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 م10/04/4102ة المالية المنتهية في تقرير مجلس اإلدارة  للسن

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني  )سايكو( أن يقدم إلى السادة المساهمين الكرام 
لقوائم المالية للسنة المنتهية في تقريره السنوي عن نتائج أعمال الشركة وتقرير مراجعي الحسابات وا

 .م 10/04/4102

 

 -أوالًّ: األنشطة الرئيسية :

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني )سايكو( شركة مساهمه سعودية بموجب السجل التجاري رقم 

هـ  ومصرح لها بمزاولة نشاط التأمين من قبل ٠0/٠0/٢4١0الرياض بتاريخ  في صادر ٢٠٢٠١20١٢4

 .هـ ١2/٠0/٢4١0تاريخ   ١٠٠02سة النقد العربي السعودي بموجب الترخيص رقم: ت م ن/ مؤس

 -وتمارس الشركة نشاط التأمين داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للتقسيم التالي :

: ويشمل على سبيل المثال ال الحصر التأمين على المركبات ، التأمين الهندسي الطاقة ، التأمين العام  (٢

 .الحريق ، األوراق المالية واألموال ، التأمين البحري الممتلكات وطيران ، ال

: ويشمل تقديم برامج تأمين صحي تتماشى مع إحتياجات السوق وبما يتوافق مع نظام التأمين الصحي  (١

 .مجلس الضمان الصحي التعاوني وتوجهات التأمين الصحي التعاوني 

 مل تأمين الحماية ألجل.يش تأمين الحماية واإلدخار : (2

 

 ثانياًّ: التوقعات المستقبلية للشركة : 

 

 وتحديد جديدة منتجات طرح خالل من التأمين أعمال مجال في  التوسع على العملفي  الشركة إدارة إستمرار

 التأمين سوق يلوتحل ومتابعة بمسح اإلستمرار مع للشركة التنافسية يزاتالم على والتركيز المستهدفة القطاعات

 خالل من والبعيد المتوسط المدى على إيجابية الدراسات تلك نتائج تكون أن المتوقع ومن عام بشكل السعودي

 المطلوبة والجودة بالسرعة الخدمة تقديم على تتركز والتي المستقبلية الشركة لتوجهات واضحة رؤية تحديد

 للشركة المناسب العائد يحقق مما األرباح نمو في ستمرارواإل التأمين سوق في الشركة حصة لزيادة باإلضافة

  .والمساهمين

 
 



(سايكو) الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني     
 

                                                                                                                   

   
                                                                                                                                       

م ١٠٢4 يالمال العام عن اإلدارة مجلس تقرير                                                                                                                                      5 
 

 

 :المتوقعة والمستقبلية الحالية المخاطر، وإدارة المخاطر : ثالثاًّ 

 إدارة المخاطر (0

 المخاطر من قبل مجلس اإلدارة والصادرة وفقاً لإلنظمة واللوائحدرء الموافقة على سياسات وإجراءات  تتم

ذات العالقة وكذلك المتابعة بشكل مستمر لجميع األخطار التي قد تتعرض  لها الشركة وذلك لضمان سرعة 

اإلستجابة ألي من هذه األخطار في حينه  ومن ذلك على سبيل المثال مخاطر التأمين ، مخاطر إعادة التأمين ، 

ة ، مخاطر العمليات والتشغيل ، المخاطر مخاطر السوق  ومتطلبات األسعار ، مخاطر اإلئتمان ، مخاطر السيول

 الرقابية والنظامية ، مخاطر اإلحتيال والجرائم المالية.

 طر والمراقبة:اتقليل المخ

  كل في بها المعمول الداخلية الرقابة وآلية التشغيلية واألدلة واإلجراءات مكتوبةال سياساتالتقوم الشركة بتطوير 

 .فرع / دائرة

 الداخلية الرقابة فعاليةالتأكد من و لتنفيذ المديرين / اإلدارات رؤساء قبل من مستمرة مراجعة هناك. 

 وإعداد المخاطر إدارة لجنة قبل من المخاطر إدارة وإجراءات سياسات مراجعةو لتنفيذ تعقد اجتماعات شهرية  

 .التقييم من لمزيدل و رأيها على للوقوف المختصة اإلدارة إلى وإرسالها التقارير

   المخاطر إدارة لجنة إلى التقارير وتقديم المخاطر إدارة وظائفل المخاطر مدير قبل من شهرية همراجعنجري 

 الرئيس / المخاطر إدارة لجنة قبل من المخاطر إدارة ستراتيجيةإل سنوياستعراض  و الشهرية االجتماعات في

 .التنفيذي

 مقترحات وتوصيات يتقدم بها. أيوالمخاطر إلدارة الشاملة العملياتعن اإلكتواري  حصول على تقريرال 

  أن تكون إستراتيجية إدارة المخاطر وكذلك السياسات واإلجراءات متوافقة مع المتطلبات تحرص الشركة على

شركة سايكو بتزويد مؤسسة النقد العربي التنظيمية. وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية ذات العالقة ، تقوم 

بخصوص خطة إدارة المخاطر لديها ،  ومعتمد من الرئيس التنفيذي للشركة السعودي بتقرير سنوي مفصل

 .وخطوات تنفيذها

  .تحتفظ الشركة بالسجالت لمدة عشر سنوات 
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 المخاطر الحالية والمستقبلية المتوقعة: (4

 

، وحيث أن الشركة تعتبر من الشركات الرائدة في مجال التأمين بالمملكة ركةنظراً لطبيعة النشاط التأميني للش

اللوائح  العربية السعودية ، فإن الحفاظ علي مركزها المتقدم في ظل المنافسة المحتدمة في هذا القطاع وماتتطلبه

تواري المستقل للتأمين اعتماد تقرير الخبير األكبشأن والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي 

يتطلب وضع خطط وبرامج استراتيجية ترتكز على عرض منتجات ذات قيمة تنافسية عبر  مما الطبي والمركبات

الشركة   أن تواجهها متوقعال هها أو منتحسين وتطوير مراكز خدمة العمالء. وال شك أن المخاطر التي تواج

 :كثيرة ومنها 

 التأمين التشغيلية اطرمخ ) أ

 عليها المؤمن األحداث بشأن معها المتعاقد الجهات إلى المستحقة الفعلية المطالبات بزيادة المتعلقة المخاطر وتمثل

 تقوم .المتوقع من أكثر كانت المطالبات مبالغ أن أو المطالبات تكرار بسبب ذلك يحدث أن ويمكن .التوقعات عن

 بشكل بالتأمين الشركة تقوم .لتكرارها المتوقعة الحدود ضمن مستوياتها بأن بالتأكد مينالتأ مخاطر بمراقبة الشركة

 .العامة المسؤولية ومخاطر الهندسة، البحرية، المخاطر والسطو، الحريق المركبات، الطبي، التأمين على رئيسي

 
 ومبالغها المطالبات تكرار 

 التأمين مخاطر بتغطية رئيسي، بشكل الشركة، تقوم .العوامل من بالعديد ومبالغها المطالبات تكرار يتأثر أن يمكن

 العمليات هذه تعتبر .العامة المسؤولية ومخاطر الهندسة، البحرية، المخاطر والسطو، الحريق المركبات، الطبي،

 لحادثا وقوع من واحدة سنة خالل المطالبات وسداد عن اإلبالغ العادة، في يتم، ألنه األجل قصيرة تأمين عقود

 .التأمين مخاطر من التقليل في يساعد أن شأنه من وهذا .عليه المؤمن

 الطبي التأمين

 ويمكن .المخاطر نوع حيث من جيد بشكل المخاطر تنوع لضمان بالشركة الخاصة التأمين إستراتيجية تصميم تم

 وسعر الفعلية للمطالبات ياديةاالعت والمراجعة الجغرافية والمناطق الصناعية القطاعات تنوع خالل من ذلك تحقيق

  والنشطة الجادة المتابعة على تقوم سياسة بإتباع الشركة تقوم كما .المطالبات لمتابعة التفصيلية واإلجراءات المنتج
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 تغطية الشركة لدى يوجد .الشركة على سلباً  تؤثر أن يمكن التي المتوقعة غير المستقبلية المخاطر لتغطية للمطالبات

 .فردية مطالبة بأي المتعلقة الخسائر من للحد وذلك أمينت إعادة

 المركبات

 وتبديل الجسدية واإلصابات بالوفاة المتعلقة المطالبات في الرئيسية المخاطر تتمثل المركبات، على للتأمين بالنسبة

 .المركبات إصالح أو

 هي المركبات استبدال وتكاليف الجسدية األصابة وتعويضات الوفيات بشأن المحاكم من الصادرة األحكام إن

 تكاليف لمراقبة المخاطر إدارة إجراءات الشركة لدى يوجد كما . المطالبات مستوى في تؤثر التي الرئيسية العوامل

 .فردية مطالبة أي عن الخسائر من للحد التأمين إعادة تغطية الشركة لدى يوجد .المطالبات

 

 والسطو الحريق

 علىوتسعى الشركة الى التأمين  .الحرائق وقوع في الرئيسية المخاطر تتمثل الممتلكات، ىعل التامين لعقود بالنسبة

  .فقط الحريق عن للكشف معدات على تحتوي التي الممتلكات

 بناء إعادة تكلفة تعتبر .عليها المؤمن ومحتوياتها للممتلكات االستبدال قيمة إلى بالرجوع العقود هذه إصدار يتم

 العمل عن التوقف إلى تؤدي التي العمليات بدء إلعادة المطلوب والوقت المحتويات باستبدال اموالقي الممتلكات

 األحداث هذه على التأمين إعادة تغطية الشركة لدى يوجد .المطالبة حجم على تؤثر التي الرئيسية العوامل بمثابة

 .فردية مطالبة بأي المتعلقة الخسائر من للحد وذلك

 

 البحري التأمين

 ينتج التي الحوادث وكذلك السفن على أضرار وقوع أو فقدان في الرئيسية المخاطر تتمثل البحري، للتأمين النسبةب

 .كلي أو جزئي بشكل المشحونة البضاعة فقدان عنها

 .الشحن وخطوط والسفن الشحن تغطي بحيث التأمين وثائق تنوع من التأكد في البحري التأمين إستراتيجية تتمثل

  .الفردية المطالبات عن الناجمة الخسائر لتقليل وذلك تأمين إعادة تغطية الشركة ىلد يوجد
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  الهندسة

 بسبب اإلنشاءات / المباني ألعمال واألضرار الخسائر في الرئيسية المخاطر تتمثل الهندسي، للتأمين بالنسبة

 إعادة تغطية الشركة لدى يوجد .الخ ،والعواصف والزالزل الفيضانات مثل الطبيعية واألخطار واإلنفجار الحريق

 .المطالبات عن الناتجة الخسائر من للحد وذلك المخاطر هذه بشأن التأمين

 

 العامة المسؤولية

 طرف وفاة بشأن المؤمنة للجهة القانونية األلتزمات من الرئيسية المخاطر تتمثل العامة، المسؤولية لتأمين بالنسبة

 .المؤمنة للجهة القائمة المشاريع أو المشاريع وعمليات عليها المؤمن الممتلكات تلف أو الجسدية واألصابات أخر

 لدى المبرمة العقود وطبيعة المباني أشغال / وطبيعة العقد قيمة أو الشركة قدرة أساس على التأمين وثيقة تكتتب

 .الشركة

 .الفردية المطالبات عن الناتجة ائرالخس من للحد وذلك المخاطر هذه بشأن تأمين إعادة تغطيةيوجد لدي الشركة 

 

 التأمين إعادة مخاطر ) ب

 قد التي المحتملة المالية الخسائر لتقليل أخرى أطراف لدى التأمين بإعادة العادية، أعمالها دورة خالل الشركة، تقوم

 الخسائر بمراقبة ةرداإلل وتسمح األعمال في أكبر تنوع تؤمن الترتيبات هذه إن .الضخمة التأمين مطالبات عن تنشأ

 التأمين إعادة عمليات من كبير جزء يتم ة.إضافي نمو قدرات وتؤمن الكبيرة المخاطر عن تنشأ قد التي المحتملة

  .الخسارة فائض تأمين وإعادة اختيارية، تأمين إعادة وعقود تأمين، إعادة اتفاقيات بموجب

 إكتتاب في متحفظه فلسفه الشركة تتبع للمساهمين، لربحيةا وإستمرارية للعمالء األولى الدرجة من ضمانات ولتقديم

 .بها الخاصة التأمين إعادة وبرامج المخاطر
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 الخاصة العموالت أسعار مخاطر ) ج

 أو المستقبلية الربحية على ستوثر والتي الخاصة العموالت أسعار في التقلبات نتيجة العموالت أسعار مخاطر تنشأ

 والنقدية ألجل الودائع بشأن الخاصة العموالت أسعار لمخاطر الشركة تتعرض . المالية اتلألدو العادلة القيمة

  .النقدية وشبة

 

 اإلئتمان مخاطر ) د

 الطرف تكبد إلى يؤدي مما ، ما مالية أداة بشأن بالتزاماته الوفاء على ما طرف مقدرة عدم االئتمان مخاطر تمثل

 القصوى االئتمان مخاطر تمثل الشركة، قبل من المقتناة المالية األدوات ئاتف لكافة بالنسبة ة.مالي لخسارة اآلخر

 .المالي المركز قائمة في عنها المفصح الدفترية القيمة للشركة

 

 :الشركة لها تتعرض التي اإلئتمان مخاطر لتقليل الموضوعة واإلجراءات بالسياسات بياناً  يلي فيما

 بتقييم الشركة تقوم ، التامين إعادة شركات إفالس عن الناتجة ةالهام الكبرى للخسائر تعرضها لتقليل 

 ذات تكون أن معها التأمين يعاد التي األطراف على يجب ، مسبق وكشرط .التأمين لمعيدي المالي الوضع

 .المالي وضعها متانة يؤكد بحيث الضمان حيث نم مقبول مستوى

 الذمم ومراقبة ، عميل لكل ائتمان حدود بوضع وذلك مالءبالع المتعلقة االئتمان مخاطر بإدارة الشركة تقوم 

 .القائمة المدينة

 البنوك على يتعين مسبق، وكشرط ،هعلي .اإلدارة نم معتمدة محلية بنوك لدى النقدية وشبة النقدية تودع 

 وضعها متانة يؤكد الضمان حيث من مقبول مستوى ذات تكون بأن النقدية وشبة النقدية لديها تودع التي

 .المالي

 القيمة المنخفضة وغير السداد المتأخرة غير العمالء أرصدة فإن وعليه، داخلي، تصنيف نظام الشركة لدى يوجد ال

 ذات أخرى أطراف مع هي التأمين معيدي نم المستحقة األرصدة إن .مصنفة غير وشركات أفراد من مستحقة

 .خارجية تصنيف وكاالت عن صادر جيد إئتماني تصنيف
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 السيولة مخاطر ) ه

  .إستحقاقها عند المالية بمطلوباتها المتعلقة بالتعهدات الوفاء على الشركة مقدرة عدم السيولة مخاطر تمثل

 .نشوئها عند إلتزامات بأية للوفاء الكافية األموال توفر من بالتأكد اإلدارة وتقوم ، اً شهري السيولة متطلبات مراقبة يتم

 

 السيولة محفظة

 وإن المخصومة النقدية التدفقات أساس على المالي المركز قائمة في الظاهرة المطلوبات من أي إحتساب يتم لم

 . للموظفين الخدمة نهاية مكافآة بإستثاء واحدة سنة خالل الطلب عند السداد مستحقة جميعها

 

 العمالت مخاطر ) و

 .األجنبي الصرف أسعار في لتغيراتل نتيجة ما مالية أداة قيمة تذبذب عن تنشأ التي المخاطر وتمثل

 ألن األجنبي الصرف أسعار في للتقلبات نتيجة جوهرية خسائر لوقوع متدنية مخاطر بوجود الشركة إدارة تعتقد

 .السعودي اللاير مقابل مثبتة بعمالت مسجلة النقدية والمطلوبات الموجودات معظم

 

 المال رأس إدارة ) ز

 الفائدة وزيادة الشركة أهداف لدعم وذلك المال رأس نسب توازن على حفاظلل الشركة قبل من األهداف تحدد

 .للمساهمين

 والمطلوبة عنها المعلن المال رأس مستويات بين النقص بتقدير وذلك المال رأس متطلبات بإدارة الشركة تقوم

 ., وتسعى الى اجراء التعديالت المطلوبة بإنتظام
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 النظامية باتبالمتطل المتعلقة المخاطر ) ح

 ومراقبة الموافقات على الحصول فقط تتطلب ال األنظمة هذه إن .المحلية األنظمة لمتطلبات الشركة عمليات تخضع

 شركات قبل من واإلفالس العجز مخاطر لتقليل المال رأس كفاية مثل القيود بعض وتفرض بل فحسب، النشاطات

 .نشوئها عند وقعةالمت غير إلتزاماتها سداد من ولتمكينها التأمين

 

 الهرمي وتسلسلها العادلة القيمة تحديد ) ط

 :عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة لتحديد التالي الهرمي التسلسل الشركة تستخدم

 مماثلة مالية ألدوات) تعديل بدون (النشطة األسواق في المتداولة األسعار :األول المستوى. 

 العادلة القيمة لقياس الجوهرية للمدخالت األدنى المستوى فيها يكون والتي (ميتقي طرق :الثاني المستوى 

 (. مباشر غير أو مباشر بشكل بالسوق مالحظتها يمكن معلومات على مبنية

 سوقية معلومات على مبنية الجوهرية المعطيات جميع فيها تكون ال التي التسعير طرق :الثالث المستوى 

 .مالحظتها يمكن

 من الثاني والمستوى األول المستوى بين تحويالت هناك يكن لم ، ١٠٢4 ديسمبر 2٢ في المنتهية نةالس خالل

 للقيمة الهرمي التسلسل من الثالث المستوى من أو إلى تحويالت أية يتم ولم العادلة، للقيمة الهرمي التسلسل

 .العادلة

 رابعا: التطورات الهامة بالشركة:

وأصبح على تجديد الموافقات المؤقتة على منتجات الشركة  العربي السعوديمن مؤسسة النقد  تم الحصول (٢

 منتج تأميني. 4١ عليها التي ُمنحت موافقات مؤقتة ونهائية  عدد المنتجات

 

تباراً من لمدة ثالثة سنوات اعالتعاوني على تجديد التأهيل  الصحي الضمان مجلسموافقة  على تم الحصول (١

  م.١٠/٠2/١٠٢4 هـ الموافق٢2/٠0/٢420تاريخ 

 

 محفظتها بتحويل المضي بعدم( م) ب م ش السعودية العربية التأمين شركة برغبة علماً  األدارة مجلس أخذ (2

 اإللتزمات كافة بتسوية الشركة تلك رغبة بسبب ،وذلك(سايكو) التعاوني للتأمين السعودية العربية الشركة إلى

 .ذلك على السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة الشركةتلك  طلبت وقد مباشرة، بنفسها الناشئة
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عيين الموظفين االكفاء ذوي العالقة بالوظائف الرقابية والمحاسبية ت على  ت الشركةحرص  اإلدارة المالية : (4

األداء مستوى  لرقابية والمحاسبية والنقدية واإلستثمارية لتحسين واالستثمارية وتفعيل عدد من اإلجراءآت ا

( لتسهيل سرعة ORACLE) نظام لتفعيل اآلن العمل جاري كافة مجاالت ونشاطات الشركة وفي المالي 

و يتوقع اسبية والتحليلية بمتطلبات إصدار التقارير المالية والمحالوفاء إنجاز المعامالت المالية والمحاسبية و

 . ١٠٢0في يونيو  النظام تفعيلأن يبدأ 

   

بية السعودية للتأمين رلس إدارة الشركة العجم، أوصى م١2/٠6/١٠٢4في اجتماعه المنعقد في تاريخ  (0

مليون لاير سعودي عن طريق طرح  ٢0٠جراءات زيادة رأسمال الشركة بمبلغ إ ةالتعاوني "سايكو" بمتابع

ية على أن يحدد سعر الطرح وعدد األسهم بموافقة هيئة السوق المالية وأن تقتصر حقوق وأسهم حقوق أول

ر يمومية غعية على حملة األسهم المقيدين في سجل المساهمين لدى تداول في يوم انعقاد الجمعية الواألول

دي المالية طلب الموافقة على م قدم المستشار المالي شركة السعودي الهولن2٢/0/١٠٢4العادية، وبتاريخ 

 على نشر إعالن بموجب وافقت هيئة السوق المالية على ذلكزيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية. 

 (.٢426 صفر 4 الموافق) م١6/٢٢/١٠٢4 في باألنترنت موقعها

 

 

 لغ نسبة السعودة حالياً تولي إدارة الشركة اهتماماً كبيراً بتوطين الوظائف لديها حيث تب الموارد البشرية : (6

مقارنة بـ  م١٠٢4موظف سعودي في العام  ٢26منهم  ١20الذي يبلغ  % من إجمالي عدد العاملين00،20

تشغل الكفاءات السعودية معظم المناصب القيادية  .سعودياً  اموظف ٢٠4منهم  م١٠٢2في العام  موظف ١٠0

مؤسسة النقد العربي السعودي لتوطين هذه الصناعة  يهاتشياً مع توجفي الشركة، وهذه الخطوة جاءت تما

وتوجيهات مجلس إدارة الشركة بدعم برامج السعودة لديها وتوفير المناخ المالئم إلتاحة الفرصة للكفاءات 

تأهيل جميع الموظفين  علىالوطنية المدربة وتشجيعها على العمل في مختلف إداراتها، وحرصت الشركة 

 على الشهادة العامة في أساسيات التأمين، كمتطلب أساسي للوظيفة. حصوللين لديها لالعامل

الموظفين   موظفي الشركة
 السعودين

الموظفين 
 االجانب

مجموع 
موظفي 
 الشركة

 نسبة السعودة

4102 011 010 412 82،15% 

4101 012 011 412 81،42% 
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 -: الفنية النواحي (2

إتفاقيات إعادة التأمين مع أفضل شركات إعادة التأمين العالمية ذات التصنيف أنجزت الشركة وبنجاح تجديد 
وكيلها في المملكة  العربية  العالي ، وتتعامل الشركة مع العديد من وسطاء التأمين المرخصين ، إضافة إلى

 .المحدودة السعودية السادة شركة ايس لوكاالت التأمين
م وكل ١٠٢4، قمنا بمراجعة وتعديل االسعار في العام   (CRM)للسيارات إلى معيار تقييم المصداقية استناداً 

من السوق لتخفيض  تكانت هناك ضغوطاً  .على نموذج التسعير وكذلك التعرفة الجمركية اً خطر كان مسّعر

الشركة مما سينتج عنه  نموذج األسعار ، ومواصلة التعامل معبإقناع معظم عمالئنا نجحنا في األسعار ، لكننا 
زيادة األرباح وتعظيمها ، ومواصلة التخلص من شركتنا على تركز و زيادة األرباح على المدى الطويل. 

 مربحة.الغير الحسابات 
 
 
 :والمبيعات التسويق (5

عات الشركة ، أحدث مزاولة العمل لفروع الشركة بالرياض وجدة والدمام والقصيم األثر الواضح في زيادة مبي
م مما ١٠٢4لتسويق وترويج المنتجات خالل العام جيدة كما قامت إدارة التسويق والمبيعات ببذل مجهودات 

 جدد مع المحافظة على عمالئها السابقين. من اكتساب عمالء الشركةمكن 
 
 
 :الطبي التأمين قسم (9

 

الطبي لتقديم خدمات متميزة لعمالئها فقد تم إعداد  بقسم التأمين ن األداءتنفيذاً لسياسة الشركة في تطوير وتحسي

 من ضمنها ما يلي: وتنفيذ عدد من اإلجراءآت و

 الخبير قبل من توفيرها تم والتي ١٠٢4 يونيو من إعتباراً  والعمر الجنسية مع جديد تقييم نموذج تطبيق تم 

 .السعودي العربي النقد مؤسسة عليها افقتوو االكتواري

 العربي النقد مؤسسة للوائح وفقاً  للعمالء تقدم ان يفترض التي الجديدة المطالبات تقرير بتطوير قمنا لقد 

 .السعودي

 نظام بتطوير قمنا PAMS UW ١٠٢0 مارس في النظام تفعيل المتوقع ومن. 
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 ٢٢ الى المتوسط في تصل التي، يةالطب الموافقات على للحصول المستغرق الوقت في الملموس التحسن 

 .دقيقة

 المختصين األطباء من المزيد بتوفير وذلك ، الطبية للموافقات العمل جودة في التحسن. 

 اإلستفساراتوالرد السريع على  ، الشكاوى عدد في اإلنخفاض. 

 للمبالغ مباشرة عالدف بدأنا كما ، وقتال نفس في لتكون الخدمة مزودي مستحقات دفع طريقة في التطور 

 .المعلقة المبالغ تقليل الى تقودنا والتي ، المعالجة بعد عليها الموافق

 معالجة في المستغرق الوقت بتقليل العمل جودة يدعم والذي ، الجديد الطبي المطالبات نظام إطالق 

 .سوياتالت نسبة في والزيادة المرفوضة المطالبات نوع وتحديد المطالبة،

 سرعة اكثر البيانات معالجة لجعل إلكترونياً  الطبية المطالبات إستالم في البدء. 

  المطالبات تقييم في الجودة لزيادة وذلك ، المطالبات إلستقبال المحترفين األطباء من المزيدتعيين. 

 المستشفيات في سايكو لشركة مندوبين توفير في البدء. 

 الخدمة ومزودي كوساي شركة بين العالقة تعزيز. 

 

 :التحصيل والمتابعة (٢٠

، المتأخرةومعالجة الحسابات  ةتم متابعة العمالء بواسطة موظفي ادارة التحصيل لسداد اقساط التأمين المستحقت
تحصيل جزء كبير من المديونيات المستحقة على العمالء مما اوجد في وقت قياسي في حيث نجحت االدارة 

 .ي تصحيح اوضاع الحسابات اثراً واضحاً ف
 
  المبيعات تنامي من بالرغمجهودها لخفض مخصصات الديون المتأخره  ةاالدار واصلت ١٠٢4 عام في 

 نتيجة لمتابعة قسم التأمين الطبي واألقسام األخرى  العام هذا( 40،0١0،٢١٢) يقارب ما حصيلتب وذلك
 والعمالء التأمين وسطاء ولجميع للمسوقينوالمتابعة النشطة  ، السداد عن  المتأخرين او المتعثرين للعمالء

 . المباشرين
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 : المالية المؤشرات:  خامساًّ 

 من تبدأ التالية المقارنات فان,  م١0/٠0/١٠٠2 في التجارية أعمالها قد بدأت في مزاولة الشركةبما أن 

  .م١٠٢4 العام نهاية وحتي اليه المشار التاريخ

  :( الف الرياالت السعودية آب) يبين الجدول التالي المقارنة لبنود قائمة الدخل .0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان 

)للفترة من     4119
الى 48/15/4119
10/04/4119) 

4101 
 
 
 

4100 
 
 
 

4104 
 

4101 
 

4102 

 5116249 1416981 8126902 8256222 8846192 216112 المكتتبة التأمين أقساط إجمالي 

 2146151 1846542 4506219 1446211 4016154 016021 المكتسبة التأمين أقساط صافي 

 816111 826980 106411 826992 196110 46215 دخل عمولة وايرادات أخرى

 8046209 2016225 1216114 1226211 4816451 046825 اإليرادات مجموع 

 2456510 1926212 4516511 1226442 0146155 118 المدفوعة المطالبات إجمالي 

 1496105 4856521 4116111 4116121 526811 815 المدفوعة المطالباتصافي 

 1896252 1006212 4116489 4826521 0126010 16121 المتكبدة المطالبات صافي 

 2596115 2116215 1416991 1516111 4116151 086581   والمصاريف التكاليف مجموع 

(16425)   التأمين عمليات( عجز/ ) فائض   (26192)  (86111)  096111 (486911)  416180 

 (الخسارة) / صافي الدخل

 الزكاة بعد المساهمين

(56155)  (96158)  (26289)  026498 (416982)  056442 
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   ( :الف الرياالت السعودية آبيبين الجدول التالي المقارنة لبنود قائمة المركز المالي ) .4

 

 البيان

)للفترة من 4119
الى 48/15/4119
10/04/4119)  

 

4101 
 

4100 
 

4104 
 

4101 
 

4102 

حصة معيدي التأمين من 

المطالبات تحت التسوية 

 األقساط غير المكتسبة و

406452 4016198 4816501 1296518 1146054 1986221 

 416541 406259 446019 416129 486114 86211 تكاليف إكتتاب مؤجلة

 4026129 0896451 4006020 0546115 4116921 816221 ذمم مدينة

 0186111 546111 816482 486180 1 1 ودائع ألجل

 من العادلة بالقيمة استثمار
 الخسائر أو األرباح خالل

1 1 1 1 1 226151 

 196181 986222 246120 146240 226200 416841 نقدية وشبه نقدية

 026118 416088 086209 026059 016105 056941 أخرى موجودات

 موجودات مجموع
 التأمين عمليات

0096128 8106141 8106292 1906844 2016581 9186221 

       موجودات المساهمين

 016111 016111 016111 016111 016111 016111 وديعة نظامية

مستحق من عمليات 

 التأمين
026294 1 215 26904 1 26125 

 096881 106011 116011 806122 126218 1 ودائع ألجل

 126191 416801 814 26192 26111 856120 نقدية وشبه نقدية

مدفوعات مقدمة 

 وموجودات أخرى
291 111 111 06401 06421 46154 

مجموع موجودات 

 اهمينالمس
516941 296212 126028 546294 146581 216211 

 مجموع الموجودات
4116815 1006111 8956119 2226102 2296204 9296021 
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 مطلوبات عمليات التأمين
      

 فنية اتاحتياطي
896815 2146115 2216589 8856851 1026114 2916109 

 دخل عموالت غير مكتسبة
26102 026540 056248 096245 056010 086220 

 مستحق إلى جهة ذات عالقة
16019 006059 818 114 1 1 

 أرصدة إعادة تأمين دائنة
406911 216515 196911 116211 126940 216101 

بات مصاريف مستحقة ومطلو

 أخرى

016091 416021 116921 196111 206820 226249 

مستحق إلى عمليات 

 المساهمين

026294 1 219 26904 1 26125 

 فائض عمليات التأمين
1 1 1 06910 06910 26411 

مجموع مطلوبات وفائض 

 عمليات التأمين

0096128 8106141 8106292 1906844 2016581 9186221 

 مينمطلوبات وحقوق المساه
      

 زكاة مستحقة
06511 06225 06909 46192 06242 46189 

 دائنون
825 211 585 06211 589 06150 

 التأمين  عمليات إلى مستحق
1 26299 1 1 56514 1 

 رأس المال
0116111 0116111 0116111 0116111 0116111 0116111 

 خسائر متراكمة
(056285)  (426521)  (186114)  (406115)  (256414)  (116112)  

مجموع مطلوبات وحقوق 

 المساهمين

516941 296212 126028 546294 146581 216211 

مجموع مطلوبات وفائض 

عمليات التأمين ومطلوبات 

 وحقوق 

 المساهمين  

4116815 1006111 8956119 2226102 2296204 9296021 
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  األقساط المكتتبة: .1

 

 السابق للعام لاير ألف6١2.20٠  مقابل لاير، ألف 0٠2.0١2 م١٠٢4عام  خاللبلغ إجمالي االقساط المكتتبة 

العمال تأمين المركبات بنسبة  المكتتبة االقساط إجماليويعود ذلك الى نمو  %١0،0٢ قدره بارتفاع وذلك

 %.١6.0٢بنسبة  البحري% والتأمين ١6.١0% والتأمين الطبي بنسبة ٢٠.06

 

 :  (الف الرياالت السعودية آب)ع األقساط المكتتبة على قطاعات األعمال ويبين الجدول التالي توزي .2

نسبة التغير  4102  التغيرات 4102 4102 4101 القطاع

% 

 %41648 186104 1086890 4296929 التأمين الصحي

 %51601 0116152 4496498 0416415 المركبات

 %0690 46421 0406211 0096011 الحرق والسطو

 %41650 26522 126488 496125 البحري

 %8618  06911 216114 156111 الهندسي

 %09 (212) 016420 016125 المسؤولية العامة

 (%1602) (16114) 216119 816420 تأمين عام أخر

 %45650 0296229 5116249 1416981 اإلجمالي
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 (:بآالف الرياالت السعودية  إلجمالي األقساط المكتتبة حسب المناطق ) يبين الجدول التالي التوزيع الجغرافي  .8

 

 

 ( :بآالف الرياالت السعودية ) ةالجوهرية في النتائج التشغيلي الفروقات .1

 4101 المنطقة

 

4102 

 

نسبة  4102  التغيرات 4102

 التغير %

 %09614 596922 8146291 2246584 الوسطى

 %400621 516152 916214 116125 الغربية

 %41624 446501 0126812 0006240 الشرقية

 %18651 16118 046112 96499 المناطق األخرى

 %45650 0296229 5116249 1416981 اإلجمالي

 4101 القطاع

 

4102 

 

4102 

  التغيرات

نسبة  4102

 التغير %

 األسباب

إجمالي األقساط 

 المكتتبة

 

عام  خاللبلغ إجمالي االقساط المكتتبة  45650% 0296292 5116249 1416981

 لاير بارتفاع ألف 0٠2.0١2م ١٠٢4

م ١٠٢2عن عام  %١0.0٢ قدره

 االقساط إجماليالى نمو  ذلكيعود و

 بنسبة المركبات تأمين العمال  المكتتبة

 بنسبة الطبي والتأمين% ٢٠.06

 ةبنسب البحري والتأمين% ١0.١6

 ق والسطويالحرتأمينات و %١6.0٢

اكتساب عمالء بسبب % 06.٢6بنسبة 

 جدد والمحافظة على عمالء الشركة.
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 التأمين أقساط صافي

 المكتتبة

 

 خالل المكتتبة التأمين أقساط بلغ صافي  22655% 509.861 8286424 1216118

 قدره لاير بارتفاع ألف 040.١4١ العام

نمو  م نتيجة ل١٠٢2عام عن  44.00%

 العمال   المكتتبة التأمين أقساط صافي 

% 06.40 بنسبة المركبات تأمين

% ١0.٠0 بنسبة الطبي والتأمين

 .%١4.04 بنسبة البحري والتأمين

صافي األقساط 

 المكتسبة

 

1846542 2146151  0196889  العام خالل المكتسبة األقساط صافي بلغ 10618% 

 قدره  بارتفاع  لاير ألف206.46١

 يعودوم ١٠٢2عن عام   2٢.٠0%

 األقساط صافي  زيادة الى ذلك 

للتأمين الطبي بنسبة  المكتسبة

تأمين السيارات بنسبة   % و٢4.١2

% والتأمينات األخرى بنسبة 20.0٠

62.60.% 

 العام اإليرادات خالل مجموع بلغ %42622 0106120 8046209 2016225 مجموع اإليرادات

 قدره  بارتفاع  لاير ألف4٢2.0٢١

 ويعودم ١٠٢2عن عام  % ١4.04

 األقساط صافي  زيادة لىا االرتفاع

 %.2٢.٠0بنسبة  المكتسبة

صافي المطالبات 
 المتكبدة  

 خالل  ةالمتكبد المطالبات صافي بلغ 08611% 226251 1896252 1006212
  بارتفاع  لاير ألف 202.400 العام
م ١٠٢2عن عام  %  ٢0،22 قدره

  زيادة  الى  االرتفاع  سبب ويعود
 التأمين في  المتكبدة المطالبات صافي

 تأميناتو   %0.٠١ بنسبة الصحى
 %.26.0١ بنسبة السيارات
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موع التكاليف مج
 والمصاريف

 والمصاريف خالل التكاليف مجموع بلغ 00695% 846111 2596115 2116215
  بارتفاع  لاير ألف 402.٠60 العام
م ١٠٢2عن عام    %٢٢،20 قدره

 ارتفاع لىا  االرتفاع  سبب ويعود
بنسبة   المتكبدة المطالبات صافي

 الديون مخصص ةزياد % و٢0.22
  صافي ارتفاعو  تحصيلها في المشكوك

بنسبة   التأمين وثائق أكتتاب تكاليف
0.2١ %. 

 عمليات عجز/فائض
 مخصوماًّ  التأمين
 عائد منها

 حملة استثمارات
 نتائج) الوثائق
 (التشغيلية العمليات

 خالل عمليات التأمين   فائض   بلغ - - 446421 (416118)
 مقابل لاير ألف ١١.١42 العام

 لعامل   عجز  لاير ألف ١6.660
زيادة   ذلك إلى سبب يعودو السابق

صافي اقساط التأمين المكتسبة بنسبة 
% و زيادة ايرادات أخرى بنسبة 2٢

وكذلك زيادة دخل عمولة خاصة   60%

% وإلى انخفاض المصاريف 00بنسبة 
%. على ٢٠العمومية واالدارية بنسبة

الرغم من زيادة صافي المطالبات 

وزيادة تكاليف  %٢0المتكبدة بنسبة 

% وكذلك 0إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 
زيادة مخصص ديون مشكوك في 

 .تحصيلها

 أرباح صافي
 استثمارات( خسائر)

 الوثائق حملة

صافي دخل استثمارات عمليات  بلغ 82601% 211 0،015 218

ألف لاير  1.101التأمين خالل العام 

عن عام   %61.15بارتفاع قدره 
االستمرار  الىذلك  سبب ويعودم ١٠٢2

سات نقدية ابتاسيس وتنفيذ سي

 واستثمارية واعية.

 أرباح صافي
 استثمارات( خسائر)

 المساهمين أموال

صافي دخل استثمارات عمليات  بلغ % (20602) (482) 111 102

ألف لاير  353التأمين خالل العام 

عن عام   %71.11قدره  فاضنخبا
الى تراجع  ذلك سبب ويعود  م١٠٢2

أسعار األسهم في سوق األوراق المالية 

وزيادة السيولة في البنوك مما سبب ذلك 

 .الودائع على الفائدة أسعار الى انخفاض 
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 الربح صافي
 قبل( الخسارة)

 الزكاة

 العام المساهمين خالل أرباح إجمالي بلغ - - 416444 (486258)
 ألف١0.000 مقابل لاير ألف١٠.١١١

 سبب  ويعود .السابق لعامل  خسارة  لاير
 مقارنة الحالية الفترة خالل األرباح
 السابق مالعا من المماثلة للفترة بخسارة

 المكتسبة التأمين اقساط صافي زيادة إلى
 أخرى ايرادات زيادة و% 2٢ بنسبة
 عمولة دخل زيادة وكذلك% 60 بنسبة

 انخفاض وإلى% 00 بنسبة خاصة
 واالدارية العمومية المصاريف

 زيادة من الرغم على%. ٢٠بنسبة
% ٢0 بنسبة المتكبدة المطالبات صافي
 لتأمينا وثائق إكتتاب تكاليف وزيادة
 ديون مخصص زيادة وكذلك% 0 بنسبة

 .تحصيلها في مشكوك

خالل العام  الموجودات مجموعبلغ  %48685 0996212 9296021 2296204 مجموع الموجودات

لاير بارتفاع قدره  ألف 111.175

 م.١٠٢2عن عام   86.61%

خالل  فنيةال حتياطياتالا مجموعبلغ  %45681 0216102 2916109 1026114 فنية احتياطيات

لاير بارتفاع قدره  ألف113.511العام 

 ويعودم ١٠٢2عن عام  % 81.65

 صافي  ارتفاع الى  بموجب ذلك سبب

 في والزيادة المتكبدة المطالبات

 مليون  17.11  بـ الفنية اإلحتياطيات

 أقساط صافي ارتفاع  و سعودي لاير

 في والزيادة المكتتبة التأمين

 لاير مليون11.33 بـ الفنية اإلحتياطيات

 . االكتواري تقرير مع المتماشية سعودي
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 ربحية السهم: .1

 

 السهم( خسارة) ربح احتساب تم. والسابق للعام خسارة لاير ( 8.10) مقابل لاير،   1.18 السهم ربحية بلغت

 والمصدرة بها المصرح ديةالعا األسهم على السنة( خسارة) دخل صافي بتقسيم وذلك للسنة ة(المخفض) األساسي

 (.سهم ماليين 10:  8013) سهم ماليين 10 عددها والبالغ السنة نهاية في والقائمة

 

 :السنوية المالية القوائم على الخارجيين الحسابات مراجعي تحفظ .5
 
 للمعايير اً وفق وليس المالية بالتقارير الخاصة الدولية للمعايير وفقاً  المالية القوائمأن الشركة قامت بإعداد  ( أ

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة السعودية العربية المملكة في عليها المتعارف المحاسبية
 

 باجتماعهم الشركة إدارة مجلس توصية عن يفصح والذي المالية القوائم هذه حول( ٢2) رقم اإليضاح ( ب

 ١0٠ إلى سعودي لاير مليون ٢٠٠ من به المصرح المال رأس بزيادة ١٠٢4 يونيو ١2 بتاريخ المنعقد

 نوفمبر ١6 في. سعودي لاير مليون ٢0٠ بقيمة يةوأول حقوق أسهم إصدار خالل من سعودي لاير مليون

 طلب على موافقتها اإللكتروني موقعها على المالية السوق هيئة أعلنت ،(٢426 صفر 4 الموافق) ١٠٢4

 .للشركة أولوية حقوق أسهم طرح

 

 إلفصاح حسب اللوائح النظامية :سادساًّ: ا

 :  الشركة حوكمة الئحة (0

 

( ١0م على قرار  مجلس اإلدارة رقم )١٠/٠2/١٠٢٢صادقت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 

 م بإعتماد الئحة حوكمة الشركة واللوائح المصاحبة لها والعمل بها فوراً.١٠/٠2/١٠٢٢وتاريخ 

 

وص اإللزامية الواردة بالئحة الحوكمة اإلسترشادية الصادرة من هيئة قامت الشركة بتطبيق كافة النص

السوق المالية وكذلك قامت بتطبيق النصوص غير اإللزامية ماعدا التصويت التراكمي حيث أن النظام 

األساسي للشركة ال ينص على ذلك. التزمت الشركة بتوجيهات هيئة السوق المالية بتعديل المادة السادسة 

الئحة سياسة تعارض المصالح حيث أقر مجلس اإلدارة هذا التعديل في اجتماعة المنعقد بتاريخ ( من 6)

المنعقدة بتاريخ م ، كما وافقت على هذا التعديل الجمعية العامة العادية السابعة ١٠٢2/٠0/٢0

 م.١٠٢4/٠6/١2
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 ن الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية.كما ان الشركة  ملتزمة  بتطبيق جميع األنظمة والقواني

 

 : العامة الجمعية (4

وتضمن جدول أعمال م ١2/٠6/١٠٢4)للمرة الثانية( بتاريخ   السابععقدت الجمعية العامة إجتماعها 

م، والموافقة علي تقرير مراجعي الحسابات ١٠٢2اإلجتماع : الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة لعام 

م, الموافقة علي تعيين مراجعي ١٠٢2ية وحساب األرباح والخسائر للعام المالي والميزانية العموم

م والبيانات ١٠٢4الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 

م المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابهم. أبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل العا

م. الموافقة علي توصية مجلس اإلدارة بشأن عقدي الشركة مع شركة أيس لوكاالت التأمين ١٠٢2المالي 

سمو رئيس مجلس اإلدارة ما المحدودة وشركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين المحدودة اللتان يملك 

من نظام الشركة األساسي.  (٢0% من حصص كل منهما. اجازة المكافأت المحددة بالمادة )٢٠نسبته 

الموافقة على توصية مجلس االدارة بإضافة بعض المواد الى الئحة تعارض المصالح من نظام حوكمة 

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني )سايكو( لتتوافق مع ماجاء في قواعد التسجيل واالدراج الصادرة 

 من هيئة السوق المالية.

 

  :اإلدارة مجلس     (1

 

 م لمدة ثالث سنوات على النحو التالي :٠0/٠6/١٠٢2تم تشكيل مجلس اإلدارة للدورة الثالثة التي بدأت بتاريخ  - أ 

 فعاليته المنصب    اسم العضو

 غير تنفيذي الرئيس سمو األمير/ أحمد بن خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن ال سعود

ور .د  غير تنفيذي عضو جورج شاهين مّدً

 غير تنفيذي عضو /عبد العزيز بن علي أبو السعوداالستاذ 

 مستقل   عضو االستاذ /عبد هللا بن محمد الخنيفر

 مستقل   عضو االستاذ /عبد المحسن بخيت محمد سعيد
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 مشاركة رئيس واعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى : ب 

 الشركات األخرى المنصب    اسم العضو  

 شركة أميانتيت العربية السعودية  - الرئيس مير/ أحمد بن خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن ال سعودسمو األ

 الشركة الكيميائية السعودية -

ور .د   عضو جورج شاهين مّدً
 م ش السعودية العربية التأمين شركة  -

 )البحرين(( م) ب
 

 شركة اميانتيت العربية السعودية، - عضو ز بن علي أبو السعوداالستاذ / عبد العزي

 الشركة الكيميائية السعودية  -

 - عضو االستاذ / عبد هللا بن محمد الخنيفر

 - عضو االستاذ / عبد المحسن بخيت محمد سعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(سايكو) الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني     
 

                                                                                                                   

   
                                                                                                                                       

م ١٠٢4 يالمال العام عن اإلدارة مجلس تقرير                                                                                                                                      26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ور :م وفيما يلي بيان بسجل الحض١٠٢4عقد المجلس ستة إجتماعات خالل العام  ج 

سمو األمير  تاريخ اإلجتماع

أحمد بن خالد 

بن عبد هللا ال 

  سعود

جورج  .د

شاهين 

ور  مّدً

عبد 

العزيز بن 

علي أبو 

 السعود

عبد هللا بن 

محمد بن 

عبد هللا 

 الخنيفر

عبد المحسن 

بخيت محمد 

 سعيد

 حضر حضر حضر حضر حضر م٠٢/١٠٢4/١2

 حضر حضر حضر حضر حضر م٠١/١٠٢4/١6

 حضر حضر حضر حضر حضر م١٠٢4/١١/٠4

 حضر حضر حضر حضر حضر م١٠٢4/٠6/١2

 حضر حضر حضر حضر حضر م٢٢/١٠٢4/٠6

 حضر حضر حضر حضر حضر م٢١/١٠٢4/١0
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 يبين الجدول أدناه ملكية أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين و زوجاتهم و أوالدهم القُصر في أسهم الشركة: د 

األسهم  عدد المنصب    اسم العضو

المملوك )أسهم 

ضمان 

 المسؤولية(

نسبة الملكية 

في اسهم 

 الشركة

عدد األسهم 

المملوكة من 

الزوجات 

 واألوالد القصر

نسبة ملكية 

الزوجات 

واألوالد 

 القصر

سمو األمير/ أحمد بن خالد 

 بن عبد هللا ال سعود

 - - - - رئيس مجلس اإلدارة

ور .د  - - - - عضو مجلس اإلدارة جورج شاهين مّدً

عبد العزيز بن علي أبو 

 السعود

 - - %٠.٠٢ ٢٠٠٠ عضو مجلس اإلدارة

عبد هللا بن محمد بن عبد هللا 

 الخنيفر

 - - %٠.٠٢ ٢٠٠٠ عضو مجلس اإلدارة

عبد المحسن بخيت محمد 

 سعيد

 - - %٠.٠٢ ٢٠٠٠ عضو مجلس اإلدارة

حسن عبد هللا درر 

 الصومالي

 - - - - الرئيس التنفيذي

 - - - - المدير المالي ن فارجيسموها

 - - - - نائب الرئيس التنفيذي   سوبرمانين فينكترمان

 - - - - المراقب النظامي سعد محمد التخيفي

سكرتير مجلس   عبدالرحمن ناصر السعد

 اإلدارة

- - - - 
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و أدوات دين ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القُصر في أسهم أ وصف – ه 

 الشركة:

بإستثناء أسهم ضمان المسؤولية الموضحة بالجدول )د( أعاله ,فانه التوجد أي مصلحة تعود ألعضاء مجلس 

اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القُصر في أسهم أو أدوات دين الشركة كما لم يحدث أي تغيير في أسهم ضمان 

 م.١٠٢4المسؤولية خالل العام المالي 

 لحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القُصر في أسهم أو أدوات دين الشركة:ألي مص وصف – و 

ال توجد أي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وازواجهم وأوالدهم القُصر في أسهم أو أدوات دين الشركة خالل 

 م.١٠٢4كما لم يحدث أي تغيير في ذلك خالل العام  ١٠٢2العام 

 

 مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين : مزايا ومكافات أعضاء - ز 
 

عضاء مجلس اإلدارة وإجمالي الرواتب والمكافات والبدالت لخمسة من كبار التنفيذين أبلغت مكافات وبدالت 

م ٠٢/٠٢/١٠٢4ألف لاير وذلك للفترة من  0.62١مبلغاً وقدره   المالي والمديربما فيهم الرئيس التنفيذي 

 ول التالي :حسب الجد  م 2٢/٢١/١٠٢4وحتى 

 

أعضاء مجلس اإلدارة  البيان

 غير التنفيذيين

 باآلالف سعودي لاير

أعضاء مجلس اإلدارة 

  المستقلين/غيرالتنفيذيين

 باآلالف سعودي لاير

 الرئيسكبار التنفيذيين من بينهم 

 المالي والمدير التنفيذي

 باآلالف سعودي لاير

 16801 - - الرواتب والتعويضات

 495 - - البدالت

 - - - المكافات

 16515 - - اإلجمالي
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 عضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهمخيار وحقوق إكتتاب تعود أل ألي حقوق وصف – ح 

 أسهم أو أدوات دين الشركة: القُصر في

وأوالدهم أي حقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم  توجد ال

 م كما لم يحدث أي تغيير في ذلك خالل العام المعني.١٠٢4خالل العام القُصر في أسهم أو أدوات دين الشركة 

 

أصدر مجلس اإلدارة تفويضاً غير محدد المدة بصالحيات إدارية وتنفيذية للرئيس التنفيذي بموجب أن  سبق – ط 

 وكالة شرعية.

 

  وجد بها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة:العقود التي تكون الشركة طرفا فيها وت (2

التوجد أي عقود بين الشركة وبين أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية  فيها مصلحة ألي منهم 

ن باستثناء عقدي الشركة مع شركة  أيس لوكاالت التأمين المحدودة وشركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمي

% من حصص كل منهما. وهذه العقود مدتها خمس ٢٠ ما نسبته رئيس مجلس اإلدارة سمو المحدودة واللتان يملك

قيمة محددة إذ أن ذلك يعتمد  ة النقد العربي السعودي وليس لهاتمت صياغتها حسب متطلبات لوائح مؤسسوسنوات 

حسب ما هو  لكل فرع من فروع التأمين محددة حصل على نسبة عمولةي إذعلي مبيعات الوكيل / الوسيط السنوية 

في  الرئيسية المعامالتوبلغت  لتأمين الصادرة من مؤسسة النقدمنصوص عليه بالالئحة التنظيمية لوكالء ووسطاء ا

ألف لاير  4.0٢6عموالت  مصاريف ألف لاير و 00.402 الوكيل عبر مستلمة أقساطبلغت كالتالي: م ١٠٢4عام 

 .ألف لاير ٢2.٠00 عموالت مصاريفألف لاير و ٢0٢.040 الوسيط عبر مستلمة أقساطبلغت  وكذلك

 

 : اإلدارة مجلس لجان (8

 التالي: النحو علي١٠٢2 /٠٢/٠6 بتاريخ المتخذ اإلدارة مجلس قرارأعيد تشكيل اللجان بموجب 

 

 اللجنة التنفيذية و تتكون من : - - أ

 فعاليته المنصب    اسم العضو

ور  .د   غير تنفيذي    الرئيس جورج شاهين مّدً

 غير تنفيذي    عضو االستاذ / عبد العزيز بن علي أبو السعود

 مستقل      عضو األستاذ / عبد هللا بن محمد الخنيفر
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 لمهام وإختصاصات اللجنة:وصف مختصر  - .0

 

 .مناقشة وإتخاذ القرارات في الموضوعات التي تتطلب قرارات عاجلة في األحداث الطارئة 

 .إتخاذ القرارات التي تتطلبها أعمال الشركة الروتينية 

   التأكد من أن الخطط اإلستراتيجية للشركة قد ترجمت الي أعمال وتصرفات فعلية تهدف الي

 ةتحقيق مصلحة الشرك

  اإلدارة في المسائل اإلستراتيجية والتشغيلية للشركة.مراجعة وإعداد 

تباشر اللجنة التنفيذية جميع السلطات التي تقرها مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية والتنظيمية  - .4

 مقررة لها.األخري أو مجلس إدارة الشركة و تعاون الرئيس التنفيذي في حدود السلطات ال

 م . ١٠٢4( إجتماعات خالل العام 0عقدت اللجنة  سبعة ) - .1

 

 لجنة المراجعة و تتكون من : - - ب

 

 

 -وصف مختصر لمهام وإختصاصات اللجنة:

  تتمثل الوظيفة األساسية للجنة المراجعة في مساعدة مجلس االدارة في القيام بمهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية

الية السنوية وربع السنوية ورفع تقارير وبصفة خاصة تعتبر اللجنة مسؤولة عن سالمة وكمال القوائم الم

دورية لمجلس اإلدارة حول كفاءة سياسات و إجراءات الرقابة الداخلية و التوصية بترشيح المراجعين 

 الخارجيين.

 ( اجتماعات خالل عام  4عقدت اللجنة اربعة )م.١٠٢4 

 

 فعاليته المنصب    اسم العضو

رئيس  األستاذ / إمتياز أحمد

 اللجنة

 من خارج أعضاء مجلس اإلدارة

 من خارج أعضاء مجلس اإلدارة عضو محمد  بن سعود البدر.د 

 عضو مجلس إدارة / غير تنفيذي    عضو لعزيز بن علي أبو السعوداالستاذ / عبد ا
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 لجنة المكافآت و الترشيحات و تتكون من : -ج  

 فعاليته المنصب    اسم العضو  

 غير تنفيذي    الرئيس سمو األمير/ أحمد بن خالد بن عبد هللا ال سعود

 مستقل     عضو االستاذ /عبد المحسن بخيت محمد سعيد

  األستاذ / عبد هللا بن محمد الخنيفر

 

 مستقل      عضو

 

 -وصف مختصر لمهام وإختصاصات اللجنة:

 

 ن التي تؤسس لمستقبل الشركة ، فهي تعنى ببناء العنصر تعتبر لجنة الترشيحات و المكافآت من اللجا

البشري والحفاظ عليه و إعداد الخطط اإلستراتيجية لرفع أداء الشركة و تمكينها من امتالك مفاتيح النجاح ، 

و تهتم هذه اللجنة بالتطوير اإلداري و العائد المالي للموظفين و برامج التعاقب الوظيفي خصوصا بالنسبة 

البشرية القيادية التي يوجه لها اهتمام خاص ، وهذه اللجنة هي المرجع في دراسة وتحليل السوق  للموارد

ومستوى أداء الشركة مقارنة بمثيالتها كما تساعد في عملية استقطاب أصحاب المواهب و القدرات المتميزة، 

بيانات و بالدراسات وبإمكان هذه اللجنة أن تستعين بمكاتب الخبرة و االستشارات المختصة باالست

االستراتيجية في هذا المجال ووضع األطر الصالحة لتطبيق برامج تطويرية مهمة ألداء الشركة الحالي 

 ووضع أسس متينة لبناء مستقبل ناجح. 

   م.  ١٠٢4عقدت اللجنة اجتماع واحد خالل عام 

 

 لجنة اإلستثمار وتتكون من: -د 

 

 فعاليته المنصب    اسم العضو  

 غير تنفيذي    الرئيس األمير/ أحمد بن خالد بن عبد هللا ال سعودسمو 

 مستقل      عضو األستاذ / عبد المحسن بخيت محمد سعيد

 مستقل      عضو األستاذ / عبد هللا بن محمد الخنيفر
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 -وصف مختصر لمهام وإختصاصات اللجنة:

  وص عليها بالئحة اإلستثمار وهي على سبيل من مهام لجنة اإلستثمار مزاولة المهام والواجبات المنص

 المثال:

 إعداد وصياغة السياسة اإلستثمارية للشركة ومتابعة تنفيذها. -

 مراجعة أداء فئات األصول ومتابعة المخاطر العامة لإلستثمار. -

 رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن أداء المحفظة اإلستثمارية. -

 شركة ال زالت قيد المراجعة لدي مؤسسة النقد ، فإن هذه اللجنة لم وحيث أن الئحة األستثمار الخاصة بال

 .تشكيلها منذ إجتماع أي تعقد أو مهامتزاول أي 

 

 حقوق المساهمين والجمعية العامة : (1

 

الحقوق العامة  للمساهمين والتي منها جميع الحقوق كفلت إن نظام ولوائح الحوكمة والنظام األساسي  للشركة 

بالسهم ، وبوجه خاص الحق  في الحصول على نصيب من األرباح  التي يتقرر توزيعها ، والحق في  المتصلة 

الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ، وحق حضور جمعيات المساهمين  ، واإلشتراك في 

اإلدارة ورفع مداوالتها والتصويت على قراراتها  ، وحق التصرف في األسهم وحق مراقبة أعمال  مجلس 

دعوى المسؤولية على أعضاء  المجلس وحق اإلستفسار  وطلب معلومات بما اليضر بمصالح  الشركة وال 

  :يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية  ومن اجل ذلك تقوم الشركة بمايلي

 أ( تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات :

وائح الشركة اإلجراءات واإلحتياطات الالزمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم تضمنت أنظمة ول -٢

 النظامية.

 

تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل  لعموم المساهمين دون تمييز بينهم والتي تمكنهم من  ممارسة  -١

ظمة وذلك قبل حقوقهم  على أكمل وجه ، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منت

موعد إنعقاد الجمعية. كما تحرص الشركة على تقديم كافة المعلومات وبشكل منتظم  وفقاً لمعايير  اإلفصاح 

وذلك من خالل التقارير السنوية وموقع تداول وموقع الشركة اإللكتروني واإلعالم المقروء بشكل وافي 

 .ودقيق 

 
 .ين دون تمييز بينهمإن الشركة  تحرص على توفير المعلومات للمساهم -2
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  :العامة الجمعية بإجتماع المتعلقة المساهمين حقوقب( 

م وتضمن جدول أعمال ١2/٠6/١٠٢4عقدت الجمعية العامة إجتماعها  السابع )للمرة الثانية( بتاريخ  .٢

م، والموافقة على تقرير مراجعي الحسابات ١٠٢2اإلجتماع : الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة لعام 

م, الموافقة علي تعيين مراجعي ١٠٢2الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر للعام المالي و

الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية الربع 

عمالهم خالل العام م وتحديد أتعابهم. أبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أ١٠٢4سنوية والسنوية للعام 

م. الموافقة علي توصية مجلس اإلدارة بشأن عقدي الشركة مع شركة أيس لوكاالت التأمين ١٠٢2المالي 

سمو رئيس مجلس اإلدارة ما المحدودة وشركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين المحدودة اللتان يملك 

مجلس االدارة بإضافة بعض المواد الى الئحة % من حصص كل منهما. الموافقة على توصية ٢٠نسبته 

تعارض المصالح من نظام حوكمة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني لتتوافق مع ماجاء في قواعد 

 التسجيل واالدراج الصادرة من هيئة السوق المالية.

 

بإنعقاد الجمعية العامة خالل تؤكد الشركة بأنها لم تتسلم من أي من المحاسبيين القانونيين للشركة طلباً  .١

% من رأس 0م وتؤكد الشركة كذلك بأنها لم تتسلم من مساهمين يملكون 2٢/٢١/١٠٢4السنة المنتهية في 

 .م2٢/٢١/١٠٢4المال أو أكثر طلباً بإنعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية في 

 

ا وجدول أعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرين يوماً أعلنت الشركة عن موعد إنعقاد الجمعية العامة ومكانه .2

 على االقل وذلك من خالل :  

 م.   ٢6/٠6/١٠٢4موقع تداول بتاريخ 

 ( تاريخ ٢606١جريدة الرياض  العدد )م٢6/٠0/١٠٢4. 

 ( تاريخ40٢0جريدة أم القرى العدد )م(١2/٠0/١٠٢4) ١4/٠0/٢420. 

 

تماعات الجمعية العامة وإجراءات  التصويت وذلك عبر أحيط المساهمون علماً بالقواعد التي تحكم إج  .4

 .الدعوة إلى الجمعية العامة

 
تم العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في إجتماع الجمعية العامة ومن ذلك إختيار المكان   .0

 رابعةال، والوقت المناسب حيث ُعقدت في تمام الساعة  جتماعياإل سلمان المناسب وهو مركز الملك

 .عصراً 
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% أو أكثرمن أسهم الشركة 0تم استعراض جميع بنود جدول األعمال  ولم يطلب المساهمون الذين يملكون  .6

 إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده. 

 

 تم تعيين لجنة فرز األصوات وإتاحة الفرصة لمن يرغب من المساهمين بالمشاركة فيها. .0

 

% حيث يكون اإلجتماع )للمرة الثانية( صحيحا حسب النظام  2١.٠١الن النصاب بنسبة حضور تم إع .0

 .سهما  2.١٠١.١4٠ووكالة  األساسي للشركة وبلغ عدد الحاضرين أصالة

 

مكنت الشركة المساهميين من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية  .2

و أبدى سمو رئيس الجمعية إستعداده لإلجابة  ، س اإلدارة وللمحاسب القانونيوتوجيه أسئلة ألعضاء مجل

 عن تساؤالت وإستفسارات الحضور.

 جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كانت مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من .٢٠

 إتخاذ القرار.    

 والقرارات الصادرة. كافة المداوالت  تضمن تم تدوين محضر .٢٢

 

تمكن  الشركة المساهمين من اإلطالع على محضر اإلجتماع بمقر الشركة ، كما تم تزويد هيئة السوق  .٢١

 .م٠١/٠0/١٠٢4بنسخة من المحضر في المالية

 

 ج ـ  حقوق التصويت :

إلى تؤكد الشركة أنه التوجد أي عوائق لممارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعى الشركة دائماً   .٢

 تيسير هذا االمر أمام  جميع المساهمين.

  

تؤكد الشركة أنها تقوم دائماً  بالتحقق من أن وكاالت المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة هي  .١

 لمساهمين اخرين من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي الشركة.
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ة للمستثمرين من األشخاص ذوي ليس من ضمن إجراءات الشركة اإلطالع على التقارير السنوي  .2

الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم  مثل صناديق اإلستثمار حيث تعتقد الشركة أن 

 هذا اإلجراء يخص المستثمرين أنفسهم واليقع ضمن دائرة مسؤوليات الشركة. 

  

 ق في األرباح.ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقو .4
 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:  .2

لقد خول مجلس االدارة الرقابة الداخلية الى ادارة متخصصة من اجل التاكد من ان االدارة التنفيذية تتبع نظام رقابة 
 داخلية لضمان فعالية وكفاءة الرقابة على العمليات. 

 ليات :االستقاللية ، الصالحيات ، المسؤو (أ 

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس اإلدارة ، ولجنة المراجعة، و 

اإلدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية وال تخضع إدارة 

ت للوصول الكامل غير المقيد المراجعة الداخلية ألي تأثير من اإلدارة التنفيذية ، ولها كامل الصالحيا

ألي سجالت )يدوية أو الكترونية( وممتلكات خاصة بالشركة وإلى أي من منسوبي الشركة وذلك وفقا 

 لما يتطلبه تنفيذ المهام الموكلة إليها.

 

 مسؤوليات المراجعة الداخلية : (ب 

 .إعداد الخطة اإلستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية 

 للخطة السنوية. تنفيذ عمليات الفحص وفقا 

 .تقديم تقارير عن نتائج الفحص 

  ، تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ، والتعاون مع اإلدارة التنفيذية لتوفير أدوات رقابية فعالة

 وبتكلفة مناسبة للحد من اآلثار المترتبة على هذه المخاطر واكتشافها فور وقوعها.

 الجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات التنسيق بين اإلدارات المختلفة في الشركة و

 الخارجي. 

  تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة لكي تتفق مع أفضل الممارسات المهنية واستخدام

 الموارد المتاحة بما يتالءم مع ميزانية المراجعة الداخلية المعتمدة.
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 نطاق العمل :  (ج 

تنفيذ أعمالها منهجا منتظما لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند 

بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها. ولم يتبين للجنة المراجعة من خالل تقرير 

 ت الرقابة الداخلية للشركة.جع الداخلي وجود أي خلل في إجراءاالمرا

 

 نتائج المراجعة الداخلية السنوية: (د 

ة الرقابة الداخلية تقوم بتنفيذ نشاطاتها وفقا لخطة عمل متفق عليها ، وهي مصممة بشكل إن إدار 

يغطي جميع االنشطة الرئيسية للشركة على مدار سنوات معينة، آخذة بعين االعتبار التركيز واعطاء 

المزيد من هرية أدت الى االولوية لالنشطة ذات المخاطر العالية. وقد وضعت عدة توصيات جو

ها بتنفيذ الضافات القيمة وتحسين نظام الرقابة الداخلية الحالي. وقد عززت ادارة الرقابة الداخلية عملا

 ، والتي أدت إلى تطوير وتحسين كفاءة العمليات. رقابة على العمليات 

 

لمراجعة وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بالتأكد من مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية وفقاً لخطة ا

  -م أجرينا مراجعة داخلية لإلدارات التالية:١٠٢4المجدولة والمعتمدة من لجنة المراجعة. وخالل عام 

 

 إدارة التأمين البحري. (0

 إدارة الموارد البشرية والخدمات اإلدارية. (4

 قسم اإلكتتاب الطبي. (1

 إستعراض ألسعار ورش السيارات. (2

 قسم المطالبات الطبية. (8

 

إدارة الرقابة الداخلية أن نظام الرقابة الداخلية معقول والتوجد نتائج أو اختالفات  وبناء على ذلك تؤكد

. كذلك تؤكد إدارة الرقابة الداخلية انها ترفع تقارير دورية الى "لجنة ١٠٢4جوهرية تذكر خالل عام 

إلى االدارة  المراجعة" عن اخر المستجدات، متضمنة توصيات، وقد رفعت هذه التوصيات 

 فيذية التي وضعت خطة عمل لتنفيذ توصيات ادارة الرقابة الداخلية. ومن هذه التوصيات:التن

 

  تنظيم وتسهيل عملية جمع البيانات وإعداد التقارير. 

  استبدال الموظفين المتعاقد معهم من خالل شركات العمالة بموظفي الشركة في المناصب

 الحساسة في الشركة.
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 يق استخدام أفضل ألموال الشركة.تطوير إجراءات الشراء لتحق 

  .ظبط أفضل لعملية إدارة الموردين في قسم المشتريات المركزي 

 .تطوير سياسة وإجراءات عملية مرتجعات األقساط 

 .ضبط تسجيل وصيانة األصول الثابتة 

  .الرقابة على إدارة مطالبات التعويض 

 
 -لقد اتبعت ادارة الرقابة الداخلية مايلي ألداء مهامها: 

اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع اإلجراءات لمعالجة ماتضمنته تقارير المراجعة من  .٢

 مالحظات.

تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية وإالى رفع  .١

 فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة.

 المراجع الخارجي بشكل مرضي وفاعل.  نسقت إدارة المراجعة الداخلية تنسيقا كامال مع .2

 

 الزكاة والمدفوعات النظامية و المديونيات: .5

يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية خالل العام و التوجد على الشركة أي قروض أو مديونيات واجبة الدفع 

م .١٠٢4  
 

 

 4102 الجهة  

 لاير سعودي باآلالف

 46422 مصلحة الزكاة والدخل

 16211 مؤسسة النقد العربي السعودي

 16081 مجلس الضمان الصحي

 06252 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 016951 إجمالي المدفوعات 
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 : الدين أدوات و األسهم     .9

التوجد اي أدوات دين صادرة عن الشركة وال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت 

ص وال توجد أي مصلحة و حقوق خيار اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أو ألي أشخا

أفراد أسرهم في أسهم الشركة ، كما ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار 

 توجد أي حقوق أومذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل الفترة و كذلك ال

تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة 

أصدرتها أو منحتها الشركة خالل الفترة ، وال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي 

 أدوات دين قابلة لالسترداد.

 

 : الخارجيين الحسابات مراجعو .01

م بناًء على توصية مجلس اإلدارة تجديد ١2/٠6/١٠٢4أقرت الجمعية العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ

م 2٢/٢١/١٠٢4عقد المراجعين الخارجيين السادة / برايس واترهاوس كوبرز لمدة سنة أخرى تنتهي في 

 م. 2٢/٢١/١٠٢4لمدة سنة تنتهي في  آند توتش وكذلك أقرت الجمعية تعيين السادة / ديلويت

 

 معايير المحاسبة المتبعة:  .00

 (في اعداد القوائم المالية انفاذا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي. IFRSتم استخدام المعايير الدولية ) 

وتقر الشركة بأنه قد تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح وال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة 

 على مواصلة نشاطها.

 

 :األرباح توزيع ياسةس .04

( من النظام األساسي للشركة ، توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع 44حسب نص المادة )

 المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي :
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دية %( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العا١٠يجنب عشرون بالمائة ) ( أ

 .وقف هذا التجنيب متى مابلغ اإلحتياطي المذكور إجمالي  راس المال المدفوع

 

يخصص كذلك نسبة معينة من  االرباح الصافية  تحددها الجمعية العامة في كل عام لتكوين إحتياطي   ( ب

نة من إتفاقي  يخصص لماتراه الجمعية العامة ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ اإلحتياطي  المذكور  نسبة معي

 .رأس المال توافق عليها الجمعية العامة

 

 .% من رأس المال المدفوع0يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين التقل عن  ( ج

 

 .ةيوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقا ( د

 

 .مكان  والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارةتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في ال ( ذ

 

 المنسجمة مع النظام األساسي :تقوم الشركة بتوزيع األرباح وفقاً لإلعتبارات التالية  ( ر

  إن االرباح الصافية بعد إحتساب المخصصات النظامية وإطفاء أي خسائر مرحلة ، تكون كافية بما

 .يضمن قابليتها  للتوزيع

 توفر السيولة الالزمة. 

 عدم تعارض توزيع األرباح مع أي إتفاقيات  بنكية. 

  أن التتسبب عملية توزيع األرباح على المساهمين  في الحد من قدرة الشركة على مواصلة نموها

 وإغتنام الفرص المتاحة.

 يتم توزيع االرباح على المساهمين من خالل اإليداع المباشر  في محافظهم  الياً وبالتنسيق  مع تداول. 
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 :إقرارات  .01

 تقر الشركة بمايلي :         

 .أن  سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 

 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية 

 أنه اليوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 

 

 كذلك تقر الشركة بمايلي:

 

 -  لحة في فئة أسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق مصالتوجد

من قواعد التسجيل واإلدراج ، أو أي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية   40بموجب المادة  

 .م١٠٢4

 

 -  ء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم مصلحة أوحقوق خيار أوحقوق إكتتاب تعود ألعضاالتوجد

 .م ١٠٢4وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة ، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 

 

 -  فئات ألي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ،وأي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق التوجد

أي عروض حصلت عليها التوجد م وبالتالي ١٠٢4شابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية م

 .الشركة مقابل ذلك

 

 -  اليوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، أو حقوق خيار أو

 .صدرتها أو منحتها الشركةمذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشايهة أ

 

 - اليوجد أي إسترداد أوشراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد. 

 

 -  اليوجد ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة  أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب

 .أوتعويض

 

 - اليوجد ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. 
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 – ال يوجد عليها أي قروض واجبة السداد أو آجلة كما أن الشركة لم تقم بدفع أي مبالغ سداداً ألي قروض

 م.١٠٢4خالل العام 

 

 العقوبات والجزاءآت: .02

 

م المتضمن فرض غرامة ١0/٠0/١٠٢4بتاريخ  ١٠٢4-40-١المالية قراره رقم  أصدر مجلس هيئة السوق

من قواعد التسجيل واإلدراج والفقرة  4٠لاير لمخالفتها الفقرة)أ( من المادة  ٢٠،٠٠٠مالية على الشركة مقدارها 

في موقع تداول  من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات نتائجها المالية وذلك لعدم ذكر الشركة في إعالنها 0

م )إثناعشر شهراً( جميع 2٢/٢١/١٠٢2م عن نتائجها المالية األولية للفترة المنتهية في ١٢/٠٢/١٠٢4بتاريخ 

األسباب الجوهرية المؤثرة في تحقيق خسائر للفترة الحالية مقارنة بتحقيق أرباح للفترة المماثلة من العام السابق، 

م وتمت ٠6/٢٢/١٠٢4التي عقدت بتاريخ  هاإلدارة في جلستوقد تم عرض موضوع المخالفة على مجلس 

علماً بأن اإلدارة العليا للشركة  0في محضر اإلجتماع تحت الفقرة )ب( من البند  امناقشة ذلك واإلشارة اليه

 م لمناقشة ذات الموضوع.٢0/٠2/١٠٢4عقدت إجتماع سابق بتاريخ 

 

  الخاتمة

 
دير للمساهمين الكرام و لجميع منسوبي الشركة على مساندتهم ودعمهم يقدم مجلس االدارة جزيل الشكر و التق

للشركة ، كما يعرب عن وافر الشكر و التقدير لمؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي و 

وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على دعمهم المتواصل في كل ما من شأنه تطوير قطاع التأمين 

 لمملكة العربية السعودية ، مما كان له نتائج ملموسة في هذا الشأن.في ا

 مجلس اإلدارة                                                                             
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