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 م2018قرير مجلس اإلدارة لعام ت
 

 مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني   المحترمين السادة 

 وبعد ،،،سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ال

 

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

  حساباتوعمليات التأمين نتائج متضمناً  م2018ديسمبر  31المنتهي في  المالي عامضاحات للالمالية المدققة واإلي

ى أهم التطورات التي كما يحتوي عل، م 2017 ديسمبر 31المنتهي في  سابقمع نتائج العام المقارنتها إضافة إلى 

قواعد التسجيل و بهالمعمول لتأمين التعاوني االوائح وأنظمة حات المطلوبة حسب واإلفصا م2018 عامخالل 

من تقييم  ساهمينلتمكين الموالجهات الرقابية  هيئة السوق المالية من رةالئحة حوكمة الشركات الصادوواإلدراج 

 واضح وصحيح. أصول الشركة وخصومها ووضعها المالي بشكل
 

 : ونشاطها الرئيسي عن الشركة نبذة -أوالً 

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

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

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

( الدور األول 2) ملبرج المخ سابقا(الروضة األمير سعود الفيصل )رع شا ،حي الخالدية ة دجمدينة وعنوانها 

 .21422الرمز البريدي  5019ص.ب : والرابع ، 

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

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

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

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

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

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

ألعمال المذكورة في وتباشر الشركة جميع ا تشتريها جها فيها أوا أو أن تدرالتي تعاونها على تحقيق أغراضه

 سواء داخل المملكة أو خارجها.هذه المادة 

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

في المملكة العربية السعودية بعد موافقة ين بحر.الالموجودات والمطلوبات العائدة لشركة يو سي إيه للتأمين

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

رقام األصول والخصوم المنقولة وقد تم تسديد رصيد هـ على شراء المحفظة وأ21/12/1431تاريخ  2361

 مليون لاير سعودي. 78.4البالغة  م2012عام لنهائي إلى الشركة في قيمة الشهرة التجارية ا

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

 م أو أدوات دين صادرة لشركات تابعة.المملكة ، وبالتالي اليوجد أي أسه
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  مال الشركةرأس  •

 مليون لاير 200 رأس المالتأسيس الشركة ب / أ

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

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

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

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

 .سهممليون  20

 مليون لاير 280زيادة رأس المال إلى ب/ 

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

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

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

عقاد الجمعية نالشركة نهاية تداول يوم إ ن في سجالتاألحقية للمساهمين المقيدي وكانتأسهم  5مجاني لكل 

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

 .الجهات ذات العالقة

 مليون لاير 490زيادة رأس المال إلى جـ / 

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

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

، وكانت  لايرمليون  210 ، حيث بلغت قيمتها اإلجماليةللسهم رياالت  10بسعر الطرح  مليون سهم

تمت ة ، وة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادياألحقية للمساهمين المقيدين في سجالت الشرك

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

 أس المالتطورات إستخدام المتحصالت من زيادة راإلعالن عن  وقد تم نمو النشاط المستقبلي للشركة

 حسب النظام.

 مليون لاير  400مليون لاير إلى  490تخفيص رأس المال من  د /

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

 إلىلاير مقسم  مليون 490 الشركة منيض رأس مال تخفبم 08/06/2017هـ الموافق 13/09/1438

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

من رأس  %18.37نسبة التخفيض و ستكون  مليون سهم من أسهم الشركة 9أي أنه سيتم تخفيض إلغاء 

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

ً مع الممال الشركة   90والبالغة الخسائر المتراكمة  وإطفاءمن نظام الشركات الجديد  150ادة تماشيا

كما  والناتجة بشكل رئيس عن زيادة المخصصات الفنية(  سهمماليين  9 إلغاءعن طريق )مليون لاير 

وبأنه مشروط  ل الشركة على إلتزاماتها الماليةتخفيض رأس ماال يوجد تأثير جوهري من أنه  وضحتأ

 .غير العادية على التخفيضهات الرسمية والجمعية العامة بأخذ موافقة الج
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م موافقة 02/08/2017هـ الموافق 10/11/1438عن استالمها يوم األربعاء بعد ذلك أعلنت الشركة 

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

ً مالي اً مستشارم جي المالية الشركة مجموعة بي إ عينتوقد  لايرمليون  400الشركة بعد التخفيض   ا

  م03/08/2017هـ الموافق 11/11/1438لتخفيض رأس مال الشركة بتاريخ الخميس 

 م07/06/2018هـ الموافق 29/09/1439الخميس الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  وافقت

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

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

 .األسهم وعدد المال رأس تخفيض فيها

 م26/06/2018 بتاريخ بيعها من نتهاءواإل المال رأس تخفيضال عملية عن الناتجة كسورال تجميع تم

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

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

 .م19/07/2018 الخميس يوم المستحقين المساهمين حسابات في األسهم
 

 مالها رأس من %20 عن المتراكمة خسائرها نخفاضإ عن م10/06/2018 بتاريخ الشركة تلنأع

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

 يضتخف إلى المتراكمة الخسائر إلنخفاض الرئيسي السببيعود و سعودي لاير مليون 400 البالغ الشركة

 .سعودي لاير 400 إلى سعودي لاير مليون 490 من الشركة مال رأس

ً على درجة عالية من  • ً معلوماتيا داء يربط بين مركز الشركة الرئيسي آلالكفاءة واتطبق الشركة نظاما

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

ة الشركة على إعتمادها في المعامالت اليومية مع مختلف اإلدارات الداخلية ا ركزت إدارومستمر ، كم

 لكترونية و تقليص المعامالت غير اإللكترونية بأكبر قدر ممكن. إلت اوالجهات الخارجية على المعامال

 

من  كل في لاير ألف 391,968قيمته  مام 2018 ديسمبر 31 بنهايةبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  ▪

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة بآالف الرياالتالمبالغ  فروع التأمين

 %29.38 115,156 المركبات

 %26.70 104,537 الطاقة

 %15.62 61,234 األخرى

 %15.00 58,926 الطبي

 %13.30 52,115 الهندسي

 %100 391,968 اإلجمالي 
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المرخصة  من خالل الفروعوفقط المملكة العربية السعودية تمارس الشركة نشاطها في  : فروع الشركة ▪

 . من الجهات ذات العالقةأصوالً 

 

 

 ي جميع أنحاء المملكة.ف نقطة بيع موزعة 140لفتح صريح من مؤسسة النقد ت شركةال لدى : نقاط البيع ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبب م ويعود 31/12/2017مقارنة بتاريخ  نقطة بيع 86إلى م 31/12/2018عدد نقاط البيع بتاريخ انخفض 

 دم عوالمحققة ، أ يراداتاإلتجاوزت  منها المصاريف المترتبةأن و منها تنوعة مألسباب  د منهايعداللى إقفال إ ذلك

 اطنقبعض إنعدام األهمية اإلستراتيجية للموقع الجغرافي لة إلى عمليات البيع ، إضافالهدف المخطط له من تحقيق 

 ما أن إدارة الشركة مازالت تعمل على دراسة تخفيض نقاط البيع بما فيه مصلحة الشركة.ك، البيع 

 

 :والمخاطرة والتوقعات المستقبلية األنشطة التشغيلي الخطط والقرارات المهمة و -ثانياً 
 

  م8201خالل عام  للمساهمينالعامة  خذة في إجتماعات مجلس اإلدارة والجمعياتمتال الخطط والقرارات -أ 
 

 التغيرات في إدارة الشركة : 

م على تكليف األستاذ فاكر 26/12/2017هـ الموافق 08/04/1439وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ الثالثاء 

نتهت مع بداية تاريخ إ فترات متتالية 3مدة كة ولرئيس التنفيذي للشرالشئون المالية بمهام الخميس الرايس مدير 

 .رئيس التنفيذي السيد محمد بصراويتعيين ال

م على تعيين المهندس محمد 15/08/2018وافق مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بالتمرير يوم األربعاء 

 .م26/08/2018رئيساً تنفيذياً للشركة إعتباراً من يوم األحد بن محمد سعيد بصرواي 

 

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

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

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

 (219مكتب )مجمع الجروشي  ، ةحي الرصيف ، عبدهللا عريفشارع  فرع مــكـة 4

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

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

 الدوحة فندقمقابل ،  شارع الضيافة فرع خميس مشيط 7

 عدد نقاط البيع   المنطقة

 29 المنطقة الوسطى 1

 12 المنطقة الشمالية 2

 11 المنطقة الشرقية 3

 16 منطقة القصيم 4

 31 المنطقة الجنوبية 5

 30 المنطقة الغربية 6

 11 المنورة منطقة المدينة 7
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 .جتماعاتلهذه اإل من األعضاءوأسماء األعضاء الحاضرين العامة للمساهمين  ةالجمعيقرارات 
 

 هـ23/09/1439 بتاريخ (األول جتماعاإل)المنعقد جتماعها إفي للشركة  العاديةغير رت الجمعية العامة قر  

 م مايلي :07/06/2018 الموافق

 .م31/12/2017 في المنتهي المالي للعام الشركة أعمال نع اإلدارة مجلس تقرير على الموافقةتمت  .1

 .م31/12/2017 في المنتهي المالي العام عن الحسابات مراجعي تقرير على الموافقة تمت .2

 .م31/12/2017 في المنتهي المالي للعام المالية القوائم على الموافقة تمت .3

 .م31/12/2017 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على الموافقة تمت .4

  م31/12/2017 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس مكافآت صرف على الموافقة تمت .5

 إبراهيم تيسير أحمد ومكتب متحالفون محاسبون البسام مكتب الحسابات مراجعي تعيين على الموافقة تمت .6

 المالي ة القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة لجنة توصية على بناء قانونيون محاسبون وشركاه

ل والربع م2018 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع  وتحديد م2019 المالي   العام من األو 

 .أتعابهم

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

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

 هي م2017 عام في تمت التي التعامالت وقيمة متعددة لفترات العقود هذه ومدة تأمين عقود هي التعامالت

 لاير 4,780,434

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

 تأمين وعقود مركبات تأمين عقود هي التعامالت طبيعة أن علما قادم لعام بها والترخيص فيها مصلحة مخارش

 لاير 16,850 هي م2017 عام في تمت التي التعامالت قيمة وأن واحدة لسنة العقود هذه ومدة طبي

 والتي اللبنانية للتأمين المتحدة التجارية والشركة الشركة بين تتم سوف التي ودعقال و األعمال على الموافقة تمت .9

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

 هي م2017 عام في تمت التي التعامالت قيمة وأن متعددة لفترات العقود هذه ومدة تأمين عقود هي

 لاير61,560

 مع تعاقداتها في الشركة تطبقها التيو المعتمدة لشروطلتخضع الواردة أعاله  العقودمع التأكيد على أن جميع 

 .العقود لهذه تفضيلية شروط أي توجد وال ، األخرى األطراف

 مجلس أعضاء بمكافآت والخاصة الشركة حوكمة الئحة من11 – 3 رقم المادة تعديل على الموافقةلم تتم  .10

 .اإلدارة

 اإلدارة مجلس في(  مستقل عضو) مراد طارق أحمد السيد بتعيين اإلدارة مجلس قرار على الموافقةلم تتم  .11

 خالد سليمان الجاسر.بدالً من العضو المستقيل السيد 

مليون  400مليون لاير إلى  490من الشركة رأسمال بتخفيض اإلدارة مجلس توصية على الموافقةتمت  .12

 .لاير

 .المال رأس تخفيض مع لتتوافق للشركة األساس النظام من الثامنة المادة تعديل على الموافقةتمت  .13
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رئيس )  خالد حسين علي رضاجتماع هذه الجمعية كل من السادة أعضاء مجلس اإلدارة السيد حضر إوقد 

حمد الحمدان والسيد صالح عمر ناصر مخارش ) نائب رئيس مجلس اإلدارة ( والسيد خالد أوالسيد  (المجلس

الرئيس التنفيذي )فاكر خميس الريس ي والسيد كريم مروان حمادة والسيد ناصر العمير والسيد جاك جورج صاص

 .(في تلك الفترة المكلف
 

من  %59.59لكتروني بنسبة ل أغلبيته من خالل التصويت اإلتمث  والتصويت لى أن الحضور إشارة تجدر اإل

  %60.65إجمالي التصويت 
 

وخاصة ما تم  آدائهاوضع الشركة التشغيلي و حولستفسارات المساهمين إجتماع اإلجابة على إلتم من خالل هذا ا

حتى تاريخ انعقاد  2018عام ما تم تنفيذه خالل اإلشارة إلى  تجتماع كما تمإلإدراجه في بنود جدول أعمال ا

موقع السوق المالية السعودي اإلعالنات في ات من خالل لمساهمين عن جميع التطورا بالغوالـتأكيد عن إية عالجم

حسب  بنسخة منهفي سجالت الشركة وتزويد الهيئات الرقابية  الجمعيات ضرامحوحفظ تدوين تم  كما( تداول)

 النظام وخالل المهلة المنصوص عليها.
 

في موقع السوق المالية  م07/06/2018تم اإلعالن عن الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 

إعالنات تذكيرية للتأكيد عن تم نشر و السعودية ) تداول ( وفي الجريدة اليومية باإلضافة إلى موقع الشركة الرسمي

عن طريق المراسالت وتم فتح باب التصويت اإللكتروني  ةالمساهمين بالدعوة إلى الجمعي عدد منتزويد و هاموعد

 .عمال من خالل موقع تداوالتيللمساهمين على بنود جدول األ
 

 وتواريخ تلك الطلبات  م2018خالل عام  لشركة لسجل المساهميناعدد طلبات 

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

 وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

 الطلب أسباب تاريخ الطلب  

 التأكد من هوية المساهمين المسجلين عند اإلجابة على تساؤالتهم وإجراءات داخلية إلدارة شئون المساهمين  م15/05/2018 1

 م07/06/2018 تاريخبلجمعية العامة غير العادية انعقاد ا م07/06/2018 2

 جابة على تساؤالتهمهمين المسجلين عند اإلالتأكد من هوية المسا وإجراءات داخلية إلدارة شئون المساهمين  م31/07/2018 3
 

 : النشاط ومزاولةاألنشطة التشغيلية  -ب 

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

 .مستقل

 :للمطالبات واحتياطيات المطالباتالمراجعة االكتوارية المستقلة 

د من التخفيف من مخاطر التأمين، تستخدم الشركة خبيًرا مستقالً يقوم بإجراء مراجعات دورية لنماذج زيلم

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

 .المالي في نهاية العام
 

 يوم المؤرخ في 391000047920 رقم يالنقد العربي السعودستالمها خطاب مؤسسة عن إ الشركة أعلنت •

 جدد مكتتبين بقبول للشركة بالسماح مؤسسةال قرار المتضمن م11/01/2018 الموافق هـ24/04/1439 الخميس

 تاريخ من إعتباراً  اإللزامي المركبات تأمين وثائق وتجديد إصدار وبالتالي اإللزامي المركبات تأمين نشاط في

 م11/01/2018 الموافق هـ24/04/1439
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 كلفالم اإلكتواري الخبير من ثالمحد   التقييم تقرير 20/03/2018 بتاريخ هااستالم عن الشركةأعلنت 

عند إعداد  تأثيروالتي كان لها  الفنية حتياطياتاإل في سعودي لاير مليون 3.9 قدرها صافية زيادة والمتضمن

 المالية البيانات على حتياطياتاإل في الزيادة أن الشركة أكد تو م2017 ديسمبر 31 في المنتهية المالية البيانات

ً إ يأتي اإلعالن هذا وأن جوهرية غير  .الصلة ذات والشفافية اإلفصاح لوائح مع يتفق بما الشركة من لتزاما

 400بالغ رأس المال المن  %17.92 نسبةوتمثل  71,684 ماقيمته بلغت الخسائر المتراكمة المتراكمة :الخسائر  •

من رأس المال م 2017ديسمبر  31مليون لاير بتاريخ  97,51مقارنة بالخسائر المتراكمة البالغة لاير مليون 

 .مليون لاير 490البالغ 

 للشركة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. اإلستراتيجيةمتابعة تنفيذ خطة العمل يتم  •

 شركةالمدينين وملية التحصيل من عئتمانية من أجل دعم ومات اإلللمعلسمة  الشركات التالية :مع  قدتعاال تجديد •

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

رورية شركة نجم لخدمات التأمين التي تقدم خدمات المساندة في سجالت الحوادث الم من الجهات الحكومية و

متطلبات  إعدادفي  للمراجعة القانونية واإلستشارات  وتقييمها ، كما تعاقدت الشركة مع مكتب كي بي إم جي

 أخرى.ودراسات التعاقد مع مكاتب استشارية إلعداد تقاريرلى إإضافة  ، تطبيق ضريبة القيمة المضافة

بعض تم تجديد مالء كما في مختلف القطاعات مع الع تم توقيع عقود تأمين جديدة مين :إعادة التأالتأمين و تفاقيات إ •

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

 الشركة.

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

 2012لألعوام  مقيدة من مصلحة الزكاة والدخل وحصلت على شهاداتم 2017 عامولغاية  2009يسمبر د

 2009لألعوام  من المصلحة النهائية حصلت على الربوط بينمام 2016و م2015و  م2014و  م2013و

كاف  ولدى الشركة مخصص مليون لاير 17.69ديد زكاة بمبلغ تسالشركة بوجوب مطالبة  م2011 و 2010و

وتم مناقشة مليون لاير  14,28بتسديد مبلغ  تزام إال أن الشركة إعترضت على طلب المصلحة وقامتلهذا اإلل

ي معظمه مؤيداً لوجهة هـ والذي جاء ف1435( لعام 4أمام اللجنة وإتخذت بشأنه القرار رقم )إعتراض الشركة 

 .نظر الشركة

من الهيئة العامة  2008إلى  2005الزكاة للسنوات من تلقت الشركة تقديرات  م2017م و 2016عامي خالل 

مليون لاير وفروق  6.01بفروق زكوية بمبلغ للزكاة والدخل فيما يتعلق بالمحفظة المحولة من الشركة القديمة 

مليون لاير سعودي. تعتقد اإلدارة أن المخصص الحالي للزكاة  16.09ضريبية للضريبة المستقطعة بمبلغ 

 .الربوط المذكورة أعالهمازالت الشركة في صدد تقديم إعتراضاتها أم اللجان المختصة و ، والضريبة كافي

مليون لاير  22.1بإصدار ضمان بنكي لصالح للهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ  م2017 عامفي قامت الشركة 

ية تاريخ غاول 169/2/1438مقابل إستئناف قرار اإلعتراض الزكوي الضريبي االبتدائي رقم سعودي 

 م مازالت المفاوضات مستمرة مع الهيئة ولم يتم البت في أي قرار.31/12/2018

صارمة  رقابة راءإجإنشاء فريق عمل مختص في الشركة يلتزم بتم  : لمكافحة غسيل األموالات المتخذة اإلجراء •

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

 الالزمة.تخاذ اإلجراءات إإلى مدير اإللتزام للمتابعة وشتباه إطار اإل
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الذي ون يمالتأ قطاعأفضل بين الشركات العاملة في مستويات الشركة لتحقيق  إدارة سعىت قعات المستقبلية :التو

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

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

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

 بعضفي وقع الشركة زيادة اإلنتاج تت، وللعمل على زيادة اإلنتاج لف اإلدارات ذات العالقة ختوموإعادة التأمين 

 .األعوام القادمة خالل قطاعات التأمين

 المخاطر الحالية والمستقبلية والمتوقعة :

 المخاطر الحالية :

ي مرت بها ن ، و تعالج المخاطر التبالتأمين وإعادة التأمي الخاصةتقوم إدارة المخاطر في الشركة بتنفيذ السياسات 

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

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

 بما يلي :  في سبيل ذلك

التي يمكن أن تؤثر على عملياتها وام للمخاطر في اإلدارات المختلفة للشركة تقديم التقارير المتعلقة بالوضع الع •

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

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

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

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

 بها أو تعديالت عليها.

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

 .لتأمينالتشغيلية لقطاعات اللمختلف  الحفاظ على معايير التشغيل القياسية  •

 أما المخاطر المستقبلية المتوقعة :

 خطر اإلحتيال وجرائم التزوير المالية. ▪

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

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

ن المناسب لتقييد أقصى عمليات التأمين هذه المخاطر من خالل ضمان أن يتم التغطية من خالل إعادة التأمي

ال تصدر الشركة سوى عقود قصيرة األجل ال تتجاوز سنة واحدة  ، ة مستحقة الدفع ألي مطالبة فرديةخسار

 .فيما يتعلق بالمخاطر الطبية

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

ن الطبي لتعويض حاملي الوثائق عن المصاريف المتكبدة في عالج تم تصميم التأمي ، ر الطبيةتكفل إال المخاط

يتم تقديم التأمين الطبي بشكل أساسي للعمالء من الشركات ويتم تغطية عدد كبير  ات ، وصاباإلأو  ، ضامراال

ل عام واحد من وقوع الحدث يتم عادةً معالجة المطالبات وتسويتها خال ، من األشخاص بموجب وثيقة التأمين

 .هذا يساعد على التخفيف من مخاطر التأمين ، لمؤمنا
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موال الالزمة للوفاء تواجهها الشركة في توفير األقد تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي مخاطر السيولة :  ▪

لغ قريب من ببسرعة بم يمكن ان تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع اصل مالي ، بالتزاماتها المالية

تتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة على اساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر  ، قيمته العادلة

 داولة باستثناء االثاثجميع موجودات الشركة هي مت ، اموال سائلة كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها

 غير متداولة في طبيعتهاحيث أنها نظامية الوديعة الالملموسة و دات غيرالموجو ، المعدات المكتبيةو التجهيزات

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

 ة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.متقيدة باألنظمة المعمول بها والصادر

 مين وخاصة الجديدة منها التأكات المنافسة القوية مع شر ▪

 مخاطر القضايا التي ترفع ضد الشركة نتيجة مطالبات الغير.مخاطر قانونية  ▪

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

ا بعض األحكام التقييدية )مثل كفاية هذه اللوائح على الموافقة على األنشطة ورصدها فحسب، بل تفرض أيضً 

إلعسار من جانب شركات التأمين في الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة رأس المال( لتقليل مخاطر التقصير وا

 ,عند ظهورها

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

 تؤثر سلباً على النتائج المالية.تكاليف باهظة 

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

 من الجهات المتخصة على آداء الشركة .

بينها ل المنافسة يفي الفني المدرب : ترتفع معدالت التسرب الوظيفي المدرب بين الشركات في ظالتسرب الوظ ▪

 المدربين منهم ذوي الخبرات.وذلك في إجتذاب 

 مخاطر إعادة التأمين ▪

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

 افطرأ مع دعقو في ديالعتياا لعملا رطاإ فيتدخل الشركة  ة،لكبيرذات القيمة ا مطالباتلأو ا تلمطالباا

لإلدارة  تسمحو ، لألعماا في رکبأ عاًوتنهذه  نلتأميا دةعاإ تتيبارت رفوت ، لتأمينا دةعاإ اضألغر ىخرأ

 .وللنم ضافيةإ درةق رفوتو رة،کبي طرمخا نعللخسائر المحتملة الناتجة  رضلتعبالتحكم فى ا

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

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

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

 ,المملكة العربية السعودية

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية والمطالبات ئتمان فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر اال إن ▪

 المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها واحتياطي عجز أقساط التأمين
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 الموارد البشرية :  -ثالثاً 

تصاصات ومواكبة التوسع والتنوع في اإلخ للشركة الهيكل التنظيمي طويرالعمل على تتستمر إدارة الشركة في 

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

قيادية المناصب للوتأهيلها  الوطنيةالكوادر تدريب  وتوطين النسبة رفع على  رصتحكما ،  واإلدارية التأمينية

 .الشركة التي تقام داخلمن خالل ورشات العمل  وأتدريب خارجية مراكز التعاقد مع وذلك من خالل 

 

 : المؤشرات المالية -رابعاً 

 

السااابقة لسانة امقارناة بنتاائج م 31/12/2018النتاائج المالياة للشاركة المتحادة للتاأمين التعااوني للسانة المنتهياة فاي 

 م31/12/2017في المنتهية و

ألف لاير ، مقابل صافي ربح قدره  60,172حالي قبل الزكاة والضرائب خالل العام ال خسارةبلغ صافي ال .1

 .ألف لاير للعام السابق 36,608

 لاير للعام السابق.  0,92  لاير ، مقابل ربح 1.50 السهم خالل العام الحالي خسارةبلغت  .2

م عمليات التأمين مخصوماً منها عائد إستثمارات حملة الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية( خالل العا عجزبلغ  .3

 .ألف لاير للعام السابق  24,366ألف لاير مقابل فائض  69,378الحالي 

ألف  580,565ألف لاير ، مقابل  391,968( خالل العام الحالي GWPبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ) .4

م ( خالل العاNWPكما بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة ) %32.49لاير للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره 

 %.  28.37ألف لاير للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره  144,633ألف لاير ، مقابل  103,599الحالي 

ف لاير للعام السابق أل 57,186ألف لاير ، مقابل  59,513البات المتحملة خالل العام الحالي بلغ صافي المط .5

  .%4.07قدره رتفاع وذلك بإ

ألف لاير  11,443ألف لاير ، مقابل  7,950الل العام الحالي بلغ صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق خ .6

ل العام ، وبلغ صافي أرباح إستثمارات أموال المساهمين خال %30.53للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره 

 . %28.13قدره   نخفاضف لاير للعام السابق وذلك بإأل 6,523مقابل صافي ربح بلغ ألف لاير  4,688الحالي 

إنخفاض  لعام السابق إلىاافي األرباح في بص مقارنة العام الحالياألرباح خالل  نخفاض صافييعود سبب إ .7

عمليات التأمين وإنخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وإنخفاض صافي أقساط التأمين تحقيق عجز في 

أموال المساهمين ت افي أرباح إستثماراوإنخفاض ص المكتتبة وإنخفاض صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق

 م.2018 العام الحاليخالل وزيادة االحتياطيات الفنية 

م من 07/06/2018تم إحتساب خسارة السهم قبل الزكاة للعام الحالي بعد تخفيض رأس المال بتاريخ  .8

ألف سهم وذلك بتقسيم صافي الخسارة للعام على متوسط عدد األسهم البالغة  40,000ألف سهم إلى  49,000

ألف سهم بينما تم إحتساب ربحية السهم قبل الزكاة للعام السابق بتقسيم صافي الربح للعام السابق على  40,000

مبلغاً  2018ديسمبر  31، وبلغت الخسائر المتراكمة كما في ألف سهم  40,000متوسط عدد األسهم البالغة 

ألف لاير  400,000 لغمن رأس مال الشركة البا %17.92ألف لاير ،أي ما نسبته  71,684وقدره 

ألف لاير  421,118بلغ  2018ديسمبر  31إجمالي حقوق المساهمين )اليوجد حقوق أقلية( كما في سعودي

  %17.53 بنسبة إرتفاع وقدرهام 2017ديسمبر  31ألف لاير كما  358,312 مقارنة مع
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ً وقدره  2018ديسمبر  31كما في بلغت قيمتها الخسائر المتراكمة  .9  ألف لاير ، أي ما نسبته 71,684مبلغا

 .ألف لاير سعودي 400,000من رأس مال الشركة البالغ  17.92%

 41,035إجمالي دخل شامل ألف لاير بالمقارنة مع  56,048 م بلغ2018 عامل ةالشامل خسارةبلغ إجمالي ال .10

 م.2017 ألف لاير للعام السابق

بين مساهمي الشركة التعاوني ة لشركات التأمين تم توزيع فائض عمليات التأمين حسب نص الالئحة التنفيذيي .11

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

لى تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ ديسمبر وباإلشارة إ 31تمسك الشركة نظام سنة مالية تنتهي في 

فقد م 01/01/2017عتبارا من إ التحول لمعايير المحاسبة الدوليةمواكبة  م بشأن اإلفصاح عن21/08/2016

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

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

 وعمليات المساهمين دمج عمليات التأمين

 

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

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

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

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

 .التدفقات النقدية

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

 في قائمة المركز المالي 

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

 يتم عرضها االن كمصروف في قائمة الدخل ، وعرضها بشكل منفصل

 

 التالية  م2018ل القوائم المالية المدققة لعام يمكن اإلطالع على القوائم المالية والحسابات المدمجة من خال
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 م2018ديسمبر  31المنتهية في قائمة المركز المالي للسنة 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  

     الموجودات

 138,796  89,533  النقد وما في حكمه

 169,736  ، صافياقساط تأمين واعادة تأمين

 

 253,621 

 204,792  94,750  أمين غير المكتسبةين من أقساط التحصة معيدى التأم

 89,384  88,169  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها                  

 عنها

 135,637  202,521 

 10,301  5,699  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 395,077  384,755  تثماراتسا

 53,917  47,201  مدفوعة مقدما وموجودات اخرىمصروفات 

 2,667  1,902  ممتلكات ومعدات

 78,400  78,400  شهرة

 73,500  73,500  وديعة نظامية                                                                                     

 1,448  2,635  عن وديعة نظامية  لة مستحقةإيراد عمو

  إجمالي الموجودات

 

 

1,171,917  1,504,424 

     المطلوبات

 9,177  19,361  وثائق التأمينالمطالبات المستحقة لحملة 

 97,362  55,813  مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى

 178,145  122,227  ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 141,051  غير مكتسبة أقساط تأمين

 

 270,374 

 31,460  19,295  عمولة اعادة تأمين غير مكتسبة

 122,927  111,586  مطالبات تحت التسوية

 281,638  209,481  مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها

 3,566  16,454  احتياطي عجز أقساط التامين

 6,925  36,539  احتياطيات فنية أخرى

 270  270  القةاطراف ذوي عمستحق الى  

 20,676  18,018  مكافأة نهاية الخدمة

 36,037  36,037  فائض من عمليات التأمين

 (407)  (86)  احتياطي خسارة القيمة العادلة لالستثمارات

 23,708  22,488  الزكاة وضريبة الدخل

 دخل عمولة  مستحق الى مؤسسة النقد العربي السعودي

 

 2,635  1,448 

 1,083,306  811,169  حقوق المساهمينوإجمالي المطلوبات 

 490,000  400,000  رأس المال

 31,944  31,944  نظامياحتياطي 

 (97,512)  (71,684)  خسائر متراكمة

 (3.314)  52  احتياطي خسارة القيمة العادلة لالستثمارات

 421,118  360,312  إجمالي حقوق المساهمين
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 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  قائمة الدخل

قياس إلتزام مكافأة نهاية الخدمة المتعلقة بعمليات إعادة  إحتياطي

 التأمين
 436  - 

 421,118  360,748  الملكيةإجمالي حقوق 

 1,504,424  1,171,917  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 22,096  22,096  االلتزامات والتعهدات

 م2017ديسمبر  31  م2018ديسمبر  31  

 الف لاير سعودي  اإليرادات

     التأمين المكتتبةإجمالي أقساط 

 579,983  391,968  االقساط المباشرة -

 582  -  اعادة التأمين -

  391,968  580,565 

     اقساط  اعادة التأمين المسندة

 (13,328)  (12,271)  المحلي  -

 (418,944)  (273,445)  االجنبي  -

  (285,716)  (432,272) 

     مصاريف فائض الخسارة 

 (263)  (270)  المحلي -

 (3,397)  (2,383)  االجنبي -

  (2,653)  (3,660) 

 144,633  103,599  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 44,274  19,282  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 188,907  122,881  ين المكتسبةصافي أقساط التأم

 59,251  49,640  عموالت إعادة التأمين 

 248,158  172,521  أجمالي االيرادات
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     تكاليف ومصروفات االكتتاب

 366,792  212,946  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (182,811)  (138,035)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 183,981  74,911  ات المدفوعةصافي المطالب

 (30,785)  (10,126)  التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (96,010)  (5,272)  التغيرات في المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها، صافي

 57,186  59,513  صافي المطالبات المتكبدة

 3,170  12,888  احتياطي عجز أقساط التامين

 (4,930)  29,615  أخرى ات فنيةاحتياطي

 18,156  13,885  تكاليف اقتناء وثائق تأمين

 3,513  3,278   مصاريف اكتتاب أخرى

 77,095  119,179   اجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 171,063  53,342   صافي دخل االكتتاب 

     )مصاريف( / ايرادات تشغيل اخرى  

 (121,770)  (113,847)  ريةمصروفات عمومية وإدا

 (25,928)  (11,080)  مخصص ديون مشكوك فيها

 (1,142)  (1,225)  مكافأة مجلس االدارة

 -  10  دخل توزيعات ارباح

 10,553  11,477  عمولة عن الودائع

 381  392  اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 1,159  (2,942)  ار)خسائر( / ربح محققة من االستثم 

 5,873  3,701  ايرادات اخرى

 (130,874)  (113,514)  إجمالي مصاريف تشغيل اخرى

 

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

 

40,189 
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 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  قائمة الدخل الشامل

 

 

 

 3,581  -  صافي الدخل المسند إلى عمليات التأمين

 36,608  (60,172)  للسنة المسندة إلى المساهمينصافي )الخسارة( / الدخل 

 )الخسارة( / الربح للسهم )بالريال السعودي(

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف

 
40,000 

 
40,000 

 0.92  (1.50)   )خسائر( /  أرباح أساسية ومخفضة للسهم )بالريـال السعودي(

 م2017ديسمبر  31  م2018 ديسمبر 31  

 الف لاير سعودي  

 40,189  (60,172)  صافي )الخسارة( / الدخل للسنة 

     )الخسارة( / الدخل الشاملة األخر 

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

 -  436  الربح اإلكتواري من إلتزام مكافأة نهاية الخدمة 

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

 الالحقة
  

 
 

     أستثمارات متاحة للبيع-

 1,795  746  صافي التغير في القيمة العادلة-   

 (949)  2,942  صافي المبالغ المحولة الى قائمة الدخل-  

 41,035  (56,048)  اجمالي )الخسارة( / الدخل للسنة

     

 (3,527)  (758)  اجمالي )الخسارة( الشاملة المسند الى عمليات التأمين

 

 (56,806)  الشاملة للسنة الدخل /اجمالي )الخسارة(

 

37,508 
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 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

  رأس المال 

االحتياطي 

  النظامي

الخسائر 

 مةالمتراك

 

إحتياطي 

القيمة العادلة 

 لالستثمارات

احتياطي إعادة 

قياس إلتزام 

مكافأة نهاية 

  الخدمة

إجمالي 

حقوق 

 الملكية

 الف لاير سعودي 

ديسمبر  31الرصيد كما في 

 م2017
 490,000  31,944  (97,512) 

 
(3,314)  -  421,118 

إجمالي الدخل / )الخسارة( 

 الشاملة للسنة
      

 
     

تغيرات في القيمة العادلة لا

 لإلستثمارات المتاحة للبيع
 -  -  - 

 
935  -  935 

 2,431  -  2,431  -  -  -  المحول لقائمة الدخل

المسند  -الخسارة للسنةصافي 

 للمساهمين
 -  -  (60,172) 

 
-  -  (60,172) 

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

  -  -  المسندة للمساهمين
(60,172) 

 

3,366  -  (56,806) 

 -  -  -  90,000  -  (90,000)  االنخفاض في رأس المال 

إعادة قياس إلتزام مكافأة نهاية 

 -  -  -  الخدمة 

 

-  436  436 

 (3,900)  -  -  (3,900)  -  -  الزكاة المحملة للسنة 

 (100)  -  -  (100)  -  -  ضريبة الدخل المحملة للسنة 

ديسمبر  31 الرصيد كما في

 (71,684)  31,944  400,000  م2018

 

52  436  360,748 
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 :ومقارنتها كما يلي ديسمبر  31خمسة األخيرة المنتهية في للسنوات النتائج  السنوات المالية التفاصيل 
 
 

 قائمة المركز المالي

 ديسمبر )بآالف الرياالت( 31كما في 

 ( 

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018

      موجودات عمليات التأمين

 73,642 281,546 61,736 43,953 88,477 نقد وما فى حكمه

 - 114,300 136,070 - - ودائع ألجل

 إستثمارات متاحة للبيع
 

160,159 
104,262 109,469 185,072 56,276 

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

 نة ، صافىأقساط تأمين مدي
 

169,736 
223,281 193,240 266,929 354,777 

 5,459 23,510 20,604 30,340 معيدي تأمين مدينة ، صافيذمم 

 165,936 174,250 184,906 204,792 94,750 حصة معيدى التأمين من أقساط غير مكتسبة
 100,845 305,769 321,697 291,905 323,806 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 13,985 24,550 10,726 10,301 5,699 الـتأمينتكاليف مؤجلة لإلستحواذ على وثائق 

 87,468 40,643 30,814 52,646 45,823 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى 

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

 4,468 3,200 2,968 2,667 1,902 أثاث وتجهيزات ومعدات

 1,027,355 1,489,664 1,192,085 1,120,207 790,352 مجموع موجودات عمليات التأمين

      موجودات المساهمين

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

 - 145,800 74,600 - - ودائع ألجل

 إستثمارات متاحة للبيع
 

224,596 
36,624 35,355 85,888 182,204 

 - - 96,198 98,131 اإلستحقاقتثمارات مقتناة حتى تاريخ سإ

 2,798 1,451 1,305 1,271 1,378 مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

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

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

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

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

 349,458 380,405 412,190 447,161 386,265 مجموع موجودات المساهمين

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

 1,376,813 1,870,069 1,604,275 424,041,5 179,11,17 مجموع الموجودات
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 ديسمبر31كما في المركز الماليمة قائ يتبع

 مطلوبات و فائض عمليات التأمين
 )بآالف الرياالت(

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018

      مطلوبات عمليات التأمين

 128,588 151,283 127,064 178,145 122,227 ذمم معيدي تأمين دائنة

 29,443 35,160 30,860 31,460 19,925 دخل عموالت غير مكتسبة

 431,188 591,791 294,762 270,374 141,051 أقساط تأمين غير مكتسبة

 500 3,173 3.891 6,925 36,539 إحتياطيات فنية أخرى

 3,282 6,486 2,993 3,566 16,454 أقساط / عجز إحتياطي أخطار قائمة

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

 350,692 592,263 561,152 404,565 321,067 التسويةمطالبات تحت 

 20,853 29,851 11,727 9,177 19,361 ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين

 27,051 37,596 53,205 96,745 55,253 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

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

 11,974 16,069 18,639 20,676 18,018 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 

 1,005,976 1,468,451 1,159,982 1,084,577 754,595 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

      فائض عمليات التأمين

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

 121 (45) (353) (407) (86) إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع

 1,027,355 1,489,664 1,192,085 1,120,207 789,916 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

      مطلوبات وحقوق المساهمين

      مطلوبات المساهمين

 1,400 848 387 617 560 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 18,750 - - - - مستحق إلى مؤسسة مالية

 11,176 14,681 20,681 23,708 22,488 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 270 270 270 270 270 رصيد مستحق لطرف ذي عالقة

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

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

      المساهمينحقوق 

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

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

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

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

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

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

 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين 

 وحقوق المساهمين

1,171,917 424,041,5 368,61,57 368,61,57 368,61,57 
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فائض م مقابل 8201ألف لاير عام  61,428 العمليات التشغيلية عجزبلغ  عمليات التأمين التشغيلية : عجز

 .م2017ألف لاير للعام السابق  35,809

 

 

 

 

 

 قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم

 )بآالف الرياالت(           برديسم31كما في  
 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018

   اإليرادات
  

 

 1,165,152 1,271,736 819,595 580,565 391,968 إجمالى أقساط التأمين المكتتبة

 (361,618) (371,973) (492,097) (432,272) (285,716) يطرح أقساط إعادة التأمين المسندة

 (7,424) (8,132) (4,191) (3,660) (2,653) ين فائض خسارة أقساط تأم

 796,110 891,631 323,307 144,633 103,599 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (13,703) (152,289) 307,685 44,274 19,282 التغير فى صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 782,407 739,342 630,992 188,907 122,881 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 42,825 44,715 83,577 59,251 49,640 عموالت مستلمة من إعادة التأمين

 825,232 784,057 714,569 248,158 172,521 صافي االيرادات

 822,594 755,014 750,173 366,792 212,946 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (96,508) (103،462) (258,073) (182,811) (138,035) ناقصا : حصة معيدى التأمين

 726,086 651,552 492,100 183,981 74,911 صافى المطالبات المدفوعة

 67,901 36,647 (47,039) (126,795) (15,398) التغير في صافي المطالبات تحت التسوية

 793,987 688,199 445,061 57,186 59,513 صافى المطالبات المتكبدة

 21,299 28,633 38,707 18,156 13,885 تكاليف االستحواذ على الوثائق

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

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

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

 (13,727) 12,673 718 (4,930) 29,615 إحتياطيات فنية أخرى

 807,246 725,082 481,581 73,582 115,901 صافي التكاليف والمصروفات

 17,986 58,975 232,988 174,576 53,342 صافى نتائج عمليات التأمين

 (102,020) (117,884) (118,715) (120,769) (111,640) مصاريف عمومية وإدارية

 (5,828) (4,661) (5,618) (2,802) 3,738 رسوم إشراف وتفتيش

 (1,758) (1,336) 1,006 (711) ي رسوم مجلس الضمان الصح

 7,368 3,429 15,977 6,881 4,249 إيرادات إستثمارات

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

مخصص ديون مشكوك فيها وإحتياطات إنتفى 

 الغرض منها

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

 (84,252) (60,129) 111,982 35,809 (61,428) فائض )عجز( عمليات التأمين

 84,252 - (100,784) (32,228) 61,428 حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

 - - 11,198 3,581 - عمليات التأمينحصة حملة الوثائق من فائض 

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

 21,258 21,258 32,456 ,03736 36,037 الفائض المتراكم فى نهاية السنة 
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 40,189 صافي ربح  لاير مقابل ألف 60,172ماقيمته  م2018عام ل قبل الزكاة الخسارةصافي بلغ  صافي الدخل :

 . للعام السابقلاير 0,92ربح  مقابل لاير 1.50السهم  خسارةوبلغت  م2017السابق  عاملللاير ألف 

 

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

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

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

 

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 القطاعات الجغرافية

 872,817 777,883 527,742 470,313 317,388 المنطقة الغربية

 158,976 78,240 176,010 65,916 41,788 المنطقة الوسطى

 60,722 208,165 28,313 14,597 10,951 المنطقة الشرقية

 72,637 207,448 87,530 29,739 21,841 داخل المملكة -أخرى 

 1,165,152 1,271,736 819,595 580,565 391,968 عالـمـجــــمـــو
 

 

 

 

 

                                 ديسمبر  31في  عمليات المساهمين للسنة المنتهيةقائمة 

 )بآالف الرياالت(                                                 
 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018

   اإليرادات
 

  

 (84,252) (60,129) 100,784 32,228 (61,428) حصة المساهمين من فائض )عجز( العمليات

 3,409 3,906 3,730 5,602 6,921 إيرادات عموالت

 98 935 288 733 (2,421) إيرادات إستثمارات

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

 - - 17 188 188 أستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقإطفاء 

 (77,767) (50,595) 102,090 38,751 (56,007) مجموع اإليرادات

      المصاريف

 1,362 1,257 1,153 1,001 2,207 مصاريف عمومية وإدارية

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

 2,531 2,380 2,322 2,143 3,432 المصاريفمجموع 

 (80,298) (52,975) 99,768 36,608 (60,172) صافي ربح السنة / )خسارة(

 36,400 46,238 49,000 40,000 40,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 (2.21) (1.15) 2.04 0,92 (1.5)  ربح / )خسارة( السهم للسنة )بالريال السعودي(

 ديسمبر 31كما في  قائمة العمليات الشاملة للمساهمين
  )بآالف الرياالت(

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018

 (80,298) (52,975) 99,768 36,608 (60,172) صافي ربح السنة / )خسارة(
 4,011 (2,531) (1,598) 1,849 935 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

 (2,978) (4,693) 2,729 (949) 2,431 أرباح / )خسائر( اإلستثمارات المتاحة للبيع
 (82,800) (63,704) 100,899 508,37 (56,806) إجمالي الدخل الشامل للسنة / )الخسائر( 
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 لعمليات التأمين قائمة التدفقات النقدية

 (ديسمبر )بآالف الرياالت 31كما في 
 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018

   التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
 

  

 - - 11,198 3,581 - صافي فائض السنة من عمليات التأمين
 2,323 14,245 14,712 25,928 10,976 تأمين مشكوك في تحصيلهايالت لحركة مخصص أقساط التعد

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

 3,679 2,668 1,902 1,530 1,329 التعديالت لـ :اإلستهالك

 2,889 4,095 2,570 2,037 2,426 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 - (2) (490) (210) 511 أرباح  محققة عن إستثمارات متاحة للبيع

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

      التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

 53,924 73,603 58,977 (65,705) 72,909 ذمم أقساط تأمين مدينة ، صافي

 3,608 (17,941) 1,783 - - ذمم معيدي تأمين مدينة

 (2,657) 46,825 9,829 (21,831) 6,821 مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 (13,727) - - (572) 12,888 إحتياطي عجز األقساط

 (6,868) (10,565) 13,824 425 4,602 تكاليف اإلستحواذ على وثائق تأمين مؤجلة

 4,006 5,717 (4,300) 600 (12,165) ل عموالت غير مكتسبةدخ

 (42,035) (8,314) (10,656) (19,886) 110,042 حصة معيدى التأمين من األقساط غير مكتسبة

 13,871 (204,924) (15,928) 29,792 68,099 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

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

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

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

 55,738 160,603 (297,029) (24,388) (129,323) أقساط تأمين غير مكتسبة

 54,030 241,571 (31,111) (156,587) (83,498) مطالبات تحت التسوية

 (62,404) 22,695 (24,219) 51,081 (55,918) ي التامينمستحق لمعيد

 (8,572) 8,998 (18,124) (2,550) 10,184 مطلوب الى حملة وثائق التأمين

 4,612 10,546 15,609 43,540 (41,492) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 (77,889) 94,604 120,217 - - مستحق من عمليات المساهمين

 - - - 12,622 41,756 المساهمين مستحق إلى عمليات

 (10,022) 452,565 (152,301) (397,121) 49,556 صافى النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

      األنشطة اإلستثمارية

 (1,298) (1,400) (1,670) (1,229) (564) شراء أثاث وتجهيزات ومعدات 

 (10,812) (177,990) (120,961) (122,405) - إستثمارات متاحة للبيعشراء 

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

 9,756 49,029 76,892 91,755 180 المتحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

 (2,354) (244,661) (67,509) 104,191 (384) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

 (12,376) 207,904 (219,810) (17,783) 44,524 هالزيادة )النقص( في النقد وما فى حكم

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

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

      المعامالت غير نقدية

 - - - - 322 ستثمارات متاحة للبيعالتغير في القيمة العادلة إل
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كما في  لعمليات المساهمين قائمة التدفقات النقدية

 )بآالف الرياالت(                       ديسمبر  31
 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018

   التأمينعمليات 
 

  
   التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 
  

 (80,298) (52,975) (99,768) 36,608 (60,172) لفترةصافي ربح السنة / ا
      التعديالت لـ :

 (2,978) (4,693) 2,729 (949) 2,430 أرباح )خسارة( محققة عن إستثمارات متاحة للبيع
تاريخ إطفاء إستثمارات محتفظ بها حتى 

 اإلستحقاق
(188) (188) (17) - - 

 
(57,930) 35,471 102,480 (57,668) (83,276) 

      التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
 - 433 146 34 (107) مصروفات مدفوعة مقدما و موجودات أخرى

 - (457) (785) (206) (1,187) عوائد مستحقة للوديعة نظامية 
 - (21,000) (24,500) - - وديعة نظامية 

 (1,920) 890 - - - ذمم أقساط تأمين مدينة ، صافي
 - - - 12,622 41,756 من عمليات التأمين مستحق 

 77,889 (94,604) (120,217) (12,622) (41,756) مستحق إلى عمليات التأمين
 - - - -  مستحق من )إلى( طرف ذو عالقة 
 341 (95) (4) 230 (57) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

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

 - 457 785 206 1,187 عموالت مستحقة على وديعة نظامية للساما
 (21,254) (172,934) (42,095) 23,113 (99,850) المستخدم في األنشطة التشغيليةصافي النقد 

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

 - - (96,181) (2,063) - إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق شراء
 (79,074) (54,570) (16,036) (70,000) - شراء إستثمارات متاحة للبيع

 65,898 148,355 64,971 70,898 11,283 المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
 (13,176) (52,015) 23,954 73,435 11,283 في األنشطة اإلستثمارية صافي النقد المتوفر)المستخدم(

      األنشطة التمويلية
 - 210,000 - - - المتحصل من إصدار رأس المال

 - (4,948) - - - تكاليف معامالت 
 - (21,000) - - - وديعة نظامية

 - (18,750) - - - مستحق إلى مؤسسة مالية
 - 165,302 - - - صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (34,430) (38,647) (18,141) 93,575 (93,787) صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه
 92,486 58,056 19,409 1,268 94,843 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 58,056 19,409 1,268 94,843 1,056 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تغير في القيمة العادلة معامالت غير النقدية 

 لإلستثمارات المتاحة للبيع
654 494 - - - 
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 : (بآالف الرياالت) م8201لعام  العمليات التشغيلية والفائض المتراكم حسب القطاعاتقائمة أرباح وخسائر 

 اإلجمالي أخرى الهندسية الطاقة المركبات الطبي البيان
        عمليات التأمين 

       اإليرادات 
 391,968 61,234 52,115 104,537 115,156 58,926 إجمالي األقساط المكتتبة

 يطرح 

 صافي إقساط إعادة التأمين المسندة
(28,844) (56,684) (102,739) (47,245) (50,204) (285,716) 

 (2,653) (1,679) - - (820) (154) أقساط تأمين فائض الخسارة 
 103,599 9,351 4,870 1,798 57,652 29,928 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 19,282 554 204 - 15,154 3,370 المكتسبةالتغير في اقساط التأمين غير 
 122,881 9,905 5,074 1,798 72,806 33,298 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 49,640 11,625 16,841 1,550 19,624 - عموالت إعادة التأمين  المكتسبة
 172,521 21,530 21,915 3,348 92,430 33,298 يراداتاإل اجمالي

       والمصاريفالتكاليف 
 212,946 23,378 3,780 3,012 103,225 79,551 إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المدفوعة
(62,690) (48,072) (2,975) (3,345) (20,953) (138,035) 

 74,911 2,425 435 37 55,153 16,861 لمدفوعةصافي المطالبات ا
صافي المطالبات تحت التغير في 

 التسوية
1,409 (8,311) (80) (546) (2,598) (10,126) 

 59,513 (1,073) (1,820) (368) 45,973 16,801 صافي المطالبات المتكبدة
 13,885 2,191 3,293 - 4,486 3,915 تكاليف إستحواذ وثائق التأمين

 12,888 2,343 3,313 - 5,561 1,671 تياطي عجز األقساط اح
 29,615 (765) 208 (32) 2,317 27,887 إحتياطيات فنية أخرى

 3,278 298 458 522 696 1,304 مصاريف اكتتاب اخرى 
 119,179 2,994 5,452 122 59,033 51,578 التكاليف والمصاريف أجمالي

 53,342 18,536 16,463 3,226 33,397 (18,280) صافي نتائج عمليات التأمين 
 (113,847)      )غير موزعة(مصاريف عمومية وإدارية 

 (11,080)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 (1,225)      مكافات أعضاء مجلس اإلدارة

 392      أطفاء أستثمارات حتى تاريخ االستحقاق
 11,477      إستثمار عموالت إيراد 
 (2,932)      اتاستثماراد إستبع

 3,701      إيرادات أخرى 

 (113,514)     أجمالي المصاريف التشغيلية 

 (60,172)     م2018 صافي خسارة السنة 
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 اإللتزامات واإلفصاحات حسب اللوائح النظامية : -خامساً  
 

 اإلفصاح حسب اللوائح التنفيذية : .1
 

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

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

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

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

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

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

 ة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني.الصحي التعاوني الصادر الالئحة التنفيذية لنظام الضمان ▪

 الوثيقة الموحدة الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني. ▪

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

 لمركبات.ليات تجاه الغير الناشئة عن حوادث ائومتطلبات نظام التأمين اإللزامي على المس ▪

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

 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. .1

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

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

والتي تحدد  يتم تحديثها بشكل ومراجعتها بشكل دائم الشركة الئحة حوكمة خاصة بهالدى  م الحوكمةنظا .2

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

وقد تم اإللتزام بجميع  ، عربية السعوديةواألنظمة الصادرة في المملكة الولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي 

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

 أعضاء مجلس اإلدارة. نتخابإفي  يمثل صوت واحد

 السوق المالية ساب هيئةسددت مباشرة إلى حلاير سعودي  30,000بقيمة على الشركة تم فرض غرامة مالية  •

هـ 10/08/1429( وتاريخ 2008-27-1ات لقرار مجلس الهيئة رقم )مخالف(  3) رتكاب الشركة إل نتيجة

عدم إفصاح الشركة عن تعامالت مع والتي تتضمن من قواعد التسجيل واالدراج  40والفقرة )أ( من المادة 

 م.2016و  م2015م و 2014أطراف ذات عالقة خالل األعوام المالية 

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

 ، بخالف ماذكر سابقاً. تنظيمية أو قضائية أخرى

 .الئحة حوكمة الشركاتالشركة جميع األحكام الصادرة في طبق ت •

 :أسباب ذلكمالم يطبق من الئحة حوكمة الشركات و •
 

 التطبيق مأسباب عد / الفقرة نص المادة رقم المادة 

 الينطبق الينطبق اليوجــــــــــد 1
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 ً  :األطراف ذات العالقة  عامالت معت: ال سادسا
  

عاامالت الهاماة التاي تمات باين الشاركة والجهاات ذات العالقاة التاي ألعضااء مجلاس اإلدارة مصالحة لتيبين الجادول التاالي ا

 )بآالف الرياالت(                                            م2018السنة المنتهية في عام وقيمة هذه المعامالت خالل  شخصية فيها

 جهة التعاقد 
طبيعة  مدة العقد

 المعاملة
 المبلغ

 الرصيد

 2017ديسمبر31
 صفته إسم من تعود له المصلحة

1 

شااركة الحاااج حسااين 

رضاااااا علاااااي علاااااي 

 وشركاه

وثائق 

 تأمين

متعددة 

لفترات 

 متعددة

أقساط 

تأمين 

 مكتتبة

6,932 

 

 عليحسين خالد  4,780

 رضا علي 

 

 عضو مجلس اإلدارة

 
مطالبات 

 مدفوعة
(8,925) 

 

(5,987) 

2 
الشاااااااركة التجارياااااااة 

 لبنانللتأمين المتحدة 
 (203) دفعات مستلمة

 

 كريم مروان حمادة -

 

 عضو مجلس اإلدارة

 
 

  ة الدخل والمدفوعات النظامية والمديونيات :الزكاة وضريب -بعاً سا
 

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

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البيان الجـهـة 

 11,176 14,681 20,681 23,708 22,488  إحتياطي تراكمي  لزكاة وضريبة الدخلهيئة العامة ل

 1,758 1,336 1,006 711 3,513 )مسددة(رسوم اشتراك  مجلس الضمان الصحي التعاوني

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

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

لاير سعودي كمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  يونلم 18 هتم إحتساب مبلغ وقدر:  المديونيات – 7/2 

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

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

 في المملكة العربية السعودية . العمل
 

كتتااب أو حقاوق مشاابهة يوجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق إ والات دين قابلة للتحويل إلى أسهم اليوجد أي أدو

ر ألي أدوات ديان أو إلغااء مان جاناب المصادأصدرها أومنحها المصدر خالل السنة المالية ، أو إساترداد أو شاراء 

 .قابلة لإلسترداد

 ً  سياسة توزيع األرباح:  - ثامنا

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

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

ً  العامة الجمعية قررتها التي االحتياطيات  ربح توزيع وبعد التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام ألحكام تطبيقا

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

 :التي تنص على  ( 45)مادة و ال  العضو" يحضرها التي الجلسات عدد

 وضريبة الدخل المقررة.ب الزكاة يتجن .1

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

 التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع .
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باح السنوية لس اإلدارة ، أن تجنب نسبة مئوية من األرللجمعية العامة العادية ، بناء على إقتراح مج .3

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

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

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

 

 ً  مجلس اإلدارة : - تاسعا

 المنعقدة خالل التصويت التراكمي في الجمعية العامة للمساهمينمن  الرابعةللدورة مجلس إدارة الشركة  إنتخابتم 

ألعضاء التالية مكوناً من السادة ا م2020ديسمبر  13ولمدة ثالث سنوات تنتهي في  م2017ديسمبر  14تاريخ ب

 :أسمائهم 
 

 األعضاء الجدد األعضاء المستقيلين اإلسم ة العضويةفئ 

1 

 أعضاء غير مستقلين

 رضا علي خالد حسين علي 

 ال يوجد ال يوجد

 جاك جورج صاصي 2

 حمادة علي كريم مروان 3

4 

 أعضاء مستقلين

 مخارش               عمر عمر ناصر 

 العمير                     سليمان صالح ناصر 5

 الحمدان عبدالعزيز خالد أحمد  6

 الجاسر محمد خالد سليمان 7

 
 

 .يوجد أعضاء تنفيذيينالو تجدر اإلشارة إلى أن جميع األعضاء المستقلين ال يمارسون أي عمل تنفيذي في الشركة
 

 والمؤهالت والوظائف التي شغلها في السابقالخبرات  الوظائف الحالية  أسماء األعضاء  

ماادير التخطاايط المااالي  رضا علي خالد حسين علي  1

مجلاااس إدارة رئااايس و

شاااركة الحااااج حساااين 

علاااي رضاااا وشاااركاه 

عضاااو مجلاااس إدارة و

لتااأجير  شااركة الوساايلة

 رات السيا

م 1990حاصااال بكاااالوريوس إدارة أعماااال مااان جامعاااة كاليفورنياااا عاااام

ريكياة التسويق من جامعة بيبردين في الواليات المتحدة األموماجستير في 

م شااغل عاادة مناصااب إداريااة منهااا عضااو مجلااس إدارة شااركة 1994عااام 

ناااتكو ألنظمااة الكمبيااوتر وعضااو مجلااس إدارة شااركة الحاااج حسااين علااي 

وعضااو مجلاااس إدارة شاااركة الوساايلة لتاااأجير السااايارات ه رضااا وشاااركا

 وديةفي المملكة العربية السع )هرتز(

المااااااادير التنفيااااااااذي  جاك جورج صاصي 2

إيااه  شااركة يااو ساايل

 البحرين للتأمين

 

عااة القااديس يوسااف بلبنااان عااام حاصاال علااى بكااالوريوس حقااوق ماان جام 

خباارة  هلديااوعاادة دورات تدريبيااة فااي التااأمين وإعااادة التااأمين و م1973

، شغل منصاب عضاو  عاماً في اإلدارة والتأمين ربعونعملية تزيد عن األ

 الشركة التجارية المتحدة للتأمين بلبنانمجلس إدارة 

مااااااااادير التساااااااااويق  حمادةعلي كريم مروان  3

 والعالقات العامة

من الجامعة األمريكية  وإدارة عامةحاصل على بكالوريوس علوم سياسية 

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

عضو مجلاس إدارة الشاركة التجارياة   والتسويق والعالقات العامةاإلدارة 

 للتأمين بلبنانالمتحدة 

الاااااارئيس التنفيااااااذي  مخارش               عمر عمر ناصر  4

لمكتاااااااب مخاااااااارش 

لالستشااارات الماليااة 

 واإلدارية

م 1981حاصاال علااى بكااالوريوس إدارة أعمااال ماان جامعااة بوسااطن عااام 

وعلاى شاهادة  CME1وعلى الشاهادة العاماة للتعامال فاي األوراق المالياة 

كافحااة غساال األمااوال و تموياال اإلرهاااب المطابقااة واختبااار االلتاازام وم

CME2  عامااً فاي  35عن  من المعهد المصرفي ، لديه خبرة عملية تزيد

 شااغل ماان خاللهااا منصااب ماادير إقليمااي فااي شااركة رسااملة وماادير اإلدارة 

 .البنك السعودي الهولندي أول بإدارة الشركات في
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حاصاال علااى بكااالوريوس إدارة أعمااال ماان جامعااة جنااوب فلورياادا فااي  متقاعد العمير                     سليمان صالح ناصر 5

م و علااى ماجسااتير إدارة التغيياار ماان جامعااة سااوانزي 1981عااام أميركااا 

م كمااا حصاال علااى الزمالااة األمريكيااة عااام 2010ويلااز فااي بريطانيااا عااام 

األمريكية و شهادة الكفااءة المهنياة  HIAAم في التأمين الطبي من 2000

عمال ساابقاً  م1994فاي بريطانياا عاام   CIIين العام منتخصص في التأم

للتاأمين التعااوني  ةالتعاونياشاركة التأمين الطبي وتأمين الحياة فاي  كرئيس

يس التنفيااذي والاارئوالارئيس التنفيااذي لشاركة سااوليدرتي للتااأمين التعااوني 

فااي شااركة مسااتقل ارة دالتعاااوني وعضااو مجلااس إلشااركة أمانااة للتااأمين 

 .في المملكة العربية السعوديةويل للتمالنايفات 

عضاااو مجلاااس إدارة  الحمدان عبدالعزيزخالد أحمد  6

مجموعاااة المستشاااار 

أحمااااااد عباااااادالعزيز 

 الحمدان 

م 2002حاصاال علااى بكااالوريوس إدارة أعمااال ماان جامعااة القاااهرة عااام 

شاااركات فاااي المملكاااة العربياااة  شاااارك فاااي عضاااوية مجاااالس إدارة لعااادة

الساعودية وشاركة العربياة  وشركة المصافين جريدة الوطوهي  السعودية

 لالسااتثمار وشااركة الباحااةللتعمياار  وشااركة القصاايمسااتثمارية اإل عنياازة

ورئاايس اللجنااة  كابيتااال ماان خااالل تقااديم االستشااارات وشااركة الوساااطة

 الحمدان للتنمية.التجارية بغرفة جدة ونائب رئيس مجموعة أحمد 

تنفيااااااذي الاااااارئيس ال الجاسرمحمد خالد سليمان  7

لشاااااااركة المراكاااااااز 

 العربية

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

خبرة تجاوزت العشر سنوات شغل خاللها عدة مناصب منهاا الارئيس  لديه

ك الاابالد ونائااب التنفيااذي لشااركة المراكااز العربيااة والاارئيس التنفيااذي لبناا

أقليمااي للمنطقااة الشاارقية ببنااك الاارئيس التنفيااذي للمااوارد البشاارية وماادير 

 في المملكة العربية السعودية الرياض
 

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

 رصيد بداية 

 2018عام 

رصيد نهاية 

  2018عام

التغيير  صافي

 في عدد األسهم

نسبة التغيير في عدد 

 األسهم

 * %18.36 اليوجد 48,571 59,500 تنفيذيغير  )رئيس المجلس(رضا  خالد حسين علي  1

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد تنفيذيغير  جاك جورج صاصي 2

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد تنفيذيغير  حمادةعلي كريم مروان  3

 %2250 2,250 2,250 اليوجد مستقل            )نائب الرئيس(مخارش  عمررعمر ناص 4

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد مستقل العمير                     سليمان صالح ناصر 5

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد مستقل الحمدان  عبدالعزيز خالد أحمد 6

 اليوجد اليوجد يوجدال اليوجد مستقل الجاسر محمد خالد سليمان 7
 

* يعود التغير في ملكية األسهم للسيد خالد حسين علي علي رضا إلى عملية تخفيض رأس المال التي تمت الموافقة 

مليون  49وحيث كان التخفيض من م 07/06/2018عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 %18.36ض مليون سهم ، أي بنسبة تخفي 40سهم إلى 
 

 م18/12/2017 الموافق هـ30/03/1439 اإلثنين يوم الجديدة بتاريخ دورته في الشركة إدارة مجلسر قر  

ً ون اإلدارة مجلس رئيس تعيين على الموافقة  من المنبثقة اللجان رؤساء أضافة إلى .اإلدارة مجلس لرئيس ائبا

 ، والتي سيرد تفصيلها الحقاً. المجلس
 

 بتاريخ دارةاإل مجلس لىإ منصبه من ستقالتهبإ( مستقل) الجاسر محمد سليمان خالد السيد دارةاإل مجلس عضو تقدم

 المنعقد جتماعهإ في دارةاإل مجلس افقوقد و شخصية أسباب لىإ ستقالةاإل سبابأ تعود حيث م2018مارس  20

 أحمد سيدال تعيينر المجلس قر  قد و وإعتبار سريانها من تاريخه ، ستقالةاإل قبول علىم 2018مارس  21 بتاريخ

 للجمعية جتماعإ أول لىهذا التعيين ع عرض وقد تم (مستقلكـ عضو ) اإلدارة مجلس فيبدالً عنه  مراد طارق

تعيين السيد أحمد طارق مراد في على الموافقة  عدمب م ، وتم التصويت07/06/2018ذي عقد بتاريخ العامة وال

 عضوية مجلس اإلدارة.
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 : يليإجتماعات كما ( 9م )2018 ديسمبر 31م ولغاية 2018يناير  1ارة خالل الفترة من اإلدمجلس عقد و

 

م أونهايته أو أي تعامالت بها ألعضاء مجلس 2018يوجد رصيد لها في بداية العام ألدوات الدين فال أما بالنسبة 

 .اإلدارة و أزواجهم و أوالدهم القصر
 

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

تحسين آداء عملهم خالل إقامة جلسات العمل التخطيط ل ا يتمالنهائية فيها إن تطلب ذلك ، كموإتخاذ القرارات 

 التدريبية من قبل جهات خارجية.
    

 وكبار التنفيذيين  اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت مزايا

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

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

أي من أعضاء مجلس اإلدارة أي نوع مكافآت متغيرة والمتضمنة نسبة من  ىلم يتقاض جتماع مجلس اإلدارة.إفي 

أة عن نهاية الخدمة األرباح أو مكافآت دورية أو مكافآت لخطط تحفيزية طويلة األجل أو أسهم ممنوحة أو مكاف

هي ف م2018لعام ركةفي الشكبار التنفيذيين األجور أو المكافآت لولمزايا ا بالنسبة لأم، بخالف ما ورد أعاله

 :يليماك
 

  جمالياإل المكافآت جورالمزايا واأل المنصب االسم 

 ياالت ()بآالف الر

 الرئيس التنفيذي  محمد محمد سعيد بصراوي 1

 م2018أغسطس  26من تاريخ 

558،6 - 558،6 

 1198،8 - 1198،8 مدير الشئون المالية التنفيذي يس فاكر خميس الرا 2

 1174,3 - 1174,3 الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية مروان محمد الحازمي 3

 718،3 - 718،3 مدير إدارة المخاطر واالستراتيجيات  خالد محمد حميد 4

 558،7 - 558،7 مدير إدارة الرقابة النظامية والشئون القانونية عبدالعزيز خالد مرداد  5

 

 

 

 إسم عضو مجلس اإلدارة

 م2018وتواريخها خالل عام  اإلجتماعات

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

10/01 22/01 18/02 21/03 18/04 10/05 06/06 08/10 12/12 

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر رضا علي ين عليخالد حس 1

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر جاك جورج صاصي 2

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حمادة علي كريم مروان 3

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر مخارش               عمر عمر ناصر  4

 لم يحضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر العمير                     سليمان ناصرصالح  5

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر الحمدان  عبدالعزيز خالد أحمد 6

 م21/03/2018تقدم بإستقالته بتاريخ  لم يحضر لم يحضر لم يحضر الجاسرمحمد خالد سليمان  7
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 ت الثابتة )المبالغ بآالف الرياالت(المكافآ أسماء األعضاء 

المكافأة 

 السنوية

بدل مجموع 

حضور جلسات 

 المجلس 

بدل مجموع 

حضور جلسات 

 لجانال

 المجموع الكلي

 األعضاء المستقلين 

 172.5 25.5 27 120 عمر ناصر مخارش                1

 151.5 4.5 27 120 صالح ناصر العمير                     2

 166.5 19.5 27 120 الحمدان عبدالعزيز خالد أحمد 3

 ) تقدم بإستقالته مع بداية الدورة ( لم يحضر خالد سليمان الجاسر  4

 490.5 49.5 81 360 المجموع 

 غير المستقلين /األعضاء غير التنفيذيين 

 223.5 16.5 27 180 رضا  عليخالد حسين  1

 151.5 10.5 21 120 جاك جورج صاصي 2

 160.5 13.5 27 120 حمادة كريم مروان 3

 535.5 40.5 75 420 المجموع ب

     األعضاء التنفيذيين 

 - - - -                            دال يوج -

 - - - - المجموع ج

 1,026 90 156 780  المجموع )أ + ب + ج( 

 199  متنوعة *مصاريف أخرى  د

 1,225  )أ + ب + ج+ د(المجموع الكلي  
 

ألف لاير يتضمن المبالغ المسددة ألعضاء مجلس اإلدارة بما فيها المكافآت السنوية  1,026للتوضيح : إن المبلغ 

ألف لاير فيتضمن المبالغ المسددة ألعضاء لجنة  199وبدالت حضور إجتماعات المجلس واللجان ، أما المبلغ 

إضافة الى بعض  ناللجاالمجلس وتارية ت حضور سكرالمراجعة من خارج مجلس اإلدارة ، إضافة الى بدال

 األخرى. اريف النثريةصالم

 مكافآت أعضاء اللجان 

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

ألعضاء لجنة المراجعة من ضور ، ويتم احتساب بدل ح ألف لاير عن كل جلسة في اللجنة ألعضاء المجلس 1,5

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

 بدالت الحضور  لجنة المراجعةأعضاء  

 م2018عام عن جلسات 

لجنة الترشيحات أعضاء   

 والمكافآت

 بدالت الحضور

 م2018عن جلسات عام  

 9 عمر ناصر مخارش  1 9  خالد أحمد الحمدان 1

 9 كريم مروان حمادة 2 15 عبدهللا سالم الحيقي 2

 7.5 خالد أحمد الحمدان  3 15  خالد محمد الزغيبي 3

    12  علي سعد الشيخي 4

 25.5 المجموع  51 المجموع 
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 بدالت الحضور  ستثماريةلجنة اإلأعضاء  

 م2018جلسات عام  عن

  بدالت الحضور اللجنة التنفيذية أعضاء  

 م2018جلسات عام  عن

 7.5 خالد حسين علي رضا  1 7.5 خالد حسين علي رضا  1

 4.5 جاك جورج صاصي 2 4.5 جاك جورج صاصي 2

 7.5 ناصر مخارش  عمر 3 7.5 عمر ناصر مخارش  3

 19.5 المجموع  19.5 المجموع 

 بدالت الحضور  لجنة المخاطرأعضاء  

 م2018عن جلسات عام 

 4.5 صالح ناصر العمير  1

 4.5 كريم مروان حمادة 2

 3 خالد أحمد الحمدان  3

 12 المجموع 

 

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

 شركاتها التابعة :
 

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

 عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين

 1 اليوجد  اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 

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

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

 اللجان : -عاشراً 

 18اإلدارة بتاريخ لمجلس  عةالرابالدورة  مع بداية هاتم تشكيل مجلس اإلدارة ،منبثقة من لجان  خمسةلدى الشركة 

المهام بللبدء م 2018فبراير شهر وتم الحصول على موافقة الجهات الرقابية على تشكيلها في م 2017 ديسمبر

 : يلي إختصاصها كمافي إطار اإلدارة لمجلس  توصياتهاكل لجنة ترفع و .الموكلة إليها
 

 اللجنة التنفيذية : -1
 

وتباشر كل السلطات التي المنتدب في إدارة شئون الشركة  مجلس اإلدارةتقوم هذه اللجنة بالتشاور مع عضو 

، وتتابع تنفيذ توصيات المجلس مع إدارة الشركة  للشركة النظام األساسما ورد في يقررها مجلس اإلدارة حسب 

عدد ية وأسماء أعضاء اللجنة التنفيذ وترفع التوصيات الخاصة بالخطط المستقبلية إليه وفيما يلي جدول يوضح

 : م2018إجتماعاتهم خالل عام 
 

أعضاء اللجنة   
 التنفيذية

صفة 
 العضوية 

إجتماع 
 1رقم 

 إجتماع
 2رقم  

 إجتماع
 3رقم  

 إجتماع
 4رقم  

 إجتماع
 5رقم  

 إجتماع
 6رقم  

19/02 19/03 10/05 05/06 09/10 12/12 

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

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو مستقل  مخارش ناصر عمر  2

 جاك جورج صاصي 3
عضو غير 

 مستقل
 حضرلم ي حضرلم ي حضر حضر حضر حضر
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 :لجنة المراجعة  -2
 

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

ديسمبر  14في الجمعية العامة للمساهمين والمنعقدة في  م2020 ديسمبر 13تهي في ولمدة ثالث سنوات تن

 م. 2017

لجنة أعضاء أسماء  

 المراجعة

 الخبرات والمؤهالت والوظائف التي شغلها في السابق الوظائف الحالية 

مدقق داخلي في شركة  الحيقي عبدهللا سالم عبدهللا 1

 سدكو 

م وبكالوريوس 2008المهنية عام حاصل على ماجستير المحاسبة 

م من جامعة الملك عبدالعزيز له خبرة عملية تزيد 2001محاسبة عام 

عن سبعة عشر عاما في مجال المحاسبة والتدقيق شغل من خاللها 

منصب مدقق داخلي وعضو لجنة المراجعة والمخاطر في شركة سدكو 

 السعودية في المملكة العربيةوالدخل  ومستشار مرخص لضريبة الزكاة

الرئيس التنفيذي  خالد محمد مرشد الزغيبي  2

لمجموعة الزغيبي 

 لإلستشارات المالية

م من جامعة شرق 1983إقتصاد وإدارة عام حاصل على بكالوريوس 

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

مدير إدارة المبيعات  ي سعد علي الشيخيعل 3

 عليفي مؤسسة سعد 

الشيخي للمقاوالت 

 العامة 

م من جامعة الملك 2006حاصل على بكالوريوس محاسبة عام 

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

هزة المنزلية ورئيس حسابات مراجع خارجي في شركز الزقزوق لألج

في شركة الوسيلة الدولية للدعاية واإلعالن ومحاسب بنوك ومدير 

 حسابات في شركة العزيزية بنده المتحدة في المملكة العربية السعودية.
 

 لجنة المراجعة المعتمدة من مجلس اإلدارة باآلتي :ليات مسؤمهام من أهم  نإ

 

ها و متابعة تنفيذ اإلجراءات واإلشراف وإدارة أنظمتوالرقابة النظامية  جعة الداخليةدراسة تقارير المرا  •

 التصحيحية للمالحظات الواردة في تقارير المراجعة .

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

 والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

 مجلس اإلدارة. ورفعها إلى واألولية القوائم المالية السنوية دراسة •

ل لديها نظام مراقبة داخلي فع ال من أجل توفير ضمانات مقبولة حول حماية كافية ألصوالشركة التأكد من أن  •

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

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

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

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

 مع بيان كيفية ووقت حدوثها. 

 دراسة كفاية وسالمة نظام المراقبة الداخلية المتبع في الشركة.  •

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

 جتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين.اإل

جتماع مع اللجنة مرة واحدة على األقل في السنة يقتصر عليهم إن للشركة عقد يجب على المحاسبين القانونيي •

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

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

 تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المتعلقة  بها .

 التأكيد على سالمة نظام الرقابة الداخلي للشركة . •

 لموضوعة من قبل اإلدارة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر.تقييم مدى فاعلية األنظمة ا •

" وينبغي د أعاله وتطبيقها ويسمى "مدير اإللتزامما ورتعيين مسؤول لضمان التقيد بمختلف األنظمة واللوائح ك •

ً بالتأكد من التقيد التام بكافة االشتراطات التنظيمية والقانونية  ويشمل ذلك أن يكون  المراقب النظامي مكلفا

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

 .ركة والمتطلبات القانونية األخرىالتنظيمية الداخلية للشتطلبات الم

 

 :التاليجدول الفي وضح كما هو مم 2018جتماعات خالل عام إ ( 6) عقدت هذه اللجنة 

  
إجتماع رقم  صفة العضوية إسم عضو اللجنة 

1 

إجتماع رقم 

2 

إجتماع رقم 

3 

إجتماع رقم 

4 

رقم  إجتماع

5 

رقم  إجتماع

6 

21/02 20/03 17/04 06/06 08/10 04/11 

 رئيس اللجنة  خالد أحمد الحمدان  1

 عضو مستقل 
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 حضر حضر حضر حضر حضر لم يحضر الشركةمن خارج  عبدهللا سالم الحيقي 2

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

 حضر لم يحضر لم يحضر حضر حضر حضر رج الشركةمن خا علي سعد الشيخي  4

 

 بتاريخ اإللكتروني البريد بإستقالته من عضوية لجنة المراجعة بموجب الحيقي سالم عبدهللا تقدم السيد

 في اإلستقالة طلب على اإلدارة مجلس وافق وقد شخصية أسباب إلىتعود  اإلستقالة وقد  ذكر أن م07/11/2018

 اإلستقالة سريان يبدأ أن على م12/12/2018 الموافق هـ05/04/1440 األربعاء بتاريخ قدالمنع مجلسال إجتماع

 .م12/12/2018 يوم دوام نهاية من إعتباراً 
 

 لجنة المخاطر :  -3
 

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

  م2018خالل عام لها  اتإجتماع(  3) عقد  تمم ، و2017ديسمبر 

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

19/02 20/03 08/10 

1 
 صالح ناصر العمير 

 رئيس اللجنة

 عضو مستقل

 حضر حضر حضر

 حضر حضر حضر مستقلغير عضو  كريم مروان حمادة 2

 حضرلم ي حضر حضر عضو مستقل  خالد أحمد الحمدان 3
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 لجنة الترشيحات والمكافآت : -4
 

ً للنظام الذي ي وتكون مسئولة عن التوصيات بالترشيح  إقراره بواسطة مجلس اإلدارةتم تعمل هذه اللجنة وفقا

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

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

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

 .م2018والمكافآت وحضورهم خالل عام  باألداء ، فيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء لجنة الترشيحات
 

 

 لجنة اإلستثمار : -5

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

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

نظمة الصادرة من الجهات التنفيذية واألللشركة والمصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة مع التقيد التام باللوائح 

 م2018عدد إجتماعاتهم عام و اإلستثماريةيوضح أسماء أعضاء اللجنة  فيما يلي جدولالرقابية ، و
   

 صفة العضوية أعضاء اللجنة اإلستثمارية

 إجتماع 

 1رقم 

 إجتماع 

 2رقم 

 إجتماع 

 3رقم 

 إجتماع 

 4رقم 

 إجتماع 

 5 رقم

19/02 20/03 06/06 09/10 12/12 

 خالد حسين علي رضا  1
 رئيس اللجنة 

 عضو مستقل
 حضر حضر حضر حضر حضر

 لم يحضر م يحضرل حضر حضر حضر غير مستقلعضو  جاك جورج صاصي 2

 حضر حضر حضر حضر حضر عضو مستقل عمر ناصر مخارش  3

 

 :إدارة التدقيق الداخلي - إحدى عشر

 ويقوم بمايلي: كي بي إم جيب مكت 2018لعام  الداخلي في الشركة  تولى إدارة التدقيق

على تحديد المخاطر خلية بالشركة وفق منهجية تعتمد اوتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الدفحص  •

وإستناداً إلى القواعد التنظيمية إلدارة التدقيق الداخلي الموافق عليها من قبل لجنة  قييمها تبعاً للمعايير المتبعةوت

 المراجعة ومجلس اإلدارة في الشركة.

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

 بإشراف لجنة المراجعة.

والتوصية ة التنفيذية واإلدارات المعنية لى اإلدارائية إلى لجنة المراجعة مع نسخة إترسل التقارير بصفتها النه •

 ردة في تقاريرها.بإتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة أي مالحظات وا

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

 الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية.

الترشيحات  أعضاء لجنة  

 والمكافآت

صفة 

 العضوية

 اعإجتم

 1رقم 

إجتماع 

 2رقم

إجتماع 

 3رقم

إجتماع 

 4رقم

إجتماع 

 5رقم

إجتماع 

 6رقم

19/02 20/03 17/04 05/06 08/10 11/12 

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة عمر ناصر مخارش  1

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر مستقلعضو مروان حمادةكريم  2

 حضر حضرلم ي حضر حضر حضر حضر مستقلعضو خالد أحمد الحمدان  3
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 رية.مراجعة الموارد البشو مليات المصادقة على خدمة العمالءعو ة دفع المطالبات وعمليات التسويةمعالج •

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

 : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخليةإثنى عشر : 

 

تم  التيمن إدارة التدقيق الداخلي وردة الوا لمالحظاتمعالجة ام 2018تضمنت نتائج المراجعة السنوية خالل عام 

 : منها و الزمالتقرير بها إلى لجنة المراجعة والتي قامت بدورها بتوجيه اإلدارات المسئولة إلتخاذ ال

 قسام ذلك العالقةمع اإلدارات واألتم إتخاذ اإلجراءات التصحيحية  وقدتسوية المطالبات تأخر بعض إجراءات  •

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

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

، مع تم اتخاذ االجراءات الالزمة لبدء العمل  رف المبالغ المستحقةصملية المطالبة من بداية تقديمها حتى إتمام ع

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

شركة في الالتعامل مع أشخاص غير مرخص لهم : بناء على تعليمات مؤسسة النقد تم توجيه جميع نقاط البيع  •

ام ظرف عميلك في النعوإدراج نموذج إئي عن التعامل مع األشخاص غير المرخص لهم بالتوقف بشكل نها

 معلومات المطلوبة حسب اللوائح.كمال البحيث اليتم إصدار أي وثيقة تأمين بدون إستالمعمول به في الشركة 

المسئولة بإستكمالها دارة لملفات المطالبات وقد تم توجيه اال رسميةنقص في المستندات الال بعض حاالتوجود  •

 .على الفور

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

 في بداية هذا التقرير. وارد ذكرهاالمركبات وال

صف تة مدير التدقيق الداخلي السيد حمود الشهري في منأوصت لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي بعد إستقال •

 م. 2018وال يوجد أي مستجدات من تاريخ اإلستقالة إلى نهاية عام  م2018شهر ديسمبر 

 
 

 المالية : عتماد القوائمإ -عشر الثةث

الموافق  هـ14/07/1440 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخم 2018 لعامالسنوية لية عتمدت القوائم الماأ

وبهذا يتقدم مجلس اإلدارة بخالص شكره وإمتنانه لجميع المساهمين لثقتهم العالية في الشركة م 21/03/2019

خالل  المبذولةهودهم كما يسجل مجلس اإلدارة تقديره أيضاً إلدارة الشركة والعاملين فيها على ج ، والقائمين عليها

 فترة موضوع هذا التقرير .


