
 
 
 

 
 
 

 

 اإلدارة مجلس تقرٌر
 

  م2016 للسنة المالٌة
 
 

 

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

 البسام PKF  الخارجٌٌن الحسابات مدققً قبل من المدققة المالٌة القوائم به مرفقا   ، م10/06/6104 حتى م10/10/6104 بٌن

 عن بها المرفقة اإلٌضاحاتمع  مكتب عبد العزٌز عبدهللا النعٌم محاسبون ومراجعون قانونٌونالمحاسبون المتحالفون و والنمر

 . المذكورة الفترة

 عرض لىإ باإلضافة المالً، ومركزها م6104 المالٌة السنة خالل وعملٌاتها الشركة لنشاط عرضا   التقرٌر هذا ٌتضمن

 . الشركة أعمال على المؤثرة العوامل

ومؤسسة النقد لى األنظمة واللوائح التنفٌذٌة السارٌة والصادرة عن مجلس هٌئة السوق المالٌة إ ٌصدر هذا التقرٌر إستنادا  

من الئحة حوكمة ( 7( من قواعد التسجٌل واإلدراج والمادة التاسعة )65وباألخص المادة السابعة والعشرٌن )العربً السعودي 

 الشركات الصادرة عن هٌئة سوق المال.
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 الشركة عن مقدمة -1

 وتارٌخ( 56/م) رقم الملكً المرسوم بموجب تأسست سعودٌة عامة مساهمة شركة وهً التعاونً للتأمٌن بروج شركة 1-1

 الموافق) هـ65/01/0267 وتارٌخ( 101) رقم الوزراء مجلس وقرار( م67/01/6116 الموافق) هـ66/01/0267

 قٌدها وتم الرٌاض، بمدٌنة( الضباب) جلوي بن مساعد بن عبدالعزٌز األمٌر شارع: الرئٌس مقرها وعنوان ،(م66/01/6116

 التأمٌن بمزاولة لها ومصرح ،(م64/10/6101 الموافق) هـ 01/16/0210 وتارٌخ( 0101661414) رقم التجاري بالسجل

 وتزاول ،(م67/13/6101 الموافق) هـ03/14/0210 وتارٌخ( 66/61013/ن م ت) رقم النقد مؤسسة ترخٌص بموجب

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

 باإلضافة العالقة، ذات جهات من لها المرخصة التالٌة الفروع خالل من السعودٌة العربٌة المملكة فً نشاطها الشركة تمارسو

 :المملكة مناطق معظم فً موزعةو تابعة مباشرة للشركة بٌع طةنق 11دد ع الى

 

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

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

 الخبر  جدة  الرٌاض – السلٌمانٌة

 10736 الخبر 0740. ب.ص  60260 جدة 526. ب.ص  00331 الرٌاض 30633. ب.ص

     

     المركبات مطالبات خدمة مركز

     التجاري البجعة مجمع

     العزٌز عبد بن سلطان األمٌر شارع

 الرٌاض – السلٌمانٌة

 00300الرٌاض  21775ص.ب. 

    

 

 

 والمنتجات الرئٌسٌة للشركة األنشطة -2

 والمنتجات الخدمات 2-1

 قد الشركة بأن علما  . الصحً التأمٌن( 6) العام التأمٌن( 0: )التالٌة ةٌالرئٌس التأمٌن أنشطة بمزاولة للشركة الترخٌص تم

 :ٌلً كما وهً التأمٌنٌة منتجاتها من لعدد النقد مؤسسة من ومؤقتة نهائٌة موافقات على اآلن حتى حصلت
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 المركبات تأمٌن 2-1-1

 للمركبات الشامل التأمٌن - أ

 "سبل مركبة" تأمٌن  - ب

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

 التأمٌن البحري والنقل البري 2-1-2

 الممتلكات تأمٌنات 2-1-3

 (الصواعق أو الحرٌق ضد) الممتلكات تأمٌن - أ

 الممتلكات أخطار جمٌع تأمٌن  - ب

 الطارئ الضرر تأمٌن - ت

 الهندسٌة التأمٌنات 2-1-4

 المقاولٌن أخطار جمٌع تأمٌن - أ

 التركٌب أخطار جمٌع تأمٌن  - ب

 المقاولٌن وآلٌات معدات تأمٌن - ت

 اآلالت تأمٌن  - ث

 اإللكترونٌة األجهزة تأمٌن - ج

 المبرد المخزون تلف تأمٌن - ح

 اآلالت عطل عن الناتجة األرباح خسارة تأمٌن - خ

 ضغط ووعاء مرجل أمٌنت - د

 العامة الحوادث تأمٌنات 2-1-5

 العامة المسؤولٌة تأمٌن - أ

 األمانة خٌانة تأمٌن  - ب

 النقد تأمٌن  - ت

 الشخصٌة الحوادث تأمٌن - ث

 العمال عن التعوٌض تأمٌن - ج

 الصحٌة المهن مزاولة أخطاء تأمٌن - ح

 تأمٌن السفر - خ

 منجات( 4تأمٌنات ضمانات المركبات المتنوعة )عدد  - د
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 (Group Term Life) للمجموعات الحٌاة على التأمٌن 2-1-6

 التأمٌن الصحً 2-1-7

 يدتأمٌن الصحً الفر - أ

 مجموعاتللتأمٌن الصحً  - ب

  التشغٌلٌة القطاعات حسب الشركة إٌرادات إلجمالً تحلٌل  2-2

 أقساط إجمالً من التوالً على %34 و% 55 نسبته ما الصحً وتأمٌن المركبات تأمٌن أقساط بلغت م،6104 العام خالل

 الجدول وٌبٌن. المكتتبة األقساط إجمالً من% 11  نسبته ما األخرى التأمٌن أقساط شكلت حٌن فً ،(GWP) المكتتبة التأمٌن

 م:6104و  م6103م و 6102، م6101م، 6106 األعوام  خالل المكتتبة التأمٌن أقساط إجمالً التالً

 

 2012 2013 2014 2015 2016 البٌــــــــان

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

 167,346,570 137,559,211 218,273,810 288,372,505 238,501,613 تأمٌن المركبات

 21,393,520 92,591,087 104,372,765 97,637,168 147,366,420 تأمٌن الصحً

 19,608,914 17,661,108 17,038,507 14,207,682 8,677,028 تأمٌن البحري

 13,561,486 19,796,422 24,739,457 27,439,475 16,203,134 تأمٌن الممتلكات

 11,629,767 11,675,977 14,876,657 19,335,762 26,817,532 تأمٌنات أخرى

 233,540,257 279,283,805 379,301,196 446,992,592 437,565,727 المجموع

 
 

 م:6104الشركة لعام فً لقطاعات التشغٌلٌة اإلكتتاب لفٌما ٌلً نتائج 
 

 أخرى البحري الممتلكات صحً مركبات البٌــــــــان

 26,817,532 8,677,028 16,203,134 147,366,420 238,501,613 المكتتبة التأمٌن أقساط اجمالً

 9,434,431 1,864,767 2,062,829 144,499,763 230,340,020 مٌن المكتتبةصافً أقساط التأ

 6,458,087 2,207,208 2,536,682 140,047,077 247,507,542 المكتسبة التأمٌن أقساط صافً

 2,058,024 3,551,105 3,048,656 - 12,875,420 أخرى تأمٌن ٌراداتإ

 (2,627,580) 172,043 (4,882,992) (39,858,935) (167,433,959) المتكبدة المطالبات صافً

 (1,380,583) (783,616) (1,729,722) (14,389,768) (19,499,171) التأمٌن وثائق كتتابإ تكالٌف

 (122,146) (39,169) (84,601) (10,038,630) (1,786,448) أخرى إكتتاب مصارٌف

 4,385,802 5,107,571 (1,111,977) 75,759,744 71,663,384 اإلكتتاب )عجز( فائض 
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 التابعة والشركات الشركة إٌرادات إلجمالً جغرافً تحلٌل  2-3

 فروع أٌة تمتلك ال أنهاكما  م 10/06/6104فً  كماالعربٌة السعودٌة  المملكة فً تابعة شركات أو فروع أٌة الشركة تمتلك ال

 التالً الجدول وٌبٌن. لها جغرافً تحلٌل ٌوجد ال نهإف وبالتالً ،العربٌة السعودٌة المملكة أراضً خارج تابعة شركات أو

 :فً المملكة العربٌة السعودٌة الشركة إلٌرادات الجغرافً التحلٌل

 

 2012 2013 2014 2015 2016 البٌــــــــان

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

 42,121,820 88,198,254 141,618,515 217,268,589 142,468,524 المنطقة الغربٌة

 174,433,227 135,816,795 156,229,300 145,009,882 178,924,910 المنطقة الوسطى

 - 7,344,685 19,171,017 34,878,479 53,460,702 مالٌةالمنطقة الش

 16,985,210 29,042,528 38,129,390 33,495,341 36,860,451 المنطقة الشرقٌة

 - 18,881,543 24,152,974 16,340,301 25,851,140 المنطقة الجنوبٌة

 233,540,257 279,283,805 379,301,196 446,992,592 437,565,727 المجموع

 

محدودة المسؤولٌة البالغ رأس مالها  –% فً شركة ضمانات الخلٌج لخدمات التأمٌن 21لدى الشركة حصة بنسبة  2-3-1

ثالثة مالٌٌن لاير سعودي، وبالرغم من أن الشركة لدٌها تأثٌرا، فقد تم إعتبار هذا اإلستثمار كإستثمار فً شركة زمٌلة لعدم 

المالٌة والتشغٌلٌة للشركة الزمٌلة. وقد إنخفضت قٌمة هذا اإلستثمار البالغ قٌمته ممارسة الشركة أي سٌطرة على السٌاسات 

لاير سعودي وهً تمثل حصة شركة  5360306لاير سعودي، أي بمبلغ  2200266لاير سعودي الى  006110111اإلسمٌة 

 م.11/17/6104فً  الشركة الزمٌلة )غٌر المدققة( كما حساباتروج من خسائر شركة ضمانات الخلٌج، طبقا لب

 

 والتوقعات المستقبلٌة الهامة التطورات -3

 م2116أهم التطورات خالل العام   3-1

 القادمة للدورةوإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ,م 09/03/2016بتارٌخ  للشركة العادٌة العامة الجمعٌة اجتماع انعقاد 

 اإلدارة مجلس رئٌس تعٌٌنو م16/11/6107 فً تنتهً سنوات ثالث ولمدة الجمعٌة إنعقاد تارٌخ من بدأت التً

 المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس بها قام التً األعمال إجازة، والمجلس عن المنبثقة اللجان وتشكٌل المنتدب والعضو

 .الجمعٌة إنعقاد تارٌخ حتى م10/06/6103 فً دورته إنتهاء تارٌخ من عنه
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 )تابع(والتوقعات المستقبلٌة  الهامة التطورات -3

 م )تابع(2116أهم التطورات خالل العام   3-1

 م60/11/6104 الموافق هـ06/14/0215 بتارٌخ)الشركة الزمٌلة(  التأمٌن لخدمات الخلٌج ضمانات شركة حصول 

 سنوات ثالث لمدة وذلك التأمٌنٌة المطالبات تسوٌة نشاط مزاولة تصرٌح على السعودي العربً النقد مؤسسة من

 .م60/11/6104 الموافق هـ06/14/0215 تارٌخ من إعتبارا  

 والتأمٌن العام التأمٌن فرعً فً التأمٌن نشاط بمزاولة من قبل مؤسسة النقد العربً السعودي الشركة تصرٌح جدٌدت 

 بتارٌخ تنتهً سنوات ثالث ولمدة م61/11/6104 الموافق هـ02/14/0215 تارٌخ من إعتبارا   وذلك الصحً

 .م06/16/6107 الموافق هـ01/14/0221

  منتج( 06) عشر إثنا علىالنهائٌة  مؤسسة النقد العربً السعودي موافقةم على 16/13/6104حصول الشركة بتارٌخ 

 .التأمٌنٌة الشركة منتجات من

 لعدم نظرا   م11/13/6104 الموافق هـ64/15/0215 بتارٌخ كان والذي العادٌة العامة الجمعٌة اجتماع انعقاد عدم 

 .القانونً النصاب إكتمال

  التعوٌض تأمٌن منتج علىالنهائٌة  مؤسسة النقد العربً السعودي موافقةم على 01/13/6104حصول الشركة بتارٌخ 

 .العمال عن

 وتقرٌر المالٌة والقوائم اإلدارة مجلس والموافقة على تقرٌر م31/05/2016 بتارٌخ العادٌة العامة الجمعٌة إنعقاد 

 وباقً البنود. م2015 المالٌة السنة عن الحسابات مراجعً

  السفر تأمٌن منتجالنهائٌة على  مؤسسة النقد العربً السعودي موافقةم على 16/14/6104حصول الشركة بتارٌخ 

 .الدولً

 بدرجة إئتمانً تصنٌف علىم 12/16/6104الشركة بتارٌخ  حصول Baa2 مستقرة توقعات مع للتأمٌن المالٌة للقوة 

 التصنٌف أن الوكالة وأوضحت. قبلهم من الصادر الصحفً لإلعالن وفقا( Moody’s) مودٌز وكالة من للتصنٌف

 تقدٌم خالل من جٌدة سمعة أسست الحجم متوسطة تأمٌن كشركة المحلٌة السوق فً الشركة مكانة ٌعكس الممنوح

 ورسملة ربحٌة فً األخٌر التحسن الى باإلضافة نسبٌا   الجٌدة الشركة أصول جودة أٌضا تعكس كما جٌدة، خدمات

 النظرة نكما أ .م6103 العام فً أولوٌة حقوق أسهم إصدار طرٌق عن% 76 بنسبة المال رأس زٌادة بعد الشركة

 رسملتها مستوٌات على للتأمٌن بروج شركة تحافظ بأن( Moody’s) مودٌز وكالة توقعات تعكس للتصنٌف المستقرة

 .السوقٌة حصتها على محافظتها الى باإلضافة المتحسنة وربحٌتها
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 والتوقعات المستقبلٌة )تابع( الهامة التطورات -3

 م )تابع(2116أهم التطورات خالل العام   3-1

  الصحً التأمٌن منتجالنهائٌة على  مؤسسة النقد العربً السعودي موافقةم على 06/16/6104حصول الشركة بتارٌخ 

 العربٌة المملكة إلى زٌارة تأشٌرة على بالحصول والراغبٌن الزائرٌن األفراد بتأمٌن خاص منتج) للزائرٌن

 .(السعودٌة

  لمدة الصحً الضمان لمجلس العامة األمانة لدى السنوي التأهٌل تجدٌدم على 10/16/6104حصول الشركة بتارٌخ 

 .هـ63/00/0216 بتارٌخ تنتهً سنة

 
 وقطاع التأمٌن ألعمال الشركةالتوقعات المستقبلٌة   3-2

 الء وتلبٌة اإلستمرار فً سٌاسة التوسع االفقً من خالل زٌادة عدد نقاط البٌع للوصول الى أكبر عدد ممكن من العم

 إحتٌاجاتهم التأمٌنٌة، والتركٌز على منتجات التأمٌنٌة الخاصة باألفراد بمختلف أنواعها.

  تعامالت معهم باإلضافة الى إطالق عملٌات البٌع عبر التأمٌن وزٌادة الفتح قنوات بٌع جدٌدة مع وسطاء ووكالء

 الموقع اإللكترونً للشركة.

 العامة وتأمٌنات  المسؤولٌاتالحوادث وضمن تأمٌنات تستهدف األفراد متعددة منتجات جدٌدة وترخٌص طوٌر ت

 ا.لضمان أفضل خدمة ممكنة لعمالئن وذلك لألجهزة اإللكترونٌةدد مالضمان الم

  من خالل بناء تطبٌقات جدٌدة وتقارٌر ألٌة إضافٌة تساعد  داخل الشركةالمعلومات تقنٌة تحسٌن وتطوٌر أنظمة

 الشركة فً إتخاذ القرارات المناسبة.

 

 المخاطر إدارة -4

تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة فً مجموعة من السٌاسات واإلجراءات والوسائل الرقابٌة المقررة التً تستخدم 

الهٌكل التنظٌمً الحالً لتحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة. تتركز فلسفة الشركة فً قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة 

 قة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة مـن مجلس اإلدارة. والتً تتوافق مع الخطة اإلستراتٌجٌة المتعل

 هٌكل إدارة المخاطر

 تم تأسٌس هٌكل تنظٌمً محكم داخل الشركة لتحدٌد وتقٌٌم ومتابعة ومراقبة المخاطر.

 مجلس اإلدارة 

اإلستراتٌجٌات إن مجلس اإلدارة هو الجهة العلٌا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حٌث ٌقوم بتقدٌم التوجٌه وإعتماد 

 حددة للشركة .والسٌاسات لتحقٌق األهداف الم
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 )تتمة( المخاطر إدارة -4

 اإلدارة العلٌا

اإلدارة العلٌا مسؤولة عن العملٌات الٌومٌة من أجل تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة ضمن سٌاسة محددة مسبقا  من قبل 

 الشركة بشأن قبول المخاطر.

 المخاطرو لجنة إدارة  لجنة المراجعة

المراجعة الداخلٌة والتً تقوم بالتأكد المخاطر وإدارة ٌتم تدقٌق عملٌات إدارة المخاطر داخل الشركة سنوٌا  من قبل إدارة 

المراجعة الداخلٌة ببحث نتائج كافة المخاطر وإدارة من كفاٌة اإلجراءات ومن اإللتزام بهذه اإلجراءات. تقوم إدارة 

 .إدارة المخاطر ولجنة المراجعةلجنة  العلٌا، وتقدٌم تقرٌر بالنتائج والتوصٌات مباشرة إلى عملٌات التقوٌم مع اإلدارة

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

 وعملٌاتها الشركة بنشاط المتعلقة المخاطر 4-1

 تجدٌدها وعدم الالزمة والشهادات والتصارٌح التراخٌص على الحصول عدم 

 المؤهلٌن األشخاص تعٌٌن على والقدرة رئٌسٌٌن  موظفٌن على عتماداإل 

  السعودة بمتطلبات لتزاماإلعلى عدم القدرة 

 التأمٌن قطاع فً مؤهلة محلٌةفنٌة  كوادر توفر محدودٌة 

 مقنعة استثمارٌة عوائد تحقٌق على القدرة عدم 

 السٌولة مخاطر 

 مخاطر الشركة الزمٌلة 

 الطبً والتأمٌن المركبات تأمٌن أعمال على والتركٌز التأمٌن أعمال مخاطر 

 التأمٌن إعادة مخاطر 

 المعلومات وتقنٌة التشغٌل بأنظمة المتعلقة المخاطر 

 للعمالء ئتماناإل مخاطر   

 التشرٌعٌة والبٌئة بالقطاع الصلة ذات المخاطر 4-2

 التنفٌذٌة والئحته التعاونً التأمٌن شركات على الرقابة نظام 

 المالءة متطلبات 

 التأمٌن أنشطة مزاولة ترخٌص سحب خطر 

 التعاونً الصحً الضمان مجلس بأنظمة التقٌد 

 التأمٌن والمنافسة سوق نمو 
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 محدودٌة البٌانات التارٌخٌة للسوق فً بعض المنتجات التأمٌنٌة 

 القائمة الموافقات وتجدٌد جدٌدة منتجات لطرح الالزمة الموافقات على الحصول 

 مخاطر الكوارث غٌر المتوقعة 

 مخاطر المتعلقة باألوضاع اإلقتصادٌة وتأثٌرها على قطاع التأمٌن 

 األسعار فً التحكم عدم مخاطر 

بعض اإلجراءات والطرق المتبعة للتقلٌل من  63م فً اإلٌضاح رقم 6104ولقد تضمنت البٌانات المالٌة السنوٌة للشركة للعام 

 ومخاطر السٌولة، ومخاطر اإلئتمان، ومخاطر التأمٌن، إعادة ومخاطر التأمٌن، مخاطرالمخاطر التً تتعرض لها الشركة من 

 ، ومخاطر أسعار السوق.نبٌةاألج العمالتأسعار الفائدة، ومخاطر
 

 ملخص المعلومات المالٌة للشركة -5

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

 م.6104م و 6103، م6102، م6101 ،م6106 لألعوام دٌسمبر 10 فً المنتهٌةو الخمس األخٌرة المالٌة

 

 المتبعة المحاسبة معاٌٌر 5-1
 

 ولٌس الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌة للمعاٌٌر وفقا   المالٌة القوائم تم إعداد أنه إلى إنتباه لفت الخارجً المراجع تقرٌر فً ورد

 ونظرا  . السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌنالمتعارف علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة الصادرة عن الهٌئة  المحاسبة لمعاٌٌر طبقا  

لقٌام الشركة بتطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة منذ تأسٌسها فإن هذا األمر ال ٌتطلب إعداد خطة لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة عمال  

( 0/161/04م وخطاب هٌة السوق المالٌة رقم )ص/06/6/6103( تارٌخ 0/06610/03بتعمٌم هٌئة السوق المالٌة رقم )ص/

 لمعاٌٌر التحول مواكبة عن اإلفصاح بشأنم 60/16/6104م. كما وأنه وفقا لتعمٌم هٌئة سوق المال بتارٌخ 01/0/6104تارٌخ 

  قوائمها أن عنم على موقع السوق المالٌة السعودٌة )تداول( 66/16/6104فقد قامت الشركة باإلعالن بتارٌخ  الدولٌة المحاسبة

 تطبٌق إثر المالٌة القوائم على أثار أي ٌوجد ال وبالتالً التأسٌس، منذ وذلك( IFRS) الدولٌة المحاسبة للمعاٌٌر طبقا معدة المالٌة

 .المعاٌٌر هذه
 

 

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

 

 

 

 

 



                                                                                            التعاونً للتأمٌن بروج شركة

6104 للعام اإلدارة مجلس تقرٌر  

 

 10 

 

 المركز المالً، قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدٌةقائمة  5-2

 قائمة المركز المالً )لاير سعودي(

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 

      موجودات عملٌات التأمٌن

 91,892,413 129,530,428 222,083,443 346,197,660 460,051,728 استثمارات ونقد لدى البنوك

 31,743,493 27,750,263 38,905,474 46,988,000 38,215,596 ذمم مدٌنة ، صافٌة

 73,223,739 94,193,780 94,716,382 157,036,475 148,901,245 موجودات أخرى

 196,859,645 251,474,471 355,705,299 550,222,135 647,168,569 مجموع موجودات عملٌات التأمٌن

      موجودات المساهمٌن

 68,411,209 69,904,917 72,202,119 190,935,585 205,500,951 لدى البنوكاستثمارات ونقد 

 13,110,708 13,157,101 13,243,810 25,337,805 25,399,070 ودٌعة نظامٌة

 836,300 261,032 17,036,361 34,724,443 108,365,056 موجودات أخرى

 82,358,217 83,323,050 102,482,290 250,997,833 339,265,077 مجموع موجودات المساهمٌن

 279,217,862 334,797,521 458,187,589 801,219,968 986,433,646 مجموع الموجودات

      مطلوبات عملٌات التأمٌن

 24,309,413 21,968,981 19,765,059 17,981,967 17,198,491 والتأمٌن الدائنة ذمم معٌدي التأمبن

 157,411,875 214,359,746 300,737,293 473,112,918 484,708,558 احتٌاطات فنٌة

 15,138,357 15,145,744 35,202,941 59,127,250 145,261,520 مطلوبات أخرى

 196,859,645 251,474,471 355,705,299 550,222,135 647,168,569 مجموع مطلوبات عملٌات التأمٌن

      مطلوبات وحقوق المساهمٌن

 15,138,717 12,841,894 12,492,199 17,959,919 24,199,610 مطلوبات المساهمٌن

 67,219,500 70,481,156 89,990,091 233,037,914 315,065,467 حقوق المساهمٌن

 82,358,217 83,323,050 102,482,290 250,997,833 339,265,077 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمٌن

 279,217,862 334,797,521 458,187,589 801,219,968 986,433,646 مجموع المطلوبات
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 (سعودي لاير) الدخل قائمة

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 

      التأمٌن عملٌات نتائج قائمة

 233,540,257 279,283,805 379,301,196 446,992,592 437,565,727 المكتتبة التأمٌن أقساط اجمالً

 138,891,716 172,260,231 273,903,097 331,915,751 398,756,596 المكتسبة التأمٌن أقساط صافً

 اٌراداتعموالت إعادة تأمٌن و

 14,080,635 20,658,530 23,274,196 41,185,742 21,533,205 أخرى تأمٌن

 2,933,196 1,169,181 6,231,091 4,812,089 1,356,851 أخرى إٌرادات

 155,905,547 194,087,942 303,408,384 377,913,582 421,646,652 االٌرادات مجموع

 (106,410,851) (130,216,178) (174,196,827) (227,633,410) (201,766,880) المدفوعة المطالبات اجمالً

 (118,694,598) (118,494,914) (197,934,788) (255,161,826) (214,631,423) المتكبدة المطالبات صافً

 (20,680,763) (22,854,674) (31,456,161) (34,650,263) (37,782,860) التأمٌن وثائق اكتتاب تكالٌف

 (34,252,907) (45,406,954) (51,504,883) (51,773,288) (68,907,797) أخرى مصارٌف

 (173,628,268) (186,756,542) (280,895,832) (341,585,377) (321,322,080) والمصارٌف التكالٌف مجموع

 حصة بعد الفائض صافً

 - 733,140 2,251,255 3,632,820 10,032,457 المساهمٌن

 - 733,140 2,984,395 6,617,215 14,339,519 الفترة نهاٌة المتراكم الفائض

      المساهمٌن دخل قائمة

 2,356,722 3,035,982 1,962,974 2,775,149 3,556,755 واخرى استثمارات اٌرادات

  صافً من المساهمٌن حصة

 (17,722,721) 6,598,260 20,261,297 32,695,385 90,292,115 (العجزالفائض )

 (3,634,308) (4,596,704) (4,558,834) (7,235,625) (11,058,900) وادارٌة عمومٌة مصروفات

 (19,000,307) 5,037,538 17,665,437 28,234,909 82,789,970  (خسارة)ال الربح صافً

      المششرات المالٌة الرئٌسةاال

 %75.7 %71.2 %85.7 %86.2 88.7% معدل اإلحتفاظ

 %85.5 %68.8 %72.3 %76.9 53.8% معدل الخسارة، صافً

 28.2% 27.9% 20.4% 13.5% 22.9% معدل المصارٌف

 113.7% 96.7% 92.7% 90.4% 76.7% معدل المركب
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 النقدٌة )لاير سعودي(التدفقات 

 
 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016

التأمٌن لعملٌات النقدٌة التدفقات قائمة  

 األنشطةصافً النقد من 
 التشغٌلٌة

135,285,092 01302160736 7507450234 41,034,911 56,676,781 

من صافً النقد )المستخدم فً( 
 األنشطة االستثمارٌة

(59,700,920) (04003660702)  (6307100246)  309,125 (8,446,284) 

صافً النقد المستخدم فً 
 األنشطة التموٌلٌة

(17,511,780) (0206120645)  (002670631)  (3,655,197) (62,496) 

النقدٌة وشبه النقدٌة فً نهاٌة 
 السنة

209,890,732 03006060121 07600150041 121,530,428 83,841,589 

للمساهمٌن النقدٌة التدفقات  

 ( منالمستخدم فً)صافً النقد 
 األنشطة التشغٌلٌة

(2,273,161) (0107010676)  (607160361)  (3,421,589) (2,648,523) 

)المستخدم فً(  من صافً النقد
 األنشطة االستثمارٌة

26,647,574 (5400610566)  506560425 (20,580,559) 3,077,477 

األنشطة  صافً النقد من
 التموٌلٌة

17,511,780 06702130631 002670631 3,655,197 62,496 

النقدٌة وشبه النقدٌة فً نهاٌة 
 السنة

103,520,629 4004120214 0706710635 13,523,880 33,870,831 

      المششرات المالٌة الرئٌسةاال
نسبة مقبولٌة األصول من 

 إجمالً األصول
%92.9 7620%  6626%  6123%  6620%  

%05126 256.7% نسبة هامش المالءة المحققة  2126%  0426%  2222%  
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 التشغٌلٌة النتائج فً الجوهرٌة الفروقات  5-3
 

  السابق، وذلك للعام لاير  28,234,909لاير، مقابل  82,789,970 العام الحالًالزكاة خالل  بعدبلغ صافً الربح

 %.193.2بارتفاع قدره 

  السابق. للعاملاير  1.22لاير، مقابل  3.31 العام الحالًبلغت ربحٌة السهم خالل 

  لعام السابق، للاير   233,037,914لاير، مقابل 315,065,467 العام الحالًبلغ إجمالً حقوق المساهمٌن خالل

 %.35.2وذلك بارتفاع قدره 

  اإلرتفاع فً فائض اإلكتتاب بنسبة  العام السابق إلىمع مقارنة  العام الحالًخالل  فً اإلرباحٌعود سبب االرتفاع

% ال سٌما فً قطاع تأمٌن الصحً حٌث إرتفعت 20.1% نتٌجة إرتفاع صافً األقساط المكتسبة بنسبة 109.5

% 15.8%. كما ٌعود السبب أٌضا الى إنخفاض صافً المطالبات المتكبدة بنسبة 72.5األقساط المكتسبة بنسبة 

 %.29.0تأمٌن المركبات حٌث إنخفضت صافً المطالبات المتكبدة بنسبة  السٌما فً قطاع

 ( بلغ إجمالً أقساط التأمٌن المكتتبةGWP خالل )446,992,592لاير، مقابل  437,565,727الحالً  العام 

 %. 2.1قدره  نخفاضلاير للعام السابق، وذلك با

 ( بلغ صافً أقساط التأمٌن المكتتبةNWP خالل )385,507,378لاير، مقابل  388,201,810ً الحال العام  

 %. 0.7لاير للعام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 

  بلغ معدل اإلحتفاظ(Retention ratio) للعام السابق% 86% مقابل 89الحالً  خالل العام. 

  للعام السابقلاير  255,161,826لاير، مقابل  214,631,423الحالً  العامبلغ صافً المطالبات المتحملة خالل 

 %. 15.8قدره  انخفاضوذلك ب

 وذلك للعام السابقلاير  74,352,023لاير، مقابل  155,804,524الحالً  بلغ صافً فائض اإلكتتاب خالل العام ،

 %.109.5بإرتفاع قدره 

 الحالً  العام بلغ فائض عملٌات التأمٌن مخصوما  منها عائد استثمارات حملة الوثائق )نتائج العملٌات التشغٌلٌة( خالل

 %. 176.2، وذلك بارتفاع قدره  لاير للعام السابق 36,328,205لاير، مقابل  100,324,572

  ًلاير للعام  4,473,249أرباح لاير، مقابل  529,741الحالً  العاماستثمارات حملة الوثائق خالل أرباح بلغ صاف

 لاير. 4,329,611بسبب أعباء إنخفاض القٌمة التً سجلت بقٌمة  % 88.1قدره ، وذلك بإنخفاض السابق

  لاير   2,775,149لاير، مقابل  3,556,755الحالً  العامبلغ صافً أرباح استثمارات أموال المساهمٌن خالل

 %. 28.2، وذلك بارتفاع قدره  للعام السابق
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  المستحقة النظامٌة المدفوعات  5-4

 :م6104لعام عن اٌبٌن الجدول التالً بٌان بقٌمة المدفوعات النظامٌة المدفوعة والمتوجب دفعها على الشركة 

 المالحظات القٌمة ) لاير سعودي( وصف المدفوعات النظامٌة

 6105سوف تدفع خالل العام  8,179,358 مخصص الزكاة –مصلحة الزكاة والدخل 

 بالكامل سدادهاتم  827,379 ضرٌبة إستقطاع –مصلحة الزكاة والدخل 

 بالكامل سدادهاتم  2,412,546 إشتراكات - التأمٌنات اإلجتماعٌة

 بالكامل سدادهاتم  2,128,501 تكالٌف اإلشراف والتفتٌش – مؤسسة النقد العربً السعودي

 بالكامل سدادهاتم  1,473,665 أتعاب اإلشراف – مجلس الضمان الصحً التعاونً

 

 األرباح توزٌع فً الشركة سٌاسة -6

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

 :التالً الوجه على المساهمٌن ارباح عتوز

 .المقررة الدخل ةبوضرٌ الزكاة تجنب .0

 متى التجنٌب هذا وقف العادٌة العامة للجمعٌة وٌجوز ، نظامً حتٌاطًإ لتكون الصافٌة رباحاأل من%( 61) ٌجنب .6

 .المدفوع المال سأر جمالًإ المذكور االحتٌاطً بلغ

 لتكون الصافٌة السنوٌة رباحاأل من مئوٌة نسبة تجنب ان دارةاإل مجلس اقتراح على بناءا   العادٌة العامة للجمعٌة .1

 . العامة الجمعٌة تقررها معٌنة غراضأ او لغرض وتخصٌصه ضافًإ حتٌاطًإ

 .المدفوع المال سأر من%( 3)عن تقل ال للمساهمٌن ولىأ دفعة ذلك بعد الباقً من ٌوزع .2

 .المبقاة رباحاأل حساب الى ٌحول وأ االرباح فً كحصة المساهمٌن على ذلك بعد الباقً ٌوزع .3

 اعاله الواردة( 2) الفقرة فً المحددة السنوٌة االرباح من تخصم دورٌة ارباح توزٌع دارةاإل مجلس من بقرار ٌجوز .4

 .المختصة الجهات من والصادرة لذلك المنظمة للقواعد وفق

 اإلفتتاحٌة  م أي توصٌة بخصوص توزٌع أرباح بسبب أن قائمة حقوق المساهمٌن6104لم ٌصدر من مجلس اإلدارة خالل العام 

 .متراكمةخسائر م كانت تتضمن 6104فً بداٌة العام 
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 كبار المساهمٌن -7

  م:10/06/6104المساهمٌن ونسبة تملك كل منهم فً أسهم الشركة كما فً أسماء كبار  ٌبٌن الجدول أدناه

 نسبة الملكٌة عدد األسهم المملوكة الجنسٌة المساهم إسم 

 %28.50 7,125,000 الكوٌت شركة الخلٌج للتأمٌن 0

 %5.00 1,250,000 السعودٌة المتحدة ناغً عبدالوهاب محمد ٌوسف شركة 2

 %5.00 1,250,000 السعودٌة ةالمحدود الطبٌه الخلٌج شركة 3

 %5.00 1,250,000 السعودٌة الصناعٌة المحدودة البترجى مجموعة شركة 4

 %4.51 1,126,923 السعودٌة ناغً محمد ٌوسف ٌاسر 5

 %3.00 5310111 السعودٌة ناغً محمد ٌوسف ٌاسر لصاحبها التجارٌة سقاله مؤسسات 6
 

 

 

 

 اإلدارة مجلس -8

 اإلدارة مجلس تكوٌن 8-1

 المساهمة الشركات وأسماء اإلدارة مجلس أعضاء تصنٌف التالً الجدول وٌبٌن أعضاء( 5) سبعة من ٌتألف مجلس اإلدارة

 :إدارتها مجلس فً عضو اإلدارة مجلس عضو ٌكون التً
 

 
  العضوٌة تصنٌف اإلدارة مجلس عضو إسم

 مجلس أعضاء ٌشغل التً المساهمة الشركات أسماء

 عضوٌتها اإلدارة

 ٌوجد ال تنفٌذي غٌر - اإلدارة مجلس رئٌس ناغً محمد ٌوسف ٌاسر 1

 تنفٌذي الحسن العزٌز عبد سعود خالد 2

 شركة الخلٌج للتأمٌن )الكوٌت(

 للتأمٌن )البحرٌن( الكوٌتٌة البحرٌنٌة الشركة

 )األردن( للتأمٌن العربً الشرق شركة

 )مصر(للتأمٌن  المصرٌة العربٌة المجموعة شركة

 تنفٌذي غٌر السالمونً حسن عطٌة رأفت 3

 للتأمٌن )مصر( المصرٌة العربٌة المجموعة شركة

 حٌاة )مصر( -التكافلً للتأمٌن المصرٌة الشركة

 ممتلكات )مصر( -التكافلً للتأمٌن المصرٌة الشركة

 شركة الخلٌج للتأمٌن وإعادة التأمٌن )الكوٌت(

 ٌوجد ال تنفٌذي غٌر بترجً إبراهٌم محمد إبراهٌم 4

 شركة المملكة القابضة مستقل السٌد حسن علً عادل 5

 ٌوجد ال مستقل الراشد محمد فهد العزٌز عبد 6

 مستقل البسام محمد بسام زٌاد 7
 شركة مكة لإلنشاء والتعمٌر

 شركة مكٌن السعودٌة

 0-6نتخبت أعضاء مجلس اإلدارة المذكورٌن فً البند رقم إم إنعقدت الجمعٌة العامة العادٌة و17/11/6104بتارٌخ  8-1-1

م، وحٌث أنه لم ٌتقدم للترشح لعضوٌة مجلس اإلدارة 16/11/6107للدورة القادمة التً تمتد لمدة ثالث سنوات تنتهً بتارٌخ 

ال ٌعتبر هناك وبالتالً ه، إنتخابهم كما ذكر أعال فقد تمفً الفترة التً حددتها الشركة سابقا  إال األعضاء السبعة السابقٌٌن 

 تغٌٌرات جدٌدة فً عضوٌة مجلس اإلدارة.
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 الشركة دٌن وأدوات أسهم فً القصر وأوالدهم وأزواجهم اإلدارة مجلس ألعضاء أو ملكٌة تعود مصلحة ألي وصف 8-2

 أسهم فً المباشرة وغٌر المباشرة القصر وأوالدهم وأزواجهم اإلدارة مجلس أعضاء ملكٌة أو مصلحة ٌبٌن التالً الجدول إن

 :تملَكها اإلدارة مجس أعضاء على النظام ٌوجب التً الضمان أسهم فٌها بما الشركة دٌن وأدوات

 الملكٌة أو  إسم من تعود له

 المباشرة وغٌر المباشرة المصلحة

 نهاٌة العام بداٌة العام

 نسبة التغٌٌر صافً التغٌٌر
 عدد األسهم

أدوات 

 الدٌن
 عدد األسهم

أدوات 

 الدٌن

 - - ال ٌوجد 4,376,923 ال ٌوجد 4,376,923 ٌاسر ٌوسف محمد ناغً

 - - ال ٌوجد 1,923 ال ٌوجد 1,923 خالد سعود عبد العزٌز الحسن

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

 - - ال ٌوجد 1,251,000 ال ٌوجد 1,251,000 إبراهٌم محمد إبراهٌم بترجً

 - - ال ٌوجد 1,923 ال ٌوجد 1,923 عادل علً حسن السٌد

 - - ال ٌوجد 1,923 ال ٌوجد 1,923 الراشد محمد فهد العزٌز عبد

 - - ال ٌوجد 1,923 ال ٌوجد 1,923 زٌاد بسام محمد البسام
 

  تكوٌن اإلدارة العلٌا 8-3

 الشركة أعمال وتسٌٌر إدارة فً وٌساعدهما، الرئٌس التنفٌذيو للشركة المنتدب العضو بقٌادة مهامها أداء على الشركة تعمل

وٌبٌن الجدول التالً أسماء ومناصب ومؤهالت كل من أعضاء اإلدارة  العلٌا التنفٌذٌة اإلدارة أفراد من مصغر فرٌق الٌومٌة

 العلٌا بالشركة:

 المشهالت العلمٌة المنصب سماال 

 الرئٌس التنفٌذي سامر كنج 1
وىرثريذج في انىالياخ انمتحذج  –إدارج األعمال مه جامعح كانيفىرويا  تكانىريىس في

 و.1991األمريكيح عاو 

 المدٌر المالً سعدسامر أحمد  2

تكانىريىس في إدارج األعمال )تخصص محاسثح وتمىيم( مه انجامعح انهثىاويح في 

 و.2003تيروخ، نثىان عاو 

( في IMAانمحاسثييه اإلدارييه )( مه جمعيح CMAشهادج محاسة إداري معتمذ )

 و.2002انىالياخ انمتحذج األمريكيح عاو 

 المدٌر الفنً سٌد رٌاض رضوي 3
 و.1992تكانىريىس في انعهىو مه جامعح تىوجاب في تاكستان عاو 

 و.2004( في تريطاويا عاو ACIIزمانح انمعهذ انقاوىوي نهتأميه )

 و.1925تكانىريىس في انهىذسح انمذويح مه انجامعح انتكىىنىجيح في تغذاد، انعراق عاو  المعلوماتمدٌر تقنٌة  خالد محمد أبو شعر 4

5 
عبد العزٌز عبدهللا 

 خمٌس
 مدٌر الموارد البشرٌة 
 والشؤون اإلدارٌة

عبدالعزٌز فً جدة عام  الملك جامعة من( عامة إدارة قسم) العلوم فً بكالورٌوس
 م.2003

 وأدوات أسهم فً القصر وأوالدهم وأزواجهم ألعضاء اإلدارة العلٌا مباشرة وغٌر مباشرة مصلحة أو ال توجد أي ملكٌة 8-3-1

 .الشركة دٌن

 

 



                                                                                            التعاونً للتأمٌن بروج شركة

6104 للعام اإلدارة مجلس تقرٌر  

 

 17 

 أو اإلدارة مجلس ألعضاء جوهرٌة مصلحة فٌه توجد كانت أو وتوجد فٌه طرفا الشركة تكون عقد بأي تتعلق معلومات 8-4

 طرف ذي عالقةمنهم أو  بأي  عالقة ذي شخص أي

 افٌه توجد كانت أو وتوجد افٌه طرفا   الشركة كانت م العقود والعملٌات الت2016ً المالً العام خاللٌبٌن الجدول التالً 

 منهم: باي عالقة ذي شخص يأل او ادارة مجلس عضاءمباشرة أو غٌر مباشرة أل جوهرٌة مصلحة

 

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

وذلك إن إستمرت فً خاصة وسٌتم عرضها على المساهمٌن للتصدٌق علٌها والترخٌص بها لعام قادم فً الجمعٌة العامة المقبلة 

فً الجمعٌة والترخٌص بها لعام قادم م 2015مت المصادقة على األعمال المماثلة عن العام مع العلم بأنه تتعاقدها مع الشركة، 

 .م31/05/2016العامة العادٌة التً إنعقدت بتارٌخ 

 

 

 

 العقدمدة  طبٌعة العقد طرف العقد إسم عضو مجلس اإلدارة
 إجمالً قٌمة العقد
 )لاير سعودي(

 طبٌعة المصلحة مع طرف العقد

 سقالة التجارٌة اتمشسس ٌاسر ٌوسف ناغً
تعدٌل على عقد  ملحق

 2015تأمٌن العام 
 مالك المشسسة 1,075,561 سنة واحدة

 ٌاسر ٌوسف ناغً
شركة ٌوسف محمد عبد الوهاب ناغً 

 المتحدة
 نسبة من الحصصا ٌملك فٌه 5,572,681 سنة واحدة مٌنأعقود ت

 ٌاسر ٌوسف ناغً
شركة المأمون عبر البحار لوساطة 

 التأمٌن
 تربط عالقة قرابة بالشركاء فٌها 3,375,914 سنة واحدة مٌنأعقد وساطة ت

 ٌاسر ٌوسف ناغً
شركة التموٌن العربً التجارٌة 

 المحدودة
 نسبة من الحصصا ٌملك فٌه 149,027 سنة واحدة مٌنأعقود ت

 نسبة من الحصصا ٌملك فٌه 703,092 سنة واحدة مٌنأعقود ت شركة التموٌن العربً لألطعمة ٌاسر ٌوسف ناغً

 تربط عالقة قرابة بالشركاء فٌها 34,616 سنة واحدة مٌنأعقود ت شركة رحال الوطنٌة للخدمات المحدودة ٌاسر ٌوسف ناغً

 تربط عالقة قرابة بالشركاء فٌها 12,066,488 سنة واحدة مٌنأعقود ت مشسسة حافل لنقل الحجاج ٌاسر ٌوسف ناغً

 تربط عالقة قرابة بالشركاء فٌها 390,926 سنة واحدة مٌنأعقود ت شركة األندلس لنقل الحجاج ٌاسر ٌوسف ناغً

 مالك المشسسة 29,230 سنة واحدة مٌنأعقود ت مشسسة دار البالغ زٌاد بسام البسام

 تربط عالقة قرابة بالشركاء فٌها 23,606 سنة واحدة مٌنأعقود ت التجارٌة البسام شركة زٌاد بسام البسام

 تربط عالقة قرابة بالشركاء فٌها 69,297 سنة واحدة مٌنأعقود ت شركة علً حسن السٌد وأبناشه للتجارة عادل علً السٌد

خالد سعود الحسن/ رأفت 
 عطٌة اللسالمونً

 شركة الخلٌج للتأمٌن 
عقود إعادة تأمٌن 

 + إتفاقٌات ختٌاريا
 1,859,842 سنة واحدة

 %28.5مساهم مشسس بنسبة 
 وأعضاء ممثلٌن عنها

 ال ٌنطبق
شركة صالح وعبد العزٌز أباحسٌن 

 المحدودة )مجموعة شركات(
 مساهم مشسس 6,004,669 سنة واحدة مٌنأعقود ت
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   اإلدارة مجلس إجتماعات 8-5

 :ٌلً لما وفقا فٌها الحضور سجل وكان إجتماعات أربعة م2016العام  خالل اإلدارة مجلس عقد

 الحضور نسبة م19/11/2116 م13/15/2116 م19/13/2116 م19/13/2116 اإلدارة مجلس أعضاء أسماء

     011% ناغً محمد ٌوسف ٌاسر

   X  53% الحسن العزٌز عبد سعود خالد

     011% السالمونً حسن عطٌة رأفت

     011% بترجً إبراهٌم محمد إبراهٌم

     011% السٌد حسن علً عادل

     011% الراشد محمد فهد العزٌز عبد

     011% البسام محمد بسام زٌاد

         حضر : Xلم ٌحضر : 
 

 كبار من لخمسة المدفوعةووأعضاء اللجان  اإلدارة مجلس عضاءأل دفعها المقترحو المدفوعة والتعوٌضات مكافأتال 8-6

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

 التفاصٌل
 (سعودي لاير)

 مجلس أعضاء
 المستقلٌٌن اإلدارة
 التنفٌذٌٌن وغٌر

 مجلس أعضاء
 التنفٌذٌٌن اإلدارة

أعضاء اللجان من 
غٌر أعضاء مجلس 

وأمٌن سر  اإلدارة
 المجلس

 المدراء كبار من خمسة
 من الشركة فً التنفٌذٌٌن

 التنفٌذي الرئٌس بٌنهم
 المالً والمدٌر

 603020111 620111 6210111 ٌوجد ال المدفوعة واألجور الرواتب

أو  المدفوعة البدالت والمصارٌف
 المستحقة

377,500 44,500 0110111 5660011 

 ال ٌنطبق ٌوجد ال 0610111 5610111 المقترحة النظامٌة المكافأة

 المرتبطة السنوٌة أو الدورٌة المكافأت
 المدفوعة باألداء

 003220111 ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال

  طوٌلة أو قصٌرة التحفٌزٌة الخطط
 األجل

 ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال

 0سٌارة عدد  ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال أخرى عٌنٌة مزاٌا

 أي عن اإلدارة أو أحد كبار التنفٌذٌٌن فً الشركة مجلس أعضاء أحد ابموجبه تنازل اتٌاتفاق أو ترتٌبات أي ٌوجد ال 8-6-1

 .تعوٌض أو راتب

 اإلدارة مجلس لجان -9

 لجنة التنفٌذٌة، اللجنة وهً فعال بشكل مهامه تأدٌة فً لمساعدته لجانخمسة  والقوانٌن لألنظمة طبقا اإلدارة مجلس شكل

 إدارة المخاطر.، ولجنة ، لجنة اإلستثماروالمكافأت الترشٌحات لجنة المراجعة،

 وأعضائها ورؤسائها أسماؤها ذكر مع أعاله، المذكورة اإلدارة مجلس لجان إلختصاصات مختصر وصف التالٌة الفقرات تقدم 

 .إجتماعاتها وعدد



                                                                                            التعاونً للتأمٌن بروج شركة

6104 للعام اإلدارة مجلس تقرٌر  

 

 19 

 التنفٌذٌة اللجنة 9-1

 واجبات إن. أعضاء ثالثة من مؤلفة تنفٌذٌة لجنة اإلدارة مجلس شكل للشركة األساسً النظام من( 61) المادة الى إستنادا

 :ٌلً كما هً التنفٌذٌة اللجنة ومسؤولٌات

 تنفٌذها على واإلشراف العمل وخطط للشركة الرئٌسة واألهداف الشاملة اإلستراتٌجٌة وضع. 

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

 .علٌها بالموافقة اإلدارة

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

 بها، والتصرف اإلستثمارات بشأن النهائٌة القرارات وإتخاذ وضعها، تم التً الخطٌة السٌاسة مع مالءمتها الى

 .الشركة إستثمارات أداء ومراقبة

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

 .علٌها بالموافقة اإلدارة لمجلس

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

 
 :السادة من التنفٌذٌة اللجنة وتتكون 

 اإلدارة مجلس فً العضوٌة  الصفة اإلسم

 غٌر تنفٌذي – رئٌس مجلس اإلدارة  التنفٌذٌة اللجنة رئٌس ناغً محمد ٌوسف ٌاسر

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

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

 

سدددجل  وكددداناإلدارة إجتماعدددات تزامندددا مدددع إجتماعدددات مجلدددس  أربعدددة م6104 المدددالً العدددام خددداللعقددددت اللجندددة التنفٌذٌدددة 

 .3-6البند كما هو مذكور فً  ألعضاء اللجنةالحضور 

 

 المراجعة لجنة 9-2

 لجنة اإلدارة مجلس شكل الشركات حوكمة الئحة من( 02) والمادة للشركة األساسً النظام من( 07) المادة الى إستنادا

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

 .م10/13/6104 بتارٌخ امة العادٌةالع الجمعٌة علٌها وافقت التً اللجنة لعمل المنظمة القواعد

 :ٌلً كما هً المراجعة لجنة ومسؤولٌات واجبات إن 

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

 .اإلدارة مجلس لها حددها

 شأنه فً وتوصٌاتها رأٌها عن مكتوب تقرٌر ووضع الداخلٌة الرقابة نظام دراسة. 
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 فٌها الواردة الحظاتللم التصحٌحٌة اإلجراءات تنفٌذ ومتابعة الداخلٌة المراجعة تقارٌر دراسة. 

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

 .استقاللٌتهم من التأكد

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

 .المراجعة بأعمال

 مع المراجعة خطة دراسة، وشأنها فً تم ما ومتابعة المالٌة القوائم على القانونً المحاسبحظات مال دراسة 

 .علٌها اللجنة الحظاتم وإبداء القانونً المحاسب

 شأنها فًوالتوصٌة الى مجلس اإلدارة  والسنوٌة األولٌة المالٌة القوائموإعتماد  مراجعة. 

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

 : السادة من المراجعة لجنة تتكون

 اإلدارة مجلس فً العضوٌة  الصفة اإلسم

  مستقل – اإلدارة مجلس عضو  المراجعة لجنة رئٌس البسام محمد بسام زٌاد

 اإلدارة مجلس غٌر أعضاء من اللجنة عضو الشٌبانً خالد بن علً

 اإلدارة مجلس غٌر أعضاء من اللجنة عضو الرشود سعود بن عبدهللا
 

)إجتماعٌن للجنة السابقة وأربعة إجتماعات للجنة الحالٌة بعد  إجتماعات ستة م6104 خالل العام المراجعة لجنة عقدتقد و هذا

 لمتابعةم( 10/13/6104أن تمت الموافقة على تعٌٌنها من قبل مؤسسة النقد العربً السعودي والجمعٌة العامة العادٌة بتارٌخ 

 :ٌلً لما وفقا فٌها الحضور سجل وكان بها المناطة المهام وتنفٌذ

 اللجنة عضو إسم
األول  اإلجتماع

 م17/11/2116
 ثانًال اإلجتماع

 م16/12/2116
 الثالث اإلجنماع

 م17/14/2116
الرابع  اإلجتماع

 م24/17/2116
 الخامس اإلجتماع

 م16/11/2116

      السالمونً حسن عطٌة رأفت

      البسام محمد بسام زٌاد

  X    الشٌبانً خالد بن علً

   X   الرشود سعود بن عبدهللا

 اللجنة عضو إسم
السادس  اإلجتماع

 م28/11/2116

  البسام محمد بسام زٌاد

 X الشٌبانً خالد بن علً

  الرشود سعود بن عبدهللا

        حضر : Xلم ٌحضر : 
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م 03/10/6105م فً إجتماع لجنة المراجعة بتارٌخ 6104تم إعتماد والموافقة على القوائم المالٌة األولٌة  للربع الرابع من العام   مالحظة:

   م.02/16/6105فً إجتماع لجنة المراجعة بتارٌخ م 6104للعام والقوائم المالٌة السنوٌة 

 

 والمكافأت الترشٌحات لجنة 9-3

. أعضاء ثالثة من المؤلفة والمكافأت الترشٌحات لجنة اإلدارة مجلس شكل الشركات حوكمة الئحة من( 03) المادة الى إستنادا

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

 هً والمكافأت الترشٌحات لجنة ومسؤولٌات واجبات إن. م66/13/6100 بتارٌخ العمومٌة الجمعٌة علٌها وافقت التً اللجنة

 :ٌلً كما

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

 والقوة الضعف جوانب وتحدٌد إجرائها، ٌمكن التً التغٌٌرات شأن فً التوصٌات ورفع اإلدارة مجلس هٌكل مراجعة 

 .الشركة مصلحة مع ٌتفق بما معالجتها وإقتراح اإلدارة مجلس فً

 عضوٌة ٌشغل العضو كان حال فً مصالح تضارب وجود وعدم المستقلٌن األعضاء إستقاللٌة من سنوي بشكل التأكد 

 .أخرى شركة إدارة مجلس

 التنفٌذٌٌن وكبار اإلدارة مجلس ومكافأت تعوٌضات بشأن واضحة سٌاسات وضع. 

 
 :السادة من والمكافأت الترشٌحات لجنة تتكون

 

 اإلدارة مجلس فً العضوٌة  الصفة اإلسم

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

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

 أمٌن سر مجلس اإلدارة اللجنة عضو محمد مصطفى بن صدٌق
 

 :ٌلً لما وفقا فٌها الحضور سجل وكانإجتماعات  ثالثة م6104 المالً العام خالل والمكافأت الترشٌحات لجنة عقدت

 اللجنة عضو إسم
 األول اإلجتماع

 م27/13/2116

 الثانً اإلجتماع

 م11/16/2116

 الثالث اإلجتماع

 م15/16/2116

    البسام محمد بسام زٌاد

    بترجً إبراهٌم محمد إبراهٌم

    محمد مصطفى بن صدٌق

        حضر : Xلم ٌحضر : 

 

 

 



                                                                                            التعاونً للتأمٌن بروج شركة

6104 للعام اإلدارة مجلس تقرٌر  

 

 22 

 اإلستثمار لجنة 9-4

 فً األتً:تتكون أهداف وإختصاصات لجنة اإلستثمار 

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

 واإلشراف على تطبٌقها.

 وإصدار توصٌات جدٌدة تتماشى مع ظروف السوق.اسة اإلستثمارٌة بشكل دوري ٌمراجعة الس 

 .الموافقة على إستقطاب اإلستثمارات والتصرف بها وإتخاذ القرارات بشأن اإلستثمارات 

 .مراقبة أداء إستثمارات الشركة وتحدٌد إهداف اإلستثمار ووضع الخطط الالزمة لذلك 

 :السادة من لجنة اإلستثمار وتتكون

 

 اإلدارة مجلس فً العضوٌة  الصفة اإلسم

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

 مستقل – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو السٌد حسن علً عادل

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

 

 :ٌلً لما وفقا فٌها الحضور سجل وكانم أربعة إجتماعات 6104 المالً العام خالل اإلستثمار لجنة عقدت

 اللجنة عضو إسم
 األول اإلجتماع

 م21/14/2116

 الثانً اإلجتماع

 م11/15/2116

 الثالث اإلجتماع

 م12/18/2116

 اإلجتماع الرابع

 م19/11/2116

     الحسن العزٌز عبد سعود خالد

     السٌد حسن علً عادل

     الراشد محمد فهد العزٌز عبد

        حضر : Xلم ٌحضر : 

 

 المخاطر إدارة لجنة 9-5

لجنة إلدارة إستناداَ الى الئحة حوكمة شركات التأمٌن الصادرة عن مؤسسة النقد العربً السعوي فقد شكل مجلس اإلدارة 

 :على سبٌل المثال ال الحصرها مل واجباتتتشالمخاطر

  التً قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطرة للشركةتحدٌد المخاطر. 

 اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقٌٌم فعالٌته. 

  وضع إستراتٌجٌة شاملة إلدارة المخاطر ومتابعة تنفٌذها ومراجعتها وتحدٌثها بناء  على المتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة

 .للشركة

 ت إدارة المخاطرجعة سٌاسامرا. 

 إعادة تقٌٌم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعَرضها لها بشكل دوري 
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 رفع تقارٌر مفصلَة الى مجلس اإلدارة حول التعرَض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر 

 تقدٌم التوصٌات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر 

 :السادة من مخاطرالإدارة لجنة  وتتكون

 اإلدارة مجلس فً العضوٌة  الصفة اإلسم

  تنفٌذيغٌر  – اإلدارة مجلس عضو  لجنة إدارة المخاطر رئٌس السالمونً حسن عطٌة رأفت

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

 اإلدارة مجلس غٌر أعضاء من اللجنة عضو أحمد جالل رجب

 

 ٌلً: لما وفقا فٌها الحضور سجل وكان م إجتماعٌن6104 المالً العام خالل إدارة المخاطر لجنة عقدت

 اللجنة عضو إسم
 األول اإلجتماع

 م11/16/2116

 الثانً اإلجتماع

 م21/11/2116

   السالمونً حسن عطٌة رأفت

   الراشد محمد فهد العزٌز عبد

   أحمد جالل رجب

        حضر : X :لم ٌحضر 

 

 الدٌن وأدوات واألسهم الشركة مال رأس -11

 فً كما سعودي لاير( ملٌون مئتان وخمسون) 63101110111 والمصدر به المصرح الشركة مال رأس ٌبلغ 11-1

 رٌاالت عشرة منها كل قٌمة تبلغ القٌمة متساوٌة سهم( ملٌون ونعشرو خمسة) 6301110111 الى مقسم م10/06/6104

 .سعودٌة

 

 :م6104 المالً العام خالل 11-2

 .قروض وجود بعدم الشركة تقر وبالتالً م6104 العام خالل باإلقتراض الشركة تقم لم 11-2-1

 إكتتاب حق مذكرات أو خٌار حقوق أي أو أسهم، الى للتحوٌل قابلة دٌن أدوات أٌة منح أو بإصدار الشركة تقم لم 11-2-2

 .م6104 المالٌة السنة خالل

 .لإلسترداد قابلة دٌن أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو إسترداد أي ٌوجد ال 11-2-3

 .الشركة موظفً لمصلحة إنشاؤها تم أخرى إحتٌاطٌات أو إستثمارات أي ٌوجد ال 11-2-4

 .تابعة شركات أٌة تملك ال الشركة كون تابعة شركة أٌة عن صادرة دٌن وأدوات أسهم أٌة ٌوجد ال 11-2-5

 فً تغٌٌر أي عن الشركة تبلٌغ ٌتم ولم ألشخاص، تعود التصوٌت فً األحقٌة ذات األسهم فئة فً مصلحة أٌة توجد لم 11-2-6

 .االخٌرة المالٌة السنة خالل الحقوق تلك
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 أو أسهم فً القصر أوالدهم أو أزواجهم أو التنفٌذٌٌن لكبار تعود إكتتاب حقوق أو خٌار حقوق أو مصلحة أٌة توجد لم 11-2-7

 .التابعة شركاتها من أي أو الشركة دٌن أدوات

 أو أسهم فً القصر أوالدهم أو أزواجهم أو اإلدارة مجلس ألعضاء تعود إكتتاب حقوق أو خٌار حقوق أٌة توجد لم 11-2-8

 .التابعة شركاتها من أي أو الشركة دٌن أدوات

 

 إضافٌة ومعلومات قانونٌة اقرارات – 11

 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحٌح اإلدارة مجلس ٌقر 11-1

 .ونفذ بفاعلٌة سلٌمة أسس على أعدَ  الداخلٌة الرقابة نظام أن اإلدارة مجلس ٌقر 11-2

 .نشاطها مواصلة على الشركة قدرة فً ٌذكر شكأي  ٌوجد ال أنه اإلدارة مجلس ٌقر  11-3

 فٌه توجد كانت أو وتوجد فٌه طرفا   الشركة كانت عقد أي م6104 المالً العام خالل ٌوجد ال أنه االدارة مجلس ٌقر 11-4

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

  .اإلدارة مجلس تقرٌر من( 2-6) الفقرة فً ورد ما بإستثناء

م على 6104للعام المالً من بٌن المرشحٌن قدمت لجنة المراجعة توصٌتها بخصوص تعٌٌن المحاسبٌن القانونٌٌن  11-5

المحاسبون والنمرالبسام  PKFالسادة تعٌٌن إعادة إجتماع الجمعٌة العامة بعد عرضها على مجلس اإلدارة. وتم 

لم . م6105والربع األول من العام  م6104ن للعام المالً كمحاسبٌن قانونٌٌوالسادة مكتب عبدالعزٌز النعٌم  المتحالفون

 بإستبدال المحاسب القانونً.م 6104خالل العام مجلس اإلدارة ٌوصً 

 تم الذي اإلنتباه لفت بإستثناء م6104 لعام السنوٌة المالٌة القوائم على تحفظات أٌة القانونً المحاسب تقرٌر ٌتضمن لم 11-6

 .اإلدارة مجلس تقرٌر من( 0-3) الفقرة فً ذكره

 .األرباح فً حقوق عن الشركة مساهمً أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتٌبات أي ٌوجد ال 11-7

أو أي من أعضاء مجلس  على الشركةأي عقوبة أو جزاء أو قٌد إحتٌاطً  م2016خالل العام المالً  لم ٌتم فرض 11-8

رئٌس مجلس اإلدارة األستاذ/ ٌاسر  بإستثناء تنظٌمٌة أو قضائٌة رافٌة أوأو من أي جهة إش هٌئة سوق المالمن اإلدارة 

م بموجب قرار مجلس هٌئة 06/13/6104لاير بتارٌخ  110111ٌوسف ناغً حٌث تم فراض غرامة مالٌة مقدارها 

( من المادة 0م لمخالفة الفقرة )14/12/6104هـ الموافق 66/14/0215( تارٌخ 6104-20-03السوق المالٌة رقم )

 ؛مسٌن من قواعد التسجٌل واإلدراج، إستنادأ الى الفقرة )ب( من المادة التاسعة والخمسٌن من نظام السوق المالٌةالخ

( من الفقرة )أ( من المادة الخامسة 2لمخالفة الفقرة الفرعٌة ) أنفا  لاير بنفس القرار المذكور  010111وغرامة مقدارها 

 ،تنادأ الى الفقرة )ب( من المادة التاسعة والخمسٌن من نظام السوق المالٌةواألربعٌن من قواعد التسجٌل واإلدارج، إس

( سهم من أسهم شركة بروج للتأمٌن التعاونً خالل 0610111م )17/15/6103لشرائه فً تارٌخ  والغرامتٌن نتٌجة
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ا أدى لحدوث زٌادة ( من المادة الخمسٌن من قواعد التسجٌل واإلدراج، مم0فترة الحظر المنصوص علٌها فً الفقرة )

كما تم أٌضا فرض غرامة مالٌة على األستاذ/  .%( دون إشعار الهٌئة0فً ملكٌة األسهم العائدة له فً الشركة بنسبة )

-02م بموجب قرار مجلس هٌئة السوق المالٌة رقم )06/13/6104لاير بتارٌخ  110111ٌاسر ٌوسف ناغً مقدارها 

( من المادة الخمسٌن من قواعد التسجٌل 0م لمخالفة الفقرة )14/12/6104ق هـ المواف66/14/0215( تارٌخ 20-6104

واإلدراج، إستنادأ الى الفقرة )ب( من المادة التاسعة والخمسٌن من نظام السوق المالٌة، وذلك لشرائه فً تارٌخ 

 ( سهم من أسهم شركة بروج للتأمٌن التعاونً خالل فترة الحظر.  6410111م )10/11/6103

 

 بالشركة الداخلٌة الرقابة إجراءات لفعالٌة السنوٌة المراجعة نتائج -12

برنامج عمل المراجعة بالشركة من خالل  الداخلٌة الرقابة إجراءات فعالٌة التأكد منب م6104 العام خالل المراجعة لجنة قامت

كما قام كل من مراقبً الحسابات الخارجٌٌن . الشركة فًة داخلٌال ةمراجعالمدٌر المعد من قبلالمعتمد من قبل اللجنة والداخلٌة 

قدرة الشركة على تحقٌق أهدافها م من شأنها أن توفر الثقة بخصوص 6104وإدارة اإللتزام بعدد من المراجعات خالل العام 

 لٌة للشركة. اإلستراتٌجٌة وتمت دراسة نناتئج تلك المراجعات من قبل لجنة المراجعة لبناء حكم حول فعالٌة نظم الرقابة الداخ

 
وقد إطلعت لجنة المراجعة على المبادرات المتخذة من قبل إدارة الشركة لمعالجة المالحظات والتوصٌات الناتجة عن تلك 

معاٌٌر وإجراءات المراجعة م ضمن مفاهٌم 6104ضمنته خطة التدقٌق والمراجعة الداخلٌة للعام إن أبرز ما تالمراجعات. 

 ما ٌلً:الداخلٌة 

  إدارة اإلكتتابمراجعة 

  المطالبات مراجعة إدارة 

 إعادة التأمٌن مراجعة إدارة 

 المالٌة مراجعة اإلدارة 

 تقنٌة المعلومات مراجعة إدارة 

 الموارد البشرٌة والشؤون اإلدارٌة مراجعة إدارة 

  عملٌات نقاط البٌعمراجعة 

 

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

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

تائج إن أبرز ن م.6104تم مناقشتها فً إجتماعات لجنة المراجعة خالل العام النهائٌة الى لجنة المراجعة واإلدارات المعنٌة و

 هً التالٌة: المراجعة الداخلٌةطبقا لخطة  المراجعة
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 أبرز النقاط المشار إلٌها دورة التدقٌق

 اإلكتتاب

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

 المالحظات جمٌع تدوٌن مع للعمالء الشركة من المصدرة األسعار عروض لسجل الدورٌة المتابعة ضرورة 

 .العمٌل مع المناقشة بعد عرض بكل

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

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

 األعمال.

 تنفٌذها ومراقبة ٌومً بشكل وتفعٌلها المعتمدة الصالحٌات الئحة تطبٌق 

 متابعة تحدٌث البٌانات والمستندات الخاصة بالمؤمنٌن والوسطاء بشكل دوري.  

 المطالبات

 بفترة الخاصة السعودي العربً النقد مؤسسة عن الصادرة التنفٌذٌة الالئحة من 44 بالمادة أكبر بشكل اإللتزام 

 .المطالبات تسوٌة

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

 إدارة المطالبات بمراجعة المعلومات المدخلة على النظام بشكل دوري.

 دون تأخٌر العمالء من البالغات استالم فور النظام على المطالبات جمٌع بإدخال الموظفٌن إلتزام ضرورة. 

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

 إعادة التأمٌن
 اإلدارة مجلس من وإعتمادها التامٌن إعادة وإجراءات سٌاسات دلٌل فً أمور عدة وإضافة تحدٌث ضرورة 

 على والسعً التأمٌن إعادة وسطاء ومتابعة التأمٌن إعادة لتغطٌات المطلوبة المستندات جمٌع إكمال فً اإلسراع 

 .تأخٌر دون توفٌرها

 تقنٌة المعلومات

 ضرورة إعداد خطة التعافً من الكوارث وإستمرارٌة األعمال. 

 المعلومات تقنٌة ووظائف نشاطات إلدارة وإجراءات سٌاسات دلٌل إعداد ضرورة 

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

 دوري

 المالٌة
  من الالئحة التنفٌذٌة لنظام مراقبة شركات التأمٌن  49ضرورة التنسٌق مع إدارة اإلكتتاب لإللتزام بالمادة

 .التعاونً وعدم تجدٌد أي وثٌقة تأمٌن لألطراف ذوي العالقة إال بعد دفع القسط المستحق بالكامل

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

الموارد البشرٌة 

 والشؤون اإلدارٌة

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

 الموظفٌن وقت من لإلستفادة وٌدعمه وسرٌع سلٌم بشكل بوظائفه والقٌام للقسم الداخلٌة الرقابة تعزٌز فً

 .األمثل بالشكل

 واإلجددراءات السٌاسددات ووضددع وتفعٌلدده، الشددركة فددً العمددالء بخدمددة خدداص مسددتقل قسددم إنشدداء ضددرورة 
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 .به الخاصة

 كافة تغطً بحٌث الشركة، فً المشترٌات لعملٌة داخلٌة وإجراءات سٌاسات وضع على العمل ضرورة 

 .الخصوص بهذا المتعلقة والصالحٌات والوظائف األنشطة

 نقاط البٌع

 لتحدٌد الالزمة الترتٌبات وعمل واضحة خطة لوضع الشركة فً البشرٌة الموارد قسم مع التنسٌق ضرورة 

 وضمان اإلختبارٌجتازو لم والذٌن البٌع نقاط موظفً لجمٌع( IFCE)  التأمٌن أساسٌات اختبار دخول مواعٌد

 .التأمٌن أساسٌات فً العامة الشهادة على حصولهم

 البٌع نقاطإستكمال كافة األوراق النظامٌة الخاصة ببعض  ضرورة. 

 الشركة إدارة من الصادرة وبالتعلٌمات التنظٌمٌةالجهات  من الصادرة واألنظمة باللوائح التام إللتزامضرورة ا 

 .الوثائق إصدار ٌخص فٌما

 

 الحوكمة الئحة -13

 المالٌة السوق هٌئة مجلس عن الصادرة السعودٌة العربٌة المملكة فً الشركات حوكمة الئحة من( 7) المادة تنص 13-1

 تقرٌر فً ذكر الشركة على ٌتوجب أنه على السعوديوالئحة حوكمة شركات التأمٌن الصادرة عن مؤسسة النقد العربً 

 التطبٌق. عدم أسباب بٌان مع تطبٌقه ٌتم لم وما الحوكمة الئحة أحكام من تطبٌقه تم  ما اإلدارة مجلس

 

ومؤسسة النقد العربً  الصادرة عن مجلس هٌئة السوق المالٌة الشركات حوكمة الئحة مواد بكافة الشركة إلتزمت 13-2

 :التالٌة المواد باستثناء تطبٌقها وتم السعودي

 التسلسل –المادة  رقم المادة مضمون والتفاصٌل األسباب

تم عرض البند على الجمعٌة العامة العادٌة بتارٌخ 

م ولم تتم الموافقة علٌه، لذا فإن 14/13/6101

  المجال هذا فً األساسً النظام الشركة تتبع 

عند التصوٌت ٌجب إتباع أسلوب التصوٌت التراكمً 

 إلختٌار أعضاء مجلس اإلدارة فً الجمعٌة العامة
 ب – 6

  من المستثمرٌن ٌوما   تتبلغ لموتزوٌد الشركة  ٌتم لم

 الذٌن اإلعتبارٌة الصفة ذوي األشخاص من

 صنادٌق مثل)   غٌرهم عن بالنٌابة ٌتصرفون

 التصوٌت فً سٌاساتهم عن اإلفصاح( اإلستثمار

 ٌتم لم والتً، السنوٌة تقارٌهم فً الفعلً وتوصٌتهم

 لم أنه كما األمر، هذا لمعرفة للشركة أبدا   إتاحتها

 العادٌة العامة جمعٌات جمٌع فً منهم أي ٌحضر

 سابقا   إنعقدت التً للشركة العادٌة وغٌر

ٌجب على المستثمرٌن من األشخاص ذوي الصفة 

مثل  –اإلعتبارٌة الذٌن ٌتصرفون بالنٌابة عن غٌرهم 

اإلفصاح عن سٌاساتهم فً  –صنادٌق اإلستثمار 

التصوٌت وتصوٌتهم الغعلً فً تقارٌرهم السنوٌة، 

وكذلك اإلفصاح عن كٌفٌة التعامل مع أي تضارب 

جوهري للمصالح قد ٌؤثر على ممارسة الحقوق 

 األساسٌة الخاصة باستثمارتهم.

 د – 6
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 الخاتمة – 14

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

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

 .ممتازةائج توالتً أسفرت عن تحقٌق ن

 

 قالموف وهللا

 اإلدارة مجلس                                                                             


