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السادة /مساهمي شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

أصالة عن نفس ي ونيابة عن مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني ،أتقدم لسيادتكم بتقرير مجلس اإلدارة للعام
ً
املنتهي في 2017/12/31م متضمنا شرحا مختصرا لنشاط الشركة وطبيعة أعمالها ومستوى أدائها والقوائم املالية املدققة
للسنة املالية املنتهية في 2017/12/31م ،والتي تمت مراجعتها بواسطة مراجعي الحسابات (كي بي إم جي  KPMGالفوزان
وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وشركة الدار لتدقيق الحسابات) ،وملخص ألبرز القرارات اإلستراتيجية خالل العام
2017م ،ومدى إلتزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات ،باإلضافة إلى املعلومات الخاصة بمجلس إدارة الشركة ولجانه
ً
ً
املنبثقة واختصاصات كل لجنة ،واإلفصاحات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة ،وكذلك سردا مختصرا ألهم التطورات
واإلنجازات ،والنتائج املالية وكذلك آفاق الشركة والخطط املستقبلية ،واملخاطر املتعلقة بالشركة وكيفية إدارتها ،وأنظمة
ً
التشغيل وفقا لألنظمة ذات العالقة مثل نظام الشركات السعودي لسنة 1437هـ والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن
هيئة السوق املالية ،ومعلومات أخرى تجدونها فيه وتغطي كافة الجوانب الضرورية التي يلزم ذكرها من خالل هذا التقرير.
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 نشاط الشركة الرئيس ي:

ً
يتمثل نشاط الشركة الرئيس ي في اململكة في مزاولة أعمال التأمين ضد األخطار بشكل عام وكل ما يتعلق بها وفقا ألحكام نظام
مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح التنفيذية وتعديالتها وكافة األنظمة ذات العالقة ،ويغطي األنواع التالية:
 التأمين الصحي (الفردي  /الجماعي). تأمين املركبات (تأمين املركبات الشامل /تأمين املركبات ذات املسؤولية تجاه الطرف الثالث أي التأمين اإللزامي ضد الغير). تأمين الحماية للمجموعات. تأمين ضد مخاطر السفر. فروع التأمين األخرى أو التأمينات العامة وهي: )1تأمين النقل (ويشمل تأمين النقل الجوي والبحري والبري).
 )2التأمين البحري (ويشمل تأمين جسم السفينة واملسؤوليات)
 )3التأمين غير البحري (تأمين املمتلكات /التأمين ضد الحوادث الشخصية /تأمين مسؤولية أصحاب العمل /تأمين املسؤولية
املهنية /تأمين املسؤولية العامة أو مسؤولية املنتج /تأمين السرقة /تأمين خيانة األمانة /تأمين األموال /تأمين الحريق /التأمين
الهندس ي /تأمين اإلرهاب والتخريب .)...
وتمارس الشركة نشاطها في اململكة من خالل الفروع التالية املرخصة لها من الجهات ذات العالقة:
 -1املقر الرئيس ي – الدمام
 -2فرع املنطقة الشرقية – الدمام
 -3فرع املنطقة الغربية – جدة
 -4فرع املنطقة الوسطى – الرياض
 -5باإلضافة إلى عدد ( )43نقطة بيع موزعة في معظم مناطق اململكة.
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 وصف ألهم اإلنجازات وقرارات الشركة الهامة:
أهم اإلنجازات والقرارات التي تحققت في عام 2017م:
حققت الشركة إنجازات إستراتيجية خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م ونورد منها ما يلي:
 .1حققت الشركة أرباح سنوية كما في 2017/12/31م بلغت مبلغا وقدره  27,176,879ريال سعودي ،كأكبر ربحية تحققها الشركة منذ تأسيسها في
1428هـ ،مما يعزز من موقف الشركة املالي وهامش املالءة املالية لها ،ويدعم موقفها في تحقيق أهدافها.
ً
ً
 .2بلغ هامش املالءة املالية للشركة كما في 2017/12/31م ( ،)% 114مما يعد تقدما ملحوظا في موقفها املالي ويدعم مسيرتها في تحقيق األهداف
والخطط املستقبلية لها.
 .3في تاريخ 2017/02/28م تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة األهلية للتأمين التعاوني فيما يخص
الدمج بين الشركتين ،وذلك تنفيذا لرؤية مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا اإلطار ،ومازال العمل جاري على إستكمال املشروع ،والذي
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12

يتوقع إستكماله خالل العام 2018م.
قامت الشركة باإلستمرار في تطوير إجرءات نقاط البيع مع السعي لفتح املزيد منها في كافة مناطق اململكة.
قامت الشركة بإنشاء إدارة "وحدة" متخصصة باملراجعة والرقابة على إصدار جميع وثائق التأمين الطبي لجميع فروع نقاط البيع تحت مسمى
(إدارة ضبط الجودة) وتعنى هذه اإلدارة باملراقبة واملراجعة لجميع وثائق التأمين قبل إصدارها للتأكد من صحة الوثائق والبيانات املقدمة.
قامت الشركة بتطوير إدارة العناية بالعمالء وإعطائها اإلهتمام األكبر لخدمة العمالء وبالشكل املرض ي الذي يتناسب مع تطلعات وتوجهات الشركة
لخدمة عمالئها على أكمل وجه.
ً
تماشيا مع توجيهات الجهات الرقابية ،قامت الشركة بإنشاء وحدة متخصصة مسئولة عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتفعيل دورها
ً
حسب اللوائح واألنظمة املستحدثة مؤخرا وترفع تقاريرها بشكل دوري إلى اإلدارة العليا بالشركة.
ً
تماشيا مع توجيهات الجهات الرقابية ،قامت الشركة بإنشاء وحدة متخصصة مسئولة عن حماية أمن املعلومات ( )Syber Securityداخل إدارة
ً
تقنية املعلومات بالشركة وتم تفعيل دورها حسب اللوائح واألنظمة املستحدثة مؤخرا وترفع تقاريرها بشكل دوري إلى اإلدارة العليا بالشركة.
قامت الشركة بتخفيض رأس مالها من  220مليون ريال سعودي ليصبح  150مليون ريال سعودي ،وذلك بقرار من الجمعية العامة غيرالعادية
بتاريخ الخميس  22شعبان 1438هـ املوافق  18مايو 2017م ،وقد ساهم ذلك في العرض السليم لحقوق املساهمين في القوائم املالية للشركة
واملحافظة على تصنيف إئتماني مقبول ،بعد شطب سجل الخسائر املتراكمة ،الش يء الذي يمكن الشركة من توزيع األرباح على مساهميها في
املستقبل وتحسين هامش املالءة املالية.
تم تدشين موقع للتسويق والبيع ملنتجات الشركة عبر األنترنت.
نسبة لتوسع نشاط الشركة وزيادة حجمها من حيث املوارد البشرية واإلدارية والتسويقية ،فقد تم التوقيع على عقد إيجار املكاتب الجديدة
للشركة (دار األعمال ـ املهيدب) بحي الخالدية الدمام ،وسوف يتم االنتقال للمكاتب الجديدة خالل النصف األول من العام 2018م.
تم دعم وتشجيع إدارة التدريب في الشركة إلستقطاب أكبر عدد من املوظفين وتدريبهم للحصول على شهادات تأمين مهنية تؤهلهم ملمارسة أعمالهم
بشكل يرفع من كفاءتهم في سوق العمل وقطاع التأمين باإلضافة إلى سعي الشركة إللحاق بعض موظفيها في برامج تدريبية خارج الشركة بالتعاون
مع بعض املعاهد التدريبية ،كما قامت الشركة بتدريب الطلبة الجامعيين خالل الفترات الصيفية (ضمن برامج الشركة للتدريب الصيفي لعام
2017م) باإلضافة إلى مشاركة الجامعات السعودية بتدريب بعض الطلبة في تخصص التأمين واملخاطر والذي يعرف بالتدريب التعاوني.
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 النظرة االستراتيجية واملخاطر املحتملة والخطط املستقبلية للشركة:
 النظرة اإلستراتيجية للشركة:
تتمثل استراتيجية الشركة وخططها املستقبلية حول الهدف االستراتيجي للشركة وهو أن تكون في مقدمة الشركات الرائدة في قطاع التأمين في
اململكة.

 المخاطر المحتملة:
هناك عدد من المخاطر التي من الممكن أن تواجهها الشركة خالل مسيرتها في قطاع التأمين والتي نورد أهمها فيما يلي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

املنافسة بين شركات التأمين حول تعدد املنتجات وتفاوت األسعار املتدني إلى ما دون تكلفة املطالبات في سوق التأمين.
إرتفاع أسعار مزودي الخدمة واختالف نسب الخصومات املقدمة للشركات.
ً
ندرة وجود الكوادر السعودية املؤهلة مهنيا في سوق التأمين وقدرة الشركة على إستقطاب واإلحتفاظ بالكوادر املهنية املؤهلة.
العمل على تحقيق عائد مقبول إلستثمارات الشركة ضمن السياسات املقررة من قبل الجهات الرقابية.
مخاطر ضغوطات هامش املالءة املالية مع النمو املنخفض لإليرادات إلى حين تحسين هامش املالءة املالية في الشركة.
مخاطر عدم سداد قيمة ما تم التوصل إليه مع الشريك اإلستراتيجي حول تسوية الحسابات املالية.
املخاطر الطبيعية ،مثل السيول واألمطار على بعض مناطق اململكة.
الجرائم املالية.

 أهم الخطط المستقبلية:
 .1إستكمال مشروع الدمج مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني.
 .2اإلرتقاء بخدمات الشركة إلى مستويات أفضل للوصول إلى تصنيف عالي ضمن شركات التأمين املحلية والعاملية.
 .3اإلرتقاء والتطوير املستمر بإدارة العناية بخدمة العمالء
 .4تطوير نظام البيع اإللكتروني.
 .5تطوير منتج تأمين الزيارة.
 .6التركيز على التسويق عن طريق تأميني ( .)Agregators
 .7اإلرتقاء و التطوير املستمر لنقاط البيع لتتمكن من تسويق كافة املنتجات وتحقيق األهداف املنشودة منها.
 .8تطوير نظام تقنية املعلومات بالشركة حتى يخدم كافة أهداف الشركة.
 .9العمل املستمر على تحسين مستوى هامش املالءة املالية.
 .10تحقيق عائد مالي جيد يمكن الشركة من توزيع األرباح على املساهمين.
ً
ً
 .11اإلستمرار في خطة تطوير وتدريب املوظفين داخليا وخارجيا.
 .12رفع نسبة السعودة حسب متطلبات الجهات النظامية.
 مالحظة:
قد يحتوي هذا التقرير على "بيانات تطلعية" فيما يتعلق ببعض خطط الشركة وتوقعاتها املتعلقة بحالتها املالية املستقبلية واألداء والنتائج بطبيعة الحال ،فجميع البيانات
التطلعية تنطوي على املخاطر وعدم اليقين ألنها تتصل باألحداث والظروف املستقبلية التي هي خارجة عن إرادة الشركة ،بما في ذلك أمور أخرى مثل ظروف العمل االقتصادية
املحلية والعاملية واملخاطر املرتبطة بالسوق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف ،والسياسات واإلجراءات التي تتخذها السلطات التنظيمية ،وأثر املنافسة ،والتضخم،
واالنكماش ،وتأثير توقيتها وغيرها من أوجه عدم اليقين من عمليات االستحواذ املستقبلية أو اإلندماجات في املستقبل ،فضال عن أثر التشريعات واألنظمة األخرى في السلطات
القضائية التي تتعامل معها الشركة .ونتيجة لذلك ،فإن الوضع املالي للشركة واألداء والنتائج في املستقبل قد تختلف بشكل جوهري عن الخطط واألهداف والتوقعات الواردة
في البيانات التطلعية للشركة .وعليه فال يلتزم مجلس اإلدارة وال تتعهد الشركة بأي التزام لتحديث أي بيانات تطلعية ،إال في ما يتعلق بأي شرط بموجب النظم أو اللوائح املعمول
بها وال ش يء في هذا التقرير ينبغي أن يفسر على توقعات األرباح.
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 السعودة والتدريب:
 السعودة :
تسعى الشركة خالل العام 2017م إلى زيادة نسبة السعودة من خالل استقطاب الكفاءات املهنية السعودية وتأهيل وتطوير الشباب
السعودي وإعدادهم لسوق التأمين وهي ملتزمة بتطبيق الئحة "متطلبات التعيين في املناصب القيادية" الصادرة في شهر 2013/7م عن
مؤسسة النقد العربي السعودي.
ً
وتراوحت نسبة السعودة خالل العام  2017ما بين  %57إلى  %60وبلغ عدد موظفي الشركة  391موظفا في 2017/12/31م بعدد 224
ً
ً
ً
موظفا سعوديا ويجري العمل حاليا على رفع هذه النسبة لتصل إلى الحد املطلوب.

 التدريب:
تعتبر الكوادر البشرية (موظفي الشركة) من أهم عوامل النجاح ألي منشأة ولذلك قررت الشركة اإلستثمار في الكوادر البشرية عن طريق إنشاء قسم
تدريب ,عمل على تصميم برامج تدريب حققت النجاحات التالية:
 oوصلت نسبة النجاح في اختبار الشهادة األلزامية ملؤسسة النقد العربي السعودي في مادة اساسيات التأمين  IFCEإلى  % 90وجاري إستكمال
برنامج التدريب ليشمل كل فرد جديد ينضم الى الشركة وكذلك األشخاص الذين لم يشملهم التدريب ،باإلضافة إلى الحاق املوظفين في برنامج
مكافحة اإلحتيال و غسل االموال وتمويل اإلرهاب.
ً
 oإستكماال ملا قامت به الشركة من إبرام لعقد تدريب يمكن كافة موظفي الشركة من الحصول على دبلوم  DIPمن معهد التأمين القانوني
بلندن  CIIبالتعاون مع معهد BIBFبالبحرين من خالل دراسة املواد التالية (تأمين السيارات  -التأمين التكافلي  -التأمينات العامة  -قانون التأمين
 أعمال التأمين) ،حيث تم عقد مادة قانون التأمين ،وجاري التحضير واإلعداد من طرف قسم التدريب لتجهيز موظفي الشركة لدخول الدورةالتدريبية واإلختبار ملادة أعمال التامين وذلك في أقرب وقت ممكن مع العلم بأنه تم االنتهاء من دراسة كال من (تأمين السيارات  ،التأمين التكافلي،
التأمينات العامة)
 oاإلستمرار في دعم وتشجيع إدارة التدريب في الشركة إلستقطاب عدد أكبر من املوظفين وتدريبهم للحصول على شهادات تأمين مهنية تؤهلهم
ملمارسة اعمالهم بشكل يرفع من كفاءتهم في سوق العمل وقطاع التأمين.
 oباإلضافة إلى سعي الشركة بإلحاق بعض موظفيها في برامج تدريبية خارج الشركة بالتعاون مع بعض املعاهد التدريبية.
 oكما قامت الشركة بتدريب الطلبة الجامعيين خالل الفترات الصيفية (ضمن برامج الشركة للتدريب الصيفي) واملشاركة في البرنامج التحضيري
لصناعة التأمين بالتعاون مع مؤسسة النقد واملعهد املالي ،حيث قامت الشركة بتدريب  9أشخاص وتوظيف  10من خريجي البرنامج في ادارة
اإلكتتاب والتدقيق الداخلي.

P a g e 8 | 52

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 2017م

 استعراض تحليلي ألداء الشركة املالي خالل العام 2017م:
ويوضح الجدول التالي نتائج األعمال خالل العام (بماليين الرياالت).
البي ـ ـ ـ ــان
إجمالي أقساط التأمين املكتتبة
صافي أقساط التأمين املكتسبة
عموالت إعادة التأمين
صافي املطالبات املتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
صافي نتيجة االكتتاب
إيرادات عموالت
إيرادات أخرى ،صافي
رواتب إدارية وتشغيلية
مصاريف إدارية وعمومية أخرى
مجموع التكاليف واملصاريف
فائض من عمليات التأمين

التأمين الصحي
132,847,625
83,698,907
)(8,364,486
)(28,757,916
)(8,364,486
46,424,309

تأمين املركبات
159,047,587
106,393,217
20,162,721
)(88,080,026
)(13,962,523
23,447,631

تأمينات أخرى
67,732,166
19,091,250
24,371,394
)(8,857,174
)(4,029,110
30,519,182

ً
ويمكن أيضا مالحظة ذلك من خالل الشكل البياني التالي الذي يوضح إجمالي أقساط التأمين املكتتبة:
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
180000000
160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000

40000000
20000000
0

تأمينات أخرى
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تأمين المركبات

التأمين الصحي
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اإلجمالي
359,627,378
209,183,374
45,654,187
)(125,695,116
)(26,356,119
100,391,122
4,501,022
11,127,469
)(40,984,325
)(41,045,984
)(236,476,747
33,989,305

 ملخص املركز املالي:
2017
موجودات عمليات التأمين
النقد وما في حكمه
أقساط وأرصدة تأمين مدينة
موجودات أخرى

57,209,916
101,977,456
239,777,743
398,965,115

2016
13,660,056
133,732,002
250,933,844
398,325,902

2015
69,233,575
91,604,756
226,243,252
387,081,583

2014
92,747,722
105,751,871
206,605,701
405,105,294

املطلوبات والفائض املتراكم من عمليات التأمين

ذمم دائنة
إحتياطيات فنية
مطلوبات أخرى
موجودات املساهمين
النقد وما في حكمه
موجودات أخرى

46,249,380
294,379,272
58,436,463
398,965,115

91,093,647
246,465,097
60,767,158
398,325,902

64,074,447
255,502,933
67,504,203
387,081,583

54,984,604
287,149,694
62,970,996
405,105,294

61,094,630
122,450,299
183,544,929

37,949,996
118,321,096
156,271,092

72,177,583
66,856,379
139,033,962

67,014,533
108,078,523
175,093,056

مطلوبات املساهمين

15,650,806

9,709,810

12,026,508

59,224,571

حقوق املساهمين

167,894,123

146,561,282

127,007,454

115,868,485

مجموع مطلوبات وحقوق املساهمين
هامش املالءة املالية

183,544,929
114%

156,271,092
85.2%

139,033,962
69%

175,093,056
-6%

2017
لاير
359,627
209,183
254,838
)(220,848
33,989

2016
لاير
277,376
102,871
151,045
)(124,015
27,030

2015
لاير
224,925
121,075
176,396
)(151,623
24,773

2014
لاير
341,837
207,485
248,724
)(256,435
)(7,711

ملخص نتائج عمليات التأمين
إجمالي أقساط التأمين املكتتبة
صافي األقساط املكتسبة
إجمالي اإليرادات
إجمالي املصروفات
صافي ربح/عجز عمليات التأمين

تحسن هامش املالءة املالية لشركة اتحاد الخليج ليصل إلى  ٪ 114حيث تجاوز الحد األدنى املطلوب والوضع املتوقع لعام 2017
بنسبة .٪2
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 املعلومات املالية ألصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها خالل خمس سنوات:
فيما يلي جداول توضح النتائج املالية املقارنة إلصول وخصوم الشركة ونتائج األعمال لخمس سنوات ،حيث حققت
الشركة خالل العام 2017م أرباح صافية وقدرها  27,176,879ريال سعودي.

قائمة املركز املالي كما في  31ديسمبر 2017م
البيان
قائمة املركز املالي (باآلالف)
موجودات عمليات التأمين:
النقد وما في حكمه
أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة
موجودات أخرى
مجموع موجودات عمليات التأمين
موجودات املساهمين:
النقد وما في حكمه
وديعة نظامية
موجودات أخرى
مجموع موجودات املساهمين
مجموع املوجودات
مطلوبات عمليات التأمين:
ذمم معيدي تأمين دائنة
إحتياطيات فنية
مطلوبات أخرى
مجموع مطلوبات عمليات التأمين
مطلوبات وحقوق املساهمين:
مطلوبات املساهمين
حقوق املساهمين
مجموع مطلوبات وحقوق املساهمين
مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين
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2013م
2014م
2015م
2016م
2017م
ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
57,210
101,977
239,778
398,965

13,660
133,732
250,934
398,326

69,234
91,605
226,243
387,082

92,748
105,752
206,605
405,105

29,877
224,424
310,130
564,431

61,095
33,000
89,450
183,545
582,510

77,222
33,000
46,049
156,271
554,597

72,178
22,000
44,856
139,034
526,116

67,015
22,000
86,078
175,093
580,198

101,199
22,000
103,648
226,847
791,278

46,249
294,379
58,436
398,965

91,094
246,465
60,767
398,326

16,820
255,503
114,759
387,082

11,787
287,246
106,072
405,105

32,434
393,032
138,965
564,431

15,651
167,894
183,545
582,510

9,710
146,561
156,271
554,597

12,027
127,007
139,034
526,116

59,225
115,868
175,093
580,198

101,204
125,643
226,847
791,278
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قائمة الدخل للسنة املنتهية في  31ديسمبر2017م
البيان
قائمة الدخل (باآلالف)
قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض
املتراكم املعاد إصدارها
إجمالي أقساط التأمين املكتتبة
صافي أقساط التأمين املكتسبة
عمولة إعادة التأمين
إيرادات أخرى
مجموع اإليرادات
إجمالي املطالبات املدفوعة
صافي املطالبات املتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
مصاريف أخرى
مجموع التكاليف واملصاريف
فائض (عجز) من عمليات التأمين

2017م

2016م

2015م

2014م

2013م

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

359,627
209,183
45,654
15,628
254,838
)(186,390
)(101,034
)(26,356
)(84,425
)(236,477
33,989

277,376
102,871
31,125
17,049
151,045
)(98,944
)(54,900
)(12,188
)(56,927
)(124,015
27,030

224,925
121,075
34,359
20,962
176,396
()204,500
()80,578
()17,785
()53,260
()151,623
24,773

341,837
207,485
41,044
195
248,724
()301,277
()186,465
()28,549
()41,421
()256,435
()7,711

387,542
199,216
38,514
1636
239,366
()338,260
()184,831
()32,379
()51,249
()268,459
()29,093

قائمة دخل املساهمين :
إيرادات استثمارات
فائض (عجز) من عمليات التأمين
مصروفات عمومية وإدارية
صافي ربح (خسارة ) الفترة

2,655
30,590
)(6,069
27,177

2,664
24,327
)(4,656
22,334

1,167
22,296
()11,105
12,358

4,092
()7,711
()2,670
()6,289

2,876
()29,093
()3,015
()29,232

 تضمن تقرير املراجعيين القانونيين حول القوائم املالية للعام 2017م لفت اإلنتباه إلى:

 إيضاح رقم  3و  7ب للقوائم املالية األولية املوجزة املرفقة ،لدى الشركة صافي أرصدة مدينة قائمة بقيمة 14.76
مليون ريال سعودي مطلوبه من شركة إتحاد الخليج القابضة ،املساهم الرئيس ي بالشركة .لم يتم تسوية صافي الذمم
املدينة حتى تاريخ املركز املالي .شركة اتحاد الخليج القابضة تسعى لبيع أسهمها في الشركة لتسوية صافي الذمم املدينة،
وقد حصلت على املوافقة الالزمة من الجهات التنظيمية لبيع هذه األسهم ،وتقوم شركة اتحاد الخليج القابضة
بتحديد مسار العمل املناسب لبيع األسهم.
ً
وبناء على ذلك ،ترى إدارة الش ـ ـ ـ ــركة أنه س ـ ـ ـ ــيتم جمع هذا املبلج في الوقت املناس ـ ـ ـ ــب .واس ـ ـ ـ ــتنتاجنا هو إس ـ ـ ـ ــتنتا ير
متحفظ فيما يتعلق بهذه املسألة.
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 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
الجدول أدناه يوضح إجمالي أقساط التأمين املكتتبة للشركة خالل الفترة املنتهية في  31ديسمبر 2017م من عمليات
التأمين داخل اململكة وقدره  359,627,378ريال ،كما أنه ال يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج اململكة.
الفروع :
فروع الشركة
السنة

البيان

2017
2016
2015
20142

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة
إجمالي أقساط التأمين املكتتبة
إجمالي أقساط التأمين املكتتبة
إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

القطاعات التشغيلية:
القطاع
الصحي
املركبات
البحري
املمتلكات
الهندس ي
الحوادث العامة
املجموع
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2017
132,848
159,048
24,330
18,244
10,099
15,059
359,627

املنطقة الشرقية
ريال سعودي

املنطقة الوسطى
ريال سعودي

املنطقة الغربية ريال
سعودي

اإلجمالي

183,266
194,581
111,077
219,576

125,784
41,739
60,927
48,804

50,577
41,055
52,921
73,457

359,627
277,376
224,925
341,837

2016
59,285
128,489
35,338
25,184
10,952
18,127
277,376

2015
30,043
82,024
38,792
36,977
15,590
21,499
224,925
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2014
130,301
74,780
60,560
34,208
19,125
22,863
341،837

 إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها
الشركة.
 بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل العام ( 359,627 )GWPالف ريال ،مقابل  277,376الف ريال للعام السابق وذلك بإرتفاعقدره  .%30وبلغ صافي أقساط التأمين املكتتبة ( )NWPخالل العام  216,150الف ريال ،مقابل  143,867الف ريال للعام السابق،
وذلك بإرتفاع قدره .%50
 بلغ صافي أقساط التأمين املكتسبة خالل العام املالي املنتهي في  209,183 ،2017ألف ريال ،مقابل  102,871ألف ريال للعام السابقوذلك بإرتفاع قدره .%103
 بلغ صافي املطالبات املتحملة خالل العام  125,695الف ريال ،مقابل  54,900ريال للعام السابق ،وذلك بإرتفاع قدره .%129 بلغ مجموع اإليرادات خالل العام املالي املنتهي في 2017م  254,838الف ريال مقابل  133,995ألف ريال للعام السابق ،وذلكبإرتفاع قدره .%90
ً
 بلغ فائض/عجز عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)  29,817الف ريال ،مقابل 24,571الف ريال للعام السابق.
 بلغ صافي الربح قبل الزكاة  27,473الف ريال ،مقابل  22,334الف ريال للعام السابق. -بلغ ربح السهم  1.84ريال ،مقابل  1.51ريال للعام السابق.

 إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ً
ً
أعدت هذه القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ( )IFRSوليس وفقا ملعايير املحاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية

السعودية.

وتعتقد الشركة بأنه ال يوجد تغييرات جوهرية في حال إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
ً
عوضا عن إعدادها حسب املعايير املحاسبية املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية.
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 سياسة الشركة في توزيع األرباح:
تستند سياسة الشركة في توزيع األرباح إلى ما نص عليه الباب الثامن من النظام األساس للشركة ،وذلك على الوجه التالي:

ً
أوال :توزيع األرباح:
توزع أرباح الشركة بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى وذلك وفق الضوابط التالية:
ّ
تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة.
.1

ّ
تجنب ( )20%من األرباح الص ـ ـ ـ ــافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي
.2
االحتياطي ( )100%من رأس املال املدفوع.
 .3للجمعية العامة العادية عند تحديد نصــيب األســهم في صــافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق
مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين.
 .4يخصص بعد ما تقدم نسبة من األرباح الصافية توزع على املساهمين على أن ال تقل عن  %5من رأس املال.
 .5إذا كانت مكافآة أعض ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة نس ـ ـ ــبة معينة من أرباح الش ـ ـ ــركة ،فال يجوز أن تزيد هذه النس ـ ـ ــبة على  %10من ص ـ ـ ــافي
ً
األرباح ،وذلك بعد خص ـ ــم اإلحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا ألحكام النظام ونظام الش ـ ــركة األس ـ ــاس ،وبعد توزيع
ً
ربح على املسـاهمين ال يقل عن  %5من رأس مال الشـركة املدفوع ،على أن يكون إسـتحقاق هذه املكافآة وفقا للضـوابط الصـادرة
ً
بهذا الشــان .ويجوز للشــركة توزيع أرباح مرحلية على مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربع ســنوي وفقا للضــوابط الصــادرة عن
هيئة السوق املالية.

ً
ثانيا :إستحقاق األرباح:

ً
يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على املساهمين ،أو قرار مجلس اإلدارة القاض ي
بتوزيع أرباح مرحلية ،ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع ،على أن ينفذ القرار وفقا ملا هو منصوص عليه في الضوابط واإلجراءات
ً
التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة ،وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت
ُ
املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق ،وتبلغ الشركة هيئة السوق املالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك
ً
وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة ،وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة املختصة
مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة ملؤسسة النقد العربي السعودي.
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 وصف ألنشطة أدوات الدين:
 ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ألي شخص حيث لم نبلغ عن ذلك من قبل املساهمين خالل السنةاملالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م.
 ال توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم أوأدوات دين الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م.
 ال توجد أية قروض على الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م. ال توجد خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقاكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
 ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات الدين القابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوقمشابهة أصدرتها أو منعتها الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م.
 ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م.
 ال يوجد أي إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. ال يوجد أي بيان أو ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات منشأة ملصلحة موظفي الشركة.ً
 لم تقم الشركة ببيع أي من عقاراتها ،ولم يتم إبراء ذمة أيا من مديني الشركة من ألتزاماتهم ،ولم يصدر املجلس اي تفويضات عامةأو غير محددة املدة.
 -ال توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.
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 مجلس اإلدارة :
يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء ،منهم خمسة أعضاء غيرتنفيذيين وثالثة أعضاء مستقلين وعضو تنفيذي ،ويتمثل دور مجلس
اإلدارة في وضع الخطط االستراتيجية للشركة وتنفيذها ،واإلشراف على أنشطة الشركة وتقديم الرؤية والقيادة في هذا اإلطار ،وتنتهي دورة
املجلس الحالية في تاريخ 2019-08-05م.
ومع عدم اإلخالل بالصالحيات املقررة للجمعية العامة ،فقد أعطي مجلس اإلدارة في النظام األساس ي للشركة أوسع الصالحيات إلدارة
الشركة بما يحقق أغراضها.
ونوضح هنا دور ووظائف وواجبات مجلس اإلدارة والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:
أ -إدارة عمل الشركة بصورة سليمة وفقا لألنظمة الصادرة من الجهات املختصة على نحو يتمتع باملسئولية واألخالق واألمان.
ب -القيادة اإلستراتيجية للشركة ووضع األهداف وصياغة الخطط اإلستراتيجية.
ج -اإلشراف على تنفيذ الخطط اإلستراتيجية والعمليات الرئيسية .ومراجعتها بصفة دورية
د -إعتماد ومراجعة خطة الشركة والسياسات املالية وامليزانية التشغيلية واإلجراءات الرئيسية وسياسات توزيع األرباح على السياسات
وتحديثها بصفة منتظمة ومستمرة .
ه -وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته.
و -وضع ومراقبة نظام إدارة املخاطر بالشركة لتقييم املخاطر وإدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة.
ز -إختيار وتغيير املوظفين التنفيذيين في املراكز الرئيسية (عند الحاجة) والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة إلحالل بديل مناسب
ً
يكون مؤهال للعمل ويملك املهارات املطلوبة.
ح -اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف األداء التي يحددها املجلس.
ط -التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات املالية ومالئمة آلية اإلفصاح.
ي -ضمان حماية مصالح املؤمن لهم في جميع األوقات.
ك -االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام باالنظمة واللوائح ذات العالقة في جميع األوقات.
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 أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:
صفة العضوية في المجلس
و/أو عضوية اللجان المنبثقة
في شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني
 رئيس مجلس اإلدارة
 عضو اللجنة التنفيذية

م

االسم

1

عبد العزيز علي التركي

2

خليفة دخيل الضبيب

3

أحمد علي الشدوي

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو اللجنة التنفيذية
 رئيس لجنة اإلستثمار

4

عبد العزيز الرقطان

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت

5

منير هاشم البورنو






الوظائف الحالية









رئيس

مجلس

نائب
اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت
عضو لجنة اإلستثمار




















رئيس مجلس إدارة شركة
اتحاد الخليج للتأمين
التعاوني
رئيس مجلس إدارة شركة
اتحاد الخليج القابضة
رئيس مجلس إدارة شركة
روابي القابضة
مالك وشريك في شركة
الضبيب والسليم
مالك مؤسسة خليفة
الضبيب
عضو مجلس إدارة في
شركة اتحاد الخليج للتأمين
التعاوني
شريك في شركة نسما
للمواد الغذائية
عضو مجلس إدارة بشركة
اتحاد الخليج للتأمين
التعاوني
عضو مجلس إدارة بشركة
الخليج للتدريب والتعليم.
العضو المنتدب بشركة
الفلك للمعدات والتجهيزات
اإللكترونية
عضو مجلس إدارة شركة
اتحاد شركات المقاوالت
السعودية
رئيس مجلس إدارة شركة
تنمية الباحة القابضة
عضو مجلس إدارة شركة
الظهران لإلعمار
عضو مجلس إدارة بشركة
العناية والعلوم الطبية
عضو مجلس إدارة شركة
اتحاد الخليج للتأمين
التعاوني
عضو مجلس إدارة شركة
الخليج للتدريب

الوظائف السابقة
 عضو مجلس إدارة شركة
نسما للمقاوالت المحدودة
 عضو مجلس إدارة شركة
نماء لخدمات الشحن
المحدودة
 عضو مجلس األمناء
بالجامعة اللبنانية
الغرفة
رئيس
 نائب
والصناعية
التجارية
بالمنطقة الشرقية
 رئيس مجلس إدارة شركة
السياحية
المشروعات
شمس
إدارة
مجلس
 عضو
المؤسسة العامة للشكة
الحديد
 عضو مجلس إدارة بشركة
الخدمات العمالية
 رئيس مجلس إدارة الشركة
الزراعية التعاونية األولى
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عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المخاطر
عضو لجنة اإلستثمار

 عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لشركة
اتحاد الخليج للتأمين
التعاوني
 عضو مجلس إدارة ورئيس
لجنة المراجعة بشركة
أبناء عبدهللا الخضري
 رئيس مجلس إدارة شركة
بيت الخليج لإلستشارات




عميد شؤون الطالب بجامعة
الملك فهد للبترول والمعادن
رئيس مجلس إدارة شركة
الرقطان
عبدالعزيز
وشركاؤه للتجارة والصناعة
عضو مجلس إدارة الغرفة
والصناعية
التجارية
بالمنطقة الشرقية
شريك ومدير شركة ارثر
اندرسون.
مستشار بشركة ايرنست ينج
وآرثر اندرسن.
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المؤهالت







دكتوراة فخرية في األداب
الجامعة
–
اإلنسانية
األمريكية بلبنان
ماجستير في إدارة األعمال
من جامعة واشنطن – أمريكا
بكالوريوس إدارة أعمال من
جامعة واشنطن – أمريكا.
ماجستير هندسة مدنية جامعة
واشنطن – أمريكا
بكالوريوس هندسة مدنية من
جامعة والية كلورادو –
أمريكا

 بكالوريوس علوم تخصص
نظام معلومات من جامعة
متشيجان – أمريكا
 شهادة جامعة هارفارد في
اإلدارة العليا الرئاسية

 بكالوريوس عالقات دولية
جامعة جنوب والية أوريغون
– أمريكا
 ماجستير عالقات دولية من
جامعة جنوب والية أوريغون
– أمريكا





بكالوريوس تجارة من جامعة
األزهر – مصر
دراسات عليـا  AMPمن
جامعة هارفورد – أمريكا
عضو المجمع العربي
للمحاسبين القانونيين
زميل المجمع العربي
للمحاسبين القانونيين

الخبرات
 45عام

 45عام

 57عام

 50عام

 48عام

صفة العضوية في المجلس
و/أو عضوية اللجان المنبثقة
في شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو لجنة المراجعة
 رئيس لجنة المخاطر

م

االسم

6

إبراهيم عبدهللا المطرف

7

زياد فؤاد الصالح

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو لجنة اإلستثمار

8

أيهم محمد اليوسف

 عضو مجلس اإلدارة

9

فواز طالل التميمي





الوظائف الحالية


نائب رئيس مجلس إدارة
عبدهللا
أبناء
شركة
الخضري
عضو لجنة المراجعة
بشركة أبناء عبدهللا
الخضري.
عضو مجلس إدارة بشركة
اتحاد الخليج للتأمين
التعاوني
رئيس مركز بئر الخير
لإلستشارات اإلقتصادية



عضو مجلس إدارة بشركة
اتحاد الخليج للتأمين
التعاوني
عضو مجلس إدارة بشركة
عبدالقادر المهيدب وأوالده
عضو مجلس إدارة شركة
مجموعة سليمان الحبيب
للخدمات الطبية القابضة
عضو مجلس إدارة بشركة
كابالت الرياض
مستشار وزير اإلسكان
على
والمشرف العام
صندوق التنمية العقارية



عضو مجلس إدارة
بمجموعة شركات أنتيلي
عضو مجلس إدارة بشركة
اندسور السعودية للحديد
عضو مجلس إدارة
التميمي والسيهاتي للنقليات
عضو مجلس إدارة شركة
أبناء علي عبدهللا التميمي
القابضة
عضو مجلس إدارة بشركة
لإلستثمار
الخليج
اإلسالمي
عضو مجلس إدارة
بمستشفى السالم
عضو مجلس إدارة بشركة
عنان إسكان
الرئيس التنفيذي لشركة
أنظمة التغليف البالستيكية
– البحرين
عضو مجلس إدارة ببنك
الخليج لإلستثمار األول –
البحرين
عضو مجلس إدارة في
شركة مويا القابضة.
















عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية
رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت
عضو لجنة المخاطر










 10عبدهللا العوهلي

 رئيس لجنة المراجعة
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الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

 وكيل محافظ الهيئة العامة
لإلستثمار
 الرئيس التنفيذي لشركة
مركز التجارة السعودي
العالمي القابضة
 عميد شئون األساتذة
والموظفين و أستاذ العالقات
والمنظمات الدولية بجامعة
الملك فهد
 مدير إدارة الدراسات
والصناعية
اإلقتصادية
بمعهد البحوث بجامعة الملك
فهد
 ال يوجد

 بكالوريوس إدارة بجامعة
أريزونا – أمريكا
 ماجستير في األقتصاد من
جامعة دنفر – أمريكا
 دكتوراه في العلوم السياسية
من جامعة شمال اريزونا -
أمريكا

 38عام






الرئيس التنفيذي لشركة
البالد
الرئيس التنفيذي لشركة
رؤيا كابيتال
مدير عام بصندوق HSBC
ال يوجد

 العضو المنتدب
مجلس إدارة في
التميمي السعودية
حتى
سنوات
2009م.
 المدير العام لشركة الزامل
للبالستيك
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وعضو
مجموعة
لمدة 10
نوفمبر

 بكالوريوس إدارة أعمال من
جامعة ميامي كورال –
أمريكا
 ماجستير في إدارة األعمال
من الجامعة الدولية بجينيف -
سويسرا

 21عام

 بكالوريوس إدارة صناعية
من جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

10
سنوات

بكالوريوس إدارة وتسويق
من جامعة والية كاليفورنيا -
أمريكا

8
سنوات

 بكالوريوس إدارة أعمال من
جامعة سياتل – أمريكا.
 ماجستير في إدارة األعمال
من نفس الجامعة.

32
عام

م

صفة العضوية في المجلس
و/أو عضوية اللجان المنبثقة
في شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

االسم

الوظائف الحالية




 11خالد المعمر

 عضو لجنة المراجعة

 12وائل عياش

 عضو لجنة المراجعة






رئيس لجنة المراجعة
بشركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني
عضو لجنة المراجعة
واإللتزام ولجنة المخاطر
ببنك الخليج لإلستثمار
األول  -البحرين
الرئيس التنفيذي لشركة
السعودي الهولندي المالية
عضو مجلس إدارة
وعضو لجنة المراجعة
المتقدمة
بشركة
للبتروكيماويات
عضو لجنة المراجعة
بشركة اتحاد الخليج
للتأمين.

الوظائف السابقة








 مدير عام بشركة سنشومر
الشرق األوسط




كبير مراجعيين في شركة
آرثر أندرسون حتى عام
2000م.
مدير عالقات عامة بالبنك
السعودي الهولندي2000 .
رئيس الخدمات المصرفية
للشركات والمؤسسات في
المنطقة الشرقية ببنك ساب.
2007
مدير عام البنك السعودي
الهولندي للمنطقة الشرقية
مدير التدقيق بشركة إرنست
ينج
مدير تدقيق بشركة آرثر
أندرسون

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:
اسم العضو
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عبد العزيز علي التركي
خليفة دخيل محمد الضبيب
أحمد علي أحمد الشدوي
عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان
منير هاشم البورنو
إبراهيم عبدهللا املطرف
أيهم محمد اليوسف
زياد فؤاد الصالح
فواز طالل التميمي
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(تنفيذي /غير تنفيذي /مستقل)
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
تنفيذي
مستقل
مستقل
غير تنفيذي
مستقل
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المؤهالت

 بكالوريوس محاسبة من
جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن1994 .

 بكالوريوس إدارة أعمال من
جامعة والية واشنطن –
أمريكا1993 .
 دبلوم علوم إدارة أعمال
ومحاسبة من كلية كالرك -
أمريكا1991 .
 زمالة المحاسبة األمريكية
 AICPAمن أمريكا2003 .

الخبرات

 23عام

 20عام

 اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام المالي 2017م ،وتواريخ انعقادها ،وسجل الحضور لكل اجتماع:
عدد االجتماعات ( )4اجتماعات خالل العام 2017م
االجتماع األول
االجتماع الرابع
االجتماع الثالث
االجتماع الثاني
م األسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عبد العزيز عبدالرحمن التركي
خليفة دخيل الضبيب
أحمد علي الشدوي
عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان
منير هاشم عبدالرزاق البورنو
إبراهيم عبدهللا إبراهيم املطرف
زياد فؤاد فهد الصالح
أيهم محمد عبدهللا اليوسف
فواز طالل علي التميمي

2017/05/21م

2017/09/27م

2017/10/18م

2017/11/26م

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
-

اإلجمالي
4
4
4
4
4
4
2
2
3

 كبار التنفيذيين بالشركة ومؤهالتهم وعدد سنوات الخبرة:
م اإلسم
 1منير هاشم البورنو
 2عبدهللا سعيد الحارث
 3محمود موفق عبيدات
 4هشام محمد عبد املجيد
 5حمدان محمود شاهين
 6محمد عارف علي خان
 7فؤاد عباس الحسيني
 8خلود عبدالوهاب العنزي
 9نوران علي الوقداني
 10هدى املهيدب

المنصب
الرئيس التنفيذي
املدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية
املدير املالي املكلف
مدير إعادة التأمين
مدير التدقيق الداخلي
مدير إدارة املخاطر
نائب املدير العام لإلكتتاب
مديرة إدارة املوارد البشرية
مديرة اإللتزام والرقابة النظامية
مديرة العناية العمالء

المؤهل
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس

عدد سنوات الخبرة
48
14
5
10
20
11
26
17
8
8

 اللجان املنبثقة
 تتكون اللجان املنبثقة من خمسة لجان وفيما يلي وصف مختصر إلختصاصات ومهامها واجتماعات ومكافآت كل لجنة.

 -1لجنة املراجعة
مهام واختصاصات اللجنة ومسؤولياتها:
( )1التقارير املالية:



دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها ،لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
إبداء الرأي الفني ً -
بناء على طلب مجلس اإلدارة  -فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات
التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.



دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية.



البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو املدقق الداخلي أو مراجعي الحسابات القانونيين.
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التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.

 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.
( )2املراجعة الداخلية:


دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية ومدى إرتباطها بإدارة املخاطر في الشركة.
ً
ضمان استقالل إدارتي اإللتزام والتدقيق الداخلي في أداء مهامهم ،وضمان عدم وجود قيود على نطاق عملهم أو أي عوائق قد تؤثر سلبا على عملهم.



دراسة تقارير إدارة التدقيق الداخلي أو املدقق الداخلي وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات
الواردة فيها.



دراسة تقارير إدارة اإللتزام أو مسؤول اإللتزام وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.



الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املدقق الداخلي وإدارة التدقيق الداخلي في الشركة واعتماد خطط العمل السنوية ،والتحقق من توافر املوارد الالزمة
وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها.



الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة مسؤول اإللتزام وإدارة اإللتزام في الشركة واعتماد خطط العمل السنوية ،والتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها
في أداء األعمال واملهام املنوطة بها.



 التوصية ملجلس اإلدارة بتقييم أعمال املراجعة الداخلية وإدارة اإللتزام واقتراح مكافآتهم حسب سياسة الشركة املعتمدة.
 اقتراح تعيين وعزل وتحديد رواتب ومكافآت موظفي إدارة املراجعة الداخلية وإدارة اإللتزام.
( )3مراجع الحسابات:
 التوصيه ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ومستوى كفاءة وفاعلية وموضوعية أعمالهم ،بعد التحقق من
استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.


التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال املراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة.
ً
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة  ،وإبداء مرئياتها حيال
ذلك.



اإلجابة عن استفسارات مراجعي حسابات الشركة.



 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
( )4ضمان االلتزام:


مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.



التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة  ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك الى مجلس اإلدارة.



متابعة الدعاوي القضائية الهامة املرفوعة من الشركة أو املرفوعة ضدها مع مدير إدارة اإللتزام ،ورفع التوصيات والتقارير الدورية بشأنها إلى مجلس
اإلدارة.
ضمان اإلستخدام األمثل لتقنية املعلومات وتوفر الضوابط الالزمة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد عليها.



مراجعة تقارير الخبير اإلكتواري وتقديم توصيات بشأنها ملجلس اإلدارة وضمان إمتثال الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير اإلكتواري عندما تكون
إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة عن املؤسسة والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة.
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.



التأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك املنهي بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة
وأخالقية.
أعضاء لجنة املراجعة مسؤولون أمام الجهات الرقابية ومساهمي الشركة ومجلس اإلدارة عن تنفيذ أحكام اللوائح الصادرة من السلطات التنفيذية
وتطبيق خطة عمل لجنة املراجعة الصادرة بقرار مجلس اإلدارة وخطط عمل املراجعة وإدارة اإللتزام.
يجب على أعضاء اللجنة أثناء تأدية مهامهم تقديم مصلحة الشركة على أي إعتبارات أخرى قد تؤثر على أعمالهم وقراراتهم.
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إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور خالل العام 2017م:

* تم انضمام الدكتور /إبراهيم املطرف لعضوية اللجنة ً
بناء على توصية مجلس اإلدارة في إجتماعه بتاريخ 2017/05/21م ،والحصول على عدم ممانعة املؤسسة بتاريخ 2017/10/22م

م األسم
1
2
3
4

عبدهللا العوهلي

صفة
العضوية

عدد االجتماعات ( )6اجتماعات خالل العام 2017م
االجتماع األول
2017/01/15م

االجتماع الثاني
2017/03/02م

االجتماع الثالث
2017/04/19م

االجتماع الرابع
2017/08/08م

االجتماع الخامس
2017/10/31م

االجتماع السادس
2017/11/01م

اإلجمالي

حضر
حضر
حضر
-

حضر
حضر
-

حضر
حضر
حضر
-

حضر
حضر
-

حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر

6
5
3
2

رئيس اللجنة

وائل عياش

عضو

خالد املعمر

عضو

إبراهيم املطرف

عضو

مكافآت أعضاء اللجنة عن العام املالي 2017م:
م األسم
عبدهللا العوهلي
وائل عياش
خالد املعمر
إبراهيم املطرف

1
2
3
4

املكافآت الثابتة التي تم رصدها عن العام
املالي 2017م (عدا بدل حضور الجلسات)
 60,000ريال
 50,000ريال
 50,000ريال
-

بدل حضور الجلسات

املجموع

 18,000ريال
 9,000ريال
 15,000ريال
 3,000ريال

 78,000ريال
 59,000ريال
 65,000ريال
 3,000ريال

 205,000ريال

املجموع

 -2اللجنة التنفيذية
مهام واختصاصات اللجنة ومسؤولياتها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات املتعلقة باملوضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في األحداث الطارئة على أن يتم عرض هذه القرارات في أول إجتماع
للمجلس إلعتماد هذه القرارات.
اقتراح استراتيجية اتحاد الخليج الشاملة وخطط العمل الرئيسية واملرحلية وسياسات وآليات االستثمار ،والتمويل ،وإدارة املخاطر ،وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة
وتنفيذها.
اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها املالية.
اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف فيها.
اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.
مراقبة تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها ،ومنها:


تنفيذ سياسة تعارض املصالح.

 تطبيق األنظمة املالية واملحاسبية بشكل سليم ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية
 تطبيق أنظمة رقابية قياسية لقياس وإدارة املخاطر ،وذلك بوضع تصور عام عن املخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من املخاطر على مستوى
الشركة ،وطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة وغيرهم من أصحاب املصالح.
 -7مراقبة تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية – بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة – واقتراح تعديلها عند الحاجة.
 -8مراقبة تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب املصالح.
 -9تزويد مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملمارسة اختصاصاته وتقديم توصيات حيال ما يلي:


زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.



حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس أو تقرير استمرارها.



استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة.



تكوين احتياطيات إضافية للشركة.
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 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
ُ
 -10اقتراح سياسة وأنواع املكافآت التي تمنح للعاملين ،مثل املكافآت الثابتة ،واملكافآت املرتبطة باألداء ،واملكافآت في شكل أسهم.
 -11اإلشراف على إعداد التقارير الدورية املالية وغير املالية بشأن التقدم املحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية ،وعرض تلك التقارير على مجلس
اإلدارة.
 -12املشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.
 -13اإلشراف على تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر ،والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها ،والحرص على االلتزام بمستوى املخاطر املعتمد من مجلس اإلدارة.
 -14إقتراح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها ،بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات املوكولة إلى املستويات التنظيمية املختلفة.
 -15إقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إلى اإلدارة التنفيذية وطريقة تنفيذها.
 -16إقتراح الصالحيات التي تفوض إلى اإلدارة التنفيذية ،وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ،على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارساتها لتلك الصالحيات.
 -17أي مهام أخرى يحددها مجلس اإلدارة.

إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور خالل العام 2017م:
م األسم
1
2
3
4
5

خليفة الضبيب
عبدالعزيز التركي
أحمد الشدوي
منير هاشم البورنو
فواز التميمي

عدد االجتماعات ( )4اجتماعات خالل العام 2017م

صفة العضوية

االجتماع األول
2017/09/27م

االجتماع الثاني
2017/10/18م

االجتماع الثالث
2017/11/06م

االجتماع الرابع
2017/11/26م

اإلجمالي

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو
عضو

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
-

4
3
3
4
3

مكافآت أعضاء اللجنة عن العام املالي 2017م:
م

األسم

1
 2عبدالعزيز التركي
 3أحمد الشدوي
 4منير هاشم البورنو
 5فواز التميمي
املجموع
خليفة الضبيب

املكافآت الثابتة التي تم رصدها عن العام
املالي 2017م (عدا بدل حضور الجلسات)
-

بدل حضور الجلسات

املجموع

 6,000ريال

 6,000ريال

-

 4,500ريال

 4,500ريال

-

 4,500ريال

 4,500ريال

-

 6,000ريال

 6,000ريال

-

 4,500ريال

 4,500ريال

 25,500ريال

 -3لجنة الترشيحات واملكافآت
مهام واختصاصات اللجنة ومسؤولياتها:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
ً
التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء له ،وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة ،مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة
مخلة باألمانة.
إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
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)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء املستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين.
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
ً
إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا العتمادها
من الجمعية العامة ،على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط باألداء ،واالفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.
توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
املراجعة الدورية لسياسة املكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منها.
ً
التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة املعتمدة.
إعداد خطة لتنمية وتطوير املواهب داخل الشركة ومراقبة تنفيذها وتحديثها بشكل دوري.

إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور:
عدد االجتماعات ( )11اجتماع خالل العام 2017م
االجتماع األول
2017/03/15

االجتماع الثاني
2017/05/02م

االجتماع الثالث
2017/06/11م

االجتماع الرابع
2017/07/09م

االجتماع الخامس
2017/07/10م

االجتماع السادس
2017/08/09م

االجتماع السابع
2017/08/14م

االجتماع الثامن
2017/09/19م

اإلجمالي

رئيس اللجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

عبدالعزيز الرقطان

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

منير هاشم البورنو

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

م األسم
1
2
3

صفة
العضوية

خليفة دخيل الضبيب

* تم إعادة تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 2017/10/18م

تابع /عدد االجتماعات ( )11اجتماع خالل العام 2017م

م األسم

صفة
العضوية

االجتماع التاسع
2017/11/26م

االجتماع العاشر
2017/12/17م

االجتماع الحادي عشر
2017/12/21م

اإلجمالي

 1فواز التميمي

رئيس اللجنة

حضر

حضر

حضر

3

 2خليفة دخيل الضبيب

عضو

حضر

حضر

حضر

3

 3عبدالعزيز الرقطان

عضو

حضر

حضر

حضر

3

مكافآت أعضاء اللجنة عن العام املالي 2017م:
املكافآت الثابتة التي تم رصدها عن العام
املالي 2017م (عدا بدل حضور الجلسات)
-

بدل حضور
الجلسات

املجموع

 4,500ريال

 4,500ريال

 2خليفة الضبيب

-

 16,500ريال

 16,500ريال

 3عبدالعزيز الرقطان

-

 16,500ريال

 16,500ريال

-

 12,000ريال

 12,000ريال

م األسم
 1فواز التميمي

 4منير هاشم البورنو –

* لم يعد من ضمن أعضاء اللجنة حسب
التشكيل الجديد للجنة بتاريخ 2017/10/18م.

املجموع
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 -4لجنة إدارة املخاطر
مهام واختصاصات اللجنة ومسؤولياتها:
وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ،والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على املتغيرات
الداخلية والخارجية للشركة.
إدارة وتقديم التقارير املتعلقة باملخاطر التشغيلية املرتبطة بالشركة.
تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
ً
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ،مع تحديد املخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهرا القادمة.
اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه
القصور بها.
إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل املثال).
إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدارة هذه املخاطر ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة.
تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.
ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.
مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
التحقق من استقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر املحيطة بالشركة ،والعمل على زيادة الوعي بثقافة املخاطر.
مراجعة ما تثيره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة املخاطر في الشركة.

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13

إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور عن العام املالي 2017م:
عدد االجتماعات ( )2اجتماع خالل العام 2017م
صفة العضوية
م األسم
االجتماع األول
2017/01/15م

 1عبدهللا العوهلي

اإلجمالي

رئيس اللجنة

حضر

1

 2وائل عياش

عضو

حضر

1

 3خالد املعمر

عضو

حضر

1

* تم إعادة تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 2017/10/18م

تابع /عدد االجتماعات ( )2اجتماع خالل العام 2017م
م األسم
1
2
3

صفة العضوية

االجتماع الثاني
2017/11/07م

اإلجمالي

رئيس اللجنة

حضر

1

منير هاشم البورنو

عضو

حضر

1

فواز التميمي

عضو

حضر

1

إبراهيم املطرف
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مكافآت أعضاء اللجنة عن العام املالي 2017م:
املكافآت الثابتة التي تم رصدها عن العام
املالي 2017م (عدا بدل حضور الجلسات)
-

بدل حضور الجلسات

املجموع

 1,500ريال

 1,500ريال

-

 1,500ريال

 1,500ريال

-

 1,500ريال

 1,500ريال

* لم يعد من ضمن أعضاء اللجنة حسب
التشكيل الجديد للجنة بتاريخ 2017/10/18م.

-

 3,000ريال

 3,000ريال

* لم يعد من ضمن أعضاء اللجنة حسب
التشكيل الجديد للجنة بتاريخ 2017/10/18م.

-

 3,000ريال

 3,000ريال

م األسم
1
 2منير هاشم البورنو
 3فواز التميمي
 4عبدهللا العوهلي
إبراهيم املطرف

5
6

وائل عياش

خالد املعمر

-

* لم يعد من ضمن أعضاء اللجنة حسب
التشكيل الجديد للجنة بتاريخ 2017/10/18م.

 3,000ريال

املجموع

 3,000ريال

 13,500ريال

 -5لجنة اإلستثمار
مهام واختصاصات اللجنة ومسؤولياتها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

صياغة وإعداد سياسة األستثمار للشركة ومراجعة أدائها وتنفيذها خالل مراجعات ربع سنوية.
تقديم النصح ملجلس االدارة حول خيارات االستثمار املتعددة.
مراجعة أداء كل فئة من األصول.
تقديم توصياتها ملجلس االدارة فيما يخص املؤسسات املالية التي ترغب الشركة في استثمار أموالها فيها واضعة في االعتبار متطلبات املالءة والسيولة في
الشركة.
متابعة ومراقبة املخاطر العامة للسياسة االستثمارية.
رفع تقرير أداء املحفظة اإلستثمارية إلى مجلس اإلدارة.
التأكد من إلتزام كافة األنشطة املتعلقة باإلستثمار بمتطلبات الئحة اإلستثمار الصادرة عن املؤسسة ومتطلبات األنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة.

إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور عن العام املالي 2017م:
عدد االجتماعات ( )3اجتماعات خالل العام 2017م
صفة العضوية
األسم
م
االجتماع األول
االجتماع الثالث
االجتماع الثاني
1
2
3
4

اإلجمالي

2017/05/21م

2017/10/18م

2017/11/14م

رئيس اللجنة

حضر

حضر

حضر

3

خليفة دخيل الضبيب

عضو

حضر

حضر

حضر

3

منير هاشم البورنو

عضو

حضر

حضر

حضر

3

زياد الصالح

عضو

حضر

-

حضر

2

أحمد الشدوي
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مكافآت أعضاء اللجنة عن العام املالي 2017م:
األسم

م

أحمد الشدوي

1
 2خليفة دخيل الضبيب
 3منير هاشم البورنو
 4زياد الصالح
املجموع

املكافآت الثابتة التي تم رصدها عن العام
املالي 2017م (عدا بدل حضور الجلسات)
-

بدل حضور الجلسات

املجموع

 4,500ريال

 4,500ريال

-

 4,500ريال

 4,500ريال

-

 4,500ريال

 4,500ريال

-

 3,000ريال

 3,000ريال

 16,500ريال

 الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة العام املالي 2017م:
يتضمن الجدول التالي بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين التي إنعقدت خالل العام املالي 2017م ،وبيان بأسماء أعضاء مجلس
اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م االسم
1
2
3
4

عبدالعزيز علي التركي
منير هاشم البورنو
عبدالعزيز الرقطان
إبراهيم املطرف
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سجل الحضور
اجتماع الجمعية الغير عادية – األول

إجتماع الجمعية العامة العادية – الثاني

2017/05/18م
حضر
حضر
-

2017/12/26م
حضر
حضر
حضر
حضر

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 2017م

املجموع
2
2
1
1

 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة:
ً
في تاريخ 2017/11/26م أصدر مجلس اإلدارة قرارا بتعيين جهة خارجية  -شركة (بروتيفتي)  -لعمل إطار عام ومعايير لتقييم األداء وتحديد
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة العليا بالشركة ،حيث قامت الشركة املكلفة بتطبيق هذه املعايير إبتداءا من عام 2018م،
وكجزء من مهمة الشركة املكلفة بهذا العمل معرفة (املعلومات الشخصية) عن رؤساء اإلدارات واألقسام الرئيسية بالشركة من أجل
ً
تحديد املكافآت وفقا لتقييم أداء اإلدارة العليا بنهاية عام 2018م ،ومراجعة الرواتب مقارنة بحالة سوق العمل في ذلك الوقت.
ً
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا ملا هو منصوص عليه في املادة  93من الئحة حوكمة الشركات.
 سياسات املكافآت وكيفية تحديدها:اعتمد مجلس اإلدارة في تحديد مكافآت أعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية على سياسة الشركة الخاصة بمكافآت أعضاء
املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية واملعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2017/12/26م .وقد تضمنت هذه السياسة
القواعد واملعاييرالتالية في منح املكافآت:

املادة الرابعة :قواعد ومعايير منح املكافآت
أ -القواعد واملعايير العامة :دون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة األساس ،يراعى عند
تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية القواعد واملعايير التالية:
 )1أن تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت.
 )2أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع إختصاصات عضو املجلس أو عضو اللجنة أو التنفيذي واألعمال واملسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها،
باإلضافة إلى األهداف املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية ،وبما يحقق األنسجام مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.
 )3ربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة على
املدى الطويل.
 )4تحدد املكافآت بناء على مستوى الوظيفة ،واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها ،واملؤهالت العلمية والخبرات العملية واملهارات ومستوى األداء.
 )5االنسجام مع حجم وطبيعة املخاطر لدى الشركة.
 )6إذا تبين أن املكافأة قد تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس اإلدارة أو أي من اللجان أو اإلدارة التنفيذية ،فإنه يتم إيقاف
صرفها أو إتخاذ اإلجراءات النظامية نحو إستردادها في حال تم صرفها.
 )7أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالزمة إلدارتها.
 )8اآلخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.
 )9أن تكون املكافآة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ولجان وتنفيذيين ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.
 )10يتم تحديد املكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات واملكافآت عند التعيينات الجديدة.
 )11يراعى األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد املكافآت.

ب -مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان:

 )1يحدد النظام األساس ي للشركة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،حيث يقوم مجلس اإلدارة بإقتراح مكافآت األعضاء ً
بناء على توصية
لجنة الترشيحات واملكافآت ،ومن ثم يتم إعتماد املكافآت بعد موافقة الجمعية العامة عليها.
ً
ً
 )2تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا مالية أو عينية أو نسبة معينة من صافى األرباح،
ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه املزايا.
 )3يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ ( )100,000مائة ألف ريال سعودي والحد األعلى ملجموع ما يحصل
ً
عليه العضو من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ ( 500,000ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا نظير عضويته في مجلس اإلدارة
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شاملة للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة ،وذلك وفق الضوابط التي تضعها
الجهات املختصة.
 )4تزيد مكافأة رئيس مجلس اإلدارة عن مكافأة العضو بمبلغ ( )100,000مائة ألف ريال سعودي .
 )5يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على
ربحية الشركة.
ً
 )6يمنح أعضاء اللجان الذين ليسوا أعضاء بمجلس اإلدارة مكافأة سنوية كما يلي:
املنصب
رئيس اللجنة
عضو اللجنة

مبلج املكافأة
مكافأة سنوية وبحد أقص ى مبلغ ( )60,000ستون ألف ريال سعودي.
مكافأة سنوية وبحد أقص ى مبلغ ( )50,000خمسون ألف ريال سعودي.

 )7تحدد بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة كما يلي:
التصنيف
بدل حضور إجتماع مجلس اإلدارة

البدل املقرر
 3000ريال

بدل حضور اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة (ألعضاء املجلس)
بدل حضور اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة (لغير أعضاء املجلس)

 1500ريال
 3000ريال

 )8يدفع لكل عضو من أعضاء املجلس واللجان املنبثقة (من أعضاء املجلس أو من خارجه) بما فيهم رئيس املجلس ،قيمة النفقات الفعلية التي
يتحملونها من أجل حضور اجتماعات املجلس أو اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.
 )9يجوز منح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان في شكل أسهم ،وذلك بعد إستيفاء كافة الضوابط النظامية املقررة في هذا الشأن ،وفي هذه
الحالة تكون القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.
 )10يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وإختصاصاته واملهام املنوطة به
واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها غيرها من االعتبارات.
 )11إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة إجتماعات متتالية للمجلس دون عذر
مشروع ،فال يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره ،ويجب عليه إعادة جميع املكافآت التي صرفت له هم
تلك الفترة.
 )12إذا تبين للجنة املراجعة أو هيئة السوق املالية أن املكافآت التي صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على معلومات غير صحيحة
أومضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس اإلدارة السنوي ،فيجب عليه إعادتها للشركة ،ويحق للشركة مطالبته بردها.

 مكافآت كبار التنفيذين: )1يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت – أنواع املكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة مثل املكافآت
الثابتة أو املكافآت املرتبطة باألداء.
ً
 )2يتم منح كبار التنفيذيين مكافآت سنوية بناء على تقييم األداء ،باإلضافة إلى التعويضات واملكافآت الثابتة حسب عقود العمل املبرمة معهم.
 )3يجوز منح مكافآت لكبار التنفيذيين في شكل أسهم ،وذلك بعد إستيفاء كافة الضوابط النظامية املقررة في هذا الشأن ،وفي هذه الحالة تكون
القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.
 )4يبنى تقييم أداء كبار التنفيذيين بشكل رئيس ي على أدائهم املنهي خالل العام ومدى تفاعلهم املنهي في تحقيق أهداف الشركة االستراتيجية.

 العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت:املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية خالل عام 2017م جاءت منسجمة مع سياسة املكافآت املعتمدة من
قبل الجمعية بتاريخ 2017/12/26م ،وال يوجد أي إنحراف عن هذه السياسة.
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي 2017م:م اسم العضو
 1عبد العزيز علي التركي

صفة العضوية في مجلس اإلدارة و
اللجان املنبثقة


 8أيهم محمد اليوسف



رئيس مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي
عضو اللجنة التنفيذية
نائب رئيس مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيحات واملكافآت
عضو لجنة اإلستثمار
عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي
عضو اللجنة التنفيذية
رئيس لجنة اإلستثمار
عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي
عضو لجنة الترشيحات واملكافآت
عضو مجلس اإلدارة  -تنفيذي
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة املخاطر
عضو لجنة اإلستثمار
عضو مجلس اإلدارة  -مستقل
عضو لجنة املراجعة
رئيس لجنة املخاطر
عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي
عضو لجنة اإلستثمار
عضو مجلس اإلدارة  -مستقل

 9فواز طالل التميمي



عضو مجلس اإلدارة  -مستقل
عضو اللجنة التنفيذية
رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت
عضو لجنة املخاطر



 2خليفة دخيل الضبيب






 3أحمد علي الشدوي





 4عبد العزيز الرقطان




 5منير هاشم البورنو






 6إبراهيم عبدهللا املطرف





 7زياد فؤاد الصالح








املجموع

مجموع بدالت
حضور
إجتماعات
املجلس

مجموع بدالت
حضور
إجتماعات
اللجان

املكافآة السنوية التي تم رصدها
واملرتبطة بأداء وتقييم كل عضو
– عن العام املالي 2017م

املجموع

12,000

4,500

400,000

416,500

12,000

27,000

300,000

339,000

12,000

9,000

300,000

321,000

12,000

16,500

300,000

328,500

12,000

24,000

300,000

336,000

12,000

4,500

300,000

316,500

6,000

3,000

300,000

309,000

6,000
9,000

10,500

300,000
300,000

306,000
319,500

93,000

99,000

2,800,000

2,992,000

 تعويضات و مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين عن العام املالي 2017م:م

خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة

1

منير هاشم البورنو
فؤاد عباس الحسيني
حمدان محمود شاهين
عبدهللا سعيد الحارث
محمد عارف علي خان

2
3
4
5
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املجموع

 5,805,343ريال

 العقود مع األطراف ذات العالقة:
 ال يوجد معامالت مع شركة إتحاد الخليج القابضة – البحرين وهي املساهم الوحيد الذي يملك  %23.5من أسهم الشركة وهو الشريكاالستراتيجي للشركة .وال يوجد كبار مساهمين يمتلكون  %5أو اكثر تحتاج الشركة لوصف التعامل معهم.
 يوجد لدى الشركة بعض وثائق التأمين لشركات وممتلكات لبعض أعضاء مجلس اإلدارة وبعض التنفيذيين بالشركة. يوجد عقد توفير عمال ضيافة بين الشركة وأحد كبار التنفيذيين – موضح بالجدول أدناه. ونود أن نبين هنا بأنه تم الحصول على موافقة من الجمعية العامة العادية للشركة للعقود املشار إليها أدناه من خالل عرضها على الجمعيةً
العامة العادية للشركة لسنة 2016م ،حيث تم الترخيص بها واملوافقة عليها لعامي 2016م – 2017م والذي سوف يكون سنويا حسب
اللوائح والقوانين إن وجدت.

ويوضح الجدول التالي العقود للجهات ذوي العالقة :
م

اسم الشخص املسؤول

1

عبد العزيز علي التركي
عبد العزيز علي التركي
عبد العزيز علي التركي
عبد العزيز علي التركي – مجموعة روابي
زياد فؤاد الصالح – مجموعة املهيدب
زياد فؤاد الصالح
فواز التميمي – مجموعة التميمي
فواز التميمي – التميمي والسيهاتي
خليفة الضبيب – ضبيب والسليم
خليفة الضبيب – مؤسسه خليفه دخيل الضبيب
حمدان شاهين
محمد عارف
فؤاد عباس الحسيني
عبدهللا الحارث
عبدهللا الحارث
خلود العنيزي

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

صفته

نوع العقد

مدة العقد

رئيس مجلس إدارة

وثيقة تأمين مسئولية

سنة ميالدية قابلة للتجديد

رئيس مجلس إدارة

وثيقة تأمين على املساكن

سنة ميالدية قابلة للتجديد

رئيس مجلس إدارة

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

رئيس مجلس إدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

عضو مجلس إدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

عضو مجلس إدارة

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

عضو مجلس إدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

عضو مجلس إدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

مدير إدارة التدقيق

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

مدير إدارة املخاطر

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

نائب املدير العام لإلكتتاب

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

املدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

املدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية

عقد توفير عمال ضيافة

سنة ميالدية قابلة للتجديد

مديرة املوارد البشرية

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

قيمة العقد
 1,500ريال سعودي
 39,487ريال سعودي
 64,346ريال سعودي
 1,158,391ريال سعودي
 3,714,915ريال سعودي
 25,774ريال سعودي
 135,000ريال سعودي
 3,720,189ريال سعودي
 760,244ريال سعودي
 140,803ريال سعودي
 1,025ريال سعودي
 935ريال سعودي
 1,725ريال سعودي
 2,164.38ريال سعودي
 384,000ريال سعودي
 9,665ريال سعودي

 آلية املوافقة على التعامالت مع أطراف ذات العالقة:

يبلغ عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة بما له من مصلحة شخصية في عمل او عقود تخص الشركة .تعرض التعامالت مع
األطراف ذات عالقة على مجلس اإلدارة للترخيص بها ملدة عام .وال يحق للعضو التصويت على قرار مجلس اإلدارة .ومن ثم تعرض
التعامالت على الجمعية العامة للموافقة عليها والترخيص بها لسنة ميالدية قابلة للتجديد .ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية
العامة عند انعقادها بما للعضو من مصلحة شخصية في أي عمل أو عقود تخص الشركة.
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 وصف املصالح املباشرة و ير املباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة
الجدول التالي يوضح التغير في املصالح املباشرة و ير املباشرة خالل السنة موضوع التقرير.
األعضاء وكبار التنفيذيين
أعضاء مجلس اإلدارة
عبد العزيز علي التركي
عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان
خليفة دخيل محمد الضبيب
أحمد علي أحمد الشدوي
زياد فؤاد الصالح
(ممثل عن شركة عبد القادر املهيدب وأوالده)
فواز طالل التميمي
(ممثل عن شركة التميمي)
إبراهيم عبدهللا املطرف
منير هاشم البورنو
أيهم محمد اليوسف
كبار التنفيذيين
منير هاشم البورنو
عبدهللا سعيد الحارث
محمود موفق عبيدات
هشام محمد عبد املجيد
حمدان محمود شاهين
محمد عارف علي خان
فؤاد عباس الحسيني
خلود عبدالوهاب العنيزي
نوران علي الوقداني
هدى املهيدب

نوع امللكية

امللكية في بداية
العام

امللكية في نهاية
العام

صافي
التغير

نسبة
التغير %

مباشرة
مباشرة
مباشرة
مباشرة
مباشرة
غير مباشرة
مباشرة
غير مباشر
مباشرة
مباشرة
مباشرة

333,600
1,000
2,000
3,822
1,000
360,800
1,000
706,200
1,000
1,000
1,000

227,454
681
1,363
2,605
681
245,999
681
431,499
681
681
681

106,146
319
637
1,217
319
114,801
319
274,701
319
319
319

31.82
31.90
31.85
31.84
31.90
31.82
31.90
38.90
31.90
31.90
31.90

مباشرة
-

1,000
-

681
-

319
-

31.90
-

 أسماء كبار املساهمين ونسبة التملك لكل واحد منهم في أسهم الشركة:
شركة إتحاد الخليج القابضة (الشريك االستراتيجي) وهو املساهم الوحيد الذي يملك  %23.5من اسهم الشركة ،وال يوجد كبار مساهمين
يمتلكون  %5أو اكثر في اسهم الشركة.
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 املدفوعات النظامية:
نوضح املدفوعات النظامية املستحقة واملدفوعة املتعلقة بالزكاة أو الضرائب أو رسوم أو أية مستحقات أخرى تكبدتها الشركة وفيما يلي
تجدون تفاصيلها:
املدفوعات النظامية مستحقة السداد:
يوجد على الشركة مدفوعات نظامية مستحقة ولم تسدد حتى نهاية السنة املالية موضوع التقرير حسب الجدول ادناه ( 6,019,520ريال).
املدفوعات النظامية املدفوعة:
بلغت املدفوعات النظامية خالل السنة موضوع التقرير واملنتهية في  31ديسمبر 2017م ( 10,238,094ريال) حسب الجدول التالي:
إسم الجهة املدفوع لها

املبالج املدفوعة

املبالج املستحقة

2017

2017

مصلحة الزكاة والدخل

3,214,406.00

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

سبب الدفع

 5,290,080.00حسب قانون الزكاة والضريبة السعودي (زكاة  +ضريبة إستقطاع)

3,762,353.00

-

حسب قانون املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية.

املدفوعات الحكومية

564,697.00

-

رسوم مكتب العمل والجوازات  +وزارة التجارة

مؤسسة النقد العربي السعودي

1,303,795.00

299,620.00

رسوم اإلشراف وهي خمسة باأللف من األقساط

مجلس الضمان الصحي التعاوني

1,092,843.00

429,820.00

رسوم اإلشراف  %1من صافي األقساط

السوق املالية السعودية  -تداول

300,000.00

-

إجمالي الدفعات
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 العقوبات والجزاءات والقيود املفروضة على الشركة:
تم فرض عقوبة إيقاف على الشركة من صالحية إصدار الوثائق للتأمين الصحي في الفترة من 2017/06/08م حتى 2017/08/20م كما يلي:

العقوبة /الجزاء /التدبير
اإلحترازي /القيد اإلحتياطي

أسباب املخالفة

لقد تم إيقاف الشركة من صالحية لقد تم ذكر األسباب التالية من قبل
إصدار وثائق التأمين الصحي على نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني:
إصدار الوثائق املطور للضمان الصحي  -1طلبات التأمين التي تم فحصها خالل
الزيارة تحتوي على تجاوزات.
التعاوني في تاريخ ،08/06/2017
(وجود عدد من التواقيع املتشابهة
ونظرا ملا قامت به شركة إتحاد الخليج
بالرغم من إختالف أصحاب العمل ،تم
للتأمين التعاوني من إجراءات
الحصول على بعض هويات العمالء عن
تصحيحية وإستيفاءا لكافة مالحظات
طريق تطبيقات الهواتف الذكية،
مجلس الضمان الصحي التعاوني،
اليوجد مايفيد إستالم بعض حاملي
فلقد تم رفع الحظر وإعادة فتح نظام
الوثائق لبطاقات التأمين)
إصدار الوثائق املطور للضمان الصحي  -2عدم اإللتزام بالسياسة املالية
التعاوني إلصدار وثائق التأمين الصحي
لتحصيل األقساط التأمينية.
في تاريخ 20/08/2017
(وجود تجاوزات في تحصيل األقساط
-3

-4

-5

-6
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التأمينية)
التعامل مع مقدمي خدمة صحية ير
معتمدين.
(الشركة تتعامل مع بعض مقدمي
الخدمة بدون وجود سجل إعتماد
ساري)
ضعف النظام اآللي لدى الشركة.
(ضعف آلية الرفع اآللي لوثائق التأمين
الصحي على نظام إصدار الوثائق)
عدم اإللتزام بتطبيق الوثيقة املوحدة
ألصحاب العمل للمرحلة الثالثة
والذين لديهم أكثر من  25عامل.
(لقد تم إصدار عدد من وثائق التأمين
املوحدة لصاحب عمل لعامل واحد
بالرغم من وجود أكثر من  25عامل)
ضعف الرقابة الداخلية لدى الشركة.
(وذلك بسبب جميع ما ذكر أعاله)

الجهة املوقعة للمخالفة

سبل عالجها وتفادي وقوعها
في املستقبل

مجلس الضمان الصحي التعاوني أكد مجلس إدارة شركة إتحاد
الخليج للتأمين التعاوني واإلدارة
التنفيذية بعد املراجعة الدقيقة
لجميع األسباب الواردة من قبل
مجلس الضمان الصحي التعاوني
على اإللتزام بكافة متطلبات مجلس
الضمان الصحي التعاوني وتطبيق
نظام صارم ملراقبة جودة وسير
العمل والذي من شأنهما الرقي
بأعلى معايير الخدمة ،والنهوض
ً
ً
إيجابا بمستوى الجودة ،وتالفيا
لوقوع أي مخالفات مستقبال.
وتم أخذ اإلجراءات التصحيحية
وتأسيس قسم جديد تحت مسمى
"إدارة ضبط الجودة" يتخصص في
مراقبة اإلصدار اليومي عن طريق
النظام اآللي في الشركة لتفادي
ً
حدوث أي تجاوزات مستقبال.

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 2017م

 الهيكل التنظيمي للشركة:
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 العقود املبرمة:
 -1السوق املالية السعودية (تداول):
تم تجديد العقد مع تداول إلدارة سجل املساهمين للعام 2017م ،لتقديم خدمات األعمال الخاصة بتسجيل األسهم وحفظها
ً
وصيانتها وتحديث سجالتها وتسجيل تحويالتها ونقل امللكية ملساهمي الشركة وفقا لألنظمة واللوائح واإلجراءات املطبقة ،وتسري
ً
ً
هذه االتفاقية ملدة عام ميالدي واحد إعتبارا من تاريخ السريان وتجدد تلقائيا ملدة أو مدد مماثلة بنفس الشروط واألحكام ما
ً
لم يخطر أحد الطرفين غير ذلك قبل ثالثين يوما من إنتهائها.
 -2شركة نجم لخدمات التأمين:
ً
تم تجديد التعاقد تلقائيا مع شركة نجم لخدمات التأمين وهو عقد تقديم خدمات معاينة الحوادث املرورية التي تقع داخل
نطاق الحدود اإلدارية للمدن في اململكة العربية السعودية فقط ،وتحديد املسؤولية وتقدير األضرار وعمل التسعيرات الالزمة
ً
وسحب املركبات املتضررة إلى أماكن اإلصالح وفق املصرح لها به والتي يكون عميل الشركة طرفا فيها ،وكذلك تحويل بيانات
ً
السيارات لوثائق التأمين املصدرة بالشركة إلى نظام املرور ،ومدة هذا العقد سنة ميالدية واحدة ويتجدد تلقائيا ملدة سنة
ً
أخرى ما لم يطلب أحد الطرفين فسخه أو تعديله قبل تسعين يوما من انتهائه.
 -3عقود أخرى:
ً
عقود مع مقدمي الخدمة لعمالء التأمين الصحي للشركة باململكة العربية السعودية ،وأيضا يوجد عقود مع ورش وشركات
خدمات السيارات لخدمة عمالء تأمين املركبات باململكة ككل  .التعاقد مع شركة متخصصة في مجال تقنية املعلومات والبرامج
ً
( .)AIMSأيضا تم مؤخرا توقيع عدد من العقود مع الشركة خاصة ببعض الخدمات واملتطلبات النظامية والتي من شانها رفع
كفاءة العمل وتحسين األداء بشكل عام مثال ذلك (بروتيفيتي  ،علم املكننة  ،تأميني ......إلخ) وكافة هذه العقود لتسيير أعمال
الشركة.

 السجالت املحسابية:

ً
ً
تم إعداد القوائم املالية للشركة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2017م ،وفقا ملعايير التقارير املالية الدولية وليس وفقا للمعايير
املحاسبية املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية.
ومع ذلك فإن التأثير على القوائم املالية نتيجة لذلك يعتبر غير جوهري .وتحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية منفصلة لكل من
عمليات التأمين واملساهمينَّ ،
تقيد اإليرادات واملصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر املحاسبية ذات العالقة ،ويتم تحديد
أساس توزيع املصاريف الناشئة عن العمليات املشتركة من قبل اإلدارة وتعتمد من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.
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 الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر:
هناك عدد من املخاطر التي من املمكن أن تواجهها الشركة خالل مسيرتها في قطاع التأمين والتي نوردها كما يلي:
 -1تعتمد إدارة املخاطر في الشركة على مجموعة من السياسات واإلجراءات التي تعمل على إدارة املخاطر التي تتعرض لها الشركة وبصفة
يومية ومستمرة ،وبغرض تجنبها أو الحد منها.
 -2تتعرض الشركة ملخاطر مختلفة مثل مخاطر سعر السوق ،مخاطر السيولة  ،مخاطر إعادة التأمين ،مخاطر الجرائم املالية واحتدام
املنافسة بين شركات التأمين مع تعدد املنتجات وتفاوت األسعار ،واملخاطر الطبيعية مثل األمطار والسيول  ،وغيرها.
 -3يعتبر مجلس اإلدارة هو الجهة العليا واملسئولة عن إدارة املخاطر في الشركة بجانب األجهزة األخرى ،حيث يعمل مجلس اإلدارة على
توجيه وإصدار السياسات واملوافقات من أجل تحقيق أهداف الشركة ومن ضمنها سياسات ولوائح إدارة املخاطر ،كما تقوم لجنة
املراجعة الداخلية بمهام تقييم املخاطر املالية مع اإلدارة العليا.
 -4يأتي دور لجنة املخاطر كصمام أمان للشركة في إدارة املخاطر وذلك من خالل فهم املخاطر املرتبطة بالعمليات داخل الشركة وخارجها،
وتحديد طرق ووسائل إدارة املخاطر للشركة ودرجة تحملها والتدابير املتخذة للحد منها وإدارتها ،حيث أن مدير املخاطر بالشركة هو
املسئول عن تنسيق جميع األنشطة بإدارة املخاطر كما يعتبر جزء من املنظومة العامة بالشركة إلدارة املخاطر ويتمتع بكافة الصالحيات
للتواصل مع لجنة املخاطر.
 -5مراجعة ما تثيره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة املخاطر في الشركة.
فيما يلي شــرح مختصــر لحوكمة الشــركة فيما يتعلق باملخاطر التي واجهتها الشــركة حتى  2017/12/31وكيف تم تحييدها والتخفيف
منها ،بمتابعة لجنة إدارة املخاطر ومجلس اإلدارة ،والتي نوردها كما يلي :
أوال :حوكمة املخاطر:
تتمثل حوكمة املخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية املقررة ،و التي تستخدم الهيكل التنظيمي
الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية.
تتركز فلسفة الشركة في قبول املخاطر املقبولة واملعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية املتعلقة بإدارة وقبول املخاطر واملعتمدة من
مجلس اإلدارة.
تتعرض الشركة ملخـاطر التأمين ،إعادة التأمين ،املتطلبات النظامية ،اإلئتمان ،السيولة ،العمالت األجنبية ،أسعار العموالت ،ومخاطر
السوق.
 هيكل إدارة املخاطر:
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ،تقييم ،متابعة ،ومراقبة املخاطر.
 مجلس اإلدارة:
مجلس اإلدارة هو املسئول األول عن حوكمة املخاطر بالشركة ،من خالل الرقابة املركزية ،حيث يقدم املجلس التوجيه واملوافقات الالزمة
لالستراتيجيات والسياسات من أجل تحقيق أهداف الشركة املحددة واملعروفة.
P a g e 38 | 52

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 2017م

 اإلدارة العليا:
ً
اإلدارة العليا هي الجهة املسؤولة عن العمليات اليومية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية في حدود تعريف الشركة للمخاطر املذكورة مسبقا
من خالل التوجيه واملراقبة.
 لجنة املراجعة وإدارة الرقابة الداخلية:
يتم مراجعة عمليات إدارة املخاطر في جميع أقسام الشركة سنويا ،من قبل إدارة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع إدارة املخاطر في الشركة
والذي يفحص كفاية وصحة اإلجراءات ،ومطابقتها والتزام الشركة بهذه اإلجراءات ،وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بمناقشة نتائج جميع
التقييمات مع اإلدارة العليا ،وترفع تقاريرها إلى لجنة املراجعة.
 لجنة املخاطر وإدارة املخاطر:
إدارة املخاطر هي جهة رقابة داخلية مستقلة ،تعمل على الحفاظ على مراقبة العوامل الخارجية والداخلية والتنسق مع األقسام األخرى
داخل الشركة وبشكل مستمر ،لخلق ثقافة الوعي باملخاطر ،ودعم ورصد سياسات وإجراءات تطبيق األخطار املقبولة واملعتمدة لتحييد
املخاطر املقبولة للشركة.
الهدف الرئيس ي من إدارة املخاطر املالية في إطار إدارة الشركة هو حماية الشركة من األحداث التي تعوق تحقيق استدامة أهداف األداء
املالي ،بما في ذلك عدم استغالل الفرص.
ثانيا :املخاطر اإلستراتيجية:
املخاطر االستراتيجية هي املخاطر املتعلقة بزيادة رأس املال ،وتنتج هذه املخاطر عن القرارات التجارية السلبية ،أو التنفيذ غير السليم لتلك
القرارات ،وتتمثل إدارة هذه املخاطر في التوفيق بين الهدف االستراتيجي للشركة ،ووضع االستراتيجيات والحوافز ،وتخصيص املوارد لتحقيق
تلك األهداف مع جودة التنفيذ .تحدد الشركة األهداف والرؤى وتناقش بشكل دوري خطة العمل االستراتيجية لتحويل هذه األهداف
االستراتيجية إلى أهداف عملية مع ضمان توافر املوارد لتحقيق تلك األهداف .ويتم إجراء املراجعة الدورية لتقييم ومراقبة كل شكل من
أشكال املخاطر ،مقابل األهداف املحددة مسبقا.
ثالثا :املخاطر التشغيلية:
املخاطر التشغيلية هي املخاطر املتعلقة باألنشطة التشغيلية للشركة ومنها:
 مخاطر التأمين:
املخاطر التش ــغيلية هي املخاطر املتعلقة باألنش ــطة التش ــغيلية للش ــركة ،وفي قلب املخاطر التش ــغيلية هي تلك املخاطر التي تنش ــأ من عقد
التأمين .إن املخاطر املدرجة تحت عقد التأمين تتمثل في احتمالية وقوع الحدث املؤمن عليه مع عدم امكانية تحديد القيمة الناتجة من
املطالبة كما هو الحال في طبيعة عقود التأمين ،فإن هذه املخاطر عشـ ـ ـ ــوائية الحدوث وغير متوقعة .إن املخاطر الرئيسـ ـ ـ ــية التي تواجهها
الش ـ ــركة من هذه العقود هي وقوع الحدث املؤمن عليه ومبلغ املطالبة .يمكن تقليل مخاطرة الش ـ ــركة في الخس ـ ــائر بتنويع هذه املخاطر في
محفظة واسعة من العقود بحيث تقلل من اثرها فيما لو وقع الحدث بشكل منفرد.
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ان االجراءات والســياســات املتعلقة باالقســاط واالكتتاب وحدودهما ،ووضــوح صــالحيات االكتتاب هي التي تنظم بشــكل دقيق االشــخاص
املخولين واملس ـ ـ ـ ــؤولين الختيار عقود التأمين واعادة التأمين ووفقا ألية ظروف ويتم التأكد من تطبيق هذه النظم بش ـ ـ ـ ــكل دوري كما تتم
مراقبة التطورات في السوق العالمي واالقليمي واملحلي إذا ما تطلب األمر ،ويتم التفاعل مع هذه التطورات وترجمتها الى أسس االكتتاب.
الخطوات األولية ملراقبة وتحييد مخاطر التـأمين تتمثل في تحويل مخاطر التأمين إلى طرف ثالث من خالل عمليات (إعادة الـتأمين) ،حيث
تعمل شركات إعادة التأمين وفق أسس (نسبية) و(غير نسبية) ،مع حدود احتفاظ تختلف باختالف خط التشغيل بالشركة .إنفاذ عقود
إعادة التأمين يتم بص ـ ــور وطرق مختلفة ،لذلك فأن الش ـ ــركة ال تعتمد على معيد تأمين واحد أو إتفاقية إعادة تأمين منفردة ،وحيث إن
إتفاقيات إعادة التأمين تعمل على تقليل املخاطر وتحييدها بقدر اإلمكان ،وبالرغم من أن الش ـ ـ ــركة لديها إتفاقيات إعادة تأمين فإن ذلك
ال يعفي الش ـ ــركة من مس ـ ــئولياتها تجاه (حامل الوثيقة) األص ـ ــلي ،وهي وفقا لذلك مواجهة بمخاطر التأمين في حالة فش ـ ــل معيد التأمين في
تنفيذ مسئولياته املتضمنة في إتفاقية إعادة التأمين.
تقوم الشــركة بتقليل وتحييد أخطار التأمين من خالل عقد إتفاقيات تأمين مع شــركات ذات مصــداقية وكفاءة مالية ال تقل عن (، )BBB
وتتم مراجعة الكفاءة املالية لش ـ ــركات إعادة التأمين وفق أس ـ ــس ثابتة ومتفق عليها ،وبص ـ ــورة س ـ ــنوية ،وتتم مراجعة املركز املالي لش ـ ــركة
إعادة التأمين قبل توقيع أي أتفاقية إعادة تأمين معها.
يتم التحكم في مخاطر(اإلحتياطي) من خالل املراقبة املسـ ــتمرة ملخص ـ ـصـ ــات مطالبات التأمين التي تم تقديمها ولكن لم يتم تسـ ــويتها بعد
وبتعديل املبلغ إذا رأت ضرورة لذلك.
 oمخاطر تأمين املمتلكات:
تمثل عقود تأمين املمتلكات الخطر الرئيس ي في األضرار من الحريق وغيرها من املخاطر الناجمة واملتعلقة بها وبالرجوع إلى قيمة
االستبدال أو أساس التعويض مع القيم املناسبة ملصلحة املؤمن عليه.
تعتبر تكلفة إعادة بناء أو ترميم املمتلكات املتضررة ،والوقت املستغرق للبدء بالعمليات في حالة حدوث توقف عن العمل من
العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى املطالبات.
وتعتبر الشركة أيضا الحقائق املحيطة التالية للخطر الذي تم اإلكتتاب له ،على سبيل املثال طبيعة الخطر ،التعرض للخطر
الكامن في مواجهة الكوارث الطبيعية واملخاطر األخرى التي يجري تناولها في نفس املكان للحفاظ على مراقبة وتركيز أكثر لتلك
املخاطر ،وألغراض إعداد دراسات املسح والتحقق من املخاطر ما قبل االكتتاب ،إلخ.
فيما يتعلق بتراكم الحجوزات املتعلقة باملمتلكات ،يتم تغطيتها من خالل إتفاقيات إعادة التأمين التناسبي.
 oاملركبات:
بالنسبة للتأمين على املركبات ،تتمثل املخاطر الرئيسية في املطالبات املتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية والتلف في ممتلكات
أي طرف ثالث إضافة الى املركبات املؤمنة .يعتبر مستوى التعويضات املحتملة لدى املحاكم فيما يتعلق بتعويضات الوفاة
واالصابات الجسدية ومستوى التلف في املمتلكات من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى املطالبات.
لدى الشركة تغطية إعادة تأمين عن أخطار الخسائر املضاعفة الناتجة عن تضرر أكثر من مركبة في الحادث الواحد.
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 oالحوادث العامة والتعويض عن حوادث العمل:
يتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث العامة مثل فقدان املال ،الحوادث الشخصية ،تعويضات العمال ،السفر،
مسؤولية الطرف الثالث والتعويضات املهنية .إن حجم الخسائر أو األضرار والتعويضات التي تقرها املحكمة واملحتملة تجاه انواع
االلتزام هو من العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى املطالبات .تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة التأمين من خالل اإلتفاقيات
النسبية لتقليل املخاطر وفقا لرغبة الشركة.
 oالتأمين البحري:
يعتبر العنصر الرئيس ي للخطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف البضاعة املؤمن عليها أو التلف في جسم السفينة بسبب
الحوادث املختلفة مما يؤدى إلى مطالبات للتعويض عن الخسارة الكلية أو الجزئية .إن مدى الخسارة أو الضرر هو العامل
الرئيس ي الذي يؤثر على مستوى املطالبات.
يتم التأمين على املخاطر التي تنشأ من داخل من اململكة العربية السعودية .تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة التأمين من خالل
اإلتفاقيات النسبية واعادة تأمين فائض الخسارة.
 oالتأمين الطبي:
تم تصميم إستراتيجية إكتتاب التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع املخاطر بشكل جيد من حيث نوع املخاطر ومستوى
املزايا املؤمن عليها ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات واملناطق الجغرافية ،وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين
االعتبار الظروف الصحية الحالية ،واملراجعة االعتيادية ،واملطالبات الفعلية ،وسعر املنتج ،واإلجراءات التفصيلية ملتابعة
املطالبات .كما تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على املتابعة الجادة والنشطة للمطالبات ،وذلك لتقليل املخاطر املستقبلية وغير
ً
املتوقعة والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الشركة .يتم تغطية املخاطر التي تتناسب وفائض الخسارة (على أساس املخاطر املترتبة).
ويوجد لدى الشركة إتفاقيات نسبية وغير نسبية للحد من الخسائر املتعلقة بأي مطالبة فردية وبحد أقص ى  500,000ريـال
سعودي خالل فترة سريان وثيقة التأمين.
 oالتأمين الهندس ي:
يندرج ضمن األعمال الهندسية كافة مخاطر التشييد وكافة مخاطر املقاولين ووثائق التأمين والتأمين السنوي عن أعطال املاكينات
وكافة مخاطر املاكينات وتوقف العمل نتيجة ألعطال املاكينات .إن اختيار املخاطر واإلكتتاب املناسب هو معيار ربحية هذا القطاع.
ويتم تغطيتها بشكل كاف من خالل اتفاقيات إعادة التأمين الهندسية النسبية منها وغير النسبية.


مخاطر إعادة التأمين:

إن مقياس مراقبة املخاطر الرئيس ي بالنسبة ملخاطر التأمين يكمن في تحويل هذه املخاطر الى طرف ثالث من خالل اعادة التأمين .يتم وضع
عملية اعادة التأمين املسندة بأساس نسبي وغير نسبي مع حدود احتجاز مختلفة تبعا لخطوط االعمال .يتم تنويع عقود اعادة التأمين
بحيث ال تكون الشركة معتمدة على معيد تأمين منفرد أو عقد اعادة تأمين منفرد.
يستخدم (إعادة التأمين) الدارة مخاطر التأمين ،بالرغم من ان الشركة لديها ترتيبات إعادة تأمين إال أن هذا ال يعفي الشركة من مسؤوليتها
كمؤمن رئيس ي وبذلك فإن التعرض ملخاطر االعتماد ال يزال قائما بالنسبة العادة التأمين املسند الى الحد الذي يكون عنده معيد التأمين
غير قادر على الوفاء بمسؤوليته ضمن ترتيبات اعادة التأمين .تقلل الشركة من مخاطرة االئتمان بالدخول في ترتيبات اعادة تأمين مع
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معيدي تأمين ذوي تصنيف إئتماني جيد يتم مراقبته على اساس دوري .يتم النظر في السمعة االئتمانية ملعيدي التأمين بشكل سنوي وذلك
بمراجعة قوتهم املالية قبل انهاء أي عقد معهم .تتم مراقبة مخاطر االحتياطي بمراقبة املخصصات ملطالبات التأمين التي تم تسليمها ولم
تتم تسويتها بشكل منتظم وبتعديل هذا املخصص اذا دعت الحاجة لذلك.
 -1مخاطر معالجة املطالبات ومخصصاتـهــا:
تتعامل الشركة مع مخاطر معالجة املطالبات ودفعها لحاملي وثائق التأمين على أساس سياسة التغطية .وتقوم الشركة بتخفيف
الخطر من خالل مراجعة السياسات املتعلقة باألخطار للتعامل مع نوع وحجم املطالبات ،كما أن جميع السياسات واإلجراءات
تخضع للمراجعة على أساس دوري .ويتم اإلستعانة بمعيدي التأمين أيضا للمشاركة في تغطية املطالبات من خالل أخذ املوافقات
الالزمة للتخفيف من نسبة التحمل من تلك املطالبات.
كما أن الشركة لديها سياسات وإجراءات للتخفيف من مخاطر عدم كفاية مستوى املطالبات ،ويتم إجراء التقييمات الكافية في
ضوء األحكام النوعية لتحديد املسؤولية وقيمة املطالبات النهائية املقدرة للمطالبات املبلغ عنها وكذلك املتكبدة ولم يبلغ عنها في
حينها ،وعالوة على ذلك ،يقوم الخبير االكتواري الخارجي املستقل في توصياته للشركة ومن خالل الدراسات الشهرية أيضا بتقييم
ً
مدى كفاية احتياطيات الشركة التقنية لضبط مستوى االحتياطي .وتقوم الشركة أيضا بإجراء اختبارات معينة من حين الى آخر
ملراقبة مستوى االحتياطي ومدى تحمله للمطالبات الواردة وإلجراء التعديالت الالزمة ،إن وجدت.
 -2املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية:
تخضع عمليات الشركة ملتطلبات األنظمة املحلية في اململكة العربية السعودية .إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على
املوافقات ومراقبة النشاطات فحسب ،بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس املال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل
ً
شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير املتوقعة عند نشوئها .في رأي اإلدارة ،الشركة فعليا تمتثل ملتطلبات األنظمة .
نذكر في هذا السياق أنه سبق أن تم منع الشركة بواسطة مجلس الضمان الصحي التعاوني من إصدار وثائق التأمين الطبي
واستمر التوقف ملدة  75يوما  ،بعد أن أبدا مجلس الضمان الصحي بعض املالحظات على نشاط إصدار التأمين الصحي بالشركة
 ،وقد استجابت الشركة ملعالجة ذلك بعمل حلول إيجابية على هذه املالحظات وأكدت إلتزامها الفعلي بنظام الضمان الصحي
التعاوني ولوائحه التنفيذية بمزيد من اإلجراءات اإلدارية وقد تم رفع الحظر بالفعل بتاريخ 2017/8/20م مما أدى لتقليل املخاطر.
 -3مخاطر أخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم:
ال تستطيع الشركة أن تضمن عدم حدوث حاالت سوء سلوك من قبل موظفيها ،في إطار ممارستهم ألعمالهم ،ال سيما أعمال
الغش واألخطاء املتعمدة او الغير متعمدة ،وكذلك اإلخفاق في توثيق املعامالت بصورة فعالة ،وعدم الحصول على املوافقات
النظامية الداخلية املطلوبة للقيام بإجراء معين ،وقد ينتج عن سوء سلوك املوظف أو خطأه مخالفة األنظمة املرعية من قبل
الشركة ،مما يؤدي الى عقوبات نظامية ،أو مسؤلية مالية ،أو أضرار جسيمة بسمعة الشركة .تقوم الشركة بمجابهة هذه املخاطر
وتخفيفها عن طريق تطبيق (الئحة حسن السير والسلوك) الخاصة بالشركة على العاملين بالشركة ،مع إقرارهم بقراءتها وفهم
ما جاء فيها ،وباملراقبة املستمرة للعاملين ،وفي حالة اكتشاف أي سوء سلوك يتم إجراء التحقيق الالزم وتتخذ اإلجراءات التأديبية
و /أو اإلجراءات النظامية.
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 -4مخاطر املوارد البشرية:
تعتبر الكوادر البشرية من أهم عوامل النجاح ألي منشأة ،ولذلك فإن انهاء عقود املوظفين األكفاء من أكبر املخاطر املحتملة التي
قد تواجهها الشركة ،إال أن الشركة مستمرة بسياسة التدريب والتأهيل للموظفين الحاليين واملستقبلين ،إلى جانب رصد املكافآت
والزيادات والحوافز السنوية لتشجيع املوظفين على االستمرار في الشركة .وحيث أن السعودة تعتبر عامل أساس ي ويقوم بمتابعته
املشرع ،ولذلك فإن اإلدارة العليا بالشركة لديها الخطة املناسبة لتحسين وتحقيق النسب املطلوبة نظاما للسعودة في الشركة،
وتراقب إدارة املوارد البشرية في الشركة وترسل تقاريرها بصفة منتظمة إلى اإلدارة العليا ،واملخاطر املتعلقة بالسعودة تعتبر عالية
نسبيا ولكنها تحت املراقبة.
ال زالت هنالك بعض الوظائف الشاغرة في الشركة حيث أن الشركة تسير في إتجاه (الدمج) مع شركة تأمين أخرى ،والوظائف
الشاغرة هذه اتفق على أنها تكون من نصيب تلك الشركة.
 -5مخاطر تقنية املعلومات:
إن املخاطر التقنية واألخطاء البشرية في األعطال التقنية تعد من أهم املخاطر املحتملة والتي تعمل الشركة على مواجهتها عن طريق
تطويراألجهزة والتقانة بشكل دوري ،وملواكبة التطور الهائل في التقنيات الحديثة.
يعتمد نشاط الشركة وبشكل أساس ي على مقدرة نظام تقنية املعلومات بها على القيام بعدد هائل من العمليات التقنية في وقت
ما ،وبصفة مستمرة  ،خاصة عندما تكون تلك العمليات معقدة  ،بسبب زيادة حصة الشركة وبالتالي الزيادة امللحوظة في العمليات.
وتحدث املخاطر عندما تواجه األنظمة اإلليكترونية في الشركة أي فشل أو قصور أو خروج كامل عن النظام أو فيروسات أو
إختراق أو أي نوع من الجرائم اإللكترونية التي تؤثر على سالمة نظام املعلومات بالشركة ،أوتؤثر على البيانات املوجودة  ،أوعلى
طرق األتصال،أو بحدوث أي عطل في أنظمة أي فرع من فروع الشركة أو أي جهة ذات العالقة معها .وفي حالة حدوث أي من هذه
املخاطر ستتأثر الشركة بصورة سلبية وربما تتعرض سمعتها للضرر.
تقلل الشركة هذه من املخاطر بوضع لوائح وإجراءات إدارية ،وببناء نظام تقني كاف وفعال ،و بنية تحتية للشبكة واإلتصال،
وباملحافظة على مستويات مناسبة من الحماية لتجنب التعرض ألي هجمات إلكترونية ،وتقوم الشركة باستعمال تقنيات إستعادة
معلومات عند حدوث الكوارث لضمان الحصول على البيانات املستردة إذا فشلت أعمال الحماية.
ً
رابعا :املخاطر املالية:
تتكون األصول واملطلوبات املالية الرئيسية للشركة من النقد وما في حكمه ،والودائع قصيرة األجل ،وأقساط وأرصدة التأمين املدينة،
وأقساط مستحقة من أطراف ذات عالقة ،واملطلوبات من أطراف ذات عالقة ،حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية ،األصول
األخرى ،وإستثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،الوديعة النظامية ،وإجمالي املطالبات تحت التسوية،
وذمم دائنة ومطلوبات أخرى ،ويمكن تصنيف املخاطر املالية حسب ما يلي:
 -1مخاطر أسعار العموالت:
تنشأ مخاطر أسعار العموالت نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت ،مما يؤثر على األرباح املستقبلية ،أو القيم العادلة لألدوات املالية.
تتعرض الشركة ملخاطر أسعار العموالت بشأن النقد وما في حكمه ،والودائع قصيرة األجل ،واالستثمارات املتاحة للبيع ،واملحتفظ
بها لتاريخ االستحقاق ،والوديعة النظامية .تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار
العموالت.
P a g e 43 | 52

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 2017م

ليس على الشركة أي إلتزامات غير مرتبطة بعمولة.
استثمارات الشركة املرتبطة بعمولة و ير املرتبطة بعمولة وتواريخ استحقاقها كما في  31ديسمبر 2016م و  31ديسمبر 2017م
كما يلي:
استثمارات الشركة املرتبطة وغير املرتبطة بعمولة للشركة ألقل من سنة مبلغ وقدره مائة خمس وستين مليون ريال سعودي
( 165,000,000.00ريال) ،من سنة إلى أقل من خمس سنوات مبلغ ثمانية وأربعين مليون ريال سعودي ( 48,000,000.00ريال)،
أكثر من خمس سنوات مبلغ وقدره تسعة مليون ريال ( 9,000,000.00ريال) أستثمارات غير مرتبطة بعمولة مبلغ وقدره تسعة
وثمانين مليون ريال سعودي ( 89,000,000.00ريال )
ال يوجد فرق جوهري بين إعادة التسعير وتواريخ االستحقاق باستثناء بعض االستثمارات املحتفظ بها لتاريخ االستحقاق والتي
تخضع ملعدالت عمولة على أساس (السايبور.)SIBOR
اإلستثمار الكلي كما في  31ديسمبر 2017م وصل إلى مبلغ مائتان وتسعة عشر مليون ريال ( 219,000,000.0ريال) بقيم متغيرة
خالل السنة .والدخل الكلي الناتج من اإلستثمار خالل العام 2017م بلغ سبعة مليون ريال (7,000,000.00ريال ).
 -2مخاطر اإلئتمان:
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة
مالية .تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة ائتمانية جيدة .وتكمن سياسة
الشركة بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم على اساس االئتمان للتحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية .إضافة
إلى ذلك ،تتم مراقبة املبالغ املستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة ملخاطر الديون
املعدومة .فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الودائع ألجل والحسابات الجارية ،تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجارية
ذات مركز مالي قوي وتصنيف ائتماني جيد.
وتسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق الوكالء والوسطاء عن طريق وضع حدود االئتمان للعمالء األفراد والسماسرة
ومراقبة الديون غير املسددة .ال توجد تركيزات كبيرة من مخاطر االئتمان داخل الشركة .تحتفظ الشركة بأرصدتها البنكية
واستثماراتها طويلة األجل مع بنوك ذات تصنيف استثماري وائتماني جيد.
تتعامل الشركة مع معيدي تأمين ذو سمعة عاملية وتصنيف إئتماني جيد .ذو تصنيف إئتماني من نوع ( )BBBعلى األقل.
انضمت الشركة إلي السعودية للمعلومات اإلئتمانية (سمة) ،وعند الدخول في عقد تأمين ،يتم الحصول على موافقة املؤمن ،وفي
حال مخالفة شروط اإلئتمان ،يحق للشركة اإلبالغ عن املؤمن إلى سمة.
الحد األقص ى للتعرض ملخاطر اإلئتمان على األصول املالية في  31يسمبر 2017م هو  510مليون ريال( .كان في حدود  470مليون
ريال في 2016/12/31م).
هنالك مبلغ قيمته  31.4مليون ريال سعودي مستحق على (الشريك األستراتيجي) ،وهو أحد مساهمي الشركة بما نسبته . %23.5
ويعتبر هذا املبلغ من الحسابات املستحقة في الوقت الراهن ،في حين أن  16.7مليون ريال سعودي سيتم دفعها مقابل اعتمادات
شراء محفظة .وعليه يبلغ صافي مخاطر االئتمان  14.76ريال سعودي  .ولم يسدد الشريك اإلستراتيجي املبلغ املذكور حتى تاريخ 30
يونيو 2017م حسب ما التزم به ،وسبب ذلك مشاكل في السيولة ،وقد تقدم الشريك اإلستراتيجي ملؤسسة النقد العربي السعودي
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وبتاريخ خالل يناير 2017م للحصول على موافقة (ساما) على بيع جزء من أسهمه في الشركة لسداد املبلغ ،لذلك هنالك مخاطر
تتعلق باسترداد كامل املبلغ وبسبب التأخير في دفع املبلغ أو جزء منه ،ومازالت الشركة تتابع موضوع السداد مع هذا (الشريك
األستراتيجي) .وقد تحصلت الشركة على موافقات من (ساما) ومن هيئة السوق املالية لبيع أسهم هذا الشريك لسداد ما عليه من
مديونية ،واآلن يقوم (الشريك األستراتيجي) بعمل إجراءات لبيع أسهمه وفقا لتوجيهات هيئة السوق املالية السعودية.
إجمالي التعرض للصكوك ( 22.3مليون) منها حوالي  ٪ 97في األوراق املالية املحلية التي تخضع ملتطلبات النظام املحلية ،ومع ذلك
لم يتم تصنيف هذه الصكوك.
حسب إفادة إدارة الشركة بأن أرصدة املبالج املستحقة املتأخرة الدفع ترجع إلى سببين:
أ .تم تعليق الرصيد املستحق على الشريك اإلستراتيجي كجزء من تحويل املحفظة.
ب .اإلسترداد البطيء من الحساب الحالي بسبب حالة السوق الراهنة.
 -3مخاطر السيولة:
ً
مخاطر السيولة ،وتعرف أيضا بمخاطر التمويل ،وهو الخطر الناتج عن عدم مقدرة الشركة على توفير االموال الكافية لسداد
التزاماتها املرتبطة بعقود التأمين .مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي في وقت مناسب ،أو بسعر قريب من
قيمتة العادلة .تتم مراقبة متطلبات السيولة بصفة دورية ،وتقوم اإلدارة بالشركة بالتأكد من توفر السيولة الكافية ملواجهة أية
ارتباطات عند نشوئها .لدى الشركة سيولة كافية ،وبالتالي ال تلجأ إلى االقتراض في سياق األعمال العادية.
إن كافة مطلوبات الشركة املالية تستحق السداد في غضون سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املالي .بلغ استحقاق أصول الشركة
في أقل من سنة واحدة مبلغ  416مليون ريال وأكثر من سنة بمبلغ  91مليون ريال .ليس على الشركة أي استحقاقات مرتبطة
بعمولة.
ً
االلتزامات التعاقدية املستحقة ملدة  12شهرا في ديسمبر  2017بمبلغ  233مليون ريال سعودي ( 229ريال سعودي  31ديسمبر
ً
 .)2016إن آجال استحقاق الشركة لاللتزامات التعاقدية ألكثر من  12شهرا كما في  31ديسمبر  1977هي ال ش يء (الش يء في ديسمبر
.)2016
يشير ما سبق إلى أن الشركة في وضع جيد ملطابقة تواريخ استحقاق األصول واملطلوبات الخاصة بها .كما أن الشركة تأخذ بعين
اإلعتبار نفس األمر مع أخذ أي أسهم أو مراكز ضمان دين لتجنب أي تأثير سلبي على هامش املالءة.
وتقوم الشركة بالتخفيف من مخاطر السيولة من خالل مراجعة استحقاقات األصول واملطلوبات وإعداد تحاليل مالية على أساس
ربع سنوي.
 -4مخاطر العمالت:
تمثل مخاطر العمالت املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي .تتم املعامالت الرئيسية
للشركة بالريـال السعودي  .تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر ملحوظة بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي
 ،وعليه ال تتعرض الشركة ملخاطر العمالت األجنبية.
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تم تصنيف أصول عمليات املساهمين كما في  31ديسمبر  2017خاضعة ملخاطر العمالت كنقد ومقابل نقدي بقيمة 4,110,481
ريال سعودي ،تعادل ( 1,096,128دوالر أمريكي) ،وإستثمارات متاحة للبيع بالعملة بقيمة  2,067,061ريال سعودي  ،وتعادل
( 551,216دوالر أمريكي).
 -5مخاطر أسعار السوق:
إن مخاطر أسعار السوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة لألداة املالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ،سواء كانت هذه
التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه األداة املالية أو بالجهة املصدرة لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات املالية
املتداولة بالسوق.
ال يوجد لدى الشركة استثمارات كما في  31ديسمبر 2017م يحتمل أن تتعرض ملخاطر أسعار السوق نتيجة لعدم التأكد من القيمة
املستقبلية لألوراق املالية املستثمر فيها .تقوم الشركة بالحد من طبيعة مخاطر السوق هذه وذلك بتوزيع محفظتها االستثمارية
واملتابعة الجادة للتطورات في السوق .لشركة ال تحوط تعرضها ملخاطر العمالت األجنبية.
الشركة ليس لديها أي عوائد سالبة من األسهم خالل الفترة كما في  31ديسمبر 2017م
خامسا :مخاطر إدارة رأس املال:
تهدف الشركة من إدارة مخاطر إدارة رأس املال إلى التالي:
ً
 االمتثال ملتطلبات رأس املال لشركات التأمين على النحو املبين في النظام  .إن رأس املال املدفوع الحالي للشركة وفقا للمادة رقم ()3
من النظام.
 حماية مقدرة الشركة على االستمرار وحتى تتمكن من االستمرار في تقديم عوائد للمساهمين وفوائد ألصحاب املصلحة اآلخرين.
 توفير عائد مناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى املخاطر.
ً
وفقا للمادة  66من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين ،يجب على الشركة أن تحافظ هامش مالءة يعادل األعلى من الطرق الثالثة التالية:
 100 مليون ريـال سعودي كحد أدنى ملتطلبات رأس املال.
 قسط هامش املالءة.
 مطالبات هامش املالءة.
كما في 2017/13/31م فإن الشركة قد حققت متطلبات رأس املال املفروضة نظاما بنسبة هامش مالءة مالية وقدره .%114
تحسن هامش املالءة املالية بالشركة خالل العام 2017م بتحسين النتائج التشغيلية ومقبولية ملف األصول ،إضافة إلى ذلك فإن الشركة
قد قامت بإجراءات ملشروع (أندماج) محتمل وقامت بعمل (إجراء إرضاء املتلطبات القانونية واملالية والتقنية للشركة املستهدفة الش يء
الذي من املتوقع أن يحسن من هامش املالءة املالية للشركة.
سادسا :املخاطر املتعلقة بمشروع الدمج مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني:
في إجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد بتاريخ 1438/05/11هـ ،املوافق 2017/02/28م أصدر مجلس اإلدارة قراره باملوافقة على توقيع (مذكرة
تفاهم) غير ملزمة ملشروع (دمج) محتمل مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني ،وهي شركة مساهمة عامة مسجلة في اململكة العربية
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السعودية ،فيما بعد وبتاريخ 1438/05//11هـ املوافق  28فبراير 2017م وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة األهلية ،للبدء
في التفاهمات والدراسات ملشروع الدمج املقترح  ،وفي 1438/09/25هـ املوافق 2017/06/20م وقعت الشركة أيضا مذكرة تفاهم جديدة
مع األهلية لصياغة بنود الدمج وتم اإلتفاق بين الطرفين على إجراء إرضاء املتطلبات املالية (  ،)Financial Due Diligenceوالقانونية
( )Legal Due Diligenceوالتقنية  Technical Due Diligenceللشركتين .وتنتهي مذكرة التفاهم هذه بتوقيع إتفاقية الدمج أو إنقضاء
عشرين أسبوعا من تاريخ التوقيع على املذكرة أيهما أقرب ،ولألطراف الحق في إنهاء مذكرة التفاهم هذه بإخطار مكتوب مدته ثالثين يوما
ً
من الطرف الراغب في اإلنهاء إلى الطرف اآلخر .وفي 2017/11/06م وافق مجلس اإلدارة على تمديد مذكرة التفاهم ملدة عشرين أسبوعا
أخرى.
في نهاية عام 2017م وصلت الشركتان إلى مرحلة ختام إجراءات إرضاء ملتطلبات (  )Due Diligenceاملالية والقانونية والتقنية ،ألجل تقييم
فوائد مشروع الدمج .بعد نهاية 2017م تقدمت الشركتان في (مشروع الدمج) ،وفي طور تقييم الشركتين.
نظام التشغيل وهيكلة الشركة األهلية للتأمين التعاوني يشبه نظام التشغيل وهيكلة الشركة (إتحاد الخليج) والشركتان تحكمهما نفس
دائرة اإلختصاص النظامي ،وبالتالي تنتمي الشركتان لنفس نظام اإلقتصادي الكلي ،وبيئة السوق ،واملخاطر النظامية والتشغيلية ،لذلك
فإن شكل املخاطر سوف يتغير بصورة واضحة وملموسة بعد إكمال مشروع الدمج ،نسبة للتحديات املتعلقة بالتوافق واإلنسجام من
حيث اإلستراتيجيات وفلسفة اإلدارة ومصالح أصحاب املصلحة ،ونسبة لتقليل نسب الحصص للمساهمين األساسيين في شركة إتحاد
الخليج إلخ ،إضافة إلى األمور املتعلقة بالتشغيل مثل كفاية اإلحتياطيات ،الخصوم املسجلة ،إدارة عالقات إعادة التأمين ،تقليل عدد
العاملين ،إضافة إلى تحديات أخرى والتي قد تعيق رسملة القيمة املتوقعة للمعاملة.
إدارة الشركتين وبرعاية مجلس ي إدارتيهما قد خططتا لوضع الخطة موضوع التنفيذ لتحقيق األهداف املرتقبة للمشروع من خالل زيادة
حجم املساهمين لكال الشركتين والحفاظ على القيمة من خالل التعاون بينهما لتمكين الشركة الناتجة عن اإلندماج كشركة موجهة
لصالح العمالء.
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 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة املراجعة في مدى كفاية
الرقابة الداخلية في الشركة:
يتم إعداد خطط العمل السنوية من قبل إدارة الرقابة الداخلية ويتم مناقشتها وإعتمادها من قبل "لجنة املراجعة"
املنبثقة من مجلس اإلدارة والتي تشرف مباشرة على جميع أعمال املراجعة والرقابة الداخلية ومنها املراجعة السنوية
لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية للشركة.
ّ
وتعقد لجنة املراجعة  6إجتماعات سنوية رئيسية – وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
ً
وتقوم اللجنة بمراجعة النتائج املالية للشركة الربع سنوية ومناقشتها مع إدارة الشركة ،كما تقوم اللجنة أيضا بمراجعة
فعالية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة متمثلة في العديد من أوجه املراجعة والتوجيه وبالتنسيق مع إدارة
الرقابة الداخلية وإدارة الشركة ولضمان تطبيق وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة بالضبط الداخلي بالشركة.
وقد تم إصدار العديد من تقارير الرقابة الداخلية الربع سنوية لجميع فروع الشركة الرئيسية خالل العام  ،2017كما تم
ً
عرض تلك التقارير على لجنة املراجعة بعد توثيق ردود اإلدارات عليها أيضا ..وقد ساهمت إدارة الرقابة الداخلية وتحت
إشراف لجنة املراجعة في معالجة وتحسين اإلجراءات املتبعة للعديد من إدارات الشركة مما ساهم في تفعيل إجراءات
الضبط الداخلي بشكل عام وتحسين أداء األعمال بشكل عام آخذين في اإلعتبار تعليمات الجهات الرقابية.
وحيث أن هناك مستويات متعددة لتأكيد فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية تقوم بها لجنة املراجعة وإدارة الرقابة
الداخلية ومن خالل الفحص املستمر املتمثل في تطبيق خطط العمل السنوية ً
وبناء على التقاريرالتي صدرت خالل العام
 ....فقد أظهرت نتائج املراجعة السنوية التقدم امللحوظ في إجراءات الرقابة الداخلية ،كما تعمل إدارة الرقابة
الداخلية تحت إشراف لجنة املراجعة لتحسين مستوى الرقابة الداخلية باستمرار.
ً
وبناء على ما ورد – فال يوجد لدى لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة أي ضعف أو تحفظ جوهري في نظام الرقابة
الداخلية بالشركة .كما ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وبين قرارات مجلس اإلدارة.
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 الئحة حوكمة الشركات:
قامت الشركة بتطبيق جميع األحكام اإللزامية الواردة بالئحة حوكمة الشركات في اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب
القرار رقم  2017-06-08وتاريخ 1438/05/16هـ املوافق 2017/02/13م .بإستثناء بعض األحكام اإلسترشادية اآلتية والتي لم تطبق خالل العام 2017م:

أسباب عدم

املادة نص املادة
39

التطبيق
مادة إسترشادية

التدريب:
يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ووضع البرامج الالزمة لذلك ،مع مراعاة ما يلي:
ً
 )1إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املعينين حديثا للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها  ،وبخاصة ما يلي:
أ .إستراتيجية الشركة وأهدافها.
ب .الجوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.
ج .التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.
د .مهام لجان الشركة واختصاصاتها.
 )2وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية
مهاراتهم ومعارفهم في املجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.

54

تكوين لجنة املراجعة:

87

املسؤولية اإلجتماعية:

فقرة إسترشادية

ً
ً
يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا مستقال.

مادة إسترشادية

تضع الجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوزان بين أهدافها التي يصبو املجتمع إلى تحقيقها
بغرض تطوير األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع.

88

مادة إسترشادية

مبادرة العمل اإلجتماعي:
يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي ،ويشمل ذلك ما يلي:
 )1وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي ،ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه.
 )2اإلفصاح عن أهداف املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.
 )3اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
 )4وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركة.

95

مادة إسترشادية

تشكيل لجنة حوكمة الشركات:
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات ،فعليه أن يفوض إليها االختصاصات املقررة بموجب املادة  94من هذه الالئحة ،وعلى هذه اللجنة
ً
متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ،وتزويد مجلس اإلدارة ،سنويا على األقل ،بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

وتعطي الشركة أولوية قصوى واهتمام كبير بتنفيذ كل املتطلبات التي تفرضها الحوكمة والنظم ذات العالقة ،وملجلس اإلدارة الدور األساس ي
واملحوري في ذلك ،كما تؤكد الشركة على عظيم اهتمامها باملراجعة املستمرة للممارسات واألنشطة املنفذة في الشركة لضمان تطبيق كافة
املعايير واإلجراءت والنظم السائدة واملتطلبات الشرعية التي يفرضها النظام ،واملتعلقة بالحوكمة بصفة خاصة.
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 اإلقرارات:
من منطلق املسؤولية املوكلة إلى مجلس اإلدارة وحرصه على إستمرارية الشركة والحفاظ عليها من أجل الهدف الذي أسست
من أجله ،فإنه وفي ظل املعلومات التي قدمت له من إدارة الشركة يؤكد ما يلي:

م
أ
ب
ج
د

هـ

نوع اإلقرار
سجالت الحسابات
نظام الرقابة الداخلية
االستمرارية
عقد ذو مصلحة جوهرية مع أعضاء
مجلس اإلدارة أو التنفيذيين تكون
ً
الشركة طرفا فيه
القروض على الشركة

تأكيد الشركة ومجلس اإلدارة
تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.
نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
فيما عدا العقود التي تم ذكرها في فقرة "عقود مع جهة ذات عالقة" ال يوجد أي عقد ذو
ً
مصلحة أو كانت الشركة طرفا فيه أو توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو
املدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
ال يوجد أي قروض على الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م.

 اعتماد القوائم املالية:
تم اعتماد القوائم املالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  22مارس 2018م املوافق  05رجب 1439هـ.
وقد تضمن تقرير الفحص املحدود ملراجعي الحسابات املستقلين حول القوائم املالية األولية لفت اإلنتباه إلى:

 إيضاح رقم  3و  7ب للقوائم املالية األولية املوجزة املرفقة؛ لدى الشركة صافي أرصدة مدينة قائمة بقيمة 14.76
مليون ريال سعودي مطلوبة من شركة إتحاد الخليج القابضة ،املساهم الرئيس ي بالشركة .لم يتم تسوية صافي الذمم
املدينة حتى تاريخ املركز املالي .شركة اتحاد الخليج القابضة تسعى لبيع أسهمها في الشركة لتسوية صافي الذمم املدينة،
وقد حصلت على املوافقة الالزمة من الجهات التنظيمية لبيع هذه األسهم ،وتقوم شركة اتحاد الخليج القابضة
بتحديد مسار العمل املناسب لبيع األسهم.
ً
وبناء على ذلك ،ترى إدارة الشركة أنه سيتم سداد هذا املبلج املستحق "املديونية" في الوقت املناسب والذي يقوم
ً
الشريك اإلستراتيجي حاليا باإلجراءات النظامية لسداده .واستنتاجنا هو إستنتا ير متحفظ فيما يتعلق بهذه
املسألة.
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 طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خالل العام 2017م:
م تاريخ الطلب
1
2
3
4
5
6

2017/03/31م
2017/05/09م
2017/05/18م
2017/06/04م
2017/12/12م
2017/12/26م

أسباب الطلب
أغراض تحليلية داخل الشركة.
أغراض تحليلية داخل الشركة.
إجراءات حضور املساهمين إلجتماع الجمعية العامة.
أغراض تحليلية داخل الشركة.
أغراض تحليلية داخل الشركة.
إجراءات حضور املساهمين إلجتماع الجمعية العامة.

 املسؤولية اإلجتماعية:
تدرك الشركة مدى أهمية إلتزامها بدورها تجاه املجتمع بإعتبارها جزء ال يتجزأ منه ،كما تدرك الشركة أهمية دورها
ً
اإلجتماعي على نحو يحقق التكافل بين أفراد املجتمع تطبيقا للمبادئ املستمدة من الشريعة اإلسالمية السمحة التي
حثت على البر والتقوى والتعاون بين جميع أفراد املجتمع.
ً
إال أنه نظرا للضغوضات التي شهدتها التدفقات النقدية بالشركة ،فلم تتمكن الشركة من إجراء أي من مساهمات
إجتماعية خالل عام 2017م.
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 التوصيات:
أنه وفي ظل ما تقدم من نقاط وشرح في هذا التقرير ،فإن مجلس اإلدارة يوص ي السادة املساهمين بما يلي:
 .1التصديق واملوافقة على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة للعام 2017م.
 .2إعتماد القوائم املالية وتقرير مراقبي الحسابات للعام املالي املنتهي في  31ديسمبر 2017م.
 .3املوافقة على تجديد الترخيص الخاص باألعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبعض أعضاء مجلس اإلدارة والجهات ذات
العالقة ،واملوافقة عليها لعامي  2017و .2018
 .4املوافقة على إعادة تعيين مراجعي حسابات الشركة ،ملراجعة القوائم املالية للعام املالي املنتهي في  31ديسمبر 2018م والبيانات
املالية األولية الربع سنوية.

 الخاتمة:
في الختام يتقدم مجلس اإلدارة بعد التوفيق من هللا بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهما
هللا – وللجهات اإلشرافية والرقابية مشيدين بالدعم والرعاية الذي تلقاه الشركة في سعيها لتطوير أدائها
وتحسين خدماتها ،كما يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير لعمالء الشركة ومساهميها الكرام على ثقتهم
ودعمهم ،ولجميع منسوبي الشركة على تفانيهم وإخالصهم في العمل ،ويؤكد مجلس اإلدارة سعي الشركة
املستمر لتطوير أعمالها بما يلبي احتياجات العمالء ويحقق ما يصبو إليه املساهمون ويخدم املجتمع ويؤكد
ريادة الشركة في قطاع التأمين.
وهللا ولي التوفيق،،،

________________
عبدالعزيز بن علي التركي
رئيس مجلس اإلدارة
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