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كان عام 2017 مليئ بالتحديات و اإلنجازات لعناية السعودية بتحقيق نمو كبير من عام الى آخر و تطوير البنية التحتية للشركة. التطور 
في أداء الشركة تم عن طريق تحسينات في الفعالية و تميز الخدمات المقدمة و الذين كانا يلعبان دورا اساسيا في عمليات الشركة و 

توسعة نطاق العمل. كما تم تطور أداء الشركة من عام الى آخر و ذلك يعود الى فعالية الموظفين و أصحاب المصحلة.
 

منذ بداية العام و نحن نهدف الى استقطاب عمالء جدد و نروج لخدماتنا خالل جميع القطاعات التجارية في المملكة العربية 
السعودية. كما قمنا باالستثمار في البنية التحتية للشركة بما فيه عائد لمصلحة الشركة و الموظفين و أصحاب المصحلة. أيضا، 

استفاد عمالئنا من المستندات الواضحة و الشفافية في التعامل عن طريق تغير أسماء المنتجات و التي جعلت منتجاتنا مالئمة أكثر 
للعمالء و أدت الى زيادة االنتشار في المملكة.

كما التطور داخل الشركة خالل عام 2017 أدى الى زيادة قاعدة العمالء بنسبة 100 ٪. و بالفعل، قامت مجلة المالية العالمية  
International Finance Magazine بترشيح عناية السعودية بجائزتين “أفضل شركة تأمين جديدة” و أفضل خدمة عمالء” في قطاع 

التأمين في المملكة العربية السعودية، وذلك ألداء الشركة خالل العام.
 

وخالل 2018، سنستمر في دعم نمو قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق العمل مع عمالئنا و المساهمين و 
المراقبين لسوق التأمين. فريقنا مصمم على تكملت النجاح و التطور لكي تكون عناية السعودية شركة التأمين الطبي المفضلة 

للعمالء الحاليين و المستهدفين.

اتقدم بجزيل الشكر و اإلمتنان لجميع الجهات الرقابية لقطاع التأمين و التي لعبت دور كبير في نجاحنا عن طريق تطبيق اللوائح و 
األنظمة و ضمان جودة الخدمات المقدمة للعمالء و األسعار. و هذا ما نتج عنه تنظيم قطاع التأمين و وصول شركة عناية السعودية 

الى نتائج إجابية. 

بدأنا العام بتحديات كبيرة من ناحية المستهدف و اإلنجارات و كان هدفنا االساسي هو زيادة النمو و الحفاظ على عمالئنا الحاليين. 
و كانت الفكرة األساسية في توفير خدمات إستثنائية و خلق والء بين عمالئنا و األعضاء. و لم نتمكن في تخطي العقبات و إجتياز 

التحديات من غير وجود رغبة قوية و اإليمان بإمكانياتنا و موظفينا.

كما قمنا بتعديل منتجاتنا و طرحها بما يتناسب مع احتياجات السوق و جعلها أقرب للمستهلك و قمنا بتغّير هوية الشركة. حيث 
قمنا بتغّير مقر الشركة كجزء من تغّير بيئة العمل و السعي للمضي نحو المستقبل بالهوية الجديدة.

و اآلن، نحن بصدد مواجهة تحدي جديد و أهداف جديدة. نحن مستعدون لإلستثمار في أنظمة جديدة و تحسين بيئة العمل و العمليات 
و تقديم ماهو مهم لمصلحة الشركة. 

و في الختام، أود أن اتقدم بجزيل الشكر و اإلمتنان للمساهمين و الموظفين على الجهود المقدمة و الفعالة في تحسين أداء الشركة. 
كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر لعمالئنا الكرام الذين وضعوا ثقتهم في عناية السعودية. نحن، في عناية السعودية، نتطلع الى سنة 

جديدة مليئة باإلنجازات. 

كلمة الرئيس التنفيذي كلمة رئيس مجلس اإلدارة

لي تشارلز شيوري
الرئيس التنفيذي

فيصل فاروق تمر
رئيس المجلس اإلدارة 



يعتبر عام 2017 عام اإلنجاز لعناية السعودية على جميع األصعدة، كخدمة العمالء بجودة عالية و في جميع األوقات و زيادة نسبة 
السعودة و زيادة عدد العمالء. 

و ساهم القسم الطبي و التشغيلي في الشركة بتحقيق نتائج إيجابية و مضاعفة قاعدة العمالء من غير زيادة كبيرة في عدد األعضاء. 
و تم الوصول الى هذا بالتدريب المتواصل و تحسين أنظمة الشركة و تفعيل المعالجة التلقائية للعديد من العمليات لضمان أفضل 

الخدمات المقدمة لعمالئنا و في فترة زمنية. نحن نقدم ما نعد به عمالئنا، و نحافظ دوما على حفظ وعودنا.

و خالل العام الجديد، سيتم التركيز على الخدمات اآللية و تطبيق الهواتف الذكية، و نشر التوعية األجتماعية بالتركيز على مرضى 
السكر. هدفنا هو التركيز على صحة عمالئنا األعزاء.

أتقدم بجزيل الشكر لمجهودات منسوبي الشركة. كان عام 2017 عام أخر مليئ بالنجاح و النمو بإيرادات الشركة واإلكتتاب و التطور في 
النتائج. و بغض النظر عن المنافسة العالية, قمنا بتجاوز أهدافنا المالية و تحقيق أهداف الشركة و زيادة عدد العمالء. كما يسعدني أن 
يتم تفضيل الشركة و ترشيحها بجائزة “أفضل شركة تأمين جديدة” و “أفضل خدمة للعمالء” في قطاع التأمين في المملكة العربية 

.International Finance Magazine السعودية و ذلك عن طريق مجلة المالية العالمية
 

إجمالي األقساط المكتتبة زادت بمقدار 113 ٪ و صافي النتائج تحسنت بمقدار 44 ٪ من عام الى آخر. و بصافي نسبة الخسائر )*( 68 ٪ و 
التي تعتبر ضمن األفضل في قطاع التأمين.  و نسبة التكاليف )**( 33 ٪ تصور تهيئة البنية التحتية لضمان أعلى المقايس و الجودة في 
التأمين و توفير أعلى الخدمات للعمالء. تحسنت نسبة التكاليف بنسبة 57 ٪ من العام الماضي و حتى 2017، و هي بصدد التحسن خالل 

مسيرة الشركة. و ستقوم الشركة بمتابعة تحسن مالئة الشركة خالل العام.

تشكل هذه النتائج قوة و نشاط الشركة و تهيئ الشركة للتركيز على تطوير العالقات مع العمالء و وسطاء التأمين و معيدي التأمين 
و الشركاء. و لضمان تطور الشركة و نموها في المستقبل، سنقوم بأخذ موافقة مراقبي سوق التأمين بتقوية رأس المال خالل عام 
2018 و التي سوف تسهم بتطوير الشركة و المالئة. و نحن متأكدون بأن عمالئنا و المساهمين سوف يستفيدون بالمنافع المقدمة. 

* صافي نسبة الخسائر = صافي المطالبات/صافي األقساط المكتتبة
** نسبة التكاليف = )التكاليف اإلدارية و العامة + تكاليف المبيعات و التسويق من غير تكلفة وثيقة االستحواذ(/صافي األقساط 

المكتتبة

كلمة مدير الخدمات 
الطبية / المدير الطبي  كلمة المدير المالي

الدكتور عصام مسعود
مدير الخدمات الطبية

قاسم راشد
المدير المالي 
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني “ عناية السعودية”
عن السنة المالية الممتدة من 01/01/201٧م حتى 31/12/201٧م ) 12 شهراً(

يسرمجلس إدارة “ مجلس اإلدارة”  شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ) “ الشركة”/”عناية السعودية” (  أن 
يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي و الذي يغطي النتائج المالية للشركة وانجازاتها، مرفقًا به القوائم المالية 

المدققة واإليضاحات لفترة 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م. ويتضمن التقرير أهم التطورات والنتائج المالية، 
واألنشطة التنفيذية واإلفصاح حسب اللوائح واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تقرير مجلس اإلدارة

األنشطة الرئيسية 1
شــركة عنايــة الســعودية للتأميــن التعاونــي هــي شــركة مســاهمة عامــة ســعودية مدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودية 
بتاريــخ 05 / 04 / 1433 ه الموافــق 27 / 02 / 2012م، ومســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم 

4030223528 وتاريــخ 27 / 03 / 1433 ه، الموافــق 19 / 02 / 2012م.

ويتمثــل نشــاط الشــركة فــي القيــام وفقــًا ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة 
والقواعــد الســارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية بمزاولــة أعمــال التأميــن الصحــي التعاونــي وكل مــا يتعلــق بهــذه األعمــال 
مــن إعــادة تأميــن أو توكيــالت أو تمثيــل أو مراســلة أو وســاطة. وللشــركة أن تقــوم بجميــع األعمــال التــى يلــزم القيــام بهــا 

لتحقيــق أغراضهــا ســواء فــي مجــال التأميــن أو اســتثمار أموالهــا.

ووفقــًا لنظــام الشــركة األساســي وعقــد التأســيس فــإن الســنة الماليــة األولــى للشــركة تبــدأ إعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور القــرار 
الــوزاري باإلعــالن عــن تأســيس الشــركة رقــم( 98 / ق )وتاريــخ 16 / 03 / 1433 ه الموافــق 08 / 02 / 2012م وتنتهــي فــي 31 ديســمبر 

مــن العــام التالــي.

تمثــل القوائــم الماليــة للعــام المنصــرم والتــي تغطــي فتــرة 12 شــهراً والتــى تبــدأ مــن تاريــخ 01 / 01 / 2017 م وتنتهــي بتاريــخ 31 / 12 
/ 2017 م الموافــق 13 / 04 / 1439 ه، خامــس قوائــم ماليــة للشــركة منــذ تأسيســها.

موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على منح ترخيص مزاولة 
النشاط للشركة

2

تاريــخ 19/ 09/ 1436 ه الموافــق 06 / 07 / 2015 م، حصلــت الشــركة علــى موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بمنحهــا 
ــركة  ــت الش ــا حصل ــق 02 / 06 / 2018 م. كم ــخ 18 / 09/ 1439 ه المواف ــي بتاري ــنوات تنته ــالث س ــدة ث ــاط لم ــة النش ــص مزاول ترخي
علــى ترخيــص فتــح فــرع لهــا فــي مدينــة الريــاض بحســب خطــاب مؤسســة النقــد رقــم 341000103587 وتاريــخ 23 شــعبان 1434 

ه الموافــق 2 / 7 / 2013 م.

موافقة مجلس الضمان الصحي التعاوني على تأهيل الشركة 3
بتاريــخ 28 / 10/ 1436 ه الموافــق 13 / 08 / 2015 م حصلــت الشــركة علــى موافقــة مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي بتأهيــل 

الشــركة لمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 27 / 10 / 1439 ه الموافــق 11 / 07 / 2018 م.

وبتاريــخ 29/ 10/ 1437 ه الموافــق 03 / 08 / 2016 م حصلــت الشــركة علــى تجديــد تأهيــل مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي لمــدة 
ســنة واحــدة تنتهــي بتاريــخ 27 / 10 / 1438 هـــ.

و بتاريــخ 02\11\1438 هـــ الموافــق 25\07\2017م، حصلــت الشــركة علــى تجديــد تأهيــل مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي لمــدة 
ســنة واحــدة تنتهــي بتاريــخ 21\07\2018م.

بداية ممارسة النشاط 4
بــدأت الشــركة مزاولــة النشــاط وبيــع منتجــات التأميــن الطبــي إعتبــاراً مــن تاريــخ 01 / 01 / 2013م، وهــو التاريــخ الــذي يعتبــر بدايــة 
التشــغيل الفعلــي لعمليــات وأقســام شــركة عنايــة الســعودية للتأميــن التعاونــي، وقــد قامــت الشــركة ببــذل جهدهــا علــى 
ــة  ــي- هيئ ــان الصح ــس الضم ــد- مجل ــة النق ــة( مؤسس ــات الرقابي ــح الجه ــة ولوائ ــق أنظم ــذه اإلدارات بتطبي ــاح ه إدارة وإنج

الســوق الماليــة )خــالل عــام 201٧ م.
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الخطط والقرارات المهمة خالل الفترة 5
• قرر مجلس إدارة الشركة بالتوصيه على زيادة رأس مال الشركة و ذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 

مليون ريال. على أن يتم تحديد عدد األسهم وسعر الطرح بعد الحصول على الموافقات الالزمة خالل عام 2018 من مؤسسة 
النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات األخرى ذات العالقة.

• قامت الشركة بنقل المقر الرئيسي للشركة الى شارع األمير سلطان في جدة و تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع خطة 
الشركة المستقبلية لدعم هيكلها التنظيمي وعملياتها التشغيلية

التوقعات المستقبلية والمخاطر

ملخص قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 201٧ م

6

٧

اعتمــدت شــركة عنايــة الســعودية علــى طريقــة “الخطــوط الدفاعيــة الثالثــة” والتــي تكــون ضمــن خطــة عمــل إدارة المخاطــر. 
حيــث تعمــل إدارة المخاطــر كخــط دفاعــي ثانــي مــن خــالل عمليــة إدارة المخاطــر. ويكــون خــط الدفــاع الثالــث ضمــن حــدود 

التدقيــق الداخلــي للشــركة.

ــر  ــى تطوي ــل عل ــس اإلدارة، وتعم ــن مجل ــدة م ــر المعتم ــة إدارة المخاط ــى خط ــتنادا عل ــر اس ــإدارة المخاط ــركة ب ــوم الش وتق
واقتــراح  إدارة مخاطــر محســنة لتتماشــى مــع طبيعــة الشــركة فــي إدارة المخاطــر و طريقــة الشــركة فــي العمليــات التجاريــة 
و تعقيــد النشــاط ككل. كمــا تقــدم خطــة إدارة المخاطــر نظــرة شــامله لعمليــات إدارة المخاطــر وتشــمل تقاريــر المخاطــر 

الثالثــة ضمــن الشــركة:

• تحديد اإللتزامات إتجاه مؤسسة النقد العربي السعودي
• استشارات المخاطر والتقارير والمراقبة

• أنشطة إدارة المخاطر والتدريب 

يقــوم مجلــس إدارة الشــركة بتحديــد الرغبــة فــي المخاطــر ودرجــة تفــاوت المخاطــر فيمــا يتعلــق بجميــع أنــواع المخاطــر. 
ــن  ــفل( و )م ــى األس ــن األعلى-إل ــي )م ــة وه ــر المنظم ــن عب ــن مدمجتي ــود طريقتي ــة( مجه ــة )أو الطريق ــذه الرغب ــن ه وتتضم
القــاع- إلــى القمــة(. ويتــم تصنيــف أنــواع المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة تحــت عناويــن المخاطــر التقليديــة لتســهيل 

ــر. ــاملة للمخاط ــرة ش ــذ نظ ــل وأخ التواص

كمــا تــم تطويــر رغبــة المخاطــر بأعلــى المقاييــس مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة برغبــة منهــم بإعــادة القيــم إلــى 
المســاهمين بالمســاهمة فــي إســتمرار نشــاط التأميــن الطبــي مــن خــالل أهــداف الشــركة وأنظمــة مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي. كمــا تعتمــد رغبــة المخاطــر علــى فرضيــة صمــود الشــركة لمواجهــة المخاطــر الخارجيــة واألحــداث الخطيــرة.

خــالل عــام 2017, تابعــت عنايــة الســعودية تقويــة طريقــة ومهــارة إدارة المخاطــر لالســتجابة لنمــو الشــركة وزيــادة األنظمــة 
المتوقعــة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة. كمــا اســتمرت الشــركة بتضميــن جميــع النواحــي المتعلقــة بخطــة إدارة المخاطــر:

• تطوير وتحسين السياسات واألنظمة الداخلية للشركة 
• تطوير تقارير المخاطر المستمرة والتي لها عالقة برغبة المخاطر

• تحسين ثقافة إدارة المخاطر داخل الشركة بالتدريب والتوعية

كمــا اســتمرت الشــركة بفعاليــة فــي إدارة الخســائر المتراكمــة والمــالءة الماليــة والمخاطــر التشــغيلية. وتــم تقديــم 
ــة  ــات الخارجي ــة المعلوم ــي إدارة تقني ــة ف ــم بفعالي ــي التحك ــركة ف ــاعد الش ــذي يس ــات وال ــن المعلوم ــج أم ــيس برنام وتأس

والداخليــة و أمــن المعلومــات و المخاطــر. 

وفــي عــام 2018, ســتركز إدارة المخاطــر مــرة أخــرى علــى المخاطــر التشــغيلية وطــرق التحكــم بهــا وتحســين أنشــطة إدارة 
المخاطــر وااللتــزام بأنظمــة مؤسســة النقــد مثــل )اإلشــراف علــى المخاطــر( وتطبيقهــا. 

موجودات عمليات التأمين
201٧2016

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

32,3895,954نقد وما في حكمه

114,89050,861ذمم اقساط تامين مدينة، صافي

3٧,20323,994مبلغ مستحق القبض من عمليات المساهمين

4,00814,1٧3ذمم مدينة لمعيدي التأمين

9,424-حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

٧9811,438حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

8,9242,511تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

2٧,8062,806مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

1,3963,302موجودات غير ملموسة

1,9301,366أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

229,344125,829مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين
201٧2016

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

42392,٧06نقد وما في حكمه

134,86343,810ودائع مرابحة

34,48934,992استثمارات

9211,125مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

1,4601,411عموالت ناتجة من الوديعة النظامية

30,000 30,000 وديعة نظامية

202,156204,044مجموع موجودات المساهمين

431,500329,8٧3مجموع الموجودات

مطلوبات عمليات التأمين
201٧2016

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

148,3٧٧64,٧40أقساط تأمين غير مكتسبة

49,13٧2٧,420مطالبات قائمة واحتياطيات تقنية أخرى

4,8811٧,509رصيد إعادة تأمين مستحق الدفع

26,94916,160مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

229,344125,829مجموع مطلوبات عمليات التأمين

مطلوبات المساهمين
201٧2016

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

26٧193مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

8,2986,699زكاة مستحقة

3٧,20323,994مبالغ مستحقة لعمليات التأمين

1,4601,411عموالت ناتجة من الوديعة النظامية مستحقة الدفع لساما

 4٧,22832,29٧مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين
201٧2016

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

 200,000 200,000رأس المال

 )28,253()45,0٧2(خسائر متراكمة

 154,9281٧1,٧4٧إجمالي حقوق أصحاب األسهم

 202,156204,044إجمالي حقوق ومطلوبات أصحاب األسهم

 431,500329,8٧3إجمالي المطلوبات

مطلوبات عمليات التأمين
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التحليل الجغرافي إلجمالي األقساط المكتتبة حتى نهاية 31 ديسمبر 201٧ 8

الوصف )كافة المبالغ بالريال السعودي 000،(
201٧2016

)12 شهراً()12 شهراً(

           25,895            96,413 المنطقة الوسطى

             8,454                  234 المنطقة الشرقية

           94,4٧6         1٧8,1٧5 المنطقة الغربية

2٧4,822128,528إجمالي األقساط المكتتبة 

المنطقة الوســطى المنطقة الغربية المنطقة الشرقية

201٧

0.09%

35.08%

64.83%

2016

20.10%

6.56%

٧3.34%

ملخص نتائج أعمال التأمين والمساهمين 9

فــي عــام 2017, تــم تحســن إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة بشــكل كبيــر بنســبة %113 مقارنــة بالعــام الماضــي وهــذا نتــج 
عــن تحســن أداء المبيعــات وعــدة مبــادرات مــن قبــل الشــركة. 

كمــا العجــز فــي العمليــات تحســن فــي عــام 2017 مقارنــة بالعــام الماضــي وذلــك بســبب تحســن أداء الشــركة وهــذا انعكــس 
علــى صافــي أقســاط التأميــن المكتســبة. 

ملخص النتائج المقارنة  
31 ديسمبر 312016 ديسمبر 201٧

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

128,825  2٧4,822  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

62,39٧  1٧5,082  صافي أقساط التأمين المكتسبة

)5٧,230()111,5٧4(إجمالي المطالبات المدفوعة

)33,888()119,639(صافي المطالبات المتكبدة

19,434  40,٧50صافي نتيجة األكتتاب

6114إيرادات أخرى

)48,0٧5()5٧,262(إجمالي المصاريف العمومية واألدارية والبيع والتسويق

 )28,62٧()16,451(العجز من عمليات التأمين

)2,159()1,263(إجمالي مصاريف المساهمين العمومية واألدارية

4,962  3,195  دخل / (خسارة) استثمار

 )25,824()14,519(صافي خسارة للفترة قبل الزكاة

 )1.29()0.٧3(الخسارة للسهم )بالريال السعودي(

المعايير المحاسبية 10
تــم تجهيــز القوائــم الماليــة للشــركة بمــا يتوافــق مــع مقايــس التقاريــر الماليــة العالميــة  )IFRS( المعدلــة مــن قبل مؤسســة 
النقــد العربــي الســعودي لقوانيــن المحاســبة للــزكاة و ضريبــة الدخــل وليــس وفقــًا لمعاييــر الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونيــن  .)SOCPA( وتؤكــد الشــركة بأنــه هــذه المعاييــر ال تؤثــر بــأي شــكل مــن األشــكال علــى البيانــات الماليــة.

الشركات التابعة لشركة عناية السعودية 11
ال تمتلك الشركة أي شركة تابعة داخل أو خارج المملكة

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة لعناية السعودية 12
ال تملــك الشــركة أي شــركات تابعــة داخــل أو خــارج المملكــة، وعليــه ال يوجــد أيــة أســهم وأدوات ديــن صــادرة مــن أي شــركة 

تابعــة للشــركة.

سياسة الشركة في توزيع األرباح 13
تنص المادة الرابعة واألربعون من النظام األساسي للشركة على حساب وتوزيع األرباح للمساهمين على النحو التالي:

• تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.

• تجنــب %20 مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ 
االحتياطــي المذكــور إجمالــي رأس المــال المدفــوع.

• للجمعيــة العامــة العاديــة - بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة - أن تجنــب نســبة مئويــة مــن األرباح الســنوية الصافيــة لتكوين 
احتياطــي إضافــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة تقررهــا الجمعيــة العامة.

• يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن( %5 )من رأس المال المدفوع.

• يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من األرباح أو يحول الى حساب األرباح المبقاة.

• يجــوز بقرارمــن مجلــس االدارة - توزيــع أربــاح دوريــة تخصــم مــن األربــاح الســنوية المحــددة فــي الفقــرة الرابعــة أعــاله وفقــًا 
للقواعــد المنظمــة لذلــك والصــادرة مــن الجهــات المختصــة.

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود 
ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم 

القصر( تم إبالغ الشركة بتلك الحقوق

14

ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألي من األشخاص.



128

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد

وصف ألي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى 
أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أصدرتها أو منحتها عناية 

السعودية:

19

18

لم تقم الشركة بإصدار أو منح ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد

لــم تقــم الشــركة بإصــدار أو منــح أي حقــوق تحويــل او اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل الــى أســهم أو أوراق ماليــة 
تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة.

عقود التأمين مع الشركات ذات الصلة بأعضاء المجلس 21
وقعــت الشــركة عــدداً مــن عقــود التأميــن الطبــي مــع مجموعــة مــن الشــركات التــي تضــم مصالــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة. 
ــراءات  ــع إج ــجم م ــا ينس ــة بم ــعار التجاري ــى األس ــاد عل ــود باالعتم ــة العق ــعير كاف ــعودية تس ــة الس ــركة عناي ــدت ش ــد أك وق

التســعير التــي تتبعهــا الشــركة والمصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

وتؤكــد الشــركة كذلــك خلــو كافــة العقــود مــن أي ترتيبــات محــددة بمــا يتعلــق بــأي مزايــا خاصــة إضافيــة، كمــا ال يحــق ألعضــاء 
ــح  ــم توضي ــا. ت ــن عمالئه ــركة ألي م ــا الش ــي توفره ــك الت ــن تل ــف ع ــات تختل ــم أو خدم ــى أي دع ــول عل ــس اإلدارة الحص مجل
أقســاط المشــتركين إلــى جانــب التعويضــات المدفوعــة المتعلقــة بعقــود التأميــن فــي مذكــرة مفصلــة حــول التعامــالت مــع 

الشــركات ذات الصلــة تقــدم إلــى جانــب البيانــات الماليــة.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور 20

وصف ألي مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء 
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصرفي أسهم 

أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك 
المصلحة أوتلك الحقوق خالل السنة المالية

15

ــي  ــر ف ــم القص ــم وأوالده ــن وأزواجه ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب ــاء مجل ــا أعض ــى يملكه ــة الت ــاه المصلح ــدول ادن ــح الج يوض
أســهم الشــركة بمــا فيهــا أســهم ضمــان العضويــة فــي المجلــس، علمــًا بــأن الشــركة لــم تقــم بإصــدار أو منــح أي أدوات ديــن

• قامــت شــركة ميونــخ ري بحجــز عــدد( 2,000 )ســهم لــدى هيئــة الســوق الماليــة كأســهم ضمــان عضويــة بإســم ممثليهــا 
فــي عضويــة مجلــس إدارة الشــركة وهــم كاًل مــن الدكتــور/ أنــدرو كيلتــي والدكتــور/ جوهــان مايــكل بيتــزر.

المعلومات الخاصة بالقروض التى على الشركة 16
لم تقم الشركة باإلقتراض خالل الفترة وال توجد أي قروض عليها وتقر على ذلك.

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو أي 
أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أصدرتها أو منحتها عناية 

السعودية

1٧

لــم تقــم الشــركة بإصــدار أو منــح أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل الــى أســهم، أو أي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب 
أو حقــوق مشــابهة خــالل الفترة.

ــركة أو أي  ــن الش ــهم أو أدوات دي ــي أس ــر ف ــم القص ــم وأوالده ــس اإلدارة وأزواجه ــاء مجل ــود ألعض ــة تع ــف ألي مصلح وص
ــة ــركاتها التابع ش

االسم
نسبة التغيرصافي التغيرنهاية العامبداية العام

%عدد األسهمأدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

 السيدة/ الدانا خالد 
---400،000-400،000الجفالي

السيد/ رامى خالد علي 
---200،000-200،000التركي

 السيد/ فيصل فاروق 
---500-500تمر

 الدكتور/ بالل طالل 
---500-500غزاوي

 الدكتور / أندريو 
------كايلتي

الدكتور/جوهان 
------مايكل بيتزير

اسم عضو مجلس اإلدارة
االجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع االول 

6   نوفمبر 212017  أغسطس 92017   مايو 92017   فبراير 2017

√√√√السيد فيصل فاروق تمر
√√√Xالسيدة الدانا الجفالي

√X√ وّكل السيد فيصل√ وّكل السيد فيصلالدكتور بالل طالل غزاوي
XX√ عبر اإلتصال المرئي√السيد رامي خالد التركي

√√√√السيد أندرو كيلتي
√√√√الدكتور مايكل بيتزر
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الئحة حوكمة الشركة :

تطبيقــًا لالئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 1-10-2010م وتاريــخ 1431/3/30هـــ الموافــق 
2010/3/16م ، فــإن مجلــس اإلدارة يســره أن يوضــح بالجــدول أدنــاه المــواد التــى التزمــت الشــركة بتطبيــق الئحــة حوكمــة 

ــة: ــواد التالي ــتثناء الم ــعودية، بإس ــة الس ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــركات الص الش

1210

االستثمارات واالحتياطات التي تم إنشاؤها لمصلحة الموظفين عقود أخرى مع شركات ذات الصلة مع أعضاء مجلس اإلدارة

إقرارات بما يلي

استبدال المحاسبين القانونيين

تقرير المحاسبين القانونيين

26 22

2٧

29

28

ــا  ــم تطبيقه ــد ت ــم وق ــة التصمي ــن ناحي ــد م ــكل جي ــل بش ــة وتعم ــة وفعال ــة قوي ــة الداخلي ــة الرقاب ــركة أن أنظم ــد الش تؤك
ــال. ــكل فع بش

1. قامــت الشــركة بشــراء ســيارة مرســيديس E-200 مــن شــركة الجفالــي للســيارات بمبلــغ 200,000 ريــال ســعودي فــي ينايــر 2017. 
)األعضــاء الذيــن لديهــم مصالــح مباشــرة أو غيــر مباشــرة هــم: الســيدة الدانــا خالــد الجفالــي(

ــال ســعودي مقابــل شــراء قــرص  ــى شــركة الســعودية المحــدودة للواســب اإللكترونيــة بمبلــغ 15,982 ري 2. توجــد دفعــة ال
ــي( ــد الجفال ــا خال ــن لديهــم مصالــح مباشــرة أو غيــر مباشــرة هــم: الســيدة الدان ــن IBM ســعة GB 600. )األعضــاء الذي تخزي

ــال  ــه إلســتئجار مكتــب فــي الدمــام بقيمــة ســنوية بلغــت 30،000 ري ــي واخوان 3. تعاقــدت الشــركة مــع شــركة إبراهيــم الجفال
ــح  ــم مصال ــن لديه ــاء الذي ــتقبل. )األعض ــي المس ــركة ف ــعية للش ــداف التوس ــة األه ــك لتلبي ــد، وذل ــام واح ــدة ع ــعودي لم س

ــي( ــد الجفال ــا خال ــيدة الدان ــم: الس ــرة ه ــر مباش ــرة أو غي مباش

تنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب او 
تعويض

23

ــا 180،000  ــغ قيمته ــي تبل ــام 201٧ والت ــم ع ــتحقة له ــادات المس ــن الزي ــازل ع ــى التن ــاع عل ــس اإلدارة وباإلجم ــاء مجل ــق أعض واف
ريــال ســعودي لرئيــس مجلــس اإلدارة، و120،000 ريــال ســعودي لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وذلــك نظــراً ألن الشــركة 

مازالــت فــي المراحــل التشــغيلية األوليــة، كمــا قــرر المجلــس كذلــك التنــازل عــن التعويــض الســنوي للــدورة الحاليــة. 

تنازل عن أي حقوق في األرباح ألحد المساهمين 24
لم يتم إبرام إي اتفاقيات أو ترتيبات تنص على تنازل أصحاب األسهم عن أي حقوق أو أرباح. 

• إعداد السجالت المحاسبية بصورة صحيحة
• إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة والتنفيذ بصورة فاعلة

• ال يوجد أي شكوك حول قدرة المصدر على مواصلة أنشطته

اختــار أصحــاب األســهم فــي الشــركة اإلبقــاء علــى شــركة البســام و النمــر للمحاســبات القانونيــة و تعييــن شــركة ســندي و 
البترجــي كجهــات تدقيــق خارجيــة

تبيــن تقاريــر المحاســبين القانونييــن أن القوائــم الماليــة للشــركة تمثــل الوضــع المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 
ــر  ــس التقاري ــع مقاي ــق م ــا يتواف ــا بم ــم اعداده ــر ت ــذه التقاري ــام. وأون ه ــة الع ــى نهاي ــيولة حت ــات و الس ــج العملي ــع نتائ و جمي
الماليــة العالميــة  )IFRS( المعدلــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لقوانيــن المحاســبة للــزكاة و ضريبــة الدخــل.

المدفوعات النظامية 25
قامــت الشــركة خــالل الفتــرة الماليــة بتســديد كافــة المدفوعــات والمبالــغ المســتحقة للســلطات التنظيميــة المختلفــة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى النحــو التالــي:

البيان
المدفوعات المستحقة 

وسدادها خالل 201٧
الرصيد المستحق حتى 31 

ديسمبر 201٧

 000‘ ريال سعودي 000‘ ريال سعودي

 8,298  ٧01 الزكاة وضريبة الدخل

 614  1,0٧1 تكاليف اإلشراف والرقابة، »مؤسسة النقد العربي السعودي

 1,002  2,142 رسوم اإلشراف »مجلس الضمان الصحي التعاوني

 219  1,409 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

   -  220 تداول

   -  2٧ الرسوم السنوية لسوق األسهم

 10،132 5،5٧0المجموع
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التفاصيل واألسباب طبقت 
جزئيُا لم تطبق طبقت 

بالكامل  طبقت جزئيُا رقم 
المادة

√ يجب على المستثمرين من األشخاص دوي الصفة 
اإلعتبارية.. 6 / د

√ يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة 
بشان توزيع ارباح األسهم.. ٧ / أ

لم تتطبق لعدم 
وجود األرباح ولكن 

سياستها موجودة
√ تقر الجمعية العامة األرباح المقترح توزيعها وتاريخ 

التوزيع ٧ / ب

√ السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح 8

√ اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 9

√ إعتماد التوجيهات االستراتيجية واألهداف 
الرئيسية للشركة 10 / أ

√ وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف 
العام عليها 10 / ب

√ وضع نظام حوكمة خاص بالشركة 10 / ج

√ وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة 
للعضوية في مجلس اإلدارة 10 / د

√ وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب 
المصالح 10 / هـ

√ وضع السياسات واإلجراءات التى تضمن احترام 
الشركة لألنظمة واللوائح 10 / و

√ مسؤوليات مجلس اإلدارة 11

√ تكوين مجلس اإلدارة 12

التفاصيل واألسباب طبقت 
جزئيُا لم تطبق طبقت 

بالكامل  طبقت جزئيُا رقم 
المادة

√ 3 الحقوق العامة للمساهمين.. 

√ تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم 
وحصولهم على المعلومات .. 4

√ حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية 
العامة  5

√
تعقد الجمعية العامة مرة على األقل في السنة 

خالل الستة األشهر التالية إلنتهاء السنة المالية 
للشركة.  

5 / أ

√ تنعقد الجمعية بدعوة من مجلس اإلدارة .... 5 / ب

√ يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ...... 5 / ج

√ يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة 
الفعالة... 5 / د

√ يجب إعالم السوق بنتائج الجمعية العامة فور 
انتهائها. 5 / ي

√ يعد التصويت حقًا اساسيًا للمساهم ال يمكن 
إلغاءه بأي طريقة.. 6 / أ

إن النظام األساس 
للشركة ينص على 
أن تحسب األصوات 

في الجمعيات 
العامة العادية و 
الغير عادية على 

أساس “صوت لكل 
مساهم” عوضًا 

على التصويت 
التراكمي.

√
يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند 
التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في 

الجمعية العامة..
6 / ب

√ للمساهم أن يوكل عنه ) كتابة ( مساهما آخر 
من غير أعضاء مجلس اإلدارة.. 6 / ج
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه وأسماء الشركات المساهمة التى 
يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً في مجالس إداراتها
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يوضــح الجــدول أدنــاه أســماء الشــركات المســاهمة التــى يكــون عضــو مجلــس إدارة عنايــة الســعودية عضــواً فــي مجلــس 
إداراتهــا وهــي كمــا يلــي:

الشركات األخرى التى يشارك في عضوية مجلس المنصبصفة العضوية اسم عضو مجلس اإلدارة 
إدارتها

رئيس عضو مجلس إدارة مستقل السيد/فيصل فاروق تمر
المجلس

شركة فاروق ومأمون تمر وشركاهما   •
الشركة العربية السعودية اليابانية    •

للمنتجات الصيدالنية المحدودة
شركة أرابيو   •

شركات مجموعة تمر   •
شركة سكون العالمية   •

شركة الخليج المتحدة للرعاية الصحية   •
شركة الوجبات اإليطالية   •

المركز الطبي الدولي   •
شركة األناقة الفاخرة   •

عضو مجلس إدارة غير  السيد/رامى خالد التركي
عضوتنفيذي

شركة نسما وشركاهم للمقاوالت  •
شركة أعمال البترول المحدودة  •

شركة جمان السعودية لإلستثمار   •
الصناعي

شركة سمارا  •
شركة أركاز  •

شركة إكسوفا السعودية  •
شركة إنماء للحديد  •

مجموعة خالد على التركي وأبنائه  •
سعودي ريدي ميكس  •

 الدكتور/بالل طالل 
شركات مجموعة  الغزاويعضوعضو مجلس إدارة مستقلغزاوي

عضو مجلس إدارة غير  الدكتور/ أندرو كيلتي
عضوتنفيذي

دي كاي في - اسبانيا  •
قلوباليتي - موكسمبورجو  •

ستور براند - النرويج  •
ابولو ميونخ تأمين صحي - الهند  •

الشركة الوطنية للضمان الصحي -   •
االمارات العربية المتحدة

ضمان للتأمين الطبي - قطر  •
ميونخ ضمان الصحي القابضة - االمارات   •

العربية المتحدة

عضو مجلس إدارة غير  الدكتور/مايكل بيتزر
ال ينطبقعضوتنفيذي

األستاذة/ الدانا خالد 
الجفالي

عضو مجلس إدارة غير 
ال ينطبقعضوتنفيذي

التفاصيل واألسباب طبقت 
جزئيُا لم تطبق طبقت 

بالكامل  طبقت جزئيُا رقم 
المادة

√ لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها 13

√ لجنة المراجعة 14

√ لجنة الترشيحات والمكافآت 15

√ اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال  16

√ مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم 1٧

√
 اليجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير ترخيص من 
الجمعية العامة يجدد كل سنة أن تكون له أي 

مصلحة
18 / أ

√
اليجوز لعضو مجلس اإلدارة  بغير ترخيص من 

الجمعية العامة يجدد كل سنة أن يشترك في أي 
عمل من شأنه منافسة الشركة

18 / ب

√ ال يجوز للشركة ان تقدم قرضًا نقديًا من اي نوع 
لألعضاء  18 / ج
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لجان مجلس اإلدارة: )لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، اللجنة 
التنفيذية، لجنة االستثمار(

لجان مجلس اإلدارة: )لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، اللجنة 
التنفيذية، لجنة االستثمار( - تكملة

3232

اسماء رئيس وأعضاء إختصاصات ومهام اللجنة
اللجنة

عدد 
اإلجتماعات 
خالل الفترة

الموافقــة علــى تعييــن أو إعــادة تعييــن المراجعيــن الخارجييــن ومراجعــة خطــة 
التوصيــات  ورفــع  والخارجييــن  الداخلييــن  للمراجعيــن  والتدقيــق  المراجعــة 
بشــأنها لمجلــس اإلدارة ومراجعــة السياســات المحاســبية الهامــة وإجراءاتهــا 
والتغيــرات التــي قــد تطــرأ عليهــا وإعــداد توصيــات لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق 
بمــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المطبقــة لطبيعة الشــركة، وتقييمها 
للتقاريــر الماليــة التــي تصدرهــا الشــركة ولطبيعــة عمليــة المراجعــة لهــا 
ــس اإلدارة  ــأنها لمجل ــات بش ــع التوصي ــواري ورف ــر االكت ــر الخبي ــة تقاري ومراجع
ومتابعــة التقاريــر الصــادرة عــن المؤسســة والجهــات اإلشــرافية ذات العالقــة 
وأي تطــورات دوليــة مثــل توجيهــات المنظمــة الدوليــة لمشــرفي التأميــن 
ورفــع التوصيــات بشــأنها لمجلــس اإلدارة و مراجعــة القوائــم الماليــة الســنوية 
واألوليــة والموافقــة عليهــا و رفــع تقاريرهــا وتوصيتهــا مباشــرة إلــى مجلــس 
اإلدارة التخــاذ اإلجــراءات وإصــدار القــرارات الالزمــة بشــأنها و إعــداد تقييــم لــكال 
مــن نظــم الرقابــة وإدارة المخاطــر الداخليــة، بحيــث تحتــوي علــى تقييمهــا 
لدرجــة  وأيضــا  عليهمــا،  القائميــن  ولألفــراد  لهمــا  المخصصــة  الموازنــات 
اســتجابة اإلدارة للمالحظــات التــي يبديهــا المراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن 
ــة  ــات متعلق ــع توصي ــي، ووض ــب القانون ــنوية ألداء المحاس ــة س ــراء مراجع و إج

بتعيينــه، وإعــادة تعيينــه أو إنهــاء عقــد الشــركة معــه.

حتى 22/60/201٧

• الدكتور/ بالل غزاوي 
)الرئيس(

• السيد/ خالد بخش 
)عضو(

• السيد/ ويسي تانسل 
أصالن )عضو(

3

من 30/10/201٧ - حتى االن

• الدكتور/ بالل غزاوي 
)الرئيس(

• السيد/ ياسر حسين 
بلخي )عضو(

• السيد/ ويسي تانسل 
أصالن )عضو(

3

اسماء رئيس وأعضاء إختصاصات ومهام اللجنة
اللجنة

عدد 
اإلجتماعات 
خالل الفترة

دراســة األداء المالــي للشــركة والمصادقــة علــى الميزانيــات والبيانــات الماليــة 
التقديريــة ومــا يتبعهــا مــن مصاريــف رأس ماليــة واســتثمارية وخطــة العمــل 
ــس اإلدارة  ــى مجل ــات إل ــم التوصي ــى تقدي ــة إل ــنوية باإلضاف ــع س ــنوية والرب الس
ــاًء علــى تفويــض مــن مجلــس إدارة الشــركة وتقديــم  ــأي أعمــال بن و القيــام ب
المســاعدة لرئيــس المجلــس و دراســة المشــاريع المتعلقــة بالمشــاركة 
ــى  ــتحواذ عل ــدة واالس ــاريع جدي ــركات ومش ــاء ش ــرى وإنش ــركات األخ ــي الش ف
شــركات أخــرى وتقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة و القيــام بمناقشــة 
واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمواضيــع الطارئــة التــي تحتــاج إلــى اتخــاذ قــرار 
ــداف  ــق أه ــي تحق ــتراتيجية الت ــط االس ــداد الخط ــع وإع ــن وض ــد م ــل والتأك عاج
الشــركة وإعــداد ومراجعــة األهــداف واالســتراتيجيات الماليــة الســنوية وطويلــة 
األجــل وتقديــم التوصيــات الالزمــة لمجلــس اإلدارة و مراجعــة وإعــداد التوصيات 
ــى  ــا عل ــدى تأثيره ــركة وم ــال الش ــق باعم ــا يتعل ــس اإلدارة فيم ــة لمجل الالزم

ــات. ــودة الخدم ــين ج ــوة لتحس ــداف المرج ــق األه ــركة لتحقي ــتقبل الش مس

• السيد/ فيصل فاروق 
تمر)رئيسًا( وعضوية 

كاًل من: 

• د. مايكل بيتزير. 

• السيد/ليي تشارلز 
شوري.

• السيد/أندرو كيلتي 

5

اسماء رئيس وأعضاء إختصاصات ومهام اللجنة
اللجنة

عدد 
اإلجتماعات 
خالل الفترة

المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة 
لعضويــة  المطلوبــة  والمؤهــالت  للقــدرات  وصــف  وإعــداد  اإلدارة  مجلــس 
ــد الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو  مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك تحدي
ألعمــال المجلــس و مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة ورفــع التوصيــات فــي 
شــأن التغييــرات التــي يمكــن إجرائهــا وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي 
ــع  ــركة و وض ــة الش ــع مصلح ــق م ــا يتف ــا بم ــراح معالجته ــس اإلدارة، واقت مجل
ــود  ــدم وج ــن ع ــد م ــس اإلدارة، والتأك ــو مجل ــتقاللية عض ــد اس ــر لتحدي معايي
إدارة شــركة  العضــو يشــغل عضويــة مجلــس  إذا كان  تعــارض مصالــح  أي 
أخــرى و وضــع سياســة للمكافــآت والحوافــز ألعضــاء مجلــس اإلدارة و العضــو 
المنتــدب والرئيــس المالــي التنفيــذي بالشــركة وتنظيــم جهــود كل عضــو فــي 
ــتراتجية  ــداف اإلس ــق األه ــي تطبي ــذي ف ــي التنفي ــس المال ــس اإلدارة والرئي مجل
للشــركة، وتقييــم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت لــألداء الشــخصي لهــم فــي 

ــس اإلدارة . ــا مجل ــي وضعه ــداف الت ــل األه مقاب

• السيد/ رامي خالد 
التركي )رئيسًا( وعضوية 

كاًل من: 

• الدكتور/ بالل طالل 
غزاوي 

• الدكتور/ مايكل بيتزير
• السيد/ فيصل فاروق 

تمر.
• السيدة/ الدانا خالد 

الجفالي. 

2

اسماء رئيس وأعضاء إختصاصات ومهام اللجنة
اللجنة

عدد 
اإلجتماعات 
خالل الفترة

تتولــى لجنــة االســتثمار اإلشــراف علــى األنشــطة االســتثمارية للشــركة والتأكد 
مــن اإلدارة االحترافيــة والمالئمــة الحتياجــات ومتطلبــات الشــركة والتزاماتهــا 
وتقيدهــا التــام بالنظــم الســائدة والمســاعدة بضبــط وترشــيد درجــة المخاطــر 
بشــأنها  التوصيــات  وتقديــم  للشــركة  االســتثمارية  السياســات  وتحديــد 
لمجلــس اإلدارة العتمادهــا واإلشــراف علــى تنفيــذ السياســات االســتثمارية 

للشــركة.

• الدكتور/ أندرو كيلتي 
)رئيسًا( وعضوية كاًل 

من: 

• السيد/ ليي تشارلز 
شوري

• السيد/ قاسم رشيد.

3

اسماء رئيس وأعضاء إختصاصات ومهام اللجنة
اللجنة

عدد 
اإلجتماعات 
خالل الفترة

تتولــى لجنــة االســتثمار اإلشــراف علــى األنشــطة االســتثمارية للشــركة والتأكد 
مــن اإلدارة االحترافيــة والمالئمــة الحتياجــات ومتطلبــات الشــركة والتزاماتهــا 
وتقيدهــا التــام بالنظــم الســائدة والمســاعدة بضبــط وترشــيد درجــة المخاطــر 
بشــأنها  التوصيــات  وتقديــم  للشــركة  اإلســتثمارية  السياســات  وتحديــد 
لمجلــس اإلدارة العتمادهــا واإلشــراف علــى تنفيــذ السياســات االســتثمارية 

للشــركة.

• االدكتور/ مايكل بيتزر 
)رئيسًا( وعضوية كاًل 

من: 

• االسيد/ ليي تشارلز 
شوري

• االسيد/ قاسم رشيد.

3

32.3  اللجنة التنفيذية: 32.1  لجنة المراجعة:

32.2 لجنة الترشيحات والمكافآت: 

32.4 لجنة اإلستثمار

32.5 لجنة المخاطر:
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ــا  ــم تطبيقه ــد ت ــم وق ــة التصمي ــن ناحي ــد م ــكل جي ــل بش ــة وتعم ــة وفعال ــة قوي ــة الداخلي ــة الرقاب ــركة أن أنظم ــد الش تؤك
ــال. ــكل فع بش

تماشــيًا مــع متطلبــات أنظمــة الســالمة والرقابــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تعتــرف الشــركة بأنهــا احتفظــت 
بســجالت محاســبية منفصلــة لعمليــات التأميــن وعمليــات أصحــاب األســهم، كمــا تــدرك الشــركة أهميــة احتفاظهــا 

بســجالت محاســبية صحيحــة للســنة الماليــة.

الخاتمة
يســر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن يتقدمــوا  بالشــكر والتقديــر لجميــع مســاهمي شــركة عنايــة الســعودية للتأميــن التعاونــي علــى إســهامهم فــي 
مواصلــة أعمــال التأميــن الصحــي لــدى الشــركة كمــا يســرهم أن يتقدمــوا  بالشــكر أيضــًا إلدارة الشــركة وموظفيهــا علــى جهودهــم التــى بذلوهــا 

لتشــغيل الشــركة خــالل العــام 2017. 

كمــا يوجــه  أعضــاء مجلــس اإلدارة شــكرهم لجميــع عمــالء الشــركة علــى منحهــم الثقــة و حرصهــم علــى تطويــر العالقــة و اســتمرارها بمــا 
تقدمــه الشــركة مــن خدمــات ومنتجــات. وهــم علــى ثقــة مــن أن هــذه االنجــازات ســتعطي الشــركة دفعــة قويــة لعــام 2018 م مــن أجــل تحقيــق الغايــة 

ــات. ــن النجاح ــد م ــراز المزي ــتراتيجية و إح اإلس

تؤكد الشركة على قدرتها على مواصلة عملياتها دون وجود أي عقبات.

ــة  ــى ثالث ــس اإلدارة وأعل ــاء مجل ــح ألعض ــي تمن ــنوية الت ــادات الس ــدالت والزي ــات والب ــب والتعويض ــم الروات ــان يض ــي بي ــا يل فيم
3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 ــى  ــن 01/ 01 / 2017 وحت ــا بي ــرة م ــالل الفت ــن خ ــدراء تنفيذي م

وفقــا لخطــة المراجعــة الداخليــة الســنوية المعتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعــة، تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة برفــع تقاريــر 
دوريــة إلــى لجنــة المراجعــة عــن عمليــات المراجعــة التشــغيلية واإلداريــة والماليــة التــي تقــوم بهــا بصفــة مســتمرة للتحقــق 
مــن فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي حمايــة أصــول الشــركة وتقييــم مخاطــر العمــل وقيــاس مــدى كفــاءة وكفايــة األداء، 
إضافــة لمتابعتهــا لتنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات التــي تــم تســجيلها، وتقــدم بذلــك تقاريــر متابعــة الهــدف منهــا 
ــة  ــج المراجعــة إلجــراءات الرقاب العمــل علــى إنهــاء وإغــالق المالحظــات المســجلة علــى وحــدات العمــل بالشــركة، فــإن نتائ
الداخليــة والفحــص الــذي تــم خــالل 2017 م لبعــض العمليــات التــي خضعــت الختبــار وتقييــم مــن قبــل فريــق عمــل إدارة 
المراجعــة الداخليــة واللجنــة تؤكــد علــى أنــه لــم يســترعي انتباههــا أيــة أمــور تجعلهــا تعتقــد أن هنــاك قصــور جوهــري يقتضــي 
االفصــاح عنــه فــي أنظمــة وإجــراءات الرقابــة الداخليــة المطبقــة مــن قبــل الشــركة إال أنــه اليمكــن التأكيــد بشــكل مطلــق 
علــى شــمولية عمليــات التقييــم التــي تتــم إلجــراءات الرقابــة الداخليــة ألن عمليــة المراجعــة الداخليــة فــي جوهرهــا تســتند 
إلــي أخــذ عينــات عشــوائية تخضــع للفحــص والتقييــم بهــدف الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة مــن فاعليــة وكفــاءة إجــراءات 

الرقابــة الداخليــة خــالل العــام.

ولذلــك فــإن جهــود التحســين والتطويــر مســتمرة مــن قبــل اللجنــة وفريــق المراجعــة الداخليــة بالشــركة لضمــان فاعليــة 
وكفــاءة أكثــر فــي آليــة متابعــة عمليــات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة.

الغرامةالمخالفة

14.500تسجيل رواتب غير صحيحة لعدد 29 مشترك والذي  أدى الى الغرامة المالية

البيان
أعلى ثالثة مدراء تنفيذينأعضاء مجلس اإلدارة

ألف ريال سعوديألف ريال سعودي

3,558 -الرواتب والتعويضات

- -البدالت

1,13٧ -المكافآت السنوية

150  -خطة الحوافز طويلة األمد أو مكافأة نهاية الخدمة

43-المزايا العينية األخرى

04,888المجموع




