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الكرام يسر مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني أن يقدم للسادة المساھمين 
م حتى 01/01/2016تقريرة السنوي عن السنة المالية الممتدة من 

م، مرفقاً به القوائم المالية المدققة من قبل مدققي الحسابات 31/12/2016
  الخارجيين وا6يضاحات المرفقة بھا عن الفترة المذكورة.

  

يذية في إن مجلس ا6دارة يصدر ھذا التقرير استناداً إلى ا:نظمة واللوائح التنف
المملكة االعربية السعودية. وھذا التقرير يتضمن عرضاً لنشاط الشركة وعملياتھا 

م ومركزھا المالي، با6ضافة إلى عرض العوامل المؤثرة 2016خ>ل السنة المالية 
  على أعمال الشركة التي قد يحتاجھا المساھم ليتمكن من تقييم وضع الشركة المالي.
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  مقدمة
عن
الشركة

 

م وقد كانت حينذاك فرع لشركة الصقر الوطنية للتأمين دبي 1983الشركة تعمل في المملكة العربية السعودية منذ عام 

م توافقت شركة الصقر اGماراتية مع مجموعة من رجال اGعمال 1998(اGمارات العربية المتحدة)، وفي أواخر عام 

ي البحرين وقد تم تحويل المحفظه الى الشركة البحرينية الجديدة. السعوديين للدخول في شراكه وتسجيل شركة جديدة ف

وقد تم الترخيص  .وقامت شركة الصقر السعودية للتأمين المسجلة في البحرين بمزاولة أعمالھا في المملكة العربية السعودية

 200س مال قدره برأ لشركة الصقر للتأمين التعاوني كشركة مساھمة عامة مدرجة في سوق ا:سھم السعودي "تداول"

ھـ، والمرسوم 15/02/1428) بتاريخ 63بموجب القرار الوزاري رقم ( بالمملكة العربية السعودية مليون M سعودي

 الصقرن شركة بالمملكة العربية السعودية. إ ھـ، بمزاولة أعمال التأمين16/02/1428) بتاريخ 11الملكي السامي رقم (م/

 الممارسات معايير بأعلىلتزمة العربية السعودية. التعاوني تعد من الشركات الرائدة في صناعة التأمين في المملكة  للتأمين

 من يمكنھا الذي الم>ءة ھامش من جداً  عال مستوى على والمحافظة. والمجتمع عم>ئھا تجاه والمسوؤلية والعدل ا:خ>قية

  مليون M سعودي . 250راس المال Gحقا ليصبح و تم زيادة  . فوري بشكل مستحق أي إيفاء

 

التأمين البحري  3-اخر أجسام البو 2-ھندسية اGخطار ال 1- -تقوم شركة الصقر للتأمين التعاوني بتقديم الخدمات اGتية:

ماية المجموعات حتأمين  8-المسؤولية المدنية  7-ال تأمين العم 6-السيارات  5-كينات والمعدات االم 4-والجوي والبري 

يھا اGفراد فتخدم  ار المھنيةتأمين اGخط 12-تأمين اGخطار الطبية  11-تأمين الممتلكات  10-ن المصاريف الطبية تأمي 9-

   وتتطلع الى المساھمة الفعالة في اGقتصاد الوطني السعودي. .والشركات

 السنوات خ>ل الشركة يف  المناصب تبؤ من يتمكنوا حتى  السعودية الكوادر تأھيل إلى القادمة الفترة خ>لأن الشركة تھدف 

 نموذج تعد التي ،2030 المملكة رؤية تحقيق مع تتزامن جديدة تحديات مع واعدة نمو فرصالتي سوف تشھد  المقبله

 . لقطاع التأمين بالفائدة يعود أن يتوقع والذي ا:قتصادي التحول لبرنامج السليم للتخطيط
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  ا:نشطة الرئيسية للشركة .1

إن النشاط الرئيسي لشركة الصقر للتأمين التعاوني ھو (التأمين) حيث يسعى فريق عمل الشركة المكون من مجموعة مؤھلة 
  التأمين، حيث تقوم الشركة بتقديم أنشطة التأمين الرئيسية التالية:ب لتقديم أفضل الحلول الخاصةبأعلى درجات المھنية والتأھيل 

  تأمين الصحيال 

تصدر الشركة بوالص تأمين تغطي تكاليف ا7ستشفاء بخيارات متعددة تبدأ من المنافع المغطاة حسب الوثيقة المعتمدة لدى 
  مجلس الضمان الصحي التعاوني.

  التأمين العام

  والذي يشمل عدداً من فروع التأمين ومنھا:

  تأمين المشاريع الھندسية -

لمشاريع البناء وا7نشاء بمختلف أنواعھا التجارية وغير التجارية . تشمل فترة تلك  تصدر الشركة بوالص تأمين شامل
  البوالص مدة العقد وفترة اCختبار والصيانة حسب طلب العمBء .

  الطيران وتأمين النقل الجوي  -

رار الجسدية تصدر الشركة بوالص تأمين شامل Cساطيل النقل الجوي ويشمل التأمين جسم الطائرات كما يشمل اCض
و كذلك اEضرار التي تصيب البضائع أثناء و خBل النقل  بالركاب المترتبة عن النقل الجويوالتعويضات التي قد تلحق 

  البري .

  الشحن البحري وصناعة بدن السفينة -

نقولة بواسطة فينة كما يشمل البضائع المسنقل البحري ويشمل التأمين جسم التصدر الشركة بوالص تأمين شامل Cساطيل ال
   .السفن والتعويضات المترتبة عن النقل البحري

  المسؤولية تجاه الطرف الثالث فقط) منتأمين المركبات (تأمين المركبات الشامل/تأمين المركبات  -

على سؤولية للطرف الثالث المترتبة تصدر الشركة بوالص تأمين المركبات والتي تتضمن اCضرار الشاملة للمركبات والم
  المركبات حسب القانون وقد تمتد لتغطي ركاب المركبة حسب طلب العميل.

  تأمين الممتلكات  -

   .تصدر الشركة بوالص تأمين تغطي الممتلكات التجارية وغير التجارية ضد مختلف انواع الحوادث التي قد تتعرض لھا

  التأمين ضد الحوادث الشخصية -

ن الحوادث الجسدية التي تصيبھم والتي قد تسبب ا7عاقات المترتبة عتصدر الشركة بوالص تأمين لGفراد تشمل التعويضات 
  .المؤقته أو الدائمة أو الوفاة
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  تأمين مسؤولية أصحاب العمل  -

عن اCضرار الجسدية التي تحصل للموظفين أثناء تأديتھم  لتغطية اصابات العمل و التعويضات الناتجه تصدر الشركة بوالص
   .للعمل حسب قانون العمل في المملكة العربية السعودية

  تأمين المسؤولية المھنية  -

تصدر الشركة بوالص تأمين التعويضات للطرف الثالث والناتجة عن ممارسة المؤمن له لمھنته(بكافة التخصصات)وذلك 
   .ية المطلوب التأمين عليھاحسب حدود مسؤوليته المھن

  تأمين المسؤولية العامة أو مسؤولية المنتج -

الغير سواء بالنسبة لGضرار الجسدية أو المادية وذلك اثناء ممارسته  تجاه تصدر الشركة بوالص تأمين تغطي المسؤولية
   .لنشاطاته أو اCضرار التي قد تتسبب بھا منتجاته للطرف الثالث

  تأمين السرقه   -

   .ر الشركة بوالص تغطي الممتلكات ضد السرقة المرتكبة بواسطة الكسر أو الخلع للمكان المتواجدة فيه ھذه الممتلكاتتصد

  ا:مانة من الموظفين  خيانةتأمين  -

و التي من خBلھا يتمكن الموظفين من اختBس  تصدر الشركة بوالص تأمين تغطي الخسائر الناتجة عن خيانة اCمانة المرتكبة
  . على اموال بطرق غير شرعيه يستحصلون اموال الشركة و

  تأمين ا:موال  -

تصدر الشركة بوالص تأمين تغطي اCموال سواء كانت داخل خزانات حديدية أو اثناء نقلھا من وإلى البنوك 
   .ضد مجموعة من اCخطار تشمل السرقة

  

  

  

  

  

  

 



 

 

6 

 

 

% في حين شكلت النشاطات 28% وتأمين المركبات ما نسبته 48م شَكل نشاط التأمين الصحي ما نسبته 2016خBل العام 
 اط المكتتبة.% من إجمالي اCقس24التأمينية اCخرى ما نسبتة 

  م.2016يبين الرسم البياني التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خBل العام 

  

  ات التأمينالرسم البياني لنشاط

  مينأاجمالي اقساط الت

  

 نوع المنتج اجمالي أقساط التأمين النسبة

 طبي 83,759,042 48%

 مركبات 48,608,155 28%

 أخرى 43,647,011 24%

 المجموع 176,014,208 100%

 

الصحي التعاوني  الضمانمجلس  بسبب قيام 2015% مقارنة بالعام 80بنسبة  2016انخفض إجمالي أقساط التأمين في العام 
م) بإيقاف صBحية إصدار الشركة بوالص التأمين الصحي للعمBء الجدد 2016يناير  12ھـ(الموافق 1437ربيع اTخر  2في 

) بإيقاف الشركة 2016أبريل  13ھـ (الموافق  1437رجب  6وصدر Eحقاً خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 
حي لعمBء جدد وكذلك تجديد وثائق التأمين الصحي الحالية وقد نتج عن ھذا ا7يقاف إنخفاض من إصدار وثائق التأمين الص

جوھري في قطاع التأمين الصحي.  ھذا وقد واصلت إدارة الشركة المتابعة مع ممثلي مجلس الضمان الصحي ومؤسسة النقد 
اءات المتخذة من قبل ا7دارة لمعالجة اسباب العربي السعودي للمطالبة برفع ا7يقاف وقدمت ردود تفصيلية توضح ا7جر

يوليو  28ھـ(الموافق  1437شوال  23ا7يقاف.  ونتيجة لذلك قامت مؤسسة النقد العربي السعودي برفع ا7يقاف بتاريخ 
م) برفع ا7يقاف عن 2016سبتمبر  26( الموافق 1437دي الحجة  25م) كما وقام مجلس الضمان الصحي في  2016

  .لجدد بعد إنقضاء حوالي تسعة أشھرمكنھا من معاودة أنشطة ا7كتتاب الصحي للعمBء ا الشركة مما

  

  

48%

28%

24%
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  اجمالي المطالبات المدفوعة

  

   نوع المنتج اجمالي المطالبات المدفوعة النسبة

85% 224,802,791 
 طبي

1  

11% 29,924,115 
 مركبات

2  

4% 10,259,200 
 أخرى

3  

   المجموع 264,986,106 100%

  

  

  

  

  

 

  

  

اجمالي المطالبات المدفوعة

1 2 3
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  صافي نتائج اEكتتاب

  

  النسبة

 

  نوع المنتج صافي نتائج اGكتتاب

 

  

94.6% 214,407,732 
 طبي

1  

2.6% 6,012,162 
 مركبات

2  

2.8% 6,089,129 
 أخرى

3  

   المجموع  226,509,023 100%

 

  خطط و قرارات الشركة وتوقعاتھا المستقبلية والمخاطر التي يمكن مواجھتھا .2
  

  ا6ئتماني:التصنيف 

  التصنيف ا6ئتماني والمالي من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية. . 1

م حصلت الشركة على تثبيت وكالة التصنيف العالمية ستاندارد آند بورز التصنيف اEئتماني للشركة 25/04/2016بتاريخ 
)BBB المستقبلية المستقرة تعكس وجھة نظرھا بأن ) مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. حيث أن النظرة

شركة الصقر ستحافظ خBل السنتين القادمتين على مستوى المBئة المالية القوي جداً وعلى اCقل ستحافظ على نفس موقعھا 
  .التنافسي الحالي

ستاندرد آند مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت وكالة  BBB م حصلت الشركة تصنيف عند درجة04/09/2016وبتاريخ 
بورز العالمية في تقريرھا أنھا استندت في نظرتھا المستقبلية لشركة الصقر للتأمين التعاوني بأن الشركة ستحافظ على الكفاية 
القوية للغاية لرأس المال وعلى اCقل على وضعھا التنافسي الحالي خBل العامين القادمين. كما وأشارت الوكالة إلى أن آداء 

1 2 3
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 يقع ضمن أفضل اداء لشركات التأمين العامله في السوق المحلية نتيجة 7تباع الشركة ممارسات إكتتاب منضبطة الشركة عادةً 
كما وأشارت الوكالة الى أنھا تواصل تقييم وضع المخاطر المالية للشركة بمستوى  وحصتھا الكبيرة في التأمين على اCفراد.

 .ويةقوي بإعتدال، مدعومة بكفاية لرأس المال الق

  

  والتوقعات المستقبلية:والخطط  2016خ>ل العام والقرارات  راتالتطو . 2

 .من قبل مجلس ا7دارة اعتماد Eئحة حوكمة الشركة المحدثة •

 .من قبل مجلس ا7دارة اعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتھم وأسلوب عمل اللجنة •

 .من قبل مجلس ا7دارة المخاطر  ومدة عضويتھم وأسلوب اللجنةاعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة إدارة  •

) ليكون متوافقاً مع معايير مؤسسة النقد AIMS & Portalتطوير نظام الشركة ا7لكتروني ( اEنتھاء من تم •
العربي السعودي ومتطلبات اEصدار لمجلس الضمان الصحي التعوني في نظام الوثيقة الموحدة لصاحب العمل 

  عزيزا لمستوى اEلتزام والتحكم والرقابة.وكذلك ت

تم التعاقد مع شركة معتمدة للقيام بأعمال اCرشفة الورقية وا7لكترونية وذلك لضمان حفظ المستندات وتصنيفھا  •
 لسھولة الوصول لكل مستند بسرعة.

 اعتماد السياسات وا7جراءات 7دارات الشركة بعد تحديثھا.تم  •

م وذلك بإيقاف صBحية إصدار وثائق 12/01/2016جلس الضمان الصحي بتاريخ تم ايقاف الشركة من قبل م •
 التأمين الصحي على نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي.

م وذلك بمنع الشركة من إصدار أو تجديد 13/04/2016تم استBم قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بترايخ  •
 .مكتتبين أو مشتركين في التأمين الصحي

 م.13/06/2016بتاريخ  ديراً عاماً للشركةمالمھندس محمد عقيل الشايع تم تعيين  •

م والمتضمن السماح للشركة بإصدار وثائق 28/07/2016تم استBم قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  •
 التأمين الصحي الجديدة وتجديد الوثائق الحالية.

ؤسسة النقد العربي السعودي على تشكيل لجنة إدارة م جاءت الموافقة من م31/07/2016بتاريخ  •

 المخاطر.

 م تم ا7عBن عن وفاة رئيس مجلس ا7دارة الشيخ عبدالرحمن بن علي التركي (رحمه a).08/09/2016بتاريخ  •

م والذي تضمن إعادة فتح نظام إصدار 26/09/2016تم استBم خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني بتاريخ  •
 تأمين الصحي التعاوني 7صدار وثائق التأمين الصحي.وثائق ال

م والذي تضمن تجديد تأھيل الشركة 26/09/2016تم استBم خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني بتاريخ  •
 ھـ. 18/05/1438السنوي حتى 

رئيس اCستاذ بسام أحمد البنعلي (مستقل) م تم ا7عBن عن قرار مجلس ا7دارة بتعيين 11/10/2016بتاريخ  •
  .7دارةلمجلس ا

م تم ا7عBن عن اCتفاق مع شركة مھارة لbستقدام على تقديم خدمات التأمين الطبي 01/11/2016بتاريخ  •
 مليون c. 12بإجمالي أقساط سنوية متوقعة تصل إلى 

ن اCستاذ فھد بن عبدالرحمن التركي عضواً في م تم ا7عBن عن قرار مجلس ا7دارة بتعيي05/12/2016بتاريخ  •
 مجلس (غير تنفيذي) وعضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت وعضواً في لجنة المخاطر.

م والخاص بتجديد تصريح مؤسسة النقد 13/12/2016تم استBم خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  •
 العام و التأمين الصحي) لمدة ثBث سنوات. مين (التأمين في فروع التأ للشركة بمزاولة نشاط
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قة مؤسسة النقد النھائية م والخاص بمواف13/12/2016تم استBم خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  •
  .الشركة منتجاتعلى 

 وذلك م2017العام في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية خBل  يتميزھان a الحفاظ على و تتوقع الشركة بعوھذا 
تعمل الشركة على تحسين س. وتھا في إدارة اCكتتاب بشكل حصيفوخبر قوة مركزھا المالي إعتماداً على-وتنمية أعمالھا

 إجراءات البيع وقنوات التوزيع ومراجعة اCسعار تماشياً مع التقييم اCكتواري للتسعير.

  

 المخاطر التي يمكن للشركة أن تواجھھا
 

  مخاطر السوق والمنافسة) أ

استباقية ترتكز على  ءقامت الشركة باتخاذ سلسلة إجراالشركة تواجه منافسة شديدة من قبل شركات التأمين اCخرى. ومع ذلك 
أسعار تنافسية مستندة على أساس اسعار اCكتواري والذي يضمن سBمة ونجاح القدرات الفنية Eكتتاب وثائق التأمين با7ضافة 

في السوق وزيادة القدرة على النمو وتحقيق  المميزة من المحافظة على مركزھا إلى إدارات المطالبات والتي تمكن الشرك
م لمواجھة زيادة المنافسة في سوق التأمين ھو تحسين إدارة 2016ل العام اCمور التي قامت بھا الشركة خB اھدافھا. ومن

  خدمة العمBء وتطويرة وذلك باستقطاب الكفاءات الوطنية المؤھلة.

  

  مخاطر تقنية المعلوماتب) 

خصوصاً مع توسع نشاط بيع نقاط البيع في  E يخفى الدور الھام والحيوي الذي تؤدية اCنظمة التقنية في الوقت الحالي
الشركة. إن مخاطر التقنية معرضة بشكل عام لمخاطر الدخول غير المصرح به ،اCخطاء البشرية ،اCعطال التقنية. تعمل 

 الشركة حاليا على تطوير قطاع أمن المعلومات ضمن إدارة التقنية والمعلومات.

  مخاطر الموارد البشريةج) 

ين يحتاج إلى كوادر مؤھلة وتحمل الخبرات في نشاط التأمين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على اCشخاص المؤھلين إن سوق التأم
ة التدريب والتأھيل ويعرض الشركة إلى خطر انتقال موظفينھا المؤھلين إلى شركات منافسة، إE أن الشركة مستمرة بسياس

والتي تكون متنوعة لتناسب المستويات ا7دارية والمھنية المختلفة في من يتم تعيينه في المستقبل ھا الحاليين والجاد لموظفي
الشركة. إن تصميم الشركة بالمحافظة على موظفيھا المؤھلين يأتي بالرغم من احتمال خسارة بعض الكوادر البشرية إلى جھات 

إن التركيز والتطوير للكفاءات الوطنية السعودية سيستمر في كل منافسة إE أنھا تبقى في مصلحة الوطن بشكل عام، وعليه ف
  ات والمستويات ا7دارية بالشركة.ا7دار

  مخاطر التأمين د) 

تمثل مخاطر التأمين المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة إلى الجھات المتعاقد معھا بشأن اCحداث المؤمن عليھا 
E لتزامات . تتركز عن القيمة الدفتريةCلتزامات التأمين، وتتمثل أھداف الشركة في ضمان توفر الموارد الكافية لتغطية ھذه ا

 مملكة العربية السعودية بالتالي:بشكل رئيس في ال
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  مخاطر المركبات ھـ) 

السيارات. ومن أجل  حواصB تتمثل المخاطر الرئيسية لتأمين المركبات في المطالبات المتعلقة بالوفاة وا7صابات الجسدية
تقوم الشركة بوضع شروط لBكتتاب و تحديد اEسعار وفق التعليمات الصادرة عن الجھات المختصة و تقليل ھذه المخاطر، 

   .الخبير اEكتواري

  

  مخاطر التأمين الطبيو) 

التاكيد على كافة العاملين في قسم التامين الصحي بضرورة اتباع تعليمات الجھات المختصة و بدون اي تجاوزات كما تم تم 
تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا 

وع القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك للتأكد بأن اCسعار تأخذ بعين اCعتبار المؤمن عليھا. ويمكن تحقيق ذلك من خBل تن
  الظروف الصحية الحالية والمراجعة اCعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر المنتج وا7جراءات التفصلية لمتابعة المطالبات.

 

  مخاطر إعادة التأمينز) 

Bخرى، تقوم الشركة خCءة  ل دورة أعمالھا العادية ، بإعادة التأمين لدى أطرافعلى غرار شركات التأمين اBتتمتع بسمعه و م
الخسائر المالية المحتملة التي قد تنشأ عن مطالبات التأمين. إن ھذه  وذلك من اجل تقليل  مرتفع تصنيف عالميو  كبيرة مالية

مشاركتھا مع معيدي التامين المختارين كما توفر حماية الشركة من اEخطار التي قد تتعرض لھا من خBل الترتيبات تؤمن 
من خBل ما يتم نشره و  يم الوضع المالي لشركات إعادة التأمينيبتق الشركة للشركة قدرات اضافية لزيادة اعمالھا . كما تقوم

علما أن اتفاقيات  لكتداوله من جھات التقييم العالمية Eتخاذ اEجراءات الBزمه قبل وقوع الضرر في حالة وجود حاجة الى ذ
E تعفي الشركة من التزاماتھا تجاه حملة الوثائق. ونتيجة لذلك ، تبقى الشركة ملتزمة تجاه حملة الوثائق   إعادة التأمين المسندة

اقيات بحصتھا من المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليھا بالقدر الذي لم تف به شركة إعادة التأمين بالتزاماتھا بموجب اتف
  إعادة التأمين.

  

المخاطر النظامية والقانونيةح)   

تعبر ھذه المخاطر عن مدى موافقة الشركة والتزامھا بكافة التشريعات واللوائح واCنظمة الصادرة من الجھات ذات العBقة في 
ظمة والتشريعات ومدى قابلية وسرعة تطور اCنالمكان الذي تمارس فيه الشركة أعمالھا ، ولذلك فإن تعدد الجھات ذات العBقة 

بكافة اللوائح واCنظمة ا7لتزام و قدرتھا مواكبة التطوراتتطبيقھا في سوق التأمين قد تؤثر على شركات التأمين في حال عدم 
  وتطبيقھا بالصورة المطلوبة.

  

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية ط)   

في المملكة العربية السعودية، وإن ھذه اCنظمة E تتطلب فقط الحصول على  تخضع عمليات الشركة لمتطالبات اCنظمة المحلية
الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز وا7فBس من قبل 

  اماتھا غير المتوقعة عند نشوئھاشركات التأمين ولتمكينھا من سداد إلتز
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 م:2016  المالية للعام المالي النتائج -3

  :للخمس سنوات المنتھية أعمالھايبين الجدول التالي مقارنة :صول وخصوم الشركة ونتائج 

    قائمة
ا/ركز
ا/ا.ي
(آ(ف
الريا(ت)  

 أصول
عمليات
التأم�ن 2016 2015 2014 2013 2012

 ونقد�وما�"ي�حكمه�إستثمارات�ودائع��جل 396,311 646,925 301,856 274,134 234,304

 أقساط�وأرصدة�تأم+ن�مدينة 45,421 76,420 64,748 51,630 46,215

 تكاليف�إكتتاب�بوالص�تأم+ن�مؤجلة 4,492 42,519 6,348 4,514 11,513

 موجودات�أخرى  57,759 69,342 78,706 94,020 99,154

391,186 424,298 451,658 835,206 503,983 
 التأم�نمجموع
أصول
عمليات

   
 

  

 أصول
ا/ساهم�ن     

 إستثمارات�ودائع��جل�ونقد�وما�"ي�حكمه 335,714 306,926 153,615 181,509 207,622

 مبالغ�مستحقة�من�عمليات�تأم+ن 189,616 98,182 166,377 144,914 88,802

 موجودات�أخرى  54,415 54,154 52,924 53,815 48,254

 مجموع
أصول
ا/ساهم�ن 579,744 459,262 372,916 380,238 344,678

 مجموع
Cصول  1,083,727 1,294,468 824,574 804,536 735,864

     
 

 ا/طلوبات
والفائض
ا/EFاكم
لعمليات
التأم�ن     

 مطلوبات
ناتجة
عن
عقود
التأم�ن     

166,574 101,005 110,638 470,171 67,021 �H+ي�أقساط�التأم+ن�غJمكتسبةإجما 

 إجماJي�اNطالبات�تحت�التسوية 159,643 177,256 116,220 131,780 96,670

  إيرادات�عموOت�إعادة�تأم+ن�غ+�Hمكتسبة 2,008 2,590 2,374 2,394 2,396

 إحتياطات�فنية�أخرى  5,853 11,242 9,422 0 0

265,640 235,179 238,654 661,259 234,525 
 عقود
التأم�نمجموع
ا/طلوبات
الناتجة
عن

 مبالغ�مستحقة�لعمليات�اNساهم+ن 189,616 98,182 166,377 144,914 88,802

 مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى  16,806 28,119 12,925 12,460 15,579

 مطلوبات�أخرى  15,703 20,842 17,590 15,643 11,298

9,867 16,102 18,486 29,395 47,333 
 ا/EFاكمفائض
عمليات
التأم�ن

 مجموع
ا/طلوبات
والفائض
ا/EFاكم
لعمليات
التأم�ن 503,983 835,205 451,658 424,298 391,186

      

 مطلوبات
وحقوق
ا/ساهم�ن     

 مطلوبات�اNساهم+ن 70,863 53,714 39,243 46,268 61,635

 حقوق�اNساهم+ن 508,880 405,548 333,673 333,970 283,043

 مجموع
مطلوبات
وحقوق
ا/ساهم�ن 579,743 459,262 372,916 380,238 344,678

735,864 804,536 824,574 1,294,467 1,083,726 


مجموع
ا/طلوبات
والفائض
ا/EFاكم
لعمليات
التأم�ن
ومطلوبات

 وحقوق
ا/ساهم�ن
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  قائمة
دخل
عمليات
التأم�ن
(آ(ف
الريا(ت)
2012 2013 2014 2015 2016  

 إجماJي�اقساط�التأم+ن�اNكتتبة 176,014 863,838 239,932 263,058 327,222

 صا"ي�أقساط�التأم+ن�اNكتتبة 109,197 793,256 180,761 202,714 275,626

 التغ+Hات�"ي�أقساط�التأم+ن�غ+�HاNكتسبة 398,511 (357,270) (11,753)  67,937 (76,531)

 التغ+Hات�"ي�إحتياطات�أقساط�تأم+ن�إضافية (3,070) 7,340 (6,522) 0 0

 صاVي
أقساط
التأم�ن
ا/كتسبة 504,639 443,326 162,486 270,651 199,095

 تكاليف
ومصاريف
�كتتاب     

 إجماJي�اNطالبات�اNدفوعة (264,986) (178,987) (145,521) (156,402) (123,808)

 اNصاريف�]خرى  (3,055) (25,894) (5,065) (5,127) (8,243)

 حصة�معيدي�التأم+ن�من�إجماJي�اNطالبات�اNدفوعة 37,329 29,520 27,457 29,011 15,904

 صاVي
ا/طالبات
ا/دفوعة (230,712) (175,361) (123,129) (132,518) (116,147)

 التسوية،�بالصا"يالتغ+Hات�"ي�اNطالبات�تحت� 8,517 (82,154)  17,039 (18,824) (10,215)

 صاVي
ا/طالبات
ا/تكبدة (222,195) (257,515) (106,090) (151,342) (126,362)

 تكاليف�إكتتاب�بوالص�تأم+ن�ومصاريف�أكتتاب�أخرى  (63,006) (47,463) (17,399) (32,509) (29,420)

 إيرادات�عموOت�إعادة�تأم+ن 7,071  8,030  8,060  7,215  8,345

      

 صاVي
نتائج
�كتتاب 226,509  146,378  47,057  94,015  51,658

 مصاريف)/إيرادات
التشغيل
Cخرى )     

 مصاريف�عمومية�وإدارية (59,670) (39,926) (31,582) (29,945) (28,490)

 عكس�قيد�(مخصص)�ديون�مشكوك�"ي�تحصيلها (3,713) (7,918)  0 (5,152)  3,434

 إيرادات�إستثمار 16,618 10,556 8,372 3,429 5,157

 صاVي
الفائض
من
عمليات
التأم�ن 179,743 109,090 23,847 62,347 31,759

      

 فائض
عمليات
التأم�ن
ا/حول
لدخل
ا/ساهم�ن
الشامل (161,769) (98,182) (21,463) (56,112) (28,583)

      

 قائمة
الدخل
الشامل
للمساهم�ن     

 حصة�اNساهم+ن�من�فائض�عمليات�التأم+ن 161,769 98,182 21,463 56,112 28,583

 إيراد�أستثمارات 8,050 7,142 7,520 4,508 7,129

 إجما.ي
�يرادات 169,820 105,324 28,983 60,620 35,712

 مصاريف�عمومية�وإدارية (3,010) (2,740) (2,416) (2,943) (2,590)

 صاVي
دخل
السنة
قبل
الزكاة 166,810 102,584 26,567 57,677 33,122

 مخصص�الزكاة (15,370) (16,447) (13,842) (6,750) (5,000)

 صاVي
دخل
الفEFة 151,440 86,137 12,725 50,927 28,122

 خسارة�إعادة�تقييم�غ+�Hمحققة�من�إستثمارات�متاحة�للبيع 1,892 (1,762) (196)  0  0

      

 صاVي
الدخل
الشامل
للفEFة 153,333 84,375 12,529 50,927 28,122

 

    
 

 ربحية
السهم
للفEFة 6.06 3.45 0.51 2.04 1.12
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  التحليل الجغرافي 6جمالي إيرادات الشركة: -4

  

  

 م:2015م مقارنة بالعام 2016الفروقات الجوھرية في النتائج التشغيلية للعام  -5
  

 863.8مليون c مقابل   176.0م مبلغ 2016) خBل العام GWP( بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة -
%. ويعزى السبب لھذا ا7نخفاض بشكل أساسي 7يقاف 80مليون c للعام السابق مما يمثل إنخفاض بنسبة 

ربيع اTخر  2الشركة من صBحية إصدار بوالص التأمين الصحي للعملء الجدد خBل الفترة الممتدة من 
. والجدول التالي يبين إجمالي )2016يوليو  28(ھـ  1437شوال  23) حتى 2016يناير  12(  ھـ 1437

 ):2016حتى  2011أقساط التأمين المكتتبة خBل الخمس سنوات الماضية( 

 

 

  

32

98

26

20

Chart Title

  إجمالي ا:قساط المكتتبة( مليون M)  المنطقة

 32 المنطقة الوسطى

 98 المنطقة الشرقية

 26 المنطقة الغربية

 20  المناطقباقي 

 0 منطقة الحدود الشمالية

  176  المجموع
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مليون c للعام  257.5مليون c مقابل   222.2مبلغ م 2016بلغ صافي المطالبات المتكبدة خBل العام  -
 % .14السابق مما يمثل إنخفاضاً بنسبة 

مليون  8.6مليون c مقابل 13.3م مبلغ 2016بلغ صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق خBل العام  -
 % تقريباً .c55 للعام السابق وھذا يمثل زيادة بنسبة 

 10.6مليون c مقارنة بمبلغ  17.4مبلغ  2016من عمليات التأمين خBل العام بلغ صافي الدخل الشامل  -
 % تقريباً.64مليون c للعام السابق اي زيادة بنسة 

مليون  7.1مليون c مقارنة بمبلغ  8.0م مبلغ 2016بلغ صافي أرباح إستثمارات المساھمين خBل العام  -
 % تقريباً.13ة c للعام السابق مما يعكس نمواً بنسب

مليون c  166.8مبلغ  2016بلغ صافي الدخل الشامل للمساھمين قبل خصم مخصص الزكاة خBل العام  -
 % تقريباً.63مليون c للعام السابق اي زيادة بنسة  102.6مقارنة بمبلغ 

مليون  84.3مليون c مقابل مبلغ  153.3مبلغ  2016بلغ صافي الدخل الشامل للمساھمين خBل العام  -
 %.c82 للعام السابق مما يمثل زيادة بنسبة 

  .c2015 :3.45 (c ( العام  6.06مبلغ  2016بلغت ربحية السھم للعام  -

 الع>قة وأرصدتھا ذات الجھات مع لمعام>تا -6
 

       المبالغ بآGف الرياGت

  مبلغ المعاملة

 

  الجھة ذات الع>قة

 

  طبيعة الع>قة

 

  طبيعة المعاملة  

أثنى عشر شھراً 
المنتھية في 

2016/12/31  

أثنى عشر شھراً المنتھية 
  2015/12/31في 

السيد/عبدالرحمن 
التركي وشركات تابعه 

  له

رئيس مجلس 
  ا6دارة

  14,242 10,284  أقساط تأمين مكتتبة

 6,252  5,365  مطالبات متكبدة

 738  947  مصروف إيجار مكاتب

عضو في   البسامالسيد/طارق 
  مجلس ا6دارة

 أقساط تأمين مكتتبة
438  584  

 124  101 مطالبات متكبدة

السيد/عبدالمحسن 
  السنيد

عضو في 
  مجلس ا6دارة

  12  26 أقساط تأمين مكتتبة

 2  4 مطالبات متكبدة

الم>ك   الصقر الوطنية شركة 
  ئيسيينالر

إعادة التأمين أقساط 
  مسندة

1,771 - 

من  التأمين معيديحصة 
  مطالبات مدفوعه

283 - 

عموGت إعادة ايرادات 
  تأمين

292 - 

  

  العBقة يتم تجديدھا بشكل سنوي وذلك من خBل الجمعية العامة.  ذات الجھات مع *إن المعامBت

 

 

M 2012  2013  2014  2015  2016  مليون  

إجمالي أقساط التأمين 
  المكتتبة

176.0  863.8  239.9  263.1  327.2  
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 معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية: -7

تقوم الشركة بإعداد قوائمھا المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالتقارير المالية، وتؤكد الشركة عدم وجود أية فروقات 
 الھيئة عن   يير الدولية مقارنة لتلك الصادرةقوائم المالية نتيجة 7عدادھا وفقاً للمعاجوھرية أو أثر مالي على ال

 السعودية للمحاسبين القانونيين.

  

 الشركات التابعة للشركة: -8

  كات تابعة داخل أو خارج المملكة.Eتملك الشركة أي شر

  

 تفاصيل عن ا:سھم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: -9

  الشركة أي شركات تابعة داخل أو خارج الشركة، وبذلك Eيوجد اية أسھم وأدوات دين صادرة عن شركة تابعة.E تملك 

  

  سياسة الشركة في توزيع ا:رباح: -10

  من نظام الشركة اCساسي على توزيع أرباح المساھمين على الوجة التالي: 44نصت المادة 

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. -1

من اCرباح الصافية، لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ھذا التجنيب متى %) 20يجنب ( -2
 بلغ اCحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.

أن تجنب نسبة مئوية من اCرباح السنوية الصافية، لتكوين  –بناء اقتراح مجلس ا7دارة  –للجمعية العامة العادية  -3
 في وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررھا الجمعية العامة.احتياطي إضا

 %) من رأس المال المدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين Eتقل عن ( -4

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين بوصفة حصة من اCرباح أو يحول إلى حساب اCرباح المتبقاة. -5

) من ھذه المادة 4أرباح دورية تخصم من اCرباح السنوية المجددة في الفقرة ( توزيع –بقرار مجلس ا7دارة  –يجوز  -6
 وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجھات المختصة.

  

 

 وكبارالتنفيذيين ا6دارة مجلس أعضاء ومكافآت مزايا -11

حددتھا التعليمات الصادرة من تتضمن المكافآت المدفوعة Cعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجان وفق اCطر التي 
الجھات ا7شرافية ووفق ما جاء في نظام الشركة اCساسي.  ويوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات التي جرى 

 دفعھا Cعضاء مجلس ا7دارة وكبار التنفيذيين في الشركة:
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  المدفوعات بالM السعودي

  م2016

ا بيانات التعويضات التي حصل عليھ
 سنوية مكافآتمن  أعضاء مجلس ا6دارة

  حضور بدGتو 

كبار  من 5عليھا  حصل التي التعويضات بيانات
من  اليو المدير الم المدير العام فيھم بمن التنفيذيين
   حوافز و وبدGت رواتب

1,362,000  5,193,685  
  

كبار ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الُمصدر أو أحد  -12
  .التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

  .Eيوجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الُمصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض
 

  

وصف :ية مصلحة في فئة ا:سھم ذات ا:حقية في التصويت تعود :شخاص  -13
 لكبار المساھمين

  

  أسم من تعود له مصلحة  

  

  صافي التغيير خBل العام   م31/12/2015نھاية العام   م01/01/2015بداية العام 

  

  نسبة الملكية   عدد اCسھم  نسبة الملكية   عدد اCسھم  نسبة الملكية   عدد اCسھم 

عبدالرحمن علي  الشيخ المرحوم
  التركي

1,250,000 5%  1,250,000  5%  1,250,000  5%  

  %26  6,500,000  %26  6,500,000  %26  6,500,000  شركة الصقر الوطنية للتأمين
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

وصف :ية مصلحة تعود إلى أعضاء مجلس ا6دارة وكبار التنفيذيين وأقربائھم  -14
 في أسھم أو أدوات دين الشركة: 

 ملكيتھم نسبة تغيرم أي إشعارات من المساھمين أو اCشخاص ذوي العBقة بخصوص 2016لم تتلق الشركة خBل العام 

عليھا قواعد التسجيل وا7دراج الصادرة من ھيئة  استندت التي ا7فصاح تعليمات تضمنته ما حسب الشركة وذلك أسھم في
وأوEدھم  إن الجدول التالي يبين المصلحة التي يملكھا أعضاء مجلس ا7دارة وكبار التنفيذيين وأزواجھمالسوق المالية. 

  القصر في أسھم الشركة.

  م:2016لس ا7دارة خBل العام أعضاء مج  )أ

  

  أسم من تعود له مصلحة  

  

  صافي التغيير خBل العام   م31/12/2016نھاية العام   م01/01/2016بداية العام 

  

  نسبة الملكية   عدد اCسھم  نسبة الملكية   عدد اCسھم  نسبة الملكية   عدد اCسھم 

 عبدالرحمن علي /الشيخ المرحوم

  التركي

1,250,000  5%  1,250,000  5%  0  0.00%  

  %0.00  0  %0.00  0  %0.00  0  اCستاذ/ عبدa جمعه السري

  %0.00  0  %0.01  2,500  %0.01  2,500  اCستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير
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  %0.00  0  %0.00  0  %0.00  0  اCستاذ/ بسام أحمد ناصر البنعلي

0.000148  37  اCستاذ/ عبدالمحسن عبدa السنيد

%  

37  0.000148%  0  0.00%  

  %0.00  0  %0.00  0  %0.00  0  اCستاذ/ محمد سامي الشخشير

  %0.00  0  %0.00  0  %0.00  0  اCستاذ/ أمجد محمد الدويك

  %0.00  0  %0.0002  50  %0.0002  50  اCستاذ/ طارق عبدa البسام

  %0.00  0  %3.5  875,000  %3.5  875,000  عبدالرحمن حسن شربتلي  /الشيخ

  %0.00  0  %0.00  0  %0.00  0  عبدالرحمن التركيفھد  /اCستاذ
  

  

  م :2016كبار التنفيذيين خBل العام   )ب

  

  أسم من تعود له مصلحة  

  

  صافي التغيير خBل العام   م31/12/2016نھاية العام   م01/01/2016بداية العام 

  

  نسبة الملكية   عدد اCسھم  نسبة الملكية   عدد اCسھم  نسبة الملكية   عدد اCسھم 
  %0.00  0  %0.00  0  %0.00  0  اCستاذ/ محمد عقيل الشايع

  %0.00  0  %0.00  0  %0.00  0  اCستاذ/ شفيق منصور الرميح 
 

 

أسماء الشركات المساھمة التي يكون عضو مجلس ا6دارة عضو في مجالس  -15
  إداراتھا:

في الشركات المساھمة اCخرى التي يكون عضو مجلس ا7دارة عضو   أسم عضو مجلس ا7دارة
  مجالس إداراتھا:

 عبدالرحمن علي /الشيخ المرحوم

  التركي
لس الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عضو مج •

  إدارة.

 شركة بوان القابضة •  اCستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير

 مجموعة الطيار للسفر والسياحة  •

 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) •

  للرعاية الطبية (رعاية)الشركة الوطنية  •

  بنك اCستثمار •  اCستاذ/ أمجد محمد الدويك

  شركة مصافي العربية السعودية  •  اCستاذ/ عبدالرحمن حسن شربتلي 

  بنك الرياض  •
  

  

  

 أية قروض مھما كان نوعھا: -16

  م.2016ُتقر الشركة بأنھا لم تقم با7قتراض خBل عام 
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ا:حقية في التصويت تعود :شخاص وصف :ي مصلحة في فئة ا:سھم ذات  -17
 كبار المساھمين

  

م أي اشعارات من المساھمين أو اCشخاص ذوي العBقة بخصوص تغير نسبة ملكيتھم في 2016لم تتلق الشركة خBل عام 
الصادرة من ھيئة السوق  أسھم الشركة وذلك حسب ما تضمنته تعليمات ا7فصاح التي استندت عليھا قواعد التسجيل وا7دراج

 المالية.

 المدفوعات النظامية -18

م، وذلك مع ا7شارة إلى 2016يبين الجدول التالي بيان بقيمة المدفوعات النظامية المتوجب دفعھا على الشركة حتى نھاية عام 
  م.2017أن أية مبالغ لم يتم دفعھا سوف يتم دفعھا بإذن a خBل العام 

المدفوعات المستحقة لغاية نھاية عام   نوع المدفوعات
  م والمسددة2016

المدفوعات المستحقة لغاية نھاية عام 
  م والغير مسددة2016

  251,364  2,643,006  التأمينات ا7جتماعية

 56,710,161 7,386,318  الزكاة والضريبة والدخل

تكاليف ا7شراف والرقابة لمؤسسة 
  النقد

1,950,665 218,844 

الضمان الصحي  اتعاب مجلس
  التعاوني

8,033,236 301,495 

  

  ما تم تطبيقه من Gئحة الحوكمة : -19

تماشيا مع ما نصت عليه Eئحة حوكمة الشركات التي توجب على الشركة ذكر ما تم تطبيقه من أحكام Eئحة الحوكمة و ما لم 
 الوفاء على الصقر للتأمين التعاوني شركة حرصت في تقرير مجلس إداراتھا. فقد يتم تطبيقه مع بيان أسباب عدم التطبيق

وكذلك  المالية السوق ھيئة مقام من الصادرة الشركات حوكمة Eئحة عليھا اشتملت التي المتطلبات ا7لزامية بكافة وا7لتزام
  :التالي باستثناء اCسترشادية اCحكام بغالبية ا7لتزام

 

  

  المواد اGسترشادية

طبقت بالكامل  ا:سباب  و التفاصيل 
طبقت جزيئا/ لم /

 تطبق 

رقم  مضمون المادة 
 المادة 
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 صفه الصقر للتأمين التعاوني لشركة ليس

اCعتبارية  الصفة ذوي 7لزام المستثمرين
 غيرھم، بأن عن بالنيابة يتصرفون الذين

 في سياساتھم عن يفصحوا

 .التصويت 

 من المستثمرين على يجب  )د( لم تطبق

 الصفة ذوي اCشخاص

 يتصرفون الذين اEعتبارية

 مثل غيرھم  عن بالنيابة

 ا7فصاح - اEستثمار صناديق

 التصويت في سياساتھم عن

تقاريرھم  في الفعلي وتصويتھم
 عن ا7فصاح وكذلك السنوية،

 تضارب أي مع التعامل كيفية

على  يؤثر قد للمصالح جوھري
 اCساسية الحقوق ممارسة

 .باستثماراتھم الخاصة

6 

مسؤوليات مجلس ا7دارة مستمدة من إن 
قانون الشركات الصادر من ھيئة السوق 
المالية ومن Eئحة الحوكمة من مؤسسة النقد 
العربي السعودي ومن Eئحة الحوكمة 
الخاص بالشركة، وتم تحديد جميع ھذه 
الصBحيات في Eئحة الحوكمة الخاص 
بالشركة بشكل مفصل ولم يتم تفصيلھا في 

مع العلم أن النظام  اCساسي. نظام الشركة
اCساسي الجديد الذي من المتوقع أن يتم 

م حيث سيتم تفصيل ھذه 2017اقراره في 
 المسؤوليات فيه.

يجب تحديد مسؤوليات مجلس ا7دارة  لم تطبق
 بوضوح في نظام الشركة اCساسي.

  

  

  

  

 

 ب-11

  

  

 أعضاء مجلس ا6دارة واللجان التابعة للمجلس -20
 

 م     16/06/2017م حتى 17/06/2014الحالية لمجلس ا6دارة بتاريخ بدأت الدورة 

   ا6دارة لمجلس ا:ساسية الوظائف

 وتوجيھھا. المخاطر ومراجعتھا إدارة وسياسة الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة اEستراتيجية وضع •

 .الميزانيات السنوية وإقرار المالية وأھدافھا واستراتيجياتھا للشركة اCمثل الرأسمالي الھيكل تحديد •

  الشركة. في الشامل واCداء التنفيذ ومراقبة اCداء أھداف وضع •

 المالية. بإعداد التقارير الصلة ذات اCنظمة ذلك في بما والمحاسبية، المالية اCنظمة سBمة من التأكد •

 قد التي المخاطر عن التصور العام تحديد خBل من وذلك المخاطر، 7دارة مناسبة رقابية أنظمة تطبيق من التأكد •

 .بشفافية وطرحھا الشركة تواجه
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    تصنيف أعضاء مجلس ا6دارة

يبين الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس ا6دارة من أعضاء مستقلين/ تنفيذيين/ غير 
  تنفيذيين:

  

  أسم عضو مجلس ا6دارة 

  

  المنصب    

  تصنيف العضوية

  تنفيذي  غير تنفيذي  مستقل

    �    *رئيس مجلس ا7دارة   التركي عبدالرحمن علي /لشيخا

     �  **رئيس مجلس ا7دارة   اCستاذ/ بسام أحمد ناصر البنعلي

    �    نائب رئيس مجلس ا7دارة  اCستاذ/ عبدa جمعه السري

      �  عضو مجلس ا7دارة  اCستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير

      �  مجلس ا7دارةعضو   اCستاذ/ عبدالمحسن عبدa السنيد

    �    عضو مجلس ا7دارة  اCستاذ/ محمد سامي الشخشير

    �    عضو مجلس ا7دارة  اCستاذ/ أمجد محمد الدويك

      �  عضو مجلس ا7دارة  اCستاذ/ طارق عبدa البسام

    �    عضو مجلس ا7دارة  اCستاذ/ عبدالرحمن حسن شربتلي 

    �    ***عضو مجلس ا7دارة   اCستاذ/ فھد عبدالرحمن التركي
  

  م تم ا7عBن عن وفاة رئيس مجلس ا7دارة الشيخ عبدالرحمن بن علي التركي (رحمه a).08/09/2016بتاريخ *

م تم ا7عBن عن قرار مجلس ا7دارة بتعيين رئيس لمجلس ا7دارة اCستاذ بسام أحمد البنعلي 11/10/2016بتاريخ **
 (مستقل).

م تم ا7عBن عن قرار مجلس ا7دارة بتعيين اCستاذ فھد بن عبدالرحمن التركي عضواً في مجلس 05/12/2016بتاريخ ***
  (غير تنفيذي) وعضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت وعضواً في لجنة المخاطر.

 

 م2016ا:نشطة ا:جتماعية التي قامت بھا الشركة خ>ل العام 

 ي برنامج رعابة رسومات اCطفال.دعم لجمعية اCطفال المعوقين ف -1

  المشاركة في حملة التوعية لمرضى السكر بالتعاون مع مستشفى الملك خالد الجامعي. -2

 دعم طالبات جامعة الملك فيصل بالمشاركة في التعريف عن التأمين وأھميتة في المجتمع. -3

 ثي التخرج.المشاركة في معرض روابي Cكتشاف المھن والتعريف بمھن قطاع التأمين للحدي -4

 المشاركة بحملة التبرع بالدم لموظفي الشركة بالتعاون مع مستشفى الملك فھد التخصصي. -5
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  إجتماعات مجلس ا6دارة 

م، عقد مجلس ا7دارة اجتماعاته وذلك للقيام بالمتابعة المستمرة بما يحقق مصالح المساھمين والشركة، ويبين 2016خBل العام 
 ا7جتماعات وسجل حضور اCعضاء:الجدول التالي ھذه 

  

  

  عضو مجلس ا6دارة   

    م 2016 العام خ>ل المنعقدة ا6جتماعات

  

  الحضور مجموع
  الرابع  الثالث  الثاني  ا:ول

09/02  09/05  26/09  07/12  

 التركي عبدالرحمن علي /المرحوم الشيخ

*  

���� ����   2  

 4 ���� ���� ���� ����  ** اCستاذ/ بسام أحمد ناصر البنعلي

  4 ���� ����  ����  ����  اCستاذ/ عبدa جمعه السري 

  4 ���� ���� ���� ����  اCستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير

  4 ���� ���� ���� ����  اCستاذ/ عبدالمحسن عبدa السنيد

 4 ���� ���� ���� ����  اCستاذ/ محمد سامي الشخشير

 4 ���� ���� ���� ����  اCستاذ/ أمجد محمد الدويك

 4 ���� ���� ���� ����  اCستاذ/ طارق عبدa البسام

 4 ���� ���� ���� ����  اCستاذ/ عبدالرحمن حسن شربتلي  

 1 ����     *** اCستاذ/ فھد بن عبدالرحمن التركي
  

 م تم ا7عBن عن وفاة رئيس مجلس ا7دارة الشيخ عبدالرحمن بن علي التركي (رحمه a).08/09/2016بتاريخ *

لمجلس ا7دارة اCستاذ بسام أحمد البنعلي م تم ا7عBن عن قرار مجلس ا7دارة بتعيين رئيس 11/10/2016بتاريخ **
  (مستقل).

م تم ا7عBن عن قرار مجلس ا7دارة بتعيين اCستاذ فھد بن عبدالرحمن التركي عضواً في مجلس 05/12/2016بتاريخ ***
 (غير تنفيذي) وعضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت وعضواً في لجنة المخاطر.

  

  لجان مجلس ا6دارة

انسجاماً مع الضوابط اCشرافية ونظام الشركة اCساسي والتي تتطلب قيام مجلس ا7دارة بتشكيل عدد مناسب من اللجان، فقد 
 لجان رئيسية وھي لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، ولجنة ا7ستثمار خمسةشَكل مجلس ا7دارة 
  واجتماعاتھا: تشكيلھا وبياناتي وصف لتلك اللجان ومھامھا . والتالولجنة ادارة المخاطر

  

   المراجعة لجنة

 ثBثة، عن أعضائھا عدد E يقل المراجعة، لجنة تسمى التنفيذيين ا7دارة مجلس أعضاء غير من لجنة ا7دارة مجلس يشكل

والمحاسبية على أن يكون أغلبھم من خارج مجلس ا7دارة وبحسب ما تقره مؤسسة  المالية بالشؤون مختص بينھم من يكون
 النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وھيئة السوق المالية. 
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  :يلي ما ومسؤولياتھا المراجعة لجنة مھمات ومن
  

 والمھمات اCعمال في تنفيذ فاعليتھا مدى من التحقق أجل من الشركة؛ في الداخلية المراجعة إدارة على ا7شراف •

  .ا7دارة مجلس لھا حددھا التي

  .شأنه في وتوصياتھا رأيھا عن مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة نظام دراسة •

  الواردة فيھا. للملحوظات التصحيحية ا7جراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير دراسة •

  .شأنھا في الرأي والتوصية وإبداء ا7دارة مجلس على عرضھا قبل والسنوية اCولية المالية القوائم دراسة •

 .شأنھا في ا7دارة لمجلس والتوصية الرأي وإبداء المتبعة المحاسبية السياسات دراسة •

 ا7شراف على إدارة الرقابة النظامية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتھا في تنفيذ اCعمال والمھمات. •

 قتراح خطة عمل الرقابة النظامية السنوية في الشركة والموافقة عليھا.دراسة ا •

 دراسة تقارير الرقابة النظامية ونطاق الفحص ومتابعة تنفيذ ا7جراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيھا. •

 

  

 ويبين الجدول التالي اجتماعات اللجنة وسجل الحضور:

  

  

عضو 
  اللجنة

  

  الصفة

  الحضور مجموع  م 2016 العام خ>ل المنعقدة ا6جتماعات

  السابع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  ا:ول
01/14  02/18  15/12  04/17  07/25  10/03  10/16  

اCستاذ/ 
عبدالمحسن 
  *عبدa السنيد

رئيس اللجنة 
  مستقل -

���� ���� ���� ���� ���� ����   6  

اCستاذ/ زيد 
  *عبدa اليعيش 

 -عضو 
مستقل  من 

خارج 
  المجلس

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 7  

اCستاذ/ محمد 
  *عقيل الشايع 

 -عضو 
مستقل  من 

خارج 
  المجلس

���� ���� ���� ����       4  

اCستاذ/ محمد 
 *العييدي 

 -عضو 
مستقل  من 

خارج 
 المجلس

       ���� ���� 2  

اCستاذ/ طارق 
 *الدييب 

 -عضو 
مستقل  من 

خارج 
 المجلس

       ���� ���� 2  

  

 م.12/06/2016عضوية لجنة المراجعة بتاريخ استقال اCستاذ/ محمد الشايع من  •
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تم تعيين كBً من اCستاذ محمد العييدي واCستاذ طارق الديب عضوين من خارج مجلس ا7دارة بتاريخ  •
 م.28/08/2016

 م.05/12/2016استقال اCستاذ/ عبدالمحسن السنيد من رئاسة لجنة المراجعة بتاريخ  •

 م.05/12/2016للجنة المراجعة بتاريخ  تم تعيين اCستاذ/ زيد اليعيش رئيساً  •

  

 

 

 

  

 لجنة الترشيحات والمكافآت

يشكل مجلس ا7دارة لجنة للترشيحات والمكافات وأن يعين أعضائھا وفق القواعد الصادرة عن الجمعية العامة بناء على اCقتراح 
) 3لجنة الترشيحات والمكافات على (من مجلس ا7دارة على أن تتضمن القواعد مدة عضويتھم وأسلوب عمل اللجنة. وتتكون 

أعضاء كحد أدنى على أن يكون من ضمن اCعضاء المعينيين عضوان مستقBن وE يمكن أن يرأس ھذه اللجنة رئيس مجلس 
  ا7دارة.

  
  

  :يلي ما ومسؤولياتھا الترشيحات والمكافآت لجنة مھمات ومن
  

  المعتمدة. والمعايير للسياسات وفقاً  المجلس لعضوية بالترشيح ا7دارة لمجلس لتوصيةا •

المراجعة السنوية لGحتياجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضوية مجلس ا7دارة ولجانة وإعداد وصف للقدرات  •
والمؤھBت المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو Cعمال المجلس و /أو 

 لجان المجلس.

 وتركيبه المجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيھا بصفة دورية وأقتراح الخطوات الBزمة لمعالجتھا.تقييم ھيكل  •
تقييم ومراقبة استقBلية أعضاء المجلس ولجانة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح بما في ذلك التأكد بشكل  •

 سنوي من استقBلية اCعضاء المستقلين.
 ات ومكافات أعضاء مجلس ا7دارة ولجانة وأعضاء ا7دارة العليا.وضع سياسات واضحة لتعويض •
 تقييم أداء أعضاء المجلس ولجانة بشكل دوري. •
 التوصية فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء ا7دارة العليا. •
وضع سياسة وإجراءات التعاقب الوظيفي لbدارة العامة وا7دارة العليا ومراقبة تطبيق خطط وإجراءات ٮالتعاقب  •

 الوظيفي لھم.
  ترفع لجنة الترشيحات والمكافات تقاريرھا لمجلس ا7دارة. •

  

  ويبين الجدول التالي اجتماعات اللجنة وسجل الحضور:

  
  

  عضو اللجنة

  

  الصفة

  م 2016 العام خ>ل المنعقدة ا6جتماعات

 مجموع  السابع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  ا:ول

  الحضور

02/02  02/03  02/04  02/07  02/08  02/09  12/18    

اCستاذ/ طارق 
  عبدa البسام

 -رئيس اللجنة 
  مستقل

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  7  

اCستاذ/ 
عبدالمحسن 
  عبدa السنيد

 -عضو 
  مستقل

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  7  
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اCستاذ/ بسام 
أحمد ناصر 

  البنعلي *

 -عضو 
  مستقل

���� ���� ���� ���� ���� ����   6  

اCستاذ/ فھد بن 
عبدالرحمن 

  *التركي 

ير غ –عضو 
  تنفيذي

        1  1  

  

 م.11/01/2016استقال اCستاذ/ بسام أحمد ناصر البنعلي من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ *

واً في لجنة م تم ا7عBن عن قرار مجلس ا7دارة بتعيين اCستاذ فھد بن عبدالرحمن التركي عض05/12/2016بتاريخ *
 الترشيحات والمكافآت

 

 ا6ستثمارلجنة 

يشكل مجلس ا7دارة لجنة تسمى "لجنة اCستثمار" وأن يعين أعضائھا وفق التعليمات الصادرة عن الجمعية العامة، و تحدد 
  ) أعضاء.E3ئحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات لجنة اCستثمار. ويجب أن تتكون لجنة اCستثمار على اCقل من (

  

  :يلي ما ومسؤولياتھا ا6ستثمار لجنة مھمات ومن
  

 صياغة وإعداد سياسة اCستثمار ومراجعة أدائھا وتنفيذھا بصورة سنوية •

 مراجعة أداء كل فئة من اCصول  •

 متابعة المخاطر العامة للسياسة اCستثمارية  •

 رفع تقرير أداء المحفظة اCستثمارية إلة مجلس ا7دارة  •

علقة باCستثمار بمتطلبات Eئحة اCستثمار الصادرة عن المؤسسة ومتطلبات التأكد من التزام كافة اCنشطة المت •
 اCنظمة واللوائح اCخرى ذات العBقة 

ا7شراف العام على أداء العمليات اCستثمارية، بما في ذلك تقييم نتائج اCستثمار لتحديد نجاح استراتيجيات اCستثمار  •
 ارية للشركة.والتأكد من  التقيد من السياسات اCستثم

 مراقبة ومراجعة تحركات المحفظة اEستثمارية. •

 متابعة ومراجعة تنويع المحفظة اEستثمارية في ضوء اEستراتيجية اEستثمارية للمجموعة. •

مراقبة كفاءة وجودة عملية اEستثمار بالمقارنة مع اCھداف وتقوم برفع نتائج أعمال اللجنة إلى اللجنة التنفيذية ومنھا  •
 مجلس ا7دارة Eتخاذ اEجراءات الBزمة والموافقات.إلى 

  
  ر:تالي اجتماعات اللجنة وسجل الحضوويبين الجدول ال

  

  
  

  عضو اللجنة

  

  الصفة

    م 2016 العام خ>ل المنعقدة ا6جتماعات

  

 مجموع

  الحضور

  الثالث  الثاني  ا:ول

06/06  26/10  04/12  

  3 ���� ���� ����  ستقلم -رئيس اللجنة   اCستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير

ير غ -عضو اللجنة   اCستاذ/ محمد سامي الشخشير
  تنفيذي

���� ���� ���� 3  
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ير غ -عضو اللجنة   اCستاذ/ أمجد محمد الدويك
  تنفيذي

���� ���� ���� 3  

  

 

  لجنة إدارة المخاطر 

  

الجمعية العامة، يشكل مجلس ا7دارة لجنة 7دارة المخاطر وأن يعين أعضائھا وفق القواعد الصادرة عن 
  .أعضاء )3ويجب أن تتكون لجنة إدارة المخاطر على اCقل من (

 

  

ودون ا7خBل بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى تشمل واجبات لجنة إدارة المخاطر على سبيل المثال 
  E الحصر ما يلي :

 المخاطر التي قد تتعرض لھا الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطرة للشركة يدتحد •

 اCشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعاليتة •

وضع إستراتيجية شاملة 7دارة المخاطر ومتابعة تنفيذھا ومراجعتھا تحديثھا بناء على المتغيرات  •
 الداخلية والخارجية للشركة 

 سياسات إدارة المخاطر مراجعة  •

إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضھا لھا بشكل دوري (من خBل إجراء  •
 اختبارات التحمل على سبيل المثال)

رفع تقارير مفصلة لمجلس ا7دارة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة 7دارة ھذه  •
 المخاطر 

 لمتعلقة بإدارة المخاطر تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل ا •

  ترفع لجنة إدارة المخاطر تقاريرھا لمجلس ا7دارة  •
  

  :ويبين الجدول التالي اجتماعات اللجنة وسجل الحضور
  

  
  

  عضو اللجنة

  

  الصفة

    م 2016 العام خ>ل المنعقدة ا6جتماعات

  

 مجموع

  الحضور

  الثاني  ا:ول

10/26  12/04  

  2 ���� ����  ير تنفيذيغ -اللجنة  رئيس  اCستاذ/ محمد سامي الشخشير

  2 ���� ����  ستقلم -اللجنة  عضو  اCستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير

  0    ستقلم -اللجنة  عضو  اCستاذ/ بسام أحمد ناصر البنعلي *

  

  م جاءت الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على تشكيل لجنة إدارة المخاطر.31/07/2016* بتاريخ 
  م.11/01/2016بتاريخ  إدارة المخاطراستقال اCستاذ/ بسام أحمد ناصر البنعلي من عضوية لجنة *
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  اللجنة التنفيذية
  

) أعضاء وتعقد اللجنة 5) اعضاء وE يزيد عن (3يشكل مجلس ا7دارة لجنة تسمى "اللجنة التنفيذية" Eيقل عدد أعضائھا عن (
يجب أن يشكل المجلس لھذه اللجنة ويعين أعضائھا بما يتوافق مع النظام اCساسي  سنوياً. و) مرات على اCقل 6اجتماعاتھا (

  للشركة وأي قواعد صادرة عن الجمعية العامة والجھات ذات العBقة.

  
  

  :يلي ما ومسؤولياتھا اللجنة التنفيذية مھمات ومن
  

والتشغيلية والميزانيات وخطط اCعمال  المطورة من قبل إبداء التوصية لمجلس ا7دارة حول الخطط اCستراتيجية  •
 ا7دارة.

اتخاذ القرارات حول المسائل المخولة لھا من المجلس التي تكون خارج نطاق صBحيات المدير العام للشركة، بما في  •
 رة.ذلك المسائل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والمشتريات، في الحدود المخولة للجنة من مجلس ا7دا

 مراجعة سياسات وإجراءات واستراتيجيات الشركة بالتعاون مع ا7دارة التنفيذية. •

 ا7شراف على آداء ا7دارة التنفيذية في الشركة. •

 تحليل المخاطر التشغيلية بشكل مستمر والعمل على تقليلھا. •

 .على اللجنة التنفيذية إجراء تقييم ذاتي Cعمالھا ونشاطاتھا مرة على اCقل كل عام •

 ترتيب اCولويات في تخصيص رأس المال و الموارد البشرية و الفنية . •

  مراقبة الحصص السوقية، معدEت النمو و اEختراق. •

 مراقبة تنفيذ توّسع نقاط البيع والفروع. •

  .ترفع اللجنة التنفيذية تقاريرھا لمجلس ا7دارة •

  ويبين الجدول التالي اجتماعات اللجنة وسجل الحضور:

  
  

  اللجنةعضو 

  

  الصفة

    م 2016 العام خ>ل المنعقدة ا6جتماعات

  

 مجموع

  الحضور

  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  ا:ول

02/09  04/20  05/20  08/11  11/26  10/12  

 /المرحوم الشيخ
 عبدالرحمن علي

  *التركي 

رئيس اللجنة 
  يغير تنفيذ -

���� ���� ���� ����   4  

بسام أحمد اCستاذ/ 
  *البنعلي 

رئيس اللجنة 
  مستقل -

    ���� ���� 2  

اCستاذ/ محمد سامي 
  الشخشير

عضو اللجنة 
  يغير تنفيذ -

���� ���� ���� ���� ���� ���� 6  

اCستاذ/ ممدوح 
  *محمد الشھراني 

عضو اللجنة 
  تنفيذي -

���� ���� ����    3 

اCستاذ/ محمد عقيل 
  *الشايع 

عضو اللجنة 
  تنفيذي -

     ���� 1  

  

  وفاة رئيس مجلس ا7دارة الشيخ عبدالرحمن بن علي التركي (رحمه a).م تم ا7عBن عن 08/09/2016بتاريخ *

م تم تعيين اCستاذ محمد الشايع بمنصب المدير العام للشركة وبعد أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد 13/06/2016بتاريخ * 
  م.05/12/2016على ترشيحة كعضو في اللجنة التنفيذية بديBً عن اCستاذ ممدوح الشھراني بتاريخ 
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رئيساً للجنة  م تم ا7عBن عن قرار مجلس ا7دارة بتعيين اCستاذ بسام أحمد البنعلي (مستقل)11/10/2016بتاريخ *
  .التنفيذية

  

  

 النظامية والقيود والجزاءات العقوبات -21
 

م وذلك بإيقاف صBحية إصدار وثائق 12/01/2016تم ايقاف الشركة من قبل مجلس الضمان الصحي بتاريخ  -1
 التأمين الصحي على نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي.

م وذلك بمنع الشركة من إصدار أو تجديد 13/04/2016تم استBم قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بترايخ  -2
 مكتتبين أو مشتركين في التأمين الصحي.

تضمن السماح للشركة بإصدار وثائق م والم28/07/2016تم استBم قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  -3
 التأمين الصحي الجديدة وتجديد الوثائق الحالية.

م والذي تضمن إعادة فتح نظام إصدار 26/09/2016تم استBم خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني بتاريخ  -4
 وثائق التأمين الصحي التعاوني 7صدار وثائق التأمين الصحي.

 

 إجراءات الرقابة الداخلية:المراجعة السنوية لفعالية  -22
  

يتولى مجلس ا7دارة مسؤولية التأكد من كفاءة وفعالية أنظمة الشركة وتقوم ا7دارة العليا ممثلة بالمديرالعام بإعداد وتنفيذ نظام 
راقبة أداء بم مستقلة الرقابة الداخلية على أسس سليمة وفّعالة. كما تختص لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس ا7دارة وھي لجنة

 بالرقابة تنفيذ القرارات المتعلقة من والتحقق اCنظمة وفعالية كفاءة والتأكد من الشركة في الداخلية الرقابة أنظمة وتطبيق

 اCخرى واللوائح والتعليمات واCنظمة التنفيذية وEئحته التأمين التعاوني مراقبة شركات نظام وضمان اEلتزام بتطبيق الداخلية،

   .العBقة ذات

  الرقابة الداخلية فقد قامت لجنة المراجعة بالمھام التاليه: ولتأكيد فّعالية

 للشركة قبل العليا وا7دارة الخارجيين المراجعين اCولية مع سنوية والربع السنوية المالية القوائم مناقشة -

  القوائم الماليةإصدارھا. كما قامت اللجنة برفع التوصية لمجلس اEدارة بعد درسة ومراجعة 

  دراسة خطة خطة التدقيق الداخلي وخطة اEلتزام وإقرارھا ومتابعة تنفيذھا -

  مناقشة تقارير إدارة الرقابة النظامية  -

  تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعيين الخارجيين وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة ا7لتزام -

  سنوية لتقييم مكافحة اEحتيال ومكافحة غسل اEموال ومكافحة تمويل ا7رھابكما استعرضت اللجنة التقارير ال -

  
  

 :الخارجيين الحسابات مراجعي -23

  
الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة،  يم باختيار مراجع 2016-07-24وافقت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 

  م والبيانات الربع السنوية وتحديد أتعابھم وھم : 2016لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 

  PKF مكتب البسام والنمر  -

  شركة ارنست اند يونغ -

  

  

  



 

 

29 

 

 

  

 وا6قرارات التأكيدات -24

  
 :أنه الصقر للتأمين التعاوني شركة تؤكد  )أ

 .م 2016 العام خBل قروض أية على الشركة تحصل لم •

 .الموظفين لمزايا احتياطيات أي تنشئ أو إستثمارات أية الشركة توظف لم •

 حق مذكرات تعاقدية أو مالية أوراق أي أو للتحويل قابلة دين أدوات أي منح أو بإصدار الشركة تقم لم •

 .م 2016 المالية السنة خBل مشابھة حقوق أو أكتتاب

حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم، أو  أي منح أو بإصدار الشركة تقم لم •
 حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابھة.

 .لbسترداد قابلة دين أدوات أي إلغاء أو شراء أو بإسترداد الشركة تقم لم •

 

العBقة، وحسب معرفته التامة ومن كافة النواحي المادية كما ويؤكد مجلس ا7دارة للمساھمين والجھات اCخرى ذات   )ب
 ما يلي:

 .الصحيح بالشكل أعدت الحسابات سجBت أن •

 .بفاعلية ونفذ سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن •

 .نشاطھا مواصلة على الشركه قدرة في يذكر شك أي يوجد E أنه •

فيه أو كانت طرفاً فيه مصلحة جوھرية Cي من أعضاء  م أي عقد كانت الشركة طرفاً E2016 يوجد خBل  •
مجلس ا7دارة أو المدير العام أو المدير المالي أو Cي شخص ذي عBقة بأي منھم. ما عدا ما تم ذكره في 

  تبيان المعامBت مع الجھات ذات العBقة في ھذا التقرير.

  

  الخاتمـــــــــة
التعاوني عن شكره وتقديره لعمBئه اCعزاء على ثقتھم، ولجميع المساھمين الكرام ُيعرب مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين 

الذين كانوا الدافع في نجاح الشركة واستمراريتھا، كما يسجل المجلس تقديره لجميع منسوبي الشركة من إدارة وموظفين على 
  جھودھم التي بذلوھا لتحقيق ا7نجازات والنتائج الجيدة خBل العام.

 


