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 م2017قرير مجلس اإلدارة لعام ت

 مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني   المحترمين السادة 

 وبعد ،،،سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ال

 

ً بالقوائم عاوني أن يقدم للسادة المساهمين يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين الت تقريره السنوي مصحوبا

ً مقارنة ل م2017ديسمبر  31المنتهي في  المالي عاماحات للالمالية المدققة واإليض عمليات التأمين متضمنا

ى أهم التطورات التي كما يحتوي علم 2016 ديسمبر 31المنتهي في  سابقمع نتائج العام ال اهمينسمال حساباتو

قواعد و بهاول لتأمين التعاوني المعمالوائح وأنظمة حات المطلوبة حسب ، واإلفصا م7201 عامطرأت خالل 

 ساهمينلتمكين الموالجهات الرقابية  هيئة السوق المالية من رةالئحة حوكمة الشركات الصادوالتسجيل واإلدراج 

 واضح وصحيح. من تقييم أصول الشركة وخصومها ووضعها المالي بشكل

 

 : ونشاطها الرئيسي عن الشركة نبذة -أوالً 

مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب  سعوديةمساهمة  ةالشركة المتحدة للتأمين التعاوني هي شرك •

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

هـ  15/03/1428ريخ تا 24وبناءاً على المرسوم الملكي الكريم رقم م/ هـ ،14/03/1428تاريخ  94رقم 

( الدور األول 2) ملبرج المخ سابقا(الروضة األمير سعود الفيصل )شارع  ،ي الخالدية حجدة مدينة وعنوانها 

 .21422الرمز البريدي  5019ص.ب : والرابع ، 

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

ق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعل

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

تأجيرها مباشرة أو أموالها ، وأن تقوم بتملك وبتحريك األموال الثابتة والنقدية ، أو بيعها أو إستبدالها أو 

بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها ، أو باإلشتراك مع جهات أخرى ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال المالية أو 

ألعمال المذكورة في وتباشر الشركة جميع ا ا فيها أو تشتريهاا أو أن تدرجهالتي تعاونها على تحقيق أغراضه

 سواء داخل المملكة أو خارجها.هذه المادة 

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

في المملكة العربية السعودية بعد موافقة رين .البحالموجودات 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 21/12/1431تاريخ  2361

 مليون لاير سعودي. 78.4البالغة  م2012عام هائي إلى الشركة في قيمة الشهرة التجارية الن
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  مال الشركةرأس  •

 مليون لاير 200 رأس المالتأسيس الشركة ب / أ

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

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

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

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

 .سهممليون  20

 مليون لاير 280رأس المال إلى زيادة ب/ 

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

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

سهم  2مليون سهم وذلك بمنح  28مليون سهم إلى  20 وبالتالي زيادة عدد األسهم من %40زيادة قدرها 

عقاد الجمعية نالشركة نهاية تداول يوم إ األحقية للمساهمين المقيدين في سجالت وكانتأسهم  5مجاني لكل 

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

 .عالقةالجهات ذات ال

 مليون لاير 490زيادة رأس المال إلى جـ / 

أي  مليون لاير سعودي 490لى إمليون لاير  280زيادة رأس المال من م تمت 18/02/2015بتاريخ 

 حةوالمطر حقوق األولوية بلغ عدد أسهم ،عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية  %75قدرها نسبة الزيادة 

، وكانت  لايرمليون  210 حيث بلغت قيمتها اإلجماليةو، للسهم رياالت  10بسعر الطرح  مليون سهم 21

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

تعزيز هامش المالءة و دعم  دف الشركة من زيادة رأس المال هــوه .بموافقة الجهات المختصةالزيادة 

باإلعالن عن تطورات إستخدام  م2016خالل عام  الشركة، وقد إلتزمت  نشاط المستقبلي للشركةنمو ال

  .م2015أس المال التي تمت في عام المتحصالت من زيادة ر

 مليون لاير  400مليون لاير إلى  490د / التوصية بتخفيص رأس المال من 

في إجتماعه المنعقد بتاريخ  لعامة غير العاديةللجمعية ا أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارةأوالً : 

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

،  سهم مليون 40مقسم إلى لاير سعودي  مليون 400سهم ، ليصبح رأس المال بعد التخفيض  مليون 49

من رأس  %18.37نسبة التخفيض و ستكون  سهم الشركةمليون سهم من أ 9أي أنه سيتم تخفيض إلغاء 

عادة هيكلة رأس إهو خفيض التسبب ، وأوضحت أن  سهمأ 5.44سهم لكل  1عن طريق تخفيض مال ال

من نظام الشركات الجديد وتغطية الخسائر المتراكمة والناتجة بشكل  150تماشياً مع المادة مال الشركة 

ل ال يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس ماأنه  وضحتأا كم رئيس عن زيادة المخصصات الفنية

وبأنه مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية  الشركة على إلتزاماتها المالية

 .على التخفيض
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ً : أعلنت الشركة عن استالمها يوم األربعاء  م موافقة 02/08/2017هـ الموافق 10/11/1438ثانيا

( مليون لاير بحيث يكون رأس مال 90د العربي السعودي على تخفيض رأس مالها بمقدار )مؤسسة النق

الجهات الرسمية ، على أن تقوم الشركة بإستيفاء متطلبات  ( مليون لاير400الشركة بعد التخفيض )

 األخرى.

 ً الشركة  : أعلنت الشركة عن تعيين مجموعة بي إم جي المالية كمستشار مالي لتخفيض رأس مالثالثا

لم تحدث أي تطورات بخصوص ، و م03/08/2017هـ الموافق 11/11/1438بتاريخ الخميس 

 م.2017ديسمبر  31تخفيض حتى تاريخ التوصية ب

ً على درجة عالية من الكفاءة وا • ً معلوماتيا داء يربط بين مركز الشركة الرئيسي آلتطبق الشركة نظاما

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

ومستمر ، كما ركزت إدارة الشركة على إعتمادها في المعامالت اليومية مع مختلف اإلدارات الداخلية 

 لكترونية و تقليص المعامالت غير اإللكترونية بأكبر قدر ممكن. إلوالجهات الخارجية على المعامالت ا

ركات تابعة في المملكة ، كما أنها التملك أي فروع أو شركات تابعة خارج أراضي ال تملك الشركة أي ش •

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

من  كل فيلاير  ألف 580,565قيمته  مام 2017 ديسمبر 31 بنهايةبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  ▪

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

 

 

 

 

 

 

 

 

المرخصة  من خالل الفروعوفقط المملكة العربية السعودية س الشركة نشاطها في تمار : فروع الشركة ▪

 . من الجهات ذات العالقةأصوالً 

 

 

 

 النسبة المبالغ بآالف الرياالت فروع التأمين

 %29.94 173,799 المركبات

 %25.07 145,549 الهندسي

 %18.06 104,840 الطاقة

 %13.91 80,733 األخرى

 %13.03 75,644 الطبي

 %100 580,565 اإلجمالي 

 الــــعـــنـــــــــــــــــــــــــوان     الفرع      
 (2) برج المخملحي الخالدية  ، ) الروضة سابقاً ( مير سعود الفيصلاألشارع  جدةب المركز الرئيسي 1

 السليمانية مبنى السيد حي( سابقاُ  التحلية األمير محمد بن عبدالعزيز )شارع  رع الرياضف 2

 برج الرياضة يحي العقرب، فيصل بن فهد األمير شارع تقاطع  طريق الملك عبد العزيز فرع الخـبـر 3

 (219مكتب )مجمع الجروشي  ، حي الرصيفة ، عبدهللا عريفشارع  فرع مــكـة 4

 (1مبنى العويضة ، الدور )سابقاً ( الخبيب  ) شارع الملك عبد العزيز يدة  فرع بر 5

 (2)مركز الواحة الدور  شارع اإلمام تركى بن عبد هللا ، حي العليا ،  فرع تبوك   6

 الدوحة فندقمقابل ،  شارع الضيافة فرع خميس مشيط 7
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 ي جميع أنحاء المملكة.ف نقطة بيع موزعة 140لفتح صريح من مؤسسة النقد ت لدى الشركة : نقاط البيع ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إغالق بعض نقاط البيع ألسباب متنوعة تم نقطة بيع ،  93م بلغ عدد 31/12/2017بتاريخ عدد نقاط البيع النشطة 

مقارنة بإيرادات نقطة البيع ، أو لعدم إكتمال التراخيص المطلوبة  عليها من أهمها عدم تغطية المصاريف المترتبة

 لجغرافي لنقطة البيع. أو إلنعدام األهمية اإلستراتيجية للموقع ا الجهات الحكومية كالبلديةبعض من 

  

 :ة والتوقعات المستقبلية والمخاطراألنشطة التشغيلي الخطط والقرارات المهمة و -ثانياً 
 

 م7201خالل عام  للمساهمينالعامة  المتخذة في إجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات الخطط والقرارات -أ 

 وأسماء األعضاء الحاضرين أصالة لهذه االجتماعات.

جتماع األول نعقاد اإلإالثاني والمنعقد بعد ساعة من موعد جتماعها إفي للشركة  العاديةغير لجمعية العامة قررت ا

م 10/08/2017هـ الموافق 18/11/1438بتاريخ  ( في اإلجتماع األول بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني) 

 على مايلي:

والنمر المحاسبون المتحالفون ومكتب أكبر والقحطاني الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات )مكتب البسام  .1

م بناء 2017م والبيانات المالية الربع السنوية إبتداء من الربع الثاني لعام 2017محاسبون قانونيون( للعام المالي 

  على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم

، حيث تم الحصول على  كة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. الموافقة على تعديل النظام األساس للشر2

الموافقة على تعديل النظام األساس من مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة التجارة واإلستثمار قبل عرضها 

 وقد ترأس هذه الجمعية السيد مشعل عفيف كرم عضو مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي. على الجمعية العامة.

 ر االشارة الى أن الحضور تمثل أغلبيته من خالل التصويت االلكتروني ) التصويت عن بعد ( تجد

 

م 14/12/2017هـ الموافق 26/03/1439بتاريخ  المنعقدقررت الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها 

 على النحو التالي: 

 م.31/12/2016للعام المالي المنتهي في على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة التصويت بالموافقة  .1

 م.31/12/2016على القوائم المالية و حساب األرباح و الخسائر عن العام المالي في  التصويت بالموافقة .2

 م31/12/2016على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في  التصويت بالموافقة .3

س اإلدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام على إبراء ذمة أعضاء مجل التصويت بالموافقة .4

 م.31/12/2016المالي المنتهي في 

 

 عدد نقاط البيع   المنطقة

 29 المنطقة الوسطى 1

 12 المنطقة الشمالية 2

 11 المنطقة الشرقية 3

 16 منطقة القصيم 4

 31 المنطقة الجنوبية 5

 30 المنطقة الغربية 6

 11 المنورة منطقة المدينة 7
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على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  التصويت بالموافقة .5

ي يشمل ألف لاير بدل سنوي والذ 900م حسب ما نص عليه النظام األساسي للشركة بواقع 31/12/2016

ألف لاير مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  120ألف لاير مكأفاة رئيس مجلس اإلدارة و  180

 ألف لاير بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى. 269مضافا إليه 

 على الالئحة الداخلية الجديدة للجنة المخاطر والتي تشتمل على قواعد إختيار أعضاء لجنة التصويت بالموافقة .6

 عضويتهم.المخاطر وأسلوب عملهم ومدة 

على األعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة بن الدن السعودية والتي  التصويت بالموافقة .7

بن الدن مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة محمد لعضو مجلس اإلدارة السيد سلمان سالم 

م هي 2016عام  ذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعامالت التي تمت فيالتعامالت هي عقود تأمين ومدة ه

 ألف لاير  87,184

على األعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة الشرق األوسط والتي لعضو  التصويت بالموافقة .8

علما أن طبيعة  بن الدن مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادممحمد مجلس اإلدارة السيد سلمان سالم 

م هي 2016التعامالت هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعامالت التي تمت في عام 

 ألف لاير  146

على األعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الوكاالت التجارية المتحدة  التصويت بالموافقة .9

بن الدن مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم محمد سيد سلمان سالم المحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة ال

علما أن طبيعة التعامالت هي عقود إصالح سيارات ومدة هذه العقود سنوية وأن قيمة التعامالت التي تمت في 

م 2016ألف باإلضافة إلى عقود تأمين لفترات متعددة وقيمتها التي تمت في عام  14,321م هي 2016عام 

 ألف لاير. 74هي 

على األعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الوسيلة لتأجير السيارات  التصويت بالموافقة .10

رضا مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علي والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد خالد حسين علي )هرتز( 

ات متعددة وأن قيمة التعامالت التي تمت في علما أن طبيعة التعامالت هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفتر

 ألف لاير. 6,159م هي 2016عام 

رضا علي على األعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الحاج حسين علي  التصويت بالموافقة .11

رضا مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن  علي والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد خالد حسين علي

طبيعة التعامالت هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعامالت التي تمت في عام 

 ألف لاير. 4,686م هي 2016

على األعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومكتب المحامي حسان محاسني  التصويت بالموافقة .12

اإلدارة السيد حسان محمد شوكت محاسني مصلحة فيها لإلستشارات القانونية والمحاماة والتي لعضو مجلس 

والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعامالت هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة 

 ألف لاير. 614م هي 2016مت في عام التعامالت التي ت

كة ومكتب المحامي حسان المحاسني على األعمال و العقود التي سوف تتم بين الشر التصويت بالموافقة .13

لإلستشارات القانونية والمحاماة والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد حسان محمد شوكت محاسني مصلحة فيها 

والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعامالت هي عقد لتمثيل الشركة قانونياً وفض أي منازعات قانونية 

 . ألف لاير 400وأن قيمة العقد هي ة أمام القضاء ومدة العقد سنة واحد

لى أن جميع العقود الواردة أعاله تخضع لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها إمع اإلشارة 

كما تم التصويت بالموافقة لجميع التعامالت مع  مع األطراف األخرى وال توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود

 م2016ولغاية عام  2009االطراف ذات من عام 
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م حتى تاريخ إنعقاد 26/06/2017على إجازة أعمال مجلس اإلدارة عن الفترة من  التصويت بالموافقة .14

 الجمعية العامة.

م 14/12/2017من تاريخ  تبدأأعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة التي على انتخاب  التصويت بالموافقة .15

ستخدام آلية التصويت التراكمي وقد تم إنتخاب السادة بإك وذلم 13/12/2020سنوات تنتهي في  3لمدة و

العمير ، األستاذ خالد أحمد  سليمان الجاسر ، األستاذ صالح ناصر محمد التالية أسمائهم: األستاذ خالد سليمان

رضا ، األستاذ جاك جورج صاصي ، األستاذ عمر ناصر علي الحمدان ، األستاذ خالد حسين علي عبدالعزيز 

 حمادة.علي ارش ، األستاذ كريم مروان مخعمر 

على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط  التصويت بالموافقة .16

م وتنتهي بنهاية دورة المجلس بتاريخ 14/12/2017عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 

الزغيبي ،  مرشد الحيقي ، األستاذ خالد محمدعبدهللا ذ عبدهللا سالم والمرشحون كالتالي: األستا 13/12/2020

 الشيخي. علي األستاذ علي سعد

رئيس  نيسكت محاوسان محمد شجتماع هذه الجمعية كل من السادة أعضاء مجلس اإلدارة السيد ححضر إوقد 

لى أن إشارة ا وتجدر اإلرض علي خالد حسين علي والسيد المدير التنفيذي والسيد مشعل عفيف كرم المجلس

كما تم من خالل هذا  لكتروني ) التصويت عن بعد (تمثل أغلبيته من خالل التصويت اإلوالتصويت الحضور 

وخاصة ما تم إدراجه في بنود  آدائهاوضع الشركة التشغيلي و حولستفسارات المساهمين إجتماع اإلجابة على إلا

والـتأكيد عن ية عحتى تاريخ انعقاد الجم 2016عام ما تم تنفيذه خالل  اإلشارة إلى تجتماع كما تمإلجدول أعمال ا

تدوين  كما( تداول)موقع السوق المالية السعودي اإلعالنات في لمساهمين عن جميع التطورات من خالل ا بالغإ

لة حسب النظام وخالل المه بنسخة منهفي سجالت الشركة وتزويد الهيئات الرقابية  الجمعيات ضرامحوحفظ 

 المنصوص عليها.
 

م والجمعية العامة العادية 10/08/2017تم اإلعالن عن الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 

م في موقع السوق المالية السعودية ) تداول ( وفي الجريدة اليومية باإلضافة إلى موقع 14/12/2017المنعقدة في 

تزويد بعض المساهمين بالدعوة إلى  ورية للتأكيد عن موعد الجمعيتين ، تم نشر إعالنات تذكيو الشركة الرسمي

الجمعيات عن طريق المراسالت وتم فتح باب التصويت اإللكتروني للمساهمين على بنود جدول األعمال من خالل 

 .موقع تداوالتي
 

 وتواريخ تلك الطلبات  م2017خالل عام  لشركة لسجل المساهميناعدد طلبات 

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

 وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

 أسبابه تاريخ الطلب  

إجراءات داخلية إلدارة شئون المساهمين تساعد في التأكد من هوية المساهمين المسجلين عند اإلجابة على  30/07/2017 1

 ساؤالتهمت

 انعقاد الجمعية العامة غير العادية في ذلك التاريخ 10/08/2017 2

إجراءات داخلية إلدارة شئون المساهمين تساعد في التأكد من هوية المساهمين المسجلين عند اإلجابة على  21/11/2017 3

 تساؤالتهم

 انعقاد الجمعية العامة العادية في ذلك التاريخ 14/12/2017 4
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 :والتوقف عن النشاطاألنشطة التشغيلية  - ب

تواري كحتياطيات الفنية من قبل اإلحتساب اإتعليمات مؤسسة النقد يتم التأكد من  علىات الفنية : بناء ياإلحتياط •

م 2016ي عاماإلحتياطيات الفنية في  إنخفاض، وإن  ( من نظام الشركات20نصت عليه المادة ) ما مستقل وهو

أعمال تأمين المركبات نتيجة للتوقف عن إصدار وتجديد وثائق تأمين حجم إنخفاض  م يعود إلى2017و

 : الشركة المركبات بناء على تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي حيث أن

م خطاب مؤسسة النقد العربي 20/06/2016هـ الموافق 15/09/1437ستالمها يوم اإلثنين عن إ أعلنت ▪

منع الشركة من قبول مكتتبين أو مشتركين جدد في تأمين  لمتضمنا 371000101115السعودي رقم 

وقد م 21/06/2016هـ الموافق 16/09/1437عتباراً من تاريخ يوم الثالثاء إ وذلك) اإليقاف األول (  المركبات

لتزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية إ عدمهو ذلك القرار سبب أن بينت المؤسسة 

تالفي مسببات لير الالزمة تخاذ التدابإبقد قامت الشركة ء ، ومطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوي العمال

عن  أعلنت الشركةوبناء عليه  واألنظمة ، من خالل اإللتزام التام بالقوانين واللوائحصحيح األخطاء وتالمنع 

م 06/09/2016هـ الموافق 05/12/1437 في المؤرخ 371000125485رقم إستالمها خطاب مؤسسة النقد 

والمتضمن قرار المؤسسة بالسماح للشركة بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات وإصدار وتجديد وثائق تأمين 

 م07/09/2016هـ الموافق 06/12/1437المركبات اعتباراً من يوم األربعاء 

المؤرخ في  381000026149قم ستالمها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رإأعلنت الشركة عن  ▪

 مايلي:م والمتضمن 06/12/2016هـ الموافق 07/03/1438

وبالتالي منعها من م ( 2016) للمرة الثانية خالل عام منع الشركة من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات  (1

افق هـ المو08/03/1438من تاريخ األربعاء  إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين مركبات اعتباراً 

 م07/12/2016

إلزام الشركة بتعيين جهة استشارية خارجيّة توافق عليها وتحدد إطار عملها المؤسسة في موعد أقصاه  (2

م وذلك لتقييم إجراءات الشركة فيما يتعلق بإدارة وآلية تسوية 20/12/2016هـ الموافق 21/03/1438

واإلجراءات التصحيحية الالزمة واإلشراف  المطالبات ومعالجة الشكاوى وإعادة هيكلتها والخروج بالتوصيات

نسخة منه إلى  تقريرها النهائي لمجلس إدارة الشركة و اإلستشارية والمتابعة على تنفيذها على أن تقدم تلك الجهة

هـ الموافق 21/03/1438بتاريخ الثالثاء  كجهة إستشارية الشركة مع شركة آرنست آند يونغ تعاقدتالمؤسسة 

عملية تسوية المطالبات وآلية معالجة ، لتقوم بدورها بتقييم  موافقة المؤسسةحصولها على بعد  م20/12/2016

 توصياتها بهذا الشأن بناًء على طلب المؤسسة. في الشركة وقدمت كاوىالش

تزويد المؤسسة بخطة تصحيحية معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراءات التصحيحية الالزمة التي سوف  (3

وقد إلتزمت ، ستشارية إلعتبار التقرير المقدم من الجهة امع األخذ في اإلة لتصحيح وضعها ، تقوم بها الشرك

أعلنت الشركة عن إستالمها خطاب مؤسسة النقد رقم ة وبناء عليه ب المؤسسالشركة بجميع ماورد في خطا

بالسماح م والمتضمن قرار المؤسسة 04/04/2017هـ الموافق 07/07/1438المؤرخ في  381000072184

للشركة بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات وإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات اعتباراً من يوم 

 م.05/04/2017هـ الموافق 08/07/1438
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م خطاب مؤسسة النقد العربي 14/09/2017هـ الموافق 23/12/1438 لخميسأعلنت الشركة عن إستالمها يوم ا ▪

المتضمن منع الشركة من قبول مكتتبين أو مشتركين جدد في تأمين  3810000124077السعودي رقم 

وقد  م15/09/2017الموافق هـ 24/12/1438( وذلك إعتباراً من تاريخ  اإليقاف الثالث)  اإللزامي المركبات

 هو ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة االلتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بينت المؤسسة سبب ذلك القرار

ساسية مما نتج عنه بالشركة وعدم التزام الشركة بإصدار وثائق التأمين االلزامي على المركبات بالمعايير األ

ارتكاب لعدد من المخالفات ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و الئحته التنفيذية ولوائح وتعليمات 

أعلنت الشركة عن إستالمها دة من مؤسسة النقد وضاع ومعالجة المالحظات الوار، وبعد تصحيح األ المؤسسة

هـ الموافق 24/04/1439المؤرخ في  391000047920خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

م والمتضمن قرار المؤسسة بالسماح للشركة بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات وإصدار 11/01/2018

 اريخه.وتجديد وثائق تأمين المركبات اعتباراً من ت
 

 م.2017م و 2016على الشركة خالل عامي ترتبة ملخص لإليقافات الم
 

 إيقاف إصدار وثائق التأمين

  اإليقاف االول اإليقاف الثاني اإليقاف الثالث

 خطاب الرقم  371000101115 381000026149 3810000124077

 تاريخ الخطاب  هـ15/09/1437 م20/06/2016 هـ07/03/1438 م06/12/2016 هـ23/12/1438 م14/09/2017

 تاريخ المنع هـ16/09/1437 م21/06/2016 هـ08/03/1438 م07/12/2016 هـ24/12/1438 م15/09/2017

 السماح بإصدار وثائق التأمين

 رقم الخطاب 371000125485 381000072184 391000047920

 تاريخ الخطاب هـ05/12/1437 م06/09/2016 هـ07/07/1438 م04/04/2017 هـ24/04/1439 م11/01/2018

 تاريخ السماح  هـ15/12/1437 م07/09/2016 هـ08/07/1438 م05/04/2017 هـ24/04/1439 م11/01/2018

ضععععف إدارة المراجععععة الداخليعععة وإدارة 

لتععععزام وإجععععراءات الرقابععععة الداخليععععة اإل

بالشععركة وعععدم التععزام الشععركة بإصععدار 

بععات لزامععي علععى المركإلوثععائق التععأمين ا

بالمعايير االساسية مما نعتج عنعه ارتكابهعا 

مراقبعة لعدد معن المخالفعات ألحكعام نظعام 

الئحتعععععه شعععععركات التعععععأمين التععععععاوني و

 التنفيذية ولوائح وتعليمات المؤسسة

رتكعععاب ععععدد معععن التجعععاوزات التعععي ال إ

تتماشى مع أحكام نظام مراقبعة شعركات 

التععأمين التعععاوني أو الئحتععه التنفيذيععة أو 

ائح والتعليمعععععات الصعععععادرة ععععععن اللعععععو

المؤسسعععة المتعلقعععة بتسعععوية المطالبعععات 

 التأمينية ومعالجة الشكاوى

لتزام الشركة بالمتطلبات النظاميعة إعدم 

المتعلقععععععة بتسععععععوية مطالبععععععات تععععععأمين 

 المركبات ومعالجة شكاوي العمالء

 أسباب اإليقاف 

 

 نسبةوتمثل م 2017يسمبر د 31بتاريخ لاير  مليون 97,51 ماقيمته بلغت الخسائر المتراكمة الخسائر المتراكمة : •

 31مليون لاير بتاريخ  128مقارنة بالخسائر المتراكمة البالغة لاير مليون  490رأس المال البالغ من  19.9%

 من رأس المال %26ل نسبة مثالتي تو 2016ديسمبر 

لخسائر الناتجة اتقرير على ن معيدي التأمين النهائية مالموافقة  م2017ديسمبر  31لغاية تاريخ  لم تستلم الشركة •

مجموعة ب م الخاصة13/09/2015بتاريخ ادثة سقوط الرافعة والتي وقعت في الحرم المكي بمكة المكرمة من ح

الخسائر الناجمة عن هذا الحادث معاد تأمينها لدى معيدي التأمين وفقًا  مع اإلشارة إلى أنبن الدن للمقاوالت 

ولن يكون لها األثر الجوهري على النتائج المالية للشركة وأن المخصصات الالزمة  %98وق لألصول وبنسبة تف

في موقع السوق ، وقد تم اإلعالن عن ذلك في بداية األمر  م2015عام  منلت في النتائج المالية لهذا الحادث قد حمّ 

 .المالية السعودية تداول
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 كة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.للشر متابعة تنفيذ خطة العمل اإلستراتيجيةيتم  •

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

تقديم خدمات المساندة و شركة العلم والتي تقدم خدمات جلب البيانات الرسمية واألرشفة عمليات متخصصة بهال ال

ت الحكومية و شركة نجم لخدمات التأمين التي تقدم خدمات المساندة في سجالت الحوادث المرورية من الجها

نتهاء من في التجهيز واإل للمراجعة القانونية واإلستشارات  وتقييمها ، كما تعاقدت الشركة مع مكتب كي بي إم جي

 متطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

تم تجديد كما ، تم توقيع عقود تأمين جديدة في مختلف القطاعات مع العمالء  مين :تأإعادة الالتأمين و تفاقيات إ •

ً لتطورات التشغيل وبما يإتفاقيات إعادة التأمين مع بعض التغبعض   مع ناسبتييرات في شروط اإلعادة تبعا

 مصلحة الشركة.

 31للسنوات المنتهية في  ات الزكويةاإلقرار قامت الشركة بتقديم ومصلحة الزكاة والدخل : اإلقرارات الزكوية •

 2012لألعوام  مقيدة من مصلحة الزكاة والدخل وحصلت على شهادات 2016 عامولغاية  2009ديسمبر 

 2010و 2009لألعوام  من المصلحة النهائية حصلت على الربوط بينمام 2016و م2015و  م2014و  2013و

تزام ولدى الشركة مخصص كاف لهذا اإلل مليون لاير 17.69ديد زكاة بمبلغ تسالشركة بوجوب مطالبة  م2011 و

وتم مناقشة إعتراض مليون لاير  14,28بتسديد مبلغ  إال أن الشركة إعترضت على طلب المصلحة وقامت

 .ي معظمه مؤيداً لوجهة نظر الشركةهـ والذي جاء ف1435( لعام 4الشركة أمام اللجنة وإتخذت بشأنه القرار رقم )

من الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما  2008إلى  2005، تلقت الشركة تقديرات الزكاة للسنوات من  خالل السنة

مليون لاير وفروق ضريبية للضريبة  6.01يتعلق بالمحفظة المحولة من الشركة القديمة بفروق زكوية بمبلغ 

للزكاة والضريبة كافي. وقدمت  مليون لاير سعودي. تعتقد اإلدارة أن المخصص الحالي 16.09المستقطعة بمبلغ 

ً على الربوط المذكورة أعاله وهي على ثقة من الحصول على حكم إيجابي. ومع ذلك ، قامت  اإلدارة اعتراضا

مقابل مليون لاير سعودي  22.1الشركة خالل العام بإصدار ضمان بنكي لصالح للهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ 

م مازالت 31/12/2017ولغاية تاريخ  169/2/1438الضريبي االبتدائي رقم  إستئناف قرار اإلعتراض الزكوي

 المفاوضات مستمرة مع الهيئة ولم يتم البت في أي قرار.

راءات صارمة وفعالة في الكشف عن هوية العمالء ي إجتم تبنّ  : ات المتخذة لمكافحة غسيل األموالاإلجراء •

يتم التقرير ،  لنوع ألي عميل وفي أي مرحلة وصلتط من هذا اإن أي نشا،  لمكافحة اإلحتيال وغسيل األموال

 تخاذ اإلجراءات الالزمة.إبشأنه إلى مدير اإللتزام للمتابعة و

الذي ون يمالتأ قطاعالشركة لتحقيق أفضل المراكز بين الشركات العاملة في  إدارة سعىت قعات المستقبلية :التو

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

خذة في آ وبة في مختلف القطاعات اإلنتاجيةاألسعار التقنية المطللى تقديم أفضل إكما تسعى  ، وتقييم بين الشركات

التأمين توظيف فنيين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال  لىتحرص ع وكتواري ، ت الخبير اإلاعتبار توصياإل

 بعضفي وقع الشركة زيادة اإلنتاج تت، وللعمل على زيادة اإلنتاج ومختلف اإلدارات ذات العالقة وإعادة التأمين 

 .األعوام القادمة خالل قطاعات التأمين
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 المخاطر الحالية والمستقبلية والمتوقعة :

 المخاطر الحالية :

بالتأمين و إعادة التأمين ، و تعالج المخاطر التي مرت بها و  لخاصةاتقوم إدارة المخاطر في الشركة بتنفيذ السياسات 

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

لمعمول بها وهي أسعار العموالت من خالل مراجعة داخلية دقيقة ، و التأكد من مدى اإللتزام باألنظمة واللوائح ا

 تقوم 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 هامشمالية لضمان تحقيق تقييم المتطلبات الرأس •

 لى مؤسسة النقد.إلشركة وتقديمه ل وتقرير الوضع المالي السنوي لمراجعة إدارة المخاطر

مة مراجعة إجراءات مكافحة اإلحتيال و تعديل اإلستراتيجية الخاصة بها بشكل مستمر وبما يصدر من أنظ •

 خاصة بها أو تعديالت عليها.

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

 .لتأمينالتشغيلية لقطاعات اللمختلف  الحفاظ على معايير التشغيل القياسية  •

 أما المخاطر المستقبلية المتوقعة :

 ير المالية.خطر اإلحتيال وجرائم التزو ▪

مخاطر السيولة : وهي تمثل عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بإلتزاماتها المالية في موعد  ▪

ً لمواجهة أي إلتزامات عند نشوئها علما أن  اإلستحقاق ، وهي تقوم بالتأكد من توفر السيولة ومتطلباتها شهريا

ائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية لمواجهة أزمات السيولة جزء كبير من أموال الشركة يتم إستثماره في ود

 .العربي السعودي مول بها والصادرة عن مؤسسة النقدمتقيدة باألنظمة المع

 كات التأمين وخاصة الجديدة منها المنافسة القوية مع شر ▪

افية  كمؤسسة النقد وهي عدم القدرة على اإللتزام باألنظمة الصادرة عن الجهات اإلشرمخاطر نظامية وقانونية  ▪

العربي السعودي ، وهيئة السوق المالية ، ومجلس الضمان الصحي التعاوني ، وكذلك مخاطر القضايا التي ترفع 

 ضد الشركة نتيجة مطالبات الغير.

 المحافظة على المعايير القياسية في ظل التوسع و زيادة اإلنتاج . ▪

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

 تكاليف باهظة تؤثر سلباً على النتائج المالية.

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

 من الجهات المتخصة على آداء الشركة .

بينها لفني المدرب : ترتفع معدالت التسرب الوظيفي المدرب بين الشركات في ظل المنافسة التسرب الوظيفي ا ▪

 المدربين منهم ذوي الخبرات.وذلك في إجتذاب 
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 الموارد البشرية :  -ثالثاً 

 

ومواكبة التوسع والتنوع في اإلختصاصات  للشركة الهيكل التنظيمي طويرتستمر إدارة الشركة في العمل على ت

ذوي الخبرات المؤهلة و وطنيةكفاءات العلى إستقطاب الالشركة  إدارة عتمدتالشركة كما  لنشاطوظيفية الالزمة ال

قيادية المناصب للوتأهيلها  الكوادر الوطنيةتدريب  وتوطين النسبة رفع على  رصتحكما ،  واإلدارية التأمينية

 .الشركة التي تقام داخلورشات العمل  أو من خاللتدريب خارجية مراكز التعاقد مع وذلك من خالل 

 

 : المؤشرات المالية -رابعاً 

 

السععابقة لسعنة امقارنعة بنتعائج م 31/12/2017النتعائج الماليعة للشعركة المتحعدة للتعأمين التععاوني للسعنة المنتهيعة فعي 

 م31/12/2016في المنتهية و

ألف لاير ، مقابل صافي ربح قدره  36,608بلغ صافي الربح قبل الزكاة و الضرائب خالل العام الحالي  .1

 .%63.31 رهألف لاير للعام السابق وذلك بإنخفاض قد 99,768

 لاير للعام السابق.  2.04لاير ، مقابل ربح  0.75بلغت ربحية السهم خالل العام الحالي  .2

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

 .%73.46ألف لاير للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره  91,814ألف لاير مقابل فائض  24,366الحالي 

ألف  819,595ألف لاير ، مقابل  580,565( خالل العام الحالي GWPبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ) .4

( خالل العام NWPأقساط التأمين المكتتبة ) كما بلغ صافي %29,16لاير للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره 

 . %55.26ألف لاير للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره  323,307ألف لاير ، مقابل  144,633الحالي 

ألف لاير للعام  445,061ألف لاير ، مقابل  57,186بلغ صافي المطالبات المتحملة خالل العام الحالي  .5

 . %87.15السابق وذلك بإنخفاض قدره 

ألف لاير  20,168ألف لاير ، مقابل  11,443بلغ صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق خالل العام الحالي  .6

ل العام % ، وبلغ صافي أرباح إستثمارات أموال المساهمين خال 43.26للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره 

 . %399.46ابق وذلك بإرتفاع قدره  ألف لاير للعام الس 1,306مقابل صافي ربح بلغ ألف لاير  6,523الحالي 

إنخفاض  لعام السابق إلىابصافي األرباح في  مقارنة العام الحالييعود سبب إنخفاض صافي األرباح خالل  .7

فائض عمليات التأمين وإنخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وإنخفاض صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 .العام الحاليالوثائق خالل وإنخفاض صافي أرباح إستثمارات حملة 

ألف  49,000على متوسط عدد األسهم البالغة للعام تم إحتساب ربحية السهم قبل الزكاة بتقسيم صافي الربح  .8

ألف لاير  421,118بلغ  2017ديسمبر  31سهم كما أن إجمالي حقوق المساهمين )اليوجد حقوق أقلية( كما في 

الخسائر كما أن %  8.09بنسبة إرتفاع وقدرها  2016ديسمبر  31ألف لاير كما في  389,610مقارنة مع 

من  %19.90ألف لاير ، أي ما نسبته  97,512مبلغاً وقدره  2017ديسمبر  31كما في بلغت قيمتها المتراكمة 

 37,508الحالي  عامألف لاير سعودي ، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل لل 490,000رأس مال الشركة البالغ 

 .%62.83بنسبة إنخفاض وقدرها  م2016 ألف لاير للعام السابق 100,899بالمقارنة مع ألف لاير 

وعمليات المساهمين وفقاً لمتطلبات ) حملة الوثائق ( تمسك الشركة سجالت منفصلة لكل من عمليات التأمين  .9

عمليات التأمين حسب العاملة في المملكة العربية السعودية ، ويتم توزيع فائض التعاوني نظام شركات التأمين 
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التأمين بنسبة وحملة وثائق  %90بين مساهمي الشركة بنسبة التعاوني نص الالئحة التنفيذية لشركات التأمين 

 على أن يتم توزيع الفائض بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد. 10%

ق المالية بتاريخ لى تعميم هيئة السوديسمبر وباإلشارة إ 31تمسك الشركة نظام سنة مالية تنتهي في  •

فقد م 01/01/2017عتبارا من إ التحول لمعايير المحاسبة الدوليةم بشأن اإلفصاح عن مواكبة 21/08/2016

( منذ التأسيس IFRSأن قوائمها المالية معدة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية )م 2016منذ عام أعلنت الشركة 

  إثر تطبيق هذه المعايير.وبالتالي ال يوجد أي أثار على القوائم المالية 

 ديسمبر : 31خمسة األخيرة المنتهية في للسنوات الوفيما يلي تفاصيل نتائج  السنوات المالية 
 

 قائمة المركز المالي

 ديسمبر )بآالف الرياالت( 31كما في 

 ( 

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017

      موجودات عمليات التأمين

 86,018 73,642 281,546 61,736 43,953 نقد وما فى حكمه

 - - 114,300 136,070 - ودائع ألجل

 54,858 56,276 185,072 109,469 104,262 إستثمارات متاحة للبيع

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

 411,024 354,777 266,929 193,240 223,281 أقساط تأمين مدينة ، صافى

 8,830 5,459 23,510 20,604 30,340 ي تأمين مدينة ، صافيذمم معيد

 123,901 165,936 174,250 184,906 204,792 حصة معيدى التأمين من أقساط غير مكتسبة
 114,716 100,845 305,769 321,697 291,905 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 7,117 13,985 24,550 10,726 10,301 نتكاليف مؤجلة لإلستحواذ على وثائق الـتأمي

 84,811 87,468 40,643 30,814 52,646 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى 

 86,610 164,499 69,895 - - مستحق من عمليات المساهمين 

 6,849 4,468 3,200 2,968 2,667 أثاث وتجهيزات ومعدات

 984,734 1,027,355 1,489,664 1,192,085 1,120,207 مجموع موجودات عمليات التأمين

      موجودات المساهمين

 92,486 58,056 19,409 1,268 94,843 نقد وما في حكمه

 - - 145,800 74,600 - ودائع ألجل

 165,017 182,204 85,888 35,355 36,624 إستثمارات متاحة للبيع

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

 878 2,798 1,451 1,305 1,271 مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 - - - 50,322 62,944 مستحق من عمليات التأمين

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

 - - 457 1,242 1,448 عموالت مستحقة على وديعة نظامية 

 28,000 28,000 49,000 73,500 73,500 وديعة نظامية

 364,781 349,458 380,405 412,190 447,161 مجموع موجودات المساهمين

 1,349,515 1,376,813 1,870,069 1,604,275 368,671,5 مجموع الموجودات
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 ديسمبر31كما في يتبع قائمة المركز المالي

 مطلوبات و فائض عمليات التأمين
 )بآالف الرياالت(

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017

      مطلوبات عمليات التأمين

 190,992 128,588 151,283 127,064 178,145 ذمم معيدي تأمين دائنة

 25,437 29,443 35,160 30,860 31,460 دخل عموالت غير مكتسبة

 375,450 431,188 591,791 294,762 270,374 أقساط تأمين غير مكتسبة

 13,727 500 3,173 3.891 1,029 إحتياطيات فنية أخرى

 500 3,282 6,486 2,993 418 إحتياطي أخطار قائمة

 - 2,405 4,779 5,367 5,899 احتياطي معالجة المطالبات

 296,662 350,692 592,263 561,152 404,565 مطالبات تحت التسوية

 29,425 20,853 29,851 11,727 9,177 ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين

 22,439 27,051 37,596 53,205 96,745 مطلوبات أخرىمصاريف مستحقة و

 - - - 50,322 62,944 مستحق إلى عمليات المساهمين

 9,085 11,974 16,069 18,639 20,676 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 963,717 1,005,976 1,468,451 1,159,982 1,084,577 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

      ينفائض عمليات التأم

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

 (241) 121 (45) (353) (407) إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع

 984,734 1,027,355 1,489,664 1,192,085 1,120,207 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

      مطلوبات وحقوق المساهمين

      لمساهمينمطلوبات ا

 1,059 1,400 848 387 617 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

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

 21,929 11,176 14,681 20,681 23,708 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 270 270 270 270 270 رصيد مستحق لطرف ذي عالقة

 - - 457 1,242 1,448 عموالت مستحقة على وديعة نظامية للساما

 86,610 164,499 69,895 - - مستحق لعمليات التأمين 

 128,618 196,095 85,694 22,580 26,043 مجموع مطلوبات المساهمين

      حقوق المساهمين

 280,000 280,000 490,000 490,000 490,000 رأس المال

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

 (76,627) (160,460) (221,888) (128,120) (97,512) رباح مبقاة / )خسائر متراكمة(أ

 846 1,879 (5,345) (4,214) (3,314) إحتياطى إستثمارات متاحة للبيع

 236,163 153,363 294,711 389,610 421,118 مجموع حقوق المساهمين

 364,781 349,458 380,405 412,190 447,118 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين 

 وحقوق المساهمين

368,61,57 1,604,275 1,870,069 1,376,813 1,349,515 
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 111,982م مقابل 2017ألف لاير عام  809,53بلغ فائض العمليات التشغيلية  لية :فائض عمليات التأمين التشغي

 .%68وذلك بإنخفاض وقدره  م2016ألف لاير للعام السابق 

 

 

 

 

 

 

قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم كما 

 )بآالف الرياالت(                        ديسمبر31في 
 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017

      اإليرادات

 1,292,975 1,165,152 1,271,736 819,595 580,565 إجمالى أقساط التأمين المكتتبة

 (413,749) (361,618) (371,973) (492,097) (432,272) يطرح أقساط إعادة التأمين المسندة

 (5,959) (7,424) (8,132) (4,191) (3,660) فائض خسارة أقساط تأمين 

 873,267 796,110 891,631 323,307 144,633 تأمين المكتتبةصافي أقساط ال

 (6,544) (13,703) (152,289) 307,685 44,274 التغير فى صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 866,723 782,407 739,342 630,992 188,907 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 47,361 42,825 44,715 83,577 59,251 عموالت مستلمة من إعادة التأمين

 914,084 825,232 784,057 714,569 248,158 صافي االيرادات

 865,472 822,594 755,014 750,173 366,792 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (64,710) (96,508) (103،462) (258,073) (182,811) ناقصا : حصة معيدى التأمين

 800,762 726,086 651,552 492,100 183,981 صافى المطالبات المدفوعة

 68,446 67,901 36,647 (47,039) (126,795) التغير في صافي المطالبات تحت التسوية

 869,208 793,987 688,199 445,061 57,186 صافى المطالبات المتكبدة

 23,951 21,299 28,633 38,707 18,156 تكاليف االستحواذ على الوثائق

 (1,421) 3282 3,203 (3,493) (2,576) إحتياطي اخطار قائمة

 - 2,405 2,374 588 531 إحتياطي معالجة المطالبات

 - - - - 3,148 عجز األقساط  إحتياطي

 (13,227) (13,727) 12,673 718 (2,863) إحتياطيات فنية أخرى

 905,965 807,246 725,082 481,581 73,582 صافي التكاليف والمصروفات

 8,119 17,986 58,975 232,988 174,576 يات التأمينصافى نتائج عمل

 (99,613) (102,020) (117,884) (118,715) (120,769) مصاريف عمومية وإدارية

 (4,423) (5,828) (4,661) (5,618) (2,802) رسوم إشراف وتفتيش

 (983) (1,758) (1,336) 1,006 (711) رسوم مجلس الضمان الصحي 

 4,718 7,368 3,429 15,977 6,881 إيرادات إستثمارات

 - - 1,348 4,191 4,562 إيرادات أخرى

مخصص ديون مشكوك فيها وإحتياطات إنتفى 

 الغرض منها

(25,928) (15,835) - - 5,450 

 (86,732) (84,252) (60,129) 111,982 35,809 فائض )عجز( عمليات التأمين

 86,732 84,252 - (100,784) (32,228) حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

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

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

 21,258 21,258 21,258 32,456 ,03736 الفائض المتراكم فى نهاية السنة 
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 عاملللاير ألف  99,768 لاير مقابل ألف 608,36 بلغتم 7201عام ل قبل الزكاة رباحصافي األ في الدخل :صا

 ()بآالف الرياالت        .م2016 لاير للعام السابق 2.04مقابل  لاير 0.75السهم  ربحيةوبلغت  م2016السابق 

 

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

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

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

 
 

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 القطاعات الجغرافية

 1,030,485 872,817 777,883 527,742 470,313 المنطقة الغربية

 131,340 158,976 78,240 176,010 65,916 المنطقة الوسطى

 52,675 60,722 208,165 28,313 14,597 المنطقة الشرقية

 78,475 72,637 207,448 87,530 29,739 داخل المملكة -أخرى 

 1,292,975 1,165,152 1,271,736 819,595 580,565 الـمـجــــمـــوع
 

 

 

 

 قائمة عمليات المساهمين للسنة المنتهية

 )بآالف الرياالت(                           ديسمبر  31كمافي 
 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017

      اإليرادات

 (86,732) (84,252) (60,129) 100,784 32,228 حصة المساهمين من فائض )عجز( العمليات

 3,237 3,409 3,906 3,730 5,602 إيرادات عموالت

 8 98 935 288 (216) إيرادات إستثمارات

 7,750 2,978 4,693 (2,729) 949 أرباح / )خسائر( محققة عن إستثمارات 

 - - - 17 188 ء أستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقإطفا

 (75,737) (77,767) (50,595) 102,090 38,751 مجموع اإليرادات

      المصاريف

 1,503 1,362 1,257 1,153 1,078 مصاريف عمومية وإدارية

 1,016 1,169 1,123 1,169 1,065 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 2,519 2,531 2,380 2,322 2,143 مجموع المصاريف

 (78,256) (80,298) (52,975) 99,768 36,608 صافي ربح السنة / )خسارة(

 28,000 36,400 46,238 49,000 49,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 (2.80) (2.21) (1.15) 2.04 0.75 ربح / )خسارة( السهم للسنة )بالريال السعودي(

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 ديسمبر  31كما في  قائمة العمليات الشاملة للمساهمين
 (78,256) (80,298) (52,975) 99,768 36,608 صافي ربح السنة / )خسارة(

 616 4,011 (2,531) (1,598) 1,849 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
 - (2,978) (4,693) 2,729 (949) أرباح / )خسائر( اإلستثمارات المتاحة للبيع

 (5,882) (3,535) (3,505) (6,000) (6,000) يبة الدخلالزكاة وضر
 (83,522) (82,800) (63,704) 100,899 508,37 إجمالي الدخل الشامل للسنة / )الخسائر( 
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 لعمليات التأمين قائمة التدفقات النقدية

 (ديسمبر )بآالف الرياالت 31كما في 
 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017

      التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 -      - - 11,198 3,581 صافي فائض السنة من عمليات التأمين
 299 2,323 14,245 14,712 25,809 مشكوك في تحصيلها التعديالت لحركة مخصص أقساط تأمين

 (5,450) (237) (110) 1,123 119 التعديالت لحركة مخصص ذمم مدينة من معيدي التأمين مشكوك في تحصيلها

 4,532 3,679 2,668 1,902 1,530 التعديالت لـ :اإلستهالك

 1,773 2,889 4,095 2,570 2,037 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (555) - (2) (490) (210) أرباح  محققة عن إستثمارات متاحة للبيع

 299 - - (1) 193 مخصصات وإحتياطيات أخرى إنتفى الغرض منها

      التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

 (124,152) 53,924 73,603 58,977 (55,850) ذمم أقساط تأمين مدينة ، صافي

 10,910 3,608 (17,941) 1,783 (9,855) تأمين مدينةذمم معيدي 

 1,975 (2,657) 46,825 9,829 (21,831) مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 13,727 (13,727) - - 3,148 إحتياطي عجز أقساط تأمين 

 2,016 (6,868) (10,565) 13,824 425 تكاليف اإلستحواذ على وثائق تأمين مؤجلة

 8,772 4,006 5,717 (4,300) 600 الت غير مكتسبةدخل عمو

 (32,526) (42,035) (8,314) (10,656) (19,886) حصة معيدى التأمين من األقساط غير مكتسبة

 (39,527) 13,871 (204,924) (15,928) 29,792 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

 (1,421) 3,282 3,204 (3,493) (2,576) إحتياطي أخطار قائمة

 - 2,405 2,374 588 531 احتياطي معالجة المطالبات 

 500 - 2,673 718 (2,863) إحتياطيات فنية أخرى 

 39,070 55,738 160,603 (297,029) (24,388) أقساط تأمين غير مكتسبة

 107,973 54,030 241,571 (31,111) (156,587) مطالبات تحت التسوية

 134,320 (62,404) 22,695 (24,219) 51,080 تامينمستحق لمعيدي ال

 8,397 (8,572) 8,998 (18,124) (2,550) مطلوب الى حملة وثائق التأمين

 (4,960) 4,612 10,546 15,609 43,540 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 (86,610) (77,889) 94,604 120,217 12,622 مستحق من عمليات المساهمين

 (22,847) - - - - مليات المساهمينمستحق إلى ع

 15,916 (10,022) 452,565 (152,301) (974,121) صافى النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

      األنشطة اإلستثمارية

 (2,638) (1,298) (1,400) (1,670) (1,229) شراء أثاث وتجهيزات ومعدات 

 (125,981) (10,812) (177,990) (1,107) (85,000) شراء إستثمارات متاحة للبيع

 - - - (119,854) (37,405) شراء إستثمارات محتفظ بها إلى تاريخ اإلستحقاق

 90,732 - (114,300) (21,770) 136,070 ودائع ألجل

 73,857 9,756 49,029 76,892 90,363 المتحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

 - - - - 1,392 ظ بها لتاريخ االستحقاقالمتحصالت  من بيع استثمارات محتف

 35,970 (2,354) (244,661) (67,509) 104,191 صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

 51,886 (12,376) 207,904 (219,810) (17,783) الزيادة )النقص( في النقد وما فى حكمه

 34,132 86,018 73,642 281,546 61,736 الفترة –النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 86,018 73,642 281,546 61,736 43,953 الفترة -النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

      المعامالت غير نقدية

 (258) 362 (166) (308) (54) التغير في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع
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كما في  مينلعمليات المساه قائمة التدفقات النقدية

 )بآالف الرياالت(                       ديسمبر  31
 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017

      عمليات التأمين
      التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 (78,256) (80,298) (52,975) (99,768) 36,608 صافي ربح السنة / الفترة
      التعديالت لـ :

 (7,750) (2,978) (4,693) 2,729 (949) محققة عن إستثمارات متاحة للبيع أرباح )خسارة(
 - - - (17) (188) إطفاء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 35,471 102,480 (57,668) (83,276) (86,006) 
      التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

 - - 433 146 34 ات أخرىمقدما و موجود ةمدفوعمصروفات 
 - - (457) (785) (206) وديعة نظامية مستحقة لل وائدع

 - - (21,000) (24,500) - وديعة نظامية 
 (673) (1,920) 890 - - ذمم أقساط تأمين مدينة ، صافي

 22,847 - - - - مطلوبات من عمليات التأمين
120,217) (12,622) مستحق إلى عمليات التأمين

) 

(94,604) 77,889 86,610 

 500 - - - - مستحق من )إلى( طرف ذو عالقة 
 331 341 (95) (4) 230 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 23,609 (6,966) (151,934) -  النقد المحصل من العمليات 
 (5,772) (14,288) - - (2,973) الزكاة المدفوعة

 - - 457 785 206 عموالت مستحقة على وديعة نظامية للساما
 17,837 (21,254) (172,934) (42,095) 23,113 النقد المستخدم في األنشطة التشغيليةصافي 

      األنشطة اإلستثمارية
 166,301 - (145,800) 71,200 74,600 ودائع ألجل

 - - - (96,181) (2,063) شراء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
 (206,044) (79,074) (54,570) (16,036) (70,000) حة للبيعشراء إستثمارات متا

 - - - - 318 متحصل من بيع استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 71,594 65,898 148,355 64,971 70,580 المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

 31,851 (13,176) (52,015) 23,954 73,435 صافي النقد المتوفر)المستخدم(في األنشطة اإلستثمارية
      األنشطة التمويلية

 - - 210,000 - - المتحصل من إصدار رأس المال
 (266) - (4,948) - - تكاليف معامالت 

 (8,000) - (21,000) - - وديعة نظامية
 18,750 - (18,750) - - مستحق إلى مؤسسة مالية

 10,484 - 165,302 - - يةصافي النقد المستخدم في األنشطة التمويل
 60,172 (34,430) (38,647) (18,141) 93,575 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

 32,314 92,486 58,056 19,409 1,268 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 92,486 58,056 19,409 1,268 94,843 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

النقدية تغير في القيمة العادلة  معامالت غير

 لإلستثمارات المتاحة للبيع
1,849 (1,598) (2,531) 4,011 616 
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 : (بآالف الرياالت) م7201لعام  قائمة أرباح وخسائر العمليات التشغيلية والفائض المتراكم حسب القطاعات

 اإلجمالي أخرى الهندسية الطاقة المركبات الطبي البيان
        ين عمليات التأم

       اإليرادات 
 580,565 80,773 145,549 104,840 173,799 75,644 إجمالي األقساط المكتتبة

 يطرح 

 صافي إقساط إعادة التأمين المسندة
(44,010) (84,535) (103,036) (133,610) (67,081) (432,272) 

 (3,660) (1,770) - - (1,890) - أقساط تأمين فائض الخسارة 
 144,633 11,882 11,939 1,804 87,374 31,634 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 44,274 1,100 1,237 - 37,042 4,895 التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة
 188,907 12,982 13,176 1,804 124,416 36,529 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 59,251 14,753 16,350 1,656 26,492 - عموالت إعادة التأمين  المكتسبة
 248,158 27,735 29,526 3,460 150,908 36,529 صافي اإليرادات

       التكاليف والمصاريف
 366,792 20,240 73,649 306 214,234 58,363 إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المدفوعة
(16,462) (78,752) (302) (69,207) (18,088) (182,811) 

 183,981 2,152 4,442 4 135,482 41,901 صافي المطالبات المدفوعة
التغير في صافي المطالبات تحت 

 التسوية
(16,353) (110,795) 619 (2,768) 2,502 (126,795) 

 57,186 4,654 1,674 623 24,687 25,548 صافي المطالبات المتكبدة
 18,156 3,883 3,001 - 7,910 3,362 تكاليف إستحواذ وثائق التأمين

 (2,576) - (2,576) - - - إحتياطي أخطار قائمة
 531 703 - 330 (1,763) - احتياطي معالجة المطالبات

 3,148 78 - - - 3,070 احتياطي عجز األقساط 
  (378) (442) - 1,968 (75) إحتياطيات فنية أخرى

 73,582 8,940 2,918 953 28,866 31,905 صافي التكاليف والمصاريف
 174,576 18,795 26,608 2,507 122,042 4,624 صافي نتائج عمليات التأمين 
 مصاريف عمومية وإدارية 

 )غير موزعة(
     (120,769) 

 (25,928)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 (2,802) (413) (416) 525 (1,140) (308) مصاريف إشراف وتفتيش

 (711) -  - - (711) س الضمان الصحي مصاريف مجل
 4,562      إيراد إستثمار غير موزع

 6,881      دخل استثمار

 35,809     م2017 ديسمبر 31فائض عمليات التأمين كما في 
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 اإللتزامات واإلفصاحات حسب اللوائح النظامية : -خامساً  
 

 اإلفصاح حسب اللوائح التنفيذية : .1
 

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

 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. ▪

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

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

 فيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني.الالئحة التن ▪

 الوثيقة الموحدة الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني. ▪

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

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

 ( من قواعد التسجيل واإلدراج تقر الشركة بما يلي :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

 .امواصلة نشاطهعلى  شركةيوجد شك يذكر بشأن قدرة ال أنه ال .3

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

الصادرة عن هيئة السوق المالية  اللوائحالقواعد والمعايير التي تنظم آداء الشركة وهي تتماشى في مجملها مع 

وقد تم اإللتزام بجميع  صادرة في المملكة العربية السعودية ،واألنظمة الولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي 

التراكمي المبني على عدد األسهم التي يملكها المساهم حيث أن كل سهم التصويت  في ذلك بما اللوائحهذه أحكام 

 أعضاء مجلس اإلدارة. نتخابإفي  يمثل صوت واحد

 السوق المالية سددت مباشرة إلى حساب هيئةي لاير سعود 10,000بقيمة على الشركة تم فرض غرامة مالية  •

أعضاء  3والتي تتضمن تكوين لجنة مراجعة تتضمن  من نظام الشركات 220والمادة  101مخالفة المادة ل نتيجة

وقد تم تصحيح هذا الخطأ عند إنتخاب أعضاء لجنة المراجعة في الجمعية المنعقدة في  مستقلين من خارج الشركة

أعضاء لى من يرأسها من إأعضاء مستقلين من خارج الشركة إضافة  3تشكيل اللجنة من م و2017ديسمبر  14

 مجلس اإلدارة.

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

 حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك ماطبق من أحكام الئحة •
 التطبيق مأسباب عد / الفقرة نص المادة رقم المادة 

  ) ب ( الفقرة  عشرةالثالثة  1

تنعقد الجمعية العامة العادية 

للمساهمين في السنة خالل الستة أشهر 

 التالية النتهاء السنة المالية للشركة

ية إلنتهاء السنة المالية  ة االشهر التالإنقضاء الست تم عقدها بعد

 عدم حصول إدارة الشركة على عقد م نظرا ل14/12/2017بتاريخ 

بدون إدراج بند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ، الجمعية العامة 

وتم تأخير م 26/06/2017في  اإلدارة انتهتدورة مجلس حيث أن 

مرشحين كتمال النصاب القانوني للإعدم إنتخاب عضوية المجلس ل

المرة األولى مما تطلب إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى في 

  من مؤسسة النقدالموافقات الرسمية وإنتظار حصول الشركة على 
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 ً  :األطراف ذات العالقة  عامالت معت: ال سادسا
  

رة مصعلحة ععامالت الهامعة التعي تمعت بعين الشعركة والجهعات ذات العالقعة التعي ألعضعاء مجلعس اإلدالتيبين الجعدول التعالي ا

 )بآالف الرياالت(                                            م2017السنة المنتهية في عام شخصية فيها وقيمة هذه المعامالت خالل 

 جهة التعاقد 
طبيعة  مدة العقد

 المعاملة
 المبلغ

 الرصيد

 2017ديسمبر31
 صفته إسم من تعود له المصلحة

1 
مجموععة بعن الدن 

 السعودية

ئق وثا

تأمين 

متعددة 

لفترات 

 متعددة

أقساط 

تأمين 

 مكتتبة

159,146 

- 

 محمد سلمان سالم

 بن الدن 

 

 عضو مجلس اإلدارة

 م14/12/2017لغاية
مطالبات 

 مدفوعة
119,542 

138,039 

2 

شعععععععركة الحعععععععاج 

علععي حسععين علععي 

 رضا وشركاه

وثائق 

تأمين 

متعددة 

لفترات 

 متعددة

أقساط 

تأمين 

 مكتتبة

4,780 

 

 عليحسين الد خ -

 رضا علي 

 

 عضو مجلس اإلدارة

 
مطالبات 

 مدفوعة
5,987 

11,657 

3 
مجموععععة الشعععرق 

 المحدودة األوسط

وثائق 

تأمين 

متعددة 

لفترات 

 متعددة

أقساط 

تأمين 

 مكتتبة

88 

 

- 
 محمد سلمان سالم 

 بن الدن

 عضو مجلس اإلدارة

 م14/12/2017لغاية
مطالبات 

 مدفوعة
166 

41 

4 
لوكاالت التجارية ا

 المتحدة المحدودة

وثائق 

تأمين 

متعددة 

لفترات 

 متعددة

أقساط 

تأمين 

 مكتتبة

44 

 

 محمد سلمان سالم  -

 بن الدن

 

 عضو مجلس اإلدارة

 م14/12/2017لغاية
مطالبات 

 مدفوعة
58 

775 

5 

ورشعععة الوكعععاالت 

التجاريعععة المتحعععدة 

 المحدودة

 2,454 مطلبات تم تسويتها
 

- 
 محمدسالم سلمان 

 بن الدن

 عضو مجلس اإلدارة

 م14/12/2017لغاية
 597 6،339 مطالبات مدفوعة

الشعععركة التجاريعععة  6

للتعععععأمين المتحعععععدة 

 لبنان

وثائق تأمين متعددة 

 لفترات متعددة
62 

- 
 

 مشعل عفيف كرم 

 كريم مروان حمادة

 مجلس إدارة  أعضاء

 الدورة الثالثة 

  الدورة الرابعة
البات مطمصاريف و

 نيابة عنها مدفوعة
- 

203 

7 

المحععععامي  مكتععععب

حسععععان محاسععععني 

لإلستشععععععععععععععارات 

القانونيعععععععععععععععععععععععععة 

 والمحاماة

وثائق 

تأمين 

متعددة 

لفترات 

 متعددة

أقساط 

تأمين 

 مكتتبة

364 

11 

شوكت  محمد حسان

 محاسني

 رئعععيس مجلعععس اإلدارة

 م14/12/2017لغاية 

مطالبات  

 مدفوعة
307 
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 ع جهات ذات عالقة )تتمة(تعامالت م
 

التعي تمعت بعين الشعركة والجهعات ذات العالقعة التعي ألعضعاء مجلعس اإلدارة مصعلحة ين الجعدول التعالي التععامالت الهامعة بي

 )بآالف الرياالت(م    2015م و 2016ديسمبر  31شخصية فيها وقيمة هذه المعامالت خالل السنتين المنتهيتين في 
 

 ها اسم الجهة المتعاقد مع
اسم عضو مجلس 

 اإلدارة
 طبيعة المعاملة

 

 مدة العقود 
مبلغ المعامالت للسنة 

 المنتهية

 الرصيد كما في

 ديسمبر 31

2016 2015 2016 2015 

 مجموعة بن الدن السعودية

 محمد سلمان سالم 

 بن الدن

 

 أقساط تأمين 
متعددة 

 الفترات 

87,184 
93,409 

- 
- 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
116,955 

107,426 98,435 
128,206 

خعععععععععععععدمات المطالبعععععععععععععات 

 واألخطار

 

 - - 1,426 - سنوية أتعاب تسوية 

 488 - 2,803 488  مطالبات طبية

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
- 

376 - 
- 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
109 

642 - 
109 

 مجموععععة الشعععرق األوسعععط

  المحدودة

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
146 

101 96.8 
95 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
144 

69 - 
- 

شعععركة الوكعععاالت التجاريعععة 

 المتحدة المحدودة 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
74 

57 674 
485 

مدفوعات 

 ومطالبات

 

 

 

 سنوي

167 
1,206 - 

- 

 - - 5,552 14,321 الورشة )مطالبات(

 448,4 3,289 5,270 11,481 الورشة)مدفوعات(

شععععععركة الوسععععععيلة لتععععععأجير 

  ) هرتز ( السيارات

 خالد حسين علي 

 رضا  علي

 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
6,159 

6,401 11,467 
11,362 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
6,054 

4,457 - 
- 

 شركة الحاج حسين 

 علي رضا علي 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
4,686 

5,743 1,396 
3,102 

مدفوعات 

 اتومطالب

- 
6,392 

4,074 - 
- 

المحعععامي حسعععان  مكتعععب

محاسعععععني لإلستشعععععارات 

 القانونية والمحاماة

حسان محمد شوكت 

 محاسني

 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات

614 
515 

- 
- 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 751 
496 

46 
91 

 

م وتم التصويت عليها بالموافقة 2016ولغاية عام م 2009تم اإلفصاح عن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة المذكورة لألعوام من 

 م2017ديسمبر  14في إجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ 
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 تعامالت مع جهات ذات عالقة )تتمة(
 

التعي تمعت بعين الشعركة والجهعات ذات العالقعة التعي ألعضعاء مجلعس اإلدارة مصعلحة ععامالت الهامعة لتيبين الجعدول التعالي ا

 )بآالف الرياالت(              م2013م و 2014ديسمبر  31شخصية فيها وقيمة هذه المعامالت خالل السنتين المنتهيتين في 
 

 اسم الجهة المتعاقد معها 
اسم عضو مجلس 

 اإلدارة
 طبيعة المعاملة

 

 مدة العقود 
مبلغ المعامالت للسنة 

 المنتهية

 الرصيد كما في

 ديسمبر 31

2014 2013 2014 2013 

 مجموعة بن الدن السعودية

 محمد سلمان سالم

 بن الدن 

 

 أقساط تأمين 
متعددة 

 الفترات 

224,341 
387,375 

- 
- 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
301,066 

309,214 158,300 
235,025 

خعععععععععععععدمات المطالبعععععععععععععات 

 واألخطار

 

 - - 7,135 7,861 سنوية أتعاب تسوية 

 830 889 7,762 7,802  مطالبات مدفوعة

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
621 

694 - 
- 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
1,009 

151 157 
545 

مجموععععة الشعععرق األوسعععط 

 المحدودة

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
280 

222 - 
38 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
318 

408 - 
- 

شعععركة الوكعععاالت التجاريعععة 

 المتحدة المحدودة 

 أقساط تأمين
دة متعد

 الفترات
33.6 

74 62.8 
22 

مدفوعات 

 ومطالبات

 

 

 

 سنوي

814.6 
141 - 

- 

 - - 4,881 5,125 الورشة )مطالبات(

 - - 5,349 5,536 الورشة)مدفوعات(

 824.4 166 152 247 الورشة)أقساط(

شععععععركة الوسععععععيلة لتععععععأجير 

  ) هرتز ( السيارات

 خالد حسين علي 

 رضا علي 

 

 أقساط تأمين
تعددة م

 الفترات
6,078 

17,338 9,419 
15,248 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
11,907 

4,981 11,349 
- 

 علعععي شععركة الحعععاج حسعععين

 شركاهعلي رضا 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
4,294 

4,726 1,433 
1,781 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
4,641 

2,272 - 
- 

المحعععامي حسعععان  مكتعععب

محاسعععععني لإلستشعععععارات 

 والمحاماةالقانونية 

حسان محمد شوكت 

 محاسني

 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات

372 
323 

- 
- 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 371 
318 

72 
71 

 

 

م وتم التصويت عليها بالموافقة 2016م ولغاية عام 2009تم اإلفصاح عن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة المذكورة لألعوام من 

 م2017ديسمبر  14مة للمساهمين المنعقد بتاريخ في إجتماع الجمعية العا

 

 

 



م                                                                       1720تقرير مجلس اإلدارة لعام    

 

23 

 )تتمة( عامالت مع جهات ذات عالقةت
 

ععامالت الهامعة التعي تمعت بعين الشعركة والجهعات ذات العالقعة التعي ألعضعاء مجلعس اإلدارة مصعلحة لتيبين الجعدول التعالي ا

 )بآالف الرياالت(             م2011م و 2012ديسمبر  31شخصية فيها وقيمة هذه المعامالت خالل السنتين المنتهيتين في 
 

 اسم الجهة المتعاقد معها 
اسم عضو مجلس 

 اإلدارة
 طبيعة المعاملة

 

مدة 

 العقود 

مبلغ المعامالت للسنة 

 المنتهية

 الرصيد كما في

 ديسمبر 31

2012 2011 2012 2011 

 مجموعة بن الدن السعودية

 محمدسلمان سالم 

 بن الدن

 

 ين أقساط تأم
متعددة 

 الفترات 
260,242 

390,072 
- 

- 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
319,182 

412,102 156,864 
215,804 

خعععععععععععععدمات المطالبعععععععععععععات 

 واألخطار

 

 - - 11,590 5,690 سنوية أتعاب تسوية 

 4,082 (203) 19,546 9,975 - مطالبات مدفوعة

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
649 

606 - 
- 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
655 

598 2 
8 

مجموععععة الشعععرق األوسعععط 

 المحدودة

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
191 

195 223.7 
5.5 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
45.7 

334 - 
- 

شعععركة الوكعععاالت التجاريعععة 

 المتحدة المحدودة 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
- 

- 
237 

2,719 

مدفوعات 

 ومطالبات

 

 

 

 سنوي

463 
2,599 - 

- 

 - - 6,364 5,198 الورشة)مطالبات(

 - - 5,360 6,328 الورشة)مدفوعات(

 2,719 1,445 113.8 143.7 الورشة)أقساط(

شععععععركة الوسععععععيلة لتععععععأجير 

  ) هرتز ( السيارات

 خالد حسين علي 

 رضا علي 

 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
10,883 

7,468 9,259 
8,116 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
9,739 

7,757 - 
- 

شععركة الحعععاج حسعععين علعععي 

 رضا علي 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
4,953 

3,304 675 
4,448 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
1,179 

4,048 - 
- 

المحعععامي حسعععان  مكتعععب

محاسعععععني لإلستشعععععارات 

 القانونية والمحاماة

حسععععان محمععععد شععععوكت 

 محاسني

 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
322 

310 
- 

- 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 342 
294 

65 
85 

 

 

م وتم التصويت عليها بالموافقة 2016م ولغاية عام 2009تم اإلفصاح عن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة المذكورة لألعوام من 

 م2017ديسمبر  14في إجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ 
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 تتمة(تعامالت مع جهات ذات عالقة )
 

التعي تمعت بعين الشعركة والجهعات ذات العالقعة التعي ألعضعاء مجلعس اإلدارة مصعلحة ععامالت الهامعة لتيبين الجعدول التعالي ا

 )بآالف الرياالت(             م2009م و 2010ديسمبر  31شخصية فيها وقيمة هذه المعامالت خالل السنتين المنتهيتين في 
       

 اسم الجهة المتعاقد معها 
اسم عضو مجلس 

 اإلدارة
 طبيعة المعاملة

 

 مدة العقود 
مبلغ المعامالت للسنة 

 المنتهية

 الرصيد كما في

 ديسمبر 31

2010 2009 2010 2009 

 مجموعة بن الدن السعودية

 محمد سلمان سالم 

 بن الدن

 

 أقساط تأمين 
متعددة 

 الفترات 

330,039 
139,155 

236,688 
174,164 

مدفوعات 

 لباتومطا

- 
267,323 

217,663 - 
- 

خدمات المطالبات 

 واألخطار

 

 - - 483 14,231 سنوية أتعاب تسوية 

 - - 0.5 14.8  مطالبات مدفوعة

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
406 

12,136 - 
- 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
6,612 

17,311 12,036 
4,808 

مجموعة الشرق األوسط 

 المحدودة

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
130,657 

115 144,9 
14.9 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
0.7 

136 - 
- 

شركة الوكاالت التجارية 

 المتحدة المحدودة 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
- 

- 553 
- 

مدفوعات 

 ومطالبات

 

 

 

 سنوي

3,539 
10,838 - 

- 

 - - 3,565 4,889 الورشة )مطالبات(

 - - 2,866 3,645 الورشة)مدفوعات(

 683 1,829 93 98.5 )أقساط( الورشة

شركة الوسيلة ) هرتز ( 

  لتأجير السيارات

  خالد حسين علي

 رضا  علي

 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
6,869 

7,852 8,405 
8,551 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
7,015 

4,193 - 
- 

علي شركة الحاج حسين 

 علي رضا 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات
3,356 

2,195 3,504 
16.7 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 
6,877 

3,444 - 
- 

المحامي حسان  مكتب

محاسني لإلستشارات 

 القانونية والمحاماة

حسان محمد شوكت 

 محاسني

 

 أقساط تأمين
متعددة 

 الفترات

273.5 246,8 69.4 
3.2 

مدفوعات 

 ومطالبات

- 744.3 250 - 
- 

 

 
م وتم التصويت عليها 2016م ولغاية عام 2009لتعامالت مع األطراف ذات العالقة المذكورة لألعوام من تم اإلفصاح عن جميع ا

 م2017ديسمبر  14بالموافقة في إجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ 
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  الزكاة وضريبة الدخل والمدفوعات النظامية والمديونيات : -بعاً سا
 

 )بآالف الرياالت(:                                                          امية المستحقة والمسددة المدفوعات النظ -7/1

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البيان الجـهـة 

 21,929 11,176 14,681 20,681 23,708 إحتياطي تراكمي   مصلحة الزكاة وضريبة الدخل

 983 1,758 1,336 1,006 711 اشتراك )مسددة( رسوم مجلس الضمان الصحي التعاوني

 4,423 5,828 4,661 5,618 2,802 رسوم إشراف ورقابة )مسددة( مؤسسة النقد العربي السعودي

 220 300 300 300 300 رسوم اشتراك )مسددة( السوق المالية السعودية ) تداول (
 

 سعودي كمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لاير يونلم 20.68 هتم إحتساب مبلغ وقدر:  المديونيات – 7/2 

ً لشروط وأحكام نظام  تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ، و ةالسعوديفي المملكة العربية العمل وزارة طبقا

سنوات خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في نظام  على أساس رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم و

 في المملكة العربية السعودية .العمل 

كتتاب أو حقوق مشابهة يوجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق إ اليوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، وال

ر ألي أدوات ديعن أصدرها أومنحها المصدر خالل السنة المالية ، أو إسعترداد أو شعراء أو إلغعاء معن جانعب المصعد

 .قابلة لإلسترداد

 ً  سياسة توزيع األرباح:  - ثامنا

 ( من النظام األساسي للشركة والذي ينص على :44تستند سياسة الشركة بشأن توزيع األرباح إلى المادة )

 ب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.يتجن .1

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

 بلغ اإلحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع . التجنيب متى

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

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

 من رأس الـمـال المدفوع. %5للمسـاهمين التقل عن  يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى .4

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة. .5

( من 4) يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة .6

 المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة .هذه المادة وفقاً للقواعد 

 علماً أن توزيع األرباح المذكورة أعاله يخضع إلعتبارات هامش المالءة و موافقة مؤسسة النقد. •

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

 

 ً  مجلس اإلدارة : - تاسعا

من للدورة الثالثة نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إ م تم30/04/2014هـ الموافق 01/07/1435ربعاء األبتاريخ 

متضمنة فترة م 14/12/2017م وانتهت بتاريخ 26/06/2014ريخ والتي بدأت من تاخالل التصويت التراكمي 

ميع ، وقد تم التصويت بالموافقة على جالمذكور م ولغاية تاريخ انتهاء الدورة 26/06/2017تمديد من تاريخ 

المنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وجتماع إ فيالتي تمت خالل دورة المجلس و خالل فترة التمديد األعمال 

 م.14/12/2017بتاريخ 
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 م2017ديسمبر  14 لغاية تاريخ م 2014يونيو  26من تاريخ الثالثة تشكيل مجلس اإلدارة للدورة 
 األعضاء الجدد األعضاء المستقيلين اإلسم فئة العضوية 

 حسان محمد شوكت محاسني  أعضاء غير تنفيذيين 1

 ال يوجد ال يوجد

2 

 أعضاء مستقلين

 بن الدن                   محمد سلمان سالم 

 السياري                    عبدهللا بدر عبدالرحمن 3

 رضا  علي خالد حسين علي 4

 نابلسيزكي  طارق هاشم 5

 سندي خليل ي صدقة سام 6

 كرم                           ديب مشعل عفيف  أعضاء تنفيذيين 7
 

 2017ديسمبر  14وانتهت في  2014يونيو  26أعضاء مجلس اإلدارة لدورة المجلس الثالثة التي بدأت في 

 ابقالخبرات والمؤهالت والوظائف التي شغلها في الس الوظائف الحالية  أسماء األعضاء  

رئيس مجلعس إدارة مكتعب  محاسني  حسان محمد شوكت 1

المحععامي حسععان محاسععني 

للمحامعععععاة واإلستشعععععارات 

  القانونية

حاصل على إجازة في القانون تخصص استشارات قانونية ومحاماة 

وترخيص  م1957ى دبلوم علوم اقتصادية عام م وحاصل عل1957عام

هـ. 1424السعودية عام محاماة من وزارة العدل في المملكة العربية 

سنوات الخبرة تجاوزت الـخمسون عاماً في مجال المحاماة واالستشارات 

 القانونية في المملكة العربية السعودية

مععدير عععام مؤسسععة سععلمان  سلمان سالم محمد بن الدن                    2

 سالم بن الدن التجارية

ات المتحدة حاصل على شهادة فلسفة من جامعة تفتس من الوالي

م شغل منصب مدير عام لشركة سلمان سالم بن الدن التجارية 2001عام

 منذ سنوات عديدة في المملكة العربية السعودية

بدر عبدالرحمن عبدهللا  3

 السياري                   

م ولديه خبرة 1987حاصل على بكالوريوس تخصص محاسبة عام  متقاعد

ً فييتجاوزت الخمسة وعشر ستثمار مجال المحاسبة واإلدارة واإل ن عاما

في شركة مجموعة الفيصلية وشغل منصب المدير التنفيذي لالستثمار 

ثمار المالي والرئيس ستإلنفيذي في الشرق األوسط لوالرئيس الت القابضة

لالستثمار التجاري وعضو لجنة  ستثمار في العزيزيةإلالتنفيذي ل

والرئيس التنفيذي لـ فينيتشر  يستثمار ألوقاف الشيخ سليمان الراجحاإل

 في المملكة العربية السعودية كابيتال السعودية

معععععدير التخطعععععيط المعععععالي  رضا  علي خالد حسين علي 4

مجلععععععععس إدارة ورئععععععععيس 

شععركة الحععاج حسععين علععي 

عضععععو رضععععا وشععععركاه و

شععععععععععركة مجلعععععععععس إدارة 

 رات لتأجير السيا الوسيلة

م 1990ورنيا عامحاصل بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة كاليف

وماجستير في التسويق من جامعة بيبردين في الواليات المتحدة األمريكية 

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

ناتكو ألنظمة الكمبيوتر وعضو مجلس إدارة شركة الحاج حسين علي 

وعضو مجلس إدارة شركة الوسيلة لتأجير السيارات ه رضا وشركا

 في المملكة العربية السعودية تز()هر

رئيس التنفيعععذي لمكتعععب الععع طارق هاشم زكي نابلسي 5

طعععععارق هاشعععععم النابلسعععععي 

  لإلستشارات

م من جامعة الملك 1985حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية عام 

م من جامعة 1988عبد العزيز وماجستير هندسة نظم ومعلومات عام 

ية في التخطيط االستراتيجي جورج واشنطن بأميركا ودورات تدريب

ستشارية بشهادات مهنية صادرة من بريطانيا والحوكمة واإلدارة اإل

لديه خبرة عملية تجاوزت الخمسة عشر ووأمريكا واإلمارات والسعودية 

عاماً شغل من خاللها عدة مناصب منها رئيس مجلس اإلدارة لشركة 

مستقل إدارة لس وعضو مج (ألنظمة معلومات) المحدودة إجادة لألنظمة

أنفال وعضو مجلس إدارة مستقل في شركة في شركة ترفيه المحدودة 

مستشفى الدكتور سليمان في إدارة مستقل  وعضو مجلسالمالية  كابيتال

ونائب الرئيس التنفيذي في شركة إيالف للفنادق والسياحة والرئيس  فقيه

 .التنفيذي للمعلومات واإلستراتيجية في شركة سدكو القابضة
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م من 1978حاصل على بكالوريوس علوم تخصص إدارة صناعية عام  متقاعد سامي صدقة خليل سندي  6

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولديه خبرة في إدارة الشركات 

 ة مجلس إدارة شركة نسماتجاوزت الخمسة وثالثون عاماً وشغل عضوي

 .السعودية في المملكة العربيةوعضوية مجلس إدارة شركة مودة 

م وعلوم التأمين 1979متياز في المراجعة والخبرة عام حاصل على اإل عضو مجلس إدارة مشعل عفيف ديب كرم                            7

م باإلضافة إلى دورات في اإلدارة العليا لشركات التأمين 1980عام

العمل م لديه خبرة في مجال 1997م والتأمينات الهندسية المتقدمة 1991

تجاوزت الخمسة وثالثون عاماً شغل فيها مناصب اإلشراف واإلدارة 

وعمليات إدارة التأمين واالستثمار وعضو مجلس المديرين في شركة 

لشركة ا وعضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي نجم لخدمات التأمين

 ي المملكة العربية السعوديةفسيسها أالمتحدة للتأمين التعاوني منذ ت
 

 14وانتهت في  2014يونيو  26لدورة المجلس الثالثة التي بدأت في  لجنة المراجعة )من خارج الشركة(ء أعضا

 سها عضو مجلس اإلدارة السيد طارق هاشم زكي نابلسيأوالتي ير م2017ديسمبر 

 الخبرات والمؤهالت والوظائف التي شغلها في السابق الوظائف الحالية  أسماء األعضاء  

مدقق داخلي في شعركة  الحيقي عبدهللا سالم عبدهللا 1

 سدكو 

وبكالوريوس م 2008عام حاصل على ماجستير المحاسبة المهنية 

له خبرة عملية تزيد  عة الملك عبدالعزيزم من جام2001محاسبة عام 

 هاعاما في مجال المحاسبة والتدقيق شغل من خالل سبعة عشرعن 

سدكو مخاطر في شركة وعضو لجنة المراجعة والمنصب مدقق داخلي 

 في المملكة العربية السعودية الزكاة والدخلتشار مرخص لضريبة سوم

العععععععععرئيس التنفيعععععععععذي  الزغيبي مرشد خالد محمد  2

لمجموعععععععة الزغيبععععععي 

 لإلستشارات المالية

م من جامعة شرق 1983إقتصاد وإدارة عام حاصل على بكالوريوس 

تجارة في المملكة العربية الوزارة  في ميشيجن أمريكا وعمل كمستشار مالي
 اإلستشارات المالية. مجال السعودية له خبرة عملية تزيد عن عشرين عاماً في

 

 13ولمدة ثالث سنوات تنتهي في  م2017ديسمبر  14تاريخ ب الرابعةللدورة مجلس إدارة الشركة  إنتخابتم 

خالل التصويت التراكمي في ن انتخابهم من وحيث كاألعضاء التالية أسمائهم مكوناً من السادة ا م2020ديسمبر 

 :مؤسسة النقد العربي السعودي الرسمية من موافقاتالبعد الحصول على الجمعية العامة للمساهمين و
 

 األعضاء الجدد األعضاء المستقيلين اإلسم فئة العضوية 

1 

 أعضاء غير مستقلين

 رضا علي خالد حسين علي 

 ال يوجد ال يوجد

 اصيجاك جورج ص 2

 حمادة علي كريم مروان 3

4 

 أعضاء مستقلين

 مخارش               عمر عمر ناصر 

 العمير                     سليمان صالح ناصر 5

 الحمدان عبدالعزيز خالد أحمد  6

 الجاسر محمد خالد سليمان 7

 

 

يوجعد أعضعاء تنفيعذيين  ال ن أي عمل تنفيذي في الشركةتجدر اإلشارة إلى أن جميع األعضاء المستقلين ال يمارسو

 أو أعضاء مستقيلين أو أعضاء تم تعيينهم غير ماذكر أعاله.
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 م2020ديسمبر  13ولمدة ثالث سنوات تنتهي في م 2017ديسمبر  14أعضاء مجلس اإلدارة لدورة المجلس الرابعة التي بدأت في 

 

 برات والمؤهالت والوظائف التي شغلها في السابقالخ الوظائف الحالية  أسماء األعضاء  

مععدير التخطععيط المععالي  رضا علي خالد حسين علي  1

مجلعععس إدارة رئعععيس و

شعععركة الحعععاج حسعععين 

علعععي رضعععا وشعععركاه 

عضعععو مجلعععس إدارة و

لتععأجير  شععركة الوسععيلة

 رات السيا

م 1990حاصعععل بكعععالوريوس إدارة أعمعععال معععن جامععععة كاليفورنيعععا ععععام

سويق من جامعة بيبردين في الواليات المتحدة األمريكيعة وماجستير في الت

م شععغل عععدة مناصععب إداريععة منهععا عضععو مجلععس إدارة شععركة 1994عععام 

نععاتكو ألنظمععة الكمبيععوتر وعضععو مجلععس إدارة شععركة الحععاج حسععين علععي 

وعضععو مجلعععس إدارة شعععركة الوسععيلة لتعععأجير السعععيارات ه رضععا وشعععركا

 ةفي المملكة العربية السعودي )هرتز(

المعععععععدير التنفيععععععععذي  جاك جورج صاصي 2

شععركة يععو سععي إيععه ل

 البحرين للتأمين

 

عععة القععديس يوسععف بلبنععان عععام حاصععل علععى بكععالوريوس حقععوق مععن جام 

خبععرة  هلديععوعععدة دورات تدريبيععة فععي التععأمين وإعععادة التععأمين و م1973

، شغل منصعب عضعو  عاماً في اإلدارة والتأمين ربعونعملية تزيد عن األ

 الشركة التجارية المتحدة للتأمين بلبنانإدارة مجلس 

معععععععععدير التسعععععععععويق  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 

عضو مجلعس إدارة الشعركة التجاريعة   تسويقوال والعالقات العامةاإلدارة 

 المتحدة للتأمين بلبنان

الععععععرئيس التنفيععععععذي  مخارش               عمر عمر ناصر  4

لمكتعععععععب مخعععععععارش 

لالستشععارات الماليععة 

 واإلدارية

م 1981حاصععل علععى بكععالوريوس إدارة أعمععال مععن جامعععة بوسععطن عععام 

وعلعى شعهادة  CME1ة وعلى الشعهادة العامعة للتعامعل فعي األوراق الماليع

المطابقععة واختبععار االلتععزام ومكافحععة غسععل األمععوال و تمويععل اإلرهععاب 

CME2   من المعهد المصرفي في المملكة العربية السعودية ، لديعه خبعرة

شغل من خاللهعا منصعب عاماً في اإلدارة  خمسة وثالثينعن العملية تزيد 

أول فععي شععركة  مععدير إقليمععي للمنطقععة الغربيععة فععي شععركة رسععملة ومععدير

 .رسملة قسم الخدمات المصرفية

حاصععل علععى بكععالوريوس إدارة أعمععال مععن جامعععة جنععوب فلوريععدا فععي  متقاعد العمير                     سليمان صالح ناصر 5

م و علععى ماجسععتير إدارة التغييععر مععن جامعععة سععوانزي 1981عععام أميركععا 

لععة األمريكيععة عععام م كمععا حصععل علععى الزما2010ويلععز فععي بريطانيععا عععام 

األمريكية و شهادة الكفعاءة المهنيعة  HIAAم في التأمين الطبي من 2000

عمعل سعابقاً  م1994فعي بريطانيعا ععام   CIIتخصص في التأمين العام من

للتعأمين التععاوني  ةالتعاونيعشعركة التأمين الطبي وتأمين الحياة فعي  كرئيس

يس التنفيععذي والععرئععاوني والعرئيس التنفيععذي لشعركة سععوليدرتي للتععأمين الت

فععي شععركة مسععتقل ارة دالتعععاوني وعضععو مجلععس إلشععركة أمانععة للتععأمين 

 .في المملكة العربية السعوديةللتمويل النايفات 

عضعععو مجلعععس إدارة  الحمدان عبدالعزيزخالد أحمد  6

مجموععععة المستشعععار 

أحمععععععد عبععععععدالعزيز 

 الحمدان 

م 2002قععاهرة عععام حاصععل علععى بكععالوريوس إدارة أعمععال مععن جامعععة ال

شعععركات فعععي المملكعععة العربيعععة  شعععارك فعععي عضعععوية مجعععالس إدارة لععععدة

السععودية وشعركة العربيعة  وشركة المصافيجريدة الوطن وهي  السعودية

 لالسععتثمار وشععركة الباحععةللتعميععر  وشععركة القصععيمسععتثمارية اإل عنيععزة

ورئععيس اللجنععة  كابيتععال مععن خععالل تقععديم االستشععارات وشععركة الوسععاطة

 التجارية بغرفة جدة ونائب رئيس مجموعة أحمد الحمدان للتنمية.

الععععععرئيس التنفيععععععذي  الجاسرمحمد خالد سليمان  7

لشعععععععركة المراكعععععععز 

 العربية

سعود م من جامعة الملك 1994حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال عام 

خبرة تجاوزت العشر سنوات شغل خاللها عدة مناصب منهعا العرئيس  لديه

لشععركة المراكععز العربيععة والععرئيس التنفيععذي لبنععك الععبالد ونائععب التنفيععذي 

الععرئيس التنفيععذي للمععوارد البشععرية ومععدير أقليمععي للمنطقععة الشععرقية ببنععك 

 في المملكة العربية السعودية الرياض



م                                                                       1720تقرير مجلس اإلدارة لعام    

 

29 

وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو 

 من شركاتها التابعة :أي 

 صفة العضوية اسم عضو مجلس اإلدارة 
 رصيد بداية 

 2017عام 

رصيد نهاية 

  2017عام

صافي التغيير 

 في عدد األسهم

نسبة التغيير في عدد 

 األسهم

 م2017ديسمبر  14ولغاية تاريخ انتهاء الدورة في  م2017يناير  01من ثالثة لدورة الأعضاء المجلس ل 

 اليوجد اليوجد 490,000 490,000 غير تنفيذي شوكت محاسني حسان محمد 1

 اليوجد اليوجد 5,001 5,001 مستقل بن الدنمحمد سلمان سالم  2

 اليوجد اليوجد 1,750 1,750 مستقل السياريعبدهللا بدر عبدالرحمن  3

 اليوجد (%44.45) 5,000 9,000 مستقل سندي خليل سامي صدقة 4

 اليوجد اليوجد 1,750 1,750 مستقل سينابلزكي طارق هاشم  5

 اليوجد اليوجد 59,500 59,500 مستقل رضاعلي خالد حسين علي  6

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد المديرالتنفيذي كرمديب مشعل عفيف  7

 م2017ديسمبر  31م ولغاية 2017ديسمبر  14من تاريخ لدورة الرابعة أعضاء المجلس ل 

 صفة العضوية رةاسم عضو مجلس اإلدا 
 رصيد بداية 

 2017عام 
رصيد نهاية 

  2017عام
صافي التغيير 
 في عدد األسهم

نسبة التغيير في عدد 
 األسهم

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد تنفيذيغير  رضا  علي خالد حسين علي 1

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد تنفيذيغير  جاك جورج صاصي 2

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد تنفيذيير غ حمادةعلي كريم مروان  3

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد مستقل مخارش                عمرعمر ناصر 4

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد مستقل العمير                     سليمان صالح ناصر 5

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد مستقل الحمدان  عبدالعزيز خالد أحمد 6

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد مستقل الجاسر محمد خالد سليمان 7

 

 : أدناهموضح  و( عشرة إجتماعات كما ه10م )2017 ديسمبر 31م ولغاية 2017يناير  1مجلس اإلدارة خالل الفترة من عقد 

 إسم عضو مجلس اإلدارة

   م2017وتواريخها خالل عام  اإلجتماعات

 10رقم  9رقم  8رقم  7رقم  6رقم  5 رقم 4رقم 3رقم  2رقم 1رقم 

16/1 06/02 12/02 23/02 13/04 08/06 10/08 29/09 30/10 18/12 

م13/12/2017م ولغاية تاريخ انتهاء الدورة الثالثة لمجلس اإلدارة في 01/01/2017من    

  حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حسان محمد شوكت محاسني 1

 

 

 

 

 

 

 

 

لم يحضر  لم يحضر حضر بن الدن  محمد سالمسلمان  2  حضر لم يحضر حضر حضر لم يحضر لم يحضر 

 حضر حضر حضر حضر لم يحضر حضر لم يحضر لم يحضر حضر السياري   عبدهللا بدر عبدالرحمن  3

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر كرمديب مشعل عفيف  4

 لم يحضر لم يحضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر سندي  خليل سامي صدقة 5

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر نابلسي  زكي طارق هاشم  6

 حضر حضر حضر حضر حضر لم يحضر لم يحضر لم يحضر حضر رضاعلي خالد حسين علي  7

 12/18 م31/12/2017ية تاريخ م لغا14/12/2017سجل الحضور )الدورة الرابعة لمجلس ( من تاريخ  إسم عضو مجلس اإلدارة 

  رضا علي خالد حسين علي 1

 

 

 

 

 حضر

 حضر جاك جورج صاصي 2

 حضر حمادة علي كريم مروان 3

 حضر مخارش               عمر عمر ناصر  4

 حضر العمير                     سليمان صالح ناصر 5

 حضر الحمدان  عبدالعزيز خالد أحمد 6

 لم يحضر الجاسرمحمد ن خالد سليما 7
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م أونهايته أو أي تعامالت بها ألعضاء مجلس 2017أما بالنسبة ألدوات الدين فال يوجد رصيد لها في بداية العام 

 سواء ألعضاء الدورة الثالثة أو أعضاء الدورة الرابعة لمجلس اإلدارة. اإلدارة و أزواجهم و أوالدهم القصر

 

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

وإتخاذ القرارات النهائية فيها إن تطلب ذلك ، كما يتم تقييم أداء األعضاء وتحسين آداء عملهم خالل إقامة جلسات 

 العمل التدريبية أو تقييم آدائهم من قبل جهات خارجية.
    

  اإلدارة لسمج أعضاء ومكافآت مزايا

ألف لاير سعودي لرئيس  180بناء على ما نص عليه النظام األساسي للشركة يتم احتساب مكافأة سنوية بقيمة 

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

 جتماع مجلس اإلدارة. إفي 

اإلدارة أي نوع مكافآت متغيرة والمتضمنة نسبة من األرباح أو مكافآت دورية لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس 

 أو مكافآت لخطط تحفيزية طويلة األجل أو أسهم ممنوحة أو مكافأة عن نهاية الخدمة بخالف ما ورد أعاله.
 

 2017ديسمبر  14وانتهت بتاريخ  2014يونيو  26أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثالثة والتي بدأت في 

 بدل مصروفات  المكافآت الثابتة )المبالغ بآالف الرياالت( أسماء األعضاء 

المكافأة  

 السنوية

بدل مجموع 

حضور جلسات 

 المجلس 

بدل حضور مجموع 

 لجانجلسات ال

المجموع 

 الكلي

 األعضاء المستقلين 

 - 130.5 4.5 6 120 بن الدن                   محمد سلمان سالم  1

 10.5 136.5 4.5 12 120 السياري                   عبدهللا  الرحمنعبدبدر  2

 - 133.5 1.5 12 120 رضا علي خالد حسين علي  3

 - 151.5 10.5 21 120 نابلسيزكي طارق هاشم  4

 - 138 3 15 120 سندي  خليل سامي صدقة 5

 10.5 690 24 66 600 المجموع أ

 األعضاء غير التنفيذيين 

 - 204 3 21 180 ن محمد شوكت محاسني حسا 1

 - 204 3 21 180 المجموع ب

      األعضاء التنفيذيين 

 - 153 12 21 120 كرم                           ديب مشعل عفيف  1

 - 153 12 21 120 المجموع ج

       

 10.5 1,047 39 108 900 المجموع )أ + ب + ج( 
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م ، حيث تم عقد جلسة واحدة في نهاية 2017ديسمبر  14دورة الرابعة التي بدأت بتاريخ أعضاء مجلس اإلدارة لل

 م. 2017ديسمبر  18م بتاريخ  2017عام 

  المكافآت الثابتة )المبالغ بآالف الرياالت( أسماء األعضاء 

المكافأة 

 السنوية

بدل مجموع 

حضور جلسات 

 المجلس 

بدل مجموع 

حضور جلسات 

 لجانال

ع المجمو

 الكلي

 بدل مصروفات

 األعضاء المستقلين 

 - 3 - 3 - رضا  علي خالد حسين علي 1

 - 3 - 3 - جاك جورج صاصي 2

 - 3 - 3 - حمادة علي كريم مروان 3

 - 3 - 3 - مخارش                عمر عمر ناصر 4

 - 3 - 3 - صالح ناصر العمير                     5

 - 3 - 3 - الحمدان عبدالعزيز خالد أحمد 6

 - - - - - خالد سليمان الجاسر  7

 - 18  18  المجموع 

 األعضاء غير التنفيذيين 

 - - - - -                            دال يوج 1

 - - - - - المجموع ب

      األعضاء التنفيذيين 

 - - - - -                            دال يوج 1

 - - - - - المجموع ج

 - 18 - 18 - المجموع )أ + ب + ج( 

 ألف لاير سعودي  1,065 =ألف  18 +ألف  1,047 هـــو  2017تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة لعام مجموع 

 مكافآت أعضاء اللجان 

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

لف لاير عن كل جلسة في اللجنة ألعضاء المجلس، ويتم احتساب بدل حضور ألعضاء لجنة المراجعة من أ 1,5

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

 بدالت الحضور  لجنة المراجعة أعضاء 

 م2017عام عن جلسات 

لجنة الترشيحات  أعضاء  

 والمكافآت

 بدالت الحضور

 م2017عن جلسات عام  

 4.5 كرم  ديب مشعل عفيف 1 10.5 نابلسيزكي طارق هاشم  1

 3 سندي  خليل سامي صدقة 2 24 الحيقيعبدهللا عبدهللا سالم  2

 3 بن الدن محمد سلمان سالم  3 18 الزغيبي مرشد محمدخالد  3

 10.5 المجموع  52.5 المجموع 
 

 بدالت الحضور  لجنة االستثماريةأعضاء  

 م2017جلسات عام  عن

  بدالت الحضور اللجنة التنفيذية أعضاء  

 م2017جلسات عام  عن

 3 محاسني شوكت حسان محمد 1 1.5 رضا علي خالد حسين علي  1

 1.5 بن الدنمحمد سلمان سالم  2 4.5 بدر عبدالرحمن السياري 2

 3 كرم ديب مشعل عفيف 3 4.5 كرم ديب مشعل عفيف 3

 7.5 المجموع  10.5 المجموع 
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وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من 

 شركاتها التابعة :
 

ة التغييرنسب  التسلسل اسم من تعود له المصلحة بداية العام نهاية العام صافي التغيير 

 عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين

 1 اليوجد  اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 

                           )بآالف الرياالت(                        م:2017خالل عام  مكافآتو من تلقوا بدالت أعلى أة كبار التنفيذيين ، أو مكاف
 مكافأة عضوية المجلس  اإلجمالي االسم والمنصب  

 *CEO 1,110 153مشعل عفيف كرم 1

 - CFO 720فاكر خميس الرايس   2

 - 885 أنيس رياض غنطوس 3

 - 661.5 خالد محمد حميد  4

 - 825 عبدالرزاق خالد إدريس 5

 - 263.25 محمد عيد محمد هاني سواح 6

  4,465 المجموع 

 

تجدر اإلشارة إلى عدم وجود أي مكافآت متغيرة مدفوعة من أجل الخطط التحفيزية طويلة األجل أو أسهم * 

 .ممنوحة أو أرباح

 .له تعويض أو راتب أي عن التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أي يتنازل * لم

)المكافآت الثابتة ألعضاء  من هذا التقرير 30 حسب ماورد في صفحةألف لاير  153المكافأة تم احتسابها بقيمة  *

 المجلس (

 

بشهر إستقالته من منصب المدير التنفيذي للشركة بتقدم السيد مشعل عفيف كرم التغيرات في إدارة الشركة : 

خ ـــــــراً من تاريمجلس اإلدارة على أن تكون سارية المفعول إعتباوتم قبول إستقالته من قبل م ، 2017أكتوبر 

م ، وقد تم تكليف عضو مجلس اإلدارة السيد طارق هاشم نابلسي بمهام المدير التنفيذي لغاية 2017نوفمبر  01

 م.2017ديسمبر  14جديد بتاريخ تاريخ إنتخاب المجلس ال

 اللجان : -عاشراً 

م يتعلق بالدورة الثالثة لمجلس اإلدارة 2017يث عن اللجان في تقرير مجلس اإلدارة اإلشارة إلى أن الحد رتجد

م ، وحيث لم تكن هناك أي تطورات بخصوص تكوين اللجان لدورة مجلس 2017ديسمبر  14والتي انتهت بتاريخ 

 .م2017ديسمبر  14التي بدأت بتاريخ واإلدارة الرابعة 
 

 26اإلدارة بتاريخ ة لمجلس الدورة الثالث مع بداية هاتم تشكيل لس اإلدارة ،مجمنبثقة من لجان  خمسةلدى الشركة 

 بذلك التاريخ. مهام الموكلة إليهابالللقيام مع انتهاء  2017ديسمبر  14والمنتهية بتاريخ م 2014و يوني

انتخابهم مع نهاية  تم المجلس عضاءأبسبب أن  م2017نهاية العام لم يتم تشكيل اللجان الجديدة لمجلس اإلدارة قبل 

 : يلي في إطار إختصاصها كمااإلدارة لمجلس  توصياتهاكل لجنة ترفع ،  م2017عام 

 

 اللجنة التنفيذية : -1



م                                                                       1720تقرير مجلس اإلدارة لعام    

 

33 

تقوم هذه اللجنة بالتشاور مع عضو مجلس اإلدارة المنتدب في إدارة شئون الشركة ، وتباشر كل السلطات التي 

، وتتابع تنفيذ توصيات المجلس مع إدارة الشركة  للشركة ساسالنظام األما ورد في يقررها مجلس اإلدارة حسب 

وترفع التوصيات الخاصة بالخطط المستقبلية إليه ، وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية و عدد 

 : م2017إجتماعاتهم خالل عام 

 
  

 صفة العضوية  أعضاء اللجنة التنفيذية
 2إجتماع رقم  1إجتماع رقم 

09/02 15/04 

 حضر حضر رئيس اللجنة وعضو غير تنفيذي   محاسني محمد شوكت   حسان 1

 بن الدن سالم محمد  سلمان 2
عضو مستقل ونائب رئيس مجلس 

 اإلدارة
 حضر لم يحضر 

 حضر حضر المديرالتنفيذي و العضو المنتدب كـرم  عفيف ديب مـشـعـل  3

 

م بسبب إنتهاء دورة المجلس بشكل رسمي 2017حسب النظام خالل عام  رىأخعقد جلسة  لتنفيذيةلم يتسنى للجنة ا

ولم يتمكن المجلس الجديد  2017ديسمبر  14م ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد إال بتاريخ 2017يونيو  25بتاريخ 

 على تشكيل عضوية اللجان من مؤسسة النقدمن تشكيل اللجان المنبثقة والحصول على الموافقات الرسمية 

 م.2017ديسمبر  31ورؤسائها قبل تاريخ 

 

 :لجنة المراجعة  -2
 

ولمدة ثالث سنوات تنتهي في م 2017ديسمبر  14التي بدأت في رابعة لدورة المجلس ال لجنة المراجعة )من خارج الشركة(عضاء أ

 م. 2017ديسمبر  14تخابهم في الجمعية العامة للمساهمين والمنعقدة في إنالذين تم و م2020 ديسمبر 13

 الخبرات والمؤهالت والوظائف التي شغلها في السابق الوظائف الحالية  أسماء األعضاء  

مدقق داخلي في شركة  الحيقي عبدهللا سالم عبدهللا 1

 سدكو 

م وبكالوريوس 2008حاصل على ماجستير المحاسبة المهنية عام 

يد م من جامعة الملك عبدالعزيز له خبرة عملية تز2001محاسبة عام 

عن سبعة عشر عاما في مجال المحاسبة والتدقيق شغل من خاللها 

منصب مدقق داخلي وعضو لجنة المراجعة والمخاطر في شركة سدكو 

 في المملكة العربية السعوديةومستشار مرخص لضريبة الزكاة والدخل 

الرئيس التنفيذي  خالد محمد مرشد الزغيبي  2

لمجموعة الزغيبي 

 لإلستشارات المالية

م من جامعة شرق 1983إقتصاد وإدارة عام حاصل على بكالوريوس 

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

مدير إدارة المبيعات  ي سعد علي الشيخيعل 3

 عليفي مؤسسة سعد 

لشيخي للمقاوالت ا

 العامة 

م من جامعة الملك 2006حاصل على بكالوريوس محاسبة عام 

لديه خبرة عملية تزيد عن اإلثني عشر عاما شغل من خالل  عبدالعزيز

مراجع خارجي في شركز الزقزوق لألجهزة المنزلية ورئيس حسابات 

في شركة الوسيلة الدولية للدعاية واإلعالن ومحاسب بنوك ومدير 

 ابات في شركة العزيزية بنده المتحدة في المملكة العربية السعودية.حس
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 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  •

 ظات الواردة في تقارير المراجعة .التصحيحية للمالح

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 •

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

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

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

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

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

 مع بيان كيفية ووقت حدوثها. 

 ع في الشركة. دراسة كفاية وسالمة نظام المراقبة الداخلية المتب •

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

 جتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين.اإل

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

 فقط.

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

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

 تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المتعلقة  بها .

 المة نظام الرقابة الداخلي للشركة .التأكيد على س •

تقييم مدى فاعلية األنظمة الموضوعة من قبل اإلدارة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر .تعيين مسؤول  •

" وينبغي أن يكون  د أعاله وتطبيقها ويسمى "مدير اإللتزاملضمان التقيد بمختلف األنظمة واللوائح كما ور

ً ب التأكد من التقيد التام بكافة االشتراطات التنظيمية والقانونية ويشمل ذلك متطلبات المراقب النظامي مكلفا

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

  ركة والمتطلبات القانونية األخرىالتنظيمية الداخلية للش

 

 :التاليجدول الفي وضح كما هو مم 2017جتماعات خالل عام إ ةثمانيعقدت هذه اللجنة 
 

 
 إسم عضو اللجنة 

صفة 

 العضوية

إجتماع 

 1رقم 

إجتماع 

 2رقم 

إجتماع 

 3رقم 

إجتماع 

 4رقم 

 إجتماع

 5رقم  

 إجتماع

 6رقم 

 إجتماع

 7رقم 

 إجتماع

 8رقم 
16/01 15/02 12/04 17/04 18/07 13/08 26/09 10/29 

 نابلسيزكي طارق هاشم  1
 رئيس اللجنة 

 عضو مستقل 
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 

 لم يحضر

 الحيقي عبدهللا  عبدهللا سالم 2
من خارج 

 الشركة
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 حضر

 الزغيبيمرشدخالد محمد  3
من خارج 

 الشركة
 حضر لم يحضر حضر حضرلم ي حضر حضر حضر حضر

 

 

 



م                                                                       1720تقرير مجلس اإلدارة لعام    

 

35 

 لجنة المخاطر :  -3

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

م بسبب عدم الحصول على الموافقات 2017ديسمبر  31م ، ولم يتم عقد أي إجتماع لها قبل تاريخ 2017ديسمبر 

 .م2017ديسمبر  31تاريخ قبل ذلك الرسمية على تشكيلها وتسمية رئيسها من مؤسسة النقد العربي السعودي 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت : -4

 

ً للنظام الذي يتم إقراره بواسطة مجلس اإلدارة ، وتكون مسئولة عن التوصيات بالترشيح  تعمل هذه اللجنة وفقا

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

تقوم بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة و رفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها باإلضافة إلى وضع 

سياسات واضحة لمكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط 

 2017ت والمكافآت وحضورهم خالل عام باألداء ، فيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء لجنة الترشيحا

 

 لجنة اإلستثمار : -5

 

موال الشركة ضمن القواعد أل األنسب إلستثمارامهمة هذه اللجنة تحليل ومتابعة السياسة اإلستثمارية ، وإختيار 

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

نظمة الصادرة من الجهات التنفيذية واأللمصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة مع التقيد التام باللوائح للشركة وا

 م2017عدد إجتماعاتهم عام و اإلستثماريةيوضح أسماء أعضاء اللجنة  فيما يلي جدولالرقابية ، و

 
  
 

 صفة العضوية أعضاء اللجنة اإلستثمارية
 3ع رقم إجتما 2إجتماع رقم  1إجتماع رقم 

23/02 08/06 10/08 

 السياريعبدهللا بدر عبدالرحمن  1
عضو  رئيس اللجنة

 مستقل
 حضر حضر حضر

 حضر حضر حضر عضو منتدب كرمديب مشعل عفيف  2

 حضر لم يحضر لم يحضر عضو مستقل رضا علي خالد حسين علي 3

 

بشكل المجلس  دورةإنتهاء  بسبب م2017 خالل عامحسب النظام عقد جلسة رابعة  ستثمارللجنة اإل لم يتسنى

ولم يتمكن  2017ديسمبر  14ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد إال بتاريخ  ، م2017يونيو  25رسمي بتاريخ 

على الموافقات الرسمية على تشكيل عضوية اللجان  المجلس الجديد من تشكيل اللجان المنبثقة والحصول

 .م2017ديسمبر  31يخ قبل تارورؤسائها 

 

 

 صفة العضوية الترشيحات والمكافآت أعضاء لجنة  
 3إجتماع رقم 2إجتماع رقم 1إجتماع رقم

01/03 05/04 10/08 

 حضر حضر حضر رئيس اللجنة كرم ديب مشعل عفيف 1

 حضر لم يحضر حضر عضو مستقل بن الدنمحمد سلمان سالم  2

 لم يحضر حضر حضر عضو مستقل ي سند خليل سامي صدقة 3
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 :إدارة التدقيق الداخلي - إحدى عشر

 ويقوم بمايلي: كي بي إم جيب الداخلي في الشركة هذا العام مكت تولى إدارة التدقيق

خلية بالشركة وفق منهجية تعتمد على تحديد المخاطر افحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الد •

ً للمعايير المتبعة ، وإستناداً إ لى القواعد التنظيمية إلدارة التدقيق الداخلي الموافق عليها من قبل وتقييمها تبعا

 لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة في الشركة.

تقدم إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها إلى لجنة المراجعة باإلستناد إلى خطة التدقيق الموضوعة في بداية العام  •

 بإشراف لجنة المراجعة.

والتوصية ة التنفيذية واإلدارات المعنية لى اإلدارئية إلى لجنة المراجعة مع نسخة إاترسل التقارير بصفتها النه •

 بإتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة أي مالحظات واردة في تقاريرها.

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

 همين والمستثمرين بكفاءة عالية.الشركة ويحمي مصالح المسا

 مراجعة الموارد البشرية.و مليات المصادقة على خدمة العمالءعو ة دفع المطالبات وعمليات التسويةمعالج •

 مشاركة لجنة المراجعة بمناقشة أية مالحظات جوهرية تتعلق بعمل الشركة. •

 رتام إدارة التدقيق الداخلي وقد باشبتعيين مراجع داخلي يتولى مهت وصأتجدر اإلشارة أن لجنة المراجعة 

لشركة تقوم بالمشاركة مع لإدارة الشركة بالعمل على تعيين مراجع داخلي والعمل على إنشاء إدارة داخلية 

 في مهام التدقيق الداخلي. مكتب كي بي إم جي
 

 : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخليةإثنى عشر : 

تم  التيمن إدارة التدقيق الداخلي وردة الوا لمالحظاتمعالجة ام 2017المراجعة السنوية خالل عام  تضمنت نتائج

 : منها و التقرير بها إلى لجنة المراجعة والتي قامت بدورها بتوجيه اإلدارات المسئولة إلتخاذ الالزم

 قسام ذلك العالقةاإلدارات واأل معتم إتخاذ اإلجراءات التصحيحية  وقدتسوية المطالبات تأخر بعض إجراءات  •

لاير 2000طالبات التي تقل مبالغها عن أيام عمل بالنسبة للم 3تتجاوز  والعمل على تسويتها خالل مدة ال

والذي يربط إدارة المطالبات والمالية و نجم وغيرها لمتابعة عملية  Onbasكما تم العمل إدراج نظام ، سعودي 

، مع تم اتخاذ االجراءات الالزمة لبدء العمل  رف المبالغ المستحقةصملية ى إتمام عالمطالبة من بداية تقديمها حت

 .مع بداية العام المقبلعلى الحواالت البنكية لحسابات المستفيدين وأن يتم إيقاف صرف الشيكات للمستفيدين 

شركة في الط البيع التعامل مع أشخاص غير مرخص لهم : بناء على تعليمات مؤسسة النقد تم توجيه جميع نقا •

ام ظرف عميلك في النعوإدراج نموذج إبالتوقف بشكل نهائي عن التعامل مع األشخاص غير المرخص لهم 

 كمال المعلومات المطلوبة حسب اللوائح.بحيث اليتم إصدار أي وثيقة تأمين بدون إستالمعمول به في الشركة 

المسئولة بإستكمالها دارة لمطالبات وقد تم توجيه االلملفات ا رسميةنقص في المستندات الال بعض حاالتوجود  •

 .على الفور

التي تسببت في إيقاف الشركة عن نشاط تأمين المطلوبة من مؤسسة النقد ومتابعة االجراءات التصحيحية  •

 وارد ذكرها في بداية هذا التقرير.المركبات وال
 

 المالية : عتماد القوائمإ -عشر الثةث

الموافق  هـ04/07/1439 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخم 2017لعام السنوية ية عتمدت القوائم المالأ

وبهذا يتقدم مجلس اإلدارة بخالص شكره وإمتنانه لجميع المساهمين لثقتهم العالية في الشركة م 21/03/2018

خالل  المبذولةودهم كما يسجل مجلس اإلدارة تقديره أيضاً إلدارة الشركة والعاملين فيها على جه ، والقائمين عليها

 فترة موضوع هذا التقرير .


