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تقرير مجلس اإلدارة
عن السنة املالية املنتهية في  13ديسمبر 1038م
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كلمة السيد /عبدالعزيز علي التركي
رئيس مجلس اإلدارة
السادة /مساهمي شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

أصالة عن نفس ي ونيابة عن مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني ،أتقدم لسعادتكم بتقرير
ً
مجلس اإلدارة للعام املنتهي في 1038/31/13م متضمنا شرحا مختصرا لنشاط الشركة وطبيعة أعمالها
ومستوى أدائها والقوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 1038/31/13م ،والتي تمت مراجعتها بواسطة
مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة (كي بي إم جي  KPMGالفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
وشركة الدار لتدقيق الحسابات) ،وملخص ألبرز القرارات اإلستراتيجية خالل العام 1038م ،ومدى إلتزام
الشركة بالئحة حوكمة الشركات ،باإلضافة إلى املعلومات الخاصة بمجلس إدارة الشركة واللجان املنبثقة
ً
ً
عن املجلس ،واإلفصاحات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة ،وكذلك سردا مختصرا ألهم التطورات
واإلنجازات ،والنتائج املالية وكذلك آفاق الشركة والخطط املستقبلية ،واملخاطر املتعلقة بالشركة وكيفية
ً
إدارتها ،وأنظمة التشغيل وفقا لألنظمة ذات العالقة ،ومعلومات أخرى تغطي كافة الجوانب الضرورية التي
يلزم ذكرها من خالل هذا التقرير.
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الفقرة ( - )3نشاط الشركة الرئيس ي:

ً
يتمثل نشاط الشركة الرئيس ي في اململكة في مزاولة أعمال التأمين ضد األخطار بشكل عام وكل ما يتعلق بها وفقا ألحكام نظام
مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح التنفيذية وتعديالتها وكافة األنظمة ذات العالقة ،ويغطي األنواع التالية:
 التأمين الصحي (الفردي  /الجماعي). تأمين املركبات (تأمين املركبات الشامل /تأمين املركبات ذات املسؤولية تجاه الطرف الثالث أي التأمين اإللزامي ضد الغير). تأمين الحماية للمجموعات. تأمين ضد مخاطر السفر. فروع التأمين األخرى أو التأمينات العامة وهي: )5تأمين النقل (ويشمل تأمين النقل الجوي والبحري والبري).
 )8التأمين البحري (ويشمل تأمين جسم السفينة واملسؤوليات)
 )0التأمين غير البحري (تأمين املمتلكات /التأمين ضد الحوادث الشخصية /تأمين مسؤولية أصحاب العمل /تأمين
املسؤولية املننية /تأمين املسؤولية العامة أو مسؤولية املنتج /تأمين السرقة /تأمين خيانة األمانة /تأمين األموال /تأمين
الحريق /التأمين النندس ي /تأمين اإلرهاب والتخريب .)...
وتمارس الشركة نشاطها في اململكة من خالل الفروع التالية املرخصة لها من الجهات ذات العالقة:
 -5املقر الرئيس ي – الدمام
 -8الفرع اإلقليمي للمنطقة الشرقية – الدمام
 -0الفرع اإلقليمي للمنطقة الغربية – جدة
 -3الفرع اإلقليمي للمنطقة الوسطى – الرياض
 -3باإلضافة إلى عدد ( )30نقطة بيع موزعة في معظم مناطق اململكة.

الفقرة ( - )1وصف ألهم اإلنجازات وقرارات الشركة الهامة:
حققت الشركة إنجازات إستراتيجية خالل السنة املالية املنتهية في  05ديسمبر 8352م ونورد منها ما يلي:
.5
.8
.0
.3
.3

حققت الشركة أرباح سنوية كما في 8352/58/05م بلغت مبلغا وقدره  343324235ريال سعودي ،مما يعزز من موقف الشركة املالي وهامش
املالءة املالية لنا ،ويدعم موقفنا في تحقيق أهدافنا.
بلغ هامش املالءة املالية للشركة كما في 8352/58/05م ( ،)%125مما يدعم موقفنا املالي ومسيرتها في تحقيق األهداف والخطط املستقبلية لنا.
لم يكلل مشروع الدمج بين شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة األهلية للتأمين التعاوني بالنجاح نظرا لعدم قبول مساهمي الشركة
األهلية للعرض املقدم من قبل شركة اتحاد الخليج.
قامت الشركة بتعيين السادة  PWCوإسناد منمة مراجعة وتدقيق إجراءات الحوكمة الداخلية للشركة وإجراءات عمل إدارتي الرقابة الداخلية
واإللتزام.
تم التعاقد مع شركات رائدة في مجال التدريب (طمسون آندرويتر & دار اإلسناد للتدريب) وذلك لتدريب موظفي الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة
في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .AML
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.3
.3
.2
.2
.53
.55
.58
.50
.53
.53
.53

.53

.52
.52

تم توقيع عقد وكالة بين شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة األولى لخدمات التأمين ،وتتوقع الشركة مردودا وأثر مالي إيجابي يعود في
املستقبل القريب على القوائم املالية للشركة.
بدء العمل الفعلي مع شركة بيت التأمين من خالل تطبيق (تأميني) والخاص ببيع منتجات الشركة إلكترونيا.
تم توقيع إتفاقية تحديد مستوى الخدمة بين شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني و  CCHIوذلك لتقديم عروض للتأمين على الزائرين عبر بوابة
إنجاز لوزارة الخارجية في اململكة وذلك لتطبيق مشروع زائر ،ومن املتوقع أن يبدا العمل بهذه الخدمة قريبا.
تم توقيع إتفاقية (منافذ) والخاصة باملشاركة مع شركات التأمين في التأمين على املركبات األجنبية العابرة للمملكة عبر جميع املنافذ الحدودية
(بإستثناء منفذ البحرين).
تم توطين جميع وظائف نقاط البيع والخاص ببيع منتجات التأمين الفردية وذلك تنفيذا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
إستالم الشركة لعدم املمانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي على إسناد منام جوهرية لشركة (هال) وذلك للقيام بمنمة حفظ وتخزين
امللفات الخاصة بالشركة.
تم تعديل املادة (" )0والتي تخص أغراض الشركة" ،واملادة (" )03والتي تخص دعوة الجمعيات"  ،واملادة (" )30والتي تخص الوثائق املالية" ،من
نظام الشركة األساس وتم آخذ املوافقات النظامية وإعتماد التعديالت في الجمعية العامة للمساهمين في تاريخ 8352/33/82م.
أبدت الشركة إستعدادها للمشاركة في برنامج األمير محمد بن سلمان "إعتزاز" والخاص بتقديم مزايا خاصة لكافة القوات املسلحة باململكة.
نظرا لتوسع نشاط الشركة وزيادة حجمنا من حيث املوارد البشرية واإلدارية والتسويقية ،فقد تم إنتقال املقر الرئيس ي للشركة إلى املوقع الجديد
(دار األعمال ـ املنيدب) بحي الخالدية الدمام.
قامت الشركة باإلستمرار في تطوير إجرءات نقاط البيع مع السعي لفتح املزيد منها في كافة مناطق اململكة.
قامت الشركة بتطوير إدارة العناية بالعمالء وإعطائها اإلهتمام األكبر لخدمة العمالء وبالشكل املرض ي الذي يتناسب مع تطلعات وتوجنات الشركة
لخدمة عمالئها على أكمل وجه ،وقد قامت إدارة العناية بالعمالء بالعمل على العديد من التطلعات التي كانت تصب في مصلحة وحدة العناية
بالعمالء من حيث التقنيات واالنظمة املستخدمة والتي تم تطويرها واستحداث البعض اآلخر منها وكذلك تم استحداث املنام الداخلية الخاصة
بالوحدة للمساهمه في سرعة معالجة االتصال ورفع مستوى الخدمة ،ومن أبرز التغييرات على مستوى الوحدات هو التالي:
 )5تقارير الوحدة من خالل النظام حيث يمكن الحصول على تقارير الوحدة املختلفة بطريقة مختصرة ومرنة موضحة برسوم بيانية.
 )8شاشة للقسم توضح حالة خطوط استقبال العمالء.
 )0استقبال طلبات التسعير واالتصال واملالحظات والشكاوى عن طريق املوقع االلكتروني.
 )3اضافة التسجيل الصوتي لالتصاالت املستقبلة خارج أوقات العمل.
 )3تحديث نظام االيمز اضافة تفاصيل أكثر دقة لتحديد نوع اتصال العميل واملساعدة على متابعته.
 )3اضافة املدة الزمنية لتقارير حسب ساعات العمل وكذلك عدد االيام.
 )3االستبيان اآللي حيث يتم تحويل العمالء لتقيم مستوى لخدمة املقدمة وكذلك يتم تحويل الشاكي فور االنتهاء من معالجة
الشكوى لتقييم رضاه عن مستوى الخدمة ونتيجة الخدمة.
 )2التصعيد اآللي لشكاوى.
 )2التقرير اآللي لشكاوى واملرسل من خالل البريد االلكتروني.
تم دعم وتشجيع إدارة التدريب في الشركة لتقديم البرامج التدريبية للموظفين ومنها الحصول على شنادات تأمين مننية تؤهلنم ملمارسة أعمالنم
بشكل يرفع من كفاءتهم في سوق العمل وقطاع التأمين باإلضافة إلى سعي الشركة إللحاق بعض موظفيها في برامج تدريبية خارج الشركة بالتعاون
مع بعض املعاهد التدريبية.
قامت الشركة بتدريب الطلبة الجامعيين خالل الفترات الصيفية (ضمن برامج الشركة للتدريب الصيفي لعام 8352م).
الشركة بصدد التعاقد مع أكثر من شركة متخصصة في مجال األمن السيبراني  Cyber Cecutityبغرض حماية معلومات الشركة واالنظمة
التكنولوجية والفنية فيها من اية اختراقات ،وذلك حسب متطلبات الجنات الرقابية.
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الفقرة ( - )1النظرة االستراتيجية واملخاطر املحتملة والخطط املستقبلية للشركة:
 النظرة اإلستراتيجية للشركة:
تتمثل استراتيجية الشركة في أن تكون في مقدمة الشركات الرائدة في قطاع التأمين في اململكة وأن تقدم خدمة مميزة للعمالء وأن تخلق جو
عمل يحقق التطور للعاملين فيها.

 املخاطر املحتملة:
هناك عدد من املخاطر التي من املمكن أن تواجهها الشركة خالل مسيرتها في قطاع التأمين والتي نورد أهمها فيما يلي:

.5
.8
.0
.3
.3
.3
.3
.2
.2
.53

املنافسة بين شركات التأمين حول تعدد املنتجات وتفاوت األسعار إلى ما دون تكلفة املطالبات في سوق التأمين.
إرتفاع أسعار مزودي الخدمة واختالف نسب الخصومات املقدمة للشركات.
ندرة الكوادر السعودية املؤهلة مننيا في سوق التأمين.
العمل على تحقيق عائد مقبول إلستثمارات الشركة ضمن السياسات املقررة من قبل الجنات الرقابية.
مخاطر إنخفاض هامش املالءة املالية عن الحد األدني املطلوب نظاما.
املخاطر الطبيعية ،مثل السيول واألمطار على بعض مناطق اململكة.
الجرائم املالية وجرائم اإلحتيال واإلرهاب وغسل األموال.
املخاطر املتعلقة بأمن املعلومات.
تركز الجزء األكبر من أعمال الشركة على تأمين املركبات والتأمين الطبي.
التقلبات في أسعار الفائدة.

 أهم الخطط املستقبلية:
.5
.8
.0
.3
.3
.3
.3
.2
.2
.53
.55

اإلرتقاء بخدمات الشركة إلى مستويات أفضل للوصول إلى تصنيف عالي ضمن شركات التأمين املحلية والعاملية.
اإلرتقاء والتطوير املستمر بإدارة العناية بخدمة العمالء
تطوير نظام البيع اإللكتروني.
تطوير منتج تأمين الزيارة.
التركيز على التسويق عن طريق البيع اإللكتروني من خالل وسطاء التأمين اإللكتروني ( Aggregatorsتأميني  ،تأمينك.)...،
اإلرتقاء و التطوير املستمر لنقاط البيع لتتمكن من تسويق كافة املنتجات وتحقيق األهداف املنشودة منها.
تطوير نظام تقنية املعلومات بالشركة بشكل يساعد على تطوير العمل ويخدم كافة أقسام الشركة.
العمل املستمر على تحسين مستوى هامش املالءة املالية.
تحقيق عائد مالي جيد يمكن الشركة من توزيع األرباح على املساهمين.
اإلستمرار في خطة تطوير وتدريب املوظفين داخليا وخارجيا.
رفع نسبة السعودة حسب متطلبات الجنات النظامية.

 مالحظة:
قد يحتوي هذا التقرير على "بيانات تطلعية" فيما يتعلق ببعض خطط الشركة وتوقعاتها املتعلقة بحالتها املالية املستقبلية واألداء والنتائج بطبيعة الحال ،فجميع
البيانات التطلعية تنطوي على املخاطر وعدم اليقين ألنها تتصل باألحداث والظروف املستقبلية التي هي خارجة عن إرادة الشركة ،بما في ذلك أمور أخرى مثل ظروف
العمل االقتصادية املحلية والعاملية واملخاطر املرتبطة بالسوق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف ،والسياسات واإلجراءات التي تتخذها السلطات
التنظيمية ،وأثر املنافسة ،والتضخم ،واالنكماش ،وتأثير توقيتها وغيرها من أوجه عدم اليقين من عمليات االستحواذ املستقبلية أو اإلندماجات في املستقبل ،فضال
عن أثر التشريعات واألنظمة األخرى في السلطات القضائية التي تتعامل معنا الشركة .ونتيجة لذلك ،فإن الوضع املالي للشركة واألداء والنتائج في املستقبل قد تختلف
بشكل جوهري عن الخطط واألهداف والتوقعات الواردة في البيانات التطلعية للشركة .وعليه فال يلتزم مجلس اإلدارة وال تتعند الشركة بأي التزام لتحديث أي بيانات
تطلعية ،إال في ما يتعلق بأي شرط بموجب النظم أو اللوائح املعمول بها وال ش يء في هذا التقرير ينبغي أن يفسر على توقعات األرباح.
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الفقرة ( - )4السعودة والتدريب:
 السعودة :
 oسعت الشركة خالل العام 2018م إلى زيادة نسبة السعودة من خالل استقطاب الكفاءات املننية السعودية وتأهيل وتطوير
الشباب السعودي وإعدادهم لسوق التأمين وهي ملتزمة بتطبيق الئحة "متطلبات التعيين في املناصب القيادية" الصادرة في
شنر 8350/3م عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
 oبلغت نسبة السعودة خالل العام 8352م  %33وبلغ عدد موظفي الشركة  353موظفا حتى 8352/58/05م بعدد 833
موظفا سعوديا ،وجاري العمل على رفع هذه النسبة تماشيا مع متطلبات الجنات الرقابية.

 التدريب:
تؤمن الشركة أن التدريب هو استثمار مضمون العائد ،وذلك ألن العنصر البشري املؤهل هو رأس املال االساس ي في التقدم
والنجاح .لذا فقد وضعت الشركة التدريب على رأس أولوياتها لكافة مستويات العاملين بها ،ويشمل التدريب على برامج تدريبية
على رأس العمل باإلضافة إلى التطوير املستمر عن طريق الحصول على مؤهالت علمية من جنات خارجية.
ً
أوال :برامج املعهد املالي:


أساسيات االلتزام
يهدف البرنامج للتأكيد على فنم مسؤولين االلتزام بمسؤوليات مسؤول االلتزام والعمل على تقليل مخاطر عدم االلتزام وتشجيع ثقافة االلتزام
في بيئة العمل والحرص على سمعة الشركة.



أمن املعلومات
يتمحور البرنامج حول األمن السيبراني حيث ناقش الخبراء تطور األنترنت ،ونظرة عامة حول الهجمات االلكترونية االخيرة التي تعرضت لنا
الشركات والتأثير املالي لنذه الشركات ومناقشة النهج املتبع لالمن السيبراني.



أساسيات التأمين
التعرف على مفنوم الخطر واملبادئ الرئيسية التي تحكم العالقة بين الخطر والتأمين والتعرف على عقود التأمين والتعرف على االجراءات
العملية للتأمين واهم املنتجات التأمينية والخاصة بحماية االفراد والشركات.



إدارة املخاطر التأمينية
إدارة املخاطر وثقافة املخاطر واملسؤوليات املتعلقة باملخاطر  -رصد املخاطر  -ثقافة املخاطر  -دليل ادارة املخاطر (االستراتيجيات واالهداف).



التدقيق الداخلي القائم على املخاطر
التعريف بمفنوم املراجعة املبنية على املخاطر  -بناء خطة إدارة املراجعة الداخلية وفق أسلوب املخاطر من الناحية العملية  -تحليل املخاطر
الرئيسية وفق أسس إدارة املخاطر  -تنمية منارات املشاركين في اعداد خطة تنفيذ منمة املراجعة ومناقشتها.

ً
ثانيا :البرامج التدريبية الداخلية:

 إعادة التأمين
يهدف البرنامج الى التعريف بمفنوم إعاد التأمين  -أهمية إعادة التأمين  -طرقه وانواعه و منام إعادة التأمين.
 مهارات االكسل
شرح خيارات البرنامج  -اعداد التقارير وجدول البيانات  -استخدام الدالالت  -استخدام اوراق عمل االكسل لقاعدة البيانات  -استخدام
الدوال الشرطية  -دوال البحث في البيانات  -و بناء املعادالت للعمليات الحسابية تنسيق وتنظيم جداول البيانات والربط بين اوراق العمل.


التدريب التعاوني
قامت الشركة بتدريب طالب الجامعات السعودية ضمن البرنامج التعاوني املشترك مع الجامعات في تخصص التأمين وادارة املخاطر.



التدريب الصيفي
ضمن برامج التدريب ،تم تدريب طالبات الجامعات السعودية ضمن برنامج التدريب باالشتراك مع صندوق املوارد البشرية.
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ً
ثالثا :البرامج التدريبية الخارجية:
 مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
تم التعاقد مع معند طومسن أند رويترز و دار االسناد العداد البرنامج التدريبي والذي التحق به اغلب موظفين الشركة  ،ويشمل البرنامج
نظرة عامة على موضوع غسل االموال وتمويل االرهاب  -الفرق بين غسل االموال وتمويل االرهاب  -البيئة التنظيمية املحلية والتجارب
الدولية وافضل املمارسات  -أهم نقاط غسل االموال ذات الصلة بالتأمين  -اجراءات اعرف عميلك  -العقوبات واكتشاف النشاط املشبوه
واالبالغ عنه.
 لقاء نظام معرف الكيانات القانونية العاملي بالسوق السعودية
يعد معرف الكيانات القانونية ) (LEIأحد قرارات مجموعة العشرين بمبادرة من مجلس االستقرار املالي لتمكين الجنات الرقابية واإلشرافية
على تقييم املخاطر املحتملة وتوفير املتطلبات النظامية التشغيلية لضمان استقرار وكفاءة القطاع املالي ،حيث خلصت الجنات التشريعية
العاملية إلى أهمية توفر ّ
معرفات خاصة لكل كيان قانوني وتجاري على مستوى العالم وتبادلنا بشفافية ،لدراسة وتحليل املراكز املالية لتلك
الكيانات.


مقدمي الخدمة وشركات التأمين وإدارة املطالبات
أجرى مجلس الضمان الصحي البرنامج التعريفي والذي يشرح التعاقد بين مقدم الخدمة وشركات التأمين (عقد موحد إلزامي من املجلس
ينظم العالقة التعاقدية).
تحديد أسعار الخدمات الصحية لدى مقدمي الخدمة( .أن توضع آلية من قبل املجلس لتسعير الخدمات الصحية للمنافع املغطاة واملتعاقدة
ما بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة).
معالجة تأخر سداد مستحقات مقدمي الخدمة( .يتم تصميم إجراء مناسب لسداد املستحقات املالية ملقدمي الخدمة الصحية التي تجاوزت
 33يوم عمل).
وضع حد أدنى لقيمة بوالص التأمين الصحي( .لتخفيف ضغوطات شركات التأمين بتخفيض أسعار الخدمات الصحية يجب وضع حد أدنى
لوثائق التأمين الصحي على أن ال تقل عن  333ريال بشكل مبدئي).
معالجة مرفوضات املطالبات املالية من شركات التأمين على مقدمي الخدمة (يجب أن يتم العمل على تقنين املطالبات املرفوضة من قبل
شركات التأمين على مقدمي الخدمة الصحية).
اإلحتيال وإساءة إستخدام الخدمة الصحية (إيجاد آلية لضبط االحتيال من قبل املجلس من خالل التطبيقات و وسائل التواصل مع املجلس
لإلبالغ عن هذه الحاالت).
آلية التحقق من هوية املؤمن له من خالل تطبيق البصمة.



حقبة جديدة في مجال الشبكات  -تقنية املعلومات
بالشراكة مع سيسكو و  GBSتم حضور البرنامج والذي يتمحور حول:
الوصول املحدد للبرنامج تمكين الوصول إلى الشبكة أفضل منصة لتحويل األعمال التجارية.



آليات العمل في نطاقات والتأمينات االجتماعية
ضوابط احتساب السعوديين  -التوطين املوازي ووحدات التوطين  -معرفة الحاالت الخاصة ونسب احتسابها  -رخص العمل واملقابل املالي
للعمالة الغير سعودية  -معرفة االجور الخاضعة لالشتراك في التأمينات االجتماعية  -ضوابط التقاعد النظامي والتقاعد املبكر  -أبرز
الخدمات االلكترونية  -تعريف اصابة العمل  -ساند واملستحقين للصرف واسباب توقف الصرف.
سوق إعادة التأمين
تم الحاق موظفين االكتتاب في البرنامج الذي قامت بإعداده سكور والذي يوضح الجوانب التالية:
 أسواق التأمين على السيارات :و تأثير التكنولوجيا.
 اآلثار القانونية والتعاقدية واالجتماعية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتقنية السيارات الجديدة.
 تعويض الجرح الجسدي الثقيل وتعويضه في أوروبا الغربية.
 اآلالت الذكية واملركبات املستقلة :اآلثار املترتبة على (إعادة) التأمين.



منتدى إعادة التأمين التركية
قامت شركة اعادة التأمين  Milli Re Reinsuranceلقاء وتبادل وجنات النظر الدولية في مجال اعادة التأمين.
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ندوة إعادة التأمين الكورية
تعتبر ندوة إدارة إعادة التأمين الكورية مبادرة لتعزيز الصداقة والتعاون بين شركات التأمين ومعيدي التأمين في آسيا ،وقد جذبت ندوة إدارة
إعادة التأمين الكورية منذ إنشائها عام  5232أكثر من  333شركة إعادة تأمين وأكثر من  803شركة تأمين ،وقد شارك العاملون في مناقشة
القضايا الرئيسية في سوق التأمين العالمي والتعاون املتبادل والتنمية في أعمال التأمين في آسيا .ونتيجة لذلك ،تم االعتراف بأن ندوة كوريا
رايلي هي الحدث السنوي األكثر نجاحا على املستوى التنفيذي في سوق إعادة التأمين اآلسيوي.
خالل الندوة ،ستتاح للمشاركين فرصة فريدة لتبادل املعلومات املتبادلة حول خصائص واتجاهات أسواق إعادة التأمين املحلية ولديهم
مكان مفيد لربط شراكات األعمال بين املشاركين .باإلضافة إلى ذلك ،توفر ندوة اللغة الكورية للمشاركين فرصة لتجربة الثقافة التقليدية
الكورية واألصول الثقافية الفريدة  ،وبالتالي تعزيز فنمنم لكوريا .من خالل دراسة املواقع الصناعية الرئيسية في كوريا  ،ويوفر فرصة للتعلم.



االلتزام ،مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب ،حوكمة الشركات
يشرح البرنامج االمتثال للقواعد الخارجية املفروضة على كل الشركات  -االمتثال ألنظمة الرقابة الداخلية لتحقيق االمتثال للقواعد املفروضة
من جنات خارجية  -مفنوم وظيفة مراقب االمتثال  -أهمية االمتثال  -دوافع عدم االمتثال  -عواقب عدم االمتثال  -استقاللية وظيفة
مراقبة االمتثال واهميتها.
ما املقصود بغسل االموال  -مخطط غسل االموال واهدافه  -مراحل عملية غسل االموال  -التحديات العاملية في إطار مكافحة غسل االموال
 -املقصود بحوكمة الشركات واهميتها واهدافنا  -الجنات الفاعلة الرئيسية والعالقات  -االنواع املختلفة لنظم حوكمة الشركات.



معايير التقارير املالية الدولية
أثر املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  53على شركات التأمين السعودية  -إعداد منهجية إعداد التقارير املالية الدولية رقم  53ووضع
املنهجيات  -إجراء تحليل القوائم املالية داخل الشركات – مناقشة أفضل املمارسات الدولية.



شهادة أخصائي مخاطر مؤسس ي معتمد
فنم الحاجة إلى إطار عمل إلدارة مخاطر املؤسسة وما هي املكونات الرئيسية إلدارة مخاطر املؤسسات ثقافة املخاطر  -ما هو جيد وما هو
خطر وكيفية التأكد من أنها فعالة في جميع أقسام املؤسسة بأكملنا  -الرغبة في املخاطرة  -سجالت املخاطر  -التقييمات الذاتية للتحكم
في املخاطر  -مؤشرات املخاطر الرئيسية  -مؤشرات التحكم الرئيسية  -تحليل السيناريو  -اختبارات اإلجناد ومعلومات اإلدارة الجيدة.

عدد الساعات التدريبية خالل العام 1038م

 41ساعة تدريب لكل موظف
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الفقرة ( - )5استعراض تحليلي ألداء الشركة املالي خالل العام 1038م:
ويوضح الجدول التالي نتائج األعمال خالل العام (بماليين الرياالت).
البي ـ ـ ـ ــان
إجمالي أقساط التأمين املكتتبة
صافي أقساط التأمين املكتسبة
عموالت إعادة التأمين
صافي املطالبات املتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
صافي نتيجة االكتتاب
إيرادات عموالت
إيرادات أخرى ،صافي
رواتب إدارية وتشغيلية
مصاريف إدارية وعمومية أخرى
مجموع التكاليف واملصاريف
فائض من عمليات التأمين

التأمين الصحي
120,347,158
92,591,725
146,294
)(56,959,047
)(8,375,807
27,459,582

تأمين املركبات
156,423,684
61,331,776
14,016,071
)(40,679,967
)(8,312,343
17,956,487

تأمينات أخرى
51,230,833
13,665,023
13,848,745
)(2,020,775
)(2,923,530
22,061,178

ً
ويمكن أيضا مالحظة ذلك من خالل الشكل البياني التالي الذي يوضح إجمالي أقساط التأمين املكتتبة:
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
180,000,000
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
تأمينات أخرى
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اإلجمالي
328,001,675
167,588,524
1800330330
)(99,659,789
)(19,611,680
67,477,247
7,881,496
6,607,345
)(46,526,468
)(26,284,123
)(201,772,120
5,821,181

الفقرة ( - )6ملخص املركز املالي:
موجودات عمليات التأمين
النقد وما في حكمه
أقساط وأرصدة تأمين مدينة
موجودات أخرى

1038

2017

2016

2015

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

20,600,802
130,076,175
310,711,584
461,388,561

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

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

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

املطلوبات والفائض املتراكم من عمليات التأمين

52,916,686
360,617,635
47,854,240
461,388,561

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

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

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

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

1,524,150
177,698,654
179,222,804

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

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

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

9,123,402

15,650,806

9,709,810

12,026,508

حقوق املساهمين

170,099,402

167,894,123

146,561,282

127,007,454

مجموع مطلوبات وحقوق املساهمين
هامش املالءة املالية

179,222,804
125%

183,544,929
114%

156,271,092
85.20%

139,033,962
69%

2018

2017

2016

2015

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

328,002
167,589
196,439
)(190,514
5,821

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

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

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

مطلوبات املساهمين

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

تحسن هامش املالءة املالية لشركة اتحاد الخليج ليصل إلى  %125حيث تجاوز الحد األدنى املطلوب والوضع املتوقع لعام
 2019زيادة بنسبة .%5
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تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 1028م

الفقرة ( - )7املعلومات املالية ألصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها خالل خمس سنوات:
فيما يلي جداول توضح النتائج املالية املقارنة إلصول وخصوم الشركة ونتائج األعمال لخمس سنوات ،حيث
حققت الشركة خالل العام 2018م أرباح صافية وقدرها  5,749,801ريال سعودي.

قائمة املركز املالي كما في  13ديسمبر 1038م
البيان
قائمة املركز املالي (باآلالف)
موجودات عمليات التأمين:
النقد وما في حكمه
أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة
موجودات أخرى
مجموع موجودات عمليات التأمين
موجودات املساهمين:
النقد وما في حكمه
وديعة نظامية
موجودات أخرى
مجموع موجودات املساهمين
مجموع املوجودات
مطلوبات عمليات التأمين:
ذمم دائنة
إحتياطيات فنية
مطلوبات أخرى
مجموع مطلوبات عمليات التأمين
مطلوبات وحقوق املساهمين:
مطلوبات املساهمين
حقوق املساهمين
مجموع مطلوبات وحقوق املساهمين
مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين
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2018م

2017م

1036م

1035م

1034م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

20,601
130,076
310,712
461,389

57,210
101,977
239,778
398,965

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

690114
930605
1160141
1870081

910748
3050751
1060605
4050305

1,524
22,500
155,199
179,223
640,611

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

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

710378
110000
440856
3190014
5160336

670035
110000
860078
3750091
5800398

52,917
360,618
50,505
464,040

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

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

360810
1550501
114,759
1870081

330787
1870146
3060071
4050305

310017 9,710 15,651 9,123
3170007 146,561 167,894 170,099
3190014 156,271 183,545 179,223
5160336 554,597 582,510 640,611

590115
3350868
3750091
5800398

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 1028م

قائمة الدخل للسنة املنتهية في  13ديسمبر1038م
البيان
قائمة الدخل (باآلالف)
قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض املتراكم املعاد إصدارها

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة
صافي أقساط التأمين املكتسبة
عمولة إعادة التأمين
إيرادات أخرى
مجموع اإليرادات
إجمالي املطالبات املدفوعة
صافي املطالبات املتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
مصاريف أخرى
مجموع التكاليف واملصاريف
فائض (عجز) من عمليات التأمين
قائمة دخل املساهمين :
إيرادات استثمارات املستثمرين
مصروفات عمومية وإدارية
صافي ربح (خسارة) الفترة

2018م

2017م

1036م

1035م

1034م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

328,002
167,589
28,011
11,137
206,737
)(105,371
)(99,660
)(19,612
)(82,500
)(201,772
5,821

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

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

1140915
3130075
140159
100961
3760196
()1040500
()800578
()370785
()510160
()3530611
140771

1430817
1070485
430044
395
1480714
()1030177
()3860465
()180549
()430413
()1560415
()70733

10151
()10843
50750

2,655
)(6,069
27,177

10664
)(4,656
22,334

30367
()330305
310158

40091
()10670
()60189

الفقرة ( - )8تضمن تقرير املراجعيين القانونيين حول القوائم املالية للعام 1038م لفت اإلنتباه إلى:
اإليض ـ ـ ــاحات  3و(52ب) حول املعلومات املالية األولية املوجزة املرفقة؛ لدى الش ـ ـ ــركة ص ـ ـ ــافي أرص ـ ـ ــدة مدينة
قائمة بمبلغ  53.33مليون ريال س ــعودي من ش ــركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة املش ــاريع القابض ــة ،املس ــاهم
الرئيسـ ـ ـ ي في الش ـ ــركة .لم يتم تس ـ ــوية ص ـ ــافي الذمم املدينة حتى تاريخ تقرير قائمة املركز املالي األولية املوجزة.
تس ــعى ش ــركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة املش ــاريع القابض ــة لبيع أس ــنمنا في الش ــركة لتس ــوية ص ــافي الذمم
املدينة ،وقد حص ـ ـ ـ ــلت الش ـ ـ ـ ــركة على املوافقة الالزمة من الجنات التنظيمية لبيع هذه األس ـ ـ ـ ــنم وهي في طور
تحديد مس ـ ـ ــار العمل املناس ـ ـ ــب لبيع هذه األس ـ ـ ــنم .وبناءا على ذلك ،ترى إدارة الش ـ ـ ــركة أن هذا املبلغ س ـ ـ ــيتم
تحصيله في الوقت املناسب.
ً
وبناء على ذلك ،ترى إدارة الشركة أنه سيتم جمع هذا املبلغ في الوقت املناسب .واستنتاجنا هو إستنتاج
غير متحفظ فيما يتعلق بهذه املسألة.
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تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 1028م

الفقرة ( - )9التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
الجدول أدناه يوضح إجمالي أقساط التأمين املكتتبة للشركة خالل الفترة املنتهية في  05ديسمبر 2018م من
عمليات التأمين داخل اململكة وقدره  328,001,675ريال ،كما أنه ال يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج
اململكة.
الفروع :
فروع الشركة
السنة
2018
2017
2016
2015

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

املنطقة الشرقية
ريال سعودي

املنطقة الوسطى ريال
سعودي

املنطقة الغربية ريال
سعودي

اإلجمالي

131,217
183,266
194,581
111,077

164,073
125,784
41,739
60,927

32,712
50,577
41,055
52,921

328,002
359,627
277,376
224,925

القطاعات التشغيلية:
القطاع
الصحي
املركبات
البحري
املمتلكات
النندس ي
الحوادث العامة
املجموع
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2018
120,347
156,424
15,344
13,871
9,526
12,490
328,002

2017
132,848
159,048
24,330
18,244
10,099
15,059
359,627

2016
59,285
128,489
35,338
425,18
10,952
18,127
6277,37

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 1028م

2015
100041
810014
180791
160977
15,590
21,499
224,925

الفقرة ( - )30إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات
أعلنتها الشركة.
 بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل العام ( 328,002 )GWPالف ريال ،مقابل  359,627الف ريال للعام السابق
وذلك بإنخفاض قدره  ،%9وبلغ صافي أقساط التأمين املكتتبة ( )NWPخالل العام  203,671الف ريال ،مقابل 8534533
الف ريال للعام السابق ،وذلك بإنخفاض قدره .%6
 بلغ صافي أقساط التأمين املكتسبة خالل العام املالي املنتهي في 2018م  167,996ألف ريال ،مقابل  209,183ألف ريال
للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره .%20
 بلغ صافي املطالبات املتحملة خالل العام  105,371الف ريال ،مقابل  101,034ريال للعام السابق ،وذلك بإرتفاع قدره
.% 3.0
 بلغ مجموع اإليرادات خالل العام املالي املنتهي في 8352م  196,846الف ريال مقابل  260,138ألف ريال للعام السابق،
وذلك بإنخفاض قدره .%24
 بلغ فائض/عجز عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) فائض بقيمة
 54825الف ريال ،مقابل فائض بقيمة  824322الف ريال للعام السابق.
 بلغ صافي الربح قبل الزكاة  34333الف ريال ،مقابل  834533الف ريال للعام السابق.
 بلغ ربح السنم  0.38ريال ،مقابل  1.81ريال للعام السابق.

الفقرة ( - )33إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أعدت هذه القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ( )IFRSوليس وفقا ملعايير املحاسبة املتعارف عليها في
اململكة العربية السعودية.

وتعتقد الشركة بأنه ال يوجد تغييرات جوهرية في حال إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد
ً
التقارير املالية عوضا عن إعدادها حسب املعايير املحاسبية املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية.
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الفقرة ( - )31سياسة الشركة في توزيع األرباح:
تستند سياسة الشركة في توزيع األرباح إلى ما نص عليه الباب الثامن من النظام األساس للشركة ،وذلك على الوجه التالي:

ً
أوال :توزيع األرباح:
توزع أرباح الشركة بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى وذلك وفق الضوابط التالية:

ّ
تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة.
.3

 .1تج ّنـب ( )%83من األربــاح الصـ ـ ـ ـ ــافيــة لتكوين احتيــاطي نظــامي ،ويجوز للجمعيــة العــامــة العــاديــة وقف هــذا التجنيــب متى بلغ
اجمالي االحتياطي ( )%533من رأس املال املدفوع.
 .1للجمعية العامة العادية عند تحديد نصـ ـ ــيب األسـ ـ ــنم في صـ ـ ــافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي
يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين.
 .4يخصص بعد ما تقدم نسبة من األرباح الصافية توزع على املساهمين على أن ال تقل عن  %3من رأس املال.
 .5إذا كانت مكافآة أعض ــاء مجلس اإلدارة نس ــبة معينة من أرباح الش ــركة ،فال يجوز أن تزيد هذه النس ــبة على  %53من ص ــافي
األرباح ،وذلك بعد خص ـ ـ ـ ــم اإلحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا ألحكام النظام ونظام الش ـ ـ ـ ــركة األس ـ ـ ـ ــاس ،وبعد
توزيع ربح على املس ـ ـ ـ ـ ــاهمين ال يقــل عن  %3من رأس مــال الش ـ ـ ـ ــركــة املــدفوع ،على أن يكون إس ـ ـ ـ ــتحقــاق هــذه املكــافــآة وفقــا
للضــوابط الصــادرة بهذا الشــان .ويجوز للشــركة توزيع أرباح مرحلية على مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربع ســنوي وفقا
للضوابط الصادرة عن هيئة السوق املالية.

ً
ثانيا :إستحقاق األرباح:
يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على املساهمين ،أو قرار مجلس اإلدارة
القاض ي بتوزيع أرباح مرحلية ،ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع ،على أن ينفذ القرار وفقا ملا هو منصوص عليه في
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة ،وتكون أحقية األرباح ملالكي
ُ
األسنم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق ،وتبلغ الشركة هيئة السوق املالية دون تأخير بأي قرارات
لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعنا على املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة ،وفقا
للتعليمات التي تصدرها الجنة املختصة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة ملؤسسة النقد العربي السعودي.
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الفقرة ( - )31وصف ألنشطة أدوات الدين:
 ال توجد أي مصلحة في فئة األسنم ذات األحقية في التصويت ألي شخص حيث لم نبلغ عن ذلك من قبل املساهمينخالل السنة املالية املنتهية في  05ديسمبر 8352م.
 ال توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهمفي أسنم أو أدوات دين الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  05ديسمبر 8352م.
 ال توجد أية قروض على الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  05ديسمبر 8352م. ال توجد خالل السنة املالية املنتهية في  05ديسمبر 8352م أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أومذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه
الشركة مقابل ذلك.
 ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات الدين القابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقاكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منعتها الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  05ديسمبر 8352م.
 ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد خالل السنة املالية املنتهية في 05ديسمبر 8352م.
 ال يوجد أي إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. ال يوجد أي بيان أو ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات منشأة ملصلحة موظفي الشركة. لم تقم الشركة ببيع أي من عقاراتها ،ولم يتم إبراء ذمة أيا من مديني الشركة من ألتزاماتهم ،ولم يصدر املجلس ايتفويضات عامة أو غير محددة املدة.
 -ال توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.
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الفقرة ( - )34مجلس اإلدارة:
يتكون مجلس إدارة الشركة من ( )2تسعة أعضاء ،منهم خمسة أعضاء غير تنفيذيين وثالثة أعضاء مستقلين وعضو تنفيذي،
ويتمثل دور مجلس اإلدارة في وضع الخطط االستراتيجية للشركة وتنفيذها ،واإلشراف على أنشطة الشركة وتقديم الرؤية
والقيادة في هذا اإلطار ،وتنتهي دورة املجلس الحالية في تاريخ 8352-55-58م.
ُ
ومع عدم اإلخالل بالصالحيات املقررة للجمعية العامة ،فقد أعطي مجلس اإلدارة في النظام األساس ي للشركة أوسع الصالحيات
إلدارة الشركة بما يحقق أغراضنا.
ونوضح هنا واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:

 انتخاب اإلدارة التنفيذية واإلشراف عليها:


يكون ملجلس اإلدارة الصالحية النتخاب أو تعيين كافة الرؤساء التنفيذيين املطلوبين ،تحديد مكافآتهم ،ووصف
واجباتهم ،عزل أي مسؤول تم تعيينه واإلشراف عموما على إدارة الشركة.



ينتخب مجلس اإلدارة رئيسا ملجلس اإلدارة ونائبا لرئيس مجلس اإلدارة وأمينا (سكرتيرا) ملجلس اإلدارة.



يحدد مجلس اإلدارة مكافأة رؤساء الشركة التنفيذيين بموجب توصية من لجنة الترشيحات واملكافآت.



يحدد املجلس أيضا مستوى املكافآت املناسب لبقية أعضاء اإلدارة التنفيذية.

 تحديد وإدارة املخاطر الرئيسية:



يحدد مجلس اإلدارة ويستعرض مع اإلدارة التنفيذية املخاطر الرئيسية التي تواجننا الشركة فى أداء عملنا.
يحرص مجلس اإلدارة على ضمان تنفيذ ُ
النظم املالئمة كما يتخذ اإلجراءات والخطوات الضرورية إلدارة تلك
املخاطر.



يجوز ملجلس اإلدارة تفويض لجنة أو أكثر كي تتلقى تقييمات اإلدارة وردودها بشأن تلك املخاطر ،وتقدم توصياتها
وتقاريرها إلى مجلس اإلدارة بشأنها.

ّ
 تبني عملية التخطيط االستراتيجي




يجتمع مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية في كل سنة مالية ملناقشة التخطيط االستراتيجي للشركة حيث يقومان
سويا بتحديد االتجاهات والفرص واملخاطر املستقبلية.
يقدم املجلس اقتراحات لتطوير استراتيجية الشركة كما يراجع مجلس اإلدارة ويعتمد كافة استراتيجيات األعمال
للشركة والتي ّ
طورتها اإلدارة التنفيذية.

 تقييم واعتماد القرارات املالية
يراجع مجلس اإلدارة النتائج املالية والتشغيلية للشركة كما يراجع مجلس اإلدارة ّ
ويقيم ويعتمد تخصيصات املوارد املالية
الكبيرة واالستثمارات الرأسمالية ،ويراجع أيضا مجلس اإلدارة ّ
ويقيم ويعتمد املوازنة التخطيطية للشركة والتوقعات
املستقبلية.

P a g e 18 | 52

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 1028م

 تطوير إرشادات حوكمة الشركة
ّ
يطور مجلس اإلدارة النهج الكلي لحوكمة الشركة ويراجع بصفة دورية أهداف الشركة وسياساتها املتصلة
باملسؤولية االجتماعية.



 تقييم اإلدارة التنفيذية وإحالل الخلف
يجري مجلس اإلدارة مراجعة سنوية ألداء اإلدارة التنفيذية للشركة بهدف التحقق من قيادة الشركة بأفضل
صورة تخدم مصالحنا طويلة املدى.



ﯾقوم المجلس بإجراء تقييم سنوي ألداء الرئيس التنفﯾذي للشركة من أجل ضمان توفير أفضل قﯾادة للشرﮐة
علﯽ المدى الطوﯾل والقصﯾر.



يجب على مجلس اإلدارة وضع تقرير سنوي حول تخطيط اإلحالل الوظيفي .بناء على توصية من لجنة الترشيحات
واملكافآت يقوم مجلس اإلدارة بأكمله بترشيح وتقييم الخلفاء املحتملين ملنصب الرئيس التنفيذي .يجب على
الرئيس التنفيذي للشركة في كافة األوقات إتاحة توصياته وتقييماته حول املرشحين املحتملين لخالفته باإلضافة
إلى استعراض ألية خطط تطويرية ألولئك املرشحين.



 تقييم الرقابة على اإلدارة التنفيذية
يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة ،وتنظيم إجراءات التشغيل الخاصة بها ،ومراقبتها واإلشراف عليها
والتأكد من قيامنا بالواجبات املوكلة إليها ،ولتحقيق ذلك؛ على املجلس:
•
•
•
•
•
•
•
•

تطوير السياسات اإلدارية واملالية الالزمة.
التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفقا للسياسات املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
اختيار وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة ،واإلشراف على عمله.
تعيين مدير وحدة أو قسم التدقيق الداخلي أو املدقق الداخلي وإقالته وتحديد مكافآته إن وجدت.
عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية الستكشاف التقدم في العمل وأي عوائق ومشاكل تتعلق به،
ومراجعة ومناقشة املعلومات املنمة فيما يتعلق بأعمال الشركة.
وضع معايير ألداء اإلدارة التنفيذية بما يتفق مع أهداف واستراتيجية الشركة.
استعراض وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية.
وضع خطط التعاقب إلدارة الشركة.
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الفقرة ( - )35أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:
أ .أعضاء مجلس اإلدارة واللجان من داخل املجلس:
م

االسم

صفة العضوية في املجلس و/أو
عضوية اللجان املنبثقة في شركة اتحاد
الخليج للتأمين التعاوني

5

عبد العزيز علي التركي

 رئيس مجلس اإلدارة

8

خليفة دخيل الضبيب

0

أحمد علي الشدوي

3

عبد العزيز الرقطان

3

منير هاشم البورنو

 عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت

الخبرات

 رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

 عضو مجلس إدارة شركة
نسما للمقاوالت املحدودة

 رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج
القابضة

 عضو مجلس إدارة شركة نماء
لخدمات الشحن املحدودة

 دكتوراة فخرية في األداب
اإلنسانية – الجامعة
اللبنانية األمريكية بلبنان

 33عام

 رئيس مجلس إدارة شركة روابي القابضة.

 عضو مجلس األمناء بالجامعة
اللبنانية األمريكية

 رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم

 بكالوريوس إدارة أعمال
من جامعة واشنطن –
أمريكا.

للمقاوالت املحدودة

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
 رئيس اللجنة التنفيذية
 عضو
واملكافآت

الترشيحات

لجنة

 مالك وشريك في شركة الضبيب والسليم

 نائب رئيس الغرفة التجارية
والصناعية باملنطقة الشرقية

 ماجستير هندسة مدنية
جامعة واشنطن – أمريكا

 عضو مجلس إدارة في شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

 رئيس مجلس إدارة شركة
املشروعات السياحية شمس
– شركة مساهمة سعودية

هندسة
 بكالوريوس
مدنية من جامعة والية
كلورادو – أمريكا

 مالك مؤسسة خليفة الضبيب

 عضو لجنة اإلستثمار

 شريك في شركة نسما للمواد الغذائية

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة بشركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

 رئيس لجنة اإلستثمار
 عضو اللجنة التنفيذية

 ماجستير في إدارة األعمال
من جامعة واشنطن –
أمريكا

 33عام

 عضو مجلس إدارة املؤسسة
العامة للسكة الحديد
 عضو مجلس إدارة بشركة
الخدمات العمالية

 عضو مجلس إدارة بشركة الخليج للتدريب
والتعليم.

علوم
 بكالوريوس
تخصص نظام معلومات
من جامعة متشيجان –
أمريكا

 32عام

 شنادة جامعة هارفارد في
اإلدارة العليا الرئاسية

 العضو املنتدب بشركة الفلك للمعدات
والتجنيزات اإللكترونية
 رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد شركات
املقاوالت السعودية
 رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الباحة
القابضة
 عضو مجلس إدارة شركة الظنران لإلعمار
 عضو مجلس إدارة بشركة العناية والعلوم
الطبية
 رئيس مجلس إدارة شركة الفلك للخدمات
العمالية
 عضو
واملكافآت

 عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

 عميد شؤون الطالب بجامعة
امللك فند للبترول واملعادن

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب

 رئيس مجلس إدارة شركة
عبدالعزيز الرقطان وشركاؤه
للتجارة والصناعة

 عضو اللجنة التنفيذية

 عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 عضو لجنة اإلستثمار

 رئيس مجلس إدارة شركة بيت الخليج
لإلستشارات

الترشيحات

لجنة

 عضو مجلس إدارة الغرفة
التجارية والصناعية باملنطقة
الشرقية
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو لجنة املخاطر

 شريك ومدير شركة ارثر
اندرسون -البحرين واملنطقة
الشرقية.
 عضو مجلس إدارة ورئيس
لجنة املراجعة بشركة أبناء
عبدهللا الخضري

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

 بكالوريوس تجارة من
جامعة األزهر – مصر
 دراسات عليـا  AMPمن
جامعة هارفورد – أمريكا
 عضو املجمع العربي
للمحاسبين القانونيين
 زميل املجمع العربي
للمحاسبين القانونيين
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 35عام

 32عام

م

االسم

صفة العضوية في املجلس و/أو
عضوية اللجان املنبثقة في شركة اتحاد
الخليج للتأمين التعاوني

3

إبراهيم عبدهللا املطرف

 عضو مجلس اإلدارة

3

زياد فؤاد الصالح

2

أيهم محمد اليوسف

 عضو مجلس اإلدارة

2

فواز طالل التميمي

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو لجنة املراجعة
 رئيس لجنة املخاطر

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت

الخبرات

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبناء
عبدهللا الخضري

 وكيل محافظ النيئة العامة
لإلستثمار

 بكالوريوس إدارة بجامعة
أريزونا – أمريكا

 02عام

 عضو لجنة املراجعة بشركة أبناء عبدهللا
الخضري.

 الرئيس التنفيذي لشركة
مركز التجارة السعودي
العالمي القابضة
 عميد شئون األساتذة
واملوظفين و أستاذ العالقات
واملنظمات الدولية بجامعة
امللك فند

 ماجستير في األقتصاد من
جامعة دنفر – أمريكا

 عضو مجلس إدارة بشركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني
 رئيس مركز بئر الخير لإلستشارات
اإلقتصادية

 دكتوراه في العلوم
السياسية من جامعة
شمال اريزونا  -أمريكا

 مدير إدارة الدراسات
والصناعية
اإلقتصادية
بمعند البحوث بجامعة امللك
فند
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو لجنة اإلستثمار

 عضو مجلس إدارة بشركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني
 عضو مجلس إدارة بشركة عبدالقادر
املنيدب وأوالده
 عضو مجلس إدارة شركة مجموعة سليمان
الحبيب للخدمات الطبية القابضة

 مؤسس وعضو بمجلس
شباب االعمال باملنطقة
الشرقية

 بكالوريوس إدارة أعمال
من جامعة ميامي كورال
– أمريكا

 عضو مجلس إدارة شركة
أموال لالستثمار  ،الكويت

 ماجستير في إدارة األعمال
من الجامعة الدولية
بجينيف  -سويسرا

 88عام

 عضو مجلس إدارة بشركة كابالت الرياض
 عضو مجلس إدارة بشركة مطاعم
الرومانسية
 عضو مجلس إدارة  JP Morganالسعودية
 عضو مجلس إدارة الشركة املتحدة للسكر
 عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة
 ،مصر
 عضو مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة
 ،الكويت
 عضو مجلس إدارة إتحاد الخليج القابضة
– البحرين
 عضو مجلس االدارة في شركة السعودية
للتسويق (اسواق املزرعة)

 املشرف العام على صندوق
التنمية العقارية

 عضو مجلس االدارة في الشركة السعودية
لتمويل املساكن.

 الرئيس التنفيذي لشركة
البالد

 بكالوريوس إدارة صناعية
من جامعة امللك فند
للبترول واملعادن

55
سنوات

 الرئيس التنفيذي لشركة رؤيا
كابيتال
 مدير عام بصندوق HSBC
 رئيس
واملكافآت

لجنة

الترشيحات

 عضو اللجنة التنفيذية
 عضو لجنة املخاطر

 عضو مجلس إدارة بمجموعة شركات
أنتيلي
 عضو مجلس إدارة بشركة اندسور
السعودية للحديد
 عضو مجلس إدارة التميمي والسيهاتي
للنقليات
 عضو مجلس إدارة شركة أبناء علي عبدهللا
التميمي القابضة
 عضو مجلس إدارة بشركة الخليج
لإلستثمار اإلسالمي
 عضو مجلس إدارة بمستشفى السالم
 عضو مجلس إدارة بشركة عنان إسكان
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 ال يوجد

 بكالوريوس إدارة وتسويق
من جامعة والية
كاليفورنيا  -أمريكا

2
سنوات

ب .عضوية اللجان من خارج املجلس:
م

االسم

عضوية اللجان املنبثقة في
شركة اتحاد الخليج للتأمين
التعاوني

5

عبدهللا العوهلي

 رئيس لجنة املراجعة

8

خالد املعمر

 عضو لجنة املراجعة

0

وائل عياش

 عضو لجنة املراجعة

 مدير عام بشركة سنشومر
الشرق األوسط

4

عبدالعزيز النعيم

 عضو لجنة اإلستثمار

 العضو املنتدب ،ميار كابيتال

الوظائف السابقة

املؤهالت

الخبرات

 العضو املنتدب وعضو مجلس
إدارة في مجموعة التميمي
السعودية ملدة  53سنوات حتى
نوفمبر 8332م.
 املدير العام لشركة الزامل
للبالستيك

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

 33عام

الوظائف الحالية












الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة
التغليف البالستيكية –
البحرين
عضو مجلس إدارة ببنك الخليج
لإلستثمار األول – البحرين
عضو مجلس إدارة في شركة
مويا القابضة.
رئيس لجنة املراجعة بشركة
اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.
عضو لجنة املراجعة واإللتزام
ولجنة املخاطر ببنك الخليج
لإلستثمار األول  -البحرين
الرئيس التنفيذي لشركة
السعودي النولندي املالية
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة
املراجعة بشركة املتقدمة
للبتروكيماويات
عضو لجنة املراجعة بشركة
اتحاد الخليج للتأمين.









 عضو مجلس إدارة في كال من:
o
o
o
o
o

كبير مراجعيين في شركة آرثر
أندرسون حتى عام 8333م.
مدير عالقات عامة بالبنك
السعودي النولندي8333 .
رئيس الخدمات املصرفية
للشركات واملؤسسات في
املنطقة الشرقية ببنك ساب.
8333
مدير عام البنك السعودي
النولندي للمنطقة الشرقية
مدير التدقيق بشركة إرنست
ينج
مدير تدقيق بشركة آرثر
أندرسون

 املدير التنفيذي بشركة يريم
املحدودة

جي أي بي كابيتال
شركة الصناعات الكيميائية
األساسية
دي  0كابيتال
مجموعة عبدالرحمن التركي
أتكو
شركة صندوق الصناديق

 بكالوريوس محاسبة من جامعة
امللك فند للبترول واملعادن.
5223

 بكالوريوس إدارة أعمال من
جامعة والية واشنطن – أمريكا.
5220
 دبلوم علوم إدارة أعمال
ومحاسبة من كلية كالرك -
أمريكا5225 .
 زمالة املحاسبة األمريكية
 AICPAمن أمريكا8330 .
 درجة البكالوريوس في العلوم
اإلدارية بتخصص املالية مع
تخصص مصاحب في اإلقتصاد من
جامعة  ،MITبالواليات املتحدة
األمريكية.

 83عام

 85عام

 16عام

 شنادة محلل مالي معتمد ""CFA
وذلك في عام 8333م.

* تم إنضمام السيد /عبدالعزيز النعيم لعضوية اللجنة بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت في إجتماعنا بتارخ 8352/55/85م ،وموافقة مجلس اإلدارة في قراره بالتمرير بتاريخ
8352/55/88م ،والحصول على عدم ممانعة املؤسسة بتاريخ 8352/58/52م
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الفقرة ( - )36تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:
م
5
8
0
3
3
3
3
2
2

تصنيف العضوية
(تنفيذي /غير تنفيذي /مستقل)

اسم العضو

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

رئيس مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي
نائب رئيس مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو غير تنفيذي
عضو مستقل

الفقرة ( - )37اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام املالي 1038م ،وتواريخ انعقادها ،وسجل
الحضور لكل اجتماع:
عدد االجتماعات ( )5اجتماعات خالل العام 1038م
االجتماع األول
8352/35/85م
حضر

االجتماع الثاني
8352/30/53م
حضر

االجتماع الثالث
8352/33/52م
حضر

5
8
0
3
3
3
3
2

االجتماع الرابع
8352/58/52م
حضر

حضر

5

خليفة دخيل الضبيب

حضر

حضر

حضر

حضر

-

4

أحمد علي الشدوي

حضر

حضر

حضر

حضر

أناب الرئيس التنفيذي

5

عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

منير هاشم عبدالرزاق البورنو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

إبراهيم عبدهللا إبراهيم املطرف

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

-

حضر

حضر

حضر

-

1

أيهم محمد عبدهللا اليوسف

حضر

حضر

حضر

-

حضر

4

2

فواز طالل علي التميمي

حضر

-

حضر

-

أناب رئيس املجلس

1

م األسم
عبد العزيز عبدالرحمن التركي

زياد فؤاد فهد الصالح

االجتماع الخامس

8352/58/03م

اإلجمالي

الفقرة ( - )38كبار التنفيذيين بالشركة ومؤهالتهم وعدد سنوات الخبرة:
م اإلسم
5

منير هاشم البورنو

8

عبدهللا سعيد آل حارث

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

 عضو مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لشركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني باإلضافة لعضوية
عدد من اللجان (عضو اللجنة
التنفيذية  -عضو لجنة املخاطر -
عضو لجنة اإلستثمار).

 شريك ومدير شركة ارثر اندرسون.
 عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة
بشركة أبناء عبدهللا الخضري.

 بكالوريوس تجارة من جامعة األزهر –
مصر

 32عام

 دراسات عليـا  AMPمن جامعة هارفورد
– أمريكا
 عضو املجمع
القانونيين
زميل املجمع العربي للمحاسبين القانونيين
العربي

 رئيس مجلس إدارة شركة بيت الخليج
لإلستشارات.
 املدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية
واملنطقة الوسطى بشركة اتحاد
الخليج للتأمين التعاوني

املؤهالت

الخبرات

 مدير مطالبات السيارات – مالذ للتأمين
 مشرف معاينين  -التعاونية

 بكالوريوس إدارة اعمال – جامعة امللك
فيصل
 الزمالة العليا في التأمين – املعند
البريطاني للتأمين
 دبلوم تأمين الحياه – لوما
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للمحاسبين

 53عام

م اإلسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

* تم إستالم عدم ممانعة مؤسسة النقد على
تعيين السيد /عبدهللا آل حارث في منصب
املدير العام للشركة في تاريخ 8352/30/53م.

املؤهالت

الخبرات

 دبلوم التأمين الصحي – لوما
 دبلوم سيارات

0

محمود موفق عبيدات

 املدير املالي املكلف بشركة اتحاد
الخليج للتأمين التعاوني

 محاسب – الشركة السعودية للتأمين

 بكالوريوس علوم مالية ومصرفية

 3سنوات

3

هشام محمد عبد املجيد

 مدير إعادة التأمين املكلف بشركة
اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 مساعد مدير إعادة التأمين – اتحاد الخليج

 بكالوريوس لغة انجليزية وآدابها

 55عام

 تقني اعادة تامين – شركة التأمين االسالمية
العاملية

 الشنادة املننية في علوم التأمين – معند
البحرين لعلوم التأمين

3

حمدان محمود شاهين

 مدير إدارة الرقابة الداخلية بشركة
اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 مدير التدقيق الداخلي – اكسترا

 بكالوريوس محاسبة

 مدقق رئيس ي – شركة طالل أبو غزالة
 مدقق حسابات – ارثر اندرسون

ACPA 

3

محمد عارف علي خان

 مدير إدارة املخاطر بشركة اتحاد
الخليج للتأمين التعاوني

 نائب مدير التدقيق الداخلي –شركة سيترا
للكيماويات

3

فؤاد عباس الحسيني

 نائب املدير العام /املدير املركزي
لإلكتتاب بشركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

 85عام

ASIP 
 بكالوريوس تجارة

 58عام

ACA 
ACPA 

(تنتهي خدماته مع الشركة في
تاريخ 8352/33/53م).
2

خلود عبدالوهاب العنزي

 مدير إدارة املوارد البشرية بشركة
اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

2

هدى محمد املهيدب

 مدير إدارة العناية بالعمالء بشركة
اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

53

منصور جواد البشر

 املدير املركزي للمطالبات بشركة
اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

55

عبداملنعم عبدهللا البوعلي

 رئيس قسم التأمين الطبي بشركة
اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

58

عبدهللا محمد آل شرف

 مدير قسم النندسة – العاملية للتأمين العام

 بكالوريوس هندسة طيران

 نائب املدير العام – مجموعة الخليج للتأمين

 الزمالة العليا في التأمين – املعند
البريطاني للتأمين

 مشرفة خدمة عمالء – والء للتأمين التعاوني

 بكالوريوس هندسة حاسب آلي

 منندسة نظام – ارامكو السعودية

 دبلوم برمجة كمبيوتر

 خدمة عمالء – والء للتأمين التعاوني

 بكالوريوس نظم معلومات إدارية

 83عام

 52عام

 فني تقنية كمبيوتر – الجريس ي
 2سنوات

 مساعدة في قسم إعادة التأمين – والء
للتأمين التعاوني
 مدير عمليات تأمين السيارات – سايكو

 بكالوريوس هندسة الكترونيات

 53عام

 بكالوريوس هندسة حاسب آلي

 53عام

 قائد فريق – التعاونية للتأمين
 مدير االكتتاب – متاليف
 مدير االكتتاب الطبي -اتحاد الخليج
 املدير الطبي – والء للتأمين التعاوني

(تنتهي خدماته مع الشركة في
تاريخ 8352/30/83م).

 مديرنقاط البيع بشركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

 مدير االئتمان والحسابات املدينة – مالذ
للتأمين

 بكالوريوس محاسبة

 50عام

 الشنادة املتقدمة في املحاسبة واملالية

 مدير فرع – البريد السعودي

50

هاشم محسن العطاس

 مدير إدارة تقنية املعلومات بشركة
اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

53

محمد حسين آل طليلي

 املدير اإلقليمي للمنطقة الغربية

 رئيس تقنية معلومات – التيسير العربية

 دكتوراه في تقنية املعلومات

 مدير تقنية املعلومات – اكسيوم تيلكوم

 ماجستير نظم معلومات إدارية

 52عام

 بكالوريوس تقنية معلومات
 بكالوريوس علوم كمبيوتر
 كاتب إداري
 مساعد إداري
 مدير املوارد البشريه
 مدير إداري
 مشرف نقاط البيع باملنطقة الغربيه
والجنوبية
 نائب املدير اإلقليمي باملنطقة الغربية
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 دبلوم ثانوي تجاري تخصص (إدارة
مكتبيه)
 درجة البكالريوس كلية العلوم
اإلدارية تخصص (إدارة عامة)

 53سنوات

الفقرة ( - )39اللجان املنبثقة:
تتكون اللجان املنبثقة من خمسة لجان وفيما يلي وصف مختصر إلختصاصات ومهامها واجتماعات ومكافآت كل لجنة.

 -3لجنة املراجعة
 وصف مختصر لدور اللجنة:
تقوم لجنة املراجعة بمساعدة مجلس اإلدارة في دوره اإلشرافي فيما يتعلق ُبنظم املحاسبة واملراجعة الخارجية (مراجع
الحسابات الخارجي) والداخلية (إدارتي التدقيق الداخلي واإللتزام) ونظم رفع التقارير املالية عموما ،باإلضافة الى ضمان
االلتزام بالقوانين واللوائح املطبقة على شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وااللتزام بالنظم واللوائح الداخلية لسلوك
الشركة .وكذلك تقوم اللجنة بمساعدة مجلس اإلدارة في تحديد مدى قبول املخاطر املسموح بها في إدارة الشركة وتحديد
ومراقبة إدارة املخاطر الرئيسية للشركة بصفة منتظمة.
 إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور خالل العام 1038م:
عدد االجتماعات ( )6اجتماعات خالل العام 1038م
االجتماع األول
1038/03/13م

االجتماع الثاني
1038/03/13م

االجتماع الثالث
1038/01/34م

االجتماع الرابع
1038/01/39م

االجتماع الخامس
1038/04/38م

االجتماع السادس
1038/05/03م

االجتماع السابع
1038/07/10م

 5عبدهللا العوهلي
 8وائل عياش

االجتماع الثامن
1038/30/13م

م األسم

صفة
العضوية

اإلجمالي

رئيس اللجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

-

حضر

7

عضو

حضر

حضر

-

حضر

حضر

-

-

-

4

عضو

-

-

حضر

حضر

حضر

-

حضر

حضر

5

 0خالد املعمر
 3إبراهيم املطرف

 مكافآت أعضاء اللجنة عن العام املالي 1038م:
م األسم
5
8
0
3

عبدهللا العوهلي
وائل عياش
خالد املعمر
إبراهيم املطرف

املجموع

املكافآت الثابتة التي تم رصدها عن العام املالي
1038م (عدا بدل حضور الجلسات)**
60,000
50,000
50,000
-

بدل حضور الجلسات

املجموع

24,000
21,000
12,000
7,500

84,000
71,000
62,000
7,500

160,000

64,500

224,500

** تخضع ملوافقة وإعتماد الجمعية العامة ملساهمي الشركة .وقد اعتمد مجلس اإلدارة في تحديد مكافآت أعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية على سياسة الشركة الخاصة بمكافآت أعضاء
املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية واملعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 8352/33/82م( .الفقرة ( )88من هذا التقرير  -سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية).

 -1اللجنة التنفيذية
 وصف مختصر لدور اللجنة:
الغرض الرئيس ي من اللجنة التنفيذية هو مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ خطط وسياسات وقرارات املجلس االستئمانية
واالستراتيجية واملولدة بما يتفق مع رؤية املنظمة ورسالتها ومبادئها التوجيهية .اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ إرادة
املجلس ،مع مستوى مناسب من املدخالت من املجلس قبل اتخاذ القرارات ،والتمثيل املناسب للخطاب إلى املجلس،
والتصويت من قبل املجلس عند االقتضاء ،توجيه عملية االختيار واإلشراف والتقييم للرئيس التنفيذي ،باإلضافة إلى تقديم
استعراض األداء السنوي للرئيس التنفيذي للمجلس.
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 إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور خالل العام 1038م:
عدد االجتماعات ( )6اجتماعات خالل العام 1038م
االجتماع األول
1038/04/36م

االجتماع الثاني
1038/08/31

االجتماع الثالث
1038/09/15م

5
8
0
3
3

االجتماع الرابع
1038/31/39م

خليفة الضبيب
عبدالعزيز التركي
أحمد الشدوي
منير هاشم البورنو
فواز التميمي

االجتماع الخامس
1038/31/16م

األسم

االجتماع السادس
1038/31/10م

م

اإلجمالي

رئيس اللجنة

حضر

-

حضر

حضر

حضر

-

4

عضو

حضر

حضر

-

حضر

حضر

حضر

5

عضو

-

-

حضر

حضر

حضر

حضر

4

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

6

عضو

حضر

حضر

-

-

حضر

-

1

صفة
العضوية

 مكافآت أعضاء اللجنة عن العام املالي 1038م:
م

األسم

املكافآت الثابتة التي تم رصدها عن العام
املالي 1038م (عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات

املجموع

-

6,000

6,000

-

7,500

7,500

-

6,000

6,000

-

9,000

9,000

-

4,500

4,500

33,000

33,000

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

 -1لجنة الترشيحات واملكافآت
 وصف مختصر لدور اللجنة:
تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بمساعدة مجلس اإلدارة في دوره اإلشرافي فيما يتعلق بتحديد األفراد املؤهلين ليصبحوا
أعضاء مجلس إدارة وتقديم توصياتها للمجلس حول املرشحين من قبل أصحاب املصلحة ،باإلضافة إلى توصياتها إلى مجلس
اإلدارة ملرشحي كل لجنة من لجان املجلس .كما تشرف اللجنة على كافة األمور املتعلقة بمكافأة كل عضو مجلس ومسؤول
تنفيذي .كما يكون للجنة دور في تحسين إطار حوكمة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ومراجعة النيكل التنظيمي والتحقق
السنوي من إستقاللية أعضاء املجلس وإعتماد الوصف الوظيفي لنم وإقتراح سياسات املكافآت وعضوية مجلس اإلدارة.
 إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور:
عدد االجتماعات ( )30اجتماعات خالل العام 1038م
االجتماع األول
8352/35/53م

االجتماع الثاني
8352/38/83م

االجتماع الثالث
8352/30/53م

االجتماع الرابع
8352/33/52م

االجتماع الخامس
8352/33/53م

االجتماع السادس
8352/32/38م

االجتماع السابع
8352/32/53م
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االجتماع الثامن
8352/55/85م

5
 8خليفة دخيل الضبيب
 0عبدالعزيز الرقطان
فواز التميمي

االجتماع التاسع
8352/58/50م

األسم

االجتماع العاشر
8352/58/53م

م

صفة
العضوية
رئيس اللجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

30

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

30

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

30

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 1028م

اإلجمالي

 مكافآت أعضاء اللجنة عن العام املالي 1038م:
املكافآت الثابتة التي تم رصدها عن العام
املالي 1038م (عدا بدل حضور الجلسات)
-

بدل حضور
الجلسات

املجموع

15,000

15,000

 1خليفة الضبيب

-

15,000

15,000

 1عبدالعزيز الرقطان

-

15,000

15,000

45,000

45,000

م األسم
 3فواز التميمي

املجموع

 -4لجنة إدارة املخاطر
 وصف مختصر لدور اللجنة:
يتمثل الندف الرئيس ي للجنة إدارة املخاطر في مساعدة مجلس اإلدارة في تحديد املخاطر التي قد تعرض الشركة للخطر
والحفاظ على بيانات مخاطر مقبولة للشركة واإلشراف على نظام إدارة املخاطر وتقييم فعاليتها وتحديد استراتيجية شاملة
إلدارة مخاطر الشركة ومراجعة سياسات إدارة املخاطر.
 إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور عن العام املالي 1038م:
عدد االجتماعات  )1( -اجتماعات خالل العام 1038م
م األسم
االجتماع األول
صفة العضوية االجتماع األول
االجتماع الثاني
3
1
1

اإلجمالي

8352/30/53م

8352/53/53م

8352/35/53م

رئيس اللجنة

حضر

حضر

حضر

1

منير هاشم البورنو

عضو

حضر

حضر

حضر

1

فواز التميمي

عضو

-

حضر

-

3

إبراهيم املطرف

 مكافآت أعضاء اللجنة عن العام املالي 1038م:
م األسم
3
 1منير هاشم البورنو
 1فواز التميمي
املجموع
إبراهيم املطرف

املكافآت الثابتة التي تم رصدها عن العام
املالي 1038م (عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات

املجموع

-

4,500

4,500

-

4,500

4,500

-

1,500

1,500

10,500

10,500

 -5لجنة اإلستثمار
 وصف مختصر لدور اللجنة:
الغرض األساس ي من لجنة االستثمار هو مساعدة مجلس اإلدارة في صياغة االستثمار ومراجعة تنفيذه على أساس ربع سنوي،
ومراجعة أداء كل فئة من فئات األصول ،ومراقبة املخاطر اإلجمالية لسياسة االستثمار وتقديم تقرير مراجعة األداء إلى مجلس
اإلدارة ،باإلضافة إلى ذلك ،تساعد لجنة االستثمار مجلس اإلدارة في ضمان امتثال األنشطة االستثمارية اإلجمالية ملتطلبات
"الئحة االستثمار" الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وأي قوانين وأنظمة أخرى معمول بها.
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 إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور عن العام املالي 1038م:
صفة العضوية

م

األسم

3
1
1
4
5

أحمد الشدوي
خليفة دخيل الضبيب
منير هاشم البورنو
زياد الصالح
عبدالعزيز النعيم *

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو
عضو

عدد االجتماعات ( )1اجتماعات خالل العام 1038م
االجتماع األول
االجتماع الثالث
االجتماع الثاني
8352/58/83م
8352/53/38م
8352/30/52م
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
-

اإلجمالي
1
1
1
1
3

* تم إنضمام السيد /عبدالعزيز النعيم لعضوية اللجنة بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت في إجتماعنا بتارخ 8352/55/85م ،وموافقة مجلس اإلدارة في قراره بالتمرير
بتاريخ 8352/55/88م ،والحصول على عدم ممانعة املؤسسة بتاريخ 8352/58/52م

 مكافآت أعضاء اللجنة عن العام املالي 1038م:
األسم

م

املكافآت الثابتة التي تم رصدها عن العام املالي
1038م (عدا بدل حضور الجلسات)
-

3

أحمد الشدوي

1

خليفة دخيل الضبيب

-

1

منير هاشم البورنو

-

4

زياد الصالح

-

5

عبدالعزيز النعيم

-

املجموع

بدل حضور الجلسات

املجموع

4,500
4,500
4,500
4,500
3,000

4,500
4,500
4,500
4,500
3,000

21,000

21,000

الفقرة ( - )10الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة العام املالي 1038م:
يتضمن الجدول التالي بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين التي إنعقدت خالل العام املالي 8352م ،وبيان بأسماء أعضاء
مجلس اإلدارة الحاضرين لنذه الجمعيات:
م

االسم

5
8
0
3
3
3
3
2
2

عبد العزيز عبدالرحمن التركي – رئيس مجلس اإلدارة
خليفة دخيل الضبيب – نائب رئيس مجلس اإلدارة
أحمد علي الشدوي – عضو غير تنفيذي
عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان – عضو غير تنفيذي
منير هاشم عبدالرزاق البورنو – عضو تنفيذي
إبراهيم عبدهللا إبراهيم املطرف – عضو مستقل
زياد فؤاد فهد الصالح – عضو غير تنفيذي
أيهم محمد عبدهللا اليوسف – عضو مستقل
فواز طالل علي التميمي – عضو مستقل
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سجل الحضور
اجتماع الجمعية العامة الغير
عادية 1038/06/18م
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 1028م

املجموع
3
3
3
3
3
3
3

الفقرة ( - )13الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة التي
قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة:
وافق مجلس اإلدارة في إجتماعه بتاريخ 8352/58/52م على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت بتعيين جنة مستقلة مننية -
شركة (بروتيفتي)  -لعمل إطار عام ومعايير لتقييم األداء وتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة العليا بالشركة،
حيث قامت الشركة املكلفة بتطبيق هذه املعايير للعام املالي 8352م ،وكجزء من منمة الشركة املكلفة بهذا العمل معرفة (املعلومات
الشخصية) عن رؤساء اإلدارات واألقسام الرئيسية بالشركة من أجل تحديد املكافآت وفقا لتقييم أداء اإلدارة العليا بنهاية عام
8352م ،ومراجعة الرواتب مقارنة بحالة سوق العمل في ذلك الوقت.

الفقرة ( – )11سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية:
اعتمد مجلس اإلدارة في تحديد مكافآت أعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية على سياسة الشركة الخاصة بمكافآت أعضاء
املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية واملعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 8352/33/82م .وقد تضمنت هذه السياسة
القواعد واملعايير التالية في منح املكافآت:

املادة الرابعة من السياسة :قواعد ومعايير منح املكافآت
أ -القواعد واملعايير العامة:
دون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحنما التنفيذية ونظام الشركة األساس ،يراعى عند تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
واللجان واإلدارة التنفيذية القواعد واملعايير التالية:
 )5أن تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت.
 )8أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع إختصاصات عضو املجلس أو عضو اللجنة أو التنفيذي واألعمال واملسؤوليات التي يقوم بها ويتحملنا ،باإلضافة إلى
األهداف املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقنا خالل السنة املالية ،وبما يحقق األنسجام مع إستراتيجية الشركة وأهدافنا.
 )0ربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة على املدى الطويل.
تحدد املكافآت بناء على مستوى الوظيفة ،واملنام واملسؤوليات املنوطة بشاغلنا ،واملؤهالت العلمية والخبرات العملية واملنارات ومستوى األداء.
)3
 )3االنسجام مع حجم وطبيعة املخاطر لدى الشركة.
 )3إذا تبين أن املكافأة قد تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمنا عضو مجلس اإلدارة أو أي من اللجان أو اإلدارة التنفيذية ،فإنه يتم إيقاف صرفنا أو
إتخاذ اإلجراءات النظامية نحو إستردادها في حال تم صرفنا.
 )3أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملنارة الالزمة إلدارتها.
 )2اآلخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمنا وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.
 )2أن تكون املكافآة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ولجان وتنفيذيين ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.
 )53يتم تحديد املكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات واملكافآت عند التعيينات الجديدة.
 )55يراعى األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد املكافآت.

ب -مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان:
)5
)8
)0

)3
)3
)3

يحدد النظام األساس ي للشركة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،حيث يقوم مجلس اإلدارة بإقتراح مكافآت األعضاء بناء على توصية لجنة الترشيحات
واملكافآت ،ومن ثم يتم إعتماد املكافآت بعد موافقة الجمعية العامة عليها.
تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا مالية أو عينية أو نسبة معينة من صافى األرباح ،ويجوز الجمع بين
إثنين أو أكثر من هذه املزايا.
يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ ( )5334333مائة ألف ريال سعودي والحد األعلى ملجموع ما يحصل عليه العضو من
مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ ( 3334333ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا نظير عضويته في مجلس اإلدارة شاملة للمكافآت اإلضافية في حالة
مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة ،وذلك وفق الضوابط التي تضعنا الجنات املختصة.
تزيد مكافأة رئيس مجلس اإلدارة عن مكافأة العضو بمبلغ ( )5334333مائة ألف ريال سعودي .
يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين نسبة من األرباح التي تحققنا الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
يمنح أعضاء اللجان الذين ليسوا أعضاء بمجلس اإلدارة مكافأة سنوية كما يلي:
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املنصب
رئيس اللجنة

مبلغ املكافأة
مكافأة سنوية وبحد أقص ى مبلغ ( )600000ستون ألف ريال سعودي.

عضو اللجنة

مكافأة سنوية وبحد أقص ى مبلغ ( )500000خمسون ألف ريال سعودي.

 )3تحدد بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة كما يلي:
البدل املقرر
 1000ريال
 3500ريال
 1000ريال

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

)2
)2
)53
)55
)58

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

ج -مكافآت كبار التنفيذين:
)5
)8
)0
)3

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

الفقرة ( - )11العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت:
املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية خالل عام 8352م ،جاءت منسجمة مع سياسة املكافآت املعتمدة من قبل الجمعية بتاريخ
8352/33/82م ،وال يوجد أي إنحراف عن هذه السياسة.

الفقرة ( - )14مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي 1038م:
اعتمد مجلس اإلدارة في تحديد مكافآت أعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية على سياسة الشركة الخاصة بمكافآت أعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية
واملعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 8352/33/82م( .الفقرة ( )88من هذا التقرير  -سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية).

م

اسم العضو

صفة العضوية في مجلس اإلدارة و اللجان
املنبثقة

3

عبد العزيز علي التركي

 رئيس مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي

1

خليفة دخيل الضبيب

1

أحمد علي الشدوي

4

عبد العزيز الرقطان

 عضو اللجنة التنفيذية

مجموع بدالت حضور
إجتماعات املجلس

بدالت
مجموع
حضور إجتماعات
اللجان

بيان ما قبضه أعضاء
املجلس بوصفهم عاملين
أو إداريين …

املكافآة السنوية التي تم
رصدها واملرتبطة بأداء
وتقييم كل عضو**

املجموع

15,000

7,500

-

200,000

222,500

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  -غير
تنفيذي
 رئيس اللجنة التنفيذية

12,000

25,500

-

100,000

137,500

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت
 عضو لجنة اإلستثمار
 عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي
 عضو اللجنة التنفيذية

12,000

10,500

-

100,000

122,500

 رئيس لجنة اإلستثمار
 عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي
 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت
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15,000

15,000

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 1028م

-

100,000

130,000

م

اسم العضو

صفة العضوية في مجلس اإلدارة و اللجان
املنبثقة

5

منير هاشم البورنو

 عضو مجلس اإلدارة  -تنفيذي
 عضو اللجنة التنفيذية

مجموع بدالت حضور
إجتماعات املجلس

15,000

 عضو لجنة املخاطر

بدالت
مجموع
حضور إجتماعات
اللجان

18,000

بيان ما قبضه أعضاء
املجلس بوصفهم عاملين
أو إداريين …

 2,829,724ريال

املكافآة السنوية التي تم
رصدها واملرتبطة بأداء
وتقييم كل عضو**

*

100,000

املجموع

2,962,724

 عضو لجنة اإلستثمار
عبدهللا

 عضو مجلس اإلدارة  -مستقل

6

إبراهيم
املطرف

7

زياد فؤاد الصالح

8
9

أيهم محمد اليوسف

 عضو مجلس اإلدارة  -مستقل

فواز طالل التميمي

 عضو مجلس اإلدارة  -مستقل

15,000

 عضو لجنة املراجعة

12,000

100,000

-

127,000

 رئيس لجنة املخاطر
 عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي
 عضو لجنة اإلستثمار

 عضو اللجنة التنفيذية
 رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت

9,000

4,500

-

100,000

113,500

12,000

-

-

100,000

112,000

6,000

21,000

100,000

-

127,000

 عضو لجنة املخاطر

111,000

املجموع

114,000

2,829,724

1,000,000

4,054,724

* يمثل هذا املبلغ مجموع ما تم قبضه خالل العام 1038م من رواتب وبدالت وتعويضات .بوصفه الرئيس التنفيذي للشركة.
** تخضع ملوافقة وإعتماد الجمعية العامة ملساهمي الشركة.

الفقرة ( - )15تعويضات و مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين عن العام املالي 1038م:
اعتمد مجلس اإلدارة في تحديد مكافآت أعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية على سياسة الشركة الخاصة بمكافآت أعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية
واملعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 8352/33/82م( .الفقرة ( )88من هذا التقرير  -سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية).
م

خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة

3

منير هاشم البورنو
عبدهللا الحارث
حمدان شاهين
محمد عارف
محمود موفق عبيدات

1
1
4
5
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مجموع املبالغ املدفوعة خالل العام 1038م من رواتب
وتعويضات وبدالت

مجموع املكافآت السنوية املرتبطة باألداء عن
العام 1038م.

 4,342,373ريال
املبلغ عبارة عن إجمالي املبالغ املدفوعة
خالل العام املالي 1038م من رواتب وبدالت
وتعويضات.

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 1028م

---

املجموع

 4,342,373ريال

الفقرة ( - )26العقود مع األطراف ذات العالقة:
 ال يوجد معامالت مع شركة إتحاد الخليج القابضة – البحرين وهي املساهم الوحيد الذي يملك  %80.3من أسنم الشركةوهو الشريك االستراتيجي للشركة .وال يوجد كبار مساهمين يمتلكون  %3أو اكثر تحتاج الشركة لوصف التعامل معنم.
 يوجد لدى الشركة بعض وثائق التأمين لشركات وممتلكات لبعض أعضاء مجلس اإلدارة وبعض التنفيذيين بالشركة. يوجد عقد توفير عمال ضيافة بين الشركة وأحد مدرائها – موضح بالجدول أدناه. علما بأنه قد تم الحصول على موافقة من الجمعية العامة السنوية للشركة في تاريخ 8352/33/82م على األعمال والعقوداملشار إليها أدناه.

ويوضح الجدول التالي العقود مع األطراف ذات العالقة:

(األرقام بالريال السعودي)

م

اسم الشخص املسؤول

صفته

نوع العقد

5

عبد العزيز علي التركي

رئيس مجلس إدارة

وثيقة تأمين مسئولية

سنة ميالدية قابلة للتجديد

8

عبد العزيز علي التركي

رئيس مجلس إدارة

وثيقة تأمين على املساكن

سنة ميالدية قابلة للتجديد

0

عبد العزيز علي التركي

رئيس مجلس إدارة

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

3

عبد العزيز علي التركي – مجموعة روابي

رئيس مجلس إدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

3

زياد فؤاد الصالح – مجموعة املهيدب

عضو مجلس إدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

زياد فؤاد الصالح – مجموعة املهيدب

عضو مجلس إدارة

عقد إيجار ملكاتب
الشركة – الفرع الرئيس ي

خمس سنوات ميالدية
قابلة للتجديد

1,270,500

3

زياد فؤاد الصالح

عضو مجلس إدارة

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

2

فواز التميمي – مجموعة التميمي

عضو مجلس إدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

2

فواز التميمي – التميمي والسيهاتي

عضو مجلس إدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

خليفة الضبيب – ضبيب والسليم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

53

خليفة الضبيب – مؤسسه خليفه دخيل الضبيب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عقد وثائق تأمين

سنة ميالدية قابلة للتجديد

55

حمدان شاهين

مدير إدارة التدقيق

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

58

محمد عارف

مدير إدارة املخاطر

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

50

فؤاد عباس الحسيني

نائب املدير العام لإلكتتاب

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

150774
5,853,929
1,237
837,516
124,260
30840
870
30600

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

1,319

عقد توفير عمال ضيافة

سنة ميالدية قابلة للتجديد

447,387

وثيقة تأمين سيارات

سنة ميالدية قابلة للتجديد

1,135

3

53
53
53

عبدهللا آل حارث
عبدهللا آل حارث
خلود العنيزي

املدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية
واملنطقة الوسطى
املدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية
واملنطقة الوسطى
مديرة املوارد البشرية

مدة العقد

قيمة العقد
718,198
72,615
500,552
1,230,318
3,279,630

الفقرة ( - )27آلية املوافقة على التعامالت مع أطراف ذات العالقة:
يبلغ عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة بما له من مصلحة شخصية في أي أعمال أو عقود تخص الشركة .ثم
تعرض هذه التعامالت مع األطراف ذات عالقة على مجلس اإلدارة للترخيص بها ملدة عام .وال يحق للعضو التصويت على
قرار مجلس اإلدارة .ومن ثم تعرض التعامالت على الجمعية العامة للموافقة عليها والترخيص بها لسنة ميالدية قابلة
للتجديد ،ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها بما للعضو من مصلحة شخصية في أي عمل أو عقود
تخص الشركة ،وال يحق للعضو التصويت على هذا البند في الجمعية العامة.
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الفقرة ( - )28وصف املصالح املباشرة وغير املباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة
الجدول التالي يوضح التغير في املصالح املباشرة وغير املباشرة خالل السنة موضوع التقرير.
األعضاء وكبار التنفيذيين
أعضاء مجلس اإلدارة
عبد العزيز علي التركي
عبد العزيز عبد الرحمن الرقطان
خليفة دخيل محمد الضبيب
أحمد علي أحمد الشدوي


زياد فؤاد الصالح



(من ذوي العالقة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده)



فواز طالل التميمي
(من ذوي العالقة لشركة التميمي)



إبراهيم عبدهللا املطرف
منير هاشم البورنو
أيهم محمد اليوسف
كبار التنفيذيين
منير هاشم البورنو
عبدهللا سعيد آل حارث
محمود موفق عبيدات
هشام محمد عبد املجيد
حمدان محمود شاهين
محمد عارف علي خان
فؤاد عباس الحسيني
خلود عبدالوهاب العنيزي
عبداملنعم عبدهللا البوعلي
هدى محمد املهيدب
منصور جواد البشر
هاشم محسن العطاس
محمد حسين الطليلي
عبدهللا محمد آل شرف

نوع امللكية

امللكية في بداية
العام

امللكية في نهاية
العام

صافي
التغير

نسبة التغير %

مباشرة

227,454

227,454

-

-

مباشرة

681

681

-

-

مباشرة

1,363

1,363

-

-

مباشرة

2,605

2,605

-

-

مباشرة

681

681

-

-

غير مباشرة

245,999

245,999

-

-

مباشرة

681

681

-

-

غير مباشر

481,499

481,499

-

-

مباشرة

681

681

-

-

مباشرة

681

681

-

-

مباشرة

681

681

-

-

مباشرة

681

681

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الفقرة ( - )29أسماء كبار املساهمين ونسبة التملك لكل واحد منهم في أسهم الشركة:
شركة إتحاد الخليج القابضة (الشريك االستراتيجي) وهو املساهم الوحيد الذي يملك  %80.3من اسنم الشركة ،وال يوجد كبار
مساهمين يمتلكون  %3أو اكثر في اسنم الشركة.
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الفقرة ( - )30املدفوعات النظامية:
نوضح املدفوعات النظامية املستحقة واملدفوعة املتعلقة بالزكاة أو الضرائب أو رسوم أو أية مستحقات أخرى تكبدتها الشركة
وفيما يلي تفاصيلنا:
 املدفوعات النظامية مستحقة السداد:
يوجد على الشركة مدفوعات نظامية مستحقة ولم تسدد حتى نهاية السنة املالية موضوع التقرير حسب الجدول أدناه مبلغ
( 345084533ريال سعودي).
 املدفوعات النظامية املدفوعة:
بلغت املدفوعات النظامية خالل السنة موضوع التقرير واملنتهية في  05ديسمبر 2018م ( 8243254323ريال) حسب الجدول
التالي:
إسم الجهة املدفوع لها

املبالغ املدفوعة 1038

مصلحة الزكاة والدخل

3901450876

509330159

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

5,151,329

-

املدفوعات الحكومية

1,654,950

-

رسوم مكتب العمل والجوازات  +وزارة التجارة

مؤسسة النقد العربي السعودي

1,179,135

716,085

رسوم اإلشراف وهي خمسة باأللف من األقساط

مجلس الضمان الصحي التعاوني

1,128,579

504,712

رسوم اإلشراف  %5من صافي األقساط

السوق املالية السعودية  -تداول

20,000

-

إتفاقية إدارة سجل املساهمين

500

-

ألغراض الدمج

هيئة السوق املالية

1300718

-

رسوم

إجمالي الدفعات

1805930097

703110356

الهيئة العامة املنافسة
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املبالغ املستحقة  1038سبب الدفع

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 1028م

حسب قانون الزكاة والضريبة السعودي (زكاة +
ضريبة إستقطاع  +ضريبة القيمة املضاقة)
حسب قانون املؤسسة العامة للتأمينات
اإلجتماعية.

الفقرة ( - )31العقوبات والجزاءات والقيود املفروضة على الشركة:
العقوبة /الجزاء/
التدبير اإلحترازي/
القيد اإلحتياطي



لفت نظر



إنذار نهائي

أسباب املخالفة

الجهة املوقعة
للمخالفة

سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل

وجود عدد من مؤسسة النقد قامت إدارة الشركة بتزويد املؤسسة بخطة تصحيحية تغطى جميع املالحظات التي
املخالفات التي قامت العربي السعودي تم رصدها على الشركة ،نذكر منها ما يلي:
بها الشركة فيما يخص

-5
-8

وتمويل اإلرهاب وعدم

-0

مكافحة غسل األموال
إلتزامنا

باألنظمة

واللوائح ذات العالقة.

-3
-3

-3

وجود

عدد

من

املخالفات التي قامت
بها الشركة تخالف
أحكام وأنظمة ولوائح
املؤسسة.
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تم إنشاء وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالشركة.
تم العمل على تطوير النظام التقني للشركة ليتالئم مع املتطلبات النظامية فيما
يخص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
تم التعاقد مع أكثر من معند إحترافي ومركز تدريب متخصص في مجال مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وتم عمل خطة تدريبية شاملة لجميع موظفي
الشركة واإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة واللجان املنبثقة.
تم العمل على تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب واتخاذ التدابير املعززة
الالزمة لتالفي وقوع الشركة في مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تم تحديث دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كما تم
اإللتزام بجميع تعاميم املؤسسة وجميع الجنات الرقابية فيما يخص مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
تم تعيين عدد من املوظفين الجدد في إدارة الرقابة الداخلية وتم إدراج مراجعة
مكافحة غسل األموال ضمن برنامج املراجعة وخطة العمل املعتمدة من لجنة
املراجعة.

مؤسسة النقد قامت إدارة الشركة بتعيين جنة استشارية متخصصة في مجال حوكمة الشركات
العربي السعودي وتطبيق لوائح الجنات الرقابية (شركة  (PWCملراجعة الئحة الحوكمة الداخلية
للشركة باالضافة الى مراجعة دليل اإلجراءات إلدارتي التدقيق الداخلي واإللتزام،
لضمان إلتزام الشركة بتطبيق جميع لوائح وتعليمات الجنات الرقابية وتنفيذها.
وقد تم تزويد املؤسسة في تاريخ 8352/58/03م بنتائج التقييم الذي قامت به
شركة  PWCعلى اإلجراءات التصحيحية التي طبقتها الشركة لضمان إلتزامنا وعدم
تكرار مالحظات املؤسسة ،حيث تم التأكيد من جنة شركة  PWCعلى أن شركة
اتحاد الخليج قامت بمعالجة جميع املخالفات التي تم رصدها من املؤسسة ،وأن
الشركة ملتزمة بتطبيق جميع أنظمة وتعليمات املؤسسة.
كما تم تحديث دليل الحوكمة الداخلية للشركة باإلضافة إلى دليل اإلجراءات
إلدارتي التدقيق الداخلي واإللتزام ،وقد تم تزويد املؤسسة بنسخة من حوكمة
الشركة الداخلية املحدثة من قبل شركة  PWCوالذي تم إعتماده من مجلس إدارة
الشركة.

تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة عن العام المالي 1028م

الفقرة ( - )32الهيكل التنظيمي للشركة
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الفقرة ( - )33العقود املبرمة:
-5

-8

-0
-3
-3
-3
-3
-2
-2
-53
-55
-58
-50
-53
-53
-53
-53
-52
-52

السوق املالية السعودية (تداول) :تم تجديد العقد مع تداول إلدارة سجل املساهمين للعام 8352م ،لتقديم خدمات األعمال الخاصة بتسجيل
األسنم وحفظنا وصيانتها وتحديث سجالتها وتسجيل تحويالتها ونقل امللكية ملساهمي الشركة وفقا لألنظمة واللوائح واإلجراءات املطبقة ،وتسري
هذه االتفاقية ملدة عام ميالدي واحد إعتبارا من تاريخ السريان وتجدد تلقائيا ملدة أو مدد مماثلة بنفس الشروط واألحكام ما لم يخطر أحد
الطرفين غير ذلك قبل ثالثين يوما من إنتهائها.
شركة نجم لخدمات التأمين :تم تجديد التعاقد تلقائيا مع شركة نجم لخدمات التأمين وهو عقد تقديم خدمات معاينة الحوادث املرورية التي
تقع داخل نطاق الحدود اإلدارية للمدن في اململكة العربية السعودية فقط ،وتحديد املسؤولية وتقدير األضرار وعمل التسعيرات الالزمة وسحب
املركبات املتضررة إلى أماكن اإلصالح وفق املصرح لنا به والتي يكون عميل الشركة طرفا فيها ،وكذلك تحويل بيانات السيارات لوثائق التأمين
املصدرة بالشركة إلى نظام املرور ،ومدة هذا العقد سنة ميالدية واحدة ويتجدد تلقائيا ملدة سنة أخرى ما لم يطلب أحد الطرفين فسخه أو
تعديله قبل تسعين يوما من انتهائه.
العقود مع وسطاء التأمين وإعادة التأمين :تتجدد العقود تلقائيا مع وسطاء التأمين وإعادة التأمين ما لم يبلغ أحد الطرفين اآلخر برغبته في
إنهاء التعاقد.
إتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين :تتجدد العقود تلقائيا مع شركات إعادة التأمين ما لم يبلغ أحد الطرفين اآلخر برغبته في إنهاء
التعاقد.
عقود مع مقدمي الخدمة لعمالء التأمين الصحي للشركة باململكة العربية السعودية :تتجدد العقود تلقائيا مع مزودي الخدمة الصحية في
اململكة ما لم يبلغ أحد الطرفين اآلخر برغبته في إنهاء التعاقد.
عقود مع ورش وشركات خدمات السيارات لخدمة عمالء تأمين املركبات باململكة ككل :تتجدد العقود تلقائيا مع ورش وشركات خدمات
السيارات ما لم يبلغ أحد الطرفين اآلخر برغبته في إنهاء التعاقد.
التعاقد مع شركة متخصصة في مجال تقنية املعلومات والبرامج (.)AIMS
عقد شركة هال :للقيام بمنمة حفظ وتخزين امللفات الخاصة بالشركة ،وتتجدد العقود تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين اآلخر برغبته في إنهاء
التعاقد.
عقد بروتيفيتي :تقديم اإلستشارة بخصوص تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة من املجلس واملدراء التنفيذيين.
مؤسسة علم املكننة لتقنية املعلومات :تقوم بتقديم اإلستشارات التقنية الخاصة بتطوير منتجات الشركة وخطوات العمل الفنية.
شركة بيت التأمين – (تأميني) :تقديم خدمات البيع اإللكتروني ملنتجات الشركة  Aggregatorsوتتجدد العقود تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين
اآلخر برغبته في إنهاء التعاقد.
شركة عناية الوسيط – (تأمينك) :تقديم خدمات البيع اإللكتروني ملنتجات الشركة  Aggregatorsوتتجدد العقود تلقائيا ما لم يبلغ أحد
الطرفين اآلخر برغبته في إنهاء التعاقد.
بيت التمويل الكويتي – مستشار مالي ألغراض الدمج ،وتنتهي العالقة التعاقدية بمجرد اإلنتهاء من مشروع الدمج.
العنزي وشركاه – مستشار قانوني ألغراض الدمج ،وتنتهي العالقة التعاقدية بمجرد اإلنتهاء من مشروع الدمج.
برايس ووتر هاوس كوبر – مستشار مالي ألغراض الدمج ،وتنتهي العالقة التعاقدية بمجرد اإلنتهاء من مشروع الدمج.
برايس ووتر هاوس كوبر – مستشار بغرض مراجعة الحوكمة الداخلية للشركة وإدارتي الرقابة الداخلية واإللتزام.
منار سيجما – الخبير اإلكتواري للشركة.
بيكر تيلي – أعمال محاسبية ألغراض الدمج ،وتنتهي العالقة التعاقدية بمجرد اإلنتهاء من مشروع الدمج.
إتفاقية الدمج مع الشركة األهلية :قامت الشركة بإعداد جميع الخطوات املالية والقانونية واملفترض إعدادها ألغراض إكتمال الدمج وتمت
املوافقة على التقييم والحصول على موافقة الجنات الرقابية ذات العالقة ،وقعت الشركة اتفاقية مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني (األهلية)
خالل عام  8352لالستحواذ على رأس مال الشركة بنسبة  ٪533عن طريق تبادل األسنم سنم واحد مقابل كل  5.33303سنم في األهلية بقيمة
أسمية  53ريال سعودي لكل سنم .وخالل الفترة الالحقة إلى  05ديسمبر  ،8352وافق مساهموا شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني على الدمج
املقترح في اجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد في  88جمادى األولى 5333هـ ( 82يناير 8352م) .في حين تم رفض عرض اإلندماج من قبل
مساهمي الشركة األهلية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد في تاريخ  50جمادى الثانية 5333هـ ( 52فبراير .)8352
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الفقرة ( - )34السجالت املحسابية:
تم إعداد القوائم املالية للشركة للسنة املنتهية في  05ديسمبر 8352م ،وفقا ملعايير التقارير املالية الدولية وليس وفقا
للمعايير املحاسبية املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية.
ومع ذلك فإن التأثير على القوائم املالية نتيجة لذلك يعتبر غير جوهري .وتحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية منفصلة لكل
من عمليات التأمين واملساهمينَّ ،
تقيد اإليرادات واملصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر املحاسبية ذات العالقة ،ويتم
تحديد أساس توزيع املصاريف الناشئة عن العمليات املشتركة من قبل اإلدارة وتعتمد من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

الفقرة ( - )35الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر:








حوكمة املخاطر.
املخاطر املالية.
املخاطر اإلستراتيجية.
املخاطر التشغيلية.
مخاطر إدارة رأس املال.
املخاطر املتعلقة بمشروع الدمج مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني.
املخاطر املتعلقة باعتماد املعايير الدولية الجديد إلعداد التقارير املالية.

فيما يلي شـ ـ ـ ــرح مختصـ ـ ـ ــر لحوكمة الشـ ـ ـ ــركة فيما يتعلق باملخاطر التي واجهتها الشـ ـ ـ ــركة خالل العام املالي 1038م وكيف تم
تحييدها والتخفيف منها ،بمتابعة لجنة إدارة املخاطر ومجلس اإلدارة ،والتي نوردها كما يلي:
أوال :حوكمة املخاطر:
تتمثل حوكمة املخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية املقررة ،و التي تستخدم النيكل
التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية ،وتتركز فلسفة الشركة في قبول املخاطر املقبولة واملعروفة والتي تتوافق مع الخطة
اإلستراتيجية املتعلقة بإدارة وقبول املخاطر واملعتمدة من مجلس اإلدارة.
تتعرض الشركة ملخـاطر التأمين ،إعادة التأمين ،املتطلبات النظامية ،اإلئتمان ،السيولة ،العمالت األجنبية ،أسعار العموالت،
ومخاطر السوق.
 هيكل إدارة املخاطر:
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ،تقييم ،متابعة ،ومراقبة املخاطر.
 مجلس اإلدارة:
مجلس اإلدارة هو املسئول األول عن حوكمة املخاطر بالشركة ،من خالل الرقابة املركزية ،حيث يقدم املجلس التوجيه
واملوافقات الالزمة لالستراتيجيات والسياسات من أجل تحقيق أهداف الشركة املحددة واملعروفة.
 اإلدارة العليا:
اإلدارة العليا هي الجنة املسؤولة عن العمليات اليومية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية في حدود تعريف الشركة للمخاطر
املذكورة مسبقا من خالل التوجيه واملراقبة.
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 لجنة املخاطر وإدارة املخاطر:
إدارة املخاطر هي جنة رقابة داخلية مستقلة ،تعمل على الحفاظ على مراقبة العوامل الخارجية والداخلية والتنسق مع
األقسام األخرى داخل الشركة وبشكل مستمر ،لخلق ثقافة الوعي باملخاطر ،ودعم ورصد سياسات وإجراءات تطبيق األخطار
املقبولة واملعتمدة لتحييد املخاطر املقبولة للشركة.
 لجنة املراجعة وإدارة الرقابة الداخلية:
يتم مراجعة عمليات إدارة املخاطر في جميع أقسام الشركة سنويا ،من قبل إدارة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع إدارة املخاطر
في الشركة والذي يفحص كفاية وصحة اإلجراءات ،ومطابقتها والتزام الشركة بهذه اإلجراءات ،وتقوم إدارة الرقابة الداخلية
بمناقشة نتائج جميع التقييمات مع اإلدارة العليا ،وترفع تقاريرها إلى لجنة املراجعة.
الندف الرئيس ي من إدارة املخاطر املالية في إطار إدارة الشركة هو حماية الشركة من األحداث التي تعوق تحقيق استدامة
أهداف األداء املالي ،بما في ذلك عدم استغالل الفرص.
املخاطر التي تواجننا الشركة والطريقة التي يتم بها الحد من هذه املخاطر من قبل الشركة ملخصه أدناه:
ً
ثانيا :املخاطر اإلستراتيجية:
املخاطر االستراتيجية هي املخاطر املتعلقة بزيادة رأس املال ،وتنتج هذه املخاطر عن القرارات التجارية السلبية ،أو التنفيذ غير
السليم لتلك القرارات ،وتتمثل إدارة هذه املخاطر في التوفيق بين الندف االستراتيجي للشركة ،ووضع االستراتيجيات والحوافز،
وتخصيص املوارد لتحقيق تلك األهداف مع جودة التنفيذ .تحدد الشركة األهداف والرؤى وتناقش بشكل دوري خطة العمل
االستراتيجية لتحويل هذه األهداف االستراتيجية إلى أهداف عملية مع ضمان توافر املوارد لتحقيق تلك األهداف .ويتم إجراء
املراجعة الدورية لتقييم ومراقبة كل شكل من أشكال املخاطر ،مقابل األهداف املحددة مسبقا.
ً
ثالثا :املخاطر املالية:
 -3مخاطر أسعار العموالت:
تنشأ مخاطر أسعار العموالت نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت ،مما يؤثر على األرباح املستقبلية ،أو القيم العادلة لألدوات
املالية .تتعرض الشركة ملخاطر أسعار العموالت بشأن النقد وما في حكمه ،والودائع قصيرة األجل ،واالستثمارات املتاحة
للبيع ،واملحتفظ بها لتاريخ االستحقاق ،والوديعة النظامية .تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة
التغيرات في أسعار العموالت.
ليس على الشركة أي إلتزامات غير مرتبطة بعمولة.
استثمارات الشركة املرتبطة بعمولة وغير املرتبطة بعمولة وتواريخ استحقاقها كما في  13ديسمبر 1038م كما يلي:
استثمارات الشركة املرتبطة وغير املرتبطة بعمولة للشركة ألقل من سنة مبلغ وقدره مائتان وسته مليون ريال سعودي (833
مليون ريال) ،اكتر من خمس سنوات مبلغ سبعون مليون ريال سعودي ( 33مليون ريال) ،أستثمارات غير مرتبطة بعمولة مبلغ
وقدره ستة وثالثون مليون ريال سعودي ( 03مليون ريال ).
ال يوجد فرق جوهري بين إعادة التسعير وتواريخ االستحقاق باستثناء بعض االستثمارات املحتفظ بها لتاريخ االستحقاق والتي
تخضع ملعدالت عمولة على أساس (السايبور.)SIBOR
اإلستثمار الكلي كما في  05ديسمبر 8352م وصل إلى مبلغ مائتان وستة وسبعون مليون ريال ( 833مليون ريال) بقيم متغيرة
خالل السنة .والدخل الكلي الناتج من اإلستثمار خالل العام 8352م بلغ سبعة مليون وتسعمائة الف ريال ( 3.2مليون ريال).
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 -1مخاطر اإلئتمان:
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة
مالية .تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جنات معترف بها وذات سمعة ائتمانية جيدة .وتكمن
سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معنم على اساس االئتمان للتحقق والدراسة من الناحية
اإلئتمانية .إضافة إلى ذلك ،تتم مراقبة املبالغ املستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض
الشركة ملخاطر الديون املعدومة .فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الودائع ألجل والحسابات الجارية ،تقوم الشركة
بالتعامل فقط مع بنوك تجارية ذات مركز مالي قوي وتصنيف ائتماني جيد.
وتسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق الوكالء والوسطاء عن طريق وضع حدود االئتمان للعمالء األفراد
والسماسرة ومراقبة الديون غير املسددة .ال توجد تركيزات كبيرة من مخاطر االئتمان داخل الشركة .تحتفظ الشركة بأرصدتها
البنكية واستثماراتها طويلة األجل مع بنوك ذات تصنيف استثماري وائتماني جيد.
تتعامل الشركة مع معيدي تأمين ذو سمعة عاملية وتصنيف إئتماني جيد .ذو تصنيف إئتماني من نوع ( )BBBعلى األقل.
انضمت الشركة إلي السعودية للمعلومات اإلئتمانية (سمة) ،وعند الدخول في عقد تأمين ،يتم الحصول على موافقة املؤمن،
وفي حال مخالفة شروط اإلئتمان ،يحق للشركة اإلبالغ عن املؤمن إلى سمة.
الحد األقص ى للتعرض ملخاطر اإلئتمان على األصول املالية في  05ديسمبر 8352م هو  332مليون ريال( .كان في حدود 320
مليون ريال في 8353/58/05م).
هنالك مبلغ قيمته  05.3مليون ريال سعودي مستحق على (الشريك األستراتيجي) ،وهو أحد مساهمي الشركة بما نسبته
 . %80.3ويعتبر هذا املبلغ من الحسابات املستحقة في الوقت الراهن ،في حين أن  53.3مليون ريال سعودي سيتم دفعنا
مقابل اعتمادات شراء محفظة .وعليه يبلغ صافي مخاطر االئتمان  53.33ريال سعودي  .ولم يسدد الشريك اإلستراتيجي
املبلغ املذكور حتى تاريخ  03يونيو 8353م حسب ما التزم به ،وسبب ذلك مشاكل في السيولة ،وقد تقدم الشريك اإلستراتيجي
ملؤسسة النقد العربي السعودي وبتاريخ خالل يناير 8353م للحصول على موافقة (ساما) على بيع جزء من أسنمه في الشركة
لسداد املبلغ ،لذلك هنالك مخاطر تتعلق باسترداد كامل املبلغ وبسبب التأخير في دفع املبلغ أو جزء منه ،ومازالت الشركة
تتابع موضوع السداد مع هذا (الشريك األستراتيجي) .وقد تحصلت الشركة على موافقات من (ساما) ومن هيئة السوق املالية
لبيع أسنم هذا الشريك لسداد ما عليه من مديونية ،واآلن يقوم (الشريك األستراتيجي) بعمل إجراءات لبيع أسنمه من خالل
تعيين بنك سيكو في البحرين و البنك السعودي الفرنس ي في اململكة العربية السعودية.
قد اعطى (الشريك األستراتيجي) تعليمات الي البنك السعودي الفرنس ي خالل شنر يوليو من العام املالي  8352فيما يتعلق
بإجراءات بيع األسنم والخاصه بالحد االدنى للسعر والحد االقص ى لعدد االسنم خالل يوم واحد  ،وقد تمكن البنك السعودي
الفرنس ي ببيع بعض االسنم قبل انخفاض سعر السنم إلى ما دون الحد االدنى.
وكان الشريك االستراتيجي يتوقع تصحيحا في اوضاع السوق والذى لم يتم حتى االن و بالتالى فإن عملية بيع االسنم راكدة
منذ انخفاض األسعار .بناء على ذلك قد ينتج خطر يتعلق بإسترداد كامل املبلغ والذي من املمكن أن يتأخر.
إجمالي التعرض للصكوك ) 33.94مليون) منها حوالي  ٪ 23في األوراق املالية املحلية التي تخضع ملتطلبات النظام املحلية،
ومع ذلك  %35 ،من هذه الصكوك تصنيفنا اإلئتماني هو  BBBأو أعلى و  %53من هذه الصكوك صادرة من خالل مؤسسات
ذات صلة بالحكومة السعودية.
حسب إفادة إدارة الشركة بأن أرصدة املبالغ املستحقة املتأخرة الدفع ترجع إلى سببين:
 .5تم تعليق الرصيد املستحق على الشريك اإلستراتيجي كجزء من تحويل املحفظة.
 .8اإلسترداد البطيء من الحساب الحالي بسبب حالة السوق الراهنة.
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تقوم الشركة ايضا بمراقبة التصنيف اإلئتماني لالطراف ذو العالقة بإعادة التأمين لتقييم قوة االوراق املالية املتعلقة بإعادة
التأمين واتخاذ التدابير املناسبة لتخفيف املخاطر وذلك لتجنب أي خسارة مستقبلية من خالل إيقاف التعامل مع هذا النوع
ُ
من الشركات او عن طريق وضع ضوابط اخرى .خالل العام واجنت الشركة تدهورا فى التصنيف اإلئتماني ألحد االطراف ذو
العالقة بإعادة التأمين والذي يمتلك  %3من اجمالي اتفاقيات إعادة التأمين مع وجود صافي تعرض مبالغ مستحقه بمبلغ
 303,368ريال وذلك حتي تاريخ 05ديسمبر ،8352أن الشركة لم تخصص أي حصة لنذا الطرف اثناء اعداد اتفاقيات إعادة
التأمين للعام املالي  8352حتى انها توقفت عن اسناد اي اعمال خاصة بإعادة التأمين االختياري.
 -1مخاطر السيولة:
مخاطر السيولة ،وتعرف أيضا بمخاطر التمويل ،وهو الخطر الناتج عن عدم مقدرة الشركة على توفير االموال الكافية لسداد
التزاماتها املرتبطة بعقود التأمين .مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي في وقت مناسب ،أو بسعر
قريب من قيمتة العادلة .تتم مراقبة متطلبات السيولة بصفة دورية ،وتقوم اإلدارة بالشركة بالتأكد من توفر السيولة
الكافية ملواجنة أية ارتباطات عند نشوئها .لدى الشركة سيولة كافية ،وبالتالي ال تلجأ إلى االقتراض في سياق األعمال العادية.
إن كافة مطلوبات الشركة املالية تستحق السداد في غضون سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املالي .بلغ استحقاق أصول
الشركة في أقل من سنة واحدة مبلغ  335مليون ريال وأكثر من سنة بمبلغ  23مليون ريال .ليس على الشركة أي استحقاقات
مرتبطة بعمولة.
االلتزامات التعاقدية املستحقة ملدة  58شنرا في ديسمبر  8352بمبلغ  883مليون ريال سعودي ( 850ريال سعودي  05ديسمبر
 .)8353إن آجال استحقاق الشركة لاللتزامات التعاقدية ألكثر من  58شنرا كما في  05ديسمبر  8352هي ال ش يء (الش يء في
ديسمبر .)8353
يشير ما سبق إلى أن الشركة في وضع جيد ملطابقة تواريخ استحقاق األصول واملطلوبات الخاصة بها .كما أن الشركة تأخذ
بعين اإلعتبار نفس األمر مع أخذ أي أسنم أو مراكز ضمان دين لتجنب أي تأثير سلبي على هامش املالءة.
 -4مخاطر العمالت:
تمثل مخاطر العمالت املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي .تتم املعامالت
الرئيسية للشركة بالريـال السعودي  .تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر ملحوظة بسبب التقلبات في أسعار
الصرف األجنبي  ،وعليه ال تتعرض الشركة ملخاطر العمالت األجنبية.
جميع التزامات عمليات التأمين والتزامات حقوق املساهمين كانت بالريال السعودي كما فى  05ديسمبر 8352و  05ديسمبر
 ،8353وبالتالي ال تتعرض ملخاطر العمالت.
تم تصنيف أصول عمليات املساهمين كما في  05ديسمبر  8352خاضعة ملخاطر العمالت كنقد ومقابل نقدي بقيمة 34832
ريال سعودي ،تعادل ( 54235دوالر أمريكي) ،وإستثمارات متاحة للبيع بالعملة بقيمة  842084333ريال سعودي ،وتعادل
( 3284333دوالر أمريكي).
 -5مخاطر أسعار السوق:
إن مخاطر أسعار السوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة لألداة املالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ،سواء كانت هذه
التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه األداة املالية أو بالجنة املصدرة لنا أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات املالية
املتداولة بالسوق.تحد الشركة من مخاطر السوق من خالل تنويع محفظتها االستثمارية ومراقبة التطورات في السوق املالي.
لدى الشركة استثمارات في اسنم غير مدرجة ومسجلة بالتكلفة و أن سعر السنم لن يتتاثر اال فى حالة بيع االسنم او اعتباره
منخفض القيمة ونتيجة لذلك سوف تتأثر قائمة الدخل.
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خالل السنة  ،اتخذت الشركة بعض االستثمارات في صناديق االستثمار العقارية املتداوله والتي نتج عنها عوائد سلبية بسبب
تحركات اسعار السوق السلبية والرسوم املتعلقة باالكتتاب العام ألحد صناديق األستثمار العقارية املتداوله .قامت الشركة
بتصفية جميع استثماراتها باستثناء واحدة في صناديق األستثمار املشترك خالل العام لتجنب تقلبات أسعار السوق .كما في
نهاية العام  ،بلغ اجمالي التعرض لصناديق االستثمار العقارية املتداوله وصناديق االستثمار  52.2مليون ريال سعودي اي
حوالي  % 0من قاعدة املوجودات.
ً
رابعا :املخاطر التشغيلية:
 مخاطر التأمين:
املخاطر التشغيلية هي املخاطر املتعلقة باألنشطة التشغيلية للشركة ،وفي قلب املخاطر التشغيلية هي تلك املخاطر التي تنشأ
من عقد التأمين .إن املخاطر املدرجة تحت عقد التأمين تتمثل في احتمالية وقوع الحدث املؤمن عليه مع عدم امكانية تحديد
القيمة الناتجة من املطالبة كما هو الحال في طبيعة عقود التأمين ،فإن هذه املخاطر عشوائية الحدوث وغير متوقعة .إن
املخاطر الرئيسية التي تواجننا الشركة من هذه العقود هي وقوع الحدث املؤمن عليه ومبلغ املطالبة .يمكن تقليل مخاطرة
الشركة في الخسائر بتنويع هذه املخاطر في محفظة واسعة من العقود بحيث تقلل من اثرها فيما لو وقع الحدث بشكل منفرد.
ان االجراءات والسياسات املتعلقة باالقساط واالكتتاب وحدودهما ،ووضوح صالحيات االكتتاب هي التي تنظم بشكل دقيق
االشخاص املخولين واملسؤولين الختيار عقود التأمين واعادة التأمين ووفقا ألية ظروف ويتم التأكد من تطبيق هذه النظم
بشكل دوري كما تتم مراقبة التطورات في السوق العالمي واالقليمي واملحلي إذا ما تطلب األمر ،ويتم التفاعل مع هذه
التطورات وترجمتها الى أسس االكتتاب .تراقب الشركة تركيز مخاطر التأمين بشكل أساس ي حسب فئة النشاط .التركيز الرئيس ي
يكمن في القطاعات الطبية واملركبات.
تراقب الشركة أيضا تركيز املخاطر من خالل تقييم املخاطر املتعددة التي يتم تغطيتها في نفس املوقع الجغرافي .بالنسبة ملخاطر
الفيضانات أو الزالزل  ،يتم تصنيف مدينة كاملة كموقع واحد .بالنسبة ملخاطر الحرائق واملمتلكات  ،يعتبر املبنى ّ
املعين واملباني
املجاورة  ،التي يمكن أن تتأثر بحادث مطالبة واحدة  ،موقعا واحدا .وباملثل  ،بالنسبة للمخاطر البحرية  ،تعتبر املخاطر
املتعددة املشمولة في رحلة سفينة واحدة بمثابة خطر واحد أثناء تقييم تركيز املخاطر .تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض
ملخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع سياسة إعادة التأمين الخاصة بها لتقليل هذه التعرضات إلى مستويات مقبولة لدى
الشركة.
الخطوات األولية ملراقبة و الحد من مخاطر التـأمين تتمثل في تحويل مخاطر التأمين إلى طرف ثالث من خالل عمليات (إعادة
الـتأمين) ،حيث تعمل شركات إعادة التأمين وفق أسس (نسبية) و(غير نسبية) ،مع حدود احتفاظ تختلف باختالف خط
التشغيل بالشركة .إنفاذ عقود إعادة التأمين يتم بصور وطرق مختلفة ،لذلك فأن الشركة ال تعتمد على معيد تأمين واحد
أو إتفاقية إعادة تأمين منفردة ،وحيث إن إتفاقيات إعادة التأمين تعمل على تقليل املخاطر وتحييدها بقدر اإلمكان ،وبالرغم
من أن الشركة لديها إتفاقيات إعادة تأمين فإن ذلك ال يعفي الشركة من مسئولياتها تجاه (حامل الوثيقة) األصلي ،وهي وفقا
لذلك مواجنة بمخاطر التأمين في حالة فشل معيد التأمين في تنفيذ مسئولياته املتضمنة في إتفاقية إعادة التأمين.
تقوم الشركة بتقليل وتحييد أخطار التأمين من خالل عقد إتفاقيات تأمين مع شركات ذات مصداقية وكفاءة مالية ال تقل
عن ( ، )BBBوتتم مراجعة الكفاءة املالية لشركات إعادة التأمين وفق أسس ثابتة ومتفق عليها ،وبصورة سنوية ،وتتم مراجعة
املركز املالي لشركة إعادة التأمين قبل توقيع أي أتفاقية إعادة تأمين معنا.
يتم التحكم في مخاطر(اإلحتياطي) من خالل املراقبة املستمرة ملخصصات مطالبات التأمين التي تم تقديمنا ولكن لم يتم
تسويتها بعد وبتعديل املبلغ إذا رأت ضرورة لذلك.
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مخاطر تأمين املمتلكات:
تمثل عقود تأمين املمتلكات الخطر الرئيس ي في األضرار من الحريق وغيرها من املخاطر الناجمة واملتعلقة بها وبالرجوع إلى
قيمة االستبدال أو أساس التعويض مع القيم املناسبة ملصلحة املؤمن عليه.
تعتبر تكلفة إعادة بناء أو ترميم املمتلكات املتضررة ،والوقت املستغرق للبدء بالعمليات في حالة حدوث توقف عن العمل
من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى املطالبات.
وتعتبر الشركة أيضا الحقائق املحيطة التالية للخطر الذي تم اإلكتتاب له ،على سبيل املثال طبيعة الخطر ،التعرض
للخطر الكامن في مواجنة الكوارث الطبيعية واملخاطر األخرى التي يجري تناولنا في نفس املكان للحفاظ على مراقبة وتركيز
أكثر لتلك املخاطر ،وألغراض إعداد دراسات املسح والتحقق من املخاطر ما قبل االكتتاب ،إلخ.
فيما يتعلق بتراكم الحجوزات املتعلقة باملمتلكات ،يتم تغطيتها من خالل إتفاقيات إعادة التأمين التناسبي.
املركبات:
بالنسبة للتأمين على املركبات ،تتمثل املخاطر الرئيسية في املطالبات املتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية والتلف في
ممتلكات أي طرف ثالث إضافة الى املركبات املؤمنة .يعتبر مستوى التعويضات املحتملة لدى املحاكم فيما يتعلق
بتعويضات الوفاة واالصابات الجسدية ومستوى التلف في املمتلكات من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى املطالبات.
لدى الشركة تغطية إعادة تأمين عن أخطار الخسائر املضاعفة الناتجة عن تضرر أكثر من مركبة في الحادث الواحد.
الحوادث العامة والتعويض عن حوادث العمل:
يتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث العامة مثل فقدان املال ،الحوادث الشخصية ،تعويضات العمال،
السفر ،مسؤولية الطرف الثالث والتعويضات املننية .إن حجم الخسائر أو األضرار والتعويضات التي تقرها املحكمة
واملحتملة تجاه انواع االلتزام هو من العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى املطالبات .تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة
التأمين من خالل اإلتفاقيات النسبية لتقليل املخاطر وفقا لرغبة الشركة.
التأمين البحري:
يعتبر العنصر الرئيس ي للخطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف البضاعة املؤمن عليها أو التلف في جسم السفينة
بسبب الحوادث املختلفة مما يؤدى إلى مطالبات للتعويض عن الخسارة الكلية أو الجزئية .إن مدى الخسارة أو الضرر
هو العامل الرئيس ي الذي يؤثر على مستوى املطالبات.
يتم التأمين على املخاطر التي تنشأ من داخل من اململكة العربية السعودية .تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة التأمين
من خالل اإلتفاقيات النسبية واعادة تأمين فائض الخسارة.
التأمين الطبي:
تم تصميم إستراتيجية إكتتاب التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع املخاطر بشكل جيد من حيث نوع املخاطر
ومستوى املزايا املؤمن عليها ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات واملناطق الجغرافية ،وذلك للتأكد بأن
األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية ،واملراجعة االعتيادية ،واملطالبات الفعلية ،وسعر املنتج،
واإلجراءات التفصيلية ملتابعة املطالبات .كما تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على املتابعة الجادة والنشطة للمطالبات،
وذلك لتقليل املخاطر املستقبلية وغير املتوقعة والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الشركة .يتم تغطية املخاطر التي تتناسب
وفائض الخسارة (على أساس املخاطر املترتبة) .ويوجد لدى الشركة إتفاقيات نسبية وغير نسبية للحد من الخسائر
املتعلقة بأي مطالبة فردية وبحد أقص ى  3334333ريـال سعودي خالل فترة سريان وثيقة التأمين .لدى الشركة اتفقاقية
الحصص النسبية لبرنامج التأمين الطبي ،حتى تكون لديها مرونة اكتر فى األكتتاب ومن ناحية اخرى تكون لديها فرصة
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اكبر لإلحتفاظ بنسبة اكبر من محفظة التأمين الطبي فى السوق ومن ناحبة اخرى التي يمكن ان يكون لنا تأثير سلبي اذا
كانت اسعار التأمين الطبي املكتتبه غير مالئمه.
 oالتأمين الهندس ي:
يندرج ضمن األعمال النندسية كافة مخاطر التشييد وكافة مخاطر املقاولين ووثائق التأمين والتأمين السنوي عن أعطال
املاكينات وكافة مخاطر املاكينات وتوقف العمل نتيجة ألعطال املاكينات .إن اختيار املخاطر واإلكتتاب املناسب هو معيار
ربحية هذا القطاع .ويتم تغطيتها بشكل كاف من خالل اتفاقيات إعادة التأمين النندسية النسبية منها وغير النسبية.
 مخاطر إعادة التأمين:
إن مقياس مراقبة املخاطر الرئيس ي بالنسبة ملخاطر التأمين يكمن في تحويل هذه املخاطر الى طرف ثالث من خالل اعادة
التأمين .يتم وضع عملية اعادة التأمين املسندة بأساس نسبي وغير نسبي مع حدود احتجاز مختلفة تبعا لخطوط االعمال.
يتم تنويع عقود اعادة التأمين بحيث ال تكون الشركة معتمدة على معيد تأمين منفرد أو عقد اعادة تأمين منفرد.
يستخدم (إعادة التأمين) الدارة مخاطر التأمين ،بالرغم من ان الشركة لديها ترتيبات إعادة تأمين إال أن هذا ال يعفي الشركة
من مسؤوليتها كمؤمن رئيس ي وبذلك فإن التعرض ملخاطر االعتماد ال يزال قائما بالنسبة العادة التأمين املسند الى الحد الذي
يكون عنده معيد التأمين غير قادر على الوفاء بمسؤوليته ضمن ترتيبات اعادة التأمين .تقلل الشركة من مخاطرة االئتمان
بالدخول في ترتيبات اعادة تأمين مع معيدي تأمين ذوي تصنيف إئتماني جيد يتم مراقبته على اساس دوري .يتم النظر في
السمعة االئتمانية ملعيدي التأمين بشكل سنوي وذلك بمراجعة قوتهم املالية قبل انهاء أي عقد معنم.
 مخاطر معالجة املطالبات ومخصصاتـهــا:
تتعامل الشركة مع مخاطر معالجة املطالبات ودفعنا لحاملي وثائق التأمين على أساس سياسة التغطية .وتقوم الشركة
بتخفيف الخطر من خالل مراجعة السياسات املتعلقة باألخطار للتعامل مع نوع وحجم املطالبات ،كما أن جميع السياسات
واإلجراءات تخضع للمراجعة على أساس دوري .ويتم اإلستعانة بمعيدي التأمين أيضا للمشاركة في تغطية املطالبات من
خالل أخذ املوافقات الالزمة للتخفيف من نسبة التحمل من تلك املطالبات.
يمكن أن يتأثر تكرار وشدة املطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية  ،والفيضانات  ،واالضطرابات البيئية واالقتصادية،
وتركز املخاطر  ،وأعمال الشغب املدني وما إلى ذلك .تدير الشركة هذه املخاطر من خالل التدابير املذكورة أعاله .حددت
الشركة مخاطرها من خالل فرض أقص ى مبالغ للمطالبات على عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين من
أجل الحد من التعرض لألحداث الكارثية (مثل األعاصير والزالزل واألضرار الناجمة عن الفيضانات).
كما أن الشركة لديها سياسات وإجراءات للتخفيف من مخاطر عدم كفاية مستوى املطالبات ،ويتم إجراء التقييمات الكافية
في ضوء األحكام النوعية لتحديد املسؤولية وقيمة املطالبات النهائية املقدرة للمطالبات املبلغ عنها وكذلك املتكبدة ولم يبلغ
عنها في حينها .تهدف العمليات املستخدمة لتحديد افتراضات احتياطي املطالبات تحت التسوية إلى إجراء تقديرات معقولة
محايدة للنتيجة األكثر ترجيحا أو املتوقعة .تجعل طبيعة العمل من الصعب للغاية التنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة املحتملة ألي
مطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات التي تم اإلبالغ عنها .يتم تقييم كل مطالبة تم اإلبالغ عنها على أساس منفصل لكل
حالة على حدة مع املراعاة الواجبة لظروف املطالبة واملعلومات املتاحة من املساحين واألدلة التاريخية عن حجم املطالبات
املماثلة .تتم مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها عند توفر معلومات جديدة.
يخضع تقدير املطالبات املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها عموما إلى درجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية
املطالبات التي تم إإلبالغ عنها بالفعل للشركة  ،وفي هذه الحالة تتوفر معلومات حول حدث املطالبة .تأخذ عملية التقدير في
االعتبار نمط تقارير املطالبات السابق وتفاصيل برامج إعادة التأمين ،وعالوة على ذلك ،يقوم الخبير االكتواري الخارجي
املستقل في توصياته للشركة ومن خالل الدراسات الشنرية أيضا بتقييم مدى كفاية احتياطيات الشركة التقنية لضبط
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مستوى االحتياطي .وتقوم الشركة أيضا بإجراء اختبارات معينة من حين الى آخر ملراقبة مستوى االحتياطي ومدى تحمله
للمطالبات الواردة وإلجراء التعديالت الالزمة ،إن وجدت.
 تكنولوجيا العمليات ومخاطر البنية التحتية.
تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة املباشرة أو غير املباشرة الناشئة عن مجموعة واسعة من األسباب املرتبطة
بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة سواءا داخليا داخل الشركة أو خارجيا لدى مزودي
خدمات الشركة  ،ومن عوامل خارجية غير االئتمان  ،مخاطر السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن املتطلبات النظامية
والتنظيمية واملعايير املقبولة عموما لسلوك إدارة االستثمار .تنشأ مخاطر التشغيل من جميع أنشطة الشركة.
هدف الشركة هو إدارة املخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر املالية واألضرار التي تلحق بسمعتها
مع تحقيق هدفنا االستثماري املتمثل في تحقيق عوائد للمستثمرين .تقع املسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط
على املخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة .تشمل هذه املسؤولية عناصر الضوابط في املجاالت التالية:
 oمتطلبات الفصل املناسب بين الواجبات بين مختلف املنام واألدوار واملسؤوليات .
 oمتطلبات التسوية ورصد املعامالت .
 oاالمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من املتطلبات القانونية .
 oتوثيق الضوابط واإلجراءات .
 oمتطلبات التقييم السنوي للمخاطر التشغيلية التي تواجننا  ،وكفاية الضوابط واإلجراءات ملعالجة املخاطر املحددة.
 oاملعايير األخالقية و التشغيلية .
 oسياسات وإجراءات تخفيف املخاطر.
تضمن اإلدارة العليا حصول موظفي الشركة على التدريب والخبرة الكافية وتعزيز التواصل الفعال فيما يتعلق بإدارة املخاطر
التشغيلية.
 مخاطر املوارد البشرية:
تعتبر الكوادر البشرية من أهم عوامل النجاح ألي منشأة ،وحيث أن السعودة تعتبر عامل أساس ي ويقوم بمتابعته املشرع،
ولذلك فإن اإلدارة العليا بالشركة لديها الخطة املناسبة لتحسين وتحقيق النسب املطلوبة نظاما للسعودة في الشركة،
وتراقب إدارة املوارد البشرية في الشركة وترسل تقاريرها بصفة منتظمة إلى اإلدارة العليا ،واملخاطر املتعلقة بالسعودة تعتبر
عالية نسبيا ولكنها تحت املراقبة.
كما في نهاية العام  ،هناك بعض الوظائف الشاغرة الرئيسية التي لم يتم شغرها وذلك بسبب ان الشركة كانت بصدد عملية
اندماج مع شركة تأمين اخرى وتم اإلتفاق على تقديم الوظائف الرئيسية املفتوحة من الشركة التي يتم دمجنا .ومع ذلك ،
بعد تراجع عرض االندماج من قبل شركة التأمين األخرى  ،بدأت الشركة في توظيف مواطنين سعوديين في الوظائف الرئيسية
الشاغرة في الشركة.
 مخاطر تكنولوجيا املعلومات:
يعتمد عمل الشركة بشكل كبير على قدرة أنظمة تكنولوجيا املعلومات على التعامل مع عدد كبير من العمليات في وقت محدد
دون انقطاع  ،خاصة عندما تصبح معالجة املعامالت أكثر تعقيدا بسبب حجم محفظة الشركة وزيادة معدل عملياتها بشكل
ملحوظ .هناك خطر من أن تواجه األنظمة إخفاقات او قصورا أو انقطاعا تاما أو فيروسات النظام او تغلغلنا أو أي نوع من
الجرائم اإللكترونية التي قد تؤثر على أمان معلومات الشركة وبياناتها واتصاالتها او حدوث أي عيب في أنظمة فروع الشركة
او الكيانات األخرى املرتبطة .في حالة حدوث أي من هذه املخاطر  ،فإن أعمال الشركة ستتأثر سلبا وماديا  ،وقد تتضرر
سمعتها.
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تخفف الشركة من املخاطر من خالل وضع السياسات واإلجراءات اإلدارية  ،وبناء نظام فعال  ،والبنية التحتية للشبكة
واإلتصاالت  ،والحفاظ على املستوى املناسب من األوراق املالية لتجنب مثل هذه الهجمات .طبقت الشركة أيضا تقنيات
النسخ اإلحتياطي والتعافي من الكوارث لضمان توافر البيانات واستعادتها  ،في حالة فشل اإلجراءات الوقائية.
 املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية:
تخضع عمليات الشركة ملتطلبات األنظمة املحلية في اململكة العربية السعودية .إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول
على املوافقات ومراقبة النشاطات فحسب ،بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس املال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس
من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير املتوقعة عند نشوئها .في رأي اإلدارة  ،امتثلت الشركة إلى حد كبير
لنذه املتطلبات التنظيمية .خالل العام  ،تلقت الشركة بعض املالحظات من مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق
بتطبيق الحوكمة  ،ومكافحة غسل األموال  ،واملسائل التشغيلية األخرى .اتخذت الشركة اإلجراءات التصحيحية الالزمة
لتحسين الوضع وتخفيف املخاطر التنظيمية
ً
خامسا :مخاطر إدارة رأس املال:
تهدف الشركة من إدارة مخاطر إدارة رأس املال إلى التالي:
 االمتثال ملتطلبات رأس املال لشركات التأمين على النحو املبين في النظام  .إن رأس املال املدفوع الحالي للشركة وفقا للمادة
رقم ( )0من النظام.
 حماية مقدرة الشركة على االستمرار وحتى تتمكن من االستمرار في تقديم عوائد للمساهمين وفوائد ألصحاب املصلحة
اآلخرين.
 توفير عائد مناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى املخاطر.
وفقا للمادة  33من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين ،يجب على الشركة أن تحافظ على هامش مالءة يعادل األعلى من الطرق
الثالثة التالية:
 533 مليون ريـال سعودي كحد أدنى ملتطلبات رأس املال.
 قسط هامش املالءة.
 مطالبات هامش املالءة.
كما في 8352/58/05م فإن الشركة قد حققت متطلبات رأس املال املفروضة نظاما .تحسن هامش املالءة املالية بالشركة خالل
العام 8352م بتحسين النتائج التشغيلية ومقبولية ملف األصول
مؤسسة النقد العربي السعودي في مرحلة زيادة الحد األدنى لرأس املال إلى  333مليون ريال للشركات التي لديها رخصة تأمين
ُ
فقط .تمت اإلشارة إلى ذلك في خطاب تم تلقيه من مؤسسة النقد العربي السعودي حيث طلب من صناعة التأمين تقديم
مالحظات حول الوقت الالزم لالنتقال .يبلغ رأس مال شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني في الوقت الحالي  533مليون ريال
سعودي وهو ما يعد أقل بكثير من رأس املال املتوقع .ستتعرض الشركة ملخاطر "قصوى" تتمثل في عدم كفاية رأس املال وعدم
االمتثال وانقطاع األعمال .كان االندماج أحد التدابير للتغلب على هذا النقص ولكن بعد نهاية الربع ،رفض مساهمي الشركة
األهلية العرض املقترح .ووفقا لذلك ،تقوم اإلدارة بعملية استنباط خيارات جديدة إلدارة هذه املخاطر.
ً
سادسا :املخاطر املتعلقة بمشروع الدمج مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني:
بعد نهاية عام  ، 8352عقدت كل من الشركتيين اجتماعات عامة غير عادية للحصول على املوافقة على االندماج بين شركة
اتحاد الخليج للتأمين التعاوني و شركة األهلية .وافق املساهمون في إجتماع الجمعية العامه الغير عادية الخاص بشركة اتحاد
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الخليج على عملية الدمج في حين رفض مساهمي الشركة األهلية عملية الدمج في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الخاص بهم
وبالتالي فإن الشركة تتعرض ملخاطر عديدة مثل املراكز العليا الشاغرة وعدم كفاية رأس املال و هامش املالءة املالية وغير ذلك
من املجاالت التشغيلية .اإلدارة بصدد تطبيق تدابير بديلة للتعامل مع هذه املخاطر.
ً
سابعا :املخاطر املتعلقة باعتماد املعايير الدولية الجديدة إلعداد التقارير املالية:
مطلوب من الشركة اعتماد معايير التقارير املالية الجديدة والخاصة باملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم " 53عقود التأمين"،
واملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم " 2األدوات املالية" للقوائم املالية الصادرة بعد تاريخ  5يناير ( 8388إلى جانب مقارناتها
مع القوائم املالية الصادرة في عام  .)8385حيث أن تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  53و 2سوف يؤدي الي إعادة
تنظيم الطريقة الكاملة لتنفيذ أعمال التأمين والتقارير املالية.
سوف تتأثر النقاط التالية بشدة نتيجة لتطبيق هذه املعايير:
 النتائج املالية للشركة
 تقييم األصول والخصوم
 سوف يتغير عرض البيانات املالية بشكل كبير
 السياسات املحاسبية لالعتراف باإليرادات  ،وتقييم االستثمارات  ،واالعتراف بااللتزامات التعاقدية واألصول
 تسعير املنتجات
من أجل البدء في عملية تنفيذ تحليل شامل للفجوات  ،البد من إبراز التأثيرات التشغيلية والبنية التحتية واملالية املرتبطة باعتماد
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  53و  .2وبناء على نتائج تحليل تنفيذ الفجوات  ،سوف يتم وضع خريطة طريق من أجل
إشراك جميع أصحاب املصلحة بشكل رئيس ي مثل االكتتاب والتمويل وتكنولوجيا املعلومات واملبيعات والتسويق وإدارات تطوير
املنتجات والرقابة .ستكون مشاركة اإلدارة العليا ودعم مجلس اإلدارة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ أمرا بالغ األهمية خاصة
في عملية صنع القرار .إن تطبيق هذه املعايير الجديدة يعرض الشركة للمخاطر التالية:
 املخاطر املالية (تقييم األصول والخصوم).
 املخاطر التشغيلية (املوارد والبنية التحتية).
 مخاطر تكنولوجيا املعلومات (البرمجيات وإدارة البيانات واملعدات).
 مخاطر قواعد السلوك (طريقة ممارسة األعمال).
 املخاطر التنظيمية واالمتثال لـ (لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي  ،هيئة السوق املالية .)SOCPA ،
 مخاطر السوق التنافسية (تسعير املنتجات  ،منهجيات البيع  ،إلخ.)...
يتعين على جميع شركات التأمين متابعة عملية إعادة تقييم سياساتها املحاسبية ،واإلفصاح عن بيانات القوائم املالية وغيرها من
املناطق التي قد تتأثر باملتطلبات الجديدة  ،وإجراء التغييرات املناسبة على أنظمة التأمين واملحاسبة والضوابط الداخلية .بالنظر
إلى التغييرات الجذرية املطلوبة في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  53و  ،2فإن التقييم املبدئي للمخاطر املرتبطة بتطبيق هذه
املعايير هو تقييم عالي املخاطر.
بدأت إدارة الشركة عملية فنم املعايير وفنم اآلثار املتعلقة بعمل الشركة نتيجة لتطبيق هذه املعايير  ،سيتم وضع خارطة طريق.
حيث أن إدارة الشركة قامت بتعيين شركة  Deloitteلخدمات دراسة الفجوه نتيجة لتطبيق املعايير املالية الجديدة و تحليل االثار
الناتجة عن تطبيقنا  ،و ستحتفظ إدارة املخاطر في قائمة مراقبتها بالتطورات املتعلقة بتنفيذ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية
رقم  53واملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  2إلعادة تقييم املخاطر ذات الصلة.
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الفقرة ( - )36نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة املراجعة في
مدى كفاية الرقابة الداخلية في الشركة:
يتم إعداد خطط العمل السنوية من قبل إدارة الرقابة الداخلية ويتم مناقشتها وإعتمادها من قبل "لجنة
املراجعة" املنبثقة من مجلس اإلدارة والتي تشرف مباشرة على جميع أعمال املراجعة والرقابة الداخلية ومنها
املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية للشركة.
ّ
وتعقد لجنة املراجعة  3إجتماعات سنوية رئيسية – وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
وتقوم اللجنة بمراجعة النتائج املالية للشركة الربع سنوية ومناقشتها مع إدارة الشركة ،كما تقوم اللجنة أيضا
بمراجعة فعالية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة متمثلة في العديد من أوجه املراجعة والتوجيه
وبالتنسيق مع إدارة الرقابة الداخلية وإدارة الشركة ولضمان تطبيق وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة
بالضبط الداخلي بالشركة.
وقد تم إصدار العديد من تقارير الرقابة الداخلية الربع سنوية والخاصة بخطة عمل إدارة الرقابة الداخلية للعام
املالي 8352م ،كما تم عرض تلك التقارير على لجنة املراجعة بعد توثيق ردود اإلدارات عليها.
أيضا ..ساهمت إدارة الرقابة الداخلية وتحت إشراف لجنة املراجعة في معالجة وتحسين اإلجراءات املتبعة للعديد
من إدارات الشركة مما ساهم في تفعيل إجراءات الضبط الداخلي بشكل عام وتحسين أداء األعمال بشكل عام
آخذين في اإلعتبار تعليمات الجنات الرقابية.
وحيث أن هناك مستويات متعددة لتأكيد فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية تقوم بها لجنة املراجعة وإدارة الرقابة
الداخلية ومن خالل الفحص املستمر املتمثل في تطبيق خطط العمل السنوية وبناء على التقاريرالتي صدرت خالل
العام ....
فقد أظهرت نتائج املراجعة السنوية التقدم امللحوظ في إجراءات الرقابة الداخلية ،كما تعمل إدارة الرقابة
الداخلية تحت إشراف لجنة املراجعة لتحسين مستوى الرقابة الداخلية باستمرار.
ً
وبناء على ما ورد :اليوجد لدى لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة أي تحفظ أو ضعف جوهري في نظام الرقابة
الداخلية بالشركة.
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الفقرة ( - )37الئحة حوكمة الشركات:
قامت الشركة بتطبيق جميع األحكام اإللزامية الواردة بالئحة حوكمة الشركات في اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار
رقم ( )8353-33-32وتاريخ 5302/33/53هـ املوافق 8353/38/50م بناء على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م 0/وتاريخ 5303/5/82هـن واملعدلة بقرار
مجلس هيئة السوق املالية رقم  8352-33-0وتاريخ 5302/32/33هـ املوافق 8352/33/80م.

بإستثناء بعض األحكام اإلسترشادية اآلتية والتي لم تطبق خالل العام 1038م:

أسباب
عدم
التطبيق

املادة نص املادة
19

54
85

التدريب:
يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ووضع البرامج الالزمة لذلك ،مع مراعاة ما يلي:
 .5إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املعينين حديثا للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها ،وبخاصة ما يلي:
 .5إستراتيجية الشركة وأهدافنا.
 .8الجوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.
 .0التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومنامنم ومسؤولياتهم وحقوقنم.
 .3منام لجان الشركة واختصاصاتها.
 .1وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مناراتهم
ومعارفنم في املجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.
تكوين لجنة املراجعة :الفقرة (ب)
يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا مستقال.
تحفيز العاملين:
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملين في الشركة ،على أن تتضمن  -بصفة خاصة  -ما يلي:
 )5تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لإلستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في املسائل واملوضوعات محل القرارات املنمة.
 )8برامج منح العاملين أسنما في الشركة أو نصيبا من األرباح التي حققتها وبرامج التقاعد ،وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق عل تلك البرامج.
 )0إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

87

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

88

مبادرة العمل اإلجتماعي:
يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي ،ويشمل ذلك ما يلي:
 )5وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي ،ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه.
 )8اإلفصاح عن أهداف املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفنم بها.
 )0اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
 )3وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركة.

91

اإلفصاح عن املكافآت :الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (:)4
خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي.

95

تشكيل لجنة حوكمة الشركات:
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات ،فعليه أن يفوض إليها االختصاصات املقررة بموجب املادة  23من هذه الالئحة ،وعلى هذه اللجنة
متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ،وتزويد مجلس اإلدارة ،سنويا على األقل ،بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

مادة
إسترشادية

فقرة
إسترشادية
مادة
إسترشادية

مادة
إسترشادية
مادة
إسترشادية

ملزمة من تاريخ
8383/35/35م

مادة
إسترشادية

وتعطي الشركة أولوية قصوى واهتمام كبير بتنفيذ كل املتطلبات التي تفرضنا الحوكمة والنظم ذات العالقة ،وملجلس اإلدارة الدور األساس ي واملحوري
في ذلك ،كما تؤكد الشركة على عظيم اهتمامنا باملراجعة املستمرة للممارسات واألنشطة املنفذة في الشركة لضمان تطبيق كافة املعايير واإلجراءت
والنظم السائدة واملتطلبات الشرعية التي يفرضنا النظام ،واملتعلقة بالحوكمة بصفة خاصة.
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الفقرة ( - )38اإلقرارات:
من منطلق املسؤولية املوكلة إلى مجلس اإلدارة وحرصه على إستمرارية الشركة والحفاظ عليها من أجل الهدف الذي
أسست من أجله ،فإنه وفي ظل املعلومات التي قدمت له من إدارة الشركة يؤكد ما يلي:

م

نوع اإلقرار
أ
ب
ج
د

هـ

تأكيد الشركة ومجلس اإلدارة

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

تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.
نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطنا.
فيما عدا العقود التي تم ذكرها في فقرة "عقود مع جنات ذات عالقة" ال يوجد أي عقد ذو
مصلحة أو كانت الشركة طرفا فيه أو توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو املدير
املالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
ال يوجد أي قروض على الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  05ديسمبر 8352م.

الفقرة ( - )39اعتماد القوائم املالية:
تم اعتماد القوائم املالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  16مارس 1038م املوافق  39رجب 3419هـ.
وقد تضمن تقرير الفحص املحدود ملراجعي الحسابات املستقلين حول القوائم املالية األولية لفت اإلنتباه إلى:

اإليض ــاحات  3و(52ب) حول املعلومات املالية األولية املوجزة املرفقة؛ لدى الش ــركة ص ــافي أرص ــدة مدينة قائمة
بمبلغ  53.33مليون ريال ســعودي من شــركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة املشــاريع القابضــة ،املســاهم الرئيسـ ي في
الشركة .لم يتم تسوية صافي الذمم املدينة حتى تاريخ تقرير قائمة املركز املالي األولية املوجزة .تسعى شركة اتحاد
الخليج للتأمين وإدارة املش ـ ــاريع القابض ـ ــة لبيع أس ـ ــنمنا في الش ـ ــركة لتس ـ ــوية ص ـ ــافي الذمم املدينة ،وقد حص ـ ــلت
الشـ ـركة على املوافقة الالزمة من الجنات التنظيمية لبيع هذه األس ــنم وهي في طور تحديد مس ــار العمل املناس ــب
لبيع هذه األسنم .وبناءا على ذلك ،ترى إدارة الشركة أن هذا املبلغ سيتم تحصيله في الوقت املناسب.
ً
وبناء على ذلك ،ترى إدارة الشركة أنه سيتم جمع هذا املبلغ في الوقت املناسب .واستنتاجنا هو إستنتاج غير
متحفظ فيما يتعلق بهذه املسألة.
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الفقرة ( - )40طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خالل العام 1038م:
م
5
8
0
3
3

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1038/01/06م
1038/06/28م
1038/11/12م
1038/11/12م
1038/11/12م

أغراض تحليلية داخل الشركة.
إجراءات الجمعية العامة.
أغراض تحليلية داخل الشركة.
إجراءات الجمعية العامة.
إجراءات الجمعية العامة.

الفقرة ( - )41املسؤولية اإلجتماعية:
تدرك الشركة مدى أهمية إلتزامها بدورها تجاه املجتمع بإعتبارها جزء ال يتجزأ منه ،كما تدرك الشركة أهمية
ً
دورها اإلجتماعي على نحو يحقق التكافل بين أفراد املجتمع تطبيقا للمبادئ املستمدة من الشريعة اإلسالمية
السمحة التي حثت على البر والتقوى والتعاون بين جميع أفراد املجتمع ،وجاري العمل على وضع سياسة
تتعلق بهذا املوضوع.
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الفقرة ( - )42التوصيات:
أنه وفي ظل ما تقدم من نقاط وشرح في هذا التقرير ،فإن مجلس اإلدارة يوص ي السادة املساهمين بما يلي:
 .5التصديق واملوافقة على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي 8352م.
 .8إعتماد القوائم املالية وتقرير مراجعي الحسابات للعام املالي املنتهي في  05ديسمبر 8352م.
 .0املوافقة على تجديد الترخيص الخاص باألعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبعض أعضاء مجلس اإلدارة والجنات
ذات العالقة ،واملوافقة عليها لعامي  8352و .8352
 .3املوافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة املقترحين من لجنة املراجعة ،ملراجعة القوائم املالية للعام املالي املنتهي
في  05ديسمبر 8352م والبيانات املالية األولية الربع سنوية.

الخاتمة:

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

______________________
عبدالعزيز بن علي التركي
رئيس مجلس اإلدارة
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