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  مساهمي للسادة ا�دارة مجلس تقرير

 التعاوني للتأم�ن الصقر شركة

 م 2014 ديسم-, 31 (ي ا%ن'&ية ا%الية عن!السنة
  

  

 ا�دارة مجلس تقرير

� 31 �ي ا�ن��ية ا�الية للسنة�  م 2014 ديسم

 ا�ح6�م-ن التعاوني الصقر0للتأم-ن شركة مساهم' السادة إ%ى

 اته،وبرك هللا ورحمة عليكم الس8م

  

  ا�ساهم-ن للسادة يقدم أن التعاوني للتأم-ن الصقر شركة إدارة مجلس يسر
ً
 ونتائج الشركة أداء عن الكرام0تقريرا

� 31 ولغايةم20140/يناير0/ 1تاريخ من للف6�ة أعمالها�  م، 2014 ديسم

  

  

م0بما�0ي0ذلك0تقرير031/12/20140يتضمن0التقرير0السنوي0القوائم0ا�الية0ا�وحدة0ا�دققة0للسنة0ا�الية0ا�ن��ية�0ي0

0ا 'X0يونمراق 0ايرنست0اند /0 0والسادة/لحسابات0السادة 0والنمر0محاسبون0قانونيون 0غ 0 ونتائج0التشغيل0،00البسام

وقوائم0ا�ركز0ا�ا%ي0والدخل0والتغ-�ات�0ي0حقوق0ا�ساهم-ن0و0حملة0الوثائق0والتدفقات0النقدية0وا�يضاحات0عcى0

  ور.هذه0القوائم0للعام0ا�ذك

 

الq'0استطاعت0،0بحمد0هللا0،0وبوoي0 الصقر0للتأم-ن0التعاوني0، شركة ا�ستمرة0لنجاح ا�س-�ة التقرير هذا ويعكس

  إدار�wا0و0اج��اد0موظف�tا0،0من0اsستمرار�0ي0تحقيق0اrرباح0.

0 خالص عن لzعراب الفرصة هذه ا�دارة مجلس وين��ز 0وتقديره 0والت الجهات لجميع شكره  نظيميةالتشريعية

0الجبارة0 0عcى0جهودهم ،0 0ا�ملكة0العربية0السعودية �0ي 0قطاع0التأم-ن 0ومراقبة0وتنظيم0ورعاية 0إدارة ا�شرفة0عcى

 وا�ستمرة�0ي0سبيل0اsرتقاء0ا%ى0أفضل0ا�مارسات�0ي0عالم0التأم-ن0،0وعcى0كافة0اrصعدة.

 لثق��م الكرام شركةال وعم8ء ا�ساهم-ن السادة إ%ى العميق شكره ا�دارة مجلس يوجه كما

 من بذلوه ما عcى وموظف�tا الشركة إدارة إ%ى وكذلك الشركة �س-�ة ال8محدود ودعمهم

 .ا�ستقبل �ي العطاء من ا�زيد بذل م��م آمل-ن مخلصة، جهود
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 نبذة!عن!الشركة -1

ن0متمثل-ن0بشركة0و0مجموعة0رجال0أعمال0إماراتي- سعودي-ن مستثمرين من مجموعة قبل من الشركة أسستت00000

 ما طرح وتم ،سعودي0ريال مليون  200 وقدره مدفوع مال برأس كشريك0اس6�اتي�ي،00-دبي0–الصقر0الوطنية0للتأم-ن0

شركة0الصقر0للتأم-ن0 تأسيس تم0إع8ن م/2008 /يناير 08 و�ي العام0اsو%ي0. ل8كتتاب ا�ال رأس %0من42 نسبته

 الص�ي والتأم-ن العام0ا�تعددة التأم-ن فروع �ي التعاوني التأم-ن اطنش تمارس عامة مساهمة كشركة التعاوني0،

 العربي0السعودي النقد مؤسسة عن وsئحته0التنفيذية0الصادرة التعاوني التأم-ن شركات مراقبة نظام تحت0مظلة

 ساهم-ن0ولكي0تخدم0للعم8ء0وا�0 اrفضل وتقديم التغي-� �ي بصم��ا لوضع وإتقان باح6�افية وأنشط��ا أعمالها لتبدأ

  .عام بشكل التعاوني التأم-ن صناعة

  

  زيادة!رأس!ا%ال -2

�0ي0السادس0من0شهر0مايو0،0وافقت0الجمعية0العامة0الغ-�0عادية0عcى0اق6�اح0مجلس20130و�ي0عام000000
ً
م0وتحديدا

 .ي0مليون0ريال0سعود2500مليون0ريال0سعودي0ا%ى20000%0من250اsدارة0بزيادة0رأس0مال0الشركة0بنسبة0

  

  نشاط!الشركة -3

 تأم-ن ، تشمل والq' ا�ختلفة بأنواعه العام التعاوني التأم-ن مجال �ي متكاملة منتجات الصقر شركة تقدم00000

 وتأمينات ا�تنوعة ،التأمينات) لوهياك البحري(بضائع التأم-ن وا�متلكات، الحريق تأم-ن الهند��'، التأم-ن الطاقة،

  نشاطهاة0الشرك وتمارس .واrفراد التعاوني0للمجموعات الص�ي التأم-ن �ي ما�wاخد الشركة تقدم كما .السيارات
ً
0وفقا

 sالسعودية العربية ا�ملكة �ي الصادرة التعاوني التأم-ن ولوائح نظمة.  

  

  اس=,اتيجية!الشركة -4

000000 0العام 2014،0خ8ل 0ا0م 0وفق 0اsنجازات 0ومقارنة 0العمل 0تطورات 0عcى 0ا�شراف 0مجلس0ا�دارة rهداف0تابع

  .ا�وضوعة�0ي0خطة0العمل0الرئيسية

0الشركات0 �ى�0بك 0الخاصة 0التأم-ن 0عقود 0تس��دف 'q0وال 0ا�تنوعىة �امج�0ال 0تأمينات 0إط8ق �0ي 0الشركة استمرت

  وا�ؤسسات0،0كما0تم0تطوير0إس6�اتيجية0البيع0للمجموعات0الصغ-�ة0.

 ويتمثل .السوق  والوسطاء�0ي العم8ء من لكل والوضوح0 الشفافية تعتمد تأم-ن منتجات تقديم عcى الشركة وتحرص

0الوثائق0 تضمن ومفيدة مجدية نتائج إ%ى بالوصول  الشركة لنشاط الرئي£�' الهدف 0لكل0من0حملة 0مقبولة عوائد

  �ي0تعام�w8ا. كب-�ة مطرد0ومصداقية نمو ضمان عcى الشركة إس6�اتيجية ت6�كز كما .سواء حد عcى وا�ساهم-ن

  

  

  

  

  

  

  



   

 

3 

 

  وصف!Hنواع!النشاط!وبيان!بالقطاعات!التشغيلية!للشركة
  

  

  بيان0بالقطاعات0التشغيلية0للشركة0
  

  

  

  

  

  

  شغيلية القطاعات الت

 31.12.2014لغاية 

  اجمالي اقساط التأمين

 المكتتبة

  صافي اقساط التأمين

 المكتسبة

  صافي المطالبــــــــات

 المتكبدة 

المصاريف 
 والمداخيل ا&خرى

 صافي نتائج ا&كتتاب

 الممتلكات
15,433,613 623,599 (367,658) 490,184 746,125 

% 
6.43% 0.38% 0.35% -5.25% 1.59% 

 ندسيالھ
8,669,047 601,787 (663,035) 750,115 688,867 

% 
3.61% 0.37% 0.62% -8.03% 1.46% 

 الحوادث
7,343,473 3,245,074 (1,711,091) 86,796 1,620,779 

% 
3.06% 2.00% 1.61% -0.93% 3.44% 

 الطبي
126,234,142 116,687,470 (70,555,337) (9,126,824) 37,005,309 

% 
52.61% 71.81% 66.50% 97.73% 78.64% 

 الحياة
1,442,983 695,335 68,044 (201,757) 561,622 

% 
0.60% 0.43% -0.06% 2.16% 1.19% 

 السيارات
59,788,834 38,218,823 (32,622,873) (3,559,906) 2,036,044 

% 
24.92% 23.52% 30.75% 38.12% 4.33% 

  التأمين البحري

 3,273,320 1,673,399 (274,380) 1,874,301 6,691,965 (بضائع) 

% 
2.79% 1.15% 0.26% -17.92% 6.96% 

  التأمين البحري

 275,061 209,799 35,437 29,825 5,306,864 (اجسام السفن) 

% 
2.21% 0.02% -0.03% -2.25% 0.58% 

 الطاقة
9,021,206 509,588 0 339,736 849,324 

% 
3.76% 0.31% 0.00% -3.64% 1.80% 

 ماليا&ج
239,932,127 162,485,802 106,090,893 (9,338,458) 47,056,451 
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  م2014اء!الشركة!لعام!آد •
 

0 خ8ل الشركة جهود تركزت      20140العام 0تحقيق0اrهداف0ا�وضوعة0سواءم 0النتائج0ام0عcى00عcى عcى0صعيد

0تجه-¤  0استكمال 00وتحس-ن0صعيد ،0 0التحتية 00وتعزيز البنية 0والفنية 0الجهات0الكوادر0ا�دارية 0متطلبات 0وتلبية ،

  .000مجزي 0الرقابية0مع0اsستمرار�0ي0تحقيق0عائد0تشغيcي0واستثماري 

 0 بما0يcي:0اsجراءاتتلك0 أهم ويمكن0تلخيص

 

 تطوير!تقنية!ا%علومات -1

ظرا0للطلب0ا�6¤ايد0عcى0ا�نتجات0التأمينية0،0قامت0ادارة0تقنية0ا�علومات0بتطبيق0عدة0انظمة0جديدة0لضمان0ن     

0برمجيات0 0و 0حديثة 0معدات 0استخدام 0خ8ل 0من 0ذلك 0و ،0 0اsليك6�ونية 0اsنظمة 0و �امج�0ال 0عمل استمرارية

  متخصصة.

s0ا�علومات0بتطبيق0مجموعة0من0الخدمات0ا 0تقنية 0التأكد0و0و0قامت0ادارة 0شأ¨�ا 0من 'q0و0ال 0الجديدة لك6�ونية

  التحقق0من0صحة0بيانات0طالX'0التأم-ن0و0ذلك0من0خ8ل0الربط0مع0الهيئات0الحكومية0ا�تخصصة.

  

  التطوير!ا%ستمر!لخدمة!العمMء -2

0تتم0إدارة0هذا0القسم0من0قبل0موظف-ن0يتمتعون0بمهارة0عالية�0،0ي0مجال0خدمة0العم8ء0،0حيث0يتم0تسجيل00000

�0موقع0مؤسسة0النقد0العربي0السعودي0(0ساما.نت)00ةعم8ء0الشركة0وغ-�هم0،0ا�باشر 0استفسارات0او0شكاوى �او0ع

0مارس0 �0ي 0به 0العمل 0ومتابعة0مسار0الشكوى0او0اsستفسار20140،0والذي0بدأ 0ا�ختص0، 0ا%ى0ا�رجع 0وإحال��ا م0،

قت0ممكن0،0مستفيدين0من0الخدمات0التكنولوجية0والحرص0عcى0الرد0عcى0العميل0،0وإعادة0اsتصال0به0،0بأسرع0و 

  ا�تطورة0.0

اrمر0الذي0أدى0ا%ى0سرعة0البت0بالشكاوى0،0وأصبحت0هذه0ا�-¤ة0،0السمة0اrساسية0للشركة0.0وساهمت0اعمال0هذا0

  ��ا0القسم�0ي0تعزيز0ا�جراءات0الرقابية0،0و0امكن0الركون0ا%ى0بيانا�wاs0،0ستخ8ص0نقاط0الضعف0والعمل0عcى0معالج

  

  تطوير!وحدة!اQتصال!بالوسطاء -3

0باستكمال0      0مهامها 0تبدأ ،0 0الشركة 0مع 0يتعاملون 0الذين 0التأم-ن 0وسطاء 0خدمة �0ي 0نشاطها 0الوحدة تكرس0هذه

0وزيار�wم0بشكل0دوري0 0بتبادل0مسودات0العقود0، ا�ستندات0النظامية0،0وتطبيق0نموذج0"0اعرف0عميلك0"0مرورا

  ريقهم0بالوجه0ا�طلوب0.وصو0sا%ى0خدمة0العم8ء0عن0ط

  العقود0مع0وسطاء0ووك8ء0التأم-ن،0تفعيلبم20140وقد0قامت0هذه0الوحده0خ8ل0العام0

واجود0خدمات0ما0بعد0البيع0،0الq'0تصب0او0sواخ-�ا�0ي0مصلحة0حملة0الوثائق0ى0كل0ذلك�0ي0سبيل0تقديم0ارفع0وار²

  .التأمينية0اي0عم8ء0الشركة0
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 :!!لشركة!اQلك=,ونيالتحديث!الدائم!%وقع!ا -4

حيث0اصبح0هذا0ا�وقع0،0مرجعا0لكل0من0يرغب�0ي0التعرف0عcى0الشركة0،0واsط8ع0عcى0مستجدات0اعمالها0.0وتم0     

قة0قsط8ع0عcى0القوائم0ا�الية0ا�داعتماد0ا�وقع0الرسم'0للشركة0،0كاحدى0الوسائل0الq'0تتيح�0ساهم'0الشركة0،0ا

cا0ومواعيد0انعقا0ىوع�w0تفرضها0ا�راجع0الحكومية0.0دعوا'qا0،0وا�ستندات0النظامية0ال�wد0الجمعيات0العامة0و0قرارا

0تصدرها0 'q0ال 0ا�نتجات0التأمينية 0للتدقيق�0ي 0ا�وقع 0هذا 0ا%ى 0العودة ،0 0الوثائق0التأمينية 0يمكن0لحملة 0وانه كما

  موقعها�0ي0ا�ستقبل0القريب.الشركة0.0كذلك0ستكون0الشركة0مؤهلة0لبيع0بعض0انواع0وثائق0التأم-ن0من0خ8ل0

  

  :!!سرعة!البت!با%طالبات -5

0.0فبمشيئة0هللا0ومن0خ8ل0      0وابدا 0دائما ،0 0الشركة0ايضا 0،0والq'0يع6¤0´�ا0عم8ء 0السمة0الq'0نع6¤0ونفتخر0´�ا µي

0النقد0 0مؤسسة 0وانظمة 0النظامية 0الرقابة 0مستلزمات 0مع 0وتماه�tم ،0 0التنفيذي-ن 0الشركة 0ومدراء 0موظفي جهود

  ا�قبولة0وا�ستكملة0لكافة0شروطها0النظامية0.0الباتلعربي0السعودي0،0لناحية0مهل0سداد0ا�طا

  

  :!!سياسة!التوسع -6

  م0،0بافتتاح0نقاط0البيع0التالية20140:0قامت0الشركة0خ8ل0العام0     

�0ي0مدينة0عنقطة0بي0–الجوف�00ي0مدينة0نقطة0بيع0–الطائف�00ي0مدينة0نقطة0بيع0–الرياض�0ي0مدينة0نقطة0بيع0

  .الدمام0

�0ا�دن0التالية0:0ارجاء0ا�ملكة0العربية0السعودية0وبالتا%ي0اصبحت0تنتشر0عcى0كامل0�  ع

 نقطة0بيع�0ي0الدمام.00000-ث8ثة0نقاط0بيع�0ي0الرياض.0000000000000000000 -

- 0000000000000000000000000000.�� نقطة0بيع�0ي0جدة.00000-نقطq'0بيع�0ي0الخ

 نقطq'0بيع�0ي0اsحساء.00000-قصيم.0000000000000000000000000نقطة0بيع�0ي0ال -

 نقطة0بيع�0ي0القطيف.00000-نقطة0بيع�0ي0ينبع.000000000000000000000000000000 -

 نقطة0بيع�0ي0ا�دينة0ا�نورة.00000-نقطة0بيع�0ي0الطائف.0000000000000000000000000 -

 نقطة0بيع�0ي0خميس0مشيط.00000-00نقطة0بيع�0ي0ا´�ا.00000000000000000000000000000 -

 نقطة0بيع�0ي0جازان.00000-نقطة0بيع�0ي0نجران.000000000000000000000000000 -

 نقطة0بيع�0ي0الباحة.00000-نقطة0بيع�0ي0تبوك.0000000000000000000000000000 -

 نقطة0بيع�0ي0الجوف. -

  وسوف0تستمر0الشركة�0ي0سياس��ا0التوسعية0خ8ل0اsعوام0ا�قبلة.0

افة0نقاط0البيع0الq'0تم0افتتاحها0،0متصلة0بشكل0مباشر0مع0الخادم0الرئي£�'�0،0ي0سبيل0تأدية0خدمة0سريعة0،0كان0

  وابقاءها0تحت0رقابة0ادارة0الشركة0.

بالنسبة0للرقابة0الداخلية0عcى0عمليات0نقاط0البيع0،0فأنه0،0وباsضافة0ا%ى0اsجراءات0واsليات0ا�عمول0´�ا0،0فقد00

صلب0النظام0ا¸%ي0،0تعريفات0وص8حيات0محددة0s0،0يمكن0معها0حصول0اي0تجاوز0من0ناحية00وضعت0الشركة�0،0ي

0من0 0موافقة 0عcى 0اsستحصال 0ينب¹ي 0الص8حيات 0لتلك 0تجاوزا '�º0أمر0يقت 0وكل .0 0ا�سؤولية اsسعار0او0حدود

 ا�ختص-ن�0ي0ا�ركز0الرئي£�'.0
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00يتم0ت0الوقتs0ست8م0ا�طالبات0من0العم8ء0،0وبالتا%يختص�0ي0ذاممرجعµ0ي00افتتاحها00،0الq'0تمان0نقاط0البيع0

حفظ0السج8ت0ووثائق0التأم-ن0الq'0تصدرها0نقاط0البيع0مع0بيان0بأسماء0وعناوين0حملة0الوثائق0وتاريخ0ابرام0كل0

0 .0 0عل�tا 0تشتمل 'q0ال 0واsسعار0والشروط 0وسريا¨�ا 0العربي00وتل6¤موثيقة 0النقد 0مؤسسة 0متطلبات 0بكافة الشركة

  عودي�0،0ي0هذا0الصدد.0الس

  

 ا%وارد!البشرية -7

التـأم-ن0وذلـك00´�ـدف0بنـاء0 مجـال �ـي والعمليـة العلميـة الخ�ـ�ات أفضـل اسـتقطاب عcـى البدايـة منـذ الشركة عملت00000

�ات0تأمينية0متم-¤ة�0ي0جميع0فـروع0التـأم-ن0.�وتسـ¾ى0الشـركة0ا%ـى0ان0يشـكل0السـعوديون0اك½�يـة0 فريق0عمل0يتمتع0بخ

  ة0بالشركة0وان0توظف0الكفاءات0السعودية�0ي0ا�راكز0القيادية.القوى0العامل

,0عمليـة0رفــع0نسـبة0الســعودة0.0لكـي0تطــال0لـيس0فقــط00م2014لقـد0وضـع0مجلــس0اsدارة0,0نصـب0عينيــه0,0خـ8ل0العــام0

عـــــدد0ا�ـــــوظف-ن0الســـــعودي-ن0,0بـــــل0نوعيـــــة0الوظـــــائف0اsداريـــــة0والتشـــــغيلية0والتنفيذيـــــة0الqـــــ'0ســـــتوفرها0لهـــــم0الشــــــركة0

  م0لهم0التدريبات0ال8زمة0عل�tا0.وستقد

00000 
ً
طالت0 اجراء0اك½�0من0دورة0تدريبية0للموظف-ن0 تم فقد �نسوب�tا، والنوعية اrداء تحس-ن عcى الشركة من وحرصا

وتـم0التعـاون0مـع0ا�عهـد0ا�صـر�ي0لتأهيـل0ا�ـوظف-ن00 وفنيـة تدريبيـة ودورات عمل ورش مختلف0الفئات0واشتملت0عcى

'qتخولهم0حيازة0شهادة�0ي0اسس0ومبادئ0التأم-ن0التعاوني0،0ا�فروضة0من0قبل0مؤسسة0النقد0العربي00ل8ختبارات0ال

  السعودي0،0كشرطs0زم0لكل0من0يرغب�0ي0العمل�0ي0قطاع0التأم-ن0التعاوني�0ي0ا�ملكة0.0

صـ-ن�0ــي0وقامـت0الشـركة0،0باســتحداث0مراكـز0تـدريب0دائمــة0للشـباب0السـعودي0،0وقــد0تـم0التعاقـد0مــع0مـدرب-ن0متخص

.0'Ãء0الشباب0ل8نخراط�0ي0سوق0العمل0التأميsيئة0هؤ�wتدريب0و  

الــدورات0التدريبيــة0الqــ'0تجـــري0داخــل0الشــركة0مــن0قبــل0ا�ـــدراء0الفنيــ-ن0لتحســ-ن0ورفــع0الخ�ــ�ات0لـــدي00باsضــافة0ا%ــى

  منسوبي0الشركة0.

 

 التسويق!وا%بيعات -8

�امج0وا�نتجات0الq'0تقوم0الشركة0ببيعها0ومن0��امجتم0تطوير0ال�  : 0هذا0ال

  .برنامج0الهيثم0الخاص0بالتأم-ن0الص�ي0لÄفراد0وعوائلهم0-

  . ل8فراد0 برنامج0خاص0ببيع0وثائق0تأم-ن0ا�ركبات0اsلزامي0والشامل0-

  .برنامج0خاص0ببيع0وثائق0تأم-ن0السفر0الq'0يتم0بيعها�0ي0نقاط0البيع0حاليا0-

  .لطبية0والq'0يتم0بيعها0حاليا�0ي0نقاط0البيعا0ارساتبرنامج0خاص0ببيع0وثائق0تأم-ن0أخطاء0ا�م0-

  

¨�ت0الشركة0الدراسات0ا�تعلقة0بتطوير0وبيع0برامج0تأم-ن0خاصة0بتأمينات0فروقات0القروض0ا�صرفية0ا0اكم00000

وستصبح0بمتناول0الجمهور0خ8ل0النصف0 وتأم-ن0منشأت0الطاقة0عcى0اليابسة0أو�0ي0ا�ياه0تبعا0لخسارة0اsنتاج0

   .م2015ام0اsول0من0الع

  .باrضافة0إ%ى0القيام0بعمل0حم8ت0إع8نية0لتسويق0وبيع0ا�نتجات0من0خ8ل0ا�شاركة�0ي0معارض0دولية
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 الداخلية الرقابة -9

 الفنية والشؤون ا�الية الشؤون تشمل والq' للشركة الرئيسية الداخلية اللوائح وإقرار بمراجعة ا�دارة مجلس قام

 وا�حاسبية، ا�الية س8مة0اrنظمة من للتأكد مكتوبة وسياسات أنظمة عcى اللوائح هذه تملوتش .البشرية وا�وارد

0التنفيذية عملت كما .ا�الية التقارير بإعداد الصلة ذات اrنظمة ذلك �ي بما  اللوائح تطوير عcى للشركة ا�دارة

لرقابة0النظامية�0ي0الشركة0بالتاكد0من0ال6¤ام0وتقوم0ادارة0ا .0ا�ختلفة التشغيل عمليات جوانب تحكم والq' الداخلية

.0 0الصادرة 0واsنظمة 0باللوائح 0الشركة كما الشركة  تواجه قد الq' ا�خاطر �دارة مكتوبة سياسة بإعداد قامت

النظام0الداخcي0وs0ئحة0الحوكمة0والسياسة0واsجراءات0ا�تبعة�0ي0مكافحة0جرائم00تحديثباsضافة0ا%ى00 .الشركة

 sحتيال0.تبييض0اsرهاب0و0اsموال0وتمويل0ا 

  

  التطوير!ا%ستمر!%علومات!اعضاء!مجلس!اQدارة -10

0ك 0الراهن0امام 0للوضع
ً
0ووفقا 0يل0مستجد 0مسؤوليات0، 0حول 0لشروحات0مفصلة 0اsستماع طلب0مجلس0اsدارة

0 0مجلس0اsدارة 0اعضاء ،0 0والقانونية 0ا�الية 0ا�راقب0ا، 0من 0سواء 0أو0من0ا�راقب0النظامي طلب0كذلك0ويلخارÆي

0لشروح 0مواجهة0ا�خاطر0اsستماع 0لكيفية 0من0قبل0الشركة00،ات0مفصلة 0من0الخب-�0اsكتواري0ا�عتمد او0من0،

  اsدارة0التنفيذية0والتشغيلية0.0

ا�ستويات0الفنية0التأمينية0،0ا�الية00،0ىاsدارة�0هامهم0ومسؤوليا�wم0ع0cوذلك�0ي0سبيل0تعزيز0وoي0اعضاء0مجلس

  مواجهة0ا�خاطر0.القانونية0و 
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  الفنية النواfي -11

  

 .سعودي ريال 239,932,127 بلغت تأمينية اقساط اجما%ي تحقيق م2014 العام خ8ل الشركة تاستطاع  - أ

  ا�كتتبة التأم-ن أقساط صا�ي بلغ  - ب
ً
 .سعودي ريال180,761,527 وقدره مبلغا

0وقدره0  - ت
ً
 ريال0سعودي.0 162,485,802بلغ0صا�ي0أقساط0التأم-ن0ا�كتسبة0مبلغا

0وقدره0  - ث
ً
 ريال0سعودي.106,091,8930بلغ0صا�ي0ا�طالبات0ا�تحملة0مبلغا

0حملة0  - ج 0إستثمارات 0عائدات 0م��ا
ً
0مخصوما 0التأم-ن 0عمليات 0(فائض 0التشغيلية 0العمليات 0نتائج بلغت

0وقدره0
ً
 ريال0سعودي.15,475,8220الوثائق)0مبلغا

 ريال0سعودي.8,372,4880مبلغا0وقدره00بلغ0صا�ي0أرباح0إستثمارات0حملة0الوثائق0  - ح

0وقدره0  - خ
ً
 ريال0سعودي7,520,0230بلغ0صا�ي0أرباح0إستثمارات0حملة0اsسهم0مبلغا

  ريال0سعودي.12,528,8200بلغ0صا�ي0الربح0بعد0خصم0مخصص0الزكاة0واsحتياطي0اsلزامي0مبلغا0وقدره0:0  - د

 

  التصنيف!اQئتماني -12

0بورز0العا00000 0اند 0ستاندارد 0وكالة 0اصدرت 0بتاريخ 0 �3000ية 0ابريل 20140من 0اsئتماني 0تصنيف0الشركة BBB0م،

ايجابي،0واوضح0التقرير0الذي0اصدرته0الوكالة0ان0الشركة0واصلت0وبثبات0تحقيق0ايرادات0قوية0وكذلك0ا�حافظة0

  ية.تحس-ن0مستوى0ا�رونة�0ي0مواجهة0ا�خاطر0ا�العcى0ع0قاعدة0رأس0مالها0مما0ساعدها0عcى0اsداء0با�قارنة0م

  

  

 أخرى  شركات (ي اQستثمارات  -13

  شركة0الصقر تمتلك00000
ً
 :وهما ، شركت-ن �ي أسهما0تأسيسية

 7.69 مانسبته الشركة تمتلك حيث محدودة) مسؤولية ذات سعودية (شركة التأم-ن لخدمات نجم شركة  -1

0أعمال  نشاطها باشرت شركة وµي الشركة أسهم من %  أخصائيو  خسائر ومقدر معاينة خب-�" �زاولة

 التأمينية0للسيارات" ا�طالبات تسوية

%0من0اسهمها160حيث0تمتلك0الشركة00الطX'0ك-�0السعودية0لتسوية0مطالبات0التأم-ن0–شركة0نيكست0  -2

0العربي مؤسسة من وترخيص موافقة عcى الشركة هذه حصلت وقد 0اsستثمار0 النقد السعودي0و0هيئة

 فقات0والتدقيق0عcى0فوات-�0ا�ستشفيات0.وتتخصص0بادارة0ا�لفات0الطبية0واعطاء0ا�وا
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  ا%الية ا%ؤشرات •
  

 :!جدول!Qصول!وخصوم!الشركة!ونتائج!اعمالها!منذ!التأسيس -1

  

 2013 2014 أ

 موجودات!عمليات!التام�ن:

 207,065,677 217,273,892 نقدية!وشبه!نقدية

 67,067,865 84,582,010 إستثمارات

 51,630,068 64,748,019 أقساط!وأرصدة!تأم�ن!مدينة

 16,159,584 16,938,768 حصة!معيدي!التأم�ن!من!اQقساط!غ�,!ا%كتسبة

 48,130,642 49,609,693 حصة!معيدي!التأم�ن!من!ا%طالبات!تحت!التسوية

 4,514,229 6,348,261 تكاليف!اكتتاب!مؤجلة

 6,783,770 8,492,229 خرى مصاريف!مدفوعة!مقدما!وموجودات!ا

 19,104,123 147,207 مبالغ!مستحقة!من!عمليات!ا%ساهم�ن

 3,842,519 3,518,161 ممتلكات!ومعدات،!صا(ي

 424,298,477 451,658,240 مجموع!موجودات!عمليات!التأم�ن

  

 

 موجودات!ا%ساهم�ن:

 95,053,372 72,590,832 نقدية!وشبه!نقدية

 44,834,059 44,834,059 ودائع!Hجل

 41,622,683 36,190,198 إستثمارات

 1,817,061 851,791 مصاريف!مدفوعة!مقدما!وموجودات!اخرى 

مبالغ!مستحقة!من!عمليات!التأم�ن!وجهات!ذات!

 146,396,868 167,859,447 عMقة

 25,513,750 25,513,750 الشهرة

 25,000,000 25,000,000 وديعة!نظامية

 380,237,793 372,840,077 مجموع!موجودات!ا%ساهم�ن

 804,536,270 824,498,317 مجموع!ا%وجودات
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 ب

 مطلوبات!عمليات!التأم�ن:

 8,341,763 10,308,441 ذمم!دائنة

 3,350,296 1,811,955 ذمم!معيدي!التأم�ن

 2,393,646 2,373,633 تأم�ن!غ�,!مكتسبة!عموQت!إعادة

 101,005,424 120,060,333 أقساط!تأم�ن!غ�,!مكتسبة

 131,779,563 116,219,823 مطالبات!تحت!التسوية

 12,459,587 10,905,818 دائنون!ومصاريف!مستحقة!ومطلوبات!أخرى 

 144,914,159 166,376,738 مبالغ!مستحقة!لعمليات!ا%ساهم�ن

 - - غ!مستحقة!ا�ى!جهات!ذات!عMقةمبال

 16,101,573 18,486,304 توزيعات!الفائض!ا%ستحقة

 3,952,466 5,115,195 مكافأة!�&اية!الخدمة!للموظف�ن

 424,298,477 451,658,240 مجموع!مطلوبات!عمليات!التأم�ن

 مطلوبات!وحقوق!ا%ساهم�ن

 مطلوبات!ا%ساهم�ن

 - 17,536 توزيعات!أرباح!مستحقة

 19,104,123 147,207 مبالغ!مستحقة!ا�ى!عمليات!التأم�ن

 925,529 925,529 مبالغ!مستحقة!ا�ى!جهات!ذات!عMقة

 26,563,975 35,076,819 دائنون!ومصاريف!مستحقة!ومطلوبات!أخرى 

 46,593,627 36,167,091 مجموع!مطلوبات!ا%ساهم�ن

 حقوق!ا%ساهم�ن

 250,000,000 250,000,000 رأس!ا%ال

 26,728,833 29,873,917 إحتياطي!نظامي

 56,915,333 56,799,069 أرباح!مستبقاه

 333,644,166 336,672,986 مجموع!حقوق!ا%ساهم�ن

 380,237,793 372,840,077 مجموع!مطلوبات!وحقوق!ا%ساهم�ن

 804,536,270 824,498,317 مجموع!ا%طلوبات
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 صا(ي!الربح -2

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 صا(ي!الربح السنة

2009 2,914,000 

2010 19,978,490 

2011 32,029,335 

2012 28,121,744 

2013 50,926,647 

2014 12,528,820 
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 ملكة!تحليل!جغرا(ي!Qيرادات!الشركة!حسب!مناطق!ا% -3

  ليس0لدى0الشركة0شركات0تابعة0خارج0ا�ملكة. -

 

 

 

 

 
 

 

 

 النسبة!ا%ئوية أقساط!التأم�ن!ا%كتتبة ا%نطقة     

 %62 148,052,997 الشرقية

 %16 38,991,325 الغربية

 %17 41,122,223 الوسطى

 %4 9,029,195 الجنوبية

 %1 2,736,387 الشمالية

 %100 239,932,127 ا�جما�ي
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 الفروقات!الجوهرية!(ي!النتائج!التشغيلية!عن!السنة!ا%الية!السابقة:!-4

 نسبة!التغ�, 2014 2013

 %9- 239,932,127 263,058,061 أقساط!التأم�ن!ا%كتتبة

 %4- 145,521,261 151,342,854 إجما�ي!ا%طالبات!ا%دفوعة

 %42- 11,952,115 20,491,932 أم�نتكاليف!اكتتاب!وثائق!الت

 %12 8,060,388 7,215,147 عموQت!إعادة!التأم�ن

 %5 31,581,629 29,945,481 مصاريف!عمومية!وإدارية

  

 

  شرح!اسباب!الفروقات -

  

 وكذلك الطX'، تأمينات �ي خاصة السابق العام مع با�قارنة ريال، مليون  23 بقيمة التأم-ن اقساط انخفاض -1

 :التا%ي بسبب طاقةال تأمينات

  ا�كتواري  الخب-� من ا�حددة با�سعار التام ا�ل6¤ام  - أ
ً
 �ي للمطالبات الفعلية النتائج عcى إعتمادا

 العام من اrول  النصف خ8ل بخاصة منافسة شركات �ختيار العم8ء ببعض دفع السابقة السنوات

2014. 

 زيادة مع السعودي السوق  �ي ا�نافسة زيادة بسبب ل8فراد الطX' التأم-ن اقساط �ي الكب-� اsنخفاض  - ب

 .السعودي العربي النقد مؤسسة متطلبات

 نسب زيادة بسب التأم-ن اقساط وانخفاض ا�نافسة زيادة بسبب الطاقة تأمينات من الكث-� فقدان  - ت

 .الـتأم-ن إعادة  شركات قبل من الخصم

 إجراءات وتحسن اsقساط �ي sنخفاضا بسبب ريال مليون  5.8 بقيمة ا�طالبات اجما%ي �ي اsنخفاض -2

 . ا�طالبات مع التعامل

 . التأمينية اsقساط �ي اsنخفاض بسبب ريال مليون  8.5 بقيمة الوثائق تكاليف �ي اsنخفاض -3

 . ا�ستبقاة اsقساط نسب �ي اsنخفاض بسبب التأم-ن اعادة عموsت �ي اsرتفاع -4
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 مجلس!اQدارة!واللجان! •

  
 لس!اQدارةتشكيل!مج -1

  

  

  

 حصص!تملك!أعضاء!مجلس!اQدارة!ونسب!التغ�,! -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 التصنيف ا%نصب اQسم

 غ-�0تنفيذي الرئيس عبدالرحمن0بن0عcي0ال6�كي

 غ-�0تنفيذي نائب0الرئيس عبدهللا0جمعة0السري 

 غ-�0تنفيذي عضو أمجد0يسري0الدويك

سامي0روÐي0الشخش-�محمد0   غ-�0تنفيذي عضو0 

 غ-�0تنفيذي عضو عبدالرحمن0حسن0شربتcي

 مستقل عضو بسام0أحمد0البنعcي

� مستقل عضو مازن0أحمد0الجب-

 مستقل عضو0 عبدا�حسن0عبدهللا0السنيد

 مستقل0 عضو0 طارق0عبد0هللا0البسام0

0غ-�0تنفيذي  عضو0 وليد0دافيد0ايوب0  

 نسبة!التغي�, قيمة!الحصص!بداية!العام اQسم

00%5 عبدالرحمن0بن0عcي0ال6�كي  �Ñ0s'ء 

%0.4 عبدهللا0جمعة0السري   �Ñ0s'ء 

%1.35 أمجد0يسري0الدويك  �Ñ0s'ء 
سامي0روÐي0الشخش-�0محمد  - - 

%2 عبدالرحمن0حسن0شربتcي  �Ñ0s'ء 

 - - بسام0أحمد0البنعcي

� - - مازن0أحمد0الجب-

 - - عبدا�حسن0عبدهللا0السنيد

 - - طارق0عبد0هللا0البسام0

 - - وليد0دافيد0ايوب0
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  0sيوجد0حصص0تملكs0زواج0اعضاء0مجلس0اsدارة0واوsدهم0القصر�0ي0أسهم0الشركة.0 -

0بتلك0 - 0 0الشركة r0شخاص0أبلغوا 0التصويت0تعود �0ي 0ذات0اrحقية 0اrسهم 0فئة �0ي 0مصلحة 0أي 0sيوجد

نة0الحقوق0بموجب00ا�ادة0الث8ث-ن0من0قواعد0التسجيل0وا�دراج،0وأي0تغي-��0ي0تلك0الحقوق0خ8ل0الس

 ا�الية0اrخ-�ة.

  قامت!الشركةبتطبيق!كامل!احكام!Qئحة!حوكمة!الشركات!الصادرة!عن!هيئة!السوق!ا%الية.

  

 مشاركة!اعضاء!مجلس!اQدارة!(ي!الشركات!ا%ساهمة!اQخرى!! -3

 

 ا%شاركة!(ي!مجالس!ادارة!شركات!مساهمة!اخرى  اQسم

  �حدودةشركة0هوني0ويل0تركي0العربية0ا -  عبد0الرحمن0عcي0ال6�كي

  شركة0معارض0الظهران0الدولية -

  الشركة0السعودية0العا�ية0للب6�وكيماويات -

  مجموعة0شركات0فال -  عبدهللا0جمعة0السري 

  الشركة0الخليجية0ل8ستثمارات -

  بنك0اsستثمار -  أمجد0يسري0الدويك

 شركة0كوزموب8ست0الصناعية -

 الشركة0اsهلية0العقارية -

  شركة0الشرق0اsدنى0ل8ستثمار -

  شركة0ال��لة0للتجارة0وا�قاوsت -  رحمن0حسن0شربتcيعبد0ال

 شركة0مصا�ي0العربية0السعودية -

 بنك0الرياض -

  شركة0غولدن0ب-�اميدز0ب8زا -

  

  

  Q!يوجد!حصص!تملك!لكبار!التنفيذي�ن!وازواجهم!واوQدهم!القصر!(ي!اسهم!الشركة. -4

  

  %!أو!أك�,!ونسب!التغ�,5حصص!تملك!كبار!ا%ساهم�ن!الذين!يملكون! -5

  

  م31/12/2014نسبة!التغي�,!بتاريخ!  نسبة!اHسهم!(ي!بداية!العام  اQسم

  �Ñ0s'  %26  شركة0الصقر0الوطنية0للتام-ن

  �Ñ0s'ء  %5  عبدالرحمن0عcي0عبد0الرحمن0ال6�كي
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  اجتماعات!مجلس!اQدارة!: -6

  

  م!،!اربعة!اجتماعات!ع�ى!النحو!التا�ي!:!2014مجلس!اQدارة!خMل!عام!!عقد

  

ـــــاب!مكتمـــــــل!،!نظـــــــرا! - ـــــت!تنعقـــــــد!بنصــ ـــــات!مجلـــــــس!اQدارة!كانــ ــــان!كافـــــــة!جلســ ــــــن!التنويـــــــه!،!بـــ Q!بـــــــد!مـ

  للتوكيMت!ال��!كان!يجر�&ا!السادة!اQعضاء!بعضهم!لبعض!.

رة!(ـــــي!جلســـــاته!الرســـــمية!Q!بـــــد!مـــــن!التنويـــــه،!بـــــان!كامـــــل!اعضـــــاء!اضـــــافة!ا�ـــــى!انعقـــــاد!مجلـــــس!اQدا -

ا%جلـــس!كـــانوا!ع�ـــى!اطـــMع!تـــام!ودائـــم!بكافـــة!مجريـــات!اQعمـــال!،!مـــن!خـــMل!تقـــارير!اQدارة!،!وكـــانوا!

يتداولون!بشكل!دائم!ومفتوح!فيمـا!بيـ &م!،!بكافـة!ا%سـتجدات!،!وعنـد!الضـرورة!،!كـان!يـتم!اQيعـاز!

%قت¤ــ£¢!ا%ناســب!،!ضــمن!الصــMحيات!ا%فوضــة!لهــا!مــن!قبــل!مجلـــس!للجنــة!التنفيذيــة!،!Qتخــاذ!ا

  اQدارة!.!

 او!ذات!م�¥ات!خاصة!. مجانية تأمينية تغطيات أي ا�دارة مجلس أعضاء يمنح ولم -

  الشـركة كانـت ال�ـ� التـأم�ن عقود بعض تمت -
ً
 مجلـس أعضـاء لـبعض مصـلحة ف§&ـا وتوجـد ف§&ـا طرفـا

 العقود!. لهذه صةخا م�¥ة أي الشركة تمنح ا�دارة،!ولم

  

  

  نسبة!الحضور 
  ماع!ا%نعقد!بتاريخاQجت

 م19/11/2014

  اQجتماع!ا%نعقد!بتاريخ

 م29/9/2014

  اQجتماع!ا%نعقد!بتاريخ

 م17/6/2014

  اQجتماع!ا%نعقد!بتاريخ

 م14/4/2014
  اQسم

 عبدالرحمن!ع�ي!ال=,كي حضور  حضور  حضور  حضور   100%

 عبدهللا!جمعة!السري  غياب حضور  غياب غياب  25%

 عبدالرحمن!حسن!شربت�ي ر حضو  حضور  غياب غياب  50%

 محمد!سامي!روfي!الشخش�, غياب حضور  حضور  حضور   75%

 امجد!يسري!الدويك غياب حضور  غياب غياب  25%

 عبدا%حسن!عبدهللا!السنيد حضور  حضور  حضور  حضور   100%

 بسام!احمد!البنع�ي حضور  حضور  حضور  حضور   100%

 يد!ايوبوليد!داف لم0يتم0انتخابه0بعد حضور  حضور  حضور   100%

 مازن!احمد!الجب�, حضور  حضور  حضور  حضور   100%

 طارق!عبدهللا!البسام حضور  حضور  حضور  غياب  75%
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 توجـد وكانـت ف§&ـا طرفـا الشركة كانت عقود أية م2014عام! خMل توجد Q يقر!مجلس!اQدارة!بأنه! -

 ذي شـخص Hي أو ا%ـا�ي ا%ـدير أو التنفيـذي مصـلحة!Qحـد!اعضـاء!مجلـس!اQدارة!او!للـرئيس ف§&ـا

،!وسـبق!%جلـس!!لـس!اQدارةورئـيس!مجباستثناء!عقد!اQيجـار!ا%وقـع!بـ�ن!الشـركة! .م &م بأي عMقة

اQدارة!ان!وافــق!ع�ـــى!هــذا!العقـــد!بعــد!ان!اطلـــع!عليـــه!،!كــذلك!وافقـــت!الجمعيــة!العامـــة!ا%نعقـــدة!

  ،!واجازته!.م!17/6/2014بتاريخ!

- Q!دارة!كـذلك!بأنـهQمجلـس أعضـاء أحـد تنـازل!بموجبـه اتفـاق أو ترتيبـات أيـة توجـد ويقـر!مجلـس!ا 

  .تعويض أو راتب أي عن �نالتنفيذي كبار أحد أو الشركة إدارة

-  Qصدر
ُ
  .يوجد!أي!استثمارات!أو!احتياطيات!أخرى!أنشئت!%صلحة!موظفي!ا%

  

!الرئيس! -7 !ضم &م !من !كبار!التنفيذي�ن !من !وخمسة !اQدارة !مجلس !اعضاء !%كافآت!وتعويضات بيان

  التنفيذي!و!ا%دير!ا%ا�ي!:

- 0 0وتعويضات 0كمكافآت 0اsدارة 0مجلس 0اعضاء 0تقاضاه 0ما 0مجموع �0ي0بلغ 'Õ0ا�نت 0ا�ا%ي 0العام عن

  مليون0ريال0سعودي0،0مليون0وخمس0مائة0الف0ريال0سعودي.1.50م31/12/20140،0

  

  

  

 

 العام ا�دير ضم��م من التنفيذين كبار لخمسة بالنسبة -

 :ا�ا%ي وا�دير

مجموع!الرواتب!

 252,983ريال الشهرية

مجموع!الرواتب!

 3,035,800ريال السنوية
  

 4201/12/31بالمدفوعات النظامية المسددة خ?ل السنة المالية لغاية  بيان -8
  

  
 2014المدفوع في  2014مصاريف  البيان  

 1,769,820 1,262,341 مجلس الضمان الصحي التعاوني 1

 1,033,011 1,102,070 مؤسسة النقد العربي السعودي 2

 1,376,463 909,529 التامينات ا&جتماعية 3

 650,580 282,014 &ستقطاع ضريبة ا 4

 2,188,962 10,841,104 الزكاة 5

 300,000 300,000 تداول 6
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 فرض!غرامة!من!قبل!هيئة!السوق!!ا%الية -9

0 0(23/7/2014بتاريخ 0رقم 0ا�الية 0السوق 0هيئة 0قرار 0الشركة 0تبلغت ،0 0رقم20140-42-6م 0القضية �0ي (

)266/12/20130 0شركة 0عcى 0مالية 0والقاضيبفرض0غرامة (/0 0مقدارها 0التعاوني /رس،20.0000الصقر0للتأم-ن

0 0من0ا�ادة 0(أ) 0مخالفت-ن0للفقرة s0رتكا´�ا من0قواعد0التسجيل0والتعليمات4400عشرون0ألف0ريال0سعودي0،

)0وتاريخ20140-39-1)0ا�عتمد0بموجب0قرار0مجلس0الهيئة0رقم0(5الواردة�0ي0نموذج0ا�فصاح0ا�لك6�وني0رقم0(

0ا%ى0الفقرة0(ب)0من0ا�ادة0التاسعة0والخمس-ن0من0نظام0السوق0ا�الية.م0وذلك0استن23/12/2012
ً
  ادا

وقد0تم0تنفيذ0الحكم0وسداد0قيمة0ا�خالفة0،0اضافة0ا%ى0مناقشة0موضوع0ا�خالفة�0ي0اجتماع0مجلس0اsدارة0

  م0حيث0تم0رفع0تقرير0ا%ى0الهيئة0باsجراءات0ا�تخذة.29/9/2014ا�نعقد0بتاريخ0

 

  :ا�دارة! مجلس لجان تشكيل -10

  

 : التدقيق!و!ا%راجعة لجنة!-أ

 :يcي كما ا�راجعة لجنة ومسؤوليات مهام ا�دارة مجلس اعتمد

�0ي مدى من التحقق و الشركة، �ي النظامية الرقابة وإدارة الداخcي التدقيق إدارة عcى ا�شراف -  تنفيذ فاعلي��ا

 .ا�دارة مجلس لها حددها الq' وا�همات اrعمال

0شأن وتوصيا�wا رأ�Öا عن مكتوب تقرير ووضع النظامية الرقابة ونظام الداخcي التدقيق نظام ةدراس -  هذين �ي

 .النظام-ن

 .ف�tا للم8حظات0الواردة التصحيحية ا�جراءات تنفيذ ومتابعة النظامية الرقابة و الداخcي التدقيق تقارير دراسة -

 عند0التوصية ويراoى لهم، التجديد وعدم أتعا´�م وتحديد انوني-نالق ا�حاسب-ن بتعي-ن ا�دارة �جلس التوصية -

 .استق8لي��م من التأكد بالتعي-ن

 قيامهم ´�ا0أثناء يكلفون  الq' ا�راجعة أعمال نطاق خارج عمل أي اعتماد و القانوني-ن، ا�حاسب-ن أعمال متابعة -

 .ا�راجعة بأعمال

 .عل�tا م8حظات أي ومناقشة القانوني ا�حاسب مع ا�راجعة خطة دراسة -

 .شأ¨�ا �ي تم ما ومتابعة ا�الية القوائم عcى القانوني ا�حاسب م8حظات دراسة -

 .شأ¨�ا �ي ا�دارة �جلس والتوصية الرأي وإبداء ا�تبعة ا�حاسبية السياسات دراسة -

 .لzط8ع ا�دارة مجلس عcى عرضها قبل اrولية ا�الية القوائم نشر اعتماد -

  .شأ¨�ا �ي والتوصية الرأي وإبداء ا�دارة مجلس عcى عرضها قبل السنوية ا�الية القوائم دراسة -

0عن0 0التأم-ن0الصادرة 0او0اعادة 0و0/ 0شركات0التأم-ن �0ي s0ئحة0لجان0ا�راجعة 0نص0عليه0مشروع 0ما 0ا%ى باsضافة

  مؤسسة0النقد0العربي0السعودي.
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 :من!لجنة!التدقيق!وا%راجعة!!وتتكون 

 اsسم    الصفة

  عضو0مجلس0ادارة0مستقل    عبد0ا�حسن0عبدهللا0السنيد000  اللجنة رئيس

  عضو00000000000000000000000000000ابراهيم0الصوما%ي000000000000000000000000000000000000من0خارج0الشركة

  من0خارج0الشركة000000000عضو00000000000000000000000000000عي£�0Øسويدان000000000000000000000000000000

  

  0و0sزالت0الشركة�0ي0انتظار0عدم0ممانعة0مؤسسة0النقد0العربي0السعودي0عcى0اعضاء0اللجنة.

  

0مجلس0 - 0ا%ى 0بدورها 0رفعته 'q0ال 0ا�راجعة 0لجنة 0اطلعت0عليه 0الذي 0الداخcي وبحسب0تقرير0ا�راجع

0فع 0عcى 0جوهرية 0م8حظات 0أية 0وجود 0عدم 0النتائج 0اظهرت 0فقد ،0 0الرقابة0اsدارة 0اجراءات الية

 . الداخلية0للشركة

  

  

  

  : التنفيذية اللجنة!-ب

 :يcي كما التنفيذية اللجنة ومسؤوليات مهام ا�دارة مجلس اعتمد

الخطط0 مثل مختلفة بأمور  متعلقة بتوصيات ا�دارة مجلس إ%ى الرفع و مراجعة عن مسؤولة اللجنة تكون 

 وتقوم0اللجنة .ا�دارة مجلس من ا�منوحة التنفيذية الص8حيات ضبع للجنة أن كما العمل، وخطط ا�س6�اتيجية

 الصادرة واrنظمة اللوائح مع  للشركةومراقبة0تنفيذها0،ومدى0م8ءم��ا اsستثمار وخطط إس6�اتيجية وضع بمهمة

  .الشركة استثمارات أداء مراقبة وكذلك ´�ذا0الخصوص

  ومن0ص8حيا�wا0:

 وشؤون الفنية، ا�الية، باrمور  وا�تعلقة للجنة ا�دارة مجلس من ا�منوحة الص8حيات -

  .ا�عتمدة اللوائح �ي ا�منوحة وا�بالغ الحدود بحسب وا�ش6�يات ا�وظف-ن

  .ا�جلس يصدرها قرارات عcى بناء للجنة منحها ا�جلس يرى  أخرى  ص8حيات أية

  

  وتتكون!اللجنة!التنفيذية!من!:

  رئيس0مجلس0اsدارة    رئيسا0000000000000  عبد0الرحمن0عcي0ال6�كي0

  عضو0مجلس0ادارة    عضوا  سامي0روÐي0الشخش-�محمد0

  عضو0مجلس0ادارة0    عضوا      وليد0دافيد0ايوب

  ا�دير0العام0بالتكليف0000عضوا000000000000000000ممدوح0محمد0الشهراني000000000

  ات0.اجتماع60وقد0اتخذت0هذه0اللجنة0العديد0من0ا�قررات0وبلغ0عدد0اجتماعا�wا0
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  :0لجنة!ال=,شيحات!وا%كافآت!-ج

  0:يcي كما اللجنة ومسؤوليات مهام ا�دارة مجلس اعتمد

  تشمل0مهمات0لجنة0ال6�شيحات0وا�كافآت0ومسؤوليا�wا0ما0يcي0:

0للسياســات0وا�عـــاي-�0ا�عتمــدة0مـــع0مراعــاة0عـــدم00 -1
ً
التوصــية�0جلـــس0ا�دارة0بال6�شــيح0لعضـــوية0ا�جلــس0وفقـــا

 ق0إدانته0بجريمة0مخلة0بالشرف0واrمانة.ترشيح0أي0شخص0سب

ـــنوية0ل8حتياجـــــات0ا�طلوبـــــة0مـــــن0ا�هـــــارات0ا�ناســـــبة0لعضـــــوية0مجلـــــس0ا�دارة0وإعـــــداد0وصـــــف0 -2 ا�راجعــــة0الســ

للقدرات0وا�ؤه8ت0ا�طلوبة0لعضوية0مجلـس0ا�دارة0،0بمـا�0ـي0ذلـك0تحديـد0الوقـت0الـذي0يلـزم0أن0يخصصـه0

 العضوr0عمال0مجلس0اsدارة.

 ل0مجلس0ا�دارة0ورفع0التوصيات�0ي0شأن0التغي-�ات0الq'0يمكن0إجراؤها.مراجعة0هيك0 -3

 تحديد0جوانب0الضعف0والقوة�0ي0مجلس0ا�دارة0،0واق6�ح0معالج��ا0بما0يتفق0مع0مصلحة0الشركة.0 -4

التأكد0بشكل0سـنوي0مـن0اسـتق8لية0اrعضـاء0ا�سـتقل-ن،0وعـدم0وجـود0أي0تعـارض0مصـالح0إذ0كـان0العضـو00 -5

 دارة0شركة0أخرى.يشغل0عضوية0مجلس0إ

وضع0سياسات0واضحة0لتعويضات0ومكافآت0أعضاء0مجلس0ا�دارة0وكبار0التنفيذي-ن،0ويراoى0عند0وضع00 -6

  تلك0السياسات0استخدام0معاي-�0ترتبط0باrداء.

  

  وتتكون!هذه!اللجنة!من!:

  عضو0مجلس0ادارة0    رئيسا000000000    طارق0عبدهللا0البسام00

  عضو0مجلس0ادارة    عضو00000000    عcي0بسام0احمد0البن

  عضو0مجلس0ادارة    عضو00000000  عبد0ا�حسن0عبدهللا0السنيد

  عضو0مجلس0ادارة00000000000000000عضو00000000وليد0دافيد0ايوب00000000000000000000000000000

  

  .م2014اجتماعات0خ8ل0عام500وعقدت0هذه0اللجنة0
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  :!لجنة!اQستثمار!-د

 :ي�ي كما اللجنة ومسؤوليات هامم ا�دارة مجلس اعتمد

  

  بشأن!:!!  والتوصيات ا%راجعة

  اsستثمار سياسة0 -1

  من0مجلس0ا�دارة ا�قدمة العمل وخطط اsس6�اتيجيات -2

  

  :الصMحيات

  .ا�الية باrمور  وا�تعلقة للجنة ا�دارة مجلس من ا�منوحة الص8حيات0-

  .ا�جلس يصدرها قرارات عcى بناء للجنة منحها ا�جلس يرى  أخرى  ص8حيات أية0-

  

  :تشمل وال�� الMزمة الخطط ووضع اQستثمار أهداف تحديد

 الصادرة واللوائح التشريعات مع ا�توافقة و ا�رحلية اsستثمار وسياسة خطط تطوير -1

 إدارة وخيارات العم8ت، تنويع اrصول، تنويع الخطر، مستويات وتشمل ا�دى طويلة وخطط أهداف -2

 .والخارÆي لداخcيا اsستثمار

  اsستثمارات أداء ومراقبة متابعة ومدة تحديد0طريقة -3

 دوري بشكل أدا�Úم وتقييم اsستثمارات مدراء تعي-ن -4

 :ذلك �ي بما ا�دارة، �جلس ال8زمة التقارير وتقديم دوري بشكل اsستثمارات نتائج تقييم -5

 مجلس0اsدارة00 توصيات مراجعة -6

  وا�ستقبلية الحالية ثماريةاsست ا�حفظة مكونات مراجعة -7

  اsستثمارية بالسياسة اrموال إدارة عcى القائم-ن ال6¤ام من التأكد -8

   والبيع الشراء قرارات مراجعة -9

  

  : من اللجنة وتتكون 

 اsسم         الصفة

 عضو0مجلس0ادارة0000000000000000000000000  مازن0احمد0الجب-�       اللجنة رئيس

  عضو0مجلس0ادارة    يكأمجد0يسري0الدو       0000 عضو

  عضو0مجلس0ادارة000000000000    وليد0دافيد0ايوب        عضو

  0  عضو0مجلس0ادارة  سامي0روÐي0الشخش-�0محمد0        عضو

    0  

واتخذت0اللجنة0عدة0قراراتs0ستثمارات0الشركة0وفقs0ئحة0مؤسسة0النقد0العربي0السعودي0،0وµي0بحالة0تشاور0

0اsدا 0ومجلس 0اعضاءها 0ب-ن 0ومستمر0فيما 0ا�تعلقة0دائم 0اخر0ا�ستجدات 0عcى 0والوقوف 0واsط8ع 0ل8فادة رة

  باستثمارات0الشركة00.0
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  الرقابة!الداخلية!! -10

0الشأن0واستنادا0ا%ى0الفقر0(ب0 )0من0قواعد270)0من0ا�ادة0(022–تماشيا0مع0تعليمات0هيئة0السوق0ا�الية�0ي0هذا

0الرقابية 00،0التسجيل0واsدراج0وللتحقق0من0كفاية0تصميم0اsنشطة 0قامت0لجنة0ا�راجعة ،0 �ي0الشركة0وفاعلي��ا

  بتقييم0هذه0اsنظمة0واستمعت0ا%ى0تقارير0ا�راجعة0الداخلية0وتوقفت0عcى0التوصيات0الخاصة0بتطويرها0.0

كما0تأكدت0اللجنة0من0ان0نظام0الرقابة0الداخلية�0ي0الشركة0اعد0عcى0اسس0سليمة0ويتم0تنفيذه0بفعالية0،0ويقر0

اجراءات0الرقابة0الداخلية0بما0يحقق0اغراض0الشركة0ويحم'0مصالحها0.0لذا0يقر0مجلس0ادارة0مجلس0اsدارة0صحة0

  الشركة0بما0يcي0:

"يوجد!لدى!الشركة!ادارة!للمراجعة!الداخلية!وال��!ترفع!تقاريرها!للجنة!ا%راقبة!،!وان!لجنة!ا%راجعة!حرصت!

اسس!سليمة!وتم!تنفيذه!بفاعلية!.!ويقر!مجلس!!ع�ى!التاكد!من!ان!نظام!الرقابة!الداخلية!(ي!الشركة!اعد!ع�ى

  اQدارة!صحة!اجراءات!الرقابة!الداخلية!"

  

 ادارة!ا%خاطر -11

 التأم�ن عن الناتجة ا%خاطر إدارة  - أ

 

 ا%ركبات

بالنسبة0للتأم-ن0عcى0ا�ركبات،0تتمثل0ا�خاطر0الرئيسية�0ي0ا�طالبات0ا�تعلقة0بالوفاة0وا�صابات0

ممتلكات0الجهات0اsخرى0اضافة0ا%ى0ا�ركبات0ا�ؤمنة.0لدى0الشركة0ترك-¤�0ي0الجسدية0وتبديل0أو0إص8ح0

%0من0إجما%ي0اrقساط0ا�كتتبة.250التأم-ن0عcى0السيارات0والذي0يمثل0  

�0مستوى0التعويضات0لدى0ا�حاكم0فيما0يتعلق0بتعويضات0الوفاة0واrطراف0ا�صابة0باrذى0ودرجة0�يعت

وامل0الq'0تؤثر0عcى0مستوى0ا�طالبات.0لدى0الشركة0تغطية0إعادة0تأم-ن0التكلف�0ي0ا�متلكات0من0أهم0الع

 عن0أخطار0الخسائر0ا�ضاعفة0الناتجة0عن0تضرر0أك½�0من0مركبة�0ي0الحادث0الواحد.

 

 الحوادث!العامة!والتعويض!عن!حوادث!العمل

خصية،0يتم0ا�كتتاب0لفئات0متنوعة0من0التأم-ن0عcى0الحوادث0مثل0فقدان0ا�ال،0الحوادث0الش

تعويضات0العمال،0السفر،0مسؤولية0الطرف0الثالث0والتعويضات0ا�هنية.0إن0حجم0الخسائر0أو0اrضرار0

وتعويضات0للمحكمة0ا�حتملة0تجاه0نوع0ا�سؤول-ن0هو0من0العوامل0الرئيسية0الq'0تؤثر�0ي0مستوى0

 ا�طالبات.

 

 التأم�ن!البحري 

0من0ا�
ً
ملكة0العربية0السعودية.0تم0إجراء0ترتيبات0مع0شركات0يتم0التأم-ن0عcى0ا�خاطر0الq'0تنبع0أساسا

 إعادة0التأم-ن0من0خ8ل0ا�تفاقيات0النسبية.
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 التأم�ن!الط¶�

تم0تصميم0إس6�اتيجية0التأم-ن0الطX'0الخاصة0بالشركة0لضمان0تنوع0ا�خاطر0بشكل0جيد0من0حيث0نوع0

تنوع0القطاعات0وا�ناطق0الجغرافية0وذلك00ا�خاطر0ومستوى0ا�زايا0ا�ؤمن0عل�tا.0ويمكن0تحقيق0ذلك0من0خ8ل

للتأكد0بأن0اrسعار0تأخذ0بع-ن0اsعتبار0الظروف0الصحية0الحالية0وا�راجعة0اsعتيادية0للمطالبات0الفعلية0

وسعر0ا�نتج0وا�جراءات0التفصيلية�0تابعة0ا�طالبات0.0كما0تقوم0الشركة0بإتباع0سياسة0تقوم0عcى0ا�تابعة0

0عcى0الجادة0والنشطة0للم
ً
طالبات0وذلك0لتغطية0ا�خاطر0ا�ستقبلية0غ-�0ا�توقعة0الq'0يمكن0أن0تؤثر0سلبا

  الشركة0.

  

  مخاطر!إعادة!التأم�ن!  - ب

يتم0النظر�0ي0السمعة0اsئتمانية�0عيدي0التأم-ن0بشكل0سنوي0وذلك0بمراجعة0قو�wم0ا�الية0قبل0ا¨�اء0أي0

صات�0طالبات0التأم-ن0الq'0تم0تسليمها0ولم0تتم0عقد0معهم.0تتم0مراقبة0مخاطر0اsحتياطي0بمراقبة0ا�خص

 تسوي��ا0بشكل0منتظم0وبتعديل0هذا0ا�خصص0اذا0دعت0الحاجة0لذلك.

 

  ا%خاطر!ا%تعلقة!با%تطلبات!النظامية  - ت

0s0نظمةrنظمة0ا�حلية�0ي0ا�ملكة0العربية0السعودية.0إن0هذه0اrتخضع0عمليات0الشركة�0تطلبات0ا

وافقات0ومراقبة0النشاطات0فحسب،0بل0وتفرض0بعض0القيود0مثل0كفاية0تتطلب0فقط0الحصول0عcى0ا�

0�رأس0ا�ال0لتقليل0مخاطر0العجز0وا�ف8س0من0قبل0شركات0التأم-ن0ولتمكي��ا0من0سداد0إل6¤اما�wا0غ-

 ا�توقعة0عند0نشو�Úا0.

 

  مخاطر!ا�ئتمان!  - ث

0مع6�ف • 0جهات 0فقط0مع 0التأم-ن 0وإعادة 0التأم-ن 0عقود 0بإبرام 0الشركة 0سمعة00تقوم 0وذات ´�ا

ائتمانية0جيدة.0وتكمن0سياسة0الشركة0بأن0يخضع0كافة0العم8ء0الذين0تود0التعامل0معهم0عcى0

0يتم0مراقبة0ا�بالغ0 0ذلك، 0إ%ى 0إضافة 0الناحية0ا�ئتمانية. اساس0اsئتمان0للتحقق0والدراسة0من

ركة�0خاطر0ا�ستحقة0بموجب0عقود0التأم-ن0وإعادة0التأم-ن0بصورة0مستمرة0لتقليل0تعرض0الش

  الديون0ا�عدومة.

 وكيل لكل إئتمان حدود بوضع وذلك والوسطاء بالوك8ء ا�تعلقة ا�خاطر من بالحد الشركة تقوم •

  .القائمة ا�دينة الذمم ومراقبة ووسيط،

  وذلك اsستثمار ادارة لجنة قبل من للشركة اsستثمارية ا�حفظة تدار •
ً
 ا�ستثمارية للسياسة طبقا

  .اsستثمار لجنة من ا�عتمدة

 مع فقط بالتعامل الشركة تقوم اrخرى، ا�الية اrصول  عن الناتجة ا�ئتمان بمخاطر يتعلق فيما •

 .جيدة إئتمانية وسمعة قوي  ما%ي مركز ذات تجارية بنوك

  0sيوجد0ترك-¤0عcى0مخاطر0إئتمان0جوهرية0داخل0الشركة.
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  مخاطر!السيولة  - ج

لشركة0عcى0سداد0ال6¤اما�wا0ا�رتبطة0با�طلوبات0ا�الية0عند0إن0مخاطر0السيولةµ0ي0عدم0مقدرة0ا

استحقاقها.0يتم0مراقبة0متطلبات0السيولة0بصفة0شهرية،0وتقوم0ا�دارة0بالتأكد0من0توفر0السيولة0الكافية0

  �واجهة0أية0ارتباطات0عند0نشو�Úا.

  

  مخاطر!أسعار!السوق!  - ح

0من0خ8ل 0مخاطر0أسعار0السوق 0من 0الحد 0عcى 0الشركة 0والرصد00تعمل 0متنوعة 0محفظة الحفاظ0عcى

  للتطورات�0ي0سوق0اrسهم.0إن0الشركة0ليس0لد�Öا0مخاطر0كب-�ة�0ي0أسعار0السوق 

  مخاطر0أسعار0اrسهم

0تدار0مخاطر0أسعار0 0القيمة0العادلة0ل8ستثمارات�0ي0اrسهم. تنشأ0مخاطر0أسعار0اrسهم0من0التغ-�ات�0ي

نشأ0مخاطر0أسعار0اrسهم0غ-�0ا�درجة0من0محفظة0استثمارات0اrسهم0من0قبل0إدارة0اsستثمار0بالشركة.0ت

  الشركة.

  

  مخاطر!العمMت!اQجنبية  - خ

0أسعار0الصرف0 �0ي 0للتغ-�ات 0نتيجة 0مالية 0أداة 0تذبذب0قيمة 0عن 0مخاطر0العم8ت0ا�خاطر0الناتجة تمثل

0.'Xجنrا  

8ت0اrجنبية0الناشئة0عن0تمارس0الشركة0أعمالها0فقط0با�ملكة0العربية0السعودية،0وتتعرض�0خاطر0العم

مختلف0العم8ت0اrجنبية،0وبا�قام0اrول0فيما0يخص0الدوsر0اrمريكي0والدرهم0ا�ماراتي.0s0يمكن0أن0يتأثر0

0حيث0أن0 ا�ركز0ا�ا%ي0للشركة0بشكل0كب-�0من0قبل0حركة0سعر0صرف0الريـال0السعودي0/0الدوsر0اrم-�كي،

 sمريكي.0إضافة0لذلك،0تعتقد0ا�دارة0أن0ثمة0خطر0محدود0سعر0صرف0الريـال0السعودي0ثابت0مع0الدوrر0ا

0s0للخسائر0الجسيمة0الناجمة0عن0التقلبات�0ي0سعر0صرف�0ي0الريـال0السعودي0/0الدرهم0ا�ماراتي،0وبالتا%ي

  تقوم0الشركة0بتغطية0مخاطر0العم8ت0اrجنبية.
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  اقرارات!! -12

  :0يقر!مجلس!اQدارة!بما!ي�ي

  بالشكل0الصحيح00اعدت0الحساباتسج8ت00ان )1

 ان0نظام0الرقابة0الداخلية0اعد0عcى0اسس0سليمة0وتم0تنفيذه0بفعالية0. )2

لم0يتم0عقـد0اي0اتفـاق0او0تنـازل0مـع0اي0مـن0ا�سـاهم-ن0او0احـد0التنفيـذي-ن0او0مـوظفي0الشـركة0تـم0بموجبـه0 )3

 التنازل0عن0حقه�0ي0اsرباح0او0اي0مصلحة0جوهرية0.

 درة0الشركة0عcى0مواصلة0نشاطها0.انه0s0يوجد0اي0شك0بشأن0ق )4

 0sتوجد0أية0قروض0عcى0الشركة0.0 )5

0sتوجــد00أي0أدوات0ديــن0قابلــة0للتحويــل0إ%ــى0أســهم،0وأي0حقــوق0خيــار0أو0مــذكرات0حــق0اكتتــاب،0أو0حقــوق0 )6

 مشا´�ة0أصدر�wا0أو0منح��ا0الشركة0خ8ل0السنة0ا�الية0.

لتحويــــل0إ%ــــى0أســــهم،0أو0حقــــوق0خيــــار،0أو0s0توجــــد0حقــــوق0تحويــــل0أو0اكتتــــاب0بموجــــب0أدوات0ديــــن0قابلــــة0ل )7

 مذكرات0حق0اكتتاب،0أو0حقوق0مشا´�ة0أصدر�wا0أو0منح��ا0الشركة

0sيوجد0اي0اسـ6�داد0أو0شـراء0أو0إلغـاء0مـن0جانـب0الشـركةr0ي0أدوات0ديـن0قابلـة0ل8سـ6�داد،0سـواء0اrوراق0 )8

 .ا�الية0ا�درجة0الq'0اش6��wا0الشركة0وتلك0الq'0اش6��wا0شركا�wا0التابعة

  

  :!من!النظام!اQسا¸£�!للشركة!44وصف!لسياسة!الشركة!(ي!توزيع!اQرباح!حسب!منطوق!ا%ادة!

 تجنب0الزكاة0وضريبة0الدخل0ا�قررة -1

 %0من0اsرباح0الصافية0،لتكوين0احتياطي0نظامي20.0يجنب0 -2

0مئوية0من0اsرباح0ا -3 0،ان0تجنب0نسبة 0عcى0اق6�اح0مجلس0اsدارة 0بناء 0العادية0، لسنوية0للجمعية0العامة

 الصافية0،0لتكوين0احتياطي0اضا�ي0وتخصيصه0لغرض0او0اغراض0معينة0تقررها0الجمعية0العامة0.

 %0من0رأس0ا�ال0ا�دفوع.5يوزع0من0البا²ي0بعد0ذلك0دفعة0او%ى0للمساهم-ن0s0تقل0عن0 -4

 .يوزع0بعد0ذلك0البا²ي0عcى0ا�ساهم-ن0بوصفه0حصة0من0اsرباح0او0يحول0ا%ى0حساب0اsرباح0ا�بقاة0 -5

اع8ه400يجوز0بقرار0من0مجلس0اsدارة0،توزيع0ارباح0دورية0تخصم0من0اsرباح0السنوية0ا�حددة�0ي0الفقرة0 -6

  .!،وفقا0للقواعد0ا�نظمة0لذلك0الصادرة0من0الجهات0ا�ختصة

  

  

  

واذ!يعرب!مجلس!اQدارة!عن!شكره!وتقديره!لعمMء!الشركة!الكرام!ع�ى!ما!يولونه!اياها!من!ثقة!

!ا% !فان ،! !الذين!غاليه ،! !ا%ساهم�ن !للسادة ،! !وامتنانه !شكره !خالص !يقدم !ان !يسره جلس!،

يلعبون!دورا!اساسيا!،!(ي!تطوير!الشركة!و!جعلها!رائدة!(ي!سوق!التأم�ن!(ي!ا%ملكة!.كما!يحرص!

!جهودهم!ا%خلصة! !ع�ى !العامل�ن!ف§&ا !الشركة!وكافة !Qدارة !وتقديره !يع-,عن!شكره ا%جلس!ان

  ��!اسفرت!عن!تحقيق!!انجازات!متم�¥ة!،ومتواصلة!باذن!هللا.طوال!هذه!الف=,ة!،وال
 


