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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 
 

 

 المحترمين        السادة مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني    

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،،

 

مصحوباً بالقوائم المالية  يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أن يقدم للسادة المساهمين تقريره السنوي  

  م متضمناً نتائج عمليات التأمين وحسابات المساهمين 2019ديسمبر    31المدققة واإليضاحات للعام المالي المنتهي في  

ى أهم التطورات التي  كما يحتوي عل م،2018ديسمبر  31مقارنتها مع نتائج العام السابق المنتهي في إضافة إلى 

قواعد التسجيل و بهالتأمين التعاوني المعمول الوائح وأنظمة حات المطلوبة حسب واإلفصا  م2019 عامخالل 

من تقييم  ساهمينلتمكين الموالجهات الرقابية  هيئة السوق المالية من  رةالئحة حوكمة الشركات الصاد وواإلدراج 

 أصول الشركة وخصومها ووضعها المالي بشكل واضح وصحيح. 

 

 نبذه عن الشركة و نشاطها الرئيسي:  –أوالً  

 
 

مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل   سعوديةمساهمة    الشركة المتحدة للتأمين التعاوني هي شركة •

 94هـ ، وقد تأسست بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم 1429/ 06/06تاريخ  4030179955التجاري رقم 

مدينة  هـ  وعنوانها  03/1428/ 15ريخ  تا  24وبناءاً على المرسوم الملكي الكريم رقم م/  هـ ،14/03/1428تاريخ  

ص.ب ( الدور األول والرابع ،  2)  ملبرج المخ  سابقا(الروضة  األمير سعود الفيصل )شارع    ،حي الخالدية  جدة  

 . 21422الرمز البريدي   5019: 

هو القيام بمزاولة أعمال التأمين التعاوني  الشركة فإن نشاط للمادة الثالثة من النظام األساس: وفقاً  الشركة نشاط •

وللشركة  ت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيال

أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواء في مجال التأمين أو إستثمار أموالها ، وأن  

بتملك وبتحريك األموال الثابتة والنقدية ، أو بيعها أو إستبدالها أو تأجيرها مباشرة أو بواسطة شركات تقوم 

تؤسسها أو تشتريها ، أو باإلشتراك مع جهات أخرى ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك 

ا أو األعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق  بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعماله

سواء داخل ألعمال المذكورة في هذه المادة وتباشر الشركة جميع ا ا أو أن تدرجها فيها أو تشتريهاأغراضه

 المملكة أو خارجها. 

ين وصافي  قامت بإبرام إتفاقية لشراء محفظة التأمبعد أن  م 2009يناير  1بدأت الشركة عملياتها التأمينية في  •

في المملكة العربية السعودية بعد موافقة  .البحرين الموجودات والمطلوبات العائدة لشركة يو سي إيه للتأمين

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية بموجب خطابها رقم  

هـ على شراء المحفظة وأرقام األصول والخصوم المنقولة وقد تم تسديد رصيد قيمة  1431/ 12/ 21تاريخ    2361

 مليون لاير سعودي. 78.4البالغة  م2012عام  إلى الشركة في  الشهرة التجارية النهائي
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ال تملك الشركة أي شركات تابعة في المملكة ، كما أنها التملك أي فروع أو شركات تابعة خارج أراضي المملكة  •

 ، وبالتالي اليوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة لشركات تابعة. 

 

    : مال الشركةرأس  •

 

 مليون اير   200 رأس المالالشركة بتأسيس  / أ

 

مليون   20مقسم إلى  مليون لاير سعودي  200 وقدرهرأس مال م ب2008ايو م 5بتاريخ تم تأسيس الشركة 

وسددوا  مليون سهم  12، اكتتب المؤسسون بما مجموعه  رياالت سعودية 10سهم ، قيمة السهم الواحد 

ماليين  8وتم طرح األسهم الباقية وعددها ،  رأس مال الشركة% من كامل أسهم 60وهي تمثل قيمتها نقدا 

كتتاب العام ، وبعد اإلكتتاب مباشرة إكتمل عدد أسهم الشركة وأصبح  لإل مليون لاير 80 سهم بقيمة قدرها

 . سهممليون  20

 

 مليون اير   280زيادة رأس المال إلى ب/ 

 

زيادة رأس مال الشركة البالغ على  م  06/2013/ 26بتاريخ  تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية  

بنسبة زيادة قدرها  ، أي  مليون لاير    280  بعد الزيادة  مليون لاير ليصبح  80مليون لاير سعودي بمبلغ    200

  5سهم مجاني لكل  2م وذلك بمنح مليون سه  28مليون سهم إلى  20% وبالتالي زيادة عدد األسهم من 40

عقاد الجمعية العامة غير  نالشركة نهاية تداول يوم إ  األحقية للمساهمين المقيدين في سجالت  وكانت أسهم 

ك بموافقة الجهات ذات مليون لاير من األرباح المبقاة وذل 80، على أن يتم تغطية الزيادة برسملة  العادية

 .العالقة

 

 مليون اير   490المال إلى زيادة رأس جـ / 

 

 490لى إمليون لاير  280من  % 75نسبة زيادة قدرها بزيادة رأس المال م تمت 18/02/2015بتاريخ 

  21 حةو المطر حقوق األولوية بلغ عدد أسهمو ،عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية  مليون لاير سعودي

، وكانت األحقية   لايرمليون    210  قيمتها اإلجمالية، حيث بلغت  للسهم  رياالت    10بسعر الطرح    مليون سهم 

تمت الزيادة للمساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية ، و

تعزيز هامش المالءة و دعم نمو النشاط    دف الشركة من زيادة رأس المال هــوه  .بموافقة الجهات المختصة

 حسب النظام.  أس المالاإلعالن عن تطورات إستخدام المتحصالت من زيادة ر وقد تم  المستقبلي للشركة
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 مليون اير    400مليون اير إلى  490تخفيص رأس المال من  د / 

 

في إجتماعه المنعقد بتاريخ  العاديةللجمعية العامة غير  أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة

  49 إلىلاير مقسم  مليون 490 يض رأس مال الشركة منتخف ب م 2017/ 06/ 08هـ الموافق 09/1438/ 13

أي أنه   سهم مليون 40مقسم إلى لاير سعودي  مليون 400سهم ، ليصبح رأس المال بعد التخفيض  مليون

عن  مال المن رأس % 18.37نسبة التخفيض  و ستكون    الشركةمليون سهم من أسهم  9سيتم تخفيض إلغاء 

عادة هيكلة رأس مال الشركة إهو خفيض التسبب أوضحت أن  ، و سهمأ 5.44سهم لكل  1طريق تخفيض 

)عن  مليون لاير  90والبالغة الخسائر المتراكمة  وإطفاءمن نظام الشركات الجديد  150ادة تماشياً مع الم

ال يوجد  أنه  وضحت أكما  والناتجة بشكل رئيس عن زيادة المخصصات الفنية(  سهمماليين  9 طريق إلغاء

وبأنه مشروط بأخذ موافقة الجهات   ل الشركة على إلتزاماتها الماليةتأثير جوهري من تخفيض رأس ما

 . الرسمية والجمعية العامة غير العادية على التخفيض 

م موافقة مؤسسة  2017/ 08/ 02هـ الموافق  1438/ 10/11عن استالمها يوم األربعاء  بعد ذلك  أعلنت الشركة  

مليون لاير بحيث يكون رأس مال الشركة بعد (  90) النقد العربي السعودي على تخفيض رأس مالها بمقدار  

ً مالي اً مستشارم جي المالية الشركة مجموعة بي إ عينت وقد  مليون لاير 400التخفيض   لتخفيض رأس مال  ا

   م2017/ 03/08هـ الموافق 1438/ 11/ 11الشركة بتاريخ الخميس 

على    م2018/ 06/ 07هـ الموافق 1439/ 09/ 29الخميس الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  وافقت 

مليون لاير ، وتم التخفيض بتاريخ   400مليون لاير إلى  490رأس المال من المقترح لتخفيض ال

  فيها  تقرر التي العادية غير العامة الجمعية إنعقاد  يلي  تداول يوم ثاني نهاية يوافق والذيم 06/2018/ 10

 . األسهم وعدد  المال رأس تخفيض 

 م 26/06/2018 بتاريخ   بيعها   من واإلنتهاء المال رأس تخفيض ال عملية عن الناتجة كسورال تجميع تم

 لاير  193,871.90  األسهم كسور بيع عملية  من العائد  لغوب  سهم 13,827  المبيعة األسهم عدد بلغ 

  كسور بيع من  العائدة المبالغ  إيداع تمو ،  لاير 14.02 المبيعة  األسهم من سهم لكل البيع  سعر متوسط  لغب

 . م2018/ 07/ 19  الخميس يوم  المستحقين المساهمين حسابات  في األسهم
 

  حيث  مالها رأس من% 20 عن  المتراكمة خسائرها  نخفاض إ عن م2018/ 06/ 10 بتاريخ الشركة ت لنأع

 الشركة مال  رأس من% 3.35 نسبته ما أي  سعودي لاير مليون 13.42 المتراكمة خسائرها قيمة أصبحت 

 مال رأس تخفيض  إلى المتراكمة الخسائر إلنخفاض  الرئيسي السبب يعود و سعودي لاير مليون 400 البالغ

 .سعودي لاير  400 إلى سعودي لاير  مليون 490 من الشركة

داء يربط بين مركز الشركة الرئيسي وفروعها  آلمعلوماتياً على درجة عالية من الكفاءة واتطبق الشركة نظاماً   •

ومستمر ، كما  المنتشرة ، وتقوم الشركة بتطوير هذا النظام من وقت إلى آخر إلستيعاب خططها بشكل دائم 

ركزت إدارة الشركة على إعتمادها في المعامالت اليومية مع مختلف اإلدارات الداخلية والجهات الخارجية  

 ة و تقليص المعامالت غير اإللكترونية بأكبر قدر ممكن.  لكترونيإلعلى المعامالت ا
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 :   لتأمينفروع ا ▪

 

  فروع التأمينمن    كل  فيلاير    ألف  420,292قيمته    مام  2019  ديسمبر  31  بنهايةبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  

 األخرى ( ، الطبي ، الطاقة ،، الهندسي المركبات )  التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : فروع الشركة  ▪

 

أصوالً من الجهات ذات  المرخصةتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية فقط ومن خالل الفروع 

 العالقة.
 

 

 وتوجهها  الجديدة  الشركة  إلستراتيجية   االفراد   تأمينات   الدارة  التابعة  الفرعية  واالدارات   البيع  نقاط  اقفال  اسباب   يعود 

 للمستفيد   توصيله  وسهولة  المنتج  تكلفة  على  سينعكس  الذي  الرقمية  للتجارة  المتنامي  اإلتجاه  مع  تماشيا  اإللكتروني  للبيع

 عام.  بشكل المخرجات  وجودة العرض  وأسلوب   بطريقة التحكم على والقدرة

 

   العام من األخير الربع خالل حاد  بشكل انخفضت  قد  البيع نقاط شبكة طريق عن ليديةالتق المبيعات  أن علما

 مجد. غير  البيع نقاد  على  باإلعتماد  اإلستمرار يجعل  مما 2019 العام من األول والربع 2018

 

  الضرورية  رد الموا توفير على سيساعد  لما االدارة مجلس وبموافقة العليا اإلدارة من اإلجراء هذا إعتماد  تم قد  و

 فيها.  والتوسع الرقمية البيع نقاط في لإلستثمار

 

 النسبة المبالغ بآالف الرياالت فروع التأمين

 %10 40,552 المركبات

 %31 131,785 الطاقة 

 %20 83,361 األخرى

 %7 29,574 الطبي

 %32 135,020 الهندسي

 %100 420,292 اإلجمالي

 الــــعـــنـــــــــــــــــــــــــوان     الفرع      

 (2شارع األمير سعود الفيصل ) الروضة سابقاً ( ، حي الخالدية برج المخمل ) المركز الرئيسي بجدة 1

 السليمانية مبنى السيدشارع األمير محمد بن عبدالعزيز ) التحلية سابقاُ ( حي  فرع الرياض 2

 طريق الملك عبد العزيز تقاطع شارع األمير فيصل بن فهد ، حي العقربية برج الرياض فرع الخـبـر 3

التحلية "مركز فرع  4

 جدة" -المطالبات 

 حي التحلية  –شارع ابراهيم الجفالي 
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 ً   تقدم  مختلطة حديثة نموذجية  بيع نقاط طريق عن مدروس بشكل لالنتشار  السوق بدراسة العليا االدارة تقوم وحاليا

 ،إختياره  حسب   منتجات   لعدة  الرقمي  أو  التقليدي  البيع  خيار  للمستفيد   توفر  و  والمطالبات   كالمبيعات   الخدمات   من  سلة

 االشرافية.  الجهات  قبل من االزمة الموافقات  اخذ  بعد 

 

  التشغيلية والتوقعات المستقبلية و المخاطر:الخطط و القررات المهمه و األنشطة  –ثانياً  
 

  :الخطط والقرارات -أ 

 

 م .   2019خالل عام  للمساهمينالعامة  المتخذة في إجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات 
 

 

 .قرارات الجمعية العامة للمساهمين وأسماء األعضاء الحاضرين من األعضاء لهذه اإلجتماعات

 

هـ الموافق 1440/ 09/ 18)اإلجتماع األول( بتاريخ قّررت الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها المنعقد 

 م مايلي : 05/2019/ 23

 .م12/2018/ 31تمت الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في  .1

 .م2018/ 12/ 31العام المالي المنتهي في  تمت الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن  .2

 .م12/2018/ 31تمت الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في   .3

 .م2018/ 12/ 31تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .4

 م  2018/ 12/ 31تمت الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في   .5

تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات مكتب البسام محاسبون متحالفون ومكتب سندي وبترجي محاسبون  .6

م الماليّة للربع الثاني والثالث قانونيون بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائ 

 .م وتحديد أتعابهم2020م والربع األّول من العام المالّي 2019والسنوي من العام المالي 

تمت الموافقة على األعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة شركات الحاج حسين علي رضا والتي  .7

حة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعامالت لعضو مجلس اإلدارة السيد خالد حسين علي رضا مصل 

 6,931,764م هي 2018هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وقيمة التعامالت التي تمت في عام 

 لاير 

الموافقة على األعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة السيد عمر ناصر مخارش  تمت  .8

ة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعامالت هي عقود تأمين مركبات وعقود تأمين طبي ومدة  مصلح

 لاير.  24,564م هي  2018هذه العقود لسنة واحدة وأن قيمة التعامالت التي تمت في عام  

ة للتأمين اللبنانية والتي  تمت الموافقة على األعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة التجارية المتحد  .9

لعضو مجلس اإلدارة السيد كريم مروان حمادة مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعامالت  

 203,119م هي 2018عام هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعامالت التي تمت في 

 لاير.
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الواردة أعاله تخضع للشروط المعتمدة والتي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع  مع التأكيد على أن جميع العقود 

 .األطراف األخرى ، وال توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود 

الموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / طالل بن كمال الجديبي ) عضو مستقل ( عضو في لجنة   .10

م على أن يكون تعيينه نافذا 2017/ 12/ 14من الدورة الحالية التي بدأت في  المراجعة إستكماالً للفترة المتبقية

م وذلك خلفاً لألستاذ / عبدهللا سالم الحيقي ، وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ  2019/ 03/ 12إعتبارا من تاريخ 

 .م12/2020/ 13

وقد حضر إجتماع هذه الجمعية كل من السادة أعضاء مجلس اإلدارة السيد خالد حسين علي رضا ) رئيس المجلس( 

والسيد عمر ناصر مخارش ) نائب رئيس مجلس اإلدارة ( والسيد خالد أحمد الحمدان والسيد كريم مروان حمادة ، 

أن الحضور والتصويت تمثّل أغلبيته من  وقد اعتذر عن الحضور السيد  جاك جورج صاصي. تجدر اإلشارة إلى 

 % 35.59من إجمالي التصويت  %  34,10خالل التصويت اإللكتروني بنسبة 
 

تم من خالل هذا اإلجتماع اإلجابة على إستفسارات المساهمين حول وضع الشركة التشغيلي وآدائها وخاصة ما تم  

حتى تاريخ انعقاد الجمعية    2019اإلشارة إلى ما تم تنفيذه خالل عام  إدراجه في بنود جدول أعمال اإلجتماع كما تمت  

والـتأكيد عن إبالغ المساهمين عن جميع التطورات من خالل اإلعالنات في موقع السوق المالية السعودي )تداول( 

ظام وخالل كما تم تدوين وحفظ محاضر الجمعيات في سجالت الشركة وتزويد الهيئات الرقابية بنسخة منه حسب الن

 المهلة المنصوص عليها. 
 

م في موقع السوق المالية السعودية  2019/ 05/ 23تم اإلعالن عن الدعوة إلى الجمعية العامة العادية المنعقدة في 

)تداول( وفي الجريدة اليومية باإلضافة إلى موقع الشركة الرسمي وتم نشر إعالنات تذكيرية للتأكيد عن موعدها 

اهمين بالدعوة إلى الجمعية عن طريق المراسالت وتم فتح باب التصويت اإللكتروني للمساهمين  وتزويد عدد من المس

 على بنود جدول األعمال من خالل موقع تداوالتي. 
 

 م وتواريخ تلك الطلبات 2019عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خالل عام 

اإللكترونية المقدمة من تداوالتي وفيما يلي بيان عدد الطلبات تم طلب سجل المساهمين للشركة من خالل الخدمة 

 وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

 أسباب الطلب تاريخ السجل  

 إجراءات داخلية إلدارة شئون المساهمين و التأكد من هوية المساهمين المسجلين عند اإلجابة على تساؤالتهم 31/03/2019 1

 م 23/05/2019انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ  23/05/2019 2

 إجراءات داخلية إلدارة شئون المساهمين و التأكد من هوية المساهمين المسجلين عند اإلجابة على تساؤالتهم 05/08/2019 3

 اإلجابة على تساؤالتهمإجراءات داخلية إلدارة شئون المساهمين و التأكد من هوية المساهمين المسجلين عند  31/12/2019 4
 

 : النشاط ومزاولةاألنشطة التشغيلية  -ب 

تواري كحتياطيات الفنية من قبل اإلحتساب اإتعليمات مؤسسة النقد يتم التأكد من  علىات الفنية : بناء ي اإلحتياط

 . مستقل

 :المراجعة االكتوارية المستقلة للمطالبات واحتياطيات المطالبات 

التخفيف من مخاطر التأمين، تستخدم الشركة خبيًرا مستقالً يقوم بإجراء مراجعات دورية لنماذج المطالبات لمزيد من  

والمطالبات المتوقعة باإلضافة إلى التحقق من صحة احتياطيات المطالبات المدرجة في قائمة المركز المالي في 

 . نهاية العام
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رأس المال من % 16.04 نسبةوتمثل  لاير مليون 64.15 ماقيمته المتراكمةبلغت الخسائر  الخسائر المتراكمة : •

من رأس م 2018ديسمبر  31مليون لاير بتاريخ  71,68مقارنة بالخسائر المتراكمة البالغة لاير مليون  400البالغ 

 .مليون لاير  400البالغ المال 

 للشركة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  متابعة تنفيذ خطة العمل اإلستراتيجيةيتم  •

هال   شركةالمدينين وملية التحصيل من  عئتمانية من أجل دعم  سمة للمعلومات اإل  الشركات التالية :مع    قد تعاال  تجديد  •

الرسمية من تقديم خدمات المساندة و شركة العلم والتي تقدم خدمات جلب البيانات واألرشفة عمليات متخصصة بال

وتقييمها شركة نجم لخدمات التأمين التي تقدم خدمات المساندة في سجالت الحوادث المرورية  الجهات الحكومية و

 أخرى.ودراسات لى التعاقد مع مكاتب استشارية إلعداد تقاريرإإضافة  ،

بعض تم تجديد تم توقيع عقود تأمين جديدة في مختلف القطاعات مع العمالء كما  مين :إعادة التأ التأمين و تفاقيات إ •

ً لتطورات التشغيل وبما يإتفاقيات إعادة التأمين مع بعض التغ مصلحة  مع ناسب ت ييرات في شروط اإلعادة تبعا

 الشركة.

وحتى   2009عن السنوات من    اإلقرارات الزكوية  قامت الشركة بتقديم  ومصلحة الزكاة والدخل :  اإلقرارات الزكوية •

  2005, تسلمت الشركه الربوط الزكويه للسنوات من 2017وحصلت على الشهاده الزكويه االزمه. خالل  2018

من الهيئه العامه للزكاه والدخل فيما يتعلق بالمحفظه المحوله من الشركه القديمه المطالبه بالتزامات  2008حتى 

مليون لاير سعودي. تعتقد االداره  16.09مليون لاير سعودي والتزامات ضريبيه استقطاع بمبلغ  6.01زكاه بمبلغ 

أن المخصصات الحاليه للزكاه وضريبه االستقطاع كافيه. قدمت االداره اعتراضاً على الربوط المذكوره أعاله وهي 

ضماناً بنكياً لصالح الهيئه العامه للزكاه , أصدرت الشركه    2017واثقه من تلقي حكم ايجابي. ومع ذلك و خالل عام  

 مليون لاير سعودي.  22.096والدخل بقيمه  

تطالب فيه بمطالبه زكاه و ضريبه   2013و  2012خالل العام , أصدرت الهيئه العامه للزكاه والدخل تقييماً لعامي 

ه والضريبه كاٍف. ومع ذلك , مليون لاير سعودي. تعتقد االداره أن المخصص الحالي للزكا  15.84اضافيه بقيمه 

 أعترضت الشركه على التقييم وتخطط لمقابله لجنه فض المنازعات لتحديد موعد  والوصول الى تسويه نهائيه. 

. تطبق الزكاه على 2018الى    2014لم تنتهي الهيئه العامه للزكاه والدخل حتى االن التقديرات المقرره لألعوام من  

 % من المساهمين.  1ريبه الدخل على  بينما ض , % من المساهمين99

صارمة  رقابة راءإجإنشاء فريق عمل مختص في الشركة يلتزم بتم  : ات المتخذة لمكافحة غسيل األموالاإلجراء •

بجميع المعامالت التي تقع في  التقريرو ،  لمكافحة اإلحتيال وغسيل األموالوفعالة في الكشف عن هوية العمالء 

 تخاذ اإلجراءات الالزمة.إإلى مدير اإللتزام للمتابعة وشتباه إطار اإل

الذي ون يمالتأ قطاعأفضل بين الشركات العاملة في مستويات الشركة لتحقيق  إدارة سعى ت قعات المستقبلية :التو

نتاج إفضل أمن أجل الوصول إلى لى العمالء إوالخدمات المقدمة األسعار  في تفاوت  عن  منافسة شديدة نتج يشهد 

عتبار  خذة في اإلآ  وبة في مختلف القطاعات اإلنتاجيةسعار التقنية المطلاأللى تقديم  إكما تسعى    ،  وتقييم بين الشركات 

توظيف فنيين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التأمين وإعادة التأمين   لىتحرص ع  وكتواري ،  ت الخبير اإلاتوصي

  قطاعات التأمين بعض في وقع الشركة زيادة اإلنتاج تت، وللعمل على زيادة اإلنتاج ومختلف اإلدارات ذات العالقة 

 . األعوام القادمة خالل
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 المخاطر الحالية والمستقبلية والمتوقعة : 

 

 الحالية : المخاطر 

بالتأمين وإعادة التأمين ، و تعالج المخاطر التي مرت بها   الخاصةتقوم إدارة المخاطر في الشركة بتنفيذ السياسات 

اإلئتمان والسيولة وكذلك مخاطر وأ أو التوقف عن نشاط البيع المستقبلية والمتمثلة بمخاطر السوق طروكذلك المخا

داخلية ، و التأكد من مدى اإللتزام باألنظمة واللوائح المعمول بها وهي تقوم  ال ات مراجعالأسعار العموالت من خالل 

 في سبيل ذلك بما يلي :  

التي يمكن أن تؤثر على عملياتها وتقديم التقارير المتعلقة بالوضع العام للمخاطر في اإلدارات المختلفة للشركة  •

 الرقابية.لتقدم بها إلى الجهات واالتشغيلية إلى اإلدارة العامة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة 

حسب اللوائح النظامية ، وإعداد التقرير المطلوب الية مالمالءة ال هامشتقييم المتطلبات الرأسمالية لضمان تحقيق  •

 لى مؤسسة النقد.إلشركة وتقديمه ل رير الوضع الماليوتق السنوي لمراجعة إدارة المخاطر

تعديل اإلستراتيجية الخاصة بها بشكل مستمر وبما يصدر من أنظمة خاصة راجعة إجراءات مكافحة اإلحتيال و م •

 بها أو تعديالت عليها. 

 األصول. مراجعة قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية فيما يتعلق بالسيولة وفق نظام إدارة مسؤولية  •

 . لتأمينالتشغيلية لقطاعات اللمختلف  الحفاظ على معايير التشغيل القياسية  •

o : أما المخاطر المستقبلية المتوقعة 

 خطر اإلحتيال وجرائم التزوير المالية.  ▪

هي مخاطر أن المطالبات الفعلية المستحقة لحاملي وثائق التأمين تتجاوز القيمة الدفترية  :    مخاطر التأمين ▪

  الهدف من عمليات التأمين هو ضمان وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات   ،  اللتزامات التأمين 

تدير عمليات التأمين هذه المخاطر من خالل ضمان أن يتم التغطية من خالل إعادة التأمين المناسب  ،

عقود قصيرة األجل ال ال تصدر الشركة سوى  ، لتقييد أقصى خسارة مستحقة الدفع ألي مطالبة فردية

 . تتجاوز سنة واحدة فيما يتعلق بالمخاطر الطبية

الشركة   ،  يمكن أن يتأثر مقدار المطالبات ومدى تكرارها بعدة عوامل  :مقدار المطالبات ومدى تكرارها  ▪

تم تصميم التأمين الطبي لتعويض حاملي الوثائق عن المصاريف المتكبدة    ،   ال تكفل إال المخاطر الطبية

يتم تقديم التأمين الطبي بشكل أساسي للعمالء من الشركات ويتم    ات ، وصاباإل أو    ،  ض امراالفي عالج  

يتم عادةً معالجة المطالبات وتسويتها خالل عام    ،  تغطية عدد كبير من األشخاص بموجب وثيقة التأمين

 . هذا يساعد على التخفيف من مخاطر التأمين ، من وقوع الحدث المؤمن واحد 

موال تواجهها الشركة في توفير األقد تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي مخاطر السيولة :  ▪

يمكن ان تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع اصل مالي  ، الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية

تتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة على اساس شهري  ، لغ قريب من قيمته العادلةببسرعة بم 

جميع موجودات   ،  وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر اموال سائلة كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها

وديعة  ال الموجودات غير الملموسة و  ،  المعدات المكتبيةو  التجهيزات   الشركة هي متداولة باستثناء االثاث 

كبير من أموال الشركة يتم إستثماره في ودائع   ، جزء غير متداولة في طبيعتهايث أنها ح نظامية ال
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قصيرة األجل لدى بنوك محلية لمواجهة أزمات السيولة متقيدة باألنظمة المعمول بها والصادرة عن 

 مؤسسة النقد العربي السعودي.

 ات الغير. مخاطر القضايا التي ترفع ضد الشركة نتيجة مطالبمخاطر قانونية  ▪

 ، تخضع عمليات الشركة لمتطلبات تنظيمية في المملكة العربية السعودية : مخاطر اإلطار التنظيمي ▪

وال تنص هذه اللوائح على الموافقة على األنشطة ورصدها فحسب، بل تفرض أيًضا بعض األحكام  

كات التأمين في الوفاء التقييدية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التقصير واإلعسار من جانب شر

 , بااللتزامات غير المتوقعة عند ظهورها

مخاطر تقنية ، وهي تعرض الشركة ألخطاء بشرية أو كوارث طبيعية أو فقدان للطاقة أو عمليات  ▪

 تخريبية ذات تكاليف باهظة تؤثر سلباً على النتائج المالية.

وتاثير التغير في البيئة التشريعية و القانونية واألنظمة  قدرة أنظمة الشركة وإدارتها على مواكبة النمو  ▪

 الصادرة من الجهات المتخصة على آداء الشركة .

التسرب الوظيفي الفني المدرب : ترتفع معدالت التسرب الوظيفي المدرب بين الشركات في ظل  ▪

 المدربين منهم ذوي الخبرات.بينها وذلك في إجتذاب المنافسة 

 ين مخاطر إعادة التأم  ▪

  منكبير  حجم عن لناتجا لماليللخطر ا ض لتعرا تقليل جلأ من ى،ألخرا لتأمينشركات ا مع ونبالتعا 

  افطرأ مع د عقو في دي العتياا لعملا ر طاإ فيتدخل الشركة  ة،لكبيرذات القيمة ا مطالبات لأو ا ت لمطالباا

ً وتن هذه  نلتأميا دةعاإ  ت تيبارت رفوت لتأمين ،ا دةعاإ اض ألغر ىخرأ لإلدارة  تسمحو ، لألعماا في رکبأ عا

 . وللنم ضافيةإ درةق رفوتو  رة،کبي طرمخا  نع للخسائر المحتملة الناتجة  رض لتعبالتحكم فى ا

على ذلك، لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم   عالوة ▪

الخسائر لحد معين مع شركة إعادة تأمين   الوضع المالي لمعيدي التأمين, لدى الشركة إتفاقيات تجاوز

الفردية والجماعية الصادرة عن عمليات التأمين في   لعقود تغطى إتفاقية إعادة التأمين هذه جميع ا دولية  

 ,المملكة العربية السعودية

التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية والمطالبات    إن ▪

 المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها واحتياطي عجز أقساط التأمين 

 

 

 

 الرأس مال البشري: –ثالثاً  

 

 بالطاقات  نرحب    اليوم نحن لذلك  ،ومهم  واعد   قطاع نخدم كوننا  تقليدية  غير  عمل  بيئة تطوير على الشركة  إدارة  تستمر
ً  الوطنية الشبابية ً  نسعىو الشابة  السعودية  الكوادر تستهدف التي السعودية   العربية  المملكة رؤية  مع تماشيا  لخدمة  ايضا

 وتأهيلها الوطنية الكوادر تدريب  و التوطين نسبة رفع وعلى ،المجتمع في المراءة بتمكين  باألخص  القطاع هذا

ً  عماداً  سيشكل مما  القيادية، للمناصب   . المهم القطاع هذا لخدمة المملكة في الشابة للمواهب  مهما
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 المؤشرات المالية:  –رابعا ً 

 

السنة السابقة  مقارنة بنتائج م 12/2019/ 31النتائج المالية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني للسنة المنتهية في 

 م 31/12/2018والمنتهية في  

         ا  قدره  خسارهألف لاير ، مقابل صافي    15,539قبل الزكاة والضرائب خالل العام الحالي    ربحبلغ صافي ال .1

 لف لاير للعام السابق.أ60,172

 لاير للعام السابق.  1.50 خسارة لاير ، مقابل 0.39السهم خالل العام الحالي  ربحبلغت  .2

عمليات التأمين مخصوماً منها عائد إستثمارات حملة الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية( خالل العام   فائض بلغ  .3

 ألف لاير للعام السابق.  65,677  عجزألف لاير مقابل  1,254الحالي 

ألف لاير   391,968ألف لاير ، مقابل    420,292( خالل العام الحالي  GWPبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ) .4

( خالل العام الحالي NWP% كما بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة ) 7.23 قدره بإرتفاعللعام السابق وذلك 

 %.   47.61ألف لاير للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره  103,599ألف لاير ، مقابل  54,278

ف لاير للعام السابق  أل 59,513ألف لاير ، مقابل  33,839بات المتحملة خالل العام الحالي بلغ صافي المطال .5

  %.43.14قدره بإنخفاض وذلك 

ألف لاير للعام   4,249ألف لاير ، مقابل  8,904بلغ صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق خالل العام الحالي  .6

ل العام الحالي صافي أرباح إستثمارات أموال المساهمين خال% ، وبلغ  109,56قدره  بإرتفاعالسابق وذلك 

 %.  81.31قدره   بإرتفاعف لاير للعام السابق وذلك أل 4,688مقابل صافي ربح بلغ ألف لاير  8,500

انخفاض  لعام السابق إلىافي  خسارهبصافي ال مقارنة العام الحاليصافي األرباح خالل  االرتفاع فييعود سبب  .7

و وكذلك  باالضافه الى االنخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها . البات المتكبدهطصافي الم

   وبجانب زياده في اجمالي دخل االستثمارات., االنخفاض في نفقات التشغيل 

 الواحد  للسهم لاير 0.19 تساوي الزكاة بعد  شهر عشر اثنا 2019-12-31 في المنتهية الفترة عن  السهم ربحية  .8

 المنتهية الفترة عن السهم خساره أن و  سهم الف 40,000 يساوي 2019-12-31 في كما المصدرة األسهم عدد 

 2018-12-31 في كما المصدرة األسهم عدد  الواحد  للسهم لاير 1.60 تساوي شهر عشر  اثنا 2018-12-31 في

 عشر اثنا 2019-12-31 في المنتهية الفترة عن لاير مليون 8 بمبلغ الزكاة تقدر حيث   .سهم الف 40,000 يساوي

 السابق للعام المماثلة الفترة عن لاير مليون 4 مقابل شهر

 40,000للعام على متوسط عدد األسهم البالغة  ربحالسهم قبل الزكاة للعام الحالي وذلك بتقسيم صافي ال ربحية .9

بتقسيم صافي الربح للعام السابق على متوسط عدد السهم قبل الزكاة للعام السابق  خساره  ألف سهم بينما تم إحتساب  

 64,145مبلغاً وقدره  2019ديسمبر  31، وبلغت الخسائر المتراكمة كما في ألف سهم  40,000األسهم البالغة 

إجمالي حقوق  ألف لاير سعودي 400,000% من رأس مال الشركة البالغ 16.04ألف لاير ،أي ما نسبته 

ألف  360,312 لف لاير مقارنة مع أ375,436 بلغ  2019ديسمبر  31قلية( كما في المساهمين )اليوجد حقوق أ

 %  4.20  بنسبة إرتفاع وقدرهام 2018ديسمبر   31لاير كما 

  60,048 هشامل الخسارهإجمالي ألف لاير بالمقارنة مع  17,316 م بلغ2019 عامالشامل ل الدخلبلغ إجمالي  .10

 م. 2018 ألف لاير للعام السابق
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بين مساهمي الشركة التعاوني تم توزيع فائض عمليات التأمين حسب نص الالئحة التنفيذية لشركات التأمين ي .11

 يتم توزيع الفائض بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد. و % 10التأمين بنسبة % وحملة وثائق 90بنسبة 

م  2016/ 08/ 21لى تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ  ديسمبر وباإلشارة إ  31تمسك الشركة نظام سنة مالية تنتهي في  

منذ عام فقد أعلنت الشركة م 01/01/2017عتبارا من إ التحول لمعايير المحاسبة الدوليةبشأن اإلفصاح عن مواكبة 

ى ( منذ التأسيس وبالتالي ال يوجد أي أثار عل IFRSأن قوائمها المالية معدة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية )م 2016

  القوائم المالية إثر تطبيق هذه المعايير.

 
 

   :دمج عمليات التأمين وعمليات المساهمين

 

هذه التغييرات كما تم   ، تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تبويبها لتتوافق مع عرض السنة الحالية

 تلخيصها أدناه، كانت بشكل أساسي لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي 

قائمة الدخل والتدفقات النقدية بشكل منفصل لعمليات التأمين وعمليات المساهمين   ، تم عرض قائمة المركز المالي

قائمة الدخل وقائمة  ، ة ككل سواًء في قائمة المركز الماليالتي تم جمعها معًا لتقديم قوائم مالية على مستوى الشرك

 . التدفقات النقدية

استبعاد المبالغ "المستحقة من/ الى" المساهمين و عمليات التأمين التى كانت قد تم اإلبالغ عنها بصورة منفصلة  مت

 في قائمة المركز المالي 

بين عمليات المساهمين وعمليات التأمين وعرضها   10/ 90بنسبة  حصة فائض عمليات التأمين التى كان يتم قسمتها  

 يتم عرضها االن كمصروف في قائمة الدخل ، بشكل منفصل

   : التالية م2019يمكن اإلطالع على القوائم المالية والحسابات المدمجة من خالل القوائم المالية المدققة لعام 
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 م 2019ديسمبر  31المنتهية في قائمة المركز المالي للسنة   

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31  

     الموجودات

 89,533  257,653  النقد وما في حكمه

   23,496  ودائع قصيره األجل 

 202,452  ، صافياقساط تأمين واعادة تأمين

 

 169,736 

 
 94,750  137,914  التأمين غير المكتسبةحصة معيدى التأمين من أقساط 

 88,169  45,581  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها                  

 عنها

 112,881  135,637 

 5,699  6,444  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 384,755  190,984  استثمارات

 47,201  37,756  مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات اخرى 

 1,902  7,008  ممتلكات ومعدات

 78,400  78,400  شهرة

 73,500  60,000  وديعة نظامية                                                                                     

 2,635  3,824  إيراد عمولة مستحقة عن وديعة نظامية 

  إجمالي الموجودات

 

 

1,164,357  1,171,917  

 المطلوبات
 

  19,361 13,419 التأمينالمطالبات المستحقة لحملة وثائق 

  55,813 67,454 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى

  122,227 178,413 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 141,051 163,093 أقساط تأمين غير مكتسبة

 

 

  19,295 27,969 عمولة اعادة تأمين غير مكتسبة

  111,586 66,652 مطالبات تحت التسوية

  209,481 162,673 غير مبلغ عنهامطالبات متكبدة و 

  16,454 18,760 احتياطي عجز أقساط التامين

  36,539 9,604 احتياطيات فنية أخرى

  270 270 مستحق الى اطراف ذوي عالقة  

  18,018 9,475 مكافأة نهاية الخدمة 

  36,037 37,053 فائض من عمليات التأمين

  (86) 15 لالستثماراتاحتياطي خسارة القيمة العادلة 

  22,488 28,935 الزكاة وضريبة الدخل 

 دخل عمولة  مستحق الى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 

3,824 2,635  

  811,169 787,410 إجمالي المطلوبات 

  400,000 400,000 رأس المال 
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 م 2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في  قائمة الدخل

  31,944 31,944 احتياطي نظامي

  (71,684) (64,145) خسائر متراكمة

  52 7,637 احتياطي خسارة القيمة العادلة لالستثمارات

  360,312 375,436 إجمالي حقوق المساهمين

  436 1,511 إحتياطي إعادة قياس إلتزام مكافأة نهاية الخدمة المتعلقة بعمليات التأمين

  360,748 376,947 إجمالي حقوق الملكية

  1,171,917 1,164,357 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

  22,096 23,496 االلتزامات والتعهدات

 2018ديسمبر 31  2019ديسمبر 31  

 الف لاير سعودي                               الف اير سعودي   اإليرادات 

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 391,968  420,292  االقساط المباشرة  -

 -  -  اعادة التأمين -

  420,292  391,968 

     اقساط  اعادة التأمين المسندة

 (12,271)  ( 21,537)  المحلي   -

 (273,445)  ( 341,103)  االجنبي  -

  (362,640 )  (285,716) 

     مصاريف فائض الخسارة  

 (270)  ( 360)  المحلي -

 (2,383)  ( 3,014)  االجنبي -

  (3,374 )  (2,653 ) 

 103,599  54,278  صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 19,282  21,122  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي 
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 122,881  75,400  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 49,640  41,233  عموالت إعادة التأمين 

 172,521  116,633  االيرادات أجمالي 

     تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 212,946  153,228  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ( 138,035)  ( 92,990)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 74,911  60,238  صافي المطالبات المدفوعة 

 (10,126)  ( 2,346)  التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 (5,272)  ( 24,053)  التغيرات في المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها، صافي

 59,513  33,839  صافي المطالبات المتكبدة 

 12,888  2,306  احتياطي عجز أقساط التامين

 29,615  ( 26,935)  احتياطيات فنية أخرى 

 13,885  9,868  تكاليف اقتناء وثائق تأمين

 3,278  2,549   مصاريف اكتتاب أخرى 

 119,179  21,627   اجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 53,342  95,006   صافي دخل االكتتاب  

     )مصاريف( / ايرادات تشغيل اخرى  

  (113,847) ( 101,470)  مصروفات عمومية وإدارية 

  (11,080) 2,745  مخصص ديون مشكوك فيها

  (1,225) ( 883)  مكافأة مجلس االدارة 

  10 308  دخل توزيعات ارباح 

  11,477 10,707  عمولة عن الودائع

  392 286  اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

  (2,942) 6,103  )خسائر( / ربح محققة من االستثمار 

  3,701 3,753  ايرادات اخرى 
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 م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   قائمة الدخل الشامل

  (113,514) ( 78,451)  إجمالي مصاريف تشغيل اخرى 

 

  ( 60,172) 16,555  صافي )الخسارة( / الدخل للسنة 

  - 1,016  صافي الدخل المسند إلى عمليات التأمين 

  ( 60,172) 15,539  صافي )الخسارة( / الدخل للسنة المسندة إلى المساهمين 

  (3,900) (7,900)  الزكاه للسنة 

  (100) (100)  ضريبة الدخل للسنه  

  (64,172) 7,539  للمساهمين صافي الدخل ظ )الخساره( للسنه المسنده 

 للسهم )بالريال السعودي(  )الخسارة( /  الربح 

 )المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف

 
40,000 40,000  

  (1.60)  0.19   )بالريـال السعودي( أساسية ومخفضة للسهم )خسائر( / أرباح 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31  

 الف لاير سعودي                              الف اير سعودي  

 ( 64,172)  8,555  للسنه   )الخسارة(/ الدخل صافي 

     الشاملة األخر   )الخسارة(/ الدخل 

     بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا الى قائمة الدخل في الفترات الالحقة

 436  1,075  الربح اإلكتواري من إلتزام مكافأة نهاية الخدمة  

بنود يمكن ان  يتم إعادة تصنيفها الحقا الى قائمة الدخل في الفترات  

 الالحقة 
  

 
 

     أستثمارات متاحة للبيع-

 746  9,134  صافي التغير في القيمة العادلة -   

 2,942  ( 1,448)  صافي المبالغ المحولة الى قائمة الدخل -  
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 م 9201ديسمبر   31للسنة المنتهية في  قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 

 

 

 

 (60,048)  17,316  )الخسارة( للسنة  الدخل /   اجمالي

     

 (758)  ( 2,192)  اجمالي )الخسارة( الشاملة المسند الى عمليات التأمين

 

 15,124  الشاملة للسنة الدخل /  )الخسارة(   اجمالي

 

(60,804) 

9201 

  رأس المال  

االحتياطي  

  النظامي 

الخسائر  

 المتراكمة 

 

إحتياطي  

القيمة العادلة  

 لالستثمارات 

احتياطي إعادة  

إلتزام  قياس 

مكافأة نهاية  

  الخدمة 

إجمالي  

حقوق  

 الملكية 

  الف اير سعودي 

ديسمبر   31الرصيد كما في 

 م  2018
 400,000  31,944  (71,684 ) 

 
52  436  360,748 

إجمالي الدخل / )الخسارة(  

 الشاملة للسنة 
      

 
     

التغيرات في القيمة العادلة 

 لإلستثمارات المتاحة للبيع
 -  -  - 

 
7,896  -  7,896 

 ( 311)  -  ( 311)  -  -  -  المحول لقائمة الدخل 

إعادة قياس إلتزام مكافأة نهاية  

 الخدمة 
 -  -  - 

 
-  1,075  1,075 

للسنة المسندة   دخلإجمالي ال

  -  -  للمساهمين
7,539 

 

-  -  7,539 

اجمالي الدخل الشامل للسنه  

 7,539  -  -  المسنده للمساهمين 

 

7,585  1,075  16,199 

ديسمبر   31الرصيد كما في 

 ( 64,145)  31,944  400,000  م  2019

 

7,585  1,511  376,947 
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 : ومقارنتها كما يلي ديسمبر  31خمسة األخيرة المنتهية في  للسنوات النتائج  السنوات المالية التفاصيل 
 
 

 قائمة المركز المالي

 ديسمبر )بآالف الرياالت( 31كما في 

 ( 

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019

      موجودات عمليات التأمين

 281,546 61,736 43,953 88,477 216,199 نقد وما فى حكمه

 114,300 136,070 - - 23,496 ودائع ألجل

 إستثمارات متاحة للبيع
 

227 

 

160,159 
104,262 109,469 185,072 

 - 119,855 156,050  إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

 أقساط تأمين مدينة ، صافى
 

202,452 

 

169,736 
223,281 193,240 266,929 

 23,510 20,604 30,340  ذمم معيدي تأمين مدينة ، صافي 

 174,250 184,906 204,792 94,750 137,914 حصة معيدى التأمين من أقساط غير مكتسبة
 305,769 321,697 291,905 223,806 158,462 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 

 24,550 10,726 10,301 5,699 6,444 تكاليف مؤجلة لإلستحواذ على وثائق الـتأمين

 40,643 30,814 52,646 45,823 36,685 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى 

 69,895 - - - - مستحق من عمليات المساهمين 

 3,200 2,968 2,667 1,902 7,008 أثاث وتجهيزات ومعدات

 1,489,664 1,192,085 1,120,207 790,352 788,887 مجموع موجودات عمليات التأمين

      موجودات المساهمين

 19,409 1,268 94,843 1,056 41,454 نقد وما في حكمه

 145,800 74,600 - - - ودائع ألجل

 إستثمارات متاحة للبيع
 

190,721 

 

224,596 
36,624 35,355 85,888 

 - 96,198 98,131  إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

 1,451 1,305 1,271 1,378 1,071 مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً وذمم 

 - 50,322 62,944 4,700 33,493 مستحق من عمليات التأمين

 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 الشهرة

 457 1,242 1,448 2,635 3,824 عموالت مستحقة على وديعة نظامية 

 49,000 73,500 73,500 73,500 60,000 وديعة نظامية

 380,405 412,190 447,161 386,265 408,963 مجموع موجودات المساهمين

 - - (62,944) (4,700) (33,493) أعادة تصنيف بنود

 1,870,069 1,604,275 424,041,5 1,171,917 1,164,357 مجموع الموجودات
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 ديسمبر31كما في يتبع قائمة المركز المالي

 عمليات التأمينمطلوبات و فائض 
 )بآالف الرياالت( 

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019

      مطلوبات عمليات التأمين

 151,283 127,064 178,145 122,227 178,413 ذمم معيدي تأمين دائنة

 35,160 30,860 31,460 19,925 13,419 دخل عموالت غير مكتسبة

 591,791 294,762 270,374 141,051 163,093 أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,173 3.891 6,925 36,539 9,604 إحتياطيات فنية أخرى

 6,486 2,993 3,566 16,454 18,760 / عجز أقساط إحتياطي أخطار قائمة

 4,779 5,367 - -  احتياطي معالجة المطالبات

 592,263 561,152 404,565 321,067 229,298 مطالبات تحت التسوية

 29,851 11,727 9,177 19,361 19,295 ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين

 37,596 53,205 96,745 55,253 67,454 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 - 50,322 62,944 4,700 33,493 مستحق إلى عمليات المساهمين

 16,069 18,639 20,676 18,018 9,475 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1,468,451 1,159,982 1,084,577 754,595 753,883 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

      فائض عمليات التأمين

 21,258 32,456 36,037 36,037 37,053 فائض متراكم من عمليات التأمين

 (45) (353) (407) (86) 15 إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع

 1,489,664 1,192,085 1,120,207 789,916 787,376 عمليات التأمينمجموع مطلوبات وفائض 

      مطلوبات وحقوق المساهمين

      مطلوبات المساهمين

 848 387 617 560 497 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 - - - - - مستحق إلى مؤسسة مالية

 14,681 20,681 23,708 22,488 28,936 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 270 270 270 270 270 رصيد مستحق لطرف ذي عالقة 

 1,448 1,448 1,448 2,635 3,824 عموالت مستحقة على وديعة نظامية للساما

 26,043 26,043 26,043 25,953 33,527 مجموع مطلوبات المساهمين

      حقوق المساهمين

 490,000 490,000 490,000 400,000 400,000 رأس المال 

 31,944 31,944 31,944 31,944 31,944 إحتياطي نظامي

 (97,512) (97,512) (97,512) (71,684) (64,145) أرباح مبقاة / )خسائر متراكمة(

 (3,314) (3,314) (3,314) 52 7,637 إحتياطى إستثمارات متاحة للبيع

 421,118 421,118 421,118 360,748 376,947 مجموع حقوق المساهمين

 447,118 447,118 447,161 386,265 408,963 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين 

 وحقوق المساهمين

1,164,357 1,171,917 424,041,5 368,61,57 368,61,57 
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 قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم

 )بآالف الرياالت( ديسمبر 31كما في  
 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019

    اإليرادات
  

 1,271,736 819,595 580,565 391,968 420,292 إجمالى أقساط التأمين المكتتبة

 (371,973) (492,097) (432,272) (285,716) (362,640) يطرح أقساط إعادة التأمين المسندة

 (8,132) (4,191) (3,660) (2,653) (3,374) فائض خسارة أقساط تأمين 

 891,631 323,307 144,633 103,599 54,278 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (152,289) 307,685 44,274 19,282 21,122 التغير فى صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 739,342 630,992 188,907 122,881 75,400 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 44,715 83,577 59,251 49,640 41,233 عموالت مستلمة من إعادة التأمين

 784,057 714,569 248,158 172,521 116,633 صافي االيرادات 

 755,014 750,173 366,792 212,946 153,228 إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (103،462) (258,073) (182,811) (138,035) (92,990) ناقصا : حصة معيدى التأمين

 651,552 492,100 183,981 74,911 60,238 صافى المطالبات المدفوعة 

 36,647 (47,039) (126,795) (15,398) (26,399) التغير في صافي المطالبات تحت التسوية

 688,199 445,061 57,186 59,513 33.839 صافى المطالبات المتكبدة

 28,633 38,707 18,156 13,885 9,868 تكاليف االستحواذ على الوثائق

 3,203 (3,493) (2,576) - - إحتياطي اخطار قائمة

 2,374 588 531 - - إحتياطي معالجة المطالبات

 - - 3,170 12,888 2,306 عجز األقساط  إحتياطي

 12,673 718 (4,930) 29,615 (26,935) إحتياطيات فنية أخرى

 725,082 481,581 73,582 115,901 2,549 صافي التكاليف والمصروفات 

 58,975 232,988 174,576 53,342 95,006 صافى نتائج عمليات التأمين

 (117,884) (118,715) (120,769) (111,640) (100,250) مصاريف عمومية وإدارية

 (4,661) (5,618) (2,802) 3,738  رسوم إشراف وتفتيش

 (1,336) 1,006 (711)  رسوم مجلس الضمان الصحي  

 3,429 15,977 6,881 4,249 8,904 إيرادات إستثمارات

 1,348 4,191 4,562 3,701 3,753 إيرادات أخرى 

مخصص ديون مشكوك فيها وإحتياطات إنتفى الغرض 

 منها

2,745 (11,080) (25,928) (15,835) - 

 (60,129) 111,982 35,809 (61,428) 10,158 )عجز( عمليات التأمين / فائض

 - (100,784) (32,228) 61,428 (9,142) حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

 - 11,198 3,581 - 1,016 حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين

 21,258 21,258 32,456 36,037 36,037 الفائض المتراكم فى بداية السنة  

 21,258 32,456 ,03736 36,037 37,053 الفائض المتراكم فى نهاية السنة 
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 عمليات التأمين التشغيلية:  فائض

  

ألف لاير  61,428 عجزم مقابل 2019ألف لاير عام  10,158 التشغيليةالتأمين العمليات  صافي الفائض من بلغ 

 . م2018للعام السابق 

 

 

 

  60,172  الخسارة صافي  لاير مقابل ألف 15,539ماقيمته  م 9201عام ل قبل الزكاةربح الصافي بلغ  صافي الدخل :

 . لاير للعام السابق  1.50 خسارة مقابل لاير 0.39السهم  ربحوبلغت   م8201السابق  عاملللاير ألف 

 

 ديسمبر :  31التوزيع الجغرافي ألقساط التأمين المكتتبة خالل السنوات المالية الخمسة األخيرة المنتهية في  

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب يتركز نشاط الشركة في المملكة العربية السعودية فقط ، وفيما يلي بيانات 

 (: بآالف الرياالتديسمبر ) 31القطاعات الجغرافية لفترات التقارير المختلفة للسنوات الخمسة األخيرة المنتهية في  
 

 

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 القطاعات الجغرافية

 777,883 527,742 470,313 317,388 370,955 المنطقة الغربية

 78,240 176,010 65,916 41,788 40,273 المنطقة الوسطى

                                 ديسمبر  31في  قائمة عمليات المساهمين للسنة المنتهية

 )بآالف الرياالت(  
 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019

    اإليرادات
 

 

 (60,129) 100,784 32,228 (61,428) 9,142 العملياتحصة المساهمين من فائض )عجز( 

 3,906 3,730 5,602 6,921 6,260 إيرادات عموالت

 935 288 733 (2,421) 2,065 إيرادات إستثمارات

 4,693 (2,729)  أرباح / )خسائر( محققة عن إستثمارات 

 - 17 188 188 175 إطفاء أستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 (50,595) 102,090 38,751 (56,740) 17,642 مجموع اإليرادات

      المصاريف

 1,257 1,153 1,001 2,207 1,220 مصاريف عمومية وإدارية

 1,123 1,169 1,142 1,225 883 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 2,380 2,322 2,143 3,432 2,103 مجموع المصاريف

 (52,975) 99,768 36,608 (60,172) 15,539 )خسارة(صافي ربح السنة / 

 46,238 49,000 40,000 40,000 400,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 (1.15) 2.04 0,92 (1.5)  0.39 ربح / )خسارة( السهم للسنة )بالريال السعودي(

 ديسمبر 31كما في  قائمة العمليات الشاملة للمساهمين

 )بآالف الرياالت( 
 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019

 (52,975) 99,768 36,608 (64,172) 7,539 السنة / )خسارة( صافي ربح 
 (2,531) (1,598) 1,849 935 7,896 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

 (4,693) 2,729 (949) 2,431 (311) أرباح / )خسائر( اإلستثمارات المتاحة للبيع
 (63,704) 100,899 508,37 (80660,) 15,124 إجمالي الدخل الشامل للسنة / )الخسائر( 



                                                                       م  1920تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

21 

 208,165 28,313 14,597 10,951 6,632 المنطقة الشرقية 

 207,448 87,530 29,739 21,841 2,432 داخل المملكة -أخرى 

 1,271,736 819,595 580,565 391,968 420,292 الـمـجــــمـــوع 
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 لعمليات التأمين قائمة التدفقات النقدية

 (ديسمبر )بآالف الرياالت 31كما في 
 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019

   التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
 

  

 - 11,198 3,581 - 1,016 صافي فائض السنة من عمليات التأمين

 14,245 14,712 25,928 10,976 ( 2,745) التعديالت لحركة مخصص أقساط تأمين مشكوك في تحصيلها
 ( 110) 1,123 - - - التعديالت لحركة مخصص ذمم مدينة من معيدي التأمين مشكوك في تحصيلها

 2,668 1,902 1,530 1,329 2,024 التعديالت لـ :اإلستهالك

 4,095 2,570 2,037 2,426 5,650 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ( 2) ( 490) ( 210) 511 ( 4,346) أرباح  محققة عن إستثمارات متاحة للبيع

 - ( 1) ( 193) ( 205) ( 111) مخصصات وإحتياطيات أخرى إنتفى الغرض منها

      التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

 73,603 58,977 ( 65,705) 72,909 ( 29,971) ذمم أقساط تأمين مدينة ، صافي

 ( 17,941) 1,783 - - - ذمم معيدي تأمين مدينة

 46,825 9,829 ( 21,831) 6,821 9,138 مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 - - ( 572) 12,888 2,306 إحتياطي عجز األقساط

 ( 10,565) 13,824 425 4,602 ( 745) تكاليف اإلستحواذ على وثائق تأمين مؤجلة

 5,717 ( 4,300) 600 ( 12,165) 8,474 دخل عموالت غير مكتسبة

 ( 8,314) ( 10,656) ( 19,886) 110,042 ( 43,164) حصة معيدى التأمين من األقساط غير مكتسبة

204,924) ( 15,928) 29,792 68,099 65,344 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

) 

 3,204 ( 3,493) ( 2,576) - - إحتياطي أخطار قائمة

 2,374 588 - - - احتياطي معالجة المطالبات 

 2,673 718 ( 2,332) 29,614 ( 26,935) إحتياطيات فنية أخرى 

 160,603 ( 297,029) ( 24,388) ( 129,323) 22,042 أقساط تأمين غير مكتسبة

156,587) ( 83,498) ( 91,742) مطالبات تحت التسوية

) 

(31,111 ) 241,571 

 22,695 ( 24,219) 51,081 ( 55,918) 56,186 التامينمستحق لمعيدي 

 8,998 ( 18,124) ( 2,550) 10,184 ( 5,942) مطلوب الى حملة وثائق التأمين

 10,546 15,609 43,540 ( 41,492) 11,704 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 94,604 120,217 - - - مستحق من عمليات المساهمين

 - - 12,622 41,756 28,793 المساهمينمستحق إلى عمليات 

973,121) 49,556 6,976 صافى النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

) 

(152,301 ) 452,565 

      األنشطة اإلستثمارية

 ( 1,400) ( 1,670) ( 1,229) ( 564) ( 7,201) شراء أثاث وتجهيزات ومعدات 

     71 المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

122,405) - ( 20,000) شراء إستثمارات متاحة للبيع

) 

(120,961 ) (177,990

) 

114,300) ( 21,770) 136,070 - ( 23,496) ودائع ألجل

) 

 49,029 76,892 91,755 180 184,490 المتحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

244,661) ( 67,509) 104,191 ( 384) 133,864 صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

) 

 207,904 ( 219,810) ( 17,783) 44,524 127,722 الزيادة )النقص( في النقد وما فى حكمه

 73,642 281,546 61,736 43,953 88,477 الفترة –النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 281,546 61,736 43,953 88,477 216,199 الفترة -النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

      المعامالت غير نقدية

 - - - 322 1,238 التغير في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع
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 31كما في  لعمليات المساهمين قائمة التدفقات النقدية

 ديسمبر )بآالف الرياالت(
 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019

   التشغيلية التدفق النقدي من األنشطة 
 

  

 (52,975) (99,768) 36,608 (60,172) 15,539 صافي ربح السنة / الفترة 

      التعديالت لـ : 

 (4,693) 2,729 (949) 2,430 (1,757) أرباح )خسارة( محققة عن إستثمارات متاحة للبيع

  - (17) (188) (188) (175) إطفاء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 
13,607 (57,930) 35,471 102,480 (57,668) 

      التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

 433 146 34 (107) 307 مصروفات مدفوعة مقدما و موجودات أخرى 

 (457) (785) (206) (1,187) (1,189) عوائد مستحقة للوديعة نظامية  

 (21,000) (24,500) - - - وديعة نظامية  

 890 - - - - ذمم أقساط تأمين مدينة ، صافي

 - - 12,622 41,756 (28,793) مستحق  من عمليات التأمين

 (94,604) (120,217) (12,622) (41,756) - مستحق إلى عمليات التأمين

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

 (95) (4) 230 (57) (63) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 (151,934) - - - - النقد المحصل من العمليات  

 - - (2,973)  - الزكاة المدفوعة 

 457 785 206 1,187 1,189 عموالت مستحقة على وديعة نظامية للساما

 (172,934) (42,095) 23,113 (99,850) (14,942) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

      اإلستثمارية األنشطة 

 (145,800) 71,200 74,600 - - ودائع ألجل 
 - (96,181) (2,063) -  شراء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 (54,570) (16,036) (70,000) - (23,576) شراء إستثمارات متاحة للبيع

 148,355 64,971 70,898 11,283 66,968 المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
 (52,015) 23,954 73,435 11,283 43,392 في األنشطة اإلستثمارية صافي النقد المتوفر)المستخدم(

      األنشطة التمويلية

 210,000 - - - 13,500 المتحصل من إصدار رأس المال 

 (4,948) - - - - تكاليف معامالت 

 (21,000) - - - - وديعة نظامية 

 (18,750) - - - - مؤسسة مالية مستحق إلى 

 165,302 - - - 13,500 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (38,647) (18,141) 93,575 (93,787) 40,398 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه 

 58,056 19,409 1,268 94,843 1,056 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 19,409 1,268 94,843 1,056 41,454 في حكمه في نهاية السنة النقد وما 

معامالت غير النقدية تغير في القيمة العادلة لإلستثمارات  

 المتاحة للبيع
7,896 654 494 - - 
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 :  (بآالف الرياالت) م9201لعام  قائمة أرباح وخسائر العمليات التشغيلية والفائض المتراكم حسب القطاعات

 اإلجمالي أخرى الهندسية الطاقة المركبات الطبي البيان
        عمليات التأمين 

       اإليرادات  
 420,292 83,361 135,020 131,785 40,552 29,574 إجمالي األقساط المكتتبة

 يطرح  

 صافي إقساط إعادة التأمين المسندة
(14,663) (16,118) (129,517) (130,343) (71,999) (362,640) 

 (3,374) (2,928) - - (446) - أقساط تأمين فائض الخسارة  
 54,278 8,434 4,677 2,268 23,988 14,911 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 21,122 (802) 564 - 17,057 4,303 التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة
 75,400 7,632 5,241 2,268 41,045 19,214 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 41,233 15,461 14,876 2,072 8,824 - عموالت إعادة التأمين  المكتسبة
 116,633 23,093 20,117 4,340 49,869 19,214 اإليرادات  اجمالي

       التكاليف والمصاريف 
 153,228 34,402 6,026 - 71,261 41,539 إجمالي المطالبات المدفوعة 

معيدي التأمين من المطالبات  حصة 

 المدفوعة 
(24,312) (31,008) - (5,743) (31,927) (92,990) 

 60,238 2,475 283 - 40,253 17,227 صافي المطالبات المدفوعة 
التغير في صافي المطالبات تحت  

 التسوية 
1,601 (27,865) 151 (473) 187 (26,399) 

 33,839 2,662 (190) 151 12,388 18,828 صافي المطالبات المتكبدة
 9,868 2,955 2,557 - 2,954 1,402 تكاليف إستحواذ وثائق التأمين

 2,306 (2,083) (3,731) - 4,783 3,337 احتياطي عجز األقساط  
 (26,935) (6) (1,122) (261) (1,901) (23,645) إحتياطيات فنية أخرى 

 2,549 470 469 659 378 573 مصاريف اكتتاب اخرى  
 21,627 3,998 (2,017) 549 18,602 495 التكاليف والمصاريف  أجمالي

 95,006 19,095 22,134 3,791 31,267 18,719 صافي نتائج عمليات التأمين 
 (101,470)      )غير موزعة(مصاريف عمومية وإدارية 

 2,745      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 (883)      اإلدارة مكافات أعضاء مجلس 

 286      أطفاء أستثمارات حتى تاريخ االستحقاق
 308      دخل التوزيعات

 10,707      إستثمار  عموالت إيراد 
 6,103      اتاستثمار توزيعات محققه على

 3,753      إيرادات أخرى  

 16,555     م 2019صافي دخل السنة  

 15,539     المسند إلى المساهمين  م2019 سنة ال  دخلصافي 
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  ً  فصاحات حسب اللوائح النظامية: اإلو  اإللتزامات   – خامسا
 

 اإلفصاح حسب اللوائح التنفيذية :  .1
 

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

 الصادرة عن هيئة السوق المالية .الئحة سـلوكيات الـسـوق قواعد التسجيل واإلدراج  ▪

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

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

 اعد مكافحة غسل االموال لشركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. قو ▪

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

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

 حدة الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني. الوثيقة المو ▪

 وضريبة الدخل. لزكاةالهيئة العامة لقواعد الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن  ▪

 ليات تجاه الغير الناشئة عن حوادث المركبات.ئومتطلبات نظام التأمين اإللزامي على المس ▪

 واإلدراج تقر الشركة بما يلي : ( من قواعد التسجيل 27( من المادة )22فقرة ) وبموجب ال

 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.  .1

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية . .2

 . اعلى مواصلة نشاطه شركةيوجد شك يذكر بشأن قدرة ال أنه ال .3

والتي تحدد القواعد   يتم تحديثها بشكل ومراجعتها بشكل دائم  لدى الشركة الئحة حوكمة خاصة بها نظام الحوكمة  .2

ولوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية  اللوائحوالمعايير التي تنظم آداء الشركة وهي تتماشى في مجملها مع 

هذه كام  وقد تم اإللتزام بجميع أح  واألنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية ،مؤسسة النقد العربي السعودي  

التراكمي المبني على عدد األسهم التي يملكها المساهم حيث أن كل سهم يمثل صوت  التصويت    في ذلك  بما  اللوائح

 أعضاء مجلس اإلدارة. نتخاب إفي  واحد 

م يتم توقيع أية عقوبة أخرى أو جزاء أو قيد إحتياطي نظامي من قبل هيئة السوق المالية أو جهة إشرافية أو ل •

 ، بخالف ماذكر سابقاً. تنظيمية أو قضائية أخرى

 .الئحة حوكمة الشركات الشركة جميع األحكام الصادرة في طبق ت •

 :أسباب ذلكمالم يطبق من الئحة حوكمة الشركات و •
 

 التطبيق مأسباب عد / الفقرة نص المادة رقم المادة  

 الينطبق الينطبق اليوجــــــــــد  1
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 عامالت مع األطراف ذات العالقة : تال –سادساً   

 
 

عامالت الهامة التي تمت بين الشركة والجهات ذات العالقة ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية لتيبين الجدول التالي ا

 )بآالف الرياالت(                                             م 2019السنة المنتهية في عام فيها وقيمة هذه المعامالت خالل 

 
 

 جهة التعاقد
طبيعة  مدة العقد

 المعاملة
 المبلغ

 الرصيد

 2018ديسمبر31
 صفته إسم من تعود له المصلحة

1 

شركة الحاج حسين  

رضا  علي علي 

 وشركاه 

وثائق 

تأمين 

متعددة 

لفترات 

 متعددة

أقساط  

تأمين 

 مكتتبة

8,761 

 

 علي حسين خالد  6,932

 رضا  علي 

 

عضو مجلس  

 اإلدارة 

مطالبات   

 مدفوعة 
(8,069 ) 

 

(8,925 ) 

2 
الشركة التجارية  

 لبنانللتأمين المتحدة 
 - دفعات مستلمة 

 

 كريم مروان حمادة  ( 203)

 

عضو مجلس  

 اإلدارة 

 
 

 

 ت: وضريبة الدخل والمدفوعات النظامية والمديونيا الزكاة –سابعاً  
 

 

 )بآالف الرياالت( :                                                          المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة  -1

 
 م 2015 م 2016 م 2017 م 2018 م 2019 البيان  الجـهـة  

 14,681 20,681 23,708 22,488 28,936    إحتياطي تراكمي هيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل 

 1,336 1,006 711 3,278 2,549 )مسددة( رسوم اشتراك   مجلس الضمان الصحي التعاوني

 4,661 5,618 2,802   رسوم إشراف ورقابة )مسددة(  مؤسسة النقد العربي السعودي 

 300 300 300 315 315 رسوم اشتراك )مسددة(  السوق المالية السعودية ) تداول ( 

 
 

 :  المديونيات – 2

 

لاير سعودي كمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقاً لشروط وأحكام   يونلم 9.47 هتم إحتساب مبلغ وقدر 

تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتب  ، و ةالسعودي في المملكة العربية العمل وزارة نظام 

في المملكة  سنوات خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في نظام العمل الموظفين األخيرة وبدالتهم و

 العربية السعودية .
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كتتاب أو حقوق مشابهة يوجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق إ والات دين قابلة للتحويل إلى أسهم اليوجد أي أدو

ر ألي أدوات دين  أصدرها أومنحها المصدر خالل السنة المالية ، أو إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب المصد 

 .قابلة لإلسترداد 

 

 :األرباح سياسة توزيع  –ثامناً  

 

 :    ي ينص علىتمن النظام األساسي للشركة وال ( 9) تستند سياسة الشركة بشأن توزيع األرباح إلى المادة

 االحتياطيات   خصم  بعد   الربح  صافي  باقي  من%(    10)  تعادل  نسبة  توزيع  يتم  أن  يجوز  أرباح  الشركة  حققت   حال  "في

ً   العامة  الجمعية  قررتها  التي  ال  المساهمين   على  ربح  توزيع  وبعد   التعاوني  التأمين  شركات   مراقبة  نظام  ألحكام  تطبيقا

ً  المكافأة هذه استحقاق يكون أن  على المدفوع، الشركة مال رأس من%(  5) عن يقل  التي الجلسات  عدد  مع متناسبا

 : التي تنص على   ( 45)و المادة    العضو" يحضرها

 وضريبة الدخل المقررة.ب الزكاة يتجن  .1

% من األرباح الصافية ، لتكوين إحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا 20ب يجن ت .2

 التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع .

باح السنوية الصافية  للجمعية العامة العادية ، بناء على إقتراح مجلس اإلدارة ، أن تجنب نسبة مئوية من األر .3

 لتكوين إحتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

 توزيع األرباح يخضع إلعتبارات هامش المالءة و موافقة مؤسسة النقد.  •

 عن أي حقوق في األرباح.  أنه لم يتنازل أحد من مساهمي الشركة تجدر اإلشارة إلى •

 

 مجلس الإلدارة : –تاسعاً  

 

 المنعقدة خالل التصويت التراكمي في الجمعية العامة للمساهمينمن  مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة تم إنتخاب 

ً من السادة ام 2020ديسمبر  13م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2017ديسمبر  14بتاريخ  ألعضاء التالية  مكونا

 أسمائهم : 
 

 األعضاء الجدد األعضاء المستقيلين اإلسم  فئة العضوية 

1 

 أعضاء غير مستقلين

 رضا  علي خالد حسين علي 

 بهاء الدين عمر خاشقجي صالح ناصر العمير 

 جاك جورج صاصي  2

 حمادة  علي كريم مروان 3

 بهاء الدين عمر خاشقجي 4

5 
 أعضاء مستقلين

 مخارش               عمر عمر ناصر 

 الحمدان  عبدالعزيز خالد أحمد  6

 
 

 .اليوجد أعضاء تنفيذيين و تجدر اإلشارة إلى أن جميع األعضاء المستقلين ال يمارسون أي عمل تنفيذي في الشركة
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 الخبرات والمؤهالت والوظائف التي شغلها في السابق الوظائف الحالية  أسماء األعضاء   

مدير التخطيط المالي  رضا  علي خالد حسين علي   1

ورئيس مجلس إدارة 

شركة الحاج حسين 

علي رضا وشركاه 

وعضو مجلس إدارة 

شركة الوسيلة لتأجير 

 السيارات 

م 1990حاصل بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة كاليفورنيا عام

األمريكية وماجستير في التسويق من جامعة بيبردين في الواليات المتحدة 

م شغل عدة مناصب إدارية منها عضو مجلس إدارة شركة ناتكو 1994عام  

ألنظمة الكمبيوتر وعضو مجلس إدارة شركة الحاج حسين علي رضا  

في  وعضو مجلس إدارة شركة الوسيلة لتأجير السيارات )هرتز(ه وشركا

 المملكة العربية السعودية

المدير التنفيذي  جاك جورج صاصي  2

لشركة يو سي إيه 

 للتأمين البحرين

 

حاصل على بكالوريوس حقوق من جامعة القديس يوسف بلبنان عام  

خبرة عملية   هلديوعدة دورات تدريبية في التأمين وإعادة التأمين و  م1973

، شغل منصب عضو مجلس  عاماً في اإلدارة والتأمين ربعونتزيد عن األ

 ين بلبنانالشركة التجارية المتحدة للتأمإدارة 

مدير التسويق  حمادةعلي كريم مروان  3

 والعالقات العامة

من الجامعة األمريكية  وإدارة عامةحاصل على بكالوريوس علوم سياسية 

وعشرون عاماً في  الخمسةلديه خبرة عملية تزيد عن  م،1988بلبنان عام 

ية عضو مجلس إدارة الشركة التجار  والتسويق والعالقات العامةاإلدارة 

 المتحدة للتأمين بلبنان

الرئيس التنفيذي  مخارش               عمر عمر ناصر  4

لمكتب مخارش 

لالستشارات المالية 

 واإلدارية

م وعلى  1981حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بوسطن عام  

وعلى شهادة المطابقة  CME1الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية 

من   CME2االلتزام ومكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب واختبار 

ً في اإلدارة  35المعهد المصرفي ، لديه خبرة عملية تزيد عن  شغل عاما

من خاللها منصب مدير إقليمي في شركة رسملة ومدير  أول بإدارة 

 الشركات في البنك السعودي الهولندي.

 

عضو مجلس إدارة   الحمدان  عبدالعزيزخالد أحمد  5

مجموعة المستشار 

أحمد عبدالعزيز 

 الحمدان  

م شارك 2002حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القاهرة عام  

وهي  شركات في المملكة العربية السعودية في عضوية مجالس إدارة لعدة

 السعودية وشركة عنيزةالعربية  وشركة المصافيجريدة الوطن 

وشركة  لالستثمار وشركة الباحةللتعمير  لقصيموشركة استثمارية اإل

ورئيس اللجنة التجارية بغرفة   كابيتال من خالل تقديم االستشارات  الوساطة

 جدة ونائب رئيس مجموعة أحمد الحمدان للتنمية.

مدير  المجموعة  بهاء الدين عمر خاشقجي  6

 المصرفية للشركات

البنك السعودي 

 الفرنسي

البكالوريوس في إدارة األعمال تخصص في المحاسبة حاصل على شهادة 

والمالية من جامعة تكساس في الواليات المتحدة اآلمريكية ، وله خبرة تزيد 

عاما في مجال االدارة والمجموعة المصرفية للشركات في البنك  18عن 

 السعودي الفرنسي ، والتي أكسبته خبرة واسعة في مجال اإلدارة 
 

 :مجلس وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة الوصف ألي مصلحة تعود ألعضاء 

 
 

 صفة العضوية اسم عضو مجلس اإلدارة
 رصيد بداية 

 2019عام  

رصيد نهاية 

    2019عام

صافي التغيير 

في عدد  

 األسهم

نسبة التغيير في عدد  

 األسهم

 اليوجد  اليوجد  48,571 48,571 تنفيذيغير  )رئيس المجلس( رضا  خالد حسين علي  1

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  تنفيذيغير  جاك جورج صاصي  2

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  تنفيذيغير  حمادة علي كريم مروان  3

 % 31.33 705 2,955 2,250 مستقل             )نائب الرئيس(مخارش   عمرعمر ناصر 4

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  مستقل الحمدان   عبدالعزيز خالد أحمد 5

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  تنفيذيغير  بهاء الدين عمر خاشقجي 6
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م بإستقالته  2019/ 01/ 27هـ الموافق  05/1440/ 21/ صالح ناصر العمير يوم األحد    لسيد عضو مجلس اإلدارة ال  تقدم

 .وتعود أسباب استقالة األستاذ/ صالح ناصر العمير إلى ظروفه الخاصة من منصبه كعضو مجلس إدارة مستقل

اعتباًرا من م على أن تسري  2019/ 02/ 04هـ الموافق  29/05/1440وافق مجلس اإلدارة على هذه اإلستقالة بتاريخ  

 .م2019/ 04/02هـ الموافق 29/05/1440تاريخ 

مجلس االدارة على تعيين األستاذ/ بهاء الدين عمر خاشقجي ) عضو غير تنفيذي ( في مجلس إدارة الشركة وافق 

موافقة المجلس ال  علماً أن م2019/ 11/ 04هـ الموافق 07/03/1441وذلك بموجب قرار المجلس المنعقد بتاريخ 

 . هائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقرارهتُعَدّ ن

 

 : يلي( إجتماعات كما 4م )9201ديسمبر   31م ولغاية 9201يناير  1مجلس اإلدارة خالل الفترة من  عقد 

 

 

م أونهايته أو أي تعامالت بها ألعضاء مجلس 2019أما بالنسبة ألدوات الدين فال يوجد رصيد لها في بداية العام 

 . اإلدارة و أزواجهم و أوالدهم القصر
 

جداول األعمال يتم من خالل عقد إجتماعات مجلس اإلدارة دراسة ومناقشة المواضيع التي يتم إدراجها في بنود 

وإتخاذ القرارات النهائية فيها إن تطلب ذلك ، كما يتم التخطيط لتحسين آداء عملهم خالل إقامة جلسات العمل التدريبية  

 من قبل جهات خارجية. 
    

 وكبار التنفيذيين  اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت مزايا

ألف لاير سعودي لرئيس  180فأة سنوية بقيمة بناء على ما نص عليه النظام األساسي للشركة يتم إحتساب مكا

أالف لاير بدل حضور لكل عضو   3ألف لاير سعودي لبقية أعضاء المجلس كما يتم احتساب مبلغ  120المجلس و

في إجتماع مجلس اإلدارة. لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس اإلدارة أي نوع مكافآت متغيرة والمتضمنة نسبة من 

ة أو مكافآت لخطط تحفيزية طويلة األجل أو أسهم ممنوحة أو مكافأة عن نهاية الخدمة األرباح أو مكافآت دوري

 بخالف ما ورد أعاله 

 

 

 إسم عضو مجلس اإلدارة

 م2019وتواريخها خالل عام  اإلجتماعات

 4رقم  3رقم 2رقم  1رقم 

24/02 23/05 04/11 21/12 
 حضر حضر حضر حضر رضا علي خالد حسين علي 1

 حضر حضر حضرلم ي حضر جاك جورج صاصي 2

 حضر حضر حضر حضر حمادة علي كريم مروان 3

 حضرلم ي حضر حضر حضر مخارش                عمر عمر ناصر  4

 حضر حضر حضر حضر الحمدان   عبدالعزيز  خالد أحمد 5

 حضر حضر  الدين عمر خاشقجي بهاء  6
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 المكافآت الثابتة )المبالغ بآالف الرياالت( أسماء األعضاء  

مجموع بدل حضور  المكافأة السنوية

 جلسات المجلس 

بدل حضور  مجموع

 جلسات اللجان

 المجموع الكلي

 األعضاء المستقلين 

 144 15 9 120 عمر ناصر مخارش                1

 150 18 12 120 خالد أحمد عبدالعزيز الحمدان  2

 294 33 21 240 المجموع 

  

 207 15 12 180 رضا    عليخالد حسين  1

 141 12 9 120 جاك جورج صاصي  2

 141 9 12 120 حمادة كريم مروان 3

 6 0 6 0 بهاء الدين عمر خاشقجي  4

 495 36 39 420 المجموع ب

     األعضاء التنفيذيين 

  - - -                            دال يوج -

 789 - - - المجموع ج

 789 69 60 660 المجموع )أ + ب + ج(  

   مصاريف أخرى متنوعة * د

   المجموع الكلي )أ + ب + ج+ د( 

   789 

 

ألف لاير يتضمن المبالغ المسددة ألعضاء مجلس اإلدارة بما فيها المكافآت السنوية وبدالت   789للتوضيح : إن المبلغ  

ألف لاير فيتضمن المبالغ المسددة ألعضاء لجنة المراجعة من   883حضور إجتماعات المجلس واللجان ، أما المبلغ  

خارج مجلس اإلدارة ، إضافة الى بدالت حضور سكرتارية المجلس واللجان إضافة الى بعض المصاريف النثرية  

 األخرى. 

 اإلدارة التنفيذية :  

 من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي  5ما حصل عليه  البيان
 3,254,351 رواتب وتعويضات 

 1,014,584 بدالت ثابتة

 312,499 مكافآت متغيرة

 617,472 مكافآت سنوية مرتبطة باالداء 

 5,198,906 المجموع 

 

  

 

 

 

 



                                                                       م  1920تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

31 

 مكافآت أعضاء اللجان 

 1,5يتقاضى أعضاء اللجان أي مكافآت ثابتة عن عضوية اللجان وإنما يتم احتساب بدل حضور  تجدر اإلشارة أنه ال  

، ويتم احتساب بدل حضور ألعضاء لجنة المراجعة من خارج  ألف لاير عن كل جلسة في اللجنة ألعضاء المجلس 

 المبالغ بآالف الرياالت()آالف لاير لكل جلسة في لجنة المراجعة فقط.                  3مجلس اإلدارة بقيمة  

 

 بدالت الحضور  أعضاء لجنة المراجعة 

 م2019عن جلسات عام 

أعضاء لجنة الترشيحات   

 والمكافآت

 بدالت الحضور

 م2019عن جلسات عام  

 4.5 عمر ناصر مخارش   1 9  خالد أحمد الحمدان 1

 4.5 كريم مروان حمادة  2 18 طالل كمال الجديبي  2

 4.5 خالد أحمد الحمدان  3 9  محمد الزغيبيخالد  3

    18  علي سعد الشيخي 4

 13.5 المجموع  54 المجموع 
 

 

 

 بدالت الحضور  لجنة اإلستثماريةأعضاء  

 م2019عن جلسات عام 

 بدالت الحضور  اللجنة التنفيذية أعضاء  

 م2019عن جلسات عام 

 9 خالد حسين علي رضا   1 6 خالد حسين علي رضا   1

 7.5 جاك جورج صاصي  2 4.5 جاك جورج صاصي  2

 6 عمر ناصر مخارش   3 4.5 عمر ناصر مخارش   3

 22.5 المجموع  15 المجموع 

 بدالت الحضور  لجنة المخاطرأعضاء  

 م2019عن جلسات عام 

 - شاغر) رئيس اللجنة (  1

 4.5 كريم مروان حمادة 2

 4.5 خالد أحمد الحمدان   3

 9 المجموع 

 

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

 شركاتها التابعة :

 

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

 عدد األسهم أدوات الدين  األسهمعدد  أدوات الدين 

 1 اليوجد   اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد 

 

 وجود أي مكافآت متغيرة مدفوعة من أجل الخطط التحفيزية طويلة األجل أو أسهم ممنوحة أو أرباح. ي  ال* 

 أو تعويض له. * لم يتنازل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب 
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 للجان :ا –عاشراً  

 

 18لمجلس اإلدارة بتاريخ  الرابعةلجان منبثقة من مجلس اإلدارة ، تم تشكيلها مع بداية الدورة  خمسةلدى الشركة 

المهام  م للبدء ب2018وتم الحصول على موافقة الجهات الرقابية على تشكيلها في شهر فبراير م 2017 ديسمبر

 ترفع كل لجنة توصياتها لمجلس اإلدارة في إطار إختصاصها كما يلي :. والموكلة إليها

 
 

 اللجنة التنفيذية :  -1
 

في إدارة شئون الشركة وتباشر كل السلطات التي يقررها مجلس الرئيس التنفيذي تقوم هذه اللجنة بالتشاور مع 

، وتتابع تنفيذ توصيات المجلس مع إدارة الشركة وترفع التوصيات   للشركة  النظام األساسما ورد في  اإلدارة حسب  

ل عام  الخاصة بالخطط المستقبلية إليه وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد إجتماعاتهم خال

 م : 2019

 

 
أعضاء اللجنة    

 التنفيذية 

إجتماع   صفة العضوية  

 1رقم 

 إجتماع 

 2رقم  

 إجتماع 

 3رقم  

 إجتماع 

 4رقم  

 إجتماع 

 5رقم  

 إجتماع 

 6رقم  

23/02 23/05 03/11 04/11 21/12 21/12 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  رئيس اللجنة   خالد حسين علي رضا       1

 لم يحضر  لم يحضر  حضر  حضر  حضر  حضر  عضو مستقل   عمر ناصر مخارش   2

 حضر  حضر  حضر  حضر  لم يحضر  حضر  عضو غير مستقل  جاك جورج صاصي  3
 

 

 : لجنة المراجعة   -2
 

م  2017ديسمبر  14التي بدأت في رابعة لدورة المجلس ال لجنة المراجعة )من خارج الشركة(عضاء تم إنتخاب أ

 م.  2017ديسمبر    14م في الجمعية العامة للمساهمين والمنعقدة في  2020  ديسمبر  13سنوات تنتهي في  ولمدة ثالث  

لجنة أسماء أعضاء  

 المراجعة 

 الخبرات والمؤهالت والوظائف التي شغلها في السابق الوظائف الحالية 

في شركة رئيس المالية   طالل كمال الجديبي  1

 سدكو 

البكالوريوس علوم في المحاسبة من جامعة الملك فهد  حاصل على شهادة 

للبترول و المعادن، و شهادة الماجستير في علوم المحاسبة من الجامعة 

األمريكية بواشنطن، عوضا عن حصوله على زمالة الهيئة السعودية 

ً منصب رئيس المالية و العمليات  للمحاسبين القانونين، و يشغل حاليا

و قد سبق له العمل في العديد من المناصب التي   بشركة سيدكو كابيتال،

 أكسبته خبرة واسعة في مجال المراجعة المالية و التدقيق.

الرئيس التنفيذي  خالد محمد مرشد الزغيبي  2

لمجموعة الزغيبي  

 لإلستشارات المالية

م من جامعة شرق ميشيجن 1983إقتصاد وإدارة عام  حاصل على بكالوريوس  

كمستشار مالي في وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية له  أمريكا وعمل  
 خبرة عملية تزيد عن عشرين عاماً في مجال اإلستشارات المالية. 

مدير إدارة المبيعات  علي سعد علي الشيخي  3

في مؤسسة سعد علي 

الشيخي للمقاوالت 

 العامة 

الملك عبدالعزيز م من جامعة  2006حاصل على بكالوريوس محاسبة عام  

لديه خبرة عملية تزيد عن اإلثني عشر عاما شغل من خالل مراجع خارجي 

الزقزوق لألجهزة المنزلية ورئيس حسابات في شركة الوسيلة   هفي شرك
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الدولية للدعاية واإلعالن ومحاسب بنوك ومدير حسابات في شركة 

 العزيزية بنده المتحدة في المملكة العربية السعودية.
 

 

 م 11/2018/ 07  بتاريخ  اإللكتروني  البريد   بإستقالته من عضوية لجنة المراجعة بموجب   الحيقي   سالم  عبدهللا  تقدم السيد 

 المجلس إجتماع في اإلستقالة طلب  على اإلدارة مجلس وافق شخصية وقد  أسباب  تعود إلى اإلستقالة وقد  ذكر أن

 نهاية  من إعتباراً  اإلستقالة سريان يبدأ أن على م2018/ 12/ 12 الموافق هـ1440/ 04/ 05 األربعاء بتاريخ المنعقد 

 م. 12/2018/ 12  يوم دوام

هـ الموافق 1440/ 04/ 05وافق مجلس اإلدارة على طلب اإلستقالة في إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ األربعاء  

هـ الموافق 1440/ 04/ 05وم األربعاء م على أن يبدأ سريان اإلستقالة إعتباراً من نهاية دوام ي 12/2018/ 12

 م 12/2018/ 12

تعيين األستاذ / طالل بن كمال الجديبي ) عضو مستقل ( عضو في لجنة المراجعة إستكماالً  على  مجلس اإلدارة    وافق

م على أن يكون تعيينه نافذا إعتبارا من تاريخ 2017/ 12/ 14للفترة المتبقية من الدورة الحالية التي بدأت في 

 م 2020/ 12/ 13م وذلك خلفاً لألستاذ / عبدهللا سالم الحيقي ، وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ  03/2019/ 12
 

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

 

ها و متابعة تنفيذ اإلجراءات واإلشراف وإدارة أنظمتجعة الداخلية والرقابة النظامية دراسة تقارير المرا  •

 التصحيحية للمالحظات الواردة في تقارير المراجعة .

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وكذلك السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي فيها  •

 والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 

 مجلس اإلدارة. ورفعها إلى واألولية دراسة القوائم المالية السنوية  •

لديها نظام مراقبة داخلي فعّال من أجل توفير ضمانات مقبولة حول حماية كافية ألصول الشركة التأكد من أن  •

 الشركة ، والكشف عن أي إحتيال أو تزوير أو مخالفة في الوقت المناسب.  

 التوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. دراسة السياسات المالية والمحاسبية المطبقة بالشركة وإبداء الرأي و •

دراسة حاالت األطراف ذات الصلة وتعارض المصالح التي قد تنشأ بالشركة ، وبخاصة أي حاالت تثير مسائل  •

حول نزاهة إدارة الشركة ، وفي هذه الحالة يجب على اللجنة تكليف إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير عنها مع  

 .  بيان كيفية ووقت حدوثها

 دراسة كفاية وسالمة نظام المراقبة الداخلية المتبع في الشركة.  •

جتماع حدة على األقل في كل فصل قبل أي إجتماع للمجلس وقبل عقد اإلجتماع بصورة منتظمة وبمعدل مرة وااإل •

 السنوي للجمعية العامة للمساهمين.

 واحدة على األقل في السنة يقتصر عليهم فقط. جتماع مع اللجنة مرة  إيجب على المحاسبين القانونيين للشركة عقد  •

تقييم تقارير اإلدارة على تطوير الشركة والمراجعة الداخلية والخارجية ، ومراجعة تقارير مراجعي الحسابات  •

الداخلي والخارجي عن مدى فاعلية نظم الرقابة المالية الداخلية ، وتقديم التقارير المالية وإدارة المخاطر ومتابعة  

 اإلجراءات التصحيحية المتعلقة  بها .  تنفيذ 

 التأكيد على سالمة نظام الرقابة الداخلي للشركة . •

 تقييم مدى فاعلية األنظمة الموضوعة من قبل اإلدارة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر. •
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" وينبغي أن "مدير اإللتزام د أعاله وتطبيقها ويسمى  تعيين مسؤول لضمان التقيد بمختلف األنظمة واللوائح كما ور •

يكون  المراقب النظامي مكلفاً بالتأكد من التقيد التام بكافة االشتراطات التنظيمية والقانونية ويشمل ذلك متطلبات 

ن مدى التقيد بتلك المتطلبات التقارير وعلى مجلس اإلدارة أن يحصل من المراقب النظامي على تقارير دورية ع 

 . ركة والمتطلبات القانونية األخرىشالتنظيمية الداخلية لل

 

 

 

 

 م كما هو موضح في الجدول التالي: 2019إجتماعات خالل عام  ( 6) عقدت هذه اللجنة 

  
إجتماع رقم  صفة العضوية إسم عضو اللجنة 

1 

إجتماع رقم 

2 

إجتماع رقم 

3 

إجتماع رقم 

4 

رقم  إجتماع

5 

رقم  إجتماع

6 

21/03 08/05 11/09 11/11 16/12 23/12 

 رئيس اللجنة   خالد أحمد الحمدان   1

 عضو مستقل  
 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  من خارج الشركة  طالل كال الجديبي  2

 لم يحضر  لم يحضر  لم يحضر  حضر  حضر  حضر  من خارج الشركة  خالد محمد الزغيبي   3

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  من خارج الشركة  علي سعد الشيخي   4

 

 :  لجنة المخاطر  -3
 

ديسمبر  14تمت الموافقة على تكوين اللجنة و إعداد الالئحة الخاصة بها في إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 

  م2019خالل عام لها  ات إجتماع(  3) م ، وتم عقد 2017

  
 3إجتماع رقم  2إجتماع رقم  1رقم   إجتماع  صفة العضوية المخاطر لجنة أعضاء

08/08 03/11 12/12 

 - - - رئيس اللجنة شاغر  1

 حضر  حضر  حضر  مستقلغير عضو  كريم مروان حمادة 2

 حضر  حضر  حضر  عضو مستقل خالد أحمد الحمدان   3

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت :  -4
 

بالترشيح لعضوية  وتكون مسئولة عن التوصيات    تعمل هذه اللجنة وفقاً للنظام الذي يتم إقراره بواسطة مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة والمراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس ، كما تقوم بمراجعة 

هيكل مجلس اإلدارة و رفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها باإلضافة إلى وضع سياسات واضحة 

ويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط باألداء ، فيما يلي  لمكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 م. 2019جدول يوضح أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وحضورهم خالل عام 
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 لجنة اإلستثمار :  -5

 

مهمة هذه اللجنة تحليل ومتابعة السياسة اإلستثمارية ، وإختيار اإلستثمار األنسب ألموال الشركة ضمن القواعد 

والضوابط المنصوص عليها من قبل مؤسسة النقد بأقل مخاطر ممكنة ، وقد تم إعداد السياسية اإلستثمارية للشركة 

والمصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة مع التقيد التام باللوائح التنفيذية واألنظمة الصادرة من الجهات الرقابية ، 

 م 2019مارية وعدد إجتماعاتهم عام  وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء اللجنة اإلستث

  

 صفة العضوية أعضاء اللجنة اإلستثمارية

 إجتماع 

 1رقم 

 إجتماع 

 2رقم 

 إجتماع 

 3رقم 

 إجتماع 

 4رقم 

23/02 23/05 04/11 21/12 

 خالد حسين علي رضا   1
 رئيس اللجنة 

 عضو مستقل
 حضر  حضر  حضر  حضر 

 حضر  حضر  يحضر لم  حضر  غير مستقلعضو  جاك جورج صاصي  2

 لم يحضر  حضر  حضر  حضر  عضو مستقل عمر ناصر مخارش   3
 

 

 

 

 التدقيق الداخلي : إدارة –عشر احدى  

 

قامت لجنة المراجعة بالتوصية بتعيين رئيس إلدارة المراجعة الداخلية على أن يتم تعيين جهة استشارية للقيام بأعمال 

للقيام بذلك وفي أكتوبر   Deloitteالمراجعة الداخلية للشركة وبناء على توصيات اللجنة قامت الشركة بتعيين مكتب  

ناهل بكري كرئيس إلدارة المراجعة الداخلية بعد توصيات لجنة   م قامت اإلدارة التنفيذية بتعيين السيد/2019

 المراجعة وذلك بهدف إنشاء إدارة مراجعة داخلية مستقلة خاصة في الشركة وأن تقوم بما يلي: 

فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفق منهجية تعتمد على تحديد المخاطر   •

عايير المتبعة واستنادا إلى القواعد التنظيمية إلدارة التدقيق الداخلي الموافق عليها من قبل  وتقييمها تبعاً للم

 لجنة المراجعة.

ترفع إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها إلى لجنة المراجعة باالستناد إلى خطة التدقيق الموضوعة في بداية   •

 العام بإشراف لجنة المراجعة.

هائية إلى لجنة المراجعة مع نسخة إلى اإلدارة التنفيذية واإلدارات المعنية والتوصية  ترسل التقارير بصفتها الن •

 باتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة أي مالحظات واردة في تقاريرها. 

وضع الضوابط الكفيلة لتحسين األداء اإلداري والوصول إلى نظام رقابة سليم وفعال، بما يحقق أغراض  •

 المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية. الشركة ويحمي مصالح 

 معالجة دفع المطالبات وعمليات التسوية وعمليات المصادقة على خدمة العمالء. •

الترشيحات  أعضاء لجنة  

 والمكافآت

 3إجتماع رقم 2إجتماع رقم 1إجتماع رقم صفة العضوية

23/02 23/05 03/11 

 حضر  حضر  حضر  رئيس اللجنة عمر ناصر مخارش   1

 حضر  حضر  حضر  عضومستقل كريم مروان حمادة 2

 حضر  حضر  حضر  عضومستقل خالد أحمد الحمدان   3
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 مشاركة لجنة المراجعة بمناقشة أية مالحظات جوهرية تتعلق بعمل الشركة.  •
 

 المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية :  نتائج –عشر إثنى  

 

قامت إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بتنفيذ خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، 

الحظات وقد رفعت تقارير المالحظات الهامة لإلدارة العليا ولجنة المراجعة. كما اطلع مجلس اإلدارة على الم

الهامة المقدمة من قبل لجنة المراجعة والمتعلقة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ومن ثم وجه المجلس 

اإلدارة التنفيذية بعمل خطة عمل لتنفيذ ومعالجة جميع المالحظات. وفيما يتعلق بنتائج المراجعة السنوية لفعالية  

لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة بحاجة إلى تطوير   إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ترى

بعض مكوناته وتطوير أدوات التحكم بالمخاطر المطبقة لدى الشركة لتتواكب مع حجم أعمال ومتطلبات الشركة.  

ث أوضحت  وقد تمت مناقشة اإلدارة التنفيذية للشركة بالمالحظات التي تم رفعها من قبل المراجعة الداخلية حي

اإلدارة أنه تم إعداد خطة تصحيحية لها وستقوم لجنة المراجعة بمتابعة تنفيذ الخطة التصحيحية خالل عام 

   م.2020

 

 القوائم المالية :  إعتماد –عشر  ثالثة  

 

م  2020/ 17/03الموافق    هـ22/07/1441  من قبل مجلس اإلدارة بتاريخم  2019  لعامالسنوية  عتمدت القوائم المالية  أ

كما  ، وبهذا يتقدم مجلس اإلدارة بخالص شكره وإمتنانه لجميع المساهمين لثقتهم العالية في الشركة والقائمين عليها

خالل فترة موضوع هذا  المبذولةيسجل مجلس اإلدارة تقديره أيضاً إلدارة الشركة والعاملين فيها على جهودهم 

 التقرير . 


