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متضمناً أھم الخطط  الرابعإدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني أن يقدم للسادة المساھمين الكرام تقريره السنوي  يسر مجلس

ومرفقاً به القوائم المالية المدققة  واللوائح نظمةا1المالية وا0فصاحات حسب والقرارات وأنشطة التشغيل والنتائج 

  .م٣١/١٢/٢٠١٣المنتھية في  وا0يضاحات للسنة المالية 

  

  :أھم تطورات السوق :أو#ً 

، حيث بلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين م٢٠١٣ستمرت التطورات في سوق التأمين السعودي خ:ل عام ا

على موافقة مجلس  نيشركتإلى حصول  شركة، إضافةً  ٣٥من مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة النشاط المرخصة 

شركة، كما تم الترخيص لشركات  ٣٣الوزراء لتأسيسھا، كما بلغ عدد شركات التأمين المدرجة في سوق ا1سھم السعودي 

وكيل تأمين و شركتين  ٦٩وسيطاً للتأمين و  ٦٤بلغت  أو إعادة التأمين حيث/أصحاب المھن الحرة المتعلقة بالتأمين و

 ١٠وشركات كاستشارات تأمينية  ٧شركات كخبراء معاينة ومقدرو خسائر إضافة إلى  ١٠كتواريون وكذلك إكخبراء 

 .شركات كأخصائيو تسوية المطالبات التأمينية

  

 :نبذة عن الشركة: ثانياً 

بتاريخ  ١٨٨اھمة سعودية عامة تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ھي شركة مس) أمانة(أمانة للتأمين التعاوني 

ھـ الموافق ١٠/٠٦/١٤٣٠الصادر بتاريخ  ٣٥/ م والمرسوم الملكي رقم م٠١/٠٦/٢٠٠٩ھـ الموافق ٠٨/٠٦/١٤٣٠

يخ وتار ٦/م القاضي بالموافقة على تأسيس الشركة وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م٠٣/٠٦/٢٠٠٩

ھـ ٠٢/٠٦/١٤٢٤وتاريخ  ٣٢/ھـ، ولنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م٢٢/٠٣/١٣٨٥

 ٣٢٠ھـ، برأس مال مدفوع بلغ ٠١/٠٣/١٤٢٥وتاريخ  ٥٩٦/ ١وOئحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 

م، وحصلت ٢٢/٠٣/٢٠١٠كتتاب ا1ولي العام في لS المالمن رأس % ٤٠ مليون R سعودي حيث تم طرح ما نسبته

أمانة على تصريح بمزاولة نشاط التأمين العام والتأمين الصحي من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ت م 

  .م٠٦/٠٧/٢٠١٠ھـ الموافق ٢٤/٠٧/١٤٣١بتاريخ  ٣٠/٢٠١٠٧/ن

ستثمار التجاري المحدودة لSھي شركة السيف  وقد قام بتأسيس الشركة تحالف من ث:ث شركات رائدة في المنطقة

وشركة فال العربية القابضة المحدودة والشركة اللبنانية السويسرية للضمان، باOٍضافة ٍالى مجموعة من الشركات العريقة 

  .وكبار المستثمرين

 

 :رؤية الشركة) أ

التأمين التعاوني وذلك من خ:ل توفير واحدة من أفضل الشركات الرائدة بالمملكة في مجال تقديم خدمات  تكونأن 

 .المنتجات المتوافقة مع متطلبات العم:ء وتقديم أفضل الخدمات لھم

 

 :رسالة الشركة) ب

تقديم منتجات وخدمات تأمينية تتمتع بأعلى درجات الجودة لعم:ئھا وفًقا 1حدث المعايير الدولية المعتمدة، وتوفير الثقة 

  .يس ع:قات وثيقة وطويلة ا1جل معھم في كافة أرجاء المملكةوالقيمة المضافة لھم، وتأس
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 ً   :نشاط الشركة : ثالثا
 
  :نشاط الشركة  ) أ

حتياجات الخاصة بعم:ئنا من الشركات وا1فراد على ول التأمينية المصّممة لتلبية ا0تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحل
التأمين ضد أمين المركبات، تأمين الممتلكات التأمين الصحي، ت حد سواء حيث توفّر محفظة أمانة منتجات متنوعة تغطي

الحريق، التأمين على الشحن، والتأمين الھندسي وغيرھا من التأمينات المتخصصة والتي تغطي أنشطة قطاعات ا1عمال 
جمالي أقساط ، وفيما يلي ملخص يبين أنواع التأمين ونسبھا من إالمتنوعة كالصناعات والتجارة والقطاعات الخدمية

  :م٢٠١٣التأمين لعام 

 النسبة من إجمالي أقساط التأمين نوع التأمين

 %٦٥ التأمين الصحي

 %٢٦ تأمين السيارات

 %٩ التأمينات العامة

  

  

 من إجمالي أقساط التـأمين االتأمين ونسبھا أنواعرسم بياني يوضح 
 

 
 
  
  
 :تطوير المنتجات) ب
  

التسويق والمبيعات وا0دارة الفنية بعمل ات إداروالتنسيق بين التعاون منتجات من خ:ل والتطوير ا1عمال الشركة بتقوم 
البحوث والتحلي:ت ا0حصائية الفنية لYسواق ومتطلبات العم:ء من أجل تطوير المنتجات وا1عمال لتتمكن الشركة من 

  .اتھم التأمينيةومتطلب  حتياجات العم:ءالخدمات والعروض التي تتناسب مع اتقديم أفضل 
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 :ستراتيجية الشركةا) جـ
  

وذلك من خ:ل خطط العمل  تعتمد استراتيجية الشركة على النمو بأعمالھا وبشكل مطرد ومستدام على المدى الطويل
 الفاعلة 0دارة أعمال الشركة وبنجاح عبر تحقيق أھدافھا المتنوعة نحو القطاعات المستھدفة لتتمكن من توفير المجموعةً 

المتكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية والتي تت:ئم مع احتياجات ومتطلبات العم:ء وتقديم ا1مان والحماية 1عمالھم 
با0ضافة إلى سعيھا في الحصول  ،اھمن خ:ل إدارة فعالة للمخاطر وللوصول إلى أعلى إدارة للمخاطر وحماية عم:ئ

ستراتيجية الشركة إتھدف كما  .جات الم:ءة المالية الحالية والمستقبلية للشركةعلى تصنيف إئتماني عالي لضمان أعلى در
إلى تطوير محفظة تأمينية متوازنة من أنواع التأمين الصحي والعام، تخدم إحتياجات ومتطلبات عم:ء الشركة من مختلف 

با0ضافة إلى  لغربية والشرقية،إداراتھا ا0قليمية في المنطقة الوسطى واالقطاعات وا0ختصاصات وذلك عن طريق 
  .وسطاء ووك:ء التامين في سوق التأمين تعزيز ع:قاتھا مع

  
  :التوقعات المستقبلية: رابعاً 

  

تحسن المؤشرات ا0ستثمارية بعد فترة من ا0نخفاض واً خ:ل المرحلة القادمة تتوقع أمانة أن يشھد السوق نمواً كبير
نظراً لزيادة كما أن ھناك توقعات بزيادة المنافسة داخل السوق ى أعمال الشركة، س بشكل إيجابي علاOمر الذي سينعك

لذا  .تجاوز عدد كبير من تلك الشركات مرحلة التأسيس و تفعيل نشاطھا التشغيلي الذيو عدد الشركات المرخص لھا، 
 ر البشرية و تطوير البيئة ا0كترونيةأعدت أمانة خططاً لتدعيم البنية التحتية و تحسين تقنية المعلومات و تأھيل الكواد

  .لرفع مستوى الخدمات

  
 ً   :أھم التطورات في شأن الشركة: خامسا

 
 :إدارة الشركة وأعمالھا  )أ 

م ١٦/٥/٢٠١٣موافقة الجمعية العامة على اختيار أعضاء مجلس ا0دارة للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ  .١
 .ولمدة ث:ث سنوات

  .عبدالعزيز بن ابراھيم الخميس/ اذانتخاب رئيس المجلس اOست .٢

 .تشكيل اللجان التابعة للمجلس وتعين أعضائھا .٣

 .ماجد بن محمد السرور مديراً عاماً للشركة/ تعيين اOستاذ .٤

 .الطاقات البشرية ذوي الخبرات المميزة لدعم اعمال الشركةمن  استقطاب المزيد .٥

 .افتتاح المزيد من نقاط البيع في مختلف مناطق المملكة .٦

 
 :المبيعات) ب

مليون R  ٨٣.٤ مبيعات بقيمة إجمالية بلغت) شھراً  ١٢( م٣١/١٢/٢٠١٣المنتھية في  حققت الشركة في السنة المالية 
بالطاقات البشرية ال:زمة  إداراتھا ا0قليميةكمال البنية التحتية للمبيعات من خ:ل تزويد إتسعى الشركة إلى و سعودي،

لتسھيل إدارة  لSدارات ا1قليميةخ:ل الفترة القادمة، إضافة إلى زيادة الص:حيات الممنوحة لدعم عمليات المبيعات 
 .العم:ء من أجل توفير خدمة أفضلإجراءات المبيعات وسرعة 

 
 :النواحي الفنية) ج

مع ذه ا0تفاقيات تمت ھو ا،ھتحقيق أعلى درجات الحماية لعم:ئمن أجل وذلك قامت الشركة بتوقيع اتفاقيات إعادة تأمين 
دراية اللديھم كما أن  معيدي تأمين ذوي تصنيف ائتماني مرتفع وسمعة عالمية عريقة في مجال عمليات إعادة التأمين

الشركة من مزاولة أعمالھا بمرونة عالية ودقة أعلى في  تتفاقيات مكنا0ھذه وواسعة بشأن سوق التأمين السعودي، ال
  .إدارة المخاطر
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 :ثماراتستا� )د
 من عمليات التأمين وعمليات المساھمين في إستثمارات متاحة للبيع في كلستثمارات شركة أمانة للتأمين التعاوني إتتمثل 

  :كما يلي

 شركة(التأمين لخدمات R سعودي في شركة نجم الف ١.٩٢٣مبلغ ستثمار في إوتتمثل في : عمليات التأمين .١

 المطالبات تسوية وأخصائي خسائر معاينة ومقدر خبير"أعمال  تزاولوالتي ) محدودة مسئولية ذات سعودية

 ".التأمينية

باOضافة . صندوق عقاري وصندوق  للمرابحة بالR السعودي، في  ستثماراتإوتتكون من : عمليات المساھمين .٢
حة للبيع في عمليات لSستثمارات المتا  وتبلغ القيمة العادلة. ذات مخاطر منخفضة صكوك و إستثمارات أجنبيةالى 

 مليون R سعودي ٦٤.٥٠مبلغ   م٣١/١٢/٢٠١٣كما بتاريخ  المساھمين

 
ً خامس  :لحالية والمستقبلية المتوقعةا لمخاطرا :ا

 :المنافسة  )� 
 الشركة نشاط على تؤثر قد صعبة تنافسية لبيئة يؤدي مما تأمين شركة ٣٥ حالياً السعودي  ا1سھم سوق في مدرج

  .سعارلى تنافس حاد في ا1والتي من المتوقع أن تقود إ ،المستقبلية وفرصھا

 

 : الحالية قتصاديةا� الظروفظل  في استثمار عوائد  )� 

 ربحيتھا وبالتالي ستثمارا0 من الشركة عائدات تتأثر قدو ،ستثماريا0 أدائھا على جزئًيا للشركة   المالية النتائج تعتمد

 السوق تقلبات نتيجة عام وبشكل محددة ستثماراتإ على تؤثر يالت الظروف نتيجة ^خر وقت من سلبية بصورة

 على كبير حد إلى يعتمد الشركة نشاط فإن وكذلك .الشركة سيطرة عن تخرج والتي الحالية قتصاديةا0 والظروف

  .عالمًيا قتصاديةا0 الظروف وكذلك السعودية العربية المملكة في قتصاديةا0 الظروف

 

 :التقنية مخاطر  )� 
 أنظمة فإن أمنية، إجراءات تتخذ الشركة أن من وبالرغم ،بھا الخاصة المعلومات تقنية أنظمة على الشركة تعتمد

 كوارث أو بشرية أخطاء أو كمبيوتر فيروسات أو بھا مصرح غير دخول لعمليات تتعرض قد بھا الخاصة المعلومات

 أو كبير عطل أي حدثوإذا ما   .إرھابية أو تخريبية عمليات أو اOتصال في أخطاء أو للطاقة فقدان أو حرائق أو طبيعية

 ا1مر ا0خفاقات أو ا1عطال لتلك نتيجة باھظة تكاليف تكبد أيًضا يتم وقد اً، تأثيراً سلبي ا0يرادات تتأثر فقد متكرر، إخفاق

  .الرأسمالية النفقات مستويات أو المالية النتائج على سلًبا يؤثر قد الذي

  

 :والقانونية النظامية المخاطر  )� 
 خ:ل نظام من السعودي العربي مؤسسة النقد قبل من والمراقبة لSشراف الشركة بھا تقوم التي التأمين عمليات تخضع

منتج  يخص فيما التعاوني الصحي الضمان لمجلس التنفيذية ال:ئحة التنفيذية، وكذلك وOئحته التعاوني التأمين مراقبة
 والمستثمرين لھم المؤمن موجھان لمصلحة تحديًدا التأمين على وا0شراف التنظيم فإن عام وبوجه الصحي، التأمين

 المالية وحالتھا أعمال الشركة على سلًبا ؤثرت وقد  قطاع التأمين تمس قد والتغييرات التنظيمية المستقبلية فالتشريعات

  .عملياتھا ونتائج

 

 :القضايا  )� 

 وقد الغير من مطالبات أيًضا ضدھا رفعي وقد الغير، ضد قضايا أمانةة شرك تواجه قد لYعمال، العادي السير نطاق في

  .للشركة  المالي الوضع على المستقبل في سلًبا القضايا تلك تؤثر

  

  :مخاطر تتعلق بمعيدي التأمين  )� 

ر مليار دوO ١٣٠وصلت تكلفتھا الى  تشير تقديرات معيدي التأمين الى تعرض شركات التأمين حول العالم الى خسائر
م لم خ:ل العاالعابت التي أضرونتيجة الكوارث الطبيعية ) بحسب ماذكرته شركة سويس ري 0عادة التأمين(أمريكي 

يتمثل في إجراء تعدي:ت جوھرية في برامج إعادة التأمين ولذلك نتوقع أن يشكل ھذا عبئاً على شركات التامين ، م٢٠١٣
  .م٢٠١٤العام  دة التأمين خ:لإعا وسوف يظھر ذلك جلياً عند تجديد اتفاقيات
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  :المالية المؤشرات:  اسادس
 

  :)شھر ١٢ (م ٣١/١٢/٢٠١٣المنتھية في  المالية السنة نتائج تفاصيلو المالية المؤشرات 1ھم استعراض يلي فيما
  
 :التأمين عمليات نتائج قائمة  )أ 

  
 السعودية الرياOت بآOف ا1رقام                                                                                                              

 البيان
  م٢٠١٣يناير  ١ من الفترة
 م٢٠١٣ ديسمبر ٣١ حتى

 ا�يرادات

 ٨٣,٤٣٨ المكتتبة التأمين أقساط إجمالي

 (٢٨,٦٨١) الصادرة التأمين إعادة قساطيخصم أ

 ٥٤,٧٥٧ المكتتبة التأمين أقساط صافي

 (١١,٦٠٣) المكتسبة غير التأمين أقساط في لتغيرا

 ٤٣,١٥٤  المكتسبة التامين أقساط صافي

 ١,٨٢٣ التأمين إعادة عمولة

 ٥,٣٧١  إيرادات أخرى

  ٥٠,٣٤٨  ا�يرادات مجموع

 والمصاريف التكاليف

 ٦٨,٦٦٨  المدفوعة المطالبات إجمالي

 (٣١,٣٤٩)  التأمين معيدي حصة : يخصم

 ٣٧,٣١٩ المدفوعة المطالبات صافي

 (٥,٩٣٩) التسوية تحت المطالبات في التغير

 ٣١,٣٨٠ المتكبدة المطالبات صافي

 ٥,٧٤٤ التأمين وثائق اكتتاب تكاليف

 ١,٢٧٧  الخسارة فائض تأمين أقساط

 ٢,٦٩٧ مصاريف إكتتاب أخرى

 ٢١,٦١٩  وإدارة تشغيل رواتب

 ١٤,٤١٧  أخرى وإدارية عمومية مصاريف

 ٧٧,١٣٤ المصاريف و كاليفالت مجموع

 (٢٦,٧٨٦) المساھمين عمليات قائمة إلى المحول العجز/  )الفائض( صافي

 (٢٦,٧٨٦) المساھمين عمليات قائمة إلى المحول العجز/  )الفائض( صافي

)١١٨,٤٧٢(  العجز المتراكم  
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 : المساھمين عمليات قائمة  )ب 
 السعوديةالرياOت  بآOف ا1رقام                                                                                                                       

 البيان
  م٢٠١٣يناير  ١من الفترة
 م٢٠١٣ ديسمبر ٣١ حتى

 (١,٨٥٤)  المساھمين عمليات إجمالي المصاريف من

 ٢٤,٦٣٤  المساھمين عمليات إجمالي الدخل من

 (٤,٠٠٦)  للفترة) لخسارةا/ ( الربح صافي

 (٤,٢٢٥)  الزكاة و ضريبة الدخل

 ١٩,٣٨٤  ستثمارات المتاحة للبيعالتغير في القيمة العادلة في ا0

السنة الناتج / المحول من إحتياطي القيمة العادلة الى الدخل للفترة 
  من بيع استثمارات متاحة للبيع

(٢٢,٩٧٧) 

 (١١,٨٢٤)  ترةالشاملة للف) الخسارة/ ( الربح إجمالي

 (٠.١٣) السھم )خسارة( / ربح

  
  

  : المالي المركز قائمة  )ج 
  السعودية الرياOت بآOف ا1رقام                                                                                                                  

 البيان
  م٢٠١٣يناير  ١ من الفترة
 م٢٠١٣ ديسمبر ٣١ حتى

 :التأمين عمليات موجودات

 ٨,٦٧٩   النقدية وشبه النقدية

 ٢٠,٣٧٧  صافي ، مدينة ذمم

 ٩,٩٠٠ حصة معيدي التأمين من ا1قساط الغير مكتسبة

 ١٤,٢٣٢  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 ٥٤,٠١٤  أخرى موجودات

  ١٠٧,٢٠٢  التأمين عمليات موجودات مجموع

 :المساھمين موجودات

 ١٨٨,٢٤٣  النقدية وشبه النقدية

 ٦٤,٥٠١   للبيع متاحة استثمارات

 ٦٠  أخرى موجودات

 ٢٥٢,٨٠٤  المساھمين موجودات مجموع

 ٢٦٠,٠٠٦  الموجودات مجموع

 :التأمين عمليات مطلوبات

 ٦,٩٥٢  التأمين معيدي ذمم

 ٧٩,٦٩٦  فنية احتياطيات

 ٢٠,٥٥٤  أخرى مطلوبات

 ١٠٧,٢٠٢  التأمين عمليات لوباتمط مجموع

 :المساھمين وحقوق مطلوبات

 ٤٦,٥٨٩  المساھمين مطلوبات

 ٢٠٦,٢١٥ المساھمين حقوق

 ٢٥٢,٨٠٤  المساھمين وحقوق مطلوبات مجموع

 ٣٦٠,٠٠٦   المساھمين وحقوق المطلوبات مجموع
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  ٨/٢٢ 

 

  : المساھمين حقوق في التغيرات قائمة  )د 
  وديةالسع الرياOت بآOف ا1رقام

 المتراكم العجز  المال رأس  البيان
 القيمة في التغير

 العادلة لGستثمارات
 المتاحة للبيع

  المجموع

  ٢١٨,٠٣٩  ٨,٢٨٠  (١١٠,٢٤١)  ٣٢٠,٠٠٠ المال رأس تمويل

  (٤,٠٠٦)    (٤,٠٠٦)    للفترة الشاملة الخسارة صافي

  (٤,٢٢٥)    (٤,٢٢٥)    الزكاة وضريبة الدخل

  (٣,٥٩٣)  (٣,٥٩٣)      المتاحة للبيع ل:ستثمارات العادلة القيمة في التغير

  ٢٠٦,٢١٥ ٤,٦٨٧  (١١٨,٤٧٢)  ٣٢٠,٠٠٠  م٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في الرصيد

 
 

 :القطاعية المعلومات  )ه 

وقطاع تأمين  يقوم بتوفير تغطية التأمين الصحيتنقسم منتجات الشركة الى ث:ث قطاعات رئيسية ھي القطاع الطبي الذي 
وقطاع الممتلكات والحوادث الذي يشمل تأمين الممتلكات تأمين الشامل وتأمين مسؤولية المركبات، السيارات الذي يوفر ال

  .ن البحري وتأمين الحوادث العامةوالحوادث والھندسة والشح

 :ائج وحجم أعمال الشركةومساھمتھا في نتوفيما يلي نتائج القطاعات 
 

 السعودية الرياOت بآOف ا1رقام

 م٢٠١٣ديسمبر  ٣١حتى  م٢٠١٣يناير  ١ من الفترة  البيان

 المجموع أخرى  البحري  يالھندس الممتلكات السيارات صحي تأمين  

  التأمين عمليات

 ٨٣.٤٣٨ ١.١١٣ ١.٢٦٥ ٣.٠٩٦ ١.٧٤٧ ٢١.٦٠٠ ٥٤.٦١٧ المكتتبة التأمين أقساط إجمالي

 ٤٣.١٥٤ ٥٩٨ ٣٦٧ ٤١٩ ٣٦٥ ١١.٠٤٨ ٣٠.٣٥٧  المكتسبة التأمين أقساط صافي

 ٥٠.٣٤٨ ٦٧٥ ٥٨٨ ٦٣٨ ٦٢٣ ١١.٧٤٧ ٣٦.٠٧٧ الي إيرادات عمليات التأمينإجم

 ٧٧.١٣٤ ٥٧٨ ٤٤٢ ١.٥٠٤ ١.٥٧٨ ١٦.٥٣١ ٥٦.٥٠١ إجمالي التكاليف و المصاريف

 عمليات من )العجز/ (الفائض
  التأمين

(٢٠.٤٢٤) (٤.٧٨٤)  (٩٥٥) (٨٦٦) (٢٦.٧٨٦) ٩٧ ١٤٦ 

  
  السعودية الرياOت بآOف ا1رقام

 م٢٠١٣ديسمبر  ٣١حتى  م٢٠١٣يناير  ١  من فترةال  البيان

  
 تأمين
 صحي

 المجموع أخرى  البحري  يالھندس الممتلكات السيارات

  التأمين عمليات موجودات
 الغير من اLقساط التأمين معيدي حصة

  المكتسبة
٩.٩٠٠ ٥٥ ٢٩٩ ٢.٢٧٨ ٣٤٤ ١٦٠ ٦.٧٦٤ 

 تحت من مطالبات التأمين معيدي حصة
 التسوية

١٤.٢٣٢ ١٣٤ ١٧٠ ٢٤٣ ٥٧١ ١.٦٢٢ ١١.٤٩٢ 

 ٣.٠٨٩ ٢٤ ٤١ ٢٠٣ ٥٥ ١.٦٥٩ ١.١٠٧ التأمين وثائق #كتتاب المؤجلة التكاليف

 ٧٩.٩٨١       مصنفة غير موجودات

  ١٠٧.٢٠٢  الموجودات مجموع
  التأمين عمليات مطلوبات

 ٤٨.٠٠٩ ٢٩٧ ٣٦٩ ٢.٤١٦ ٤١٥ ٢٤.٩٥٧ ١٩.٥٥٥  المكتسبة غير التأمين أقساط

 ١.٨٩٧ ١٤ ٧٩ ٥٢٩ ٧٧ ٤٠ ١.١٥٨  دة تأمين غير مكتسبةعمو#ت إعا

 ٣١.٦٩٦ ٢٨٠ ٢٢٣ ٣١٩ ٧٨٤ ٧.٠٨٥ ٢٢.٩١٥ التسوية تحت مطالبات

 ٢٥.٦٠٠       مصنفة غير مطلوبات

  ١٠٧.٢٠٢  المطلوبات مجموع
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  ٩/٢٢ 

 

  
   :قساط التأمين المكتتبة�Lجمالي  الجغرافي التوزيع  )و 

 السعودية الرياOت بآOف ا1رقام                                                                                                         

 المنطقة القيمة النسبة

 الوسطى ٥٢.٩٨٧ %٦٤

 الغربية ٢٦.٨٤٣ %٣٢

 الشرقية ٣.٦٠٨ %٤

 المجموع ٨٣.٤٣٨ %١٠٠

  
  

  المكتتبةاني يوضح التوزيع الجغرافي 0جمالي أقساط التأمين رسم بي
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  ١٠/٢٢ 

 

  م٢٠١١  م٢٠١٢  م٢٠١٣  البيان

  ٢١٧.٧٠٨  ١١٩.٥٨٠  ١٠٧.٢٠٢  مجموع موجودات عمليات التأمين

  ٢٧١.٦٢٩  ٢٥٨.٩٨٩  ٢٥٢.٨٠٤  مجموع موجودات عمليات المساھمين

  ٤٨٩.٣٣٧  ٣٧٨.٥٦٩  ٣٦٠.٠٠٦  مجموع الموجودات

  ٢١٧.٧٠٨  ١١٩.٥٨٠  ١٠٧.٢٠٢  مجموع مطلوبات عمليات التأمين

  ٢٧١.٦٢٩  ٢٥٨.٩٨٩  ٢٥٢.٨٠٤  مجموع مطلوبات وحقوق المساھمين

  ٤٨٩.٣٣٧  ٣٧٨.٥٦٩  ٣٦٠.٠٠٦  مجموع المطلوبات

  
  

  
  
  

إلى م ٣١/١٢/٢٠١٣ إلى  م١/١/٢٠١٣الخسارة في الفترة الحالية مقارنة بالفترة من  يعود سبب ا0نخفاض في صافي
افة الى بيع بعض ا1صول اOستثمارية وتحقيق أرباحاً ط المكتسبة باOضاستفاع في صافي حصة الشركة من ا1قاOر

  .إستثمارية منھا

  
  

ً سابع   :النظامية اللوائح حسب ا�فصاح: ا
 

 : الشركات حوكمة #ئحة  )أ 

تاريخ  بحوكمة خاص بالشركة  Oئحة إعتماددارة الشركة قد قام بحداثة تأسيس الشركة اO أن مجلس إعلى الرغم من 

م ويشتمل على جميع ا1حكام الواردة في النظام ا1ساسي للشركة وOئحة ١٦/٠١/٢٠١١ھـ الموافق  ١٢/٠٢/١٤٣٢

تقوم  ماوك. حوكمة الشركات الصادرة عن ھيئة السوق المالية وكذلك اللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

    .الماليةبتطبيق المواد الواردة في Oئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھيئة السوق لشركة ا
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  ١١/٢٢ 

 

 : وتصنيف أعضائه والشركات المساھمة لكل عضو  ا�دارة مجلس تشكيل  )ب 
 كما ھو مبين في الجدول ادناه أعضاء ١٠ منم ١٦/٥/٢٠١٣ دورة ا1ولى المنتھية بتاريخ الفي  ا0دارة مجلس يتكون

  .السعودية عربيةال المملكة في بھا المعمولبالشركة  المتعلقةواللوائح  ا1نظمةتزويدھم ب تموكما 

 اOسم

ئة
ف

 
ية

ضو
لع

ا
 

 يشارك في ا1خرى التي المساھمة الشركات
 إدارتھا مجلس عضوية

عدد ا1سھم 
  المملوكة

  لكيةنسبة الم

  خالد بن مساعد السيف

أعضاء 
غير 

  تنفيذيين

� J  ١  ٣١٠,٩٠٠  )شركة مساھمة مقفلة(الشركة الوطنية للطاقة%  

  %١.٢٥  ٤٠٠.٠٠٠  .ل.م.ويسرية للضمان شالشركة اللبنانية الس -  ميشيل بيير فرعون

  %٠  ٢٠٠٠  Oيوجد -  محمد بن مساعد السيف

  أديب بن عبدالرحمن السويلم

 فيبكو–شركة تصنيع مواد التعبئة و التغليف  -
 شركة اOمثل للتمول و التأجير المحدودة -
 شركة النايفات للبيع بالتقسيط -
 شركة فالكم للخدمات المالية -
  ة الورقالشركة السعودية لصناع -

٠  ١٠٠٠%  

  %١.٢٥  ٤٠٠.٠١٢  )شركه مساھمه مقفله(   الشركه الوطنيه للطاقه -  عبدالعزيز بن ابراھيم الخميس

  %٠.٦٣  ٢٠٠.٠٠٠  .ل.م.الشركة اللبنانية السويسرية للضمان ش -  لوسيان لوسيان لطيف

  أبراھيم بن عبدالرحمن المديميغ

أعضاء 
  مستقلون

  %٠  ١٠٠٠  Oيوجد -

  %٠  ١٠٠٠  Oيوجد -  كعطا بن حمد البيو

  أسامة بن محمد مكي الكردي
 شركة وعاء المشاريع الدولية -
  شركة ع:قات -

٠  ١٠٠٠%  

  فھد بن صالح المسبحي
 السعودية لYستثمار  شركة البحر المتوسط -
  فيبكو -شركة تصنيع مواد التعبئة و التغليف  -

٠  ١٠٠٠%  

  

 م، تم تشكيل مجلس إدارة جديد لدورة ثانية مدتھا ث:ث١٦/٥/٢٠١٣في تاريخ  مجلس ا0دارةالدورة ا1ولى لوبعد إنتھاء 

م حيث يتكون ٤/٥/٢٠١٣المنعقد في  تاريخ الثالث في إجتماعھا على أختيار ا1عضاء   بعد موافقة الجمعية العامة سنوات
  :أعضاء  كما ھو مبين في الجدول ادناه ١٠المجلس من

 اOسم

ئة
ف

 
ية

ضو
لع

ا
 

 يشارك في التي ا1خرى المساھمة الشركات
 إدارتھا مجلس عضوية

عدد ا1سھم 
  المملوكة

  نسبة الملكية

  عبدالعزيز بن ابراھيم الخميس

أعضاء 
  مستقلون

  %١,٢٥  ٤٠٠.٠٠٠  )شركه مساھمه مقفله(الشركه الوطنيه للطاقه  -

  %٠  ١٠٠٠  O يوجد -  محمد بن حمزة الخولي

  %٠  ١٠٠٠  غليف اOنابيبشركة القحطاني لصناعات ت -  ص:ح بن عبدالھادي القحطاني

  أسامة بن محمد مكي الكردي
 شركة وعاء المشاريع الدولية -
  شركة ع:قات -

٠  ١٠٠٠%  

  صالح بن محمد العثيم
� J  العثيم cشركة اسواق عبد 
� J  زوردي للمجوھراتO شركة  
� J ت العامةOشركة دار الخيول للمقاو  

٠  ١٠٠٠%  

  عبدالرحمن بن عبدc السكران
� J ت  شركه اتحاد عذيبOل:تصا 
� J  شركه مساھمه مقفله(الشركه الوطنيه للطاقه(  

٠  ١٠٠٠%  

  %٠.١٣  ٤٠.٠٠٠  شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات -  عيد بن فالح الشامري

  %١,٢٥  ٤٠٠.٠٠٠    شركة الصناعات الكھربائية -  محمود بن محمد الطوخي

أعضاء   ميشيل بيير فرعون
غير 

  تنفيذيين

  %١,٢٥  ٤٠٠.٠٠٠  .ل.م.لسويسرية للضمان شالشركة اللبنانية ا

  %٠.٦٣  ٢٠٠.٠٠٠  .ل.م.الشركة اللبنانية السويسرية للضمان ش -  لوسيان لوسيان لطيف
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  ١٢/٢٢ 

 

  :مكافأة أعضاء مجلس ا�دارة والبد#ت  )ج 
ً للنظام ا1ساسي للشركة، تكون مكافأة رئيس مجلس ا0دارة مقابل الخدمات التي يقوم بھا مبلغ  R  ١٨٠.٠٠٠(وفقا

، كما تكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس ا0دارة مقابل الخدمات ة وثمانون ألف R سعودي سنوياً مائ) سعودي
   .مائة وعشرون ألف R سعودي سنوياً ) سعودي R ١٢٠.٠٠٠( التي يقوم بھا مبلغ 

كل اجتماع يحضره من  ث:ثة آOف R سعودي عن) سعودي R ٣.٠٠٠(  ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ
ألف وخمسمائة R سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات ) سعودي R ١.٥٠٠( ومبلغ ، اجتماعات المجلس

والبدOت لمجلس ا0دارة للدورتين اOولى والثانية  المكافأتإجمالي حيث بلغ  اللجان المنبثقة من مجلس ا0دارة
  .ف R سعودين وستمائة وسبعة آOمليو) ١.٦٠٧.٠٠٠(

  

  :إجتماعات مجلس ا�دارة وسجل الحضور  )د 
  :حضور أعضاءه، وفيما يلي سجل م ٢٠١٣عام الخ:ل  ينجتماعا1ولى إ هفي دورتعقد مجلس ا0دارة 

  رقم و تاريخ ا0جتماع   
  اسم العضو

  )٢١ (ا0جتماع  
٢١/١  

 )٢٢( ا0جتماع 
٢٤/٢  

  حاضر  حاضر  خالد بن مساعد السيف

  أعتذر  حاضر  حمد مكي الكرديأسامة بن م

  حاضر  أعتذر  فھد بن صالح المسبحي

  حاضر  حاضر  عطا بن حمد البوك

  حاضر  حاضر  عبدالعزيز بن ابراھيم الخميس

  حاضر  أعتذر  ميشيال بيير فرعون

  أعتذر  أعتذر  محمد بن مساعد السيف

  أعتذر  حاضر  اديب بن عبدالرحمن السويلم

  حاضر  حاضر  لوسيان لوسيان لطيف

  حاضر  حاضر  ابراھيم بن عبدالرحمن المديميغ

  

  :إجتماعات وفيما يلي سجل حضور أعضاءه اربعالثانية  دورتهفي مجلس الكما عقد 

  رقم وتاريخ ا0جتماع   
  اسم العضو

  )١(ا0جتماع 
٢٥/٥  

  )٢(ا0جتماع 
٢٤/٧  

  )٣(ا0جتماع 
١٨/٩  

  )٤(ا0جتماع 
٢٣/١١  

  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عبدالعزيز بن ابراھيم الخميس

  حاضر  حاضر  حاضر  أعتذر  أسامة بن محمد مكي الكردي

  حاضر  أعتذر  حاضر  حاضر  ص:ح بن عبدالھادي القحطاني

  أعتذر  حاضر  حاضر  حاضر  عبدالرحمن بن عبدc السكران

  حاضر  حاضر  أعتذر  حاضر  عيد بن فالح الشامري

  أعتذر  حاضر  حاضر  حاضر  ميشيال بيير فرعون

  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  د العثيمصالح بن محم

  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  محمود بن محمد الطوخي

  أعتذر  حاضر  أعتذر  حاضر  لوسيان لوسيان لطيف

  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  محمد بن حمزة الخولي

  
 :م٢٠١٣خذھا مجلس ا�دارة خGل العام تأھم القرارات التي أ  )ه 

 اھيم الخميس عبدالعزيز بن ابر/ انتخاب رئيس المجلس اOستاذ .١

 تشكيل اللجان التابعة للمجلس وتعين أعضائھا .٢

 ماجد بن محمد السرور مديراً عاماً للشركة/ تعيين اOستاذ .٣

 اعتماد استراتيجية ودليل ادارة مخاطرالشركة .٤

 .نوات القادمةإعداد اOستراتيجية المستقبلية للشركة للث:ث والخمس س .٥
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  تقرير مجلس ا�دارة 
  م٢٠١٣لعام 

  

  ١٣/٢٢ 

 

  
 :إجتماعات الجمعية العامة  )و 

  :ما يليفيه  تمو، م٤/٥/٢٠١٣ھـ الموافق ٢٤/٦/١٤٣٤ة العامة للشركة اجتماعاً واحداً بتاريخ عقدت الجمعي

 .م٢٠١٢ديسمبر  ٣١لية المنتھية في تقرير مجلس ا0دارة عن أعمال الشركة للسنة الما الموافقة على •

الخسائر للسنة المالية ا1رباح وومن ضمنھا الميزانية العمومية وحساب  الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة •
 . م٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية في 

 .م٢٠١٢ديسمبر  ٣١ية المنتھية في الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المال •

م من الشركة وأطراف ذي ع:قة لھم فيھا مصالح ٢٠١٢على المعام:ت والعقود التي تمت خ:ل العام  الموافقة •
  :على النحو التالي . م٢٠١٣والترخيص بتجديدھا عام  مباشرة أو غير مباشرة

R  ٣٣٨.٠٠٠(المصادقة على عقد أتعاب اOستثمارات المبرم مع شركة فالكم للخدمات المالية بمبلغ وقدره  -
أديب السويلم ، / ث:ثمائة ثمانية وث:ثون ألف R سعودي وعضو مجلس ا0دارة ذي الع:قة ا1ستاذ) سعودي

  .ي مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية والترخيص بھا للعام القادمكونه عضو ف

الموافقة على اقتراح مجلس ا0دارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار المحاسبين القانونيين مكتبي  -
 .عابھمم وتحديد ات٢٠١٣ديلويت اند توش والبسام لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 

كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس ا0دارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتھم 1عمال الشركة  -
م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية، وكذلك الموافقة على صرف مبلغ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتھية في 

فأة 1عضاء مجلس ا0دارة بواقع كمكا تسعمائة وستين ألف R سعودي )R سعودي ٩٦٠.٠٠٠(
)١٢٠.٠٠٠ R من النظام ا1ساسي للشركة عن السنة ) ١٧(لكل عضو وفقاً لنص المادة  )سعودي ألف

م، والموافقة على اختيار أعضاء مجلس ا0دارة للدورة الثانية التي تبدأ ٣١/١٢/٢٠١٢المالية المنتھية في 
  :وھم على النحو التالي م، ولمدة ث:ث سنوات١٦/٥/٢٠١٣بتاريخ 

  

  أسامة بن محمد مكي الكردي .٢  عبدالعزيز بن أبراھيم الخميس .١

  عبدالرحمن بن عبدc السكران .٤  ص:ح بن عبدالھادي القحطاني .٣

  ميشال بيير فرعون .٦  عيد بن فالح الشامري .٥

  محمود بن محمد الطوخي .٨  صالح بن محمد العثيم .٧

  محمد بن حمزة الخولي .١٠  لوسيان لوسيان لطيف .٩

 
  :ا�دارة التنفيذية للشركة  )ز 

  :على النحو التالي وھم التأمينية المؤھ:ت والخبرات ذوي من مميزة مجموعة من للشركة التنفيذية ا0دارة تتكون

 الشركة في أسھم الملكية نسبة  المنصب ا#سم

  % ٠  العام مديرال  ماجد بن محمد السرور

  % ٠  ةنائب المدير العام للشئون المالي  طارق موسى مقطش

  % ٠  الخدمات ا0داريةدير اول إدارة الموارد البشرية وم  محمد الفوزانبن بندر 

  % ٠  مدير أول إدارة التسويق وخدمة العم:ء  الطعيمي صالحر بن بند

  
  :مكافأت وتعويضات أعضاء مجلس ا�دارة وكبار التفيذيين  )ح 

 :التنفيذيين وكبار ا0دارة أعضاء مجلس عليھا حصل التي والتعويضات المكافآت تفاصيل التالي الجدول يوضح كما
 السعودية الرياOت بآOف ا1رقام                                                                                                                 

 البيان
أعضاء المجلس 
 التنفيذيين

أعضاء المجلس 
/ غيرالتنفيذيين
 نالمستقلي

 ممن تلقوا كبار التنفيذيين من خمسة
  المكافآت والتعويضات  أعلى

  ٣.٣٧٩  ٩٨٩  - والتعويضات الرواتب

  ١.١٨٢  ١٧١  - البدOت

  ٤.٥٦١  ١.١٦٠  -  المجموع
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  تقرير مجلس ا�دارة 
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  ١٤/٢٢ 

 

دمات مدير اول إدارة الموارد البشرية والخ ،نائب المدير العام للشئون المالية ،المدير العام من ك:ً  التنفيذيين بكبار وُيقصد
 .مدير أول إدارة التسويق وخدمة العم:ء، ا0دارية

  
  : العGقة ذات اLطراف مع التعامGت  )ط 

  :قامت الشركة بعدة تعام:ت مع أطراف ذات ع:قة

 تمنح ولم  ا0دارة، مجلس أعضاء مصلحة لبعض فيھا وتوجد فيھا طرفاً  الشركة كانت التي التأمين عقود بعض تمت •
  :وھي كالتالي العقود لھذه خاصة ميزة أي الشركة

  السعودية الرياOت بآOف ا1رقام                                                                                                                       

 التأمين عقود إجمالي المنشأة اسم

  ١٧.٤٨٨  مجموعة شركات السيف 

  ٩٠٠  مجموعة شركات فال 

  ٨٦٠ مجموعة شركات الب:د 

  ١٩٧ فھد محمد صالح العذل/ السيد  

  

 ث:ثمائة) R سعودي ٣٣٨.٠٠٠(ستثمارات المبرم مع شركة فالكم للخدمات المالية بمبلغ وقدره عقد أتعاب ا0 •

 مصلحة لسويلمأديب ا/ ا1ستاذ خ:ل الدورة اOولى  عضو مجلس ا0دارةل والتي ثمانية وث:ثون ألف R سعوديو

  . تھاعضو في مجلس إدارو كونه الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات الماليةفي 

م بعد طرحھا في منافسة ٢٠/٩/٢٠١٣عقد إدارة المطالبات الطبية مع شركة غلوب مد السعودية الموقع  بتاريخ  •
ميشال / لطيف واOستاذوسيان لوسيان ل/ عبدالعزيز الخميس واOستاذ/ عامة حيث توجد مصلحة فيھا  لكل من اOستاذ

 .م٣١/١٢/٢٠١٣حتى جد أي تعام:ت من تاريخ التعاقد معھا علماً بأنه لم O يو ،بيير فرعون
نائب والعام  يه مصلحة جوھرية للمدياي عقد كانت الشركة طرفاً فيه او كانت توجد ف مO٢٠١٣يوجد خ:ل عام كما انه 

  .1ي شخص ذي ع:قة بأي منھماو  المدير العام للشئون المالية
  
 : ا�دارة مجلس لجان تشكيل  )ي 

 
  : المراجعة لجنة: أو#ً 

تم تشكيل لجنة المراجعة طبقاً للقواعد وا1حكام الواردة في Oئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھيئة السوق المالية 
ھـ الموافق ١٣/٠١/١٤٣٢تاريخ للمساھمين في أجتماعھا ب العامةوقد فوضت الجمعية . والنظام ا1ساسي للشركة

 :م مجلس ا0دارة بما يلي١٩/١٢/٢٠١٠

تشكيل لجنة تسمى لجنة المراجعة من غير المديرين التنفيديين على أن يكون أغلبھم من خارج مجلس ا0دارة ويكون  .١
 . رة في الشؤون المالية والمحاسبيةمن بينھم ذوي خب

٢.  Oيقل عدد أعضاء اللجنة عن ث:ثة أعضاء و O1عضاء من غير أعضاء يزيد على خمسة أعضاء ويكون غالبية ا
 . مجلس ا0دارة

 . ة متزامنة مع عضوية مجلس ا0دارةتكون عضوية اللجن .٣
إصدار Oئحة تسمى Oئحة لجنة المراجعة يحدد فيھا المجلس عدد أعضاء اللجنة ومدة عضويتھم وكيفية إختيار  .٤

ياتھا وواجباتھا ومكافأة أعضائھا ، وذلك في ضوء مارسمته الفقرة رئيس اللجنة وطريقة سير عمل اللجنة وص:ح
  . من المادة الرابعة عشرة من Oئحة الحوكمة) ج(

  
 : من لمجلس ا0دارة ا1ولى دورةال ل خ: ةالمراجع لجنة تتكون

 الصفة ا#سم الصفة

 )الشركة خارج من(   عضو مستقل محمد بن سلطان السھلي/ د اللجنة رئيس

 )الشركة خارج من(  مستقل عضو عبدالرحمن بن عبدc السكران عضو

 )الشركة خارج من(  مستقل عضو شكري   ابراھيم وليد عضو

ً إجتماع م٢٠١٣لمجلس ا0دارة في العام  ) الدورة ا1ولى(اللجنة خ:ل  توقد عقد بحضور كافة ا1عضاء تم فيه  اً واحد ا
  .م٢٠١٣ن العام مراجعة القوائم المالية للربع ا1ول م
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بقرار من مجلس ا0دارة في إجتماعھا اOول بتاريخ  تم تشكيل لجنة مراجعة) الدورة الثانية(بعد تكوين مجلس ا0دارة و
  :تضم ك:ً منو م٢٥/٥/٢٠١٣

  الصفة ا#سم الصفة

 عضو مجلس ا0دارة عبدالرحمن بن عبدc السكران اللجنة رئيس

 )الشركة خارج من( مستقل  عضو ھليمحمد بن سلطان الس/ د عضو

 )الشركة خارج من( مستقل  عضو وليد بن ابراھيم شكري   عضو

  
  

إجتماعات كان الحضور فيھا على النحو  ث:ثةم ٢٠١٣لمجلس ا0دارة في العام ) الدورة الثانية(اللجنة خ:ل  توقد عقد
  :التالي

  رقم وتاريخ ا0جتماع  
  اسم العضو

  )١(ا0جتماع 
١٦/٧  

  )٢(ا0جتماع 
٢٤/١٠  

  )٣(ا0جتماع 
١٥/١٢  

  حاضر  حاضر  حاضر  عبدالرحمن بن عبدc السكران

  أعتذر  حاضر  حاضر  محمد بن سلطان السھلي/ د

  حاضر  حاضر  حاضر  وليد بن ابراھيم شكري

  
  م الدورة الثانية٢٠١٣أبرز قرارت اللجنة في اجتماعات 

م وOتوجد لديھا اي م:حظات جوھرية ٢٠١٣لث والرابع من العام مراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثا .١
موافقة  الحصولبالموافقة على رفعھا الى مجلس اOدارة 0عتمادھا ونشرھا على موقع تداول بعد  اوصتوعليه 

 .مؤسسة النقد

 .م٢٠١٣التوصية بالتعاقد مع مكتب البسام للقيام باعمال الزكاة والدخل للعام  .٢

ة عمليات ر المالية للشركة وتقييم مدى كفاءدارة فيما يتعلق با0شراف على التقاري0جلس اتفعيل توصيات م .٣
 .المراجعة الداخلية والخارجية ونظام الرقابة الداخلية

 اOط:ع ومراجعة التقارير الواردة من إدارة اOلتزام .٤

  
  : التنفيذية اللجنة: ثانياً 

 : منلمجلس ا0دارة  خ:ل الدورة ا1ولى التنفيذية اللجنة وتتكون

  الصفة  ا#سم  الصفة

 ا0دارة مجلس عضو  أسامة بن محمد مكي الكردي  اللجنة رئيس

 ا0دارة مجلس عضو  عطا بن حمد البيوك  عضو

 ا0دارة مجلس عضو  لوسيان لوسيان لطيف  عضو

 ا0دارة مجلس عضو  فھد بن صالح المسبحي  عضو

  
كان الحضور فيھا على النحو  إجتماعين م ٢٠١٣لمجلس ا0دارة في العام )  الدورة ا1ولى(اللجنة خ:ل  توقد عقد

  :التالي

  رقم وتاريخ ا0جتماع  
  اسم العضو

  )١(ا0جتماع 
  م٢١/١/٢٠١٣

  )٢(ا0جتماع 
  م١٣/٢/٢٠١٣

  حاضر  حاضر  أسامة بن محمد مكي الكردي

  حاضر  حاضر  عطا بن حمد البيوك

  حاضر  حاضر  لوسيان لوسيان لطيف

  حاضر  أعتذر  صالح المسبحيفھد بن 
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اOول بتاريخ  قرار من مجلس ا0دارة في إجتماعهتم تشكيل اللجنة التنفيذية ب) الدورة الثانية(بعد تكوين مجلس ا0دارة و
  :م وتضم ك:ً من٢٥/٥/٢٠١٣

  الصفة  ا#سم  الصفة

 ا0دارة مجلس عضو  أسامة بن محمد مكي الكردي  اللجنة رئيس

 ا0دارة مجلس عضو  بن عبدc السكران عبدالرحمن   عضو

 ا0دارة مجلس عضو  لوسيان لوسيان لطيف  عضو

 ا0دارة مجلس عضو  يد بن فالح الشامريع   عضو

 ا0دارة مجلس عضو  محمد بن حمزة الخولي   عضو

  
  

ور فيھا على النحو إجتماعات كان الحض خمسةم ٢٠١٣لمجلس ا0دارة في العام ) الدورة الثانية(اللجنة خ:ل  توقد عقد
  :التالي

  ا0جتماع رقم وتاريخ  
  اسم العضو

  )١(ا0جتماع 
١١/٦  

  )٢(ا0جتماع 
٩/٧  

  )٣(ا0جتماع 
١٢/٩  

  )٤(ا0جتماع 
٧/١٠  

  )٥(ا0جتماع 
٢٣/١١  

  حاضر  حاضر  حاضر  أعتذر  حاضر  أسامة بن محمد مكي الكردي

  أعتذر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عبدالرحمن بن عبدc السكران

  حاضر  حاضر  حاضر  أعتذر  حاضر  عيد بن فالح الشامري

  أعتذر  أعتذر   أعتذر  حاضر  حاضر  لوسيان لوسيان لطيف

  حاضر  أعتذر   حاضر  أعتذر  حاضر  محمد بن حمزة الخولي

  
 :ةم الدورة الثاني٢٠١٣أبرز قرارت اللجنة في اجتماعات 

 .للشركةماجد بن محمد السرور مديراً عاماً / التوصية بتعيين اOستاذ .١

 . إعداد نقاط أساسية لخطة عمل الث:ث سنوات القادمة توضح فيھا إستراتيجية الشركة المستقبلية .٢

بناًء على ما توصلت إليه اللجنة الفنية المكلفه  بدراسة عقد إدارة بات الطبية التوصية بترسية عقد إدارة المطال .٣
  .المطالبات الطبية

  
 ً  : والمكافآت الترشيحات لجنة: ثالثا

  : خ:ل الدورة اOولى لمجلس ا0دارة منلجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون 

  الصفة  ا#سم  الصفة

 ا0دارة مجلس عضو  أسامة بن محمد مكي الكردي  اللجنة رئيس

 ا0دارة مجلس عضو  أبراھيم بن عبدالرحمن المديميغ  عضو

 ا0دارة مجلس عضو  فھد بن صالح المسبحي  عضو

  .م٢٠١٣ العام خ:ل إجتماعات أي ا0دارة لمجلس)  ا1ولى الدورة( :لخ اللجنة تعقد ولم
  
  
بقرار من مجلس ا0دارة في إجتماعھا  المكاقئات والترشيحاتتم تشكيل اللجنة ) الدورة الثانية(بعد تكوين مجلس ا0دارة و

  :م وتضم ك:ً من٢٥/٥/٢٠١٣اOول بتاريخ 

  الصفة  ا#سم  الصفة

 ا0دارة مجلس عضو  ير فرعون ميشال بي  اللجنة رئيس

 ا0دارة مجلس عضو  محمود بن محمد الطوخي   عضو

 ا0دارة مجلس عضو  ص:ح بن عبدالھادي القحطاني   عضو

  عضو مجلس ا0دارة  محمد بن حمزة الخولي  عضو
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  :فيھا على النحو التالي م إجتماعين  كان الحضور٢٠١٣لمجلس ا0دارة في العام ) الدورة الثانية(اللجنة خ:ل  توقد عقد

  رقم وتاريخ ا0جتماع     
  اسم العضو

  )١(ا0جتماع 
١٨/٩  

  )٢(ا0جتماع 
٢٣/١١  

  أعتذر  حاضر  ميشال بيير فرعون

  حاضر  حاضر  أسامة بن محمد مكي الكردي

  حاضر  حاضر  محمود بن محمد الطوخي

  حاضر  حاضر  محمد بن حمزة الخولي

  
  :م الدورة الثانية٢٠١٣أبرز قرارت اللجنة في اجتماعات 

  .ماجد بن محمد سرور مديراً عاماً للشركة/ التوصية بتعيين اOستاذ .١
  

  :لجنة ا�ستثمار: رابعاً 

  
  : خ:ل الدورة اOولى لمجلس ا0دارة من ا0ستثماروتتكون لجنة 

  الصفة  ا#سم  الصفة

 ا0دارة مجلس عضو  ميشال بيير فرعون   اللجنة رئيس

 ا0دارة مجلس عضو  ي  دمكي الكرأسامة بن محمد   عضو

 مدير عام الشركة  صالح بن ناصر العمير    عضو

  .أي اجتماع م٢٠١٣لمجلس ا0دارة في العام ) الدورة ا1ولى(خ:ل  عقد اللجنةولم ت
  
ول بتاريخ تم تشكيل اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس ا0دارة في إجتماعھا اO) الدورة الثانية(بعد تكوين مجلس ا0دارة و

  :م وتضم ك:ً من٢٥/٥/٢٠١٣

  الصفة  ا#سم  الصفة

 ا0دارة مجلس عضو  عيد بن فالح الشامري    اللجنة رئيس

 ا0دارة مجلس عضو  عون  رميشال بيير ف  عضو

 عضو مجلس ا0دارة   ص:ح بن عبدالھادي القحطاني   عضو

  عضو مجلس ا0دارة  صالح بن محمد العثيم  عضو

  
  

كان الحضور فيھا على النحو اً واحد م اجتماع٢٠١٣لمجلس ا0دارة في العام ) الدورة الثانية(ة خ:ل اللجن توقد عقد
  :التالي

  رقم وتاريخ ا0جتماع   
  اسم العضو

  )١(ا0جتماع 

  حاضر  عيد بن فالح الشامري

  أعتذر  ص:ح بن عبدالھادي القحطاني

  حاضر  صالح بن محمد العثيم

  أعتذر  ميشال بيير فرعون

  
  :م الدورة الثانية٢٠١٣أبرز قرارت اللجنة في اجتماعات 

  إعداد خطة اOستثمار للشركة .١
  

  :الدين وأدوات اLسھم أنشطة  )ك 

، م ٢٠١٣ديسمبر  R٣١ سعودي كما في  مليون ٣٢٠يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 

ديسمبر  ٣١وخ:ل الفترة المالية المنتھية في . ودي للسھم الواحدR سع ١٠سھم بقيمة إسمية  مليون ٣٢ويتكون من 

، O توجد أية أدوات دين صادرة عن الشركة، وO أية مصلحة أو حقوق خيار وحقوق أكتتاب تعود 1عضاء م ٢٠١٣

مذكرات  ارأوكما O توجد أدوات دين قابلة للتحويل الى أسھم أو حقوق خي. دارة وأفراد أسرھم في أسھم الشركة0مجلس ا
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Oتوجد أية حقوق و .المالية المنتھية في ذلك التاريخحق إكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرتھا الشركة أو منحتھا خ:ل السنة 

تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسھم أو حقوق خيار أو شھادات حقوق مشابھة أصدرتھا أو 

جد أي إسترداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة 1ية أدوات دين قابلة ل:سترداد ، وOتوالفترةمنحتھا الشركة خ:ل 

  .كذلك Oتوجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساھمين عن أي حقوق في ا1رباح

  

  :وصف Lي مصلحة تعود Lعضاء مجلس ا#دارة وأزواجھم وأو#دھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة  )ل 

 القصر وأوOدھم التنفيذيين وزوجاتھم وكبارفي دورتة ا1ولى   ا0دارة مجلس أعضاء تملك نسب التالي الجدول يوضحو

  :م٢٠١٣خ:ل العام  الشركة أسھم في

  

 وصف Lي مصلحة تعود Lعضاء مجلس ا�دارة وأزواجھم وأو#دھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة

 ا�ســـم م

 بداية العام
دورة نھاية الى حت

 اLولى للمجلس
 صافي التغيير

نسبة 
 التغيير

 عدد اLسھم
أدوات 
 الدين

 عدد اLسھم
أدوات 
 الدين

 %٠ - - ٣١٠,٩٠٠ - ٣١٠,٩٠٠ خالد بن مساعد السيف ١

 %٠ - - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ محمد بن مساعد السيف ٢

 %٠ - - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ أديب بن عبدالرحمن السويلم ٣

 %٠ - - ٤٠٠.٠٠٠ - ٤٠٠.٠٠٠ ر فرعونميشيل بيي ٤

 %٠ - - ٤٠٠.٠٠٠ - ٤٠٠.٠٠٠ عبدالعزيز بن ابراھيم الخميس ٥

 %٠ - - ٢٠٠.٠٠٠ - ٢٠٠.٠٠٠ لوسيان لوسيان جوزيف لطيف ٦

 %٠ - - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ عطا حمد البيوك ٧

 %٠ - - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ اسامة محمد مكي الكردي ٨

 %٠ - - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ابراھيم بن عبدالرحمن المديميغ ٩

 %٠ - - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ فھد بن صالح المسبحي ١٠

   
  

  :م٢٠١٣في العام  الثانية في دورته  ا0دارة مجلس أعضاء تملك نسب التالي الجدول ويوضح
  

 وصف Lي مصلحة تعود Lعضاء مجلس ا�دارة وأزواجھم وأو#دھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة

 ا�ســـم م

 نھاية العام ة العامبداي

 صافي التغيير
نسبة 
 التغيير

عدد 
 اLسھم

أدوات 
 الدين

 عدد اLسھم
أدوات 
 الدين

 %٠ - - ٤٠٠.٠٠٠ - ٤٠٠.٠٠٠ عبدالعزيز بن ابراھيم الخميس ١

 %٠ - - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ص:ح بن عبدالھادي القحطاني ٢

 %٠ - - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ عبدالرحمن بن عبدc السكران ٣

 %٠ - - ٤٠٠.٠٠٠ - ٤٠٠.٠٠٠ ميشيل بيير فرعون ٤

 %٠ - - ٤٠.٠٠٠ - ٤٠.٠٠٠ عيد بن فالح الشامري ٥

 %٠ - - ٢٠٠.٠٠٠ - ٢٠٠.٠٠٠ لوسيان لوسيان جوزيف لطيف ٦

 %٠ - - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ صالح بن محمد العثيم ٧

 %٠ - - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ اسامة محمد مكي الكردي ٨

 %٠ - - ٤٠٠.٠٠٠ - ٤٠٠.٠٠٠ محمود بن محمد الطوخي ٩

 %٠ - - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ محمد بن حمزة الخولي ١٠
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  :وصف Lي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھم وأو#دھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة  )م 

  .O توجد أي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوOدھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة

  

 : والمديونيات النظامية لمدفوعاتوا الزكاة  )ن 
وتحمل إلتزامات الزكاة . يتم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقاً لYنظمة ذات الع:قة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل
  .على المساھمين السعوديين ومن في حكمھم وكما تحمل الضريبة على المساھمين غير السعوديين

 فروق أية تسجيل يجري .الزكوي وفقا للوعاء الزكاة مخصص احتساب يتم  .اOستحقاق ألمبد وفقا للزكاة اOستدراك يتمو

  مبلغ  بسداد الشركة قامت وقد  .المخصص إقفال حينئذ يتم حيث النھائي اعتماد الربط عند النھائي والربط المخصص بين

١,٦٨٠,٤٥٢ R لتكوين با0ضافة السعودية بيةالمملكة العر خارج التأمين إعادة أقساط ضريبة لحساب سعودي 

 مستحقات مخصص باعتماد الشركة قامت فقد لذلك، با0ضافة .الحساب سعودي لنفس R ١,٦٩٩,٢٩٢  بمبلغ مخصص

  .سعودي R ٣,٨٠٦,٨٤٤   يبلغ والذي الزكاة مصلحة

وكذلك  قد العربي السعودي سسه النR سعودي لمؤ ٣١٧,٣٢٥ عات النظامية اOخرى فقد تم سداد أما بالنسبة للمدفو 
R سعودي أتعاب مجلس  ٣٤٢,٦٨٠ ومبلغ  للموسسة العامة للتأمينات اOجتماعيةR سعودي   ١,٥٥٧,١١٥مبلغ 

 جميع يوضح التالي والجدول، الدفع واجبة مديونيات أو قروض أية الشركة على وO توجد الضمان الصحي التعاوني

  :حكومية لجھات ستحقتاُ  التي الضرائب أو الرسوم
 السعودي بالR ا1رقام جميع                                                                                                                         

  الجھة
  م٢٠١٣يناير  ١ من الفترة
 م٢٠١٣ ديسمبر ٣١ حتى

  ٣١٧,٣٢٥ السعودي العربي النقد مؤسسة

  ١,٥٥٧,١١٥ اOجتماعية للتأمينات العامة سسةالمؤ

  ٣٤٢,٦٨٠  اتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

  
 : الخارجيين الحسابات مراجعو  )س 

/ ديلويت آند توش ومكتب/ م على تعيين مكتب٤/٥/٢٠١٣ھـ الموافق ٢٤/٦/١٤٣٤وافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 

  .م وتحديد أتعابھم٣١/١٢/٢٠١٣م إلى ١/١/٢٠١٣ة للفترة المالية من البسام كمراجعين خارجيين لحسابات الشرك

 
   :معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية  )ع 

م طبقا لمعايير التقارير المالية ٣١/١٢/٢٠١٣م حتى  ١/١/٢٠١٣ تم اعداد القوائم المالية للشركة خ:ل الفترة المالية من 
 ات جوھرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة 1عدادھا وفقا لمعاييرالدولية وتؤكد الشركة عدم وجود أية فروق

وقد لفت تقرير المحاسب القانوني اOنتباه . تلك الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالتقارير الدولية مقارنة ب
تقارير المالية وليس لمعايير المحاسبة الصادرة عن الى أن القوائم المالية للشركة أعدت وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بال

، وقد تم إيضاح السبب في ذلك، ولم تطلب ھيئة السوق المالية أية معلومات إضافية الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
  .من الشركة تتعلق بھذا التحفظ

  
  : اLرباح توزيع سياسة  )ف 

 ھذه عن أرباح توزيع يتم فلن ، )المالية أع:ه النتائج في إيضاحه مت كما( المال رأس خسائر تطفئ لم الشركة أن حيث

 وذلك المساھمين على ا1رباح توزيع حيال المناسب القرار اتخاذ على تحقق ا1رباح عند مستقب:ً  الشركة وستعمل .الفترة

  : التالي والتي تنص على ٤٤ رقم مادته في للشركة ا1ساسي النظام ما يتطلبه حسب

  .لزكاة وضريبة الدخل المقررةتجنب ا .١

من ا1رباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ھذا التجنيب متى %) ٢٠(يجنب  .٢
  .بلغ ا0حتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع

باح السنوية الصافية لتكوين دارة أن تجنب نسبة مئوية من ا1ر0للجمعية العامة العادية بناءاً على إقتراح مجلس ا .٣
  .احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررھا الجمعية العامة

  .من رأس المال المدفوع% ) ٥( يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين O تقل عن  .٤
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  .يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة في ا1رباح أو يحول إلى حساب ا1رباح المبقاة .٥

الواردة أع:ه ) ٤(دارة  توزيع أرباح دورية تخصم من ا1رباح السنوية المحددة في الفقرة 0يجوز بقرار من مجلس  ا
  وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجھات المختص

 :ا�قرارات  )ص 
  :تقر شركة أمانة للتأمين التعاوني بأنه

ولم تقم الشركة بدفع أية مبالغ ند الطلب أو غير ذلك، Oتوجد أية قروض عليھا سواء كانت واجبة السداد ع - 
 .م٣١/١٢/٢٠١٣سداداً لقروض خ:ل الفترة المالية المنتھية في 

Oتوجد أية أدوات دين قابلة للتحويل الى أسھم، وO توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق  - 
 .م٣١/١٢/٢٠١٣المنتھية في مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة خ:ل الفترة المالية 

أو شھادات حقوق، Oتوجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسھم، أو حقوق خيار،  - 
 .م٣١/١٢/٢٠١٣أو قامت الشركة بإصدارھا أو منحھا خ:ل الفترة المالية المنتھية في أو حقوق مشابھة، 

من جانبھا 1ي أدوات دين قابلة ل:سترداد، أو اي قيمة ل:وراق  لم تقم الشركة بإسترداد أو شراء او إلغاء - 
 .المالية المتبقية

 لك بناء على قرارمجلس الھيئة رقمكغرامة مالية لھيئة السوق المالية وذ   ف R سعوديآO ١٠ سداد مبلغ  - 

ظامي مفروض وغير ذلك لم توقع على الشركة أية عقوبة او قيد أحتياطي ن م٢٠/٨/٢٠١٣وتاريخ  ٧/٤٥١٢
 .على الشركة من أي جھة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية اخرى

Oيوجد عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوھرية 1حد أعضاء مجلس ا0دارة أو  - 
ً أو 1ي شخص ذي ع:قة باي منھم ماعدا ما ذكر سا المالية للشئون العام المدير نائبالمدير العام أو   .بقا

  

  :وتقر شركة أمانة للتامين التعاوني بما يلي

 .انه تم إعداد سج:ت الحسابات بالشكل الصحيح - 

 .على اسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليهأن نظام الرقابة الداخلية أعد  - 

 .أنه Oيوجد شك يذكر بشان قدرتھا على مواصلة نشاطھا - 

  
 :اخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطھانتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الد  )ق 

تطوير اللوائح الداخلية والتي تحكم الجوانب ا0دارية والتقنية والمالية، كما تقوم إدارة مت ا0دارة التنفيذية للشركة بقا
ية الرقابة الداخلية ك:ھما يرتبط فنياً بلجنة المراجعة بالتأكد من فاعل )الرقابة النظامية(ا0لتزام المراجعة الداخلية وإدارة 

وإلتزام الشركه بالمتطلبات النظامية وتقومان برفع تقارير دورية للجنة المراجعة والتي تقوم با1ط:ع عليھا وتقديم أي 
مة مساعده في حل ماقد يواجھھم من صعوبات في تنفيذ مھامھم، كما أن مجلس ا1دارة قام بالموافقه على Oئحة حوك

ضيه ضوابط وأنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، احتفظت الشركة بسج:ت محاسبية ، ووفقا لما تقتالشركه
منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساھمين، وتقر الشركة بأنھا تحتفظ بسج:ت محاسبية سليمة من خ:ل نظام الرقابة 

  .قدرة الشركة على مواصلة نشاطھاالذي صمم ونفذ على نحو فعال، وأنه Oيوجد مجاOً للشك حول الداخلية 

  
  :ماتم تطبيقه من #ئحة الحوكمة  )ر 

يحتوي تقرير مجلس ا0دارة ماتم تطبيقه من أحكام Oئحة الحوكمة بأن والتي توجب بناًء على Oئحة حوكمة الشركات 
ماتم تطبيقه وإالى مالم  ومالم يتم تطبيقه وأسباب ذلك، فأنه يسر مجلس إدارة الشركة إعداد الجدول التالي الذي يشير الى

 :المواد ا0سترشادية) ب(للمواد ا0لزامية و ) أ(يتم تطبيقه بالنسبه 

  

 بالنسبة للمواد ا0لزامية -١

رقم 
  المادة

  اLسباب والتفاصيل  التطبيق  محتوى المادة

    طبقت بالكامل  محتويات تقرير مجلس ا�دارة السنوي  ٩

  ب - ١٠
ة وا�شراف العام وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلي

  عليھا
  طبقت بالكامل

مع مGحظة إعتمادھا من مجلس 
ا�دارة وسيتم إعتمادھا في الجمعية 

  العامة 



  � �

� �

  تقرير مجلس ا�دارة 
  م٢٠١٣لعام 

  

  ٢١/٢٢ 

 

  ج - ١٠
وضع نظام حوكمة خاص بالشركة وا#شراف عليه 

  ومراقبة مدى فاعليته
    طبقت بالكامل

  د - ١٠
وضع سياسات ومعايير واجراءات واضحة ومحددة 

رة ووضعھا موضع التنفيذ للعضوية في مجلس ا#دا
  بعد إقرار الجمعية لھا

  طبقت جزئيا

تحتوي #ئحة حوكمة الشركة على 
شروط عضوية مجلس ا#دارة وسوف 
يتم اعتمادھا في الجمعية القادمة 

  للشركة

    طبقت بالكامل  تكوين مجلس ا�دارة  ١٢

    طبقت بالكامل  تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مھامھا ومسؤوليتھا  ١٤

    طبقت بالكامل  تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات  ١٥

  
  

  :) الغير إلزامية(ا0سترشادية بالنسبة للمواد  -٢

رقم 
  المادة

  اLسباب والتفاصيل  التطبيق  محتوى المادة

٣  

تثبت للمساھمين جميع الحقوق المتصلة بالسھم، وبوجه 
خاص الحق في الحصول على نصيب من ا#رباح التي 

نصيب من الحق في الحصول على يتقرر توزيعھا، و
موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات 
المساھمين، وا#شتراك في مداو#تھا والتصويت على 
قراراتھا، وحق التصرف في اLسھم، وحق مراقبة 
أعمال مجلس ا�دارة ورفع دعوى المسئولية على 
اعضاء المجلس وحق ا#ستفسار وطلب معلومات بما 

صالح الشركة و#يتعارض مع نظام السوف #يضر بم
  المالية ولوائحه التنفيذية

    طبقت بالكامل

٤  

يجب أن يتضمن النظام الساسي للشركة ولوائحه   )أ 
الداخلية وا#جراءات وا#حتياطات الGزمة لضمان 

 .النظامية ممارسة جميع المساھمين لحقوقھم
يجب توفير جميع المعلومات التي تمكن   )ب 

مارسة حقوقھم على أكمل وجه، المساھمين من م
وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في 

، و# يجوز التمييز بين التواصل مع المساھمين
  .المساھمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات

    طبقت بالكامل

    طبقت بالكامل  حقوق المساھمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة  ٥

٦  
سياً للمساھم ويجب إتباع قاً أساصويت يعتبر ححق الت

  .أسلوب التصويت التراكمي
  طبقت جزئياً 

لمجلس على تطبيق التصويت وافق ا
ي والتصويت التراكمي في ا�كترون

الجمعيات العامة القادمة للشركة وذلك 
المنعقد بتاريخ  ١٥في إجتماعة رقم 

ھـ، على أن يتم عرض ٢٩/٣/١٤٣٣
ذلك على جمعية عامة غير عادية 

عليھا وتعديل النظام للموافقة 
  .اLساسي للشركة

٧  
 وضع سياسة واضحة بشأن توزيع اLسھم  )أ 

إقرار الجمعية العامة اLرباح المقترح توزيعھا   )ب 
  وتاريخ التوزيع

    طبقت بالكامل

٨  
على الشركة أن تضع سياسات ا�فصاح وإجراءاته 

  وأنظمته ا�شرافية بشكل مكتوب وفقاً للنظام
    بالكاملطبقت 

  أ - ١٠
لمجلس ا�دارة إعتماد اLساسية  من الوظائف 

التوجيھات ا�ستراتيجية واLھداف الرئيسية للشركة 
  وا�شراف على تنفيذھا

    طبقت بالكامل

  ھـ- ١٠
مع أصحاب المصالح  العGقة وضع سياسة مكتوبة تنظم

  من أجل حمايتھم وحفظ حقوقھم
    بالكاملطبقت 

  و- ١٠

ضمن احترام الشركة وضع السياسات وا�جراءات التي ت
لGنظمة واللوائح والتزامھا با�فصاح عن المعلومات 

والدائنين وأصحاب المصالح  الجوھرية للمساھمين
  اLخرين

    طبقت بالكامل



  � �

� �

  تقرير مجلس ا�دارة 
  م٢٠١٣لعام 

  

  ٢٢/٢٢ 

 

    طبقت بالكامل  مسئوليات مجلس ا�دارة  ١١

    طبقت بالكامل  لجان مجلس ا�دارة ومسئولياتھا  ١٣

١٦  Lطبقت بالكامل  عمالاجتماعات مجلس ا�دارة وجدول ا    

    طبقت بالكامل  ضاتھميمكافات مجلس ا#دارة وتعو  ١٧

    بالكامل طبقت  تعارض المصالح في مجلس ا#دارة  ١٨

  

 

م الوظيفية خ:ل من قبل جميع أسرة الشركة وعلى كافة مستوياتھلتي تم بذلھا وفي الختام، نتقدم بوافر الشكر على الجھود ا
رتقاء بالشركة الى مصاف الشركات الكبرى في سوق التأمين مضاعفة الجھود لS على العململ أم ون٢٠١٣العام 

  .السعودي

  

  ،، والس:م عليكم ورحمة c وبركاتة

  

 

 


