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 تمهيد 

 

لمساهمي الشركة حول أعمالها مرفقا بالبيانات المالية التي تم تدقيقها عن السنة المنتهية في   الثامن التقرير السنوي بمجلس إدارة شركة وفا للتأمين  يتقدم

غيل والبيانات المبنية على  أنشطة التشو اإلفصاحات وم، وكافة ما يتصل بها. ويلخص هذا التقرير أهم التطورات والنتائج المالية 2018ديسمبر من العام    31

الدار لتدقيق الحسابات )عبد هللا البصري  ،  CPAالمحاسبون المتضامنون  عن كل من السادة /    ةواقع الشركة خالل العام الماضي. كما يتضمن التقارير الصادر

 شامالً البيانات المالية التالية:  وشركاه( 

 

 قائمة المركز المالي للشركة.   •
 قائمة عمليات التأمين والعجز التراكمي.  •
 قائمة عمليات المساهمين.   •
 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.   •

 
 نبذة عن الشركة .   (1)

 

، الصادر بتاريخ  60رقم م/  تأسست الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني كشركة مساهمة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي

 هـ. 18/9/1427

 

م، كما تم الحصول على عضوية الغرفة  7/8/2007هـ الموافق  1428/ 7/ 24، بتاريخ 1010236705وقد تم تسجيل الشركة في مدينة الرياض تحت رقم 

 . 184583التجارية " مركز الدرجة الممتازة " رقم  

 

المية( وشركة  تأسست الشركة عن طريق المشاركة بين عدد من الشركات العالمية وهي الشركة الهندية للتأمين على الحياة وشركة التأمين على الحياة )الع

 المال. % من راس 40.49 نيو إنديا للتأمين المحدودة باإلضافة إلى عدد من الشركاء السعوديين وكانت نسبة ماتم طرحه لإلكتاب العام هو 

 
( لمزاولة كافة أنواع التأمين ) التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين  14/20086الشركة على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي رقم )ت م ن/  حصلت

، وقد بدأت الشركة في مزاولة أعمال التأمين  2008هـ ، الموافق للثامن من يونيو من العام  1429الحماية واالدخار( في السادس من جمادي الثاني من العام  

م. وقد تم إدراج أسهم الشركة بالسوق المالية  2009/ 01/ 11ت مزاولة تأمين الحماية واالدخار بتاريخ  م، كما بدأ2008/ 08/ 20العام والتأمين الصحي بتاريخ  

 م.  25/08/2007السعودية  بتاريخ  

 

العربية  لمملكة تعد الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني من الشركات المتخصصة في التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار في ا 

 مليون لاير سعودي.   100. ويبلغ رأسمالها المدفوع  لظهرانالسعودية. كما تدير الشركة العديد من المكاتب في كل من الرياض وجدة وا 

 م أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني إطالق إسمها التجاري وفا للتأمين . 2012يونيو    1وفي 

 

 

 ملكية رأس المال:  -أ
 

 المساهم  األسهم )%(  رأس المال المدفوع 
الرقم  

 التسلسلي 
 1 الشركة الهندية للتأمين على الحياة  5.17072  5,170,720        
 2 شركة التأمين على الحياة )العالمية( 4.9756  4,975,600       
 3 شركة نيو انديا للتأمين المحدودة  4.9756  4,975,600       
 4 الجمهور   84.87808 84,878,080   

  اإلجمالي  100.00  100,000,000   
 

 نشاط الشركة:  - ب
 

رة في المملكة  يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم منتجات التأمين التعاوني وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً ألنظمة ولوائح التأمين التعاوني الصاد

 أحكام الشريعة اإلسالمية. العربية السعودية وبما يتوافق مع 
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ي تشمل التأمين العام  وتقدم شركة وفا للتأمين حقيبة من المنتجات التأمينية المتكاملة في مجال التأمين التعاوني والتأمين التكافلي بأنواعه المختلفة والت

 والتأمين الصحي وتأمين الحماية واإلدخار للمجموعات و األفراد.  

 

 التأمينية في أنشطة الشركة هي كما يلي : وأهم المنتجات 

 

 النسبة من إجمالي أقساط التأمين المنتج نوع التأمين

 % 19.1431 تأمين طبي التأمين الصحي

 التأمين العام

 % 5.4103 تأمين األموال/ النقود

 % 52.6325 المركباتتأمين 
 % 13.3224 تأمين الممتلكات

 % 4.3818 تأمين البحري

 % 2.1868 تأمين الهندسي

 % 2.1914 )الحياه( تأمين الحماية واإلدخار تأمين الحماية واإلدخار

 
 تأمينات أخرى

 % 0.0281 تأمينات أخرى

 0% تأمين السفر الدولي
 % 0.7035 اخطاء ممارسة المهن الطبية 

 

 استراتيجية الشركة والتطلعات المستقبلية:   -جـ 

 
 

م، وقد عملت الـشركة متمثلة 24/05/2018من قبل مؤـسـسة النقد العربي الـسعودي منذ تاريخ    لإليقاف عن ممارـسة نـشاط التأمينالـشركة    تتعرضـ 

ــرـكة وـقد أدى ـهذا رفع اإليـقاف  في مجلس إدارتـها واإلدارة التنفـيذـية على مـحاوالت   ــين ـهامال المالءة الـمالـية من خالل رفع رأس ـمال الشــ وتحســ

اريخ التوقف إلى تردي مرك ذ ـت الي مـن اء إجراء إـعادة التنظيم الـم د طـلب افتـت ه تم قـي الي وعلـي م ، حـي  دـــــدر حكم المحكـمة 2018/ 06/12زـها الـم

ً م  با13/02/2019التجارية الدائرة التاسعة بتاريخ   لذلك،   لموافقة على افتتاء إجراء إعادة التنظيم المالي وعينت أمينا

 

وقد عملت  .  هي أهم أهداف الشــركة في الفترة المقبلة ، ومن  م النهوض بالشــركة  من التصــفيةها  وإنقاذويعد عودة الشــركة لممارســة نشــاطها  

رأس مال   إعادة هيكلةوتحســــين هامال المالءة المالية من خالل  رفع اإليقاف  الشــــركة متمثلة في مجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية على محاوالت  

ــركة ــركة مبيعاتها وتطوير ال  ، وتعزيز  الشــ ــتقدمها وتطوير البنية التحتية، وتأهيل وتطوير قدرات كوادر الشــ منتجات والخدمات التأمينية التي ســ

 البشرية.

 

 (  ملخص بأغراض ورؤية وأهداف الشركة 2)

 

 أغراض الشركة    -أ

 
والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية  بمزاولة أعمال  وفقاً ألحكام نظام مراقبة التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة  –هو القيام  

ال التي التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة، وللشركة أن تقوم بجميع األعم 

أموالها، وأن تقوم بتملك و تحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو    يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواًء في مجال التأمين أو استثمار

ن  استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى.  ويجوز للشركة أن تمتلك أو أ

زاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي ت

 غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها. 
 

 رؤية الشركة   -ب 

 

ن  لتحقيق فائدة المجتمع المحلي، وذلك ع  والصحي وتأمين الحماية واالدخار منذ بدايات التأسيس، سعت الشركة إلى تطوير عمليات التأمين العام

ووفق أفضل  طريق تحقيق األمان المالي لألفراد واألعمال التجارية والقطاعات التجارية وكافة القطاعات األهلية للمجتمع السعودي وبأسعار تنافسية  

تواجه عالم  المقاييس المعمول بها في عالم التأمين، والمدعومة بالكفاءات والخبرات رغبة منها في تحقيق رضا العميل ومواجهة التحديات التي 

قديم  األعمال اليوم، وخادة في األسواق الناشئة، عالوة على توظيف مدخرات األفراد لصالح المجتمع ككل. ولتحقيق هذه المهمة، تقوم الشركة بت



 
  

 

4 

 

عد على تقوية المركز  الو ائق الالزمة الخادة بالتأمين والتي تتعلق بالتكاليف وتحقيق أعلى نسبة من العائدات لحملة األسهم، األمر الذي سوف يسا

خالل حمالت  المالي للشركة في قطاع التأمين المزدهر في المملكة العربية السعودية. والشك في أن مثل هذه األهداف اإلستراتيجية قابلة للتحقيق من  

التأمينية مثل تأمين الحماية واالدخار    التي تهدف الى تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات  , والترويج ألعمال الشركة    وجودة خدمة العمالءالدعاية  

ت  والتأمين العام والصحي وتأمين الحاالت الحرجة وغيرها. يذكر أن شركة وفا للتأمين تركز في جميع أعمالها على مجموعة واسعة من المنتجا 

 التأمينية التي تقدمها وكذلك الخبرات الهائلة التي يتمتع بها مؤسسوها. 

 

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي منذ تاريخ   لإليقاف عن ممارسة نشاط التأميننظرا لتعرض الشركة سابقاً، فإنه وولكن كما ذكر 

م ، وددور حكم المحكمة التجارية الدائرة التاسعة بتاريخ  2018/ 06/12م، وقيد طلب افتتاء إجراء إعادة التنظيم المالي منذ تاريخ 2018/ 24/05

ً لموام  با 2019/ 13/02  لذلك،    فقة على افتتاء إجراء إعادة التنظيم المالي وعينت أمينا

 

هي أهم أهداف الشركة في الفترة المقبلة ، ومن  م النهوض بالشركة وقد عملت الشركة   من التصفيةها  وإنقاذويعد عودة الشركة لممارسة نشاطها  

، رأس مال الشـــركة   إعادة هيكلةوتحســـين هامال المالءة المالية من خالل  قاف  رفع اإليمتمثلة في مجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية على محاوالت  

 مبيعاتها وتطوير المنتجات والخدمات التأمينية التي ستقدمها وتطوير البنية التحتية، وتأهيل وتطوير قدرات كوادر الشركة البشرية.وتعزيز  

 
 أهداف الشركة   -ج

 

م، وقد عملت الـشركة متمثلة 24/05/2018من قبل مؤـسـسة النقد العربي الـسعودي منذ تاريخ    نـشاط التأمينلإليقاف عن ممارـسة الـشركة    تتعرضـ 

ــرـكة وـقد أدى ـهذا رفع اإليـقاف  في مجلس إدارتـها واإلدارة التنفـيذـية على مـحاوالت   ــين ـهامال المالءة الـمالـية من خالل رفع رأس ـمال الشــ وتحســ

ه ت الي وعلـي اريخ التوقف إلى تردي مركزـها الـم ذ ـت الي مـن اء إجراء إـعادة التنظيم الـم د طـلب افتـت م ، حـي  دـــــدر حكم المحكـمة 2018/ 06/12م قـي

ً م  با13/02/2019التجارية الدائرة التاسعة بتاريخ    .لذلك  لموافقة على افتتاء إجراء إعادة التنظيم المالي وعينت أمينا

 

على اتخاذ كافة اإلجراءات التي تضـمن تجنيب الشـركة التصـفية  -المعين من قبلها  تحت إشـراف المحكمة وبالتنسـيق مع األمين  -سـتعمل الشـركة  و

على   -متمثلة في مجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية    الشـركة  -تعمل   حي النهوض بالشـركة  سـيكون هدفها األسـاسـي  لممارسـة نشـاطها ، ووإعادتها  

مبيعاتها وتطوير المنتجات والخدمات التأمينية وتعزيز    .مال الشــركة إعادة هيكلة وتحســين هامال المالءة المالية من خالل  رفع اإليقاف  لمحاوالت  

 التي ستقدمها وتطوير البنية التحتية، وتأهيل وتطوير قدرات كوادر الشركة البشرية.

 

 

 

 ( برنامج السعودة  3) 

 

باب بذلت الشــركة ومازالت تبذل قصــارى جهدها لتحقيق نســبة الســعودة المطلوبة، وذلك عن طريق تأمين فرو العمل والدعم والمســاندة والتدريب للـشـ 

باب لـشـ الســعودي للعمل في إدارة الشــركة. كما ترغب الشــركة بتخطي نســبة الســعودة التي فرضــتها القوانين المحلية، وذلك عن طريق إعطاء األولوية ل

ونظرا لإليقاف التي تعرضـت له الشـركة من بيع منتجات السـعودي والمؤهل والقادر على القيام بالمسـئوليات الوظيفية في جميع أقسـام وإدارات الشـركة.  

العمل على   % وجاري67موظف أي بنـسبة    69موظف الى    209إلى تقليص عدد الموظفين من  ت الـشركة  اإلدارية فقد إـضطر  التكاليفالتأمين ولتخفيف  

 الموظفين. بعض عقود عدم تجديد

 

 : م 31/12/2018حتى نهاية وفيما يلي مستوى السعودة الذي حققته الشركة   

 

  المستويات اإلدارية   المستويات غير اإلدارية   اإلجمالي 

 المواطنون السعوديون  8 39 47

 موظف  6 33 39
 موظفة  2 6 8

 موظفون أجانب  4 18 22

 موظف  4 18 22

 موظفة  0 0 0

 اإلجمالي  12 57 69

 نسبة المواطنين السعوديين  % 50 % 53.85 % 53.19
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  (  الفروع  4) 

 

عيد بن زيد    تمارس الـشركة عملها في المملكة العربية الـسعودية ارع ـس ، وليس لديها فروع خارج المملكة. كما ومقرها الرئيـسي الرياض، حي قرطبة ، ـش

شـركات تابعة. ويقع المكتب الرئيسـي للشـركة في العادـمة السـعودية الرياض، وتخطت الفتتاء فروع ومنافذ جديدة بعد الحصـول  أيال توجد لدى الشـركة  

 نهم.  على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف توسيع قاعدة عمالئها والودول إلى أكبر شريحة م

 تدير الشركة  ال ة فروع في المناطق التالية: 

 0112163400هـاتف:   11333الرياض،  341413فرع الشركة بالمنطقة الوسطى ، ص.ب  •

 0126686298هـاتف:           23218جدة،  2265ب   فرع الشركة بالمنطقة الغربية ، ص. •

 0138995676هـاتف:    31952، الظهران 20708ص.ب.  فرع الشركة بالمنطقة الشرقية ، •
 

 فرعاً موزعة على كافة مناطق المملكة . 58باإلضافة إلى فروع وكاالت التأمين والتي تمتلك 

 

مجلس   قررتعرضـت له الشـركة من بيع كافة المنتجات فلقد   ذي  الم  2018/ 24/05من قبل مؤسـسـة النقد العربي السـعودي منذ تاريخ ونظرا لإليقاف  

 يف.لالتكا ضقود مع وكالت التأمين وذلك لتخفياإلدارة إغالق كافة الفروع وإلغاء كافة الع

 

 (  الخطت واإلستراتيجية المستقبلية 5)

 

م، وقد عملت الـشركة متمثلة 24/05/2018من قبل مؤـسـسة النقد العربي الـسعودي منذ تاريخ    لإليقاف عن ممارـسة نـشاط التأمينالـشركة    تتعرضـ 

ــرـكة وـقد أدى ـهذا رفع اإليـقاف  في مجلس إدارتـها واإلدارة التنفـيذـية على مـحاوالت   ــين ـهامال المالءة الـمالـية من خالل رفع رأس ـمال الشــ وتحســ

د طـلب افت ه تم قـي الي وعلـي اريخ التوقف إلى تردي مركزـها الـم ذ ـت الي مـن م ، حـي  دـــــدر حكم المحكـمة 06/12/2018ـتاء إجراء إـعادة التنظيم الـم

ً م  با13/02/2019التجارية الدائرة التاسعة بتاريخ   لذلك،   لموافقة على افتتاء إجراء إعادة التنظيم المالي وعينت أمينا

 

على اتخاذ كافة اإلجراءات التي تضـمن تجنيب الشـركة التصـفية  -تحت إشـراف المحكمة وبالتنسـيق مع األمين المعين من قبلها  -سـتعمل الشـركة  و

اطها ، ووإعادتها   اـسي  لممارـسة نـش يكون هدفها األـس على محاوالت   -متمثلة في مجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية    -حي تعمل  النهوض بالـشركة  ـس

ــين ـهامال المالءة الـمالـية من خالل  فع اإليـقاف  رل ــرـكة إـعادة هيكـلة وتحســ مبيـعاتـها وتطوير المنتـجات والـخدـمات الـتأمينـية التي وتعزيز    .ـمال الشــ

 ستقدمها وتطوير البنية التحتية، وتأهيل وتطوير قدرات كوادر الشركة البشرية.

 

 

 

 ( أهم القرارات و التطورات: 6)

 

 كالتالي :  ت و التطوراتالقرارايمكن تلخيص أهم 

 

 م 2018خالل العام تطورات جوهرية قرارات و  -1
 

  سعودي   لاير  مليون  100إلى    مليون لاير سعودي  122من  ودية مجلس االدارة بتخفيض رأس مال الشركة  تم   04/2018/ 2أعلنت الشركة بتاريخ   - أ

النقد العربي السعودي بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة م خطاب مؤسسة  2018/ 15/05ستلمت بتاريخ  %  وا18.03بنسبة انخفاض قدرها  

لاير سعودي على أن تقوم الشركة باستيفاء   100,000,000لاير سعودي بحي  يكون رأس مال الشركة بعد التخفيض  22,000,000بمقدار 

 متطلبات الجهات الرسمية األخرى 
 

% من رأس المال حي   50م أنه قد تجاوزت خسائرها المتراكمة  2018للربع األول من العام  الشركة بناًء على نتائجها المالية الغير مراجعة    أعلنت - ب

لاير سعودي، ويعود السبب الرئيسي    122,000,000% من رأس المال البالغ  57.58مليون لاير سعودي وبنسبة    70.12بلغت قيمة هذه الخسائر  

وبالتالي   وإرتفاع المصاريف التشغيلية والناتج عن قرارات االيقاف السابقةكبيرة  لتراكم خسائر الشركة إلى إنخفاض في مبيعات الشركة بصورة

 من نظام الشركات.  150خضوع الشركة للمادة  

 

لاير، وبعد   122,000,000خفيض رأس مال الشركة حي  كان قبل التخفيض  توافقة الجمعية العامة غير العادية على م م 2018/ 06/ 05تم بتاريخ  - ج

 من نظام الشركات.  150وبالتالي تحرر الشركة من الخضوع للمادة  %18.03لاير، بنسبة انخفاض قدرها  100,000,000التخفيض 
 

بسبب    م2018/ 05/ 24من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي منذ تاريخ  لإليقاف عن ممارسة نشاط التأمين الشركة  م تعرضت2018خالل العام   -د 
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ً هامال المالءة المالية  انخفاض  . والناتج عن قرارات االيقاف السابقة المطلوبة نظاما

 

مليون لاير  58.06لغت الخسائر التراكمية  ة وب % من رأس مال الشرك50جاوز خسائرها المتراكمة  م ت2019/ 07/ 29أعلنت الشركة بتاريخ   -هـ

 من نظام الشركات.  150وبالتالي خضوع الشركة للمادة   لاير سعودي  100,000,000% من رأس المال البالغ  58.06سعودي وبنسبة 

 
لمتضمن استمرار منع الشركة من قبول مكتتبين جدد وبالتالي  م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي ا 07/2018/ 29كما استملت الشركة بتاريخ  -و 

واللوائح والتعليمات الصادره عن المؤسسة وخصوداً  في تطبيق بعض األنظمة    منعها من اددار أو تجديد أي و ائق تأمين وذلك بشأن وجود ضعف  

 .  فيما يتعلق في حوكمة الشركة ولجنة المراجعة في الشركة
 

 
من نظام الشركات وتم   150في وضع الشركة إلتزاماً بالمادة  وذلك للنظرم توجيه الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية 08/2018/ 16 تم بتاريخ - ز

وافقة الجمعية العامة غير العادية على توجيه الشركة للمضي في اجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة  م م 09/2018/ 10 بتاريخ

 . الجهات المختصة
 

( مئتين وعشرين  220تودية مجلس االدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرء أسهم حقوق أولوية بقيمة )   اعالنم  2018-09- 16  تم بتاريخ - ء

يادة رأس مال الشركة عن طريق م استالم عدم ممانعة موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على ز2018/ 17/09وتم بتاريخ    مليون لاير سعودي،

مليون لاير ، على أن  100مليون لاير بدالً من  320مليون لاير بحي  يكون رأس مال الشركة بعد الزيادة  220طرء أسهم حقوق أولوية بمقدار 

 .وم الشركة باستيفاء متطلبات الجهات الرسمية األخرىتق

 

وتحسين هامال المالءة المالية من خالل رفع رأس مال  رفع اإليقاف عملت الشركة متمثلة في مجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية على محاوالت  -ط

متعهدي التغطية كذلك ايجاد مستثمرين لضخ رأس  الحصول على عروض تغطية مناسبة ومعقولة من  الشركة ولكن قوبل ذلك بصعوبات بالغة لعدم  

الواردة في   دتحريرها من المدوانقاذاً للشركة مال جديد للشركة نظراً لتوقف نشاط وعمليات الشركة وكذلك تعليق سهم الشركة عن التداول . و

م ، وقد ددر حكم 2018/ 06/12من نظام الشركات وبالتالي تصفيتها فقد تم قيد طلب افتتاء إجراء إعادة التنظيم المالي في تاريخ  150المادة 

ً  المحكمة ة التنظيم المالي وعينتلموافقة على افتتاء إجراء إعادم  با2019/ 02/ 13المحكمة التجارية الدائرة التاسعة بتاريخ   لذلك.   أمينا
 

 
 

 م  2019قرارات و تطورات جوهرية خالل العام  -2
 
 

لعدم تقديم بعض المستندات الالزم إرفاقها مع الطلب ،  طلب فتح إجراء إعادة التنظيم المالي م قرار المحكمة برفض 2019- 01-09ددر يوم  - أ

 . هـ موعداً الستالم القرار على أن يكون للشركة حق اإلعتراض خالل مدة  ال ين يوماً من تاريخ استالم القرار1440- 05-18وحددت يوم  

 

قبل الموعد الذي أعلن عنه في  ادة التنظيم المالي طلب فتح إجراء إعبأنه تم استالم الحكم الصادر برفض م 01/2019/ 23بتاريخ الشركة  أعلنت - ب

م وخالل المدة المحددة في اعادة التنظيم المالي  2019-01- 22هـ الموافق  1440- 05-16، وتم تقييد االعتراض على الحكم يوم الثال اء    وقت سابق

 .من نظام االفالس

 

رارها السابق والموافقة على افتتاء إجراء إعادة التنظيم المالي وعينت أميناً  العدول عن ق م  13/02/2019بتاريخ  قررت الدائرة القضائية المختصة   - ج

ي نظام  من قبلها وحددت مهلة مقدارها مائة وخمسون يوماً لتقديم مقترء إعادة التنظيم المالي، وبذلك تكون الشركة مستثناة من المدد الواردة ف

 .الشركات 

 

تأتي هذه الخطوة لتقليل المصاريف وذلك لخضوع  ديد بحي قرطبة، شارع سعيد بن زيد بالرياض ، واألنتقال من مقر الشركة الرئيسي إلى مقر ج -د 

 .م 2019-04- 18الشركة إلجراءات إعادة التنظيم المالي. علماً بأنه قد تم اإلنتهاء من إنتقال المقر الرئيسي للشركة إلى المقر الجديد في تاريخ 

 

 .م وضمن المدة المقررة من قبلها2019-07- 10 بتاريختسليم مقترء إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة المختصة تم  -هـ
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( مائة  150م لمناقشة المقترء المقدم ، وقررت منح الشركة مدة إضافية مقدارها ) 01/09/2019بتاريخ خادة  جلسة الدائرة المختصة عقدت  -و 

المدة السابقة لتقديم مقترء معدل يتضمن مزيداً من التفصيل عن اإلجراءات والخطوات العملية التي ستتخذها   وخمسين يوماً اعتباراً من انتهاء 

 .الشركة إلعادة التنظيم المالي

 

 
 قرارات وتطورات أعمال الشركة  - ت

 

 الموارد البشرية.   - أ
 

المؤهلة تأهيالً مهنياً وعلمياً في مجال التأمين وذلك بهدف بناء فريق  عملت الشركة منذ إنشاءها وتأسيسها على إستقطاب أفضل الخبرات المهنية 

 لتأمين.عمل يتمتع بخبرات تأمينية متميزة في جميع فروع التأمين وكذلك المساهمة على بناء كوادر سعودية مؤهلة تأهيالً مهنيا كافيا في مجال ا 

وهذه الخطوة جاءت تنفيذاً لقرارات مجلس    % 53.19تقريباً    م12/2018/ 31بنهاية    حي  بلغت  السعودة   نسبة   الشركة على   احتفظتباإلضافة إلى ذلك  

ديها  الوزراء وانسجاماً مع توجيهات سمو وزير الداخلية ومعالي وزير العمل وتوجيهات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بدعم برامج السعودة ل 

 ف إداراتها. وتوفير المناخ المالئم إلتاحة الفردة للكفاءات الوطنية المدربة وتشجيعها على العمل في مختل

ونظرا لما تعرضت له الشركة من إيقافات والتغيرات الطارئ   المقبلة  ت المرحلة كما قامت الشركة بإعادة وتنظيم هيكلها اإلداري ليتواكب مع تطلعا 

 . م2018هاية  موظف كما هو مسجل في ن  69م إلى  2017كما هو مسجل في سجالت    209فلقد تم تقليص عدد الموظفين من  على استراتيجية الشركة  

 
 

 

 

 المسؤولية اإلجتماعية  •
 

امج تؤمن الشركة بأهمية المساهمة في خدمة المجتمع و التنمية اإلجتماعية و المشاركة في تحقيق رفعة هذا الوطن و أفراد مجتمعه من خالل بر

  قافة المسؤولية اإلجتماعية و أهميتها. التدريب التعاوني لعدد من طلبة الجامعات و تسعى الشركة  من خالل تدريب موظفيها على خلق 

 

 

 

 التسويق والمبيعات .  - ب
 

مليون لاير سعودي و يعود سبب   110,160و قد بلغت المبيعات قرابة  .%   77.97إنخفاض في المبيعات بنسبة   2018حققت الشركة في سنة  

والذي يحظر بيع أي  م 05/2018/ 24منذ تاريخ العربي السعودي  اإلنخفاض في المبيعات إلى اإليقاف الذي مرت به الشركة من مؤسسة النقد

 ت الشركة جميع العقود مع الوكالء. وعليه فقد ألغ ،  منتج من منتجات التامين
 
 

 

 النواحي الفنية.  -ج

 

  للتأمين إلعادة التأمين بتجديد اتفاقيات مع عدد من شركات إعادة التأمين ذات التصنيف اإلئتماني العالي.سعت وفا  

 مما يمكن الشركة من الحصول على كامل الدعم والحماية كما يتيح لها الحصول على استجابة سريعة وفورية لمتطلبات السوق المحلي. 

 

 أنظمة التقنية والمعلومات.   -د

 

 ً   منها بأهمية النظام اآللي ولتواكب التطلعات المستقبلية وخدمة العمالء بشكل أكبر قامت الشركة بمراجعة كفاءة النظام المعمول به في إيمانا

الشركة ومن  م اتخذت الشركة قرارها بإعتماد نظام آلي متطور ومعمول به في السوق السعودي لجميع العمليات المتعلقة بالتامين وبالعمل  

م، وكان لتطبيق النظام الجديد أ ر إيجابي في تحسين الخدمة المقدمة  2012ري، وبدأ العمل بالنظام الجديد في نهاية شهر سبتمبر من العام اإلدا 

م يقوم بإدارة وتسوية المطالبات بكفاءة عالية ليساهم في 2016للعمالء والسيطرة على مصروفات الشركة. كذلك تم تطوير نظام جديد خالل عام 

" الذي  تأمين"نظام الطبي الضافة إتم  كذلك . م2017دمة العمالء بشكل أفضل ،وتم إطالق النظام اآللي الحدي  في بداية شهر يناير من العام خ

من  الناتجة  ضافة نظام جديد خاو بالشكاوي وهو يقوم بحل جميع الشكاوي  م تم إ 2017.  وفي عام  ةبيدارة الو ائق الطبية والمطالبات الطيقوم بإ 

   موجهة من مؤسسة النقد أو من عمالء شركة وفا للتأمين. من مطالبات السيارات سواء كانت أو  الطبيةمطالبات ال
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 اإلستثمارات.   -هـ  

 

اكتتــاب عــام ومحفظــة اســتثمارية فــي ســوق األســهم  تتــوزع اســتثمارات الشــركة بــين مرابحــات إســالمية لــدى البنــوك المحليــة وأســهم

ــعودية  ــركة الس ــك الش ــ  تمتل ــدودة( حي ــئولية مح ــعودية ذات مس ــركة س ــامين ) ش ــدمات الت ــم لخ ــركة نج ــي ش ــية ف ــهم تأسيس ــعودي و أس الس

ســـائر مليـــون لاير ســـعودي مـــن رأســـمال الشـــركة وتـــزاول شـــركة نجـــم أعمـــال خبيـــر معاينـــة ومقـــدر خ1.9الهنديـــة للتـــأمين مـــا قيمتـــه 

 . ةسوية مطالبات تأمينيوأخصائي ت

 

 جمعيات المساهمين.   -و 

 

 م  2018تم عقد جمعيتين غير عادية في سنة 

 

 م وكانت بنود الجمعية كالتالي: 2018/ 05/06أوال: الجمعية العمومية غير عادية بتاريخ  

 
لاير،    100,000,000لاير، وبعد التخفيض    122,000,000التخفيض  التصويت على تودية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال حي  كان قبل   .1

  0.541سهم. سيتم تخفيض  10,000,000سهم ، إلى  12,200,000%. وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 18.03بنسبة انخفاض قدرها 

ً  2,200,000أسهم وذلك بإلغاء عدد  3سهم لكل  . ويعود السبب الرئيسي لتخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء  سهما

فاذ الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبالً. وال يوجد أي تأ ير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. علماً أن قرار ن

يداع لألوراق المالية )مركز االيداع( بنهاية  اني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية التخفيض للمساهمين المقيدين بسجالت الشركة لدى مركز اإل

 العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.  

( من جدول  1( من النظام األساسي للشركة المتعلقة برأس المال واألسهم في حال الموافقة على البند رقم )8التصويت على المادة الثامنة ) .2

 عمال الجمعية.  أ

 ( من النظام األساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. 30التصويت على المادة الثال ون ) .3

 من النظام األساسي للشركة المتعلقة بالو ائق المالية.  2( فقرة 43التصويت على المادة الثالثة واألربعون ) .4

 م. 2017يسمبر د  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  .5

 م. )مرفق( 2017ديسمبر  31تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في   على التصويت  .6

 م.  2017ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  .7

 م.  2017ديسمبر   31نتهية في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل السنة المالية الم .8

 القوائم وتدقيق لفحص ومراجعة وذلك  المراجعة لجنة تودية على  بناءً  الُمرشحين  بين  من للشركة الحسابات مراجعي  تعيين على التصويت  .9
 أتعابهم.   وتحديد م 2019 العام المالي من  األول والربع م 2018 المالي  العام  من والسنوي والرابع  والثال   الثاني للربع  المالية

لاير( لرئيس مجلس اإلدارة   180,000م بواقع )2017التصويت على درف المكافأة السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  .10

 لاير( ألعضاء مجلس اإلدارة حسب التقرير السنوي.  120,000) و

والتي  دوق اإلنماء مكة العقاري والمتمثلة في أعمال إستثمارالتصويت على األعمال و العقود التي سوف تتم بين شركة وفا للتأمين و دن  .11

م مبلغ  2017والترخيص بها لعام قادم،حي  بلغت أعمال اإلستثمار خالل العام  يمثلها رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ فؤاد عبد هللا الراشد

 لاير سعودي بدون أي شروط تفضيلية.   13,695,936

والتي  التي سوف تتم بين شركة وفا للتأمين و دندوق اإلنماء مكة العقاري والمتمثلة في أعمال إستثمارالتصويت على األعمال و العقود  .12

م مبلغ  2017والترخيص بها لعام قادم،حي  بلغت أعمال اإلستثمار خالل العام  يمثلها عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ياسر فيصل الشريف

 .  لاير سعودي بدون أي شروط تفضيلية13,695,936
 

 تمت خاللها الموافقة على جميع البنود المذكورة أعاله. و       
 

 م وكانت بنود الجمعية: 09/2018/ 10تاريخ  ية غير العادية االجتماع الثاني ب انيا: عقدت الجمعية العموم

 

 المختصة.التصويت على توجيه الشركة للمضي في اجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات  -1

في حال عدم الموافقة على البند األول يتم التصويت على توجيه الشركة للمضي في اجراءات حل الشركة والحصول على موافقة الجهات   -2

 المختصة. 
 

 . توجيه الشركة للمضي في اجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصةوتمت خاللها الموافقة على 
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 ةالمخاطر التي قد تواجه الشرك ( 7) 

 مخاطر التأمين  -أوال:

ر الرئيسية  إن مخاطر عقد التأمين يتمثل في مخاطر وقوع الحادث المؤمن عليه مع التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك الحادث. تمثل المخاط 

والمزايا الفعلية المدفوعة عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين. ويتأ ر ذلك بمدى تكرار  التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في زيادة المطالبات  

 وحجم المطالبات وزيادة المزايا الفعلية المدفوعة عن تلك المقدرة أدالً والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. 

ود التأمين حي  أن المحافظ األكثر تنوعاً ستكون أقل تأ راً بالتغيير في أي جزء  تتحسن تغيرات المخاطر بتوزيع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عق

ليمات المتعلقة  من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة. كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق اإلختيار والتطبيق الحذر إلستراتيجية إكتتاب التأمين والتع

 مينبها وباستخدام ترتيبات إعادة التأ

بالغ القابلة  القيام بجزء كبير من عمليات إعادة التأمين المسندة على أساس نسبي وفائض مع اإلحتفاظ بحدود تختلف بإختالف منتجات التأمين. تقدر الميتم 

ئمة المركز المالي  لالسترداد من معيدي التأمين باستخدام نفس اإلفتراضات المستخدمة في التحقق من مزايا و ائق التأمين ذات العالقة، وتعرض في قا

 كموجودات إعادة التأمين. 

لمخاطر اإلئتمان   وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى الشركة فإنها غير معفاة من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة الو ائق، وبالتالي فإنها تتعرض

وبالرغم من وجود ترتيبات  التأمين الوفاء بإلتزاماته بموجب ترتيبات إعادة التأمين. بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيدي  

ليات إعادة التأمين  إعادة تأمين لدى الشركة فإنها غير معفاة من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة الو ائق، وبالتالي فإنها تتعرض لمخاطر اإلئتمان بشأن عم 

 عيدي التأمين الوفاء بإلتزاماته بموجب ترتيبات إعادة التأمين. المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من م

 

 

 الحساسيات   - انيا:

ر على المطلوبات  فيما يلي تحليل معقولية إحتمال تغيير اإلفتراضات الرئيسية مثل متوست نسبة الخسارة مع إبقاء سائر اإلفتراضات  ابتة والذي يبين األ 

 ودافي الخسارة: 

 

 األ ر على دافي الخسارة  األ ر على المطلوبات  التغير في اإلفتراضات  2018ديسمبر   31

 نسبة المطالبات  
+5٪ 7,992 7,992 
-5 ٪ (7,992) (7,992) 

 

 األ ر على دافي الخسارة  األ ر على المطلوبات  التغير في اإلفتراضات  2017ديسمبر   31

 نسبة المطالبات  
+5٪ 19,543 19,543 
-5 ٪ (19,543) (19,543) 

 

 مخاطر إعادة التأمين ( 8)

 

العادية بإبرام  على غرار شركات التأمين األخرى ولتقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها 

تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة التعرض للخسائر المحتملة التي  إتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. إن هذه الترتيبات تؤمن 

ة والفائض  قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات إضافية للنمو. يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب إتفاقيات نسبية مثل طريقة الحص 

 ض الخسارة. وبموجب إتفاقيات غير نسبية مثل أساس تأمين نسبة فائ

مخاطر اإلئتمان   تقوم الشركة لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إفالس شركات إعادة التأمين بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين ومتابعة التركيز على

 التي قد تنشأ في مناطق جغرافية متشابهة والنشاطات أو الظروف اإلقتصادية لمعيدي التأمين. 

لتأمين المسندة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حملة الو ائق ونتيجة لذلك تبقى الشركة ملتزمة تجاه حملة الو ائق بحصتها من  إن إتفاقيات إعادة ا 

 . المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم تقوم به شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها بموجب إتفاقيات إعادة التأمين
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 المالية وإدارة المخاطر   ألدواتا (9)
 

عتراف الخادة  تتضمن األدوات المالية في قائمة المركز المالي موجودات ومطلوبات مالية وموجودات إعادة التأمين ومطلوبات التأمين. تم إظهار طرق اإل 

 المطبقة لكل بند في بيان السياسة الخادة به. 

 تخفيف هذه المخاطر من قبل اإلدارة: وفيما يلي موجز للمخاطر التي تواجهها الشركة وطريقة 

 

 المخاطر التشغيلية   .1

جيا والبنية  تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولو

لسيولة  لتي تدعم عمليات الشركة داخلياً داخل الشركة أو خارجياً لدى مزودي خدمات الشركة ، ومن عوامل خارجية غير االئتمان ، مخاطر السوق وا التحتية ا

ل من جميع أنشطة  مثل تلك المخاطر الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموًما لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ مخاطر التشغي

 الشركة. 

فها االستثماري  هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعتها مع تحقيق هد

ر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة. تشمل هذه  المتمثل في تحقيق عوائد للمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابت على المخاط 

 المسؤولية عنادر التحكم في المجاالت التالية: 

 متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات بين مختلف المهام واألدوار والمسؤوليات.  -

 متطلبات التوفيق وردد المعامالت .  -

 نية. االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانو -

 تو يق الضوابت واإلجراءات .  -

 متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها ، وكفاية الضوابت واإلجراءات للتصدي للمخاطر المحددة .  -

 المعايير األخالقية والعملية ،و  -

 سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر. -

 

 الحماية واالدخار  .2

 واالدخار ، يتمثل الخطر الرئيسي في الوفاة والمرض )العجز الدائم أو المؤقت( لمخاطر سلوك المؤمن وحامل الو يقة. بالنسبة للحماية  

 

 خطر الوفيات   .3

 خبرة الوفاة الفعلية لحامل و ائق التأمين على بوالص التأمين على الحياة أعلى من المتوقع. 

 

 خطر المرض  .4

 على من المتوقع. المطالبات المتعلقة بصحة حامل الو يقة أ

 

 خطر سلوك حامل الو يقة  .5

إلى عدد   سلوك حاملي الو ائق في وقف وخفض االشتراكات أو سحب المزايا قبل استحقاق العقود هو أسوأ من المتوقع. قد تؤدي معدالت الثبات الضعيفة

ل التدفقات النقدية اإليجابية المستقبلية من األعمال المكتوبة ، مما قد  أقل من السياسات المتبقية على الدفاتر لتحمل النفقات الثابتة المستقبلية وبالتالي تقلي 

 يؤ ر على قدرة الشركة على استرداد نفقات االستحواذ المؤجلة. 

، واالستبيان  يدة  تتم إدارة ذلك من خالل استراتيجية اكتتاب فعالة ومحددة بوضوء. هناك مستويات مختلفة من االكتتاب ، بما في ذلك اإلعالن عن الصحة الج

المهني للتأكد من   الطبي ، وتقارير من المتخصصين / االستشاريين واالختبارات الطبية الشاملة. تقوم الشركة أيًضا بالتأمين المالي ونمت الحياة والتأمين

 درجة المخاطر التي يتحملها المؤمن له وتحديد ما إذا كان يمكن تصنيفها كحياة معيارية أم ال. 

  وعات واالدخار ، تتضاعف مخاطر الوفيات بسبب تركيز األرواء ، على سبيل المثال الموظفين في نفس مكان العمل. الشركة لديها استراتيجيةلحماية المجم 

ين /  متخصصمحددة بوضوء االكتتاب. هناك مستويات مختلفة من االكتتاب ، بما في ذلك اإلعالن عن الصحة الجيدة ، واالستبيان الطبي ، وتقارير من ال

جغرافية والخلفية  االستشاريين واالختبارات الطبية الشاملة. تنظر الشركة أيًضا في طبيعة النشاط الذي تقوم به  ، وحجمها، ومزيج الحياة حسب المناطق ال

 الثقافية وتقسيم العمال يدويًا / غير يدوي. 
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ال إلعادة التأمين وفقًا لمعايير مجموعة أليانز. هذا يحمي الشركة من تجربة  تتم حماية محفظة الحماية والتوفير الفردية والجماعية من خالل ترتيب فع

ة. يتم تغطية  الوفيات / المرض السلبية. يوجد حد أقصى لالحتفاظ في الحياة بموجب ترتيب إعادة التأمين الذي يحمي الشركة من الخسائر الكبيرة الفردي

 هذا الترتيب. المطالبات المتعددة وتركيز المخاطر أيًضا بموجب 

 

 التأمين العام  .6

 

 تأمين طبي  -أوال: 

إلى حد كبير  تم تصميم إستراتيجية الشركة للتأمين لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حي  نوع المخاطر ومستوى الفوائد المؤمن عليها. يتم تحقيق ذلك 

الطبي من أجل ضمان أن يأخذ السعر في االعتبار الظروف الصحية الحالية  من خالل التنويع في جميع قطاعات الصناعة والجغرافيا ، واستخدام الفحص 

. تطبق الشركة أيًضا  والتاريخ الطبي للعائلة ، والرؤية المنتظمة لتجربة المطالبات الفعلية وتسعير المنتج ، وكذلك معالجة المطالبات التفصيلية اإلجراءات

بات ، من أجل تقليل تعرضها للتطورات المستقبلية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤ ر سلبًا على الشركة. لدى  سياسة اإلدارة النشطة والمتابعة السريعة للمطال

 الشركة غطاء إلعادة التأمين للحد من الخسائر ألي مطالبة فردية. 

 

 

 تأمين السيارات  انيا: 

بة الجسدية واستبدال أو إدالء المركبات. تلتزم الشركة فقت بسياسات شاملة  بالنسبة لعقود السيارات ، تتمثل المخاطر الرئيسية في مطالبات الوفاة واإلدا

 عاًما.   21للمالك / السائقين الذين تزيد أعمارهم عن 

  لدى الشركة   إن مستوى قرارات المحكمة للوفيات ولألطراف المتضررة وتكاليف استبدال السيارات هي العوامل الرئيسية التي تؤ ر على مستوى المطالبات.

 مطالبة فردية.  أيًضا إجراءات مناسبة إلدارة المخاطر للتحكم في تكلفة المطالبات. لدى الشركة غطاء إعادة تأمين لمثل هذا الضرر للحد من الخسائر ألي

 

 تأمين الممتلكات  الثا: 

 العقارات التي تحتوي على معدات الكشف عن الحرائق.  بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات ، فإن الخطر الرئيسي هو الحريق. تلتزم الشركة فقت بسياسات 

ة والوقت المستغرق  يتم ضمان هذه العقود بالرجوع إلى قيمة استبدال الممتلكات والمحتويات المؤمنة. تكلفة إعادة بناء العقارات والحصول على محتويات بديل

رئيسية التي تؤ ر على مستوى المطالبات. لدى الشركة غطاء إعادة تأمين مناسب لمثل  إلعادة تشغيل العمليات التي تؤدي إلى انقطاع األعمال هي العوامل ال 

 هذا الضرر للحد من الخسائر ألي مطالبة فردية. وهي مشمولة بالمعاهدات النسبية وغير التناسبية. 

 

 التأمين البحريرابعا: 

 كبات البحرية والحوادث التي تؤدي إلى خسارة كاملة أو جزئية للبضائع.بالنسبة للتأمين البحري ، تتمثل المخاطر الرئيسية في فقد أو تلف المر 

لشركة غطاء  تتمثل استراتيجية االكتتاب في فئة األعمال البحرية في ضمان تنوع السياسات بشكل جيد من حي  الشحن والسفن وطرق الشحن المغطاة. لدى ا

 إعادة تأمين للحد من الخسائر ألي مطالبة فردية. 

 

 التأمين الهندسي خامسا: 

مخاطر الطبيعية مثل  فيما يتعلق بالتأمين الهندسي ، تتمثل المخاطر الرئيسية في فقدان أو تلف أعمال البناء / االنتصاب الناجمة عن الحرائق واالنفجار وال

خت التجاري. لدى الشركة غطاء إعادة تأمين  الفيضانات والزالزل والعوادف الضارة وغيرها. اختيار المخاطر والتأمين المناسب هما المعياران لهذا ال

 مناسب لمثل هذه المخاطر للحد من الخسائر ألي مطالبة فردية. وتغطي هذه المعاهدات الهندسية النسبي وغير النسبي. 

 

 تأمين المسئولية العامة سادسا: 

االلتزامات القانونية للمؤمن عليه تجاه الوفيات من جانب طرف  ال  أو اإلدابة  فيما يتعلق بالتأمين ضد المسؤولية العامة ، تتمثل المخاطر الرئيسية في 

 المؤمن عليه.  الجسدية أو األضرار التي تلحق بالممتلكات الناشئة عن أماكن العمل المؤمن عليه أو العمليات التجارية أو المشروعات التي يتعامل معها

دوران الشركة أو قيمة العقد ، طبيعة / شغل المبنى ، طبيعة العقود التي يتم التعامل معها. لدى الشركة  يتم تأمين بوليصة التأمين هذه على أساس معدل 

 غطاء إعادة تأمين مناسب للحد من الخسائر ألي مطالبة فردية. 
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 تحليل الحساسية   .7

 

التقرير كافية. ومع ذلك ، فهذه المبالغ غير مؤكدة وقد تختلف المدفوعات الفعلية  تعتقد الشركة أن التزامات المطالبة بموجب عقود التأمين القائمة في تاريخ  

حديد مدى  عن التزامات المطالبات المنصوو عليها في البيانات المالية. التزامات مطالبات التأمين حساسة لمختلف االفتراضات. لم يكن من الممكن ت

 دم اليقين في عملية التقدير. حساسية متغير معين مثل التغييرات التشريعية أو ع

 

 مخاطر إدارة المطالبات أوال: 

تكاليف معالجة    قد تنشأ مخاطر إدارة المطالبات داخل الشركة في حالة وجود احتياطيات وتسويات مطالبات غير دقيقة أو غير كاملة أو سوء جودة الخدمة أو

وتقوض قدرتها على كسب األعمال والمحافظة عليها ، أو تكبدها أضرار عقابية. يمكن أن تحدث  المطالبات الزائدة. هذه المخاطر قد تلحق الضرر بالشركة 

ئق. هدفهم هو  هذه المخاطر في أي مرحلة من دورة حياة المطالبات. تركز فرق مطالبات الشركة على تقديم الجودة والمو وقية وسرعة الخدمة لحاملي الو ا

لة وفعالة وفي الوقت المناسب ، وفقًا لشروط وأحكام السياسة ، والبيئة التنظيمية ، ومصالح األعمال األوسع نطاقًا.  تعديل ومعالجة المطالبات بطريقة عاد 

ر مو وق  يتم تعيين احتياطيات الحالة السريعة والدقيقة لجميع مطلوبات المطالبات المعروفة ، بما في ذلك مخصصات المصروفات ، بمجرد إجراء تقدي

 لبات. لمطالبات المطا

 

 مصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات المطالبة المستقبلية  انيا: 

، ويشمل تكاليف تسوية   يتعلق المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقدير في تاريخ بيان المركز المالي بتقييم المطالبات المعلقة ، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال

يستند إليه تقدير االلتزامات هو أن تطوير المطالبات المستقبلية للشركة سوف يتبع نمًطا مشابًها لخبرة تطوير    المطالبات المتوقعة. االفتراض الرئيسي الذي

تكاليف المطالبة وتكاليف معالجة المطالبات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة  المطالبات السابقة. يتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوست  

في   م استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم مدى عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل ، على سبيل المثال: حدث لمرة واحدة ؛ التغييراتحادث. يت

لجة  عاعوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة: الظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وشروط السياسة وإجراءات م

حكم كبير من قبل   المطالبات. يستخدم الحكم كذلك لتقييم مدى تأ ير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات. مطلوب

هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات  اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي و ائق التأمين الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. تستند  

إلى تغييرات  حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما كبيرة من التقدير وعدم اليقين ، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي 

ت السابقة في المستقبل ، على سبيل المثال الحدوث لمرة واحدة  مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تستخدم األحكام النوعية لتقييم مدى عدم تطبيق االتجاها

ية مثل القرارات  ، والتغيرات في عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة والظروف االقتصادية. يستخدم الحكم كذلك لتقييم مدى تأ ير العوامل الخارج

و ، يجب عمل تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ  على وجه الخصو القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

 بيان المركز المالي والتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي. 

 

 العملية المستخدمة لتحديد االفتراضات  الثا: 

ة. تجعل طبيعة  العملية المستخدمة لتحديد افتراضات احتياطي المطالبات المعلقة إلى إجراء تقديرات معقولة محايدة للنتيجة األكثر ترجيًحا أو المتوقع تهدف 

. يتم تقييم كل مطالبة تم إخطارها  العمل من الصعب للغاية التنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة ألي مطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات التي تم إخطارها

مطالبات  على أساس منفصل لكل حالة على حدة مع المراعاة الواجبة لظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من المساحين واألدلة التاريخية عن حجم ال

 المما لة. تتم مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها عند توفر معلومات جديدة. 

رها بالفعل  ر المطالبات المتكبدة والتي لم يتم التقرير عنها عموًما إلى درجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية المطالبات التي تم إخطايخضع تقدي

 يل برامج إعادة التأمين.للشركة ، وفي هذه الحالة تتوفر معلومات حول حدث المطالبة. تأخذ عملية التقدير في االعتبار نمت تقارير المطالبات السابق وتفاد

السلسلة وطريقة  يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات غير المسددة باستخدام مجموعة من أساليب إسقاط المطالبات االكتوارية القياسية مثل طريقة سلم 

Bornhuetter - Ferguson  .وطريقة نسبة الخسارة المتوقعة 

تقنيات هو أنه يمكن استخدام تجربة تطوير المطالبات السابقة للشركة إلظهار تطوير المطالبات المستقبلية وبالتالي  االفتراض الرئيسي الذي تستند إليه هذه ال

تكاليف كل مطالبة وأرقام المطالبة بناًء على  تكاليف المطالبات النهائية. على هذا النحو ، تستنبت هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة ، ومتوست 

ولكن يمكن  طور الملحوظ في السنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطوير المطالبات التاريخية بشكل أساسي من خالل سنوات الحوادث ،  الت

ت الكبيرة بشكل منفصل  أيًضا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية ، وكذلك عن طريق خطوط األعمال وأنواع المطالبات المهمة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبا 

ال توجد   ، إما عن طريق االحتفاظ بالقيمة االسمية لتقديرات الضابت على الخسارة أو بشكل منفصل إلظهار تطورها في المستقبل. في معظم الحاالت ،

لمستخدمة هي تلك الضمنية في بيانات تطوير  افتراضات دريحة فيما يتعلق بالمعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم أو الخسارة. بدالً من ذلك ، االفتراضات ا

، )على سبيل المثال   المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يستخدم الحكم النوعي اإلضافي لتقييم مدى عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل

السوقية مثل المواقف العامة تجاه المطالبة ، والظروف االقتصادية ،   ، لتعكس األحداث التي تحدث لمرة واحدة ، والتغيرات في العوامل الخارجية أو
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 ءات معالجةومستويات التضخم في المطالبات ، القرارات والتشريعات القضائية ، فضالً عن العوامل الداخلية مثل تنوع المحفظة وميزات السياسة وإجرا
المقدرة للمطالبات التي تعرض النتيجة المحتملة من مجموعة من النتائج المحتملة ، مع مراعاة جميع  المطالبات( من أجل الودول إلى التكلفة النهائية 

 الشكوك المعنية. 

كفاية   تم تحديد مطلوبات األقساط بحي  يكون مجموع مخصصات أقساط التأمين )احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي عجز األقساط نتيجة اختبار 

 ً لخدمة المطالبات والمصروفات المتوقعة في المستقبل والتي من المحتمل أن تحدث في السياسات غير المنتهية كما في البيان تاريخ المركز   االلتزام( كافيا

ود وتوقعات األحداث  العق   المالي. يتم تحديد االلتزام المستقبلي المتوقع باستخدام التقديرات واالفتراضات بناًء على الخبرة المكتسبة خالل الفترة المنتهية في

 المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة. 

 

 مخاطر االحتياطيات النهائية .8

يكون هناك مخصص  تحدث مخاطر االحتياطيات النهائية داخل الشركة حي  تكون التزامات التأمين المقررة غير كافية من خالل التنبؤ غير الدقيق ، أو عندما  

لى الديون المعدومة في المخصصات. إلدارة مخاطر واالحتياطات النهائية ، يستخدم فريقنا االكتواري مجموعة من  غير مناسب للنفقات وإعادة التأمين ع 

 التقنيات المعترف بها إلظهار إجمالي أقساط التأمين المكتوبة ومراقبة أنماط تطوير المطالبات وأرددة التزامات التأمين النهائي. 

 إنتاج تقديرات دقيقة ومو وقة تتسق مع الوقت وعبر فئات األعمال.  الهدف من سياسة الشركة لالحتفاظ هو

 

 إدارة مخاطر رأس المال أوال: 

 تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأسمالها فيما يلي: 

شركة المدفوع متوافق  اإللتزام بمتطلبات رأس مال شركات التأمين كما وردت في نظام رقابة شركات التأمين التعاوني )"نظام التأمين"(. إن رأس مال ال •

 من نظام التأمين.  3مع المادة  

 لضمان قدرة الشركة على االستمرار وبالتالي قدرتها على تزويد المساهمين بعوائد وتقديم المنافع لألطراف المستفيدة األخرى بالشركة.  •
 المخاطر المتعلقة بتلك العقود. لتوفير العائد المناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى  •

 ال. تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية بتنظيم ووضع متطلبات قانون المالءة المالية والحد األدنى من رأس الم 

 

 مخاطر اإلئتمان  انيا: 
ما ينتج عنه خسارة مالية للشركة. لجميع مستويات الموجودات المالية  مخاطر اإلئتمان تتمثل في عدم قدرة جهة ما على الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية م

 المحتفظ بها بواسطة الشركة فإن الحد األعلى للتعرض لمخاطر اإلئتمان للشركة هو القيمة العادلة كما هو مبين في قائمة المركز المالي. 

 ٪(. 12,77: 2017)  2018ديسمبر   31في  % من الذمم المدينة للشركة مستحقة من وسيت واحد كما 10,2إن ما نسبته 

 تتعرض الشركة إلى مخاطر اإلئتمان في البنود التالية: 

 حصة معيدي التأمين من إلتزامات التأمين.  •
 المبالغ المستحقة من معيدي التأمين عن مطالبات تم دفعها.  •
 المبالغ المستحقة من حاملي و ائق التأمين.  •
 المبالغ المستحقة من وسطاء التأمين. •
تنتج عن عدم   تبنى الشركة سياسة تقوم على إبرام إتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تقليل الخسارة المالية التي من الممكن أن ت

إلضافة على أنه يتم التأكد  القدرة على السداد. تقوم الشركة بمراقبة مدى تعرضها لمخاطر اإلئتمان وكذلك التصنيف اإلئتماني لألطراف التي تتعامل معها، با 

 من أن القيمة التراكمية لإلئتمان موزعة على عدة أطراف. 

خالل مراجعة أوضاعهم  يتم االستعانة بإعادة التأمين في إدارة مخاطر التأمين. يتم األخذ باإلعتبار الجدارة اإلئتمانية لمعيدي التأمين بشكل سنوي وذلك من 

 المالية قبل توقيع العقد معهم. 

النشاط اإلعتيادي  تفظ الشركة بسجالت تحتوي البيانات التاريخية للدفعات المحتملة من حاملي و ائق التأمين األساسيين والذين يتم التعامل معهم في إطار تح

واألرددة المعدومة الحقاً.    للشركة. تقوم اإلدارة بتزويد الشركة بتقارير تحتوي على تفاديل مخصصات اإلنخفاض غير المؤقت في قيمة ذمم التأمين المدينة

ي تقوم بها الشركة  تقوم الشركة بإعداد تحليل مالي عند وجود مخاطر إئتمانية كبيرة متعلقة بحاملي الو ائق كأفراد أو كمجموعات مشابهة لتلك التحاليل الت

 على معيدي التأمين. 

ف التي تتعامل معهم الشركة هي بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع حسب تصنيف  إن المخاطر اإلئتمانية على السيولة النقدية محدودة حي  أن معظم األطرا

 وكاالت إئتمان دولية. يتم عمل تقييم إئتماني للظروف المالية لذمم التأمين المدينة. 

 ومراقبة المستحقات غير المسددة. تسعى الشركة للحد من مخاطر إئتمانها المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود إئتمانية لكل عميل من العمالء 
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 ديسمبر:   31يوضح الجدول التالي الحد األقصى من مخاطر اإلئتمان للمركز المالي في 

 2017ديسمبر   31  2018ديسمبر   31  

     

  120,336    2,979   نقد وما في حكمه 

  19,569    1,923   استثمارات 

  149,222    53,383   معيدي التأمين ، دافي ذمم مدينة من حملة الو ائق و 

  86,484    44,958   حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة ولم يتم التقرير  

 عنها 
  9,520    41,316  

 1,343     -   حصة معيدي التأمين في األحتياطيات  

  16,553    15,243   األخرى الموجودات 

  2,636    2,932   المستحق من أطراف ذوي عالقة 
  1,611  2,023  عائد الوديعة النظامية  

  30,750    18,300   وديعة نظامية  

 469,820  151,261  المجموع 
     

الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن  مخاطر السيولة تمثل الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال 

وفاء باإللتزامات  عدم القدرة على بيع موجودات مالية بشكل سريع بمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. يتم إدارة مخاطر السيولة بمراقبة األموال الكافية لل

 ى الدعم المالي المتوادل من المساهمين )عند الحاجة(. المستقبلية بشكل منتظم وكذلك الحصول عل

 مخاطر السيولة   الثا: 

مخاطر السيولة عن  مخاطر السيولة تمثل الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج 

ع بمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. يتم إدارة مخاطر السيولة بمراقبة األموال الكافية للوفاء باإللتزامات  عدم القدرة على بيع موجودات مالية بشكل سري

 المستقبلية بشكل منتظم وكذلك الحصول على الدعم المالي المتوادل من المساهمين )عند الحاجة(.  
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 جدول االستحقاقات رابعا: 

 
 

 مخاطر أسعار العموالت الخادة خامسا: 

 تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تقلبات قيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية. 

ق المال  تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت على محافظها اإلختيارية المدراة ومحافظ أسواق المال والتي لها استثمارات أساسية في أدوات أسوا

غيرات المحتملة  وودائع المرابحة. إال أن الشركة مجرد مستثمر في هذه المحافظ. إن الشركة غير قادرة على التنبؤ بحساسية إيراداته بصورة معقولة للت

 المعقولة في معدالت العموالت الرئيسية على تؤ ر على األموال التي تستثمر فيها.  

 

 التركيز الجغرافي  .9

 إن جميع مخاطر التأمين للشركة المتعلقة بو ائق التأمين تم إكتتابها في المملكة العربية السعودية. 

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  .10
 

. يتم قياس القيمة  القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أدل أو دفعه لتحويل إلتزامات بتعامل منظم بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس

 العادلة بناًء على إفتراض أن المعاملة لبيع األدل أو تحويل المطلوبات يتم إما: 

 المطلوبات في السوق الرئيسية للموجودات أو   •

 في غياب سوق رئيسي في معظم األسواق ذات الفائدة للموجودات أو المطلوبات.   •

ا المشاركين  بعض أو معظم األسواق ذات الفائدة يجب أن تتوفر للشركة. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام إفتراضات يستخدمه 

 المطلوبات، تفترض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصلحة إقتصادية.  في السوق عندما يكون تسعير الموجودات أو

 االستحقاقات من المطلوبات المالية للشركة على أساس اإللتزامات التعاقدية المتبقية: يلخص الجدول أدناه 
 

 
 الموجودات  

 
 2017ديسمبر   31  2018ديسمبر   31 

 المجموع  غير متداولة  متداولة   المجموع  غير متداولة  متداولة   
         

 120,336 - 336 ,120  2,979 - 2,979  نقد وما في حكمه 

 151,859 - 151,859  53,383 - 53,383  مستحق من حاملي الو ائق 
أقساط التأمين ومعيدي التأمين مدينة، 

 دافي 
 54,578 

- 
54,578  129,143 

- 
129,143 

حصة معيدي التأمين في المطالبات  

 تحت التسوية 
 - 1,923 1,923  3,950 17,230 21,180 

 16,917 - 16,917  83,325 - 83,325  استثمارات 
مستحق على/من المساهمين / عمليات  

 تكافل 
  18,300 18,300  - 30,750 30,750 

 - - -  -   -   -    الوديعة النظامية 

 470,185 47,980 422,205  214,488 20,223 194,265  إجمالي الموجودات 

 
 المطلوبات  

متداولة غير  متداولة   المجموع  غير متداولة  متداولة     المجموع  
         

 10,172 - 10,172  16,173 - 16,173  رديد معيدي التأمين المستحق 

  إجمالي المطالبات تحت التسوية
           

78,758 
- 78,758  61,561 - 61,561 

 3,849 3,849 -  1,785 1,785 -  مكافآت نهاية الخدمة 
 6,346 - 6,346  - - -  فائض توزيعات حملة الو ائق 

 81,928 3,849 78,079  96,716 1,785 94,931  إجمالي المطلوبات 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهرياً من القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية السنوية. 

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي

 التالي لتحديد واإلفصاء عن القيمة العادلة لألدوات المالية:   تستخدم الشركة التسلسل الهرمي

 : أسعار مدرجة في سوق نشت لمطابقة الموجودات أو المطلوبات )بدون تعديالت(. 1المستوى 

       : أسعار المدرجة في سوق نشت لموجودات وموجدات مشابهة أو تقييم فني آخر والتي بموجبها جميع المدخالت بناًء على  2المستوى 

 معلومات قابلة للمالحظة. 

 : أساليب التقييم التي ال يقوم أي مدخالت هامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة. 3المستوى 

 العادلة: م حسب مستويات التسلسل الهرمي للقيمة 2018ديسمبر   31يوضح الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة كما في 

 المجموع  المستوى الثال   المستوى الثاني  المستوى األول  

     
       2018ديسمبر   31

     االستثمارات 
 1,923 1,923 - - عمليات التأمين -
 - - - - عمليات المساهمين -

 1,923 1,923 - - المجموع 
     

الثال  المستوى  المستوى الثاني  المستوى األول  2017ديسمبر   31  المجموع  
     موجودات مالية متاحة للبيع: 

 15,619 15,619 - - عمليات التأمين  -
 3.950 - - 3.950 عمليات المساهمين  -

 19,569 15,619 - 3,950 المجموع 
 

بالتكلفة في ظل عدم وجود  لاير سعودي( تم قيدها  15,6198,014: 2017ديسمبر  31لاير سعودي ) 1,923,000االستثمارات غير المدرجة البالغة  

 أسواق نشطة أو أي قياس يعتمد عليه للقيمة العادلة. 

الهرمي بإعادة   لألدوات المالية المعترف بها بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم الشركة بتحديد ما إذا هناك تحويل حدث بين المستويات في التسلسل

 لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية تاريخ كل فترة.   تقييم التصنيف )بناًء على أقل مستوي مدخل هام

سلسل الهرمي  لألدوات المالية المعترف بها بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان هناك تحويل حدث بين المستويات في الت 

 دلة ككل( في نهاية تاريخ كل فترة. بإعادة تقييم التصنيف )بناًء على أقل مستوي مدخل هام لقياس القيمة العا 

 

 الجودة اإلئتمانية لالستثمارات 
2018ديسمبر   31 االستثمارات   درجة التقييم    2017ديسمبر  31 درجة التقييم  

     عمليات التأمين: 
     متاحة للبيع 

 غير مقيّمة  1,923 غير مقيّمة  1,923 أسهم  
 غير مقيّمة  13,696 غير مقيّمة  - دناديق استثمار عقارية 

 1,923  15,619  
     عمليات المساهمين: 

 - أ 32,361 - أ 20,323 بنك الرياض   -الوديعه النظامي  
     متاحة للبيع: 

 غير مقيّمة  3,950 غير مقيّمة  - أديم كابيتال  -دندوق متوافق مع الشريعة 

 20323  36,311  

 تقييم خارجية. تم الحصول على التقييم من وكاالت 
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 المؤشرات المالية:   .11

 

 م. 2018ديسمبر  31المنتهية في  فيما يلي سنستعرض أهم المؤشرات المالية للسنة

 

ــائر .1 ــهر   بلغ دــافي الخس ــر ش ــائرألف لاير، مقابل دــافي    157,957خالل فترة اإل نا عش ألف لاير للفترة   32,680قبل الزكاة بمقدار    خس

 المما لة من العام السابق.

 لاير للفترة المما لة من العام السابق. 3.27للسهم بمقدار  خسائرلاير، مقابل  15,77بلغة خسائر السهم خالل اإل نا عشر شهر  .2

ألف   157,736اإل نا عشـر شـهر  بلغ عجز عمليات التأمين مخصـوماً منها عائد اسـتثمارات حملة الو ائق )نتائج العمليات التشـغيلية( خالل   .3

 ألف  لاير للفترة المما لة من العام السابق. 33,096 عجزلاير، مقابل 

ــاط التأمين المكتتبة ) .4 ــهر  GWPبلغ إجمالي أقسـ ــر شـ ألف لاير للفترة المما لة من   499,995الف لاير، مقابل    110,160( خالل اإل نا عشـ

ــابق وذلك بانخفاض قدره   ــا78العام السـ ــاط التأمين المكتتبة )%. وبلغ دـ ــهر  NWPفي أقسـ ــر شـ لاير، مقابل   60,857( خالل اإل نا عشـ

 %.79.7ألف لاير للفترة المما لة من العام السابق وذلك بإنخفاض وقدره  300,370

عام الســـابق ألف لاير للفترة المما لة من ال  315,346ألف لاير، مقابل    202,334بلغ دـــافي المطالبات المتحملة خالل اإل نا عشـــر شـــهر   .5

 %.35.8وذلك بإنخفاض وقدره 

ألف لاير للفترة المما لة من العام السـابق وذلك   424الف لاير، مقابل    2,274بلغت أرباء اسـتثمارات حملة الو ائق خالل اإل نا عشـر شـهر   .6

ــهر  436.3 قدره  إرتفاعب ــر ش ــاهمين خالل اإل نا عش ــتثمارات أموال المس ألف لاير   2,042، مقابل  ألف لاير83%. وبلغ دــافي أرباء اس

 %.95.9للفترة المما لة من العام السابق، وذلك بانخفاض و قدره 

ــاط التأمين  .7 ــابق إلى إنخفاض اجمالي أقس ــارة خالل الفترة الحالية مقارنة بالفترة المما لة من العام الس ــبب الزيادة في دــافي الخس يعود س

 م2018% وذلك بسبب إيقاف البيع في شهر مايو 79.7التأمين المكتسبة بنسبة %  وإنخفاض دافي أقساط 78المككتبة بنسبة 

( وليس وفقاً للمبادىء المحاســـبية المصـــدرة من قبل الهيئة الســـعودية للمحاســـبين IFRSتم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية ) .8

 القانونيين

 

م هو بسبب تخفيض رآس 2017م والنتائج المالية  للعام  2018م )ا نا عشر شهراً( من العام  31/21/2018الفرق بين النتائج المالية  للفترة المنتهية في 

مليون لاير ســعودي. تم احتســاب ربحية الســهم بتقســيم دــافي الدخل قبل الزكاة وضــريبة الدخل للفترات ذات   100مليون لاير ســعودي إلى    122المال من 

 10,000,000م و  2018ديسمبر    31سهم لفترة الثال ة واال نى عشر شهر المنتهية في    10,000,000ل فترة. وتبلغ  الصلة على المتوست االسهم القائمة لك

ــهر المنتهية في  ــر ش ــهم لفترة الثال ة واال نى عش ــمبر    31س ــاملة للفترة من 2017ديس ــارة الش م  2018- 12-31م الى  2018-01-01م. بلغ إجمالي الخس

ــعودي مقا  157,15 ــاملة  مليون لاير س ــارة ش ــبته   33,12بل اجمالي خس ــابق وبإرتفاع نس ــعودي للفترة المما لة من العام الس ٪. بلغ 374.4مليون لاير س

ــاهمين )اليوجد حقوق اقلية( خالل الفترة الحالية   ــعودي، مقابل    -73,41إجمالي حقوق المسـ ــعودي للفترة المما لة من   83,99مليون لاير سـ مليون لاير سـ

% من رأس المال. ويعود سـبب الخسـائر بشـكل رئيسـي إلى إيقاف البيع. وتعلن 174.57مليون مانسـبته    174,75ت الخسـائر المتراكمة  العام السـابق. بلغ

 الشركة عن تطبيق اإلجراءات والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية الخادة بالشركات المدرجة .
 

 وسنورد فيما يلي تفاديل نتائج السنة المالية : 

 

 أقساط التأمين المكتتبة:  .أ
 

 السنة السيارات الصحي الممتلكات الهندسي أخرى المجموع

110,160 13310 2408 14675 21787 57980 2018 

499,995 22009 7007 20965 194566 255448 2017 
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 المطالبات : .ب

 البيان 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

 دافي المطالبات المتكبدة 202,334 315,346 347,233 276,083 81,281 84,707 56,436
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 ج.  عموالت إعادة التأمين واإليرادات األخرى:

 

      

 البيان 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

7,505 6,789 4,854 23,876 22,721 16,844 15,842 
عموالت إعادة 

 التأمين

 إيرادات استثمارات  2,357 2,448 2,957 506,838 468,758 175,090 14,312

 

 

 

 د. تكاليف االكتتاب وأقساط تأمين فائض الخسارة: 

 

 البيان 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

15,070 18,387 20,193 34,390 54,446 48,522 24,323 
تكاليف اكتتاب و ائق 

 التأمين

2,841 3,195 3,133 3,703 5,865 20,734 2,624 
أقساط تأمين فائض 

 الخسارة

 

 

 

 

 هـ.  المصاريف اإلدارية والعمومية:     

 

 البيان 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

22,134 21,644 28,913 33,561 55,045 59,389 47,859 
مصاريف عمومية 

 وإدارية أخرى
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 و. المخصصات الفنية.

 

 

 البيان 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 دخل اقساط تأمين غير مكتسبة 17,235 176,942 225,158 269,981 103,330 95,451

 مخصص لعمليات التأمين على الحياة 1,437 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516

 مطالبات تحت التسوية 156,337 235,236 257,907 168,539 51,921 49,767

 
 

 نتيجة النشاط.ز. دافي 

 

 

 

 البيان 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 دافي نتيجة النشاط -157,680 -32,680 59,656 63,015 1,051 6,533-
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 ء. قائمة نتائج عمليات التأمين:

 

 البيان 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 اإليرادات            

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 110,160,000  499,995,000 550,806,969  521,698,061  213,824,585 196,868,814

71,751,138  69,700,436  110,910,241  74,863,961  199,625,000 42,183,000  
يخصم: أقساط إعادة التأمين 

 الصادرة

 دافي أقساط التأمين المكتتبة  67,977,000 300,370,000 475,943,008  410,787,820  144,124,149  125,117,676

(7,907,367) (11,836,892) (143,259,969) 15,632,842  90,486,000  98,985,000 
التغير في أقساط التأمين 

 المكتسبة  غير

 التأمين المكتسبةدافي اقساط   166,962,000 390,856,000 491,575,850  267,527,851  132,287,257 117,210,309

 عمولة إعادة التأمين  15,646,000 16,844,000  22,721,112  23,867,933  4,854,536  6,789,540

 استثمارات أخرى  إيرادات  2,274,000    2,956,566  506,838  468,758  175,090

 األخرىدخل االنشطة   499,000  7,677,000  5,774,947  3,800,261 - -

 ايرادا ت اخرى  2,000,000     12,858,930  1,416,880 - -

 مجموع ا إليرادات  187,381,000 415,377,000 535,887,405  297,119,763  137,610,551 124,174,939

 المصروفات            

 المطالبات المدفوعةإجمالي   339,882,000 503,380,440 418,273,624  221,557,366  124,594,289 126,079,984

 : حصة معيدي التأمينيخصم 133,237,000  161,617,319  71,461,972  47,624,410  44,188,165  50,124,888

 دافي المطالبات المدفوعة  206,645,000 341,763,121 346,811,652  173,932,956  80,406,124  75,955,096

8,751,992  875, 094 102,150,277  421,692  (26,417,326)  4,311,000 
التغير في المطالبات تحت 

 التسوية

 دافي المطالبات المتكبدة  202,334,000 315,345,795 347,233,344  276,083,233  81,281,218  84,707,088

 تكاليف اكتتاب و ائق التامين 24,323,000   48,521,835  54,446,487  34,390,006  20,193,059  18,387,357

 أقساط تأمين فائض الخسارة 7,120,000   20,734,284  5,865,000  3,056,370  3,133,760  3,195,272

 أخرىمصاريف اكتتاب  9,270,000   17,137,557  9,839,741  15,122,005  8,032,204  7,657,359

 رواتب تشغيل وإدارة  33,486,000  41,747,787  29,992,902  20,419,587  17,979,334  18,344,086

3,300,160  10,933,902  13,141,844  25,052,879  30,425,562  66,310,000  
مصاريف عمومية وإدارية 

 أخرى

 التكاليف والمصاريفمجموع   342,843,000  473,912,820 472,430,353  362,213,045  141,553,477 135,591,322

11,416,383  3,942,926  65,093,282  63,457,052  (32,671,790) (155,462,000) 
في نتائج   دافي العجز

 عمليات التأمين
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 طـ . قائمة عمليات المساهمين :

 

 

 البيان 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع  (889,000)  2,024,217  4,293,650  4,146,561  4,889,749  5,244,498

 دخل عموالت - - - -  1,775,760  1,219,509

 رد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة - - - - - -

 مصاريف عمومية وإدارية 0001,606,   2,032,492  1,748,400  2,068,675  1,671,575  1,600,815

(11,416,383) (3,942,926) (65,093,282) 57,111,347  (32,671,790)  (,000155,462) 
دافي الفائض )العجز( المحول من 

 عمليات التأمين

 ربح / )خسارة( السنة  دافي  (157,957) (32,680,065)  59,656,597 -63,015,396  1,051,008 (6,553,191)

 مخصص الزكاة  0001,000,   3,966,305  5,266,192 -  164,368 -

(6,553,191) 886,640  (63,015,396) 54,390,405  (36,646,370 (157,957,000)  
دافي ) خسارة ( الفترة بعد الزكاة 

 والضريبة

 ربح / ) خسارة ( السهم  (15.77) (2.67)  4.88 (3.38)  0.08 (0.66)
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 ي . قائمة المركز المالي :

 

 

 

 

 البيان   2018 2017 2016 2015 2014 2013

 موجودات عمليات التأمين :  

 النقدية وشبه النقدية    1,487,000  36,068,543  127,639,448  57,617,704  6,977,023  10,399,606

 استثمارات قصيرة األجل   - - - - - 500,000 

 استثمارات متاحة للبيع    1,923,000  15,619,014  3,005,918  45,923,078  1,923,078 1,923,078 

 ذمم مدينة ، دافي     53,383,000  114,524,820  81,983,037  89,805,661  64,759,443  45,452,179

 موجودات أخرى    172,466,000  289,505,730  308,742,749  292,713,449  102,301,128 114,519,021 

172,793,884  175,960,672  486,059,892  521,371,152  445,718,107  229,259,000    
مجموع موجودات عمليات 

 التأمين

 موجودات المساهمين:  

 استثمارات قصيرة األجل   -  84,266,595  174,391,110  33,050,707  3,310,236  10,098,799

 استثمارات متاحة للبيع   -  3,949,881 4.391.036  160,522,450  39,768,010  45,570,322

 موجودات أخرى    20,323,000 32,4844,52  32,494,865  22,197,992  11,812,535  11,730,036

67,399,157  54,890,781  215,771,149  211,277,011  120,701,058  21,815,000    
مجموع موجودات 

 المساهمين

 مجموع الموجودات    251,074,000  576,419,165  732,648,163  701,831,041  227,160,283  240,193,041

 مطلوبات عمليات التأمين   

 ذمم معيدي التأمين    16,173,000  10,171,969  15,663,169  29,165,409  11,627,004  9,492,315

 احتياطيات فنية    176,607,000  420,336,641  487,907,216  442,445,406  158,013,776 147,927,745 

 مطلوبات أخرى    36,478,000  25,209,497  17,800,767  14,449,077  6,319,892 15,373,824 

172,793,884  175,960,672  486,059,892  521,371,152  455,718,107  229,258,000    
مطلوبات عمليات مجموع 

 التأمين

 مطلوبات وحقوق المساهمين  

 مطلوبات المساهمين    96,391,000  37,068,979  90,202,718  148,955,847  25,915,002  37,918,942

 حقوق المساهمين   (74,575,000)  83,632,979  121,074,293  66,815,302  28,975,779  29,480,215

67,399,157  54,890,781  215,771,149  211,277,011  120,701,058  21,815,000    
مجموع مطلوبات وحقوق 

 المساهمين

240,193,041  230,851,453  701,831,041  701,831,041  576,419,165  251,074,000    
مجموع المطلوبات 

 وحقوق المساهمين
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 المساهمين: ك . قائمة التغيرات في حقوق 

 

 
 

 ل . المعلومات القطاعية والتوزيع الجغرافي : 
 

ومطلوبات الشركة كما هو موضح وفقاً إلجراءات التقارير الداخلية في الشركة، تم إعتماد قطاعات األعمال من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة وموجودات 

ليات المساهمين  أدناه. المعلومات المتضمنة في اإليضاء مبنية على التقارير الحالية المقدمة لمتخذ القرار التشغيلي. ال تتضمن القطاعات التشغيلية عم

 بالشركة. 

مدينون، المصاريف المدفوعة مقدماً، االستثمارات، السلف والمدينون  الموجودات في التقارير القطاعية ال تتضمن النقد وما في حكمه من عمليات التأمين، ال

 اآلخرون، المطلوب من عمليات المساهمين ودافي الممتلكات والمعدات، وعليه تظهر ضمن الموجودات غير المخصصة. 

بة، مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، المصروفات  المطلوبات في التقارير القطاعية ال تتضمن أرددة معيدي التأمين الدائنة، دخل العموالت غير المكتس

لمتخذ   المستحقة والمطلوبات األخرى. وعليه فهي تظهر ضمن المطلوبات غير المخصصة. ال يتم تقديم بيانات عن الموجودات والمطلوبات غير المخصصة

 كزي. القرار التشغيلي في إطار قطاعات االعمال ذات الصلة، وتتم مراقبتها على أساس مر

 
 العجز المتراكم  رأس المال 

 االستثمارات المتاحة للبيع 
 

مكافئة نهاية  
 الخدمة 

  إجمالي حقوق 
 المساهمين 

 83,993,000 361,000 ( 1,050,000) ( 37,318,000) 122,000,000 م 2018يناير   1الرديد في  

 - - - 22,000,000 ( 22,000,000) تخفيض رأس المال 

 ( 300,000) - - ( 300,000) - المال مصاريف تخفيض رأس 

 ( 157,000,000) - - ( 157,957,000) - دافي الربح /)الخسائر( للسنه 

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات  

 المتاحة للبيع 

- - 1,050,000 - 1,050,000 

 ( 1,000,000)  - ( 1,000,000) - مخصص الزكاة 

 804,000 804,000 - - - مخصص ضريبة الزكاة 

 ( 73,410,000) 1,165,000 - ( 174,575,000) 100,000,000 م 2017ديسمبر    31الرديد في  



 
  

 

 

 

 م 2018ديسمبر   31للسنة المنتهية في الجدول التالي يمثل المبالغ بأالف الرياالت السعودية  

 2018ديسمبر  31المنتهية في  للسنة 

 المجموع   أخرى  طبي  سيارات  
عمليات   

المساهم 
 اإلجمالي   ين 

            اإليرادات 

 110,160  -  110,160  30,393  21,787  57,980 إجمالي األقساط المكتتبة 
أقساط إعادة التامين  

 (42,183)  -  (42,183)  (28,825)  (7,305)  (6,053) المسندة 
الزيادة في خسائر أقساط  

 (7,120)  -  (7,120)  (1,873)  -  (5,247) التأمين 
 60,857  -  60,857  (305)  14,482  46,680 دافي األقساط المكتتبة 

التغيرات في األقساط غير  
 98,985  -  98,985  1,943  47,378  49,664 المكتسبة، دافي 

 159,840  -  159,840  1,636  61,860  96,344 دافي األقساط المكتسبة 

 15,646  -  15,646  9,279  2,364  4,003 عموالت إعادة التأمين 

 499  -  499  1  -  498 إيرادات اكتتاب أخرى 
 175,987  -  175,987  10,920  64,224  100,845 إجمالي إيرادات التأمين 

            
تكاليف االكتتاب  

            والمصروفات 
إجمالي المطالبات              

 (339,882)  -  (339,882)  (45,295)  (104,514)  (190,073) المدفوعة 
حصة معيدي التأمين من  

 133,237  -  133,237  41,062  52,992  39,183 المدفوعة المطالبات 
 (206,645)  -  (206,645)  (4,233)  (51,522)  (150,890) دافي المطالبات المدفوعة 

التغيرات في المطالبات  
 (58,724)  -  (58,724)  1,612  21,896)  (38,440) تحت التسوية، دافي 

التغييرات في المطالبات  
المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ  

 88,273  -  88,273  199  17,033  71,041 عنها، دافي 
التغييرات في االحتياطيات  

 (25,238)  -  (25,238)  (157)  (3,278)  (21,803) األخرى، دافي 
 (202,334)  -  (202,334)  (2,579)  (59,663)  (140,092) دافي المطالبات المتكبدة 

تكاليف األكتتاب في  
 (24,323)  -  (24,323)  (5,179)  (7,058)  (12,086) الو ائق 

 (9,270)  -  (9,270)  (716)  (2,606)  (5,948) مصروفات اكتتاب أخرى 
مجموع تكاليف  

 (235,927)  -  (235,927)  (8,474)  (69,327)  (158,126) ومصروفات االكتتاب 
 (59,940)  -  (59,940)  2,444  (5,103)  (57,281) فائض األكتتاب  دافي            
            

            مصاريف وإيرادات تشغيل 
 (47,859)  (1,606)  (46,253)       مصاريف إدارية وعمومية 

مخصص ديون مشكوك في  
 تحصيلها 

      (53,543)  -  (53,543) 
 2,000  -  2,000       إيرادات أخري 

 2,357  83  2,274       إيراد إستثمارات  
خسائر محققة من  

 إستثمارات 
      

-  (972)  (972) 
اريف(/دخل  إجمالي )مص 

 التشغيل 
      (95,522)  (2,495)  (98,017) 

 ) 157,957)  (2,495)  (155,462)       رة السنة  إجمالي خسا
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م  7201ديسمبر   31في الجدول التالي يمثل المبالغ بأالف الرياالت السعودية للسنة المنتهية   

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

عمليات   المجموع   أخرى   طبي  سيارات  
 اإلجمالي   المساهمين

            اإليرادات 

 499,995  -  499,995  49,982  194,565  255,448 إجمالي األقساط المكتتبة 
 (178,891)  -  (178,891)  (45,171)  (68,844)  (64,876) أقساط إعادة التامين المسندة 

الزيادة في خسائر أقساط  
 (20,734)  -  (20,734)  (1,125)  -  (19,609) التأمين 

 300,370  -  300,370  3,686  125,721  170,963 دافي األقساط المكتتبة 
التغيرات في األقساط غير  

 90,486  -  90,486  (783)  (24,246)  115,515 المكتسبة، دافي 
 390,856  -  390,856  2,903  101,475  286,478 دافي األقساط المكتسبة 

 16,844  -  16,844  9,852  -  6,992 عموالت إعادة التأمين 

 7,677  -  7,677  -  5,200  2,477 إيرادات اكتتاب أخرى 
 415,377  -  415,377  12,755  106,675  295,947 إجمالي إيرادات التأمين 

            
            تكاليف االكتتاب والمصروفات 

            
 (503,380)  -  (503,380)  (64,444)  (106,153)  (332,783) إجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من  
 161,617  -  161,617  61,895  56,378  43,344 المطالبات المدفوعة 

 (341,763)  -  (341,763)  (2,549)  (49,775)  (289,439) دافي المطالبات المدفوعة 
التغيرات في المطالبات تحت  

 16,005  -  16,005  (189)  1,103  15,091 التسوية، دافي 
التغييرات في المطالبات  

المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ  
 (7,441)  -  (7,441)  (243)  (16,194)  8,996 عنها، دافي 

االحتياطيات  التغييرات في 
 17,853  -  17,853  116  (631)  18,368 األخرى، دافي 

 (315,346)  -  (315,346)  (2,865)  (65,497)  (246,984) دافي المطالبات المتكبدة 
 (48,522)  -  (48,522)  (5,710)  (12,848)  (29,964) تكاليف األكتتاب في الو ائق 

 (17,137)  -  (17,137)  (438)  (11,450)  (5,249) مصروفات اكتتاب أخرى 
مجموع تكاليف ومصروفات  

 (381,005)  -  (381,005)  (9,013)  (89,795)  (282,197) االكتتاب 
 34,372  -  34,372  3,742  16,880  13,750 فائض األكتتاب  دافي            
            

            مصاريف وإيرادات تشغيل 
 (59,389)  (2,032)  (57,357)       مصاريف إدارية وعمومية 

مخصص ديون مشكوك في  
 تحصيلها 

      (14,817)  -  (14,817) 
 4,706  -  4,706       إيرادات أخري 

 2,448  2,024  424       إيراد إستثمارات  
 -  -  -       خسائر محققة من إستثمارات 

إجمالي )مصاريف(/دخل  
 التشغيل 

      (67,044)  (8)  (67,052) 
 إجمالي دخل السنة  

 
      (32,672)  (8)  (32,680) 
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 2018 ديسمبر   31كما في 

 
  أخرى  طبي  سيارات 

إجمالي  
عمليات  
  التأمين 

عمليات  
 اإلجمالي   المساهمين 

            :موجودات

حصة معيدي التأمين من مطالبات  
 44,958  -  44,958  19,199  23,758  2,001 تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات  
 9,520  -  9,520  2,879  4,043  2,598 المتكبدة و لم يتم اإلبالغ عنها 

حصة معيدي التأمين من  
 -  -  -  -  -  - االحتياطيات األخرى 

حصة معيدي التأمين من أقساط  
 8,310  -  8,310  6,682  862  766 التأمين غير المكتسبة 

 1,874  -  1,874  845  139  890 تكاليف اكتتاب و ائق مؤجلة 
 103,087  21,815  164,597  -  -  - موجودات غير مخصصة 

 251,074  21,815  229,259       إجمالي الموجودات 

            االلتزامات 
 78,758  -  78,758  21,347  47,451  9,960 مطالبات تحت التسوية 

 49,277  -  49,277  3,201  8,066  38,010 مطالبات متكبدة  لم يتم اإلبالغ عنها 

 46,884  -  46,884  276  2,700  13,908 إحتياطي عجز االقساط 
 11,418  -  11,418  157  1,553  9,708 إحتياطيات أخرى

 17,235  -  17,235  7,118  2,420  7,697 األقساط غير المكتسبة 
 1,598  -  1,598  1,481  -  117 عموالت تأمين غير المكتسبة 

 75,904  21,815  54,089  -  -  - المطلوبات غير المخصصة 

 251,074  21,815  229,259       إجمالي المطلوبات 

 2017ديسمبر   31كما في  

  أخرى  طبي  سيارات  

إجمالي  
عمليات  
  التأمين 

عمليات  
 االجمالي   المساهمين 

            :موجودات
حصة معيدي التأمين من المطالبات  

 86,484  -  86,484  82,632  2,041  1,811 المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 
حصة معيدي التأمين من  

 1,343  -  1,343  1,343  -  - االحتياطيات األخرى 
حصة معيدي التأمين من أقساط  

 69,033  -  69,033  16,962  33,218  18,853 المكتسبة التأمين غير 
 14,231  -  14,231  1,580  5,850  6,801 تكاليف اكتتاب و ائق مؤجلة 

 364,012  120,701  243,311  -  -  - موجودات غير مخصصة 

 576,419  120,701  455,718       إجمالي الموجودات 

            االلتزامات 
 61,561  -  61,561  86,393  3,838  (28,670) مطالبات تحت التسوية 

 169,347  -  169,347  10,476  44,968  113,903 مطالبات متكبدة  لم يتم اإلبالغ عنها 

 207  -  207  -  207  - إحتياطي عجز االقساط 
 4,121  -  4,121  1,538  769  1,814 إحتياطيات أخرى

 176,943  -  176,943  19,342  82,154  75,447 األقساط غير المكتسبة 
 6,641  -  6,641  3,429  -  3,212 عموالت تأمين غير المكتسبة 

 157,599  120,701  36,898  -  -  - المطلوبات غير المخصصة 

 576,419  120,701  455,718       إجمالي المطلوبات 
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 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية : 

 البيان  م  2018 م  2017 ( - التغيرات )+( أو ) نسبة التغير 

-57.63% 
                                

(239,390,162) 
                                  

415,377,162  
                                  

175,987,000 
 المبيعات/اإليرادات 

-38.07% 
                                  

(145,078,187) 
                                  

381,005,187  
                                  

235,927,000 
 تكلفة المبيعات/ اإليرادات 

-74.38% 
                                  

(25,568,025) 
                                    

34,371,975  
                                    

(59,940,000) 
 مجمل الربح 

-39.02% 
                                    

(2,788,000) 
                                       

7,154,000  
                                       

4,357,000  
 إيرادات تشغيلية اخرى

-36.64% 
                                    

(27,196,000)  
                                    

74,206,000 
                                    

101,402,000  
 مصروفات تشغيلية أخرى 

-383.46% 
                                  

(125,285,210) 
                                  

(32,671,790) 
                                  

(157,957,000) 
 الربح )الخسارة( التشغيلي 

 

 ( اللوائح التنظيمية 10)
 

 تطبيق الئحة حوكمة الشركات - أ

 

 .حة حوكمة معتمدة من مجلس اإلدارةحوكمة الشركات ولديه الئالئحة يدعم مجلس اإلدارة المعايير الخادة ب

 

وتشـــكل التعليمات الصـــادرة عن هيئة الســـوق المالية وغيرها من القوانين واللوائح األخرى التي تصـــدرها الجهات الرقابية والتنفيذية 

ــركة من وراء تطبيقها إلى تحقيق أعلى  ــركة، والتي تهدف الشـ ــبة للشـ ــادات العامة بالنسـ ــعودية اإلرشـ األخرى في المملكة العربية السـ

 الحوكمة. مستوى من الشفافية و

 

الئحة الحوكمة الداخلية للـشركة. كما يتـضمن تقرير ووقامت الـشركة بتطبيق أحكام الئحة حوكمة الـشركات الـصادرة من هيئة ـسوق المال  

ــادرة عن المادة ) ــاحات الصـ ــركات و كذلك المادة )  (93)(  09مجلس اإلدارة كافة المعايير واإلفصـ ن الئحة ( م43في الئحة حوكمة الشـ

، كما إلتزمت الشـركة بالئحة حوكمة شـركات التأمين الصـادرة من مؤسـسـة النقد العربي السـعودي ومتطلبات تسـجيل و اإلدراج  قواعد ال

 م.2018الئحة حوكمة الشركة المعتمدة بنهاية عام 

 

 ما لم يتم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات - ب

 

 الشركات.التزمت الشركة بتطبيق جميع احكام الئحة حوكمة   •

 

 
 ( مجلس اإلدارة 11)

 

 

 مجلس اإلدارة   تكوين - أ

 

للدورة  الشركة عضواً في مجالس إدارتها دارة مجلس إ  وأسماء الشركات التي يكون فيها عضو,ويبين المخطت التالي أعضاء مجلس اإلدارة  

 م. 12/2016/ 18المبتدئة بتاريخ 
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  م24/07/2018إستقال السيد/ ياسرفيصل الشريف بتاريخ 

  م 2018/ 12/ 06إستقال السيد راجيال كاندوال بتاريخ 

)مساهمة مدرجة/  

مساهمة غير مدرجة/  

ذات مسؤولية  

 محدودة( 

داخل المملكة/  

 خارج المملكة 
أسماء الشركات المساهمة األخرى  

التي يشغلها فيها منصب عضو  

مجلس إدارة السابقة أو من  

 مديريها 

مدرجة/  )مساهمة 

مساهمة غير مدرجة/  

 ذات مسؤولية محدودة( 

داخل المملكة/  

 خارج المملكة 
أسماء الشركات المساهمة األخرى التي  

   يشغلها فيها منصب عضو مجلس إدارة
 الحالية أو من مديريها 

 االسم 

 الرئيس التنفيذي لشركة أدالة القابضة  داخل المملكة  مساهمة غير مدرجة - - -
عضو مجلس إدارة في شركة االستثمارات  

 العقارية الدولية  
 فؤاد عبدهللا الراشد السيد /  

 مساهمة غير مدرجة
 مساهمة غير مدرجة
 مساهمه غير مدرجة

 مساهمة مدرجة 
 مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة   

 مساهمة مدرجة 

 
 مساهمة مدرجة 

 مساهمة غير مدرجة   

 داخل المملكة 

عضو مجلس إدارة شركة   •

 مكين كابيتال 

عضو مجلس إدارة شركة   •

 منافع القابضة 
رئيس مجلس إدارة شركة   •

 بداية لتمويل المنازل 

رئيس مجلس إدارة شركة   •

 الجبس األهلية 
عضو مجلس إدارة شركة   •

 حديد الراجحي 

عضو مجلس إدارة شركة   •

 أمنكو 

 شركة مساهمة 

 
 لية محدودة ذات مسئو 

 
 ذات مسئولية محدودة 

 
 داخل المملكة  ذات مسئولية محدودة 

 شركة جبل عمر للتطوير  في الرئيس التنفيذي 

 
رئيس مجلس إدارة شركة تبريد المنطقة 

 المركزية  

 
رئيس مجلس إدارة شركة ساحات إلدارة  

 األسواق التجارية 

 
رئيس مجلس إدارة شركة وارفات إلدارة  

 األدول والضيافة  

 * ياسر فيصل الشريف السيد/  

عضو مجلس االدارة/ شركة    داخل المملكة   مساهمة غير مدرجة  

 النايفات المالية 
- - - 

 ثامر محمد بن معمر السيد /  

 السيد/  علي بهجت المداء  - - - - - -

نائب الرئيس    -أكوا القابضة   المملكة داخل    مساهمة مغلقة

 للعالقات واإلعالم و الخدمات 
الرئيس التنفيذي للخدمات   -طيران ناس   داخل المملكة   مساهمة مغلقة  

 المساندة 
 السيد/ طارق محمد الصقير  

- -  

عضو مجلس اإلدارة والرئيس   •

 ISالتنفيذي في شركة 
عضو مجلس إدارة في االتحاد   •

 لألمن السيبراني السعودي  

 شركة الحلول المتميزة   داخل المملكة   مساهمة غير مدرجة

السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز  
 الشتوي 

 * السيد/ راجيال دايوناند  كاندوال شركة التأمين على الحياة )العالمية( خارج المملكة   مساهمة غير مدرجة - - -
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 : ملكية أعضاء مجلس اإلدارة  - ب

 

 م 2018/ 24/07إستقال السيد/ ياسرفيصل الشريف بتاريخ   •

 م 2018/ 12/ 06إستقال السيد راجيال كاندوال بتاريخ  •
 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة    -ج

 

  120,000األساسي للشركة حدد الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ )حسب المادة التاسعة عشر من النظام 

لاير( سنويا نظير عضويتهم في مجلس اإلدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافأت اإلضافية في حالة   500,000لاير( والحد األعلى مبلغ ) 

 ة من مجلس اإلدارة. مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثق

%( من رأس مال  5%( من باقي توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )10وفي حال حققت الشركة أرباء يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل ) 

 . الالشركة المدفوع على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باط 

 ( لاير 500,000وفي جميع األحوال ال يتجاوز مجموع مايحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافات ومزايا مالية أو عينية مبلغ ) 

 لاير( عن كل جلسة غير شاملة مصاريف السفر واإلقامة. 5,000يكون الحد األعلى لبدل حضور الجلسات )

جلس، قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور إجتماعات المجلس أو  يدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس الم

 اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة. 

 م 14/06/2017في الجمعية العامة الغيرعادية بتاريخ  ةتمت الموافقة على سياسة المكافأت والترشيحات ألعضاء مجلس اإلدار 

 المكافأة السنوية نوع المكافأة الرقم 

 لاير سعودي 180,000 رئيس مجلس اإلدارة 1

 لاير سعودي 120,000 عضو مجلس اإلدارة 2

 لاير سعودي 50,000 عضو اللجنة* 3

 .تنطبق على أعضاء اللجان فقت من خارج مجلس اإلدارة وموظفي الشركة 

 اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس وفق الجدول الوارد ادناه: تصرف بدل حضور اجتماع لكل من 

 

 

 االسم عدد األسهم بداية العام عدد األسهم نهاية العام دافي التغيير نسبة التغيير

 عبدهللا الراشدفؤاد السيد /   41 33 -8 -%19.51

 *ياسر فيصل الشريفالسيد/   141 115 -26 -%18.43

 ثامر محمد بن معمرالسيد /   595 487 -108 -%15.15

 السيد/  علي بهجت المداء 102 83 -19 -%18.62

 السيد/ طارق محمد الصقير  - - - -

 السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز الشتوي - - - -

 *السيد/ راجيال دايوناند  كاندوال 607,024 479,560 -127,467 -%20.99
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 حضور االجتماعبدل  نوع االجتماع  الرقم 

 لاير سعودي  3,000 مجلس اإلدارة 1

 لاير سعودي  3,000 لجنة المراجعة 2

 لاير سعودي  3,000 لجنة االستثمار 3

 سعوديلاير   3,000 لجنة المكافأت  4

 لاير سعودي  3,000 اللجنة التنفيذية 5

 لاير سعودي  3,000 لجنة المخاطر 6

 

 ية في الشركة. ة لتحديد مكافأت اإلدارة التنفيذكما ال يوجد كيفي
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 والمؤهالت والخبرات ألعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية: أسماء والوظائف الحالية والسابقة   -د
 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة:  -
 

 مؤهالتال لخبراتا الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

 السيد /  فؤاد عبدهللا الراشد

 

 

 

 

شركة أدالة القابضة لالرئيس التنفيذي 

في الشركة ورئيس مجلس اإلدارة 

مين التعاوني للتأ ةالسعودية الهندي

 "وفا للتأمين"

 مفتال بنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي. -

 . مستشفى الرياض العسكري مدير إدارة التدقيق الداخلي في -

 مدير اإلدارة المالية شركة الرياض للتعمير. -

المدير المالي التنفيذي في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق  -

 التقنية. 

شركة محمد عبدالعزيز الحبيب نائب الرئيس للمالية واالدارية في  -

 لالستثمار العقاري.

سنة  22خبرة 

في اإلدارة 

 المالية

 

 

 

 

شهادة دبلوم عالي في  -

 المحاسبة

 شهادة بكالوريوس محاسبة  -
اجتياز اختبارات الزمالة  -

المهنية في الهيئة السعودية 

 للمحاسبين.

الرئيس التنفيذي في شركة جبل عمر  *السيد/  ياسر فيصل الشريف

 للتطوير 

 

عضو اللجنة التنفيذية في شركة جبل 

 عمر للتطوير 

 

عضو اللجنة التنفيذية في شركة جبل 

 عمر للتطوير

 

مجلس اإلدارة و رئيس لجنة عضو 

ادارة المخاطر وعضو في لجنة 

في الشركة السعودية الهنديه  اإلستثمار

 للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"

ب بشركة مكين كابيتال المالية.الرئيس التنفيذي والعضو المنتد  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتذب بشركة منافع القابضة. -  
اطر بمجموعة سعد للتجارة والمقاوالت الرئيس التنفيذي للمخ  -

 والخدمات المالية.
الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة جدوى لإلستثمار.  -  
رئيس ادارة المخاطر بشركة سعد للتجارة والمقاوالت والخدمات   -

 المالية.
رئيس مخاطر األسواق المالية بالبنك العربي الوطني.  -  
بالبنك السعودي الهولندي.رئيس مخاطر الخزينه   -  
مدير مخاطر السوق بمجموعة سامبا المالية.   -  
مدير مخاطر السوق متعامل بأسواق المال مدقق داخلي إلدارة   -

 الخزينة. 

سنة  20خبرة 

إدارة في مجال 

 المخاطر

ماجستير في إدارة شهادة  -

 المخاطر الماليه

 

 بكالوريوس ادارة اعمالشهادة  -

مدير الحوكمة في شركة االنماء    امر محمد بن معمرالسيد /  

وعضو في مجلس اإلدارة لالستثمار

ورئيس لجنة اإلستثمار في الشركة 

السعودية الهنديه للتامين التعاوني 

 "وفا للتأمين"

 مساعد إداري في البنك العربي الوطني.  -

 مسؤول عن دناديق االستثمار المشتركة في البنك العربي الوطني. -

 مدير دناديق االستثمار في فالكم للخدمات الماليه. -

 مدير تنفيذي لصناديق االستثمار في فالكم للخدمات الماليه. -

 رئيس قسم ادارة األدول في فالكم للخدمات الماليه. -

سنة  17خبرة 

في القطاع 

البنكي و 

 االستثمار

شهادة بكالوريوس إدارة اعمال  -

 )تسويق(
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عضو في مجلس اإلدارة وعضو لجنة  بهجت المداءالسيد/  علي 

الترشيحات والمكافآت في الشركة 

السعودية الهنديه للتامين التعاوني 

والمدير العام لتخطيت  "وفا للتأمين"

 في شركة ادما للنفت والغاز 

رئيس اخصائي المهندسين الصناعيين في شركة الخطوط السعودية  -

 لنقل الجوي.

 للموارد البشرية في الهيئه العامة للطيران.مدير عام  -

مديرعام للموارد البشرية والشؤون اإلدارية في شركة اطيران  -

 السعودية الخادة.

تزيد عن خبرة 

سنة في   22

الموارد 

 البشرية

شهادة ماجستير في الهندسة 

 الصناعية 

الرئيس التنفيذي لخدمات األعمال في  السيد/ طارق محمد الصقير

وعضو من اعضاء  طيران ناسشركة 

مجلس اإلدارة ورئيس  لجنة 

الترشيحات والمكافآت وعضو في 

في الشركة السعودية  اللجنة التنفيذية

  الهنديه للتامين التعاوني "وفا للتأمين"

 للمباني.المدير التنفيذي للخدمات المساندة في شركة تطوير  -

 نائب الرئيس للعالقات واألعالم والخدمات في أكوا القابضة. -

 مساعد الرئيس للمبيعات و التسويق في أراسكو. -

  

سنة  20خبرة 

في القطاع 

لبتروكيميائي، ا

التسويق 

والمبيعات، 

 تطوير االعمال

 شهادة ماجستير في إدارة أعمال

 

 يوس محاسبة رشهادة بكالو

عبدالرحمن عبدالعزيز السيد/ 

 الشتوي

وعضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 

في شركة الحلول المتميزة وعضو من 

اعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية 

المراجعة في الشركة  ةورئيس لجن

السعودية الهنديه للتامين التعاوني 

 "وفا للتأمين"

  

 ISعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في شركة 

 ضو مجلس إدارة في االتحاد السعودي لألمن السيبرانيع

 

  24خبرة 

 سنة في
تقنية وأمن 

 المعلومات

شهادة ماجستير وبكالوريوس في 

 علوم الحاسب

السيد/ راجيال دايوناند  

 *كاندوال

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

  التأمين على الحياة )العالمية(  لشركة

في الشركة  إدارةوعضو مجلس 

السعودية الهنديه للتامين التعاوني 

 "وفا للتأمين"

 34خبرة   ال يوجد

سنة في 

التأمين 

 والتسويق

شهادة ماجستير وبكالوريوس في 

 علومال
  

 

 م 2018/ 24/07إستقال السيد/ ياسرفيصل الشريف بتاريخ   •

 م 2018/ 12/ 06إستقال السيد راجيال كاندوال بتاريخ  •
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 أعضاء اللجان:  -

 

 اللجنة التنفيذية 

 المؤهالت الخبرات الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

شركة أدالة القابضة لالرئيس التنفيذي  السيد /  فؤاد عبدهللا الراشد

السعودية ورئيس مجلس اإلدارة في الشركة 

 للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" ةالهندي

 مفتال بنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي. -

 مستشفى الرياض العسكري مدير إدارة التدقيق الداخلي في -

. 

 مدير اإلدارة المالية شركة الرياض للتعمير. -

المدير المالي التنفيذي في الهيئة السعودية للمدن الصناعية  -

 التقنية.  ومناطق

شركة محمد عبدالعزيز نائب الرئيس للمالية واالدارية في  -

 الحبيب لالستثمار العقاري.

سنة  22خبرة 

في اإلدارة 

 المالية

 

 

 

 

شهادة دبلوم عالي في  -
 المحاسبة

 
شهادة بكالوريوس  -

 محاسبة 

الرئيس التنفيذي لخدمات األعمال في شركة  السيد/ طارق محمد الصقير

وعضو من اعضاء مجلس اإلدارة  طيران ناس

ورئيس  لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو 

في الشركة السعودية  في اللجنة التنفيذية

  للتامين التعاوني "وفا للتأمين"ة الهندي

المدير التنفيذي للخدمات المساندة في شركة تطوير  -

 للمباني.

 نائب الرئيس للعالقات واألعالم والخدمات في أكوا القابضة. -

 مساعد الرئيس للمبيعات و التسويق في أراسكو. -

 

سنة  20خبرة 

القطاع في 

بتروكيميائي، ال

التسويق 

والمبيعات، 

 تطوير االعمال

شهادة ماجستير في إدارة  -

 أعمال

 

بكالوريوس شهادة  -

 محاسبة 

السيد/ عبدالرحمن عبدهللا 

 السهلي 

السعودية الهندية  الرئيس التنفيذي للشركة

 للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"

 

 عضو مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية للتأمين. -

الرئيس التنفيذي في شركة السعودي الهولندي لوكالة  -

  التأمين.

 رئيس التأمين في  البنك السعودي الهولندي.  -

 

سنة  27خبرة 

ي مجال ف 

التأمين 

والتأمين 

 المصرفي

 شهادة بكالوريوس في -

 العلوم 

السيد/ عبدالرحمن 

 عبدالعزيز الشتوي

في وعضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 

شركة الحلول المتميزة وعضو من اعضاء 

التنفيذية ورئيس لجنة مجلس اإلدارة واللجنة 

المراجعة في الشركة السعودية الهنديه للتامين 

 التعاوني "وفا للتأمين"

 

 ISعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في شركة 

 عضو مجلس إدارة في االتحاد السعودي لألمن السيبراني

 

سنة   24خبرة 

 في
تقنية وأمن 

 المعلومات

شهادة ماجستير  -

وبكالوريوس في علوم 

 الحاسب
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 لجنة المراجعة

 المؤهالت الخبرات الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

السيد / عبدالرحمن عبدالعزيز 

 الشتوي

في شركة وعضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 

الحلول المتميزة وعضو من اعضاء مجلس اإلدارة 

لجنة المراجعة في واللجنة التنفيذية ورئيس 

الشركة السعودية الهنديه للتامين التعاوني "وفا 

 للتأمين"

 

عضو مجلس اإلدارة والرئيس 

 ISالتنفيذي في شركة 

عضو مجلس إدارة في االتحاد 

 السعودي لألمن السيبراني

 

  24خبرة 

 سنة في
تقنية وأمن 

 المعلومات

شهادة ماجستير وبكالوريوس في علوم  -

 الحاسب

عضو في لجنة المراجعة في الشركة السعودية  الدكتور/ محمد عبد الرحمن المسهر

 الهنديه للتامين التعاوني "وفا للتأمين"

 مستشار مستقل. -

مستشار مالي في المستشارون  -

 ومحاسيبون الراشد.

نائب الرئيس في شركة السيف  -

 للمقاوالت.

عمال في عميد كلية إدارة األ -

 األمير سلطان.جامعة 

نائب الرئيس التنفيذي لخدمات  -

الشؤون المالية ومدير الشؤون 

المالية المكلف في شركة رنا 

 لالستثمار.

  13خبرة 

سنة في 

مجال إدارة 

األعمال  

 والمالية

 هادة بكالوريوس في إدارة األعمال.ش -

شهادة ماجستير في ادارة األعمال  -

 والعلوم اإلقتصادية 

 ه في المالية اشهادة دكتور -

عضو في لجنة المراجعة في الشركة السعودية  السيد/ دالح عبدهللا اليحيى

وشريك   الهنديه للتامين التعاوني "وفا للتأمين"

 في شركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون

 14خبرة  ارنست ويونغ.شريك  في شركة  -

سنة في 

مجال 

 المراجعة 

زمالة  -شهادة بكالوريوس محاسبه  -

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.
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 ترشيحات والمكافآتلجنة ال

 المؤهالت الخبرات الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

الرئيس التنفيذي لخدمات األعمال في شركة  السيد/ طارق محمد الصقير

وعضو من اعضاء مجلس اإلدارة  طيران ناس

ورئيس  لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو 

في الشركة السعودية  في اللجنة التنفيذية

  الهنديه للتامين التعاوني "وفا للتأمين"

المدير التنفيذي للخدمات المساندة في شركة تطوير  -

 للمباني.

نائب الرئيس للعالقات واألعالم والخدمات في أكوا  -

 القابضة.

 مساعد الرئيس للمبيعات و التسويق في أراسكو. -

 

سنة في  20خبرة 

القطاع 

لبتروكيميائي، ا

التسويق 

والمبيعات، 

 تطوير االعمال

شهادة ماجستير في إدارة  -

 أعمال

 

 شهادة بكالوريوس محاسبة  -

عضو في مجلس اإلدارة وعضو لجنة  بهجت المداءالسيد/ علي 

الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية 

 الهنديه للتامين التعاوني "وفا للتأمين"

والمدير العام لتخطيت في شركة ادما للنفت 

 والغاز

رئيس اخصائي المهندسين الصناعيين في شركة  -

 الخطوط السعودية لنقل الجوي.

للموارد البشرية في الهيئه العامة مدير عام  -

 للطيران.

مديرعام للموارد البشرية والشؤون اإلدارية في  -

 طيران السعودية الخادة.لشركة ا

سنة في  22خبرة 

 الموارد البشرية

شهادة ماجستير في الهندسة  -

 الصناعية 

السيد/ مروان بن علي 

 الشافعي

المدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة 

طوير للمباني وعضو لجنة الترشيحات ت

والمكافآت في الشركة السعودية الهنديه 

 للتامين التعاوني "وفا للتأمين"

مستشار الوزير والمشرف العام على الموارد  -

 البشرية في وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

سنة في  15خبرة 

مجال الموارد 

 البشرية

شهادة ماجستير في العلوم  -

 )ادارة الموارد البشرية( 

شهادة بكالوريوس في  -

 االقتصاد 
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 لجنة إدارة المخاطر

 المؤهالت الخبرات الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

شركة جبل في الرئيس التنفيذي  *السيد/ ياسر فيصل الشريف

 عمر للتطوير 

شركة في عضو اللجنة التنفيذية 

 جبل عمر للتطوير 

شركة في عضو اللجنة التنفيذية 

 جبل عمر للتطوير

عضو مجلس اإلدارة و رئيس 

لجنة ادارة المخاطر وعضو في 

في الشركة  لجنة اإلستثمار

السعودية الهنديه للتأمين 

 التعاوني "وفا للتأمين"

عضو المنتدب بشركة مكين كابيتال المالية.الرئيس التنفيذي وال  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتذب بشركة منافع القابضة. -  
الرئيس التنفيذي للمخاطر بمجموعة سعد للتجارة والمقاوالت   -

 والخدمات المالية.
الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة جدوى لإلستثمار.  -  
للتجارة والمقاوالت رئيس ادارة المخاطر بشركة سعد   -

 والخدمات المالية.
رئيس مخاطر األسواق المالية بالبنك العربي الوطني.  -  
رئيس مخاطر الخزينه بالبنك السعودي الهولندي.  -  
سامبا المالية.  اطر السوق بمجموعةمدير مخ  -  
مدير مخاطر السوق متعامل بأسواق المال مدقق داخلي   -

 إلدارة الخزينة. 

سنة في مجال  17خبرة 

 المخاطر

شهادة ماجستير في إدارة المخاطر  -

 الماليه

 

 شهادة بكالوريوس ادارة اعمال -

السيد/ عبدالرحمن عبدهللا 

 السهلي

الرئيس التنفيذي للشركة 

السعودية الهندية للتأمين 

 التعاوني "وفا للتأمين"

 

 عضو مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية للتأمين. -

الرئيس التنفيذي في شركة السعودي الهولندي لوكالة  -

 التأمين.

 مين في  البنك السعودي الهولندي.رئيس التأ -

سنة في مجال  27خبرة 

 التأمين والتأمين المصرفي

 شهادة بكالوريوس في العلوم  -

 المدير التنفيذي إلدارة المخاطر                                                           *السيد/ ياسر أسعد عالف

شركة عبداللطيف جميل المتحدة 

  للتمويل.

 الخزينة –مدير إدارة المخاطر  -

 البنك األهلي التجاري
 

 20ألكثرمن خبرة تمتد 

سنة في مجال إدارة 

المخاطر، االلتزام، 

المراجعة الداخلية، التأمين 

 والحوكمه

ماجستير إدارة أعمال "تخصص  -

 مالية"

بكالوريوس هندسة كهربائية  -

 "تخصص كمبيوتر"

 برنامج كلية إنسياد للقيادة التنفيذية -

 الشهادة الدولية في إدارة المخاطر -

 نائب المدير العام في شركة المنارة للتأمين. - الرئيس الفني التنفيذي )المكلف( *السيد/ عمر محمد حامد

 مستشار تأمين في شركة مجموعة الرياض األستثماريه. -

 نائب المدير العام في شركة سبأ اليمنية للتأمين. -

 مساعد المدير العام في شركة المجموعة العربية للتأمين. -

 العام في شركة جراسا للتأمين.مساعد عام للمدير  -

سنة في  25خبرة اكثر من 

 مجال التأمين

 

 بكالوريوس في إدارة األعمال -

 دبلوم في اللغة اإلنجليزية -

 دبلوم في التأمين -
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 المدير المالي في شركة وقاية. - الرئيس المالي التنفيذي *السيد/ مايكل فان ديفينتير

 للتأمين وإعادة التامين التعاوني.المدير المالي في شركة سند  -

 المدير المالي فير شركة مومينتم ويل . -

سنة في مجال  19خبرة 

اإلدارة المالية و التدقيق 

في   الداخلي والخارجي

شركات قطاع التأمين 

 واإلستثمار.

 شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال
 

 شهادة بكالوريوس في المحاسبة
 

 

 م 2018/ 24/07ياسرفيصل الشريف بتاريخ  إستقال السيد/  •

 م 2018/ 02/12استقال السيد/ ياسر العالف بتاريخ   •

 م 11/06/2018تير بتاريخ نفي دي  إستقال السيد/مايكل فان •

 م 01/2018/ 01من عضوية اللجنة بتاريخ إستقال السيد/عمر حامد  •
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 لجنة اإلستثمار

 المؤهالت الخبرات الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

السيد/  امر محمد بن 

 معمر 

 مدير الحوكمة في شركة االنماء لالستثمار

وعضو في مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 

اإلستثمار في الشركة السعودية الهندية 

 للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"

 مساعد إداري في البنك العربي الوطني.  -

ة في البنك العربي مسؤول عن دناديق االستثمار المشترك -

 الوطني.

 مدير دناديق االستثمار في فالكم للخدمات الماليه. -

 مدير تنفيذي لصناديق االستثمار في فالكم للخدمات الماليه. -

 رئيس قسم ادارة األدول في فالكم للخدمات الماليه. -

سنة في  17خبرة 

القطاع البنكي و 

 االستثمار

شهادة بكالوريوس  -

 اعمال )تسويق(إدارة 

السيد/ عبدالرحمن عبدهللا 

 السهلي

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الهندية 

 للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"

 

 عضو مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية للتأمين. -

الرئيس التنفيذي في شركة السعودي الهولندي لوكالة  -

 التأمين.

 رئيس التأمين في  البنك السعودي الهولندي.  -

سنة في  27خبرة 

مجال التأمين 

 والتأمين المصرفي

شهادة بكالوريوس  -

 في العلوم 

السيد/ ياسر فيصل 

 *الشريف

شركة جبل عمر في الرئيس التنفيذي 

 للتطوير 

 

شركة جبل عمر في عضو اللجنة التنفيذية 

 للتطوير 

 

شركة جبل عمر في عضو اللجنة التنفيذية 

 للتطوير

 

عضو مجلس اإلدارة و رئيس لجنة ادارة 

في  المخاطر وعضو في لجنة اإلستثمار

الشركة السعودية الهنديه للتأمين التعاوني 

 "وفا للتأمين"

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة مكين  
 كابيتال المالية.

والعضو المنتدب بشركة منافع الرئيس التنفيذي  -
 القابضة.

الرئيس التنفيذي للمخاطر بمجموعة سعد للتجارة   -
 والمقاوالت والخدمات المالية.

الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة جدوى   -
 لإلستثمار.

رئيس ادارة المخاطر بشركة سعد للتجارة   -
 والمقاوالت والخدمات المالية.

لية بالبنك العربي رئيس مخاطر األسواق الما  -
 الوطني.

رئيس مخاطر الخزينه بالبنك السعودي الهولندي.  -  
مدير مخاطر السوق بمجموعة سامبا المالية.   -  
مدير مخاطر السوق متعامل بأسواق المال مدقق داخلي   -

 إلدارة الخزينة. 

سنة في  17خبرة 

 مجال المخاطر

شهادة ماجستير في  - 

 الماليهإدارة المخاطر 
 

شهادة بكالوريوس  -

 ادارة اعمال

 

 م 2018/ 24/07إستقال السيد/ ياسرفيصل الشريف بتاريخ   •
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 اإلدارة التنفيذية: -
 

 م 11/06/2018نتر بتاريخ ي ديف  نإستقال السيد/مايكل فا •

 م 04/2018/ 30مختاربتاريخ  إستقال السيد/عادل  •

 م 2018/ 17/05إستقال السيد/خالد المجراد بتاريخ    •

 م 2018/ 31/05إستقال السيد/عادم إرشاد بتاريخ   •

 م 2018/ 31/03إستقال السيد/حمود العنزي بتاريخ  •

م 2018/ 31/01السيد/رائد الشريف بتاريخ  إستقال  •

 المؤهالت الخبرات الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

السيد/ عبدالرحمن عبدهللا 

 السهلي

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية 

 للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"الهندية 

 رئيس التأمين في  البنك السعودي الهولندي.

 

سنة في مجال التأمين  27خبرة 

 والتأمين المصرفي

 شهادة بكالوريوس في العلوم

الرئيس المالي التنفيذي في شركة وقاية  الرئيس المالي التنفيذي *السيد/ مايكل فان ديفنتر

 للتامين

مجال اإلدارة سنة في  19خبرة 

المالية و التدقيق الداخلي 

في شركات قطاع التأمين   والخارجي

 واإلستثمار

 شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال
 شهادة بكالوريوس في المحاسبة

السيد/عادل إدريس 

 *مختار

 العلومبكالوريوس في  سنة في التأمين الصحي 17خبرة  مدير القسم الطبي رئيس التنفيذي للمبيعات
 دبلوم في العلوم الطبية
 دبلوم في الحاسب اآللي

سنوات في مجال القانون 8 خبرة  شؤون القانونيةلمسؤول أول ل مدير قسم الشؤون القانونية *السيد/ خالد المجراد  في القانونبكالوريوس  

السيد/ عادم علي إرشاد 

* 

الشركة العربية مدير التدقيق الداخلي في  مدير التدقيق الداخلي

 السعودية للتأمين التعاوني

سنة في مجال المراجعة  12خبرة 

 الداخلية والخارجية

 شهادة بكالوريوس في التجارة

السيد/ حمود عبدهللا 

 *العنزي

رئيس قسم اإللتزام والشؤون القانونية 

 والسكرتير العام للشركة

رئيس قسم اإللتزام والشؤون القانونية 

 في األهلي تكافل والسكرتير العام للشركة

سنوات في مجال اإللتزام  5خبرة 

 والشؤون القانونية

 شهادة بكالوريوس في القانون
 شهادة ماجستير في قانون التأمين

 وتسويقإدارة بكالوريوس  المبيعاتسنوات في  7خبرة  مدير المبيعات في شركة سند رئيس تنفيذي للمبيعات حمد الجارهللا  /السيد

مدير اإلدارة الرئيسية للمشاريع والبرامج في   مدير قسم تقنية المعلومات * السيد/ رائد الشريف

 بنك البالد

سنة في مجال تقنية  17خبرة 

 المعلومات واالتصال

في الكمبيوتر وتقنية بكالوريوس 

  المعلومات

 في مجال التأمين نواتس 8خبرة  المخاطر في بروج للتأمين التعاونيمدير إدارة  الرئيس التنفيذي للعمليات السيد/ خالد العسيري
سنة في مجاالت مختلفة  12خبرة 

 في الخاو والعام

 شهادة بكالوريوس إقتصاد

 دبلوم إدارة مخاطر
 دبلوم التدقيق الداخلي
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 مهام مجلس اإلدارة   -هـ
 

يحدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية, وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.  وفقاً إلى الئحة الحوكمة الخادة بالشركة  

 ة التنفيذية تقارير دورية عن ممارسات للصالحيات المفوضة. كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها, وترفع اإلدار

 

 م  2016/ 18/12اعضاء مجلس اإلدارة للدورة المبتدئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العضوية اإلسم  الصفة

  مستقل السيد /  فؤاد عبدهللا الراشد رئيس

 مستقل السيد/  ياسر فيصل الشريف عضو

 مستقل السيد /   امر محمد بن معمر عضو

 مستقل السيد/  علي بهجت المداء عضو

 مستقل السيد/ طارق محمد الصقير عضو

 مستقل السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز الشتوي عضو

غير تنفيذي ممثل لـ  السيد/ راجيال دايوناند  كاندوال عضو

شركة التأمين على 

 الحياة )العالمية(
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 اجتماعات مجلس اإلدارة   -و

 

  على الشكل التالي:  إحدى عشر إجتماع، عقد مجلس اإلدارة م2018ديسمبر من العام  31خالل العام المالي المنتهي في 
 

 - وكان حضور أعضاء المجلس كما يلي : 

 م 2018/ 24/07الشريف بتاريخ  فيصل  إستقال السيد/ ياسر •
 

 م بالموافقة على القوائم المالية وفق اآلتي:2018و قد قام مجلس اإلدارة خالل العام 

 م. 2018/ 03/ 27بتاريخ  مجلس اإلدارة إجتماع في م والتودية بالموافقة عليها 2017تمت مراجعة القوائم المالية للربع الرابع لعام  -1
 م  2018/ 05/ 06م والتودية بالموافقة عليها بالتمرير بتاريخ 2018لعام  للربع األولتمت مراجعة القوائم المالية  -2

 م . 08/2018/ 06م و التودية بالموافقة عليها بتاريخ 2018لعام  الثانيتمت مراجعة القوائم المالية للربع  -3

 عضو مجلس اإلدارة

اإلجتماع 

 األول

27/03/201
8 

اإلجتماع 

 الثاني

06/05/201
8 

اإلجتماع 

 الثال 

04/06/201
8 

اإلجتماع 

 الرابع

04/07/201
8 

اإلجتماع 

 الخامس

06/08/201
8 

اإلجتماع 

 السادس

10/09/201
8 

اإلجتماع 

 السابع

13/09/201
8 

االجتماع 

 الثامن

25/10/201
8 

االجتماع 

 التاسع

04/11/201
8 

االجتماع 

 العاشر

29/11/201
8 

ع االجتما

 الحادي عشر

06/12/201
8 

السيد /  فؤاد عبدهللا 

 الراشد
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

السيد/  ياسر فيصل 

 *الشريف
           

السيد /   امر محمد 

 بن معمر
✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

السيد/  علي بهجت 

 المداء 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

محمد السيد/ طارق 

 الصقير

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

السيد/ عبدالرحمن 

 عبدالعزيز الشتوي

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

السيد/ راجيال 

 *دايوناند  كاندوال

  ✓ ✓  ✓   ✓  ✓ 

 م 10/09/2018تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 
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 : مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -ز

 م 2018/ 24/07بتاريخ  إستقال السيد/ ياسرفيصل الشريف   •

 م 2018/ 12/ 06إستقال السيد راجيال كاندوال بتاريخ  •

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة 

 

 

مكافأة 

نهاية 

 الخدمة

 بدل المصروفات المجموع الكلي
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 اوالً: األعضاء المستقلين

 - 240,000 - - - - - - - - 180,000 - - 27,000 33,000 - السيد/فؤاد عبدهللا الراشد

 - 0 - - - - - - - - الينطبق - - 0 0 - *السيد/ياسر فيصل الشريف

 - 156,000 - - - - - - - - 120,000 - - 3,000 33,000 - محمد بن معمرالسيد/ امر

 37,592 162,000 - - - - - - - - 120,000 - - 12,000 30,000 - السيد/علي بهجت المداء

 - 192,000 - - - - - - - - 120,000 - - 39,000 33,000 - السيد/طارق محمد الصقير

عبدالعزيز ن حمالسيد/عبدالر

 الشتوي

- 30,000 63,000 - - 120,000 - - - - - - - - 213,000 - 

  انياً: األعضاء غير التنفيذيين

 - 18,000 - - - - - - - - الينطبق - - - 18,000 - *السيد/راجيال دايوناند  كاندوال

  الثا: األعضاء التنفيذيين

                 ال يوجد
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 مكافآت كبار التنفيذيين: مستحقات وبدالت و  -ء

 

 

 

 
 

مجموع مكافأة  مكافأة نهاية الخدمة المتغيرة المستحقات والبدالت الثابتة المستحقات و البدالت 

التنفيذيين عن 

المجلس إن 

 وجدت

المجموع 

 الكلي
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مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين 

بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس 

 التنفيذي للشؤون المالية

4,355,088    1,524,280 - 5,879,368 - - - - - - 
عند االستقالة أو  

 انتهاء العقد 
- 

 
5,879,368 
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 بدل حضور جلسات اللجان(. * اعضاء اللجان من اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ال يتقاضون مكافآت  ابتة )عدا 

 

 سياسة المكافآت وكيفية تحديدها ألعضاء مجلس اإلدارة:  -

 

ــنوـية لرئيس وأعضــــاء مجلس اإلدارة مبلغ ) ــعودي والـحد األعلى مبلغ   120,000يكون الـحد األدنى للمـكاـفأة الســ ــرون ألف لاير ســ لاير( ـماـئة وعشــ

ــنوياً    500,000) ــعودي س ــمائة ألف لاير س ــافية في حالة لاير( خمس ــاملة للمكافآت اإلض ــاركتهم في أعماله، ش ــويتهم في مجلس اإلدارة ومش نظير عض

%( من باقي 10مشــاركة العضــو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.   وفي حال حققت الشــركة أرباء يجوز أن يتم توزيع نســبة تعادل )

الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام نظام مراقبة شـركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح على المسـاهمين ال دـافي الربح بعد خصـم االحتياطيات التي قررتها  

%( من رأس مال الشـركة المدفوع، على أن يكون اسـتحقاق هذه المكافأة متناسـباً مع عدد الجلسـات التي يحضـرها العضـو، وكل تقدير يخالف 5يقل عن )

 ذلك يكون باطالً.

لاير( خمسـمائة ألف لاير   500.000حوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصـل عليه عضـو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ )وفي جميع األ

 لاير ( خمسة االف لاير عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر واإلقامة. 5000سنوياً.   يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه ) 

منبثقة فع لكل عضـو من أعضـاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس؛ قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضـور اجتماعات المجلس أو اللجان اليُد

 من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.

 

 

المكافآت الثابتة )عدا بدل  

 حضور الجلسات(

 المجموع بدل حضور الجلسات

 التنفيذيةاللجنة اعضاء 

 27,000 27,000 ال ينطبق السيد /  فؤاد عبدهللا الراشد

 27,000 27,000 ال ينطبق السيد/ طارق محمد الصقير

 30,000 30,000 ال ينطبق  السيد/ عبدالرحمن عبدهللا السهلي

 21,000 21,000 ال ينطبق السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز الشتوي

 105,000 105,000 ال ينطبق المجموع

 اعضاء لجنة المراجعة

 42,000 42,000 ال ينطبق السيد / عبدالرحمن عبدالعزيز الشتوي

 80,000 30,000 50,000 الدكتور/ محمد عبد الرحمن المسهر

 95,000 45,000 50,000 السيد/ دالح عبدهللا اليحيى

 217,000 117,000 100,000 المجموع

 الترشيحات والمكافأتاعضاء لجنة 

 12,000 12,000 ال ينطبق السيد/ طارق محمد الصقير

 12,000 12,000 ال ينطبق السيد/ علي بهجت المداء

 62,000 12,000 50,000 السيد/ مروان بن علي الشافعي

 86,000 36,000 50,000 المجموع

 اعضاء لجنة إدارة  المخاطر

 0 الينطبق ينطبقال  السيد/ ياسر فيصل الشريف

 3,000 3,000 ال ينطبق السيد/ عبدالرحمن عبدهللا السهلي

 3,000 3,000 الينطبق السيد/ ياسر أسعد عالف

 0 الينطبق ال ينطبق السيد/ عمر محمد حامد

 0 الينطبق ال ينطبق السيد/ مايكل فان ديفينتير

 6,000 6,000 0 المجموع

 اعضاء لجنة اإلسثمار

 3,000 3,000 ال ينطبق السيد/  امر محمد بن معمر

 3,000 3,000 ال ينطبق السيد/ عبدالرحمن عبدهللا السهلي

 0 الينطبق ال ينطبق السيد/ ياسر فيصل الشريف

 6,000 6,000 ال ينطبق المجموع
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  العالقة ذاتأرددة ومعامالت األطراف    - ط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الرديد   مبلغ المعاملة   إيضاء  طبيعة المعاملة  العالقة الطرف ذو 

  
 

 
ديسمبر   31

2018 
 

ديسمبر  31

2017 
 

ديسمبر   31

2018 
 

ديسمبر  31

2017 
  شركة الهند الجديدة للتأمين

 المحدودة )مساهم( 
أقساط إعادة تأمين  -

 مسندة

 

 
49  1,293  -  - 

 عموالت إعادة تأمين -

 

 
9  259  -  - 

حصة معيدي التأمين  -

من المطالبات تحت  

 التسوية

 

 
8  3,087  -  - 

 مدين يدرص  -

 

 
-  -  2,932  2,636 

 يدرص  تعويض األسهم -

 دائن

 

 
-  -  5,5932  5,932 

الشركة الهندية للتأمين على  

 الحياة)مساهم( 
 يدرص  تعويض األسهم -

 دائن

 

 
-  -  -  5,709 

 91  91  -  -   األسهم المستحق تعويض  مساهمين أخرين

 مكة   صندوق األنماء

 )مديرين مشتركين(
 استثمار 

 

 
  -  -  13,696 

 

أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة 

 التنفيذية
   مكافآت  -

900  1,080  --  -- 

 دائنصيد ر -

 

  
--  --  2,477  2,266 

 

أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة 

 التنفيذية
 اجتماعاتبدل حضور  -

 

 
423  234  --  -- 

 دائنصيد ر -

 

  
--  --  234  577 
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موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والمسؤولية عن تخطيط أنشطة الشركة وتوجيهها والتحكم فيها ، بشكل مباشر 

 ويتألفون من كبار المديرين التنفيذيين بما في ذلك المدير التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة. أو غير مباشر ، 

 

تهية يوضح الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين للسنة المنو

 :2017و  2018ديسمبر  31في 

 

  أعضاء مجلس اإلدارة                                                                        2018
كبار المسئولين 

 التنفيذيين
 3,263  - والمكافآت الرواتب 

 1,142  - البدالت

 -  900 التعويضات السنوية 

 -  - نهاية الخدمة  مكافآت

 900  4,405 

 

  أعضاء مجلس اإلدارة  2017
كبار المسئولين 

 التنفيذيين
 3,205  - والمكافآت الرواتب 

 1,141  - البدالت

 -  1,080 التعويضات السنوية 

 -  - نهاية الخدمة  مكافآت

 1,080  4,346 
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 اإلدارة  تشكيل لجان مجلس  -ي

 
 :لجنة المراجعة  -1
 

 ا على الشكل التالي: قام مجلس اإلدارة برفع تودياته للجمعية العمومية بإقرار المهام والمسئوليات الخادة بلجنة المراجعة ومسئولياتها، والتي يمكن تلخيصهوفقاً إلى الئحة الحوكمة الخادة بالشركة 

المالية ونظم المراجعة الداخلية والخارجية للشــركة، ومدى اإلمتثال   تقوم  لجنة المراجعة بمســاعدة مجلس إدارة الشــركة في أداء مســؤولياته الرقابية على كفاءة نظام الرقابة الداخلي وعملية إعداد التقارير

 ية المخولة لها لألنظمة واللوائح والممارسات األخالقية، وغيرها من المسائل وفق الصالح

 من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اللجنة أيضاً بتوفير مستوى إتصال واسع بين المدققين الخارجيين واإلدارة ومجلس اإلدارة.
 

 م 18/12/2016للدورة المبتدئة بتاريخ مراجعة لجنة الأعضاء 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :م كما هي واردة أدناه2018في العام  عاجتما خمسة عشرعقدت اللجنة  •
 

 في اللجنة.   ألعضاء مجلس اإلدارةوال توجد مكافأة سنوية  لاير سعودي لكل إجتماع   3000جعة  بدل حضور إجتماع لجنة المرا

 العضوية اإلسم  الصفة

  عضو مجلس إدارة مستقل السيد / عبدالرحمن عبدالعزيز الشتوي رئيس اللجنة 

 )من خارج الشركة( عضو مستقل الدكتور/ محمد عبد الرحمن المسهر عضو 

 )من خارج الشركة( عضو مستقل السيد/ دالح عبدهللا اليحيى عضو 

 عضو اللجنة
 األول

16/01 

 الثاني 

30/01 

 الثال 

31/01 

 الرابع

01/02 

 الخامس

06/02 

 السادس

20/02 

 السابع
26/02 

 الثامن

09/04 

 التاسع

02/05 

 العاشر

09/05 

 الحادي عشر

10/05 

 الثاني عشر

02/08 

 الثال  عشر

19/09 

 الرابع عشر

04/11 

 الخامس عشر

26/11 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ السيد / عبدالرحمن عبدالعزيز الشتوي

 ✓ ✓   ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ الدكتور/ محمد عبد الرحمن المسهر

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اليحيىالسيد/ دالح عبدهللا 

48 



 
 

 

 

 م باآلتي: 2018و قد قامت لجنة المراجعة خالل العام 

م مع إدارة الشركة ومع المحاسبين القانونيين للشركة  2017/ 31/12مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للسنة المنتهية في  •

 ومن  م الموافقة على القوائم المالية السنوية من قبل الجمعية العامة الموقرة.   العتمادها)المراجعين الخارجين( والتودية في شأنها لمجلس اإلدارة  

بقها اإلدارة المتعلقة  طية والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تدراسة المخاطر األساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المال •

 المخاطر. تلك بعمليات تحديد وتقويم ومعالجة 

 مراجعة تقارير االلتزام والتي تعكس مدى التزام الشركة بمتطلبات الجهات اإلشرافية والرقابية والتأكد من اإللتزام بما ورد فيها.  •

 وتقارير إدارة المراجعة الداخلية.   مراجعة أنشطة وإجراءات •

نونيين والتي تتضمن مراجعة اللجنة للكفاءة المهنية واإلستقااللية والمخاطر المتوقعة من وجود  اإبداء التوديات المتعلقة بإختيار المحاسبين الق  •

 وافقة على تعيينهم من قبل الجمعية العامة الموقرة. متعارض مصالح وتحديد األتعاب ليتم ال

 بعة تنفيذ مالحظات مؤسسة النقد والخادة بالزيارات التفتيشية. متا •

 .  الئحة الحوكمة الداخلية للشركة وسياسة مكافحة غسيل األموال ومكافحة اإلرهابإعتماد  من  م التودية ب قامت لجنة المراجعة بمراجعة و •
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت -2
 

 يمكن تلخيصها بالتالي:اللجنة ومهام أعضائها ومسئولياتهم، والتي 

أنشأت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة لمساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه اإلرشادية واإلشرافية  وفقاً إلى الئحة الحوكمة الخادة بالشركة 

األكفاء والتأكيد على ضرورة أن تؤدي سياسة  بكفاءة وفعالية, وتختص اللجنة وبصفة خادة بترشيح أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين 

ركة في  الترشيحات بالشركة الى التعيينات الصحيحة وإلى التنمية واالحتفاظ بأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين المميزين, وبالتالي فهي تساعد الش 

أسلوب وقواعد عمل اللجنة بموافقة الجمعية العمومية. وتضم    وقد تم تحديد مدة عضويتهم بثال ة سنوات وتم تحديد  تحقيق أهدافها ونموها االقتصادي.

 اللجنة األشخاو التالية أسماؤهم:  

 م 18/12/2016أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة المبتدئة بتاريخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اجتماعات على الشكل التالي:   أربعلجنة الترشيحات والمكافآت   تم، عقد2018ديسمبر من العام    31خالل العام المالي المنتهي في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في اللجنة.  ألعضاء مجلس اإلدارةوال توجد مكافأة سنوية ، لاير سعودي لكل إجتماع  3000بدل حضور إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت 
  

 العضوية اإلسم  الصفة

 عضو مجلس إدارة مستقل السيد/ طارق محمد الصقير رئيس   

  عضو مجلس إدارة مستقل السيد/ علي بهجت المداء عضو  

 عضو مستقل )من خارج الشركة( السيد/ مروان بن علي الشافعي عضو

 عضو اللجنة
 اإلجتماع األول 

21/01/2018 

 اإلجتماع الثاني

30/01/2018 

 اإلجتماع الثال 

01/08/2018 

 اإلجتماع الرابع

17/09/2018 

 ✓ ✓ ✓ ✓ محمد الصقيرالسيد/ طارق 

 ✓ ✓ ✓ ✓ السيد/ علي بهجت المداء

 ✓ ✓ ✓ ✓ السيد/ مروان بن علي الشافعي
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 جنة التنفيذية  الل -3

قبل مجلس اإلدارة لممارسـة بعض أو كل دـالحيات مجلس اإلدارة خالل الفترة التي تفصـل بين إجتماعاتها وتوفير القدرة يعين أعضـاء اللجنة التنفيذية بالشـركة من  وفقاً إلى الئحة الحوكمة الخادـة بالشـركة  

للشـركة واألولويات المالية والتشـغيلية لها,   ديد األهداف اإلسـتراتيجيةعلى االسـتجابة السـريعة في الحاالت الطارئة, و القيام بمسـاعدة المجلس في أداء مهامه اإلشـرافية بكفاءة وفعالية, خادـة فيما يتعلق بتح

 . وتتألف اللجنة التنفيذية من األعضاء التالية أسماؤهم:باإلضافة الى وضع التوديات الخادة بسياسة توزيعات األرباء, وتقييم اإلنتاجية طويلة األجل لعمليات الشركة التشغيلية

 

 

 م 18/12/2016أعضاء اللجنة التنفيذية للدورة المبتدئة بتاريخ 
 

 العضوية اإلسم  الصفة

 عضو مجلس إدارة مستقل الراشد عبدهللا السيد/ فؤاد رئيس 
 عضو تنفيذي السهلي د الرحمن عبدهللاالسيد/ عب عضو 
 عضو مجلس إدارة مستقل الصقير  محمد السيد/ طارق عضو 
 مستقل مجلس إدارة عضو  الشتوي عبدالعزيز السيد/عبدالرحمن عضو 

 

 م، في التواريخ التالية:2018عقدت اللجنة التنفيذية عشرة اجتماعات خالل العام المالي 

  

 في اللجنة. ألعضاء مجلس اإلدارةوال توجد مكافأة سنوية ، لاير سعودي لكل إجتماع  3000ذية يبدل حضور إجتماع اللجنة التنف •

 

 عضو اللجنة
 اإلجتماع األول 

02/01/2018 

اإلجتماع 

 الثاني

28/07/201
8 

اإلجتماع 

 الثال 

09/08/2018 

اإلجتماع 

 الرابع

02/09/2018 

اإلجتماع 

 الخامس

06/09/201
8 

اإلجتماع 

 السادس

10/10/2018 

اإلجتماع 

 السابع

14/11/201
8 

اإلجتماع 

 الثامن

26/11/201
8 

اإلجتماع 

 التاسع

04/21/201
8 

اإلجتماع 

 العاشر

26/12/201
8 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ السيد/ فؤاد عبدهللا الراشد

السيد/ عبد الرحمن عبدهللا 

 السهلي

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  السيد/ طارق محمد الصقير

السيد/عبدالرحمن عبدالعزيز 

 الشتوي

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 لجنة اإلستثمار:  -4

 

 اعتمد مجلس اإلدارة مهام ومسئوليات اللجنة كما يلي : وفقاً إلى الئحة الحوكمة الخادة بالشركة 

 

تحمل المسؤولية   تقوم  لجنة اإلستثمار في مساعدة مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا في القيام بمهامها اإلشرافية و الرقابية على األنشطة اإلستثمارية و

المخاطر التي تتعرض   الناتجة عنها، و تحديد السياسة اإلستثمارية للشركة و اإلشراف على تطبيقها، كما تقوم اللجنة بتقييم مخاطر الشركة و مستوى

مجلس حول  لها، باإلضافه الى القيام بإتباع إجراءات مالئمة لقياس اآلداء اإلستثماري و تقييمة، وتكون اللجنة مسؤولة عن تقديم التوديات الى ال

 جميع المسائل ذات الصلة باإلستثمار.  
 

 

 م 18/12/2016أعضاء لجنة اإلستثمار للدورة المبتدئة بتاريخ 

 

 

 العضوية اإلسم  الصفة

 عضو مجلس إدارة مستقل السيد/  امر محمد بن معمر رئيس 

السيد/ عبدالرحمن عبدهللا  عضو 

 السهلي
 عضو تنفيذي

السيد/ ياسر فيصل  عضو 

 *الشريف
 عضو مجلس إدارة مستقل

 م 2018/ 24/07بتاريخ  فيصل الشريف  إستقال السيد/ ياسر 

 
 

 م، في التواريخ التالية: 2018خالل العام المالي واحد اجتماع  عقدت لجنة اإلستثمار
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 في اللجنة. ألعضاء مجلس اإلدارةوال توجد مكافأة سنوية ، لاير سعودي لكل إجتماع  3000بدل حضور إجتماع لجنة اإلستثمار  •

 م 2018/ 24/07إستقال السيد/ ياسرفيصل الشريف بتاريخ   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضو اللجنة
 اإلجتماع األول 

26/01/2018 

 ✓ السيد/  امر محمد بن معمر

 ✓ السيد/ عبدالرحمن عبدهللا السهلي

  *السيد/ ياسر فيصل الشريف
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 لجنة إدارة المخاطر:  -5

 

تحديد وتقييم وقياس وضبت ومراقبة المخاطر والحد منها بصفة مستمرة على  بإدارة المخاطر قوم لجنة توفقاً إلى الئحة الحوكمة الخادة بالشركة 

لمخاطر  تقييم قدرة الشركة على تحمل ا وراقبة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة  لمذ إستراتيجية  وتنف مستوى المخاطر الفردية والمخاطر الكلية  

 تعرضها لها ووضع خطة للطوارى.  ومدى
 

 م 18/12/2016أعضاء لجنة إدارة المخاطر  للدورة المبتدئة بتاريخ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :  اريخم، في الت2018خالل العام المالي واحد  جتماعاعقدت لجنة إدارة المخاطر 

 

 عضو اللجنة
 اإلجتماع األول 

26/02/2018 

  *السيد/ ياسر فيصل الشريف

 ✓ السيد/ عبدالرحمن عبدهللا السهلي

 ✓ *السيد/ ياسر أسعد عالف

  *السيد/ عمر محمد حامد

 ✓ *السيد/ مايكل فان ديفينتير

 

  في اللجنة. ألعضاء مجلس اإلدارةوال توجد مكافأة سنوية ، لاير سعودي لكل إجتماع  3000بدل حضور إجتماع لجنة إدارة المخاطر 

   م 2018/ 24/07إستقال السيد/ ياسرفيصل الشريف بتاريخ 

   م 2018/ 02/12استقال السيد/ ياسر العالف بتاريخ 

 م 11/06/2018فيتير بتاريخ ن ديإستقال السيد/مايكل فا 

   م 01/2018/ 01عضوية اللجنة بتاريخ إستقال السيد/عمر حامد من 
 

 الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين:  بيان بتواريخ       (12)

 

 سجل الحضور األسم  

اجتماع الجمعية 

 األول

 م 05/06/2018

 اجتماع الجمعية الثاني

 م 10/09/2018

 ✓ ✓ السيد /  فؤاد عبدهللا الراشد 1

   السيد/  ياسر فيصل الشريف 2

 ✓ ✓ السيد /   امر محمد بن معمر 3

  ✓ السيد/  علي بهجت المداء 4

 ✓ ✓ السيد/ طارق محمد الصقير 5

  ✓ السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز الشتوي 6

  ✓ السيد/ راجيال دايوناند  كاندوال 7

 العضوية اإلسم  الصفة

 عضو مجلس إدارة مستقل *السيد/ ياسر فيصل الشريف رئيس 

 عضو تنفيذي عبدهللا السهلالسيد/ عبدالرحمن  عضو 

عضو مستقل )من خارج  *السيد/ ياسر أسعد عالف عضو 

 الشركة(

 عضو تنفيذي *السيد/ عمر محمد حامد عضو 

 عضو تنفيذي *السيد/ مايكل فان ديفينتير عضو 
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 طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها: عدد 
 

عدد طلبات الشركة   تاريخ الطلب  اسباب الطلب 

 لسجل المساهمين 
 1 2018/ 15/11 أخرى

 2 2018/ 04/09 الجمعية العامة 
 3 2018/ 27/08 الجمعية العامة 

 4 2018/ 30/07 أخرى
 5 2018/ 03/06 الجمعية العامة 

 6 2018/ 31/05 أخرى

 7 2018/ 30/05 الجمعية العامة 

 8 2018/ 13/05 أخرى

 9 2018/ 21/03 أخرى

 

 

 بيئة الرقابة الداخلية  ( 13)
 

 تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خالل ما يلي : 

 

مناطق الضعف ومن  م توجيهها إلى اإلدارة   تحديدوجود لجنة مراجعة تابعة لمجلس اإلدارة تقدم تقاريرها بصورة دورية ومنتظمة. ويتم  •

 العليا للشركة ليتم العمل على حل ومعالجة نقاط الضعف ووضع الضوابت واإلجراءات الكفيلة بعد تكرار ذلك في المستقبل. 

 .  اإللتزام مجال في  متخصصة إدارة وجود •
 

  ترفع إدارة  تمت مراجعة مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وفقاً للخطة السنوية المعتمدة من لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة، حي

متخذه لمعالجة هذه المالحظات يتم  الرقابة الداخلية تقاريرها لهذه اللجنة بشكل مباشر وبشكل ربع سنوي متضمنة مالحظات المراجعة واإلجراءات ال

 مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من قبل المراجعين الخارجيين.  

التعاوني،  وكذلك تتم مراجعة الرقابة الداخلية من خالل أعمال التفتيال الدوري والمفاجئ من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي  

 جعة بمتابعة جميع اإلجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة لمعالجة جميع المالحظات التي يتم ذكرها في تقارير الزيارات التفتيشية  وتقوم لجنة المرا

 
 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية. 

هام لجنة المراجعة الستقاالت مدراء وموظفي إدارة االلتزام والمراجعة  وضع الشركة الحالي وفي الفترة األخيرة، دعب من تنفيذ م تؤكد لجنة المراجعة أن  

 ة. الداخلية.  وعلى الرغم من ذلك، فقد قامت اللجنة بتعيين مستشارين خارجين لدراسة أوجه القصور والخلل في األنظمة المالية وااللكتروني
 
 

 مراجعي الحسابات الخارجيين  (14)

 
تم اعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ) المعايير( والمعدلة من قبل مؤسسة    ي الماليه ح يوجد تحفظات على القوائم  

درة من  والصا  النقد العربي السعودي "ساما" فيما يخص المحاسبة عن الزكاة وضرائب الدخل والتي تتطلب تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير المالية

) الرسوم ( حي  انها تتعلق    21( ) ضرائب الدخل ( والتفسير الدولي رقم  12مجلس معايير المحاسبة الدولية ما عدا تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

ات الخادة بالمحاسبة  م وتعديالته الالحقة من خالل بعض التوضيح2017أبريل    11بتاريخ    381000074519بالزكاة وضريبة الدخل وفقاً للتعميم رقم  

  للزكاة والضريبة )تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي(، ويتم احتساب الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي وذلك من خالل حقوق ملكية 

 المساهمين ضمن األرباء المبقاة.   
 

(. هذا التغيير في اإلطار أدى إلى تغيير في عرض الزكاة  IFRSsالتقارير المالية الدولية )، تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا لمعايير    2016حتى عام  

 وضريبة الدخل. ومع ذلك ، لم يؤ ر ذلك على القوائم المالية للشركة حي  أن الشركة كانت تتبع بالفعل نفس العرض التقديمي. 
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%   174,57مليون لاير سعودي( والذي يمثل  37.32: 2017مليون لاير سعودي )  174,57بلغ العجز المتراكم للشركة  2018ديسمبر  31كما في 

 %( من رأس مال الشركة في ذلك التاريخ.  30.59:  2017)

(. باإلضافة  20)إيضاء    2018مليون لاير سعودي خالل عام    22مليون لاير سعودي وبمبلغ    83بتخفيض رأسمالها بمبلغ    2017قامت الشركة خالل عام  

ديسمبر   31، كما أن هامال المالءة المالية للشركة في  2018ديسمبر  31و  2017ديسمبر  31عدم تلبية متطلبات هامال المالءة المالية كما في الي 

 حدث له إنخفاضاً جوهرياً.   2018

 

هامال المالءة المالية المطلوب في موعد  ، يتطلب اإلحتفاظ ب2018مايو  1وقد إستلمت الشركة إنذار نهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

، وتعيين مستشار مستقل علي نفقة الشركة لتقديم المشورة في هذا الشأن، وفي حالة عدم إتخاذ الشركة اإلجراءات التصحيحية  2018سبتمبر    30اقصاه  

أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها  فإن مؤسسة النقد العربي السعودي سوف تتخذ إجراء أو أكثر منها منع الشركة من قبول مكتتبين 

 التأمينية أو الحد من ذلك. 

 

مليون لاير سعودي مع ضخ  22بناءاً على خطة عمل فقد أودى مجلس اإلدارة الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تخفيض رأس المال بمبلغ 

مت الشركة بتعيين مستشار مالي إلدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة وتنفيذ جميع  قا  2018إبريل    29مليون لاير سعودي. في    100رأس مال بمبلغ  

مة لإلجتماع  اإلجراءات المتعلقة بذلك ، قامت الشركة بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بدعوة الجمعية العا

 م. 2018يونيو  05هذا وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل الجمعية العامة بتاريخ  مليون لاير سعودي،  22وتخفيض رأس المال بمبلغ 

 

، أددرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً بشأن عدم تلبية الشركة للحد األدنى من متطلبات هامال المالءة وعلّقت الشركة عن  2018مايو    24في  

، ووجهت الشركة بتعيين مستشاراً يقدم تقريراً أسبوعياً لمؤسسة النقد العربي  2018مايو  24من  إددار و ائق جديدة وتجديد الو ائق الحالية اعتباراً 

مالءة المالية.  السعودي. يقوم رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ جميع أعضاء مجلس اإلدارة باستالم هذا الخطاب، وعليهم إتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة ال

 السعودي المزيد من اإلجراءات إذا لم يتم التعامل مع وضع المالءة المالية. قد تتخذ مؤسسة النقد العربي 

 

 أعدت الشركة خطة عمل داخلية لمعالجة مشاكل الخسائر المتراكمة وهامال المالءة. 

 

إلى مؤسسة النقد   وقدمت 2018أغسطس  6، تم تعيين شركة اكتوارية إلعداد خطة عمل، والتي وافق عليها مجلس اإلدارة في  2018يونيو  06في 

. تحتوي خطة العمل المعدله هذه على اقترحات ومعالجات مختلفة والتي منها الحاجة إلى ضخ رأس مال قدره  2018سبتمبر  16العربي السعودي في 

 مليون لاير سعودي للتعامل مع وضع المالءة المالية وضمان استمرار الشركة.  220

 

بتعيين مستشار لدراسة وتحليل حالة المالءة المالية للشركة وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي  ، قامت الشركة 2018مايو  31في 

، حي  أودى اإلستشاري بإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل. تتضمن  2018السعودي، هذا وقد تم تقديم تقرير اإلستشاري في نهاية شهر يوليو  

مليون لاير سعودي، وحل المخالفات المذكورة في خطابات مؤسسة النقد العربي السعودي وتحسين   150حد أدنى مبلغ هذه التوديات ضخ رأس مال ب

 العمليات. 

 

٪ من رأس مال الشركة. وتم إطالع مجلس إدارة الشركة على هذا الحدث الهام    50، أعلنت الشركة أن خسائرها المتراكمة تجاوزت  2018يوليو    29في  

ً للمادة) 2018يوليو  28في    12( من نظام الشركات فإنه يجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لإلنعقاد بتاريخ 150م. ووفقا

م لتقرير إما زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة إلى الحد الذي تصبح فيه نسبة الخسائر أقل من  2018سبتمبر 11م وفي موعد أقصاه 2018أغسطس 

يوًما من اإلخطار لرئيس مجلس اإلدارة ويجب تنفيذ قرار الجمعية العمومية   45ال أو حل الشركة. سيتم دعوة الجمعية العمومية خالل نصف رأس الم

ور  يوماً كما أسلفنا سيؤدي إلى حل الشركة كما هو مذك  90يوًما من إجتماع الجمعية العامة. عدم تنفيذ قرار الجمعية العامة خالل  90للمساهمين خالل 

 من نظام الشركات.  150في المادة 

 

بشأن الضوابت المختلفة والمسائل المتعلقة بالحوكمة، مما   2018يوليو  29وعالوة على ذلك، أددرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً بتاريخ 

أكتوبر    23. قامت الشركة بتعيين مستشاراً بتاريخ  يوماً من تاريخ هذا الخطاب  60يوماً وتقديم تقرير خالل    15يتطلب من الشركة تعيين استشاري خالل  

 م ولم تحصل على أي أعتراض من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. 2018

 

، أودى بالدعوة إلى جمعية عمومية غير    2018أغسطس    6، أعلنت الشركة أن مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ    2018أغسطس    07بتاريخ  

من نظام الشركات لدراسة حالة الشركة ولتقرير إما زيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة. كما أوضح مجلس اإلدارة أن   150 عادية وفقا للمادة

 . 150 هذه الجمعية هي فقت لغرض اتخاذ قرار بشأن استراتيجية التعامل مع الوضع الحالي للشركة واختيار أحد الخيارات المشار إليها في المادة

 

حي  وافق المساهمون على توجه الشركة للشروع في إجراءات زيادة رأس المال   2018سبتمبر  10اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تم عقد 

 والحصول على موافقة الجهات المختصة.

العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة من  رفع تودية إلى الجمعية  2018سبتمبر  13هـ الموافق  01/1440/ 03قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ  

 مليون لاير سعودي.  220خالل حقوق أولوية بقيمة 
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بعدم ممانعة زيادة   2018سبتمبر  18هـ الموافق 01/1440/ 07وتاريخ   89/ 1509استلمت الشركة من مؤسسة النقد العربي السعودي خطابها رقم 

مليون لاير سعودي من خالل إددار حقوق أولوية بشرط أن تفي الشركة بجميع المتطلبات   320ى مليون لاير سعودي إل 100رأس مال الشركة من 

 الجهات الرسمية األخرى. 

 

لى ضخ  إن الشركة في مرحلة العثور على مكتتب لضخ رأس المال ، وبالتالي لم تستلم الشركة خطاب عدم ممانعة من هيئة السوق المالية للموافقة ع

 رأس المال.  

 

للتحقق من حالة الشركة ومناقشة الحلول المتاحة إلنقاذ الشركة في   2018أكتوبر  11عت إدارة الشركة مع مؤسسة النقد العربي السعودي في اجتم

 ضوء الخسائر الحالية. 

 

ساهميها بأن مجلس  ، إن الشركة تود إبالغ م2018نوفمبر  04هـ الموافق 1440دفر 26أعلنت الشركة على الموقع اإللكتروني "تداول" بتاريخ 

تطورات األمور بشأن زيادة رأس المال، وناقال بشكل مكثف التحديات   -م 2018نوفمبر  04هـ الموافق 1440دفر 26بتاريخ  -االدارة استعرض 

ة في بذل ما يمكن  والصعوبات التي واجهتها الشركة في الحصول على متعهد تغطية بالمبلغ المطلوب. وحي  يستشعر المجلس األمانة الملقاة على عاتق

لحصول  من أجل حماية المساهمين وأدحاب المصالح في الشركة، وحي  يدرك حرج المرحلة الحالية والوقت المتبقي والمتاء بموجب النظام، مع تعذر ا

الشركات حي  تعتبر الشركة  ( من نظام 150على التعهد بالتغطية حتى تاريخه، وماينطوي على ذلك من خطر كبير ينذر بحل الشركة وفقاً لنص المادة )

الدارة اليرى  منقضية بقوة النظام إذا لم تتم زيادة رأس المال ضمن المدة النظامية. وعليه، وفي سبيل حماية مصالح المساهمين في الشركة، فإن مجلس ا

( فقت مئة مليون لاير سعودي  100,000,000خياراً إال تخفيض رأس المال ضماناً الستمرارها. وحي  أن تخفيض رأس مال شركات التأمين ألقل من ) 

بتاريخ   غير ممكن بموجب نظام مراقبة شركات التأمين والئحته التنفيذية، وقد أكدت ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي في بيانها التوضيحي الصادر

على الموافقات النظامية الالزمة. على أن ذلك  م، فإن المجلس يودي بالسعي إلى تغيير نشاط الشركة، وتخفيض رأس المال بعد الحصول  2018/ 13/08

كانية تحققه في  اليمنع من استكمال إجراءات زيادة رأس المال إذا تم تأمين التعهد بالتغطية في الوقت المناسب، وهو احتمال ال يعتقد مجلس االدارة بإم

 ظل الظروف الراهن. 

 

من مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يشير إلى إعالن    89/12886كة خطابها رقم  ، تلقت الشر2018نوفمبر    06هـ الموافق  1440دفر    28بتاريخ  

والذي يتضمن تودية مجلس اإلدارة بتغيير أنشطة الشركة مع اإلشارة إلى المادة    2018نوفمبر    05الشركة على الموقع اإللكتروني " تداول"  بتاريخ  

أمين التعاوني التي تحتوي على إجراءات تتعلق بوقف أنشطة التأمين، وقد أبلغت مؤسسة النقد  ( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات الت 75)

ة بوقف أنشطة  العربي السعودي مجلس إدارة الشركة باالمتثال لجميع المتطلبات القانونية، وإذا استوفت الشركة تلك المتطلبات القانونية وفقاُ للتودي

ة المشار إليها أعاله ، يجب عليها تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بالمتطلبات القانونية الواردة في المادة  الشركة كما هو موضح في إعالن الشرك

 ( المذكورة. 75)

 

الموافق  هـ 1440/ 2/ 29استجابة لخطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المذكورة أعاله، قامت الشركة بإخطار مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

ناقشوا دعوبة وضع ترتيب االكتتاب لزيادة رأس المال.   2018أكتوبر  11أنه خالل االجتماع مع مؤسسة النقد العربي السعودي في  2018نوفمبر  7

للشركة وتغيير   نظًرا لظروف الشركة الحالية، مما جعل من الصعب على الشركة المضي قدًما في هذا الخيار، تمت مناقشة فكرة إلغاء ترخيص التأمين

خضع الشركة  أنشطتها، إذا لم تتمكن الشركة من تعيين مكتتب. لم يكن من الممكن تعيين المكتتب حتى اآلن بسبب تعليق العمل والوقت المتبقي قبل أن ت

ليس لديهم خيار آخر سوى   ( من نظام الشركات ، مجلس اإلدارة ولضمان استمرارية الشركة وحماية حقوق المساهمين وحاملي الو ائق،150للمادة ) 

وتكليف  تخفيض رأس المال، مما يتطلب تغيير أنشطة الشركة. وبالتالي طلبت الشركة من مؤسسة النقد العربي السعودي إلغاء ترخيص التأمين للشركة  

وافقة الجمعية العامة غير العادية ، بحي   وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية استكمال إجراءات وقف أنشطة التأمين، وتوجيه الشركة بأخذ م 

. ونأمل أن  2018ديسمبر  09من قانون الشركات في  150يمكن للشركة وقف العمليات وتعديل أنشطتها. سوف تعتبر الشركة منقضية بموجب المادة 

اءات إلغاء رخصة التأمين وفقا لشروط القانونية وضمن  نوافق على تغيير نشاط الشركة على الفور مع استعدادنا لتقديم االلتزامات الالزمة الستكمال إجر

 الفترات المنصوو عليها في الالئحة التنفيذية لقانون مراقبة شركات التأمين. 

 

م إنها تود إبالغ مساهميها بأن  2018ديسمبر 02باإلضافة إلى اإلعالنات المذكورة أعاله، أعلنت الشركة على الموقع اإللكتروني "تداول"  بتاريخ 

تطورات األمور بشأن زيادة رأس المال وتغيير النشاط، وناقال بشكل   -م 2018/ 29/11هـ الموافق 1440/ 21/03بتاريخ  -مجلس االدارة استعرض 

يدرك    المجلسمكثف الجهود المبذولة حتى تاريخه بما في ذلك تقدم المفاوضات مع متعهدي التغطية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تغيير النشاط، إال أن  

( من نظام الشركات )وهي تسعين يوماً تبدأ من تاريخ تصويت  150أنه تبقى فقت أقل من عشرة أيام على انتهاء المدة النظامية المقررة بموجب المادة ) 

ما، وعليه وحي  أن المساعي  الجمعية العمومية على زيادة رأس المال( وهي مدة التكفي الستكمال المتطلبات النظامية لتنفيذ أي من الخيارين المشار إليه

حقوق   الجادة ال زالت مستمرة، وبناء على ما عرضه المستشار القانوني للشركة فإن الخيار الوحيد المتاء أمام الشركة لضمان استمرارها وحماية

فالس بهدف تحرير الشركة من المدة  المساهمين وأدحاب المصالح فيها هو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع مع نظام اال

وجب المادة  الواردة في نظام الشركات إلى حين االنتهاء من االجراءات الالزمة لزيادة راس مال الشركة أو تغيير النشاط وتخفيض رأس مالها، وذلك بم

 ( من الئحته التنفيذية.  42( من نظام االفالس والمادة ) 45)

أن إجراء إعادة التنظيم المالي وإن كان قد ورد ضمن نظام االفالس إال أنه اليعتبر قراراً بتصفية الشركة أو بدخولها طور    ويود مجلس االدارة أن يوضح

فيذ خطة إعادة  االفالس، فاالجراء المذكور هو من األدوات الجديدة التي أقرها المنظم لحماية الشركات المتعثرة من التصفية ومن االفالس، بحي  يتم تن 
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ً بأن قيد اإلجراء إبتداًء يخضع لموافق ال ة الجهات  تنظيم المالي للشركة بزيادة رأس مالها أو تخفيضه بعد تغيير النشاط وتحت إشراف المحكمة. علما

 المنظمة في كل األحوال. 

 

  45المالي للشركة ، وفقًا للمادة  أنها نجحت في تسجيل طلب إعادة التنظيم 2018ديسمبر  6الموافق  03/1440/ 28أعلنت الشركة في تداول بتاريخ 

من قانون   150من الئحته التنفيذية. وبالتالي ، تعتبر الشركة معفاة من الفترة القانونية المنصوو عليها في المادة  42من قانون اإلفالس والمادة 

 الشركات. 

 

تنظيم المالي قد تم إرســـاله إلى الدائرة التجارية التاســـعة أن طلب إعادة ال  2018ديســـمبر    26الموافق    19/4/1440أعلنت الشـــركة في تداول بتاريخ  

 بالمحكمة التجارية بالرياض.
فإنه يجب على الشـــركة تعليق جميع المدفوعات المحكمة ،   لقرارفقًا  و. و6/1440/   8 م الموافق  2019فبراير    13تم قبول الطلب من قبل المحكمة في  

 12الموافق    2018ديســمبر    21من نظام اإلفالس بإســثناء المدفوعات التشــغيلية للشــركة وذلك من تاريخ تقديم الطلب بتاريخ    46وذلك بموجب المادة  

يتم إعداد بالتنسـيق مع األمين والذي تم تعيينه من قبل   ًمايو  150تقديم مقترء إعادة التنظيم المالي خالل  كما أنه يجب على الشـركة    1440ربيع الثاني  

 . م2019/فبراير/13المحكمة في قرار المحكمة بافتتاء إجراء إعادة التنظيم المالي بتاريخ 

ة اقتراء إعادة عقدت المحكمة التجارية بالرياض )الدائرة التاـسعة( جلـستها ، حي  راجعت المحكم  2019ـسبتمبر    01الموافق    1441محرم    02بتاريخ  

خاـدة فيما يتعلق  بالخطوات الالزمة اقتراء التنظيم المالي المقدم من الـشركة  تفـصيالت أكثر عن  التنظيم المالي. وقررت المحكمة بأنه يجب أن يتـضمن  

يوليو   10الموافق    1440ذي القعدة    08يوماً أعتباراً من تاريخ    150للعودة لممارسـة ومتابعة أنشـطتها، وعليه فقد تم منح الشـركة وقتاً إضـافياً قدره  

2019. 

سـة إن الخسـائر المتراكمة، ونقص هامال المالءة، وخطاب التحذير النهائي من مؤسـسـة النقد العربي السـعودي ، وتعليق أعمال الشـركة من قبل مؤسـ 

المالي واالكتتاب، وعزم الشــركة على تخفيض رأس المال النقد العربي الســعودي، واالنخفاض الكبير في الموارد البشــرية وتعليق تعيين المســتشــار  

اتخاذ وإلغاء ترخيص التأمين ووقف أنشــطة التأمين، وكذلك تســجيل طلب الشــركة إلعادة التنظيم المالي بموجب الفصــل الربع من نظام اإلفالس وعدم  

وحكم المحكمة الصـادر   1440رجب  11الموافق    2019يوليو    10  قرار من المحكمة بشـأن المقترء المقدم أليها بخصـوو إعادة التنظيم المالي بتاريخ

، على النحو المذكور أعاله، قد خلقت شـكوك مادية وجوهرية على قدرة الشـركة على االسـتمرار كمنشـأة مسـتمرة، وبالتالي، 2019سـبتمبر    01بتاريخ  

 لعادية.قد ال تتمكن الشركة من تحقيق أدولها والوفاء بالتزاماتها في سياق األعمال ا

 

ص حجم  في ظل افتراض االستمرارية، من المفترض أن يستمر الكيان في العمل في المستقبل المنظور وليس لديه النية أو الحاجة إلى تصفية أو تقلي

  31لم يتم اتباع افتراض االستمرارية أ ناء إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  إنهعملياته ماديًا. ومع ذلك، ونظًرا للوقائع والظروف المذكورة ف

. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التصفية المحاسبي حي  تم تسجيل الموجودات والمطلوبات بناءا على القيم المتوقع  2018ديسمبر 

، باستثناء الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة التي تم اعتبار قيمها الدفترية من قبل اإلدارة  تحقيقها و قيم التسوية المتوقعة على التوالي

لزكاة وضريبة  بأنها تقارب قيمها العادلة، وطبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص احتساب ا 

 الدخل. 
 

 : 2018لجزاءت والتدابير اإلحترازية المفروضة على الشركة لعام  العقوبات وا  (15)

 

 

سبل عالجها وتفادي 

 وقوعها في المستقبل

 

الجهة 

الموقعة 

 للمخالفة 

 

 العقوبة/الجزاء/ التدابير اإلحترازية / القيد اإلحتياطي أسباب المخالفة

إكمال  العمل على

  اإلجراءات الالزمة

  لتحسين هامال المالءة.

مؤسسة  

النقد 

العربي 

 السعودي

عدم التزام الشركة 

بتحسين هامال مالئتها 

 المالية.

  1/40670استالم خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

م بخصوو 24/05/2018هـ الموافق  09/09/1439المؤرخ في 

 .تجديد أي و يقة تأمينبخصوو منع الشركة من إددار أو 

قامت الشركة بإتخاذ 

حسب   زمهالاإلجراءت ال

  تعليمات مؤسسة النقد

مؤسسة  

النقد 

العربي 

 السعودي

وذلك حسب الخطاب 

بشأن وجود ضعف في 

الرقابة الداخلية للشركة 

وفي تطبيق بعض 

األنظمة واللوائح  

والتعليمات الصادره عن 

المؤسسة وخصوداً 

فيما يتعلق في حوكمة 

 الشركة ولجنة المراجعة 

 41/10969إستالم خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

بخصوو  م29/07/2018هـ الموافق  16/11/1439المؤرخ في 

استمرار منع الشركة من قبول مكتتبين جدد وبالتالي منعها من 

 اددار أو تجديد أي و ائق تأمين.
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 ملكية أعضاء اإلدارة العليا في الشركة )مباشرة أو غير مباشرة(:  (16)

 

 

 عدد األسهم المملوكة 

 

 الرقم عضو اإلدارة العليا

 1 السيد/ عبدالرحمن عبدهللا السهلي -

 2 السيد/ مايكل فان ديفنتر -

 3 السيد/عادل إدريس مختار -

 4 السيد/ خالد المجراد -

 5  عادم علي إرشادالسيد/  -

 6 السيد/ حمود عبدهللا العنزي -

 7 السيدة/ شريفة العسيري -

 8  السيد/ رائد الشريف -

 9 السيد/ خالد العسيري -

 10 السيد/ حمد الجارهللا -

 

 ال توجد أي أسهم من أسهم الشركة مملوكة لدى أي من أفراد وأسر وأقارب أعضاء اإلدارة العليا.   •

  اتهمكما يذكر أن اعضاء اإلدارة العليا ال يملكون أية أسهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال الشركة. وكذلك األمر بالنسبة لزوج •

  وأطفالهم.

 ملكية األسهم خالل العام المالي المنتهي وكما هي معتمدة في سجل المساهمين. أي تغيرات في لم يطرأ  •

 

 غير ذلك  (17)

 

 اإلقتراض ، إددار / إسترداد الضمانات.  - أ
 

مما لة. عة الشركة لم تقترض أية أموال كما لم تصدر أية أدوات دين قابلة للتحويل أو االسترداد، أو خيارات ، أو أوامر أو أية حقوق أخرى ذات طبي

ــتحق ــترداد خالل هذه الفترة، وليس لديها أي قروض مس ــتبدال أو تحويل أي أداة دين قابلة للتحويل أو االس ــداد ألي قرض أو اس ة أو كما لم تقدم س

 استرداد أو أدوات دين قابلة للتحويل في نهاية الفترة.

 

   تعهدات اإلدارة: /  اإلقرارات - ب
 

 .وبشكل دحيح وفق المعايير المحاسبية المعتمدةيقر مجلس اإلدارة أنه تم إعداد سجالت الحسابات  •
 .بعد ان اجرى التحريات المعقولة نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية بأن  يقر مجلس اإلدارة •
ً  أنبيقر  مجلس اإلدارة  •  على موادلة نشاطها. في الوضع الحالي قدرة الشركة حول هناك شكوكا
 اداء مجلس اإلدارة ولجانه واعضائه.  لتقييم الئحة معتمدة بوجودتقر الشركة  •
 أو أي شخص ذي عالقة.كبار التنفيذيين لمصلحة  اأو كانت فيهطرفاً فيها لشركة ال يوجد أي اعمال او عقود تكون ا •
من قبل أي من أعضــــاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن رواتبهم أو مكافآتهم ، كما ال يوجد أي ترتيب أو تنازل ال يوجد أي ترتيب أو تنازل   •

 من قبل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباء.
 لم تتلق الشركة أية شكاوى أو مالحظات حول أداء الشركة أو المجلس. •
 تودية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجه إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة.ال يوجد  •
ال يوجد آية تودـيات دـادرة عن لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، وال توجد تودـيات دـادرة عن لجنة المراجعة  •

 رفض مجلس اإلدارة األخذ بها.
 للشركة.ت إجتماعية ال يوجد تفاديل مساهما •
 ال يوجد اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. •
 ال يوجد شركة تابعة ورأس مال ونسبة ملكية للشركة. •
 دادرة لشركة تابعة.أسهم وادوات دين ال يوجد  •
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ــف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق   • ــدرتها أو ال يوجد ودــ ــابهة أدــ مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشــ

 منحتها الشركة خالل السنة المالية.
أو   ال توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية أو خيارات أو حقوق إكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أي من األسهم •

 م  2018المالية  أدوات الدين الخادة بالشركة بالسنة

ــرـكة اي حقوق تحوـيل او اكتـتاب بموـجب ادوات دين ـقابـلة للتحوـيل أو اوراق ـمالـية تـعاـقدـية او ـمذكرات حق اكتـتاب أو اي حقوق  • ــدر الشــ لم تصــ

 مشابهة أددراتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية.

 قابلة لإلسترداد. ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي سندات دين •
 أنشئت لمصلحة الموظفين.   إحتياطياتال توجد هناك أية استثمارات أو  •
 دارة على تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من اجلها. وجد اي تودية من مجلس اإل ال ي •
 ال يوجد اسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.  •
 ة المكافآت المعمول بها. ياسالمكافآت الممنوحة وسال يوجد أي انحراف جوهري في  •
 

 

 المدفوعات للجهات الحكومية  - ج
 

 م : 2018و التي لم يتم سدادها سوف يتم سدادها خالل العام   م2016فيما يلي بيان بالدفعات المستحقة للجهات الحكومية لنهاية عام 

 ) األرقام بالريال (  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة توزيع األرباء       -د 

 

 أوالً: حسابات عمليات التأمين: 
 

 يفرد حساب لألقساط المكتسبة وعموالت إعادة التأمين والعموالت األخرى. -1
 للتعويضات المتكبدة من الشركة. يفرد حساب  -2
3-  ً منه المصاريف التسويقية واإلدارية    يحدد في نهاية كل عام الفائض اإلجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع األقساط والتعويضات محسوما

 والتشغيلية والمخصصات الفنية الالزمة حسب التعليمات المنظمة لذلك. 
 النحو التالي: يكون تحديد الفائض الصافي على  -4
( أعاله أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد االستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم 3يضاف للفائض اإلجمالي الوارد في الفقـرة )  -5

 ما عليهم من مصاريف محققه. 
يض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته %( عشرة بالمائة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخف10توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة ) -6

 %( تسعون بالمائة إلى حسابات دخل المساهمين.  90)

 
  انياً: قائمة دخل المساهمين: 

 

 تكون أرباء المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة.     -1

 أعاله. تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي حسب ما ورد في الفقرة الخامسة من البند     -2
 

 

 

ــتحقـة لنهـايـة عـام   المـدفوعـات المســ

 المسددةالغير وم 2018
ــتحـقة لنـهاية عام   و   م2017الـمدفوعات المســ

 الغير مسددة
 -- 2,270,020 الزكاة 

 6,244,485 7,387,578 ة احتجاز الضريب

 1,307,333 3,598,522 مدفوعات التأمينات االجتماعية 

 2,593,941 1,248,285 مستحقات مؤسسة النقد العربي السعودي 
 360,000 22,000 المال مستحقات هيئة سوق 

 888,010 449,191 مستحقات مجلس الضمان الصحي 
 11,393,769 14,975,596 اإلجمالي 
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 معايير المحاسبة المتبعة في إعداد القوائم المالية   -هـ 

 
لمالية وليس طبقاً  قامت إدارة الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية ووفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي إلعداد التقارير ا 

و أ ر مالي على القوائم  و تؤكد الشركة عدم وجود أيه فروقات جوهرية أ للمعايير المطلوبة من الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعيين  القانونين  

 . المالية نتيجة لذلك

 

 االلتزام باألنظمة واللوائح. -و 
 . األنظمة واللوائح ذات العالقةميع  تلتزم شركة وفا للتأمين بج

 
 حقوق مساهمي الشركة  - ز

في النظام   البنود المذكورة أدناهاإلفصاء فقد تم تضمين وتطبيقاً للعمل بمبدأ الشفافية وحرداً من إدارة الشركة وللحفاظ على حقوق مساهميها، 

 : األساسي للشركة  

 

كون  يستحق المساهم حصته في األرباء وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وت

اليوم المحدد لالستحقاق. وتُبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأخير  أحقية األرباء لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية 

دارة،  بأي قرارات لتوزيع األرباء أو التودية بذلك وتدفع األرباء المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإل 

 . قة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعوديوفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة مع مراعاة المواف

59 


