات المطالبات واألخطار المحدو 
 (غير مدرجة) لبنان. الشركة المتحدة التجارية للتأمين 

 (غير مدرجة)شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة  عضو مجلس إدارة خالد حسين علي رضا 5

 اليوجد اليوجد طارق هاشم النابلسي 6

 اليوجد اليوجد سامي صدقة سندي 7
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عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين وصف ألي مصلحة ت(   هـ

 :الشركة أو أي من شركاتها التابعة 
 

في  الدورةمقارنة بداية 

  م4102يونيو  46

 م4102 عاممع نهاية 
 م4102 عامنهاية 

الدورة في  بدايةمع 

 م4102 يونيو 46
 صفة العضوية

 وردتكما 

المجلس ألعضاء 

 الجديدة في الدورة

اسم من تعود له 

 المصلحة

 

نسبة 

 التغيير
صافي 
 التغيير

أدوات 
 الدين

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

 عدد األسهم

 411،111 اليوجد 411،111 اليوجد اليوجد اليوجد
 رئيس المجلس

 غير تنفيذي
 محمد شوكت حسان

 محاسني
1 

 121،421 اليوجد 1 اليوجد اليوجد 011%
نائب الرئيس 

 تقلمسعضو 
 دنبن ال مالن سسلما

1 

 4 بدر عبدالرحمن السياري مستقل 1،111 اليوجد 1،111 اليوجد اليوجد اليوجد

 2 سامي صدقة سندي مستقل 4،111 اليوجد 2،111 اليوجد 1،911 1%,

 2 طارق هاشم النابلسي مستقل 1،111 اليوجد 1،111 اليوجد 1،111 اليوجد

 1 خالد حسين علي رضا مستقل 12،111 جداليو 12،111 اليوجد 12،111 اليوجد

 9 مشعل عفيف كرم تنفيذيالمديرال اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 

وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي ( و

 :من شركاتها التابعة 
 

 التسلسل اسم من تعود له المصلحة بداية العام نهاية العام صافي التغيير نسبة التغيير

 عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين
 1 اليوجد  اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 
 :م4112خالل عام  مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيينمزايا ومكافآت أعضاء ( ز 

 

 انــيـــــبـــــال
 اء المجلسأعض

 يونيالتنفيذ
غير أعضاء المجلس 

 المستقلينالتنفيذيين و 

ذيين بمن أكبر خمس تنفي
فيهم المدير التنفيذي 

 المدير الماليو

 111،111 19،111 والتعويضات دالتــبــــال
2،214 

 211،111 141،111 المكافأت السنوية

 _____ 911،111 149،111 اليـــــمـــــــاإلج
 

 تكون مكافأة رئيس مجلس بحيث  للشركة النظام األساسي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة حسب تم صرف
 .ريال لكل عضو من أعضاء المجلس 141،111ريال و  111،111اإلدارة 

  لهلم يتنازل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. 
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 :اللجان  -ًاتاسع

التي واإلدارة ة لمجلس الدورة الثالث مع بداية هاتشكيلإعادة تم  مجلس اإلدارة ،منبثقة من ة لجان لدى الشركة أربع
في إطار اإلدارة لمجلس  توصياتهاكل لجنة ترفع ، ومهام الموكلة إليها بالم 4112و يوني 40بدأت بتاريخ 

 :يلي إختصاصها كما
 

 : اللجنة التنفيذية  -1
 

عضو مجلس اإلدارة المنتدب في إدارة شئون الشركة ، وتباشر كل السلطات التي  تقوم هذه اللجنة بالتشاور مع
من النظام األساسي ، وتتابع تنفيذ توصيات المجلس مع إدارة ( 41)يقررها مجلس اإلدارة حسب نص المادة رقم 

اللجنة التنفيذية  ، وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء الشركة وترفع التوصيات الخاصة بالخطط المستقبلية إليه
مع اإلشارة أن األعضاء تم إعادة تعيينم في للجنة بعد إعادة تشكيل المجلس  م4112و عدد إجتماعاتهم خالل عام 

 :للدورة الجديدة 
 

 

  
 أعضاء اللجنة

 التنفيذية
 ة العضوية صف

 إجتماع
 1 رقم

إجتماع 
 4رقم 

 إجتماع
 1رقم 

 إجتماع
 2 رقم

 إجتماع
 4 رقم

 إجتماع
 0 رقم

 يوليو 41 مايو 41 مارس 41 مارس 11 فبراير 42 يناير 10

 محاسني الحسان  1
 رئيس اللجنة

 عضو غير تنفيذي
 رئيس مجلس اإلدارة 

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 بن الدن سلمان 4
 عضو مستقل

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
 حضر وكالة حضرلم ي حضرلم ي حضر حضر

 مـشـعـل كـرم   1
 يذيالمديرالتنف

 العضو المنتدب
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 
 

 :لجنة المراجعة  -4
 

 :لجنة المراجعة المعتمدة من مجلس اإلدارة باآلتي مسؤليات مهام من أهم  نإ

  دراسة تقارير المراجعة الداخلية والرقابة النظامية ، واإلشراف وإدارة أنظمتها و متابعة تنفيذ اإلجراءات
 .اردة في تقارير المراجعة التصحيحية للمالحظات الو

  التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وكذلك السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي فيها
 .والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها

  مجلس اإلدارة ورفعها إلىدراسة القوائم المالية السنوية. 

 نظام مراقبة داخلي فّعال من أجل توفير ضمانات مقبولة حول  التأكد من أن الشركة المتحدة للتأمين لديها
 .  حماية كافية ألصول الشركة ، والكشف عن أي إحتيال أو تزوير أو مخالفة في الوقت المناسب

 دراسة السياسات المالية والمحاسبية المطبقة بالشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها . 

 وبخاصة أي حاالت تثير  اف ذات الصلة وتعارض المصالح التي قد تنشأ بالشركةدراسة حاالت األطر ،
ة يجصب علصى اللجنصة تكليصف إدارة المراجعصة الداخليصة       لص وفصي هصذه الحا   ، مسائل حول نزاهصة إدارة الشصركة  

 . بتقديم تقرير عنها مع بيان كيفية ووقت حدوثها

 ع في الشركةدراسة كفاية وسالمة نظام المراقبة الداخلية المتب . 
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 جتماع للمجلس وقبل عقد إحدة على األقل في كل فصل قبل أي جتماع بصورة منتظمة وبمعدل مرة واإلا
 .جتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمينإلا

 يقتصصر  السصنة  فصي  األقصل  علصى  واحدة مرة اللجنة مع جتماعإ عقد للشركة القانونيين المحاسبين على يجب 
 .فقط عليهم

  ارير اإلدارة علصى تطصوير الشصركة والمراجعصة الداخليصة والخارجيصة ، ومراجعصة تقصارير مراجعصي          تقييم تقص
الحسصصابات الصصداخلي والخصصارجي عصصن مصصدى فاعليصصة نظصصم الرقابصصة الماليصصة الداخليصصة ، وتقصصديم التقصصارير الماليصصة   

 .وإدارة المخاطر ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المتعلقة  بها 

 المة نظام الرقابة الداخلي للشركة التأكيد على س. 

  تقييم مدى فاعلية األنظمة الموضوعة من قبل اإلدارة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر. 

 مصدير اإللتصزام  "د أعاله وتطبيقها ويسمى تعيين مسؤول لضمان التقيد بمختلف األنظمة واللوائح كما ور "
بالتأكد من التقيصد التصام بكافصة االشصتراطات التنظيميصة والقانونيصة       وينبغي أن يكون  المراقب النظامي مكلفًا 

ويشمل ذلك متطلبات التقارير وعلى مجلس اإلدارة أن يحصل من المراقب النظامي على تقصارير دوريصة   
،  ركة والمتطلبات القانونيصة األخصرى  عن مدى التقيد بتلك المتطلبات واالشتراطات التنظيمية الداخلية للش

 :التاليجدول الفي وضح كما هو مم 4112جتماعات خالل عام إت هذه اللجنة ستة لقد عقدو
 

  

أعضاء لجنة 
 المراجعة

 ة العضويةصف

 الدورة الجديدة الدورة السابقة 

 إجتماع
 1 رقم

 إجتماع
 4 رقم

 إجتماع
 1 رقم

 إجتماع
 2 رقم

 إجتماع
 4 رقم 

 إجتماع
 0 رقم

 نوفمبر 0 أكتوبر 40 تمبرسب 41 أبريل 11 فبراير 4 يناير 41

1 
العزيز دأحمد عب
 الحمدان 

 السابق رئيس اللجنة
 عضو مستقل

 حضر حضر حضر
عضويتهم مع نهاية الدورة الثانية  نتهتإ

 حضر لم يحضر حضر من خارج الشركة أيمن حامد حمداهلل 4 م44/10/4112لمجلس اإلدارة في 

 لم يحضر رلم يحض حضر من خارج الشركة أحمد محمود يوسف 1

 طارق هاشم النابلسي 2
 الحالي رئيس اللجنة
 عضو مستقل

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

بدأت عضويتهما في اللجنة بعد تشكيل  من خارج الشركة عبداهلل سالم الحيقي 5
 مجلس اإلدارة للدورة الثالثة

 حضر حضر حضر

 حضر حضر حضر من خارج الشركة أحمد محمد طربوش 6

 
الجديد في  النابلسي بعد إعادة تشكيل مجلس اإلدارة هاشم نتخاب عضو لجنة المراجعة السيد طارق إتم إعادة 

، مع تعيين أعضاء اللجنة الجدد السيد عبداهلل سالم الحيقي  المراجعة لجنة، وتعيينه رئيس م 40/10/4112
 .تصة على هذه التعييناتأخذ الموافقة من الجهات المخ بعد من خارج الشركة والسيد أحمد محمد طربوش
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 :لجنة اإلستثمار  -1
مهمة هذه اللجنة تحليل ومتابعة السياسة اإلستثمارية ، وإختيار األنسب إلستثمار أموال الشركة ضمن القواعد 

تم إعداد السياسية اإلستثمارية  وقد ،والضوابط المنصوص عليها من قبل مؤسسة النقد بأقل مخاطر ممكنة 
ليها من قبل مجلس اإلدارة مع التقيد التام باللوائح التنفيذية واألنظمة الصادرة عن مؤسسة للشركة والمصادقة ع

 .النقد والتقيد بهامش المالءة
حتى ، سلمان سالم بن الدن ،  مشعل عفيف كرم،  بدر عبدالرحمن السياري: تكونت لجنة اإلستثمار من السادة 

بدر عبدالرحمن تم تعيين السادة م 40/10/4112في ة للمجلس م ، ومع بداية الدورة الجديد44/10/4112تاريخ 
يوضح أسماء أعضاء اللجنة  جدولوفيما يلي ،  مشعل عفيف كرم ، خالد حسين علي رضا،  السياري

 : م4112عدد إجتماعاتهم خالل عام و اإلستثمارية

  
 ة العضويةصف اإلستثمارية أعضاء اللجنة

 الدورة الجديدة الدورة السابقة

 2 رقم إجتماع 1رقم  إجتماع 4 رقم إجتماع 1رقم إجتماع 

 ديسمبر 10 يوليو 11 فبراير 12 يناير 41

  السياريعبدالرحمن  بدر 1
 رئيس اللجنة 
 عضو مستقل 

 حضر حضر حضر حضر

 حضر حضر حضر حضر المدير التنفيذي مشعل عفيف كرم 4

 حضرلم ي حضرلم ي غير تنفيذي سلمان سالم بن الدن  1
انتهت عضويته مع نهاية الدورة 

 م44/10/4112السابقة في 

 عضو مستقل خالد حسين علي رضا 2
دورة تم تعيينه بعد تشكيل 

 يونيو 40في  الجديدةالمجلس 
 لم يحضر لم يحضر

 

 :لجنة المكافآت والترشيحات  -2
مسئولة عن التوصيات بالترشيح  تعمل هذه اللجنة وفقًا للنظام الذي يتم إقراره بواسطة مجلس اإلدارة ، وتكون

كما  ، مجلسلعضوية مجلس اإلدارة والمراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية ال
ها باإلضافة إلى وضع ؤتقوم بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة و رفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجرا

ت إستخدام معايير رة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياساسياسات واضحة لمكافآت مجلس اإلدا
 زياد أسعد جمجوم،  سامي صدقة سندي،  مشعل عفيف كرم: تكونت لجنة المراجعة من السادة ،  ترتبط باألداء
مشعل  : م تم تعيين السادة40/10/4112م ، ومع بداية الدورة الجديدة للمجلس في 44/10/4112حتى تاريخ 

لهذه اللجنة  ينتم عقد إجتماع، كما  سلمان سالم بن الدنسامي صدقة سندي ،  و، (رئيس اللجنة )  يف كرمعف
خالل عام حضورهم وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت و، م 4112خالل عام 

 م4112
 
 
 
 
 
 

 

 لجنةأعضاء   
 الترشيحات والمكافآت

 ة العضويةصف
 4 رقماع إجتم 1رقمإجتماع 

 إبريل 11 فبراير 42  

 مشعل عفيف كرم 1
 رئيس اللجنة

 المدير التنفيذي
 حضر حضر

 حضر حضر عضو مستقل سامي صدقة سندي 4

 حضرلم ي حضر عضو مستقل زياد أسعد جمجوم 1

 سلمان سالم بن الدن 2
 المجلسنائب رئيس 
 عضو مستقل

الترشيحات  جنةللم يتم عقد اجتماعات ل
 الجديد المجلستشكيل آت بعد والمكاف
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 :إدارة التدقيق الداخلي - عاشرًا

 :ب آرنست آند يونغ ويقوم بمايليالداخلي في الشركة هذا العام مكت تولى إدارة التدقيق

 خلية بالشركة وفق منهجية تعتمد على تحديد المخاطر افحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الد
ًا للمعايير المتبعة ، وإستنادًا إلى القواعد التنظيمية إلدارة التدقيق الداخلي الموافق عليها من وتقييمها تبع

 .قبل لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة في الشركة

  تقدم إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها ربع السنوية إلى لجنة المراجعة باإلستناد إلى خطة التدقيق
 .راف لجنة المراجعةالموضوعة في بداية العام بإش

 ة التنفيذية واإلدارات المعنية لى اإلدارائية إلى لجنة المراجعة مع نسخة إترسل التقارير بصفتها النه
 .والتوصية بإتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة أي مالحظات واردة في تقاريرها

 عال ، بما يحقق وضع الضوابط الكفيلة لتحسين اآلداء اإلداري والوصول إلى نظام رقابة سليم وف
 .أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية

 معالجة دفع المطالبات وعمليات التسوية. 

 عمليات المصادقة على خدمة العمالء. 

 مراجعة الموارد البشرية. 

 مشاركة لجنة المراجعة بمناقشة أية مالحظات جوهرية تتعلق بعمل الشركة. 

 : سنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخليةنتائج المراجعة ال

 مورًاأو أمخالفات كبيرة التي ال تشكل م بعض المالحظات 4112تضمنت نتائج المراجعة السنوية خالل عام 
لتزام وقسم المتابعة قائمة من خالل إدارة اإلالعمل على تصحيحها وتقويمها وال تزال عملية وقد تم جوهرية 

 .التفتيش في الشركة

 :القوائم المالية  عتمادإ -حدى عشرإ

الموافق هـ 14/14/1210 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخم 4112لعام السنوية عتمدت القوائم المالية أ
وبهذا يتقدم مجلس اإلدارة بخالص شكره وإمتنانه لجميع المساهمين لثقتهم العالية في الشركة ، م 42/14/4114

خالل  المبذولةدارة تقديره أيضًا إلدارة الشركة والعاملين فيها على جهودهم والقائمين عليها كما يسجل مجلس اإل
 .فترة موضوع هذا التقرير 


