
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 اإلدارة مجلس تقرٌر
 

  م2014 للسنة المالٌة
 
 

 

 المالٌة السنة عن الرابع السنوي تقرٌره الكرام نللسادة المساهمٌ ٌقدم أن التعاونً للتأمٌن بروج شركة إدارة مجلس ٌسر

 الخارجٌٌن الحسابات مدققً قبل من المدققة المالٌة القوائم به مرفقا ، م20/01/2014 حتى م10/10/2014 بٌن الممتدة

 . المذكورة الفترة عن بها المرفقة واإلٌضاحاتوالنمر  البسام مكتبو وٌونػ إرنست

 عرض الى باإلضافة المالً، ومركزها م2014 المالٌة السنة خبلل وعملٌاتها الشركة لنشاط عرضا التقرٌر هذا ٌتضمن

 . الشركة أعمال على المؤثرة العوامل

ٌصدر هذا التقرٌر إستنادا الى األنظمة واللوائح التنفٌذٌة السارٌة والصادرة عن مجلس هٌئة السوق المالٌة وباألخص المادة 

 ت.( من الئحة حوكمة الشركا8( من قواعد التسجٌل واإلدراج والمادة التاسعة )16السابعة والعشرٌن )
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 الشركة عن مقدمة -1

 وتارٌخ( 61/م) رقم الملكً المرسوم بموجب تأسست سعودٌة عامة مساهمة شركة وهً التعاونً للتأمٌن بروج شركة 1-1

 الموافق) هـ16/01/0318 وتارٌخ( 202) رقم الوزراء مجلس وقرار( م18/01/1117 الموافق) هـ17/01/0318

 قٌدها وتم الرٌاض، بمدٌنة( الضباب) جلوي بن مساعد بن عبدالعزٌز األمٌر شارع: الرئٌس مقرها وعنوان ،(م17/01/1117

 التأمٌن بمزاولة لها ومصرح ،(م15/10/1101 الموافق) هـ 01/11/0320 وتارٌخ( 0101171515) رقم التجاري بالسجل

 وتزاول ،(م18/14/1101 الموافق) هـ04/15/0320 وتارٌخ( 17/11014/ن م ت) رقم النقد مؤسسة ترخٌص بموجب

  المملكة، فً السارٌة األخرى والقواعد واألنظمة التنفٌذٌة والئحته التعاونً التأمٌن شركات مراقبة لنظام وفقا   نشاطها الشركة

 العبلقة، ذات جهات من لها المرخصة التالٌة الفروع خبلل من السعودٌة العربٌة المملكة فً نشاطها الشركة تمارسو

 :المملكة مناطق معظم فً موزعة بٌع طةنق 31دد ع الى باإلضافة

 

 الخبر فرع  جدة فرع  الرئٌسً المركز
 الدٌوان مركز  العالمً اإلقتصاد برج  كناري مركز

 الظهران شارع  العزٌز عبد بن عبدهللا الملك طرٌق  جلوي بن مساعد بن العزٌز عبد األمٌر شارع

 الخبر  جدة  الرٌاض – السلٌمانٌة

 20841 الخبر 0850. ب.ص  10310 جدة 631. ب.ص  00442 الرٌاض 40744. ب.ص

     

     المركبات مطالبات خدمة مركز

     التجاري البجعة مجمع

     العزٌز عبد بن سلطان األمٌر شارع

 الرٌاض – السلٌمانٌة

 00400الرٌاض  31886ص.ب. 

    

 

 والمنتجات الرئٌسٌة للشركة األنشطة -2

 والمنتجات الخدمات 2-1

 قد الشركة بأن علما  . الصحً التأمٌن( 1) العام التأمٌن( 0: )التالٌة الرئٌسة التأمٌن أنشطة بمزاولة للشركة الترخٌص تم

 :ٌلً كما وهً التأمٌنٌة منتجاتها من لعدد النقد مؤسسة من ومؤقتة نهائٌة موافقات على اآلن حتى حصلت

 المركبات تأمٌن 2-1-1

 للمركبات الشامل التأمٌن - أ
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 "ببلس مركبة" تأمٌن  - ب

 "(المركبات على اإللزامً للتأمٌن الموحدة الوثٌقة" بموجب) الؽٌر ضد التأمٌن - ت

 التأمٌن البحري والنقل البري 2-1-2

 الممتلكات تأمٌنات 2-1-3

 (الصواعق أو الحرٌق ضد) الممتلكات تأمٌن - أ

 الممتلكات أخطار جمٌع تأمٌن  - ب

 الطارئ الضرر تأمٌن - ت

 الهندسٌة التأمٌنات 2-1-4

 المقاولٌن أخطار جمٌع تأمٌن - أ

 التركٌب أخطار جمٌع تأمٌن  - ب

 المقاولٌن وآلٌات معدات تأمٌن - ت

 اآلالت تأمٌن  - ث

 اإللكترونٌة األجهزة تأمٌن - ج

 المبرد المخزون تلؾ تأمٌن - ح

 اآلالت عطل عن الناتجة األرباح خسارة تأمٌن - خ

 ضؽط ووعاء مرجل أمٌنت - د

 العامة الحوادث تأمٌنات 2-1-5

 العامة المسؤولٌة تأمٌن - أ

 األمانة خٌانة تأمٌن  - ب

 األموال تأمٌن  - ت

 الشخصٌة الحوادث تأمٌن - ث

 العمال عن التعوٌض تأمٌن - ج

 الصحٌة المهن مزاولة أخطاء تأمٌن - ح

 (Term Life) للمجموعات الحٌاة على التأمٌن 2-1-6

 التأمٌن الصحً 2-1-7

 تأمٌن الصحً الفري - أ

 تأمٌن الصحً مجموعات - ب
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  التشغٌلٌة القطاعات حسب الشركة إٌرادات إلجمالً تحلٌل  2-2

 أقساط إجمالً من التوالً على %17 و% 47 نسبته ما الصحً وتأمٌن المركبات تأمٌن أقساط بلؽت م،2014 العام خبلل

 الجدول وٌبٌن. المكتتبة األقساط إجمالً من% 03  نسبته ما األخرى التأمٌن أقساط شكلت حٌن فً ،(GWP) المكتتبة التأمٌن

 م:1103و  م1102م و 1101، م1100م، 1101 األعوام  خبلل المكتتبة التأمٌن أقساط إجمالً التالً

 

 2010 2011 2012 2013 2014 البٌــــــــان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إحمالً األقساط

 73,795,841 59,746,672 167,346,570 137,559,211 218,273,810 تأمٌن المركبات

 - - 21,393,520 92,591,087 104,372,765 تأمٌن الصحً

 24,898,335 19,641,618 19,608,914 17,661,108 17,038,507 تأمٌن البحري

 16,909,347 11,602,487 13,561,486 19,796,422 24,739,457 تأمٌن الممتلكات

 16,514,206 12,812,620 11,629,767 11,675,977 14,876,657 تأمٌنات أخرى

 132,117,729 103,803,397 233,540,257 279,283,805 379,301,196 المجموع

 
 

 م:1103الشركة لعام فً لقطاعات التشؽٌلٌة اإلكتتاب لفٌما ٌلً نتائج 
 

 أخرى البحري الممتلكات صحً مركبات البٌــــــــان

 03,765,546 06,127,416 13,628,346 013,261,654 107,162,701 المكتتبة التأمٌن أقساط اجمالً

 1,803,130 3,574,355 0,512,148 012,221,314 101,417,101 صافً أقساط التامٌن المكتتبة

 1,111,658 3,418,818 0,344,318 71,314,015 072,200,773 المكتسبة التأمٌن أقساط صافً

 2,277,883 5,173,208 3,267,507 - 8,311,154 أخرى تأمٌن اٌرادات

 (811,840) (1,665,420) (0,108,318) (06,240,107) (064,753,748) المتكبدة المطالبات صافً

 (0,253,010) (0,000,787) (1,186,113) (01,058,600) (05,402,316) التأمٌن وثائق اكتتاب تكالٌؾ

 (47,131) (65,360) (061,425) (5,817,746) (1,156,110) أخرى إكتتاب مصارٌؾ

 312441669 616491348 213471438 4719551524 (119111338) اإلكتتاب )عجز( فائض
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 التابعة والشركات الشركة إٌرادات إلجمالً جغرافً تحلٌل  2-3

 تابعة شركات أو فروع أٌة تمتلك ال أنهاكما  م 20/01/1103فً  كما المملكة فً تابعة شركات أو فروع أٌة الشركة تمتلك ال

 :الشركة إلٌرادات الجؽرافً التحلٌل التالً الجدول وٌبٌن. لها جؽرافً تحلٌل ٌوجد ال فانه وبالتالً المملكة، أراضً خارج

 

 2014 البٌــــــــان

 لاير سعودي المكتتبة إحمالً األقساط

 156,229,300 المنطقة الوسطى

 141,618,515 الؽربٌةالمنطقة 

 38,129,390 المنطقة الشرقٌة

 24,152,974 المنطقة الجنوبٌة

 19,171,017 مالٌةالمنطقة الش

 379,301,196 المجموع

 

الشركة بصدد استكمال إجراءات تأسٌس شركة ذات مسؤولٌة محدودة تحت مسمى "ضمانات الخلٌج لخدمات التأمٌن"  ولكن

)شركة ذات مسؤولٌة محدودة( لممارسة نشاط تسوٌة المطالبات التأمٌنٌة وذلك بالشراكة مع شركة ضمانات الخلٌج 

، كما م04/15/1103بتارٌخ  عمبل  بقواعد التسجٌل واالدراجوقد تم اإلعبلن عن هذه الشراكة على موقع تداول  )البحرٌن(.

م عن حصول "شركة ضمانات الخلٌج لخدمات التأمٌن" )شركة ذات 15/17/1103أعلنت الشركة على موقع تداول بتارٌخ 

( م14/17/1103هـ )الموافق 18/01/0324مسؤولٌة محدودة( على موافقة الهٌئة العامة لبلستثمار األجنبً. وبتارٌخ 

أصدرت الهٌئة العامة لبلستثمار، ترخٌص استثمار خدمً لشركة ضمانات الخلٌج لخدمات التأمٌن بالرقم 

م(. ومن المتوقع أن تنتهً "شركة ضمانات 13/16/1104هـ )الموافق 17/01/0325وصالح حتى  0115240134037

وبعد اإلطبلع على قرار مجلس اإلدارة  م.1104م نهاٌة الربع األول من عاالخلٌخ لخدمات التأمٌن" من إجراءات التأسٌس مع 

د الشركاء قٌمة رأس مال شركة ضمانات 04/15/1103هـ )الموافق 06/17/0324( وتارٌخ 1103/ت/41رقم ) م(، حدَّ

( ثبلثٌن ألؾ حصة نقدٌة قٌمة كل 21,111( ثبلثة مبلٌٌن لاير سعودي مقسمة إلى )2,111,111الخلٌج لخدمات التأمٌن بـ )

 ( مائة لاير سعودي على أن ٌكون توزٌع الحصص على النحو التالً:011حصة )

 النسبة اإلجمالً  عدد الحصص قٌمة الحصة  الشركاء

التعاونً للتأمٌن بروج شركة  %40 ٌال سعودي 1,200,000 12,000 لاير سعودي 100 

 %60 لاير سعودي 1,800,000 18,000 لاير سعودي 100 شركة ضمانات الخلٌج )البحرٌن(
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 والتوقعات المستقبلٌة الهامة التطورات -3

 م2414أهم التطورات خالل العام   3-1

  الموافقة على تقرٌر مجلس اإلدارة والقوائم المالٌة وتقرٌر م و11/3/1103إنعقاد الجمعٌة العامة العادٌة بتارٌخ

 م.1102مراجعً الحسابات عن السنة المالٌة 

  الشركة طلب على م على موافقة مشروطة من مؤسسة النقد العربً السعودي13/13/1103حصول الشركة بتارٌخ 

 .أولوٌة حقوق أسهم طرح خبلل من سعودي لاير ملٌون 011بمقدار المال رأس زٌادة

 14/14/1103 بتارٌخ االولوٌة حقوق اسهم فً االكتتاب إلدارة مالً كمستشار المالٌة للخدمات فالكم شركة تعٌٌن. 

  العربٌة المملكة فً محدودة مسؤولٌة ذات شركة تأسٌس فً المساهمة م04/5/1103قرار مجلس اإلدارة بتارٌخ 

 شركة وهو أخر مساهم مع باإلشتراك وذلك" التأمٌن لخدمات الخلٌج ضمانات شركة" مسمى تحت السعودٌة

 عن الناجمة التأمٌنٌة المطالبات تسوٌة أخصائً أعمال مزاولة الشركة نشاط على أن ٌكون. البحرٌن الخلٌج ضمانات

 حصة 21,111 الى مقسم سعودي لاير 2,111,111 الشركة مال رأس وٌبلػ. الممددة الضمانات تأمٌن منتجات

 أي% 31 التعاونً للتأمٌن بروج شركة مساهمة نسبة تمثل أن على سعودي، لاير 011 حصة كل قٌمة نقدٌة

 .الذاتٌة الشركة موارد من الحصة تموٌل ٌتم أن على سعودي لاير 0,111,111 ٌعادل ما نقدٌة حصة 01,111

  الشركة طلب علىم على الموافقة النهائٌة من مؤسسة النقد العربً السعودي 10/16/1103حصول الشركة بتارٌخ 

 الشركة قامت أن بعد وذلك أولوٌة حقوق أسهم طرح طرٌق عن سعودي لاير ملٌون 011 بمقدار المال رأس لزٌادة

 .المشروطة الموافقة فً المحددة السعودي العربً النقد مؤسسة متطلبات جمٌع بإستٌفاء

  الهٌئة ترخٌصم على 14/17/1103بتارٌخ  (التأسٌس تحت" )التأمٌن لخدمات الخلٌج ضماناتحصول شركة 

 .لئلستثمار العامة

  011بمقدار المال رأس زٌادة على الموافقة طلب ملؾم الى هٌة سوق المال 12/18/1103تقدٌم الشركة بتارٌخ 

 .أولوٌة حقوق أسهم طرح خبلل من سعودي لاير ملٌون

  وتسوٌق بٌع تمدٌد على المؤقتة مؤسسة النقد العربً السعودي موافقةم على 05/18/1103حصول الشركة بتارٌخ 

 .8/4/0325 الى 01/01/0324 من وذلك التأمٌنٌة الشركة منتجات من منتج( 03) عشر أربعة

  صبلحٌة إٌقاؾ خصوصم تعلٌمات من مجلس الضمان الصحً التعاونً ب04/01/1103إستبلم الشركة بتارٌخ 

 م04/01/1103 من إعتبارا التعاونً الصحً للضمان الوطنٌة الشبكة نظام على الفردي التأمٌن وثائق إصدار

 .الصحٌح بالوجه الضمان طبٌقت على بالمحافظة تعهداتها وتعٌد ألوضاعها الشركة تصحٌح ولؽاٌة

  حقوق أسهم طرح طرٌق عن مالها رأس زٌادة شركةال طلب على م26/00/1103موافقة هٌئة سوق المال بتارٌخ 

 ملٌون لاير سعودي. 011بقٌمة  أولوٌة



                                                                                            التعاونً للتأمٌن بروج شركة

1103 للعام اإلدارة مجلس تقرٌر  

 

 7 

  زٌادة المتضمنة العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة اجتماع حضور م الى16/01/1103دعوة الشركة مساهمٌها بتارٌخ 

 م.11/10/1104وذلك بتارٌخ  الشركة مال رأس

  م على موافقة هٌئة سوق المال على نقل ملكٌة أسهم بٌن مساهمٌن مؤسسٌن 05/01/1103حصول الشركة بتارٌخ

 م.05/01/1103وذلك طبقا لئلعبلن الوارد بهذا الخصوص على موقع السوق المالٌة السعودٌة بتارٌخ 

  وموافقة  الصحٌة المهن مزاولة أخطاء تأمٌنم على موافقة مؤقتة على منتج 06/01/1103حصول الشركة بتارٌخ

 .العامة المسؤولٌة نهائٌة على منتج تأمٌن

 م.17/01/1103األولٌة للشركة على موقع هٌئة سوق المال بتارٌخ نشرة اإلصدار  إعبلن 

 

 التوقعات المستقبلٌة ألعمال الشركة  3-2

  اإلستمرار فً سٌاسة التوسع االفقً من خبلل زٌادة عدد نقاط البٌع للوصول الى أكبر عدد ممكن من العمبلء وتلبٌة

 إحتٌاجاتهم التأمٌنٌة.

 .فتح قنوات بٌع جدٌدة مع وسطاء ووكبلء التأمٌن وزٌادة التعامبلت معهم 

  صحٌة وتعوٌضات المركبات.أسعار التأمٌن وإرتفاع فً كلفة المطالبات الاإلستمرار فً إرتفاع 

 لضمان أفضل خدمة ممكنة لعمبلئنا. وؼٌرها وذلكطوٌر منتجات جدٌدة كتأمٌن السفر ت 

  داخل الشركةالمعلومات تقنٌة تحسٌن وتطوٌر أنظمة. 

 

 عوامل المخاطرة -4

 :على سبٌل المثال ال الحصر أبرزها ومن التأمٌن، مجال فً العمل عادة تصاحب التً للمخاطر معرضة الشركة

 وعملٌاتها الشركة بنشاط المتعلقة المخاطر 4-1

 تجدٌدها وعدم البلزمة والشهادات والتصارٌح التراخٌص على الحصول عدم 

 المؤهلٌن األشخاص تعٌٌن على والقدرة رئٌسٌٌن  موظفٌن على االعتماد 

 السعودة بمتطلبات االلتزام 

 التأمٌن قطاع فً مؤهلة محلٌة كوادر توفر عدم 

 مقنعة استثمارٌة عوائد تحقٌق على القدرة عدم 

 السٌولة مخاطر 

 الطبً والتأمٌن المركبات تأمٌن أعمال على والتركٌز التأمٌن أعمال مخاطر 

 التأمٌن إعادة مخاطر 

 المعلومات وتقنٌة التشؽٌل بأنظمة المتعلقة المخاطر 
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 للعمبلء االئتمان مخاطر   

 العمبلت صرؾ أسعار فً التقلبات 

 التشرٌعٌة والبٌئة بالقطاع الصلة ذات المخاطر 4-2

 التنفٌذٌة والئحته التعاونً التأمٌن شركات على الرقابة نظام 

 المبلءة متطلبات 

 التأمٌن أنشطة مزاولة ترخٌص سحب خطر 

 التعاونً الصحً الضمان مجلس بأنظمة التقٌد 

 المنافسةو التأمٌن سوق نمو 

 القائمة الموافقات وتجدٌد جدٌدة منتجات لطرح البلزمة الموافقات على الحصول 

 األسعار فً التحكم عدم مخاطر 
 

 ملخص المعلومات المالٌة للشركة -5

 للسنوات بها المرفقة اإلٌضاحات ذلك فً بما المراجعة المالٌة القوائم مع أدناه الواردة الملخصة المالٌة القوائم قراءة ٌجب

 م.1103م و 1102، م1101، م1100 ،م1101 لؤلعوام دٌسمبر 20 فً المنتهٌة المالٌة

 

 قائمة المركز المالً، قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدٌة 5-1

 قائمة المركز المالً )لاير سعودي(

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 

      موجودات عملٌات التأمٌن

 20,445,582 35,673,588 91,892,413 129,530,428 222,083,443 استثمارات ونقد لدى البنوك

 26,339,104 37,771,509 31,743,493 27,750,263 38,905,474 ذمم مدٌنة ، صافٌة

 48,016,438 43,387,257 73,223,739 94,193,780 94,716,382 موجودات أخرى

 94,801,124 116,832,354 196,859,645 251,474,471 355,705,299 مجموع موجودات عملٌات التأمٌن

      موجودات المساهمٌن

 87,486,216 67,549,605 68,411,209 69,904,917 72,202,119 استثمارات ونقد لدى البنوك

 13,000,000 13,000,000 13,110,708 13,157,101 13,243,810 ودٌعة نظامٌة

 5,144,834 12,375,655 836,300 261,032 17,036,361 موجودات أخرى

 105,631,050 92,925,260 82,358,217 83,323,050 102,482,290 مجموع موجودات المساهمٌن

 200,432,174 209,757,614 279,217,862 334,797,521 458,187,589 مجموع الموجودات
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      مطلوبات عملٌات التأمٌن

 21,699,247 15,536,104 24,309,413 21,968,981 19,765,059 والتأمٌن الدائنة ذمم معٌدي التأمبن

 64,056,200 81,531,016 157,411,875 214,359,746 300,737,293 احتٌاطات فنٌة

 9,045,677 19,765,234 15,138,357 15,145,744 35,202,941 مطلوبات أخرى

 94,801,124 116,832,354 196,859,645 251,474,471 355,705,299 مجموع مطلوبات عملٌات التأمٌن

      مطلوبات وحقوق المساهمٌن

 4,622,748 7,796,362 15,138,717 12,841,894 12,492,199 مطلوبات المساهمٌن

 101,008,302 85,128,898 67,219,500 70,481,156 89,990,091 حقوق المساهمٌن

مجموع مطلوبات وحقوق 

 المساهمٌن
102,482,290 83,323,050 82,358,217 92,925,260 105,631,050 

 200,432,174 209,757,614 279,217,862 334,797,521 458,187,589 مجموع المطلوبات

 

 

 (سعودي لاير) الدخل قائمة

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 

      التأمٌن عملٌات نتائج قائمة

 132,117,729 103,803,397 233,540,257 279,283,805 379,301,196 المكتتبة التأمٌن أقساط اجمالً

 79,991,831 41,032,368 138,891,716 172,260,231 273,903,097 المكتسبة التأمٌن أقساط صافً

 13,994,640 12,352,622 14,080,635 20,658,530 23,274,196 أخرى تأمٌن اٌرادات

 107,914 99,900 2,933,196 1,169,181 6,231,091 أخرى إٌرادات

 94,094,385 53,484,890 155,905,547 194,087,942 303,408,384 االٌرادات مجموع

 (66,153,464) (52,428,436) (106,410,851) (130,216,178) (174,196,827) المدفوعة المطالبات اجمالً

 (50,535,317) (27,075,657) (118,694,598) (118,494,914) (197,934,788) المتكبدة المطالبات صافً

 (14,840,254) (8,844,444) (20,680,763) (22,854,674) (31,456,161) التأمٌن وثائق اكتتاب تكالٌؾ

 (39,246,654) (30,955,131) (34,252,907) (45,406,954) (51,504,883) أخرى مصارٌؾ

 (104,622,225) (66,875,232) (173,628,268) (186,756,542) (280,895,832) والمصارٌف التكالٌف مجموع

 حصة بعد الفائض صافً

 - - - 733,140 2,251,255 المساهمٌن

 - - - 733,140 2,984,395 الفترة نهاٌة المتراكم الفائض

      المساهمٌن دخل قائمة

 304,284 1,431,211 2,356,722 3,035,982 1,962,974 واٌرادات استثمارات اٌرادات



                                                                                            التعاونً للتأمٌن بروج شركة

1103 للعام اإلدارة مجلس تقرٌر  

 

 10 

 أخرى

  صافً من المساهمٌن حصة

 (10,527,840) (13,390,342) (17,722,721) 6,598,260 20,261,297 (العجزالفائض )

 (18,768,142) (3,815,376) (3,634,308) (4,596,704) (4,558,834) وادارٌة عمومٌة مصروفات

 (28,991,698) (15,774,507) (19,000,307) 5,037,538 17,665,437  (خسارة)ال الربح صافً

 
 

 التدفقات النقدٌة )لاير سعودي(

 
 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014

التأمٌن لعملٌات النقدٌة التدفقات قائمة  

)المستخدم فً( صافً النقد من 
 األنشطة التشؽٌلٌة

86,856,345 41,034,911 56,676,781 (3,694,971) 2,472,107 

صافً النقد من )المستخدم فً( 
 االستثمارٌةاألنشطة 

(14,820,357)  309,125 (8,446,284) (909,817) 0,112,758 

 ( منالمستخدم فً)صافً النقد 
 األنشطة التموٌلٌة

(0,318,142)  (3,655,197) (62,496) 19,832,794 04,527,584 

النقدٌة وشبه النقدٌة فً نهاٌة 
 السنة

081,026,052 121,530,428 83,841,589 35,673,588 11,334,471 

للمساهمٌن النقدٌة التدفقات  

صافً النقد المستخدم فً األنشطة 
 التشؽٌلٌة

(1,827,412)  (3,421,589) (2,648,523) (1,430,131) (16,068,262)  

صافً النقد من )المستخدم فً( 
 األنشطة االستثمارٌة

6,167,536 (20,580,559) 3,077,477 (32,843,910) 213,173 

 )المستخدم فً( من صافً النقد
 األنشطة التموٌلٌة

0,318,142 3,655,197 62,496 (19,832,794) (04,527,584)  

النقدٌة وشبه النقدٌة فً نهاٌة 
 السنة

08,182,146 13,523,880 33,870,831 33,379,381 76,375,105 

 
 
 

 التشغٌلٌة النتائج فً الجوهرٌة الفروقات  5-2
 

  لاير للعام السابق. 7,443,352لاير، مقابل  20,099,500بلػ صافً الربح قبل الزكاة 

  لاير للعام السابق. 0.39لاير مقابل  1.36بلؽت ربحٌة السهم 

  )16,299,262بلػ فائض عملٌات التأمٌن مخصوما  منها عائد استثمارات حملة الوثاائق )نتاائج العملٌاات التشاؽٌلٌة 

 %.164بإرتفاع قدره  وذلك لاير للعام السابق 6,162,368لاير، مقابل 

 ( بلااػ إجمااالً أقساااط التااأمٌن المكتتبااةGWP خاابلل العااام )لاير  279,283,805لاير، مقاباال   379,301,196

( خاااابلل العااااام NWP%. وبلااااػ صااااافً أقساااااط التااااأمٌن المكتتبااااة )36للعااااام السااااابق، وذلااااك بإرتفاااااع قاااادره 

 %.64لك بإرتفاع قدره لاير للعام السابق وذ 198,737,530لاير، مقابل  325,063,403
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  لاير للعام الساابق وذلاك  118,494,915لاير، مقابل  197,934,788بلػ صافً المطالبات المتحملة خبلل العام

 .%67رتفاع قدره بإ

  لاير للعاام الساابق  1,169,032لاير مقابال  6,213,290بلػ صافً أربااح إساتثمارات حملاة الوثاائق خابلل العاام

مقابال  لاير 1,962,974%. وبلػ صافً أرباح استثمارات أموال المساهمٌن خابلل العاام 431وذلك بإرتفاع قدره 

 %.35قدره  نخفاضلاير للعام السابق وذلك بإ 3,035,982

 بنساابة والمكتساابة المكتتبااة األقساااط صااافً فااً إرتفاااع نتٌجااة% 32.40 بنساابة اإلكتتاااب فااائض صااافً إرتفاااع 

% 431.49 بنسابة التاأمٌن عملٌاات إساتثمارات أربااح إرتفاع الى فةباإلضا التوالً، على% 59.01 و% 63.56

 %.67.04 بنسبة المتكبدة المطالبات صافً إرتفاع من بالرؼم وذلك

 

 المتبعة المحاسبة معاٌٌر 5-3
 

 بالتقارٌر المالٌةالدولٌة الخاصة  معاٌٌرلل وفقا   المالٌة القوائم تم إعداد هأن الى انتباه لفت الخارجً المراجع تقرٌر فً ورد

. المتعارؾ علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن المحاسبة لمعاٌٌر طبقا ولٌس

ٌّة وجود عدم الشركة وتؤكد  من بدال   الدولٌة للمعاٌٌر وفقا   إلعدادها نتٌجة المالٌة القوائم على مالً أثر أو جوهرٌة فروقات أ

  .القانونٌٌن للمحاسبٌن السعودٌة الهٌئة عن الصادرة لتلك وفقا   إعدادها

 .المالٌة القوائم حول ٌضاحاتاإل فً التفاصٌل من بمزٌد شرحها ٌتم الهامة المحاسبٌة والسٌاسات المالٌة القوائم إعداد أسس إن

 

  المستحقة النظامٌة المدفوعات  5-4

 :م1103لعام عن اٌبٌن الجدول التالً بٌان بقٌمة المدفوعات النظامٌة المدفوعة والمتوجب دفعها على الشركة 

 وصف المدفوعات النظامٌة
 إجمالً القٌمة

 ) لاير سعودي( 
 المالحظات

 1104سوؾ تدفع خبلل العام  1,258,244 الزكاة وضرٌبة الدخل

 دفعها بالكاملتم  1,868,015 التأمٌنات اإلجتماعٌة

 تم دفعها بالكامل 0,684,112 تكالٌؾ اإلشراؾ والرقابة لمؤسسة النقد العربً السعودي

 1104سوؾ تدفع خبلل العام  0,132,741 أتعاب مجلس الضمان الصحً التعاونً
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 األرباح توزٌع فً الشركة سٌاسة -6

 :ٌلً ما على للشركة األساسً النظام من واألربعون الرابعة المادة تنص

 :التالً الوجه على المساهمٌن ارباح عتوز

 .المقررة الدخل وضرٌة الزكاة تجنب .0

 متى التجنٌب هذا وقؾ العادٌة العامة للجمعٌة وٌجوز ، نظامً احتٌاطً لتكون الصافٌة االرباح من%( 11) ٌجنب .1

 .المدفوع المال راس اجمالً المذكور االحتٌاطً بلػ

 لتكون الصافٌة السنوٌة االرباح من مئوٌة نسبة تجنب ان االدارة مجلس اقتراح على بناءا   العادٌة العامة للجمعٌة .2

 . العامة الجمعٌة تقررها معٌنة اؼراض او لؽرض وتخصٌصه اضافً احتٌاطً

 .المدفوع المال راس من%( 4)عن تقل ال للمساهمٌن اولى دفعة ذلك بعد الباقً من ٌوزع .3

 .المبقاة االرباح حساب الى ٌحول او االرباح فً كحصة المساهمٌن على ذلك بعد الباقً ٌوزع .4

 اعبله الواردة( 3) الفقرة فً المحددة السنوٌة االرباح من تخصم دورٌة ارباح توزٌع االدارة مجلس من بقرار ٌجوز .5

 .المختصة الجهات من والصادرة لذلك المنظمة للقواعد وفق

 العام. هذه عن أرباح أٌة توزٌع ٌتم لنفإنه  ،خسائر مدورة  سجلالمركز المالً ما زالت تحقوق المساهمٌن فً قائمة  أن بما
 

 اإلدارة مجلس -7

 اإلدارة مجلس تكوٌن 7-1

 المساهمة الشركات وأسماء اإلدارة مجلس أعضاء تصنٌؾ التالً الجدول وٌبٌن أعضاء( 6) سبعة من ٌتألؾ مجلس اإلدارة

 :إدارتها مجلس فً عضو اإلدارة مجلس عضو ٌكون التً
 

 
  العضوٌة تصنٌف اإلدارة مجلس عضو إسم

 أعضاء ٌشغل التً العامة المساهمة الشركات أسماء

 عضوٌتها اإلدارة مجلس

 ناؼً محمد ٌوسؾ ٌاسر 0
  اإلدارة مجلس رئٌس

 تنفٌذي ؼٌر
 ٌوجد ال

 تنفٌذي الحسن العزٌز عبد سعود خالد 1

 شركة الخلٌج للتأمٌن )الكوٌت(

 )البحرٌن( للتأمٌن الكوٌتٌة البحرٌنٌة الشركة

 )األردن( للتأمٌن العربً الشرق شركة

 )مصر( للتأمٌن المصرٌة العربٌة المجموعة شركة



                                                                                            التعاونً للتأمٌن بروج شركة

1103 للعام اإلدارة مجلس تقرٌر  

 

 13 

 تنفٌذي ؼٌر السبلمونً حسن عطٌة رأفت 2

 )مصر( للتأمٌن المصرٌة العربٌة المجموعة شركة

 )مصر( حٌاة-التكافلً للتأمٌن المصرٌة الشركة

 )مصر( ممتلكات-التكافلً للتأمٌن المصرٌة الشركة

 ٌوجد ال تنفٌذي ؼٌر بترجً إبراهٌم محمد إبراهٌم 3

 شركة المملكة القابضة مستقل السٌد حسن علً عادل 4

 ٌوجد ال مستقل الراشد محمد فهد العزٌز عبد 5

 مستقل البسام محمد بسام زٌاد 6
 للتطوٌر عمر جبل شركة

 والتعمٌرشركة مكة لئلنشاء 

 
 

 .م2414العام  فً  اإلدارة مجلس عضوٌة فً تغٌٌرات أٌة ٌوجد ال 7-1-1

 

 الشركة دٌن وأدوات اسهم فً القصر وأوالدهم وأزواجهم اإلدارة مجلس ألعضاء تعود مصلحة ألي وصف 7-2

 وأدوات أسهم فً المباشرة وؼٌر المباشرة القصر وأوالدهم وأزواجهم اإلدارة مجلس أعضاء مصلحة ٌبٌن التالً الجدول إن

 ضمان سهم 0111 عن عبارة وهً كها،تمل   اإلدارة مجس أعضاء على النظام ٌوجب التً الضمان أسهم فٌها بما الشركة دٌن

 :سعودي لاير االؾ عشرة عن تزٌد أو قٌمتها تساوي

 إسم من تعود له المصلحة
صافً  نهاٌة العام بداٌة العام

 التغٌٌر

نسبة 

 أدوات الدٌن عدد األسهم أدوات الدٌن األسهمعدد  التغٌٌر

 %11.53 195,000 ال ٌوجد 1,886,000 ال ٌوجد 1,691,000 ٌاسر ٌوسؾ محمد ناؼً

 - - ال ٌوجد 1,000 ال ٌوجد 1,000 خالد سعود عبد العزٌز الحسن

 - - ال ٌوجد 1,000 ال ٌوجد 1,000 رأفت عطٌة حسن السبلمونً

 - - ال ٌوجد 651,000 ال ٌوجد 651,000 بترجًإبراهٌم محمد إبراهٌم 

 - - ال ٌوجد 1,000 ال ٌوجد 1,000 عادل علً حسن السٌد

 - - ال ٌوجد 1,000 ال ٌوجد 1,000 الراشد محمد فهد العزٌز عبد

 - - ال ٌوجد 1,000 ال ٌوجد 1,000 زٌاد بسام محمد البسام
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 أو اإلدارة مجلس ألعضاء جوهرٌة مصلحة فٌه توجد كانت أو وتوجد فٌه طرفا الشركة تكون عقد بأي تتعلق معلومات 7-3

 أو طرف ذي عالقة منهم بأي  عالقة ذي شخص أي

 افٌه توجد كانت أو وتوجد افٌه طرفا   الشركة كانت التً والعملٌات العقود م1103 المالً العام خبللٌبٌن الجدول التالً 

 منهم: باي عبلقة ذي شخص الي او ادارة مجلس عضاءألمباشرة أو ؼٌر مباشرة  جوهرٌة مصلحة

 

فً سٌاق األعمال اإلعتٌادٌة على أساس التراضً ولم تمنح أي مٌزة أو تم تجدٌدها تقر الشركة بأن جمٌع العقود قد صدرت 

فً الجمعٌة العامة المقبلة مع العلم بأنه تمت  والترخٌص بها لعام قادم علٌهاخاصة وسٌتم عرضها على المساهمٌن للتصدٌق 

  .م11/3/1103م فً الجمعٌة العامة بتارٌخ 1102لعام عن االمماثلة المصادقة على األعمال 

 
 

 طبٌعة المصلحة مع طرف العقد إجمالً قٌمة العقد مدة العقد طبٌعة العقد طرف العقد إسم عضو مجلس اإلدارة

 ٌاسر ٌوسؾ ناؼً
مؤسسة سقالة التجارٌة ومصنع 

 الذاوق لؤلؼذٌة )فرع مؤسسة سقالة(
 مالك المؤسسة 8,482,599 سنة واحدة مٌنأعقود ت

 ٌاسر ٌوسؾ ناؼً
شركة ٌوسؾ محمد عبد الوهاب 

 ناؼً المتحدة
 نسبة من الحصصا ٌملك فٌه 5,657,388 سنة واحدة مٌنأعقود ت

 نسبة من الحصصا ٌملك فٌه 18,172 سنة واحدة مٌنأعقود ت شركة السقاؾ القابضة ٌاسر ٌوسؾ ناؼً

 ٌاسر ٌوسؾ ناؼً
شركة المأمون عبر البحار لوساطة 

 التأمٌن
 تربط عبلقة قرابة بالشركاء فٌها 5,236,637 سنة واحدة مٌنأوساطة تعقد 

 ٌاسر ٌوسؾ ناؼً
شركة التموٌن العربً التجارٌة 

 المحدودة
 نسبة من الحصصا ٌملك فٌه 5,716,786 سنة واحدة مٌنأعقود ت

 نسبة من الحصصا ٌملك فٌه 484,662 سنة واحدة مٌنأعقود ت شركة التموٌن العربً لؤلطعمة ٌاسر ٌوسؾ ناؼً

 ٌاسر ٌوسؾ ناؼً
شركة رحال الوطنٌة للخدمات 

 المحدودة
 تربط عبلقة قرابة بالشركاء فٌها 28,356 سنة واحدة مٌنأعقود ت

 تربط عبلقة قرابة بالشركاء فٌها 9,799,201 سنة واحدة مٌنأعقود ت مؤسسة حافل لنقل الحجاج ٌاسر ٌوسؾ ناؼً

 تربط عبلقة قرابة بالشركاء فٌها 449,190 سنة واحدة مٌنأعقود ت لنقل الحجاجشركة األندلس  ٌاسر ٌوسؾ ناؼً

 بترجً محمد إبراهٌم
 الصناعٌة البترجً مجموعة شركة

 المحدودة
 نسبة من الحصصا ٌملك فٌه 17,075 سنة واحدة مٌنأعقود ت

 بترجً محمد إبراهٌم
شركة مصنع محمد إبراهٌم بترجً 

 لآلٌس كرٌم والعصٌر
 نسبة من الحصصا ٌملك فٌه 404,386 سنة واحدة مٌنأعقود ت

 تربط عبلقة قرابة بالشركاء فٌها 5,050 سنة واحدة مٌنأعقود ت التجارٌة البسام شركة زٌاد بسام البسام

 مالك المؤسسة 29,662 سنة واحدة مٌنأعقود ت مؤسسة دار الببلغ زٌاد بسام البسام

خالد سعود الحسن/ رأفت 
 اللسبلمونًعطٌة 

 شركة الخلٌج للتأمٌن 
عقود إعادة تأمٌن 

 ختٌاريا
 615,410 سنة واحدة

 %22.5مساهم مؤسس بنسبة 
 وأعضاء ممثلٌن عنها

 ال ٌنطبق
شركة صالح وعبد العزٌز أباحسٌن 

 )مجموعة شركات( المحدودة
 %2مساهم مؤسس بنسبة  11,826,537 سنة واحدة مٌنأعقود ت
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   اإلدارة مجلس إجتماعات 7-4

 :ٌلً لما وفقا فٌها الحضور سجل وكان إجتماعات أربعة م1103عن العام   اإلدارة مجلس عقد

 

 الحضور نسبة 24/41/2415 14/49/2414 34/46/2414 22/44/2414 اإلدارة مجلس أعضاء أسماء

 ناؼً محمد ٌوسؾ ٌاسر
    011% 

     011% الحسن العزٌز عبد سعود خالد

     011% السبلمونً حسن عطٌة رأفت

     011% بترجً إبراهٌم محمد إبراهٌم

  X X  41% السٌد حسن علً عادل

  X   64% الراشد محمد فهد العزٌز عبد

     011% البسام محمد بسام زٌاد

         حضر : Xلم ٌحضر : 
 

 المدراء كبار من لخمسة المدفوعةو اإلدارة مجلس عضاءأل دفعها المقترحو المدفوعة والتعوٌضات مكافأتال 7-5

 (:المالً والمدٌر التنفٌذي الرئٌس فٌهم بمن) الشركة فً التنفٌذٌٌن

 

 التفاصٌل

 (سعودي لاير)

 اإلدارة مجلس أعضاء

 وغٌر المستقلٌٌن

 التنفٌذٌٌن

 مجلس أعضاء

 التنفٌذٌٌن اإلدارة

 المدراء كبار من خمسة

 بٌنهم من الشركة فً فٌذٌٌننالت

 المالً والمدٌر التنفٌذي الرئٌس

 1,058,511 131,111 ٌوجد ال المدفوعة واألجور الرواتب

 564,851 28,411 226,500 المدفوعة والمصارٌف البدالت

 ال ٌنطبق 011,111 671,111 المقترحة النظامٌة األتعاب

 المرتبطة السنوٌة أو الدورٌة المكافأت

 المدفوعة باإلداء
 511,014 ٌوجد ال ٌوجد ال

 ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال األجل  طوٌلة أو قصٌرة التحفٌزٌة الخطط

 0عدد  سٌارة ٌوجد ال ٌوجد ال أخرى عٌنٌة مزاٌا

 

 أي عن اإلدارة أو أحد كبار التنفٌذٌٌن فً الشركة مجلس أعضاء أحد ابموجبه تنازل اتاتفاق أو ترتٌبات أي ٌوجد ال 7-5-1

 .تعوٌض أو راتب
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 اإلدارة مجلس لجان -8

 لجنة التنفٌذٌة، اللجنة وهً فعال بشكل مهامه تأدٌة فً لمساعدته لجان أربعة والقوانٌن لؤلنظمة طبقا اإلدارة مجلس شكل

 .لجنة اإلستثمار، والمكافأت الترشٌحات لجنة المراجعة،

 ورؤسائها أسماؤها ذكر مع أعبله، المذكورة اإلدارة مجلس لجان إلختصاصات مختصر وصؾ التالٌة الفقرات تقدم 

 .إجتماعاتها وعدد وأعضائها

 

 التنفٌذٌة اللجنة 8-1

 واجبات إن. أعضاء ثبلثة من مؤلفة تنفٌذٌة لجنة اإلدارة مجلس شكل للشركة األساسً النظام من( 11) المادة الى إستنادا

 :ٌلً كما هً التنفٌذٌة اللجنة ومسؤولٌات

 تنفٌذها على واإلشراؾ العمل وخطط للشركة الرئٌسة واألهداؾ الشاملة اإلستراتٌجٌة وضع. 

 والتوصٌة اإلدارة لمجلس تقدٌمها قبل التنفٌذٌة اإلدارة قبل من المعدة المالٌة والخطط الشركة مٌزانٌة مراجعة 

 .علٌها بالموافقة اإلدارة لمجلس

 اإلجراء المرعٌة واألنظمة اللوائح وشروط أحكام مع مطابقتها من والتأكد اإلستثمار سٌاسة ومراجعة إعداد 

 والتصرؾ اإلستثمارات بشأن النهائٌة القرارات وإتخاذ وضعها، تم التً الخطٌة السٌاسة مع مبلءمتها الى باإلضافة

 .الشركة إستثمارات أداء ومراقبة بها،

 والتوصٌة اإلدارة لمجلس تقدٌمها قبل التنفٌذٌة اإلدارة قبل من المعدة التنظٌمٌة واألحكام الداخلٌة السٌاسات مراجعة 

 .علٌها بالموافقة اإلدارة لمجلس

  بشأنها المناسبة التوصٌات وإتخاذ التنفٌذٌة باإلدارة تتعلق مواضٌع من للجنة ٌحال ما كل دراسة. 

 
 :السادة من التنفٌذٌة اللجنة وتتكون 

 

 اإلدارة مجلس فً العضوٌة  الصفة اإلسم

 ؼٌر تنفٌذي – رئٌس مجلس اإلدارة  التنفٌذٌة اللجنة رئٌس ناؼً محمد ٌوسؾ ٌاسر

 تنفٌذي – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو الحسن العزٌز عبد سعود خالد

 مستقل – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو البسام محمد بسام زٌاد

 

 

إجتماعاااات تزامناااا ماااع إجتماعاااات مجلاااس اإلدارة الماااذكورة  ثبلثاااة م1103 الماااالً العاااام خااابللعقااادت اللجناااة التنفٌذٌاااة 

 %.011وكانت نسبة الحضور فٌها  3-6فً البند 
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 المراجعة لجنة 8-2

 لجنة اإلدارة مجلس شكل الشركات حوكمة الئحة من( 03) والمادة للشركة األساسً النظام من( 08) المادة الى إستنادا

 الى وإستنادا اإلجراء المرعٌة القانونٌة واللوائح األنظمة ألحكام وفقا المراجعة لجنة تعمل. أعضاء ثبلثة من المؤلفة المراجعة

 .م17/14/1100 بتارٌخ العمومٌة الجمعٌة علٌها وافقت التً اللجنة لعمل المنظمة القواعد

 :ٌلً كما هً المراجعة لجنة ومسؤولٌات واجبات إن 

 والمهمات األعمال تنفٌذ فً فاعلٌتها مدى من التحقق أجل من الشركة فً الداخلٌة المراجعة إدارة على اإلشراؾ 

 .اإلدارة مجلس لها حددها التً

 شأنه فً وتوصٌاتها رأٌها عن مكتوب تقرٌر ووضع الداخلٌة الرقابة نظام دراسة. 

 فٌها الواردة للملحوظات التصحٌحٌة اإلجراءات تنفٌذ ومتابعة الداخلٌة المراجعة تقارٌر دراسة. 

 بالتعٌٌن التوصٌة عند راعت وهل أتعابهم، وتحدٌد وفصلهم القانونٌٌن المحاسبٌن بتعٌٌن اإلدارة لمجلس التوصٌة 

 .استقبللٌتهم من التأكد

 قٌامهم أثناء أداءها ٌكلفون التً المراجعة أعمال نطاق خارج عمل أي واعتماد القانونٌٌن، المحاسبٌن أعمال متابعة 

 .المراجعة بأعمال

 علٌها اللجنة ملحوظات وإبداء القانونً المحاسب مع المراجعة خطة دراسة. 

 شأنها فً تم ما ومتابعة المالٌة القوائم على القانونً المحاسب ملحوظات دراسة. 

 شأنها فً والتوصٌة الرأي وإبداء اإلدارة مجلس على عرضها قبل والسنوٌة األولٌة المالٌة القوائم دراسة. 

 شأنها فً اإلدارة لمجلس والتوصٌة الرأي وإبداء المتبعة المحاسبٌة السٌاسات دراسة. 

 

 : السادة من المراجعة لجنة تتكون. 

 

 اإلدارة مجلس فً العضوٌة  الصفة اإلسم

  تنفٌذي ؼٌر – اإلدارة مجلس عضو  المراجعة لجنة رئٌس السبلمونً حسن عطٌة رأفت

 اإلدارة مجلس خارج من اللجنة عضو الشٌبانً خالد بن علً

 اإلدارة مجلس خارج من اللجنة عضو الرشود سعود بن عبدهللا
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 )تابع( المراجعة لجنة 8-2

 الحضور سجل وكان بها المناطة المهام وتنفٌذ لمتابعة إجتماعات خمسة م1103 المالً للعام المراجعة لجنة عقدتقد و هذا

 :ٌلً لما وفقا فٌها

 اللجنة عضو إسم
 األول اإلجتماع

 م15/44/2414

 الثانً اإلجتماع

 م15/47/2414

 الثالث اإلجنماع

 م26/14/2414

الرابع  اإلجتماع

 م18/41/2415

 الخامس ماعاإلجت

 م14/42/2415

      السبلمونً حسن عطٌة رأفت

   X  X الشٌبانً خالد بن علً

      الرشود سعود بن عبدهللا

        حضر : Xلم ٌحضر : 
 
 

 والمكافأت الترشٌحات لجنة 8-3

. أعضاء ثبلثة من المؤلفة والمكافأت الترشٌحات لجنة اإلدارة مجلس شكل الشركات حوكمة الئحة من( 04) المادة الى إستنادا

 لعمل المنظمة القواعد الى وإستنادا اإلجراء المرعٌة القانونٌة واللوائح األنظمة ألحكام وفقا والمكافأت الترشٌحات لجنة تعمل

 هً والمكافأت الترشٌحات لجنة ومسؤولٌات واجبات إن. م17/14/1100 بتارٌخ العمومٌة الجمعٌة علٌها وافقت التً اللجنة

 :ٌلً كما

 المعتمدة والمعاٌٌر للسٌاسات وفقا المجلس لعضوٌة بالترشح اإلدارة لمجلس التوصٌة تقدٌم. 

 والقوة الضعؾ جوانب وتحدٌد إجرائها، ٌمكن التً التؽٌٌرات شأن فً التوصٌات ورفع اإلدارة مجلس هٌكل مراجعة 

 .الشركة مصلحة مع ٌتفق بما معالجتها وإقتراح اإلدارة مجلس فً

 ٌشؽل العضو كان حال فً مصالح تضارب وجود وعدم المستقلٌن األعضاء إستقبللٌة من سنوي بشكل التأكد 

 .أخرى شركة إدارة مجلس عضوٌة

 التنفٌذٌٌن وكبار اإلدارة مجلس ومكافأت تعوٌضات بشأن واضحة سٌاسات وضع. 

 
 :السادة من والمكافأت الترشٌحات لجنة تتكون

 

 اإلدارة مجلس فً العضوٌة  الصفة اإلسم

  مستقل – اإلدارة مجلس عضو والمكافأت الترشٌحات جنةل رئٌس البسام محمد بسام زٌاد

 تنفٌذي ؼٌر – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو بترجً إبراهٌم محمد إبراهٌم

 أمٌن سر مجلس اإلدارة اللجنة عضو محمد مصطفى بن صدٌق
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 )تابع( والمكافأت الترشٌحات لجنة 8-3

 :ٌلً لما وفقا فٌها الحضور سجل وكانإجتماعات  ثبلثة م1103 المالً العام خبلل والمكافأت الترشٌحات لجنة عقدت

 اللجنة عضو إسم
 األول اإلجتماع

 م22/44/2414

 الثانً اإلجتماع

 م34/46/2414

 الثالث اإلجتماع

 م48/49/2414

 اإلجتماع الرابع

 م16/12/2414

     البسام محمد بسام زٌاد

     بترجً إبراهٌم محمد إبراهٌم

     محمد مصطفى بن صدٌق

        حضر : Xلم ٌحضر : 

 

 اإلستثمار لجنة 8-4

 فً األتً:تتكون أهداؾ وإختصاصات لجنة اإلستثمار 

  وضع السٌاسة اإلستثمارٌة للشركة والتأكد من مطابقتها مع أحكام وشروط اللوائح واألنظمة المرعٌة اإلجراء

 واإلشراؾ على تطبٌقها.

  توصٌات جدٌدة تتماشى مع ظروؾ السوق.مراجعة الساسة اإلستثمارٌة بشكل دوري وإصدار 

 .الموافقة على إستقطاب اإلستثمارات والتصرؾ بها وإتخاذ القرارات بشأن اإلستثمارات 

 .مراقبة أداء إستثمارات الشركة وتحدٌد إهداؾ اإلستثمار ووضع الخطط البلزمة لذلك 

 

 :السادة من لجنة اإلستثمار وتتكون

 

 اإلدارة مجلس فً العضوٌة  الصفة اإلسم

  تنفٌذي – اإلدارة مجلس عضو  لجنة اإلستثمار رئٌس الحسن العزٌز عبد سعود خالد

 مستقل – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو السٌد حسن علً عادل

 مستقل – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو الراشد محمد فهد العزٌز عبد

 

% 56م وبنسبة حضور12/01/1103 م و03/18/1103 بتارٌخ إجتماعٌن م1103 المالً العام خبللعقدت لجنة اإلستثمار 

 اإلدارة مجلس إجتماعات مع تزامنا وذلك اإلدارة العلٌامع  دوري تواصل على لجنة اإلستثمار عضاءأ بقً من األعضاء وقد

لتوصٌة بالدخول بإستثمارات إستثمارات الشركة ومراقبة أدائها وااإلطبلع بشكل دوري على حٌث تم  العام خبلل المنعقدة

 جدٌدة مع مراعاة ما تسمح به األنظمة ذات العبلقة.
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 الدٌن وأدوات واألسهم الشركة مال رأس -9

 فً كما سعودي لاير( ملٌون وثبلثون مئة) 021,111,111 والمصدر به المصرح الشركة مال رأس ٌبلػ 9-1

 .سعودٌة رٌاالت عشرة منها كل قٌمة تبلػ القٌمة متساوٌة سهم( ملٌون عشر ثبلثة) 02,111,111 الى مقسم م20/01/1103

 

 :م1103 المالً العام خبلل 9-2

 .قروض وجود بعدم الشركة تقر وبالتالً م1103 العام خبلل باإلقتراض الشركة تقم لم 9-2-1

       أو إكتتاب حق مذكرات أو خٌار حقوق أي أو أسهم، الى للتحوٌل قابلة دٌن أدوات أٌة منح أو بإصدار الشركة تقم لم 9-2-2

 .ذلك بموجب إكتتاب أو تحوٌل حقوق أي هناك ٌكن لم وعلٌه م،1103 المالٌة السنة خبلل مشابهة حقوق

 .لئلسترداد قابلة دٌن أدوات ألي الشركة جانب من إلؽاء أو شراء أو إسترداد أي ٌوجد ال 9-2-3

 .الشركة موظفً لمصلحة إنشاؤها تم أخرى إحتٌاطٌات أو إستثمارات أي ٌوجد ال 9-2-4

 .تابعة شركات أٌة تملك ال الشركة كون تابعة شركة أٌة عن صادرة دٌن وأدوات أسهم أٌة ٌوجد ال 9-2-5

 فً تؽٌٌر أي عن الشركة تبلٌػ ٌتم ولم ألشخاص، تعود التصوٌت فً األحقٌة ذات األسهم فئة فً مصلحة أٌة توجد لم 9-2-6

 .االخٌرة المالٌة السنة خبلل الحقوق تلك

 أو أسهم فً القصر أوالدهم أو أزواجهم أو التنفٌذٌٌن لكبار تعود إكتتاب حقوق أو خٌار حقوق أو مصلحة أٌة توجد لم 9-2-7

 .التابعة شركاتها من أي أو الشركة دٌن أدوات

 أو أسهم فً القصر أوالدهم أو أزواجهم أو اإلدارة مجلس ألعضاء تعود إكتتاب حقوق أو خٌار حقوق أٌة توجد لم 9-2-8

 . التابعة شركاتها من أي أو الشركة دٌن أدوات

 

 إضافٌة ومعلومات قانونٌة اقرارات – 14

 .أن سجبلت الحسابات أعدت بالشكل الصحٌح اإلدارة مجلس ٌقر 14-1

 .ونفذ بفاعلٌة سلٌمة أسس على أعد   الداخلٌة الرقابة نظام أن اإلدارة مجلس ٌقر 14-2

 .نشاطها مواصلة على الشركة قدرة فً ٌذكر شكأي  ٌوجد ال أنه اإلدارة مجلس ٌقر  14-3

 فٌه توجد كانت أو وتوجد فٌه طرفا   الشركة كانت عقد أي م1103 المالً العام خبلل ٌوجد ال أنه االدارة مجلس ٌقر 14-4

 منهم، باي عبلقة ذي شخص الي او المالً للمدٌر او التنفٌذي للرئٌس أو ادارة مجلس أعضاء ألحد جوهرٌة مصلحة

  .اإلدارة مجلس تقرٌر من( 2-6) الفقرة فً ورد ما بإستثناء
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 )تابع( إضافٌة ومعلومات قانونٌة اقرارات – 14

    م على إجتماع الجمعٌة العامة 1103قدمت لجنة المراجعة توصٌتها بخصوص تعٌٌن المحاسبٌن القانونٌٌن للعام المالً  14-5

المحاسبون والنمرالبسام وتعٌٌن السادة  إرنست وٌونػ السادةتعٌٌن إعادة بعد عرضها على مجلس اإلدارة. وتم 

هذا وسوؾ تقدم لجنة المراجعة توصٌاتها بخصوص تعٌٌن م. 1103كمحاسبٌن قانونٌٌن للعام المالً  المتحالفون

ة العامة القادمة بعد عرضها على مجلس اإلدارة الذي م على إجتماع الجمع1104ٌالمحاسبٌٌن القانونٌٌن للعام المالً 

 بإستبدال المحاسب القانونً.م 1103خبلل العام بدوره لم ٌوصً 

 تم الذي اإلنتباه لفت بإستثناء م1103 لعام السنوٌة المالٌة القوائم على تحفظات أٌة القانونً المحاسب تقرٌر ٌتضمن لم 14-6

 .اإلدارة مجلس تقرٌر من( 2-4) الفقرة فً ذكره

 .األرباح فً حقوق عن الشركة مساهمً أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتٌبات أي ٌوجد ال 14-7

 سعودي لاير ؾاآل عشرة بقٌمة م05/1/1103 بتارٌخ المالٌة السوق هٌئة قبل من الشركة على ؼرامة فرض تم 14-8

الشركات، إستنادا الى الفقرة )ب( من المادة التاسعة لمخالفتها الفقرة )د( من المادة العاشرة من الئحة حوكمة 

والخمسٌن من نظام السوق المالٌة حٌث لم تضع الشركة سٌاسات ومعاٌٌر وإجراءات العضوٌة فً مجلس اإلدارة 

كما تم فرض ؼرامة مالٌة على  م.21/15/1102فً  لها وإقرارها من الجمعٌة العامة قبل الموعد األقصى المحدد

( من المادة الخمسٌن 0الفقرة )بقٌمة عشرة اآلؾ لاير سعودي لمخالفته م 16/01/1103اإلدارة بتارٌخ رئٌس مجلس 

)ب( من المادة التاسعة والخمسٌن من نظام السوق المالٌة حٌث قام من قواعد التسجٌل واإلدراج، إستنادا الى الفقرة 

م خبلل فترة الحظر المنصوص علٌها فً 02/13/1103بشراء أسهم فً شركة بروج للتأمٌن التعاونً فً تارٌخ 

 ( من قواعد التسجٌل واإلدراج.0/41الفقرة )

 

 بالشركة الداخلٌة الرقابة إجراءات لفعالٌة السنوٌة المراجعة نتائج -11

المراجعة برنامج عمل بالشركة من خبلل  الداخلٌة الرقابة إجراءات فعالٌة التأكد منب م1103 العام خبلل المراجعة لجنة قامت

م 1103ضمنته خطة التدقٌق والمراجعة الداخلٌة للعام . إن أبرز ما تالشركة فًة داخلٌال ةمراجعالمدٌر الداخلٌة المعد من قبل

 ما ٌلً:معاٌٌر وإجراءات المراجعة الداخلٌة ضمن مفاهٌم 

 مراجعة إدارة اإلكتتاب 

  المطالبات مراجعة إدارة 

 إعادة التأمٌن مراجعة إدارة 

 المالٌة مراجعة اإلدارة 

 تقنٌة المعلومات مراجعة إدارة 
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  ًالمخاطر واإللتزاممراجعة قسم 

 الموارد البشرٌة والشؤون اإلدارٌة مراجعة إدارة 

  عملٌات نقاط البٌع والفروعمراجعة 

 

قشة مسودات التقارٌر الصادرة بمنا وقامبالعمل المٌدانً للتأكد من فاعلٌة إجراءات الرقابة الداخلٌة  ةالداخلٌ مدٌر المراجعة قام

مع اإلدارات المعنٌة والذٌن أرسلوا بدورهم الردود على النقاط المثارة فً التقارٌر. ومن ثم أرسلت التقارٌر بصٌؽتها  عنه

ج تائإن أبرز ن م.1103النهائٌة الى لجنة المراجعة واإلدارات المعنٌة وتم مناقشتها فً إجتماعات لجنة المراجعة خبلل العام 

 هً التالٌة: المراجعة الداخلٌةطبقا لخطة  المراجعة

 

 أبرز النقاط المشار إلٌها دورة التدقٌق

 اإلكتتاب

 .ضرورة اإلنتهاء من إعداد دلٌل السٌاسات واإلجراءات للقسم وإعتمادها من مجلس اإلدارة 

  وفعالٌة.ضرورة وضع خطة سنوٌة تساعد فً إدارة األنشطة التً ٌقوم بها القسم بكفاءة 

  ضرورة المتابعة الدورٌة لسجل عروض األسعار المصدرة من الشركة للعمبلء مع تدوٌن جمٌع المبلحظات

 بكل عرض بعد المناقشة مع العمٌل.

  ضرورة العمل على إعداد التقارٌر الدورٌة التً تساعد اإلدارة العلٌا فً إتخاذ القرارات المناسبة لتطوٌر

وذلك فٌما ٌخص التقارٌر الدورٌة للوثائق المرفوضة والتقارٌر الدورٌة لخسارة وتحسٌن األعمال فً الشركة 

 األعمال.

 .توثٌق وإكمال جمٌع المستندات المطلوبة والمتعلقة بالوثائق 

 دة وتفعٌلها بشكل ٌومً ومراقبة تنفٌذهاتمتطبٌق الئحة الصبلحٌات المع. 

  والوسطاء بشكل دوريمتابعة تحدٌث البٌانات والمستندات الخاصة بالمؤمنٌن.  

 المطالبات

 تفعٌل الئحة الصبلحٌات فً نظام الحاسب األلً وتوزٌع المهام بشكل ٌضمن فعالٌة الرقابة الداخلٌة. 

 .ضرورة وضع خطة سنوٌة تساعد فً إدارة األنشطة التً ٌقوم بها القسم بكفاءة وفعالٌة 

  إدخال معلومات المطالبات على النظام وكذلك قٌام ضرورة تدرٌب وتوجٌه الموظفٌن بشكل مستمر على كٌفٌة

 إدارة المطالبات بمراجعة المعلومات المدخلة على النظام بشكل دوري.

 توثٌق وإكمال جمٌع المستندات المطلوبة لملفات المطالبات. 

 ضرورة اإلنتهاء من إعداد دلٌل السٌاسات واإلجراءات الخاصة بالقسم وإعتمادها من مجلس اإلدارة. 

 إعادة التأمٌن

  ًتفعٌل الئحة الصبلحٌات فً نظام الحاسب األل 

 والمشاركة فً التأمٌن ومتابعة وسطاء  اإلسراع فً إكمال جمٌع المستندات المطلوبة لتؽطٌات إعادة التأمٌن

 .وشركات التأمٌن األخرى والسعً على توفٌرها دون تأخٌر إعادة التأمٌن

 ٌل سٌاسات وإجراءات إعادة التامٌن وإعتمادها من مجلس اإلدارةضرورة تحدٌث وإضافة عدة أمور فً دل. 
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 .ضرورة وضع خطة سنوٌة تساعد فً إدارة األنشطة التً ٌقوم بها القسم بكفاءة وفعالٌة 

  ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربً السعودي فً حال عدم تمكن الشركة من اإللتزام

 .التنظٌمٌةمن البلئحة  40بالمادة 

 .ضرورة قٌام إدارة قسم إعادة التأمٌن بمراجعة تفاصٌل إتفاقٌة التؽطٌة قبل إرساله لوسٌط إعادة التأمٌن 

 تقنٌة المعلومات

 ضرورة إعداد خطة التعافً من الكوارث وإستمرارٌة األعمال 

 ضرورة إعداد دلٌل سٌاسات وإجراءات إدارة تقنٌة المعلومات 

  تساعد فً إدارة األنشطة التً ٌقوم بها القسم بكفاءة وفعالٌة.ضرورة وضع خطة سنوٌة 

  ضرورة التحدٌث الدوري ألسماء المستخدمٌن المصرح لهم باستخدام نظام الشركة بالتنسٌق مع قسم الموارد

 البشرٌة.

 قع اإللكترونً للشركة وبشكل ضرورة تحدٌث المعلومات )النصوص والمعلومات الواجب إدراجها( على المو

 .وريد

 المالٌة
 .ضرورة وضع خطة سنوٌة تساعد فً إدارة األنشطة التً ٌقوم بها القسم بكفاءة وفعالٌة 

  ضرورة إعتماد نظام حاسب آلً لؤلصول الثابتة ومراقبتها والقٌام بعملٌات الجرد بشكل دوري ومطابقتها مع

 السجبلت المحاسبٌة

الموارد البشرٌة 

 والشؤون اإلدارٌة

 ٌساعده متكامل معلوماتً برنامج/  آلً حاسب بنظام اإلدارٌة والشؤون البشرٌة الموارد إدارة تزوٌد ضرورة 

 .األمثل بالشكل الموظفٌن وقت من لئلستفادة وٌدعمه وسرٌع سلٌم بشكل بوظائفه القٌام فً

 لعملا فً األداء وتطوٌر لتحسٌن والقدرات الكفاءة رفع بهدؾ الموظفٌن لتدرٌب مناسبة خطة وضع ضرورة. 

 من للمسؤولٌات السلس اإلنتقال لضمان واعتمادها الموظفٌن بٌن المسؤولٌات لتحوٌل خطة وضع ضرورة 

 .الشركة لها تتعرض قد التً والمفاجئة الحرجة المواقؾ جمٌع تلبٌة بهدؾ آلخر شخص

 بهدؾ وذلك تطبٌقها فً والبدء للموظفٌن الوظٌفً األداء للتقٌٌم واضحة آلٌة وضع على العمل ضرورة 

 .للموظفٌن األداء كفاءة ورفع الوظٌفً التطوٌر فً المساعدة

 
 

هاااا باإلضاااافة وقاااد قامااات جمٌاااع اإلدارات أعااابله بمناقشاااة المبلحظاااات ماااع المراجاااع الاااداخلً ولجناااة المراجعاااة والااارد علٌ

 .بهاها والتقٌد الى العمل على إتمام
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 الحوكمة الئحة -12

 المالٌة السوق هٌئة مجلس عن الصادرة السعودٌة العربٌة المملكة فً الشركات حوكمة الئحة من( 8) المادة تنص 12-1

 لم وما الحوكمة الئحة أحكام من تطبٌقه تم  ما اإلدارة مجلس تقرٌر فً ذكر الشركة على ٌتوجب أنه على( الحوكمة الئحة)

 التطبٌق. عدم أسباب بٌان مع تطبٌقه ٌتم

 المواد باستثناء تطبٌقها وتم الصادرة عن مجلس هٌئة السوق المالٌة الشركات حوكمة الئحة مواد بكافة الشركة إلتزمت 12-2

 :التالٌة

 التسلسل –المادة  رقم المادة مضمون والتفاصٌل األسباب

تم عرض البند على الجمعٌة العامة العادٌة بتارٌخ 

 ة تتبع الشركم ولم تتم الموافقة علٌه، لذا فإن 15/14/1102

  المجال هذا فً األساسً النظام

ٌجب إتباع أسلوب التصوٌت التراكمً 

عند التصوٌت إلختٌار أعضاء مجلس 

 اإلدارة فً الجمعٌة العامة

 ب – 6

 مستقببلنشر الدعوات سوؾ ٌتم 
هل نشرت الدعوة إلى إجتماع الجمعٌة 

 العامة فً موقع الشركة اإللكترونً؟
 3ج  – 5

 

 الخاتمة – 13

وإذ ٌعرب مجلس اإلدارة عن شكره وتقدٌره لعمبلء الشركة وجمٌع المساهمٌن الكرام على ما ٌولونها من ثقة ؼالٌة، فإن 

الشركة والعاملٌن فٌها على جهودهم المخلصة التً بذلوها خبلل العام المجلس ٌسره أن ٌقدم خالص شكره وتقدٌره إلدارة 

 والتً أسفرت عن تحقٌق ننائج جٌدة.

 

 قالموف وهللا

 اإلدارة مجلس                                                                             


