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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 
  

 

 اإلخوة واألخوات المساهمون 

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو، 

 ديسمبر 31يسرني أن أتقدم لكم بنتائج أعمال ونشاطات وأداء الشركة في السنة المالية المنتيية في 
وأحمد اهلل تعالى لما تم تحقيقو في األداء بعون اهلل وتوفيقو ، ثم . م مرفقا بذلك القوائم المالية المدققة2012

ومجمس الضمان الصحي التعاوني، وىيئة , بالتعاون المثمر الذي شيدناه مع مؤسسة النقد العربي السعودي
. السوق المالية

وبعد أن أنطمقت الشركة في خدمة قطاع التأمين التعاوني بجدارة، تتطمع إلى تحقيق عوائد  تحقق 
وقد انيت  الشركة اجراءات  . فوائض مالية تمكنيا من توزيع األرباح في المستقبل القريب بعون اهلل وتوفيقو

زيادة رأس مال الشركة ليبمغ مائتا مميون لاير سعودي دعما لقاعدتيا المالية، وتمكينا ليا من العمل بفعالية 
أكبر  في ىذا القطاع اليام بالمممكة،  

 
وأود في ختام كممتي أن أشكر،  أعضاء مجمس إدارة الشركة الذين قدموا كل جيد ودعم وتوجيو لكي 

تصل الشركة إلى ماوصمت إليو من تقدم، كما أود أن أقدم خالص الشكر لجميع الجيات الحكومية 
والخاصة في المممكة العربية السعودية عمى جيودىا، في تقديم الدعم لمشركة لمرقي بيا وبإمكاناتيا وتحقيق 

لثقتيم المساىمين أىداف السادة المساىمين وخدمة عمالءىا الكرام، والشكر موصول لإلخوة واألخوات 
لمرقي بمسيرة جيود  دارة الشركة وموظفييا عمى ما بذلوه منإل  الشكر وكذلك،دعميم لمسيرة الشركةو

 .، آمال منيم بذل المزيد من العطاء في المستقبلالشركة

 
 

 خالد بن حمد البسام                               
  رئيس مجمس اإلدارة                                                       
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هجلس اإلدارة واللجبى الوسبًذة 

 
هجلس اإلدارة 

 األستاذ خالد بن حمد البسام   رئيس المجمس .1

 الميندس محمد ىاني بن عبد القادر البكري  عضوا .2

الميندس ثامر بن عبد اهلل بن ريس                         عضوا  .3
 الميندس سميمان بن عبد اهلل الخريجي  عضوا .4

 األستاذ حسام بن طالل غزاوي                                         عضوا .5

 الدكتور عبد المطيف بن محمد آل الشيخ  عضوا .6

األستاذ خميس بن سالم القزاح                                          عضوا  .7
 األستاذ ماجد بن خالد المزيرعي                                        عضوا .8

 األستاذ عمي بن حسن الجاسر الشيري  عضوا .9

 الرئيس التنفيذي عضوا و                                       األستاذ ىشام بن محمد الشريف .10
 

اللجٌت التٌفيذيت 

 رئيس المجنة   األستاذ خالد بن حمد البسام .1

 عضو المجنة   الميندس محمد ىاني بن عبد القادر البكري .2

عضو المجنة   الميندس ثامر بن عبد اهلل بن ريس .3
عضو المجنة   األستاذ حسام بن طالل الغّزاوي .4
 عضو المجنة   الدكتور عبد المطيف بن محمد آل الشيخ .5

 

لجٌت الوزاجعت 

 الميندس سميمان بن عبداهلل الخريجي  رئيس المجنة  .1

 نائب رئيس المجنة.   األستاذ نبيل نصيف .2

الدكتور يوسف عبد اهلل باسودان  عضو المجنة  .3
 

لجٌت الحوكوت والتعويضبث والتزشيحبث والوسؤوليت االجتوبعيت 

 األستاذ خالد بن حمد البسام                   رئيس المجنة .1

الدكتور عبد المطيف بن محمد آل الشيخ             عضو المجنة  .2
 عضو المجنة                                                األستاذ عمي حسن الجاسر        .3

لجنة اإلستثمار 
 رئيس المجنة                     الميندس محمد ىاني بن عبد القادر البكري .1

  عضو المجنة                           الميندس ثامر بن عبد اهلل بن ريس    .2

              عضو المجنة                            األستاذ ىشام بن محمد الشريف .3

عضو المجنة                                                . األستاذ شاقول حميد .4
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ُيئت الزقببت الشزعيت 

 الشيخ عبد اهلل بن بيو   رئيس الييئة  .1

 الدكتور ىاني أحمد عبد الشكور                   عضواً  .2

 
 
 

 

تقزيـز هجلــس اإلدارة 

 
 :األًشطت الزئيست: أوالً 

كشركة مساىمة عامة، بأعمال التأمين التعاوني،  (أسيج  )تقوم شركة المجموعة المتحدة لمتأمين التعاوني 
  بتاريخ 21/20095/ت م ن:بموجب التصريح النيائي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي رقم

ىـ لمدة ثالث سنوات تنتيي 15/05/1433م والذي تم تجديده بتاريخ11/5/2009ىـ الموافق 15/5/1430
.  ىـ14/05/1436بتاريخ

ويشمل النشاط الرئيسي لمشركة،  التأمين العام، المتضمن خاصة التأمين عمى المركبات و التأمين عمى 
الممتمكات ضد الحريق و السرقة و التمف وما شابو ذلك، و التأمين البحري و التأمين اليندسي، وتأمين 

من نشاط الشركة مع نياية % 64الحوادث العامة، وقد أستحوذ نشاط التأمين عمى المركبات عمى حوالي 
 .م2012العام 

م اصدار الوثائق الخاصة بو، لكن 2010أما نشاط التأمين الصحي، فقد بدأت الشركة في أواخر العام 
دارية، توقف النشاط لفترة وعاودت الشركة العمل في التأمين الصحي خالل الربع الرابع عن  لعوائق فنية وا 

من نشاط الشركة مع نياية % 21 م وقد إستحوذ نشاط التأمين الصحي عمى حوالي 2011سنة 
 .م2012عام

العام       والتأمين  ونظرًا لتأخر النشاط التشغيمي ألعمال الشركة في أغراضيا المتمثمة في مجالي التأمين
م إلى 2009الصحي، فقد تكبدت الشركة خسائر ماقبل التشغيل، ودفع ذلك مجمس اإلدارة في نياية العام 

 مميون لاير، لدعم القاعدة الرأسمالية لمشركة، 200 مميون لاير إلى 100اتخاذ قرار بزيادة رأس المال من 
وفعاًل حصمت الشركة عمى . وتمكينيا من تحقيق أىداف الوصول إلى مراتب متقدمة في سوق التأمين

وقد حصمت  . .م عمى ىذه الزيادة2010موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، في الربع األخير من  العام 
م وفي إجتماع 2012 يوليو 22الشركة عمى موافقة ىيئة السوق المالية إلصدار أسيم حقوق أولية بتاريخ 

 م وافق المساىمون أيضًا عمى إصدار 2012 سبتممبر 4الجمعية العمومية الغير العادية الذي عقد بتاريخ 
 . أسيم حقوق أولية
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م وقد تم اإلكتتاب فييا 2012 سبتمبر 22 م وانتيت في 2012 سبتمبر 15وقد بدأت فترة اإلكتتاب من 
 م قد تم تحويل الزيادة في رأس المال من الحساب البنكي إلى 2012بالكامل وخالل الربع الرابع من 

حساب الشركة  ثم إستكمال اإلجراءات القانونية لزيادة رأس مال الشركة والحصول عمى السجل التجاري 
 .الجديد الذي يعكس الزيادة في رأس المال

 
مخاطر السوق :  وتواجو الشركة، مخاطر عديدة في نشاطيا تقديم التأمين العام والتأمين الصحي، أىميا

 . الذي أصبح مكتظًا بأكثر من ثالثين شركة تأمين، يبمغ التنافس فيو درجة كبيرة
و تستند الشركة في إدارة المخاطر إلى جية فنية مرخصة من قبل المؤسسة وقد تم تعيين مدير إلدارة 

م، تقوم األولى بدورالمتتبع لنشاط الشركة وتقديم النصح والتوجيو ليا، إضافة 2012المخاطر في ديسمبر
 .إلى برامج إعادة التأمين، التي ابرمتيا الشركة مع كبريات الشركات العالمية في ىذا النشاط

 .وتأمل الشركة أن توفق لتحقيق أىدافيا ومتابعة أعمالو بما يحقق مصالح المساىمين والمتعاممين معيا

 
  :التوقعبث الوستقبليت ألعوبل الشزكت: ثبًيبً 

  التوسع في تخصيص فرق لمبيعات الشركات في كافة فروع الشركة الرئيسية. 
 تطوير إدارة مبيعات الوسطاء بيدف تطوير المبيعات التجارية. 
  فتح نقاط بيع جديدة تختص ببيع منتجات التأمين لشرائح االفراد مثل التوسع في افتتاح

 والتأمين الطبي منتج األخطاء الطبيو ، تأمين السفر وتأمين السيارات لمطرف الثالث
 .لممجموعات الصغيرة

 لكافة منتجاتيا التي ال  التامينوثائق بيع منشركة ال تتمكن نظام الي بحيث إنشاء 
 .تتطمب معاينة

  إستحداث وحده مركزية بإدارة المبيعات تسمى وحده اإلشراف والجودة والمتابعو وذلك
. بالتنسيق مع إدارة اإللتزام

  عمل دورات تدريبية لموظفي المبيعات عمى مستوى المممكة عمى شروط واحكام البيع
الخاصو بشركات التأمين والتي تم تطويرىا وطرحيا من قبل مؤسسة النقد العربي 

. السعودي
  عمل دراسات وبحوث تسويقية عن سوق التأمين بالمممكة العربية السعودية ومعرفو ما

. ىي اإلحتياجات التي يتطمبيا المجتمع بمختمف الشرائح والشركات
  عمل دورات تدريبية لموظفي التسويق  لتوضيح جميع شروط واحكام تسويق المنتجات

 .لمعميل والتي تم تطويرىا وطرحيا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
  عمل حمالت تسويقيو لبعض المنتجات التأمينيو الخاصو بشرائح االفراد وتكون مستوفاه

 .لجميع احكام وشروط المؤسسة النقد العربي السعودي
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 مع شركات خارجية تختص في تقديم  وشراكات استراتيجيةعمل عدة إتفاقيات تسويقية 
 .عروض وخدمات مميزة لمعميل وذلك ما بعد البيع

  بإستخدام اآلليات التفاعمية والتي تمكن العميل تطوير الموقع اإلكتروني لمشركة بحيث
 من متابعة وثائقو ومطالباتو

 لمعميل برنامج هالتواصل مع العمالء بعد البيع في تقديم عدة خدمات ذات منفعو وقيم 
" والء العمالء"

 تطوير النظام اآللي الياتفي لخدمة العمالء 
  التواصل مع العمالء عن طريق الرسائل النصية او اإليميالت وبرقم مرجع إلكتروني عند

 .تسجيل اي طمب او استفسار او حتى عند تقديم شكوى
       

طبقًا لمموازنة التقديرية المعتمدة من مجمس اإلدارة سوف تكون إجمالي األقساط المكتتبة المتوقعة خالل     
 : م عمى النحو التالي2013سنة 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيمة باأللف لاير االســم
 15,000 تأمين الحريق 

 6,200 التأمين اليندسي 

 7,200 التأمين البحري 

 22,200 التأمين العام 

 180,000 تأمين السيارات 

 160,000 التأمين الصحي 

 1,200التأمين عمى الحياة 

 391,800 اإلجمالي
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 :هلخص الٌتبئج الوبليت: ثبلثبً 

م، وىي عمى النحو 31/12/2012الجدول أدناه يوضح ممخص بالبيانات المالية لمسنة المالية المنتيية 
: التالي

 (األرقام بآالف الرياالت)   ممخص البيانات المالية لمشركة

 2009 2010 2011 2012النشاط 
 33,351 101,550 115,804 148,185موجودات عمميات التأمين 

 57,310 40,480 29,489 90,921موجودات المساىمين 
 90,661 142,030 145,293 239,106مجموع الموجودات 

 33,351 101,550 115,804 148,185مطموبات عمميات التأمين 
فائض عمميات التأمين والتغيرات 

التراكمية في القيمة العادلة لإلستثمار 
---- ----  ---- ----

إجمالي مطموبات وفائض عمميات 
التأمين  

148,185 115,804 101,550 33,351 

 7,413 10,924 10,418 1,016مطموبات المساىمين 
 49,897 29,556 19,071 89,905حقوق المساىمين 

 57,310 40,480 29,489 90,921مجموع المطموبات وحقوق المساىمين 
 6,130 98,385 168,391 186,821إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 852 20,724 120,318 132,993صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 983 22,770 124,644 136,422مجموع اإليرادات 

 89 28,217 71,815 105,919إجمالي المطالبات المدفوعة 
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 355 17,320 110,328 131,752صافي المطالبات  
 12,128 24,921 23,837 28,664مجموع المصاريف 

  ايرادات استثمارات و ايرادات اخرى
لعمميات التأمين 

779 54 22  -----

( 11,145)( 19,449)( 9,467)( (22,373العجز في عمميات التأمين 
( 23،733)( 19,634)( 9,950) (23,215)صافي خسارة السنة قبل الزكاه 

 

:- وفيما يمي بعض المؤشرات والنسب المالية لألرقام السابقة
 ألف لاير لمعام السابق 9,950 ألف لاير مقابل صافي خسارة 23,215 بمغ صافي الخسارة خالل العام -

.  ، وذلك يرجع إلى زيادة في إجمالي المطالبات%133.بإرتفاع بنسبة 
 .م2012 –م 2008والرسم البياني يوضح صافي الخسارة خالل الفترة من 

 

 
 

، والرسم البياني يوضح خسارة  ريااًل لمعام السابق99, ريااًل مقابل 1,33بمغت خسارة السيم خالل العام - 
 . م2012 –م 2008السيم خالل الفترة من 

    
 

 القيوت ببلوليوى لاير
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خالل  (نتائج العمميات التشغيمية)بمغ عجز عمميات التأمين مخصوما منيا عائد استثمارات حممة الوثائق - 
، والرسم البٌانً ٌوضح 135% ألف للعام السابق بارتفاع قدره 9,521، ومقابل  ألف لاير22,373العام 

 .م2012-م2008عجز عملٌات التأمٌن خالل الفترة من 
 

 
 

  

 ألف 168,391 ألف لاير، ومقابل 186,821خالل العام  (GWP)بمغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة - 
خالل العام  ((NWP، وكذلك بمغ صافي أقساط التأمين المكتتبة %11لاير لمعام السابق بارتفاع قدره 

، والرسم البياني يوضح %7 ألف لاير لمعام السابق بارتفاع قدرة 140,565 ألف لاير، ومقابل 150,009
  .م2012 –م 2008إجمالي أقساط التأمين من 

 
 
 

 ألف لاير لمعام السابق بارتفاع 110,328، ومقابل  ألف لاير131,752بلغ صبفي الوطبلببث خالل العبم - 
 .م2012 –م 2008، والرسم البياني يوضح صافي المطالبات من %20قدره 

 

 القيوت ببلوليوى لاير

 القيوت ببلوليوى لاير
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 ألف لاير لمعام 54اليوجد صافي ارباح استثمارات حممة الوثائق واإليرادات األخرى خالل العام مقابل - 
 ألف 37، واليوجد صافي أرباح استثمارات أموال المساىمين خالل العام مقابل %100السابق بإنخفاض 

 % .100لاير لمعام السابق بإنخفاض 

 

 
ألف لاير لمعام 115,804 ألف لاير، مقابل 148,185بمغ إجمالي موجودات عمميات التأمين خالل العام - 

السابق بارتفاع 

 القيوت ببلوليوى لاير

 القيوت ببأللف لاير

 القيوت ببلوليوى لاير
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28.%

 
 

بإرتفاع    لمعام السابق29,489ألف لاير مقابل 90,921بمغ إجمالي موجودات المساىمين خالل العام - 
 %.288بنسبة 

 

 
بإرتفاع لمعام السابق  ألف 145,293 ألف لاير مقابل 239,106بمغ إجمالي الموجودات خالل العام - 

 %.65 نسبتو 

 القيوت ببلوليوى لاير
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 ألف لاير لمعام 115,804ألف ومقابل 148,185بمغ إجمالي التزامات عمميات التأمين خالل العام -  
 %.28السابق بارتفاع 

 

 السابقلمعام  \ ألف لاير 10,418 ألف لاير مقابل 1,016بمغ إجمالي التزامات المساىمين خالل العام - 
 %.90بانخفاض قدره 

 
 

لمعام السابق  ألف لاير 19,071ألف لاير مقابل 89,905 بمغ إجمالي حقوق المساىمين خالل العام - 
 %.371بإرتفاع قدره 

 القيوت ببلوليوى لاير

 القيوت ببلوليوى لاير

 القيوت ببلوليوى لاير
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 ألف 29,489 ألف لاير مقابل 90,921بمغ إجمالي االلتزامات وحقوق الممكية لممساىمين خالل العام  - 
 %.208بارتفاع  قدره لمعام السابق 

 

 

 :الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيمية
 ألف لاير لمعام 9,950 ألف لاير مقابل صافي خسارة 23,215بمغ صافي الخسارة خالل العام  . أ

 ،%133.السابق بإرتفاع بنسبة 

 
 136,422 م إلً 2011 ألف لاير فً عام 124,644ٌوجد زٌادة فً إجمالً اإلٌرادات من  . ب

 :وٌرجع ذلك إلى% 9 ألف لاير بنسبة 11,778م بإرتفاع قدره 2012ألف لاير فً 
 

نقطة  23قامت إدارة المبيعات بفتح نقاط بيع جديدة، حيث زادت عدد نقاط البيع من  -1
 .م2012 نقطة بيع في عام 35 إلى 2011بيع في عام 

 باإلضافة إلى الوكالء 2012قامت الشركة بالتعاقد مع وكالء تأمين جدد لمعام  -2
 .السابقين

 القيوت ببلوليوى لاير

 القيوت ببلوليوى لاير
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تم التوسع في تعيين فريق عمل بيع مباشر يركز عمى عممية بيع منتجات مختمفة  -3
 .برنامج األخطار الطبية، برنامج تأمين السيارات الشامل: ومنيا عمى سبيل المثال

يعات بتطوير قناة خدمة الوسطاء  و الذي أدى إلى زيادة في األقساط بقامت إدارة الم -4
 .المكتتبة في فروع تأمين الحوادث العامة و الممتمكات و اليندسي و تأمين السفر

 وسطاء تأمين مرخصون مم ساىم في زيادة إجمالي األقساط 7تم التوقيع مع  -5
 .المكتتبة

تطوير أعمال وحدة البيع الياتفي و التي ساىمت في بيع منتجي األخطاء الطبية و  -6
 .التأمين الشامل لمسيارات

م ، 2012تم عمل خطة تسويقية بيعية لمعمالء الحاليين المذين تنتيي وثائقيم خالل  -7
 .وتم دراسة معدل الخسائر ليؤالء العمالء ومن ثم منحيم عروض خاصة عند التجديد

تم البدء في مبيعات منتج التأمين الطبي لممجموعات الصغيرة والذي أدى بدوره إلى  -8
 .زيادة األقساط المكتتبة 

 131,752 إلى 2011 ألف لاير فً عام 110,328كما ٌوجد زٌادة إجمالً المطالبات من .  ج

وٌرجع ذلك إلى زٌادة % .  19 ألف لاير بنسبة 21,424 بإرتفاع قدره 2012ألف لاير فً 

إلى 2011 ألف لاير خالل 71,815المطالبات المدفوعة حٌث زادت المطالبات المدفوعة من  

كما إنخفض صافً الحركه فً المطالبات القائمه وكذلك إنخفضت 2012 ألف لاير خالل 105,919

 . 2012 ألف لاير خالل 31,230 إلى 2011 ألف لاير خالل 35,180العموالت المدفوعة من 

 

وتقوم الشركة ببيع جميع أنواع التأمين العام و الصحي، وفيما يمي تحميل حجم األعمال التي قامت بيا 
:  م2012-م  2010األعوام  الشركة خالل

 

القيمة باأللف لاير  االســـم
2012 

القيمة باأللف لاير 
2011 

القيمة باأللف لاير 
2010 

 17,587 8,956 6,708 تأمين الحريق 
 1,102 7,247 2,043 التأمين اليندسي 
 2,682 2,199 2,141 التأمين البحري 
 10,133 14,031 14,981 التأمين العام 

 65,353 133,511 120,391 تأمين السيارات 
 1,528 2,447 40,557 التأمين الصحي 

 98,385 168,391 186,821 اإلجمالي 
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. بالنسبة لمتحميل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة ال يوجد أي إيرادات لمشركة خارج المممكة
: (الشركات)وفيما يمي تحميل باإليرادات داخل المممكة بالنسبة لعمالء الشركة 

 

 االسم
القيمة باأللف لاير 

2012 
القيمة باأللف 

م 2011 لاير 
القيمة باأللف  

 م2010لاير 
 28,116 43,131 148,877 جده المركز الرئيسي

 63 10 1 فرع جدة
 1,206 1,410 4,608 خميس مشيط

 5,739 6,560 20,173 الرياض 
 716 2,231 13,162 الدمام

 
 

 :(المركبات)وفيما يمي تحميل لمبيعات وثائق تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير 

 القيمة باأللف لاير
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 اسم المنطقة
القيمة باأللف لاير 

م 2012
القيمة باأللف لاير 

 م2011
القيمة باأللف لاير 

م 2010
 17,541 33,168 19,363 المنطقة الشرقية
 2,058 2,068 3,087 المنطقة الشمالية
 18,110 18,494 29,480 المنطقة الوسطى
 24,092 57,963 57,379 المنطقة الغربية
 744 3,357 10,524 المنطقة الجنوبية

 62,545 115,050 119,833 اإلجمالي

 
 

 : 2012هبيعبث وثبئق التأهيي الطبي  للوجبهيع الصغيزٍ والوتوسطَ  وفيوب يلي تحليل ل

 

القيوت ببأللف لاير إسن الوٌطقت 

 م 2012

 6,381 المنطقة الشرقية

 933 المنطقة الشمالية

 8,702 المنطقة الوسطى

 8,922 المنطقة الغربية

 9,233 المنطقة الجنوبية

 القيمة باأللف لاير
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 :اإلفصبحبث الٌظبهيت .1

 التوافق مع متطمبات الحوكمة - أ

تقوم الشركة من خالل إدارة اإللتزام بمتابعة صدور جميع األنظمة والموائح والتأكد من تطبيقيا وفق  .1
وتقوم إدارة االلتزام بمتابعة االتصال مع الجيات الرقابية . المتطمبات التي تضعيا الجيات الرقابية

وقد التزمت الشركة بكل ما تضمنتو الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن . لمتحقق من اإللتزام التام
حيث أنو في إجتماع الجمعية العامة الغير العادية األولى المنعقدة مساء . ىيئة السوق المالية 

( 37) م وافقت الجمعية عمى إضافة مادة تحمل رقم 11/6/2012ىـ الموافق 21/7/1433اإلثنين 
وطبقأ . لمنظام األساسي لمشركة وتختص بالتصويت التراكمي في الجمعيات العمومية لممساىمين

 : لمنظام األساسي والموائح الداخمية لمشركة فإن المساىمين ليم الحق في

 الحصول عمى نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعيا. 

 الحصول عمى نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. 

 حضور الجمعيات العامة واإلشتراك في مداوالتيا والتصويت عمى قراراتيا. 

 التصرف في االسيم. 

 مراقبة أعمال مجمس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية عمى أعضاء المجمس. 

  اإلستفسار وطمب معمومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يعارض نظام السوق والموائح
 . التنفيذية

 
 

 القيمة باأللف لاير
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  :سياسات توزيع األرباح - ب

تعمل الشركة عمى تطبيق السياسات الواردة في النظام األساسي لمشركة والخاصة بتوزيع أرباح 
: عمى النحو التالي  (46)المساىمين في المادة 

 . تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.1

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز لمجمعية العامة العادية وقف  (%20)يجنب  .2
 .ىذا التجنيب متى بمغ االحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع

لمجمعية العامة العادية بناءًا عمى اقتراح مجمس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية  .3
 .الصافية لتكوين احتياطي إضافي و تخصيصو لغرض أو أغراض معينة تقررىا الجمعية العامة

 .من رأس المال المدفوع (%5)يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى لممساىمين ال تقل عن  .4

 .يوزع الباقي بعد ذلك عمى المساىمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة .5

 .يجوز بقرار من مجمس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة  .6

وتبمغ الشركة ىيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك و تدفع األرباح 
المقرر توزيعيا عمى المساىمين في المكان و المواعيد التي يحددىا مجمس اإلدارة وفقًا لمتعميمات التي 

. تصدرىا وزارة التجارة و الصناعة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي
 

 مجمس اإلدارة  - ت

شغيمية  شئونيا الت التي تسيريتولى مجمس اإلدارة في الشركة مسئولية اإلشراف عمى إدارة الشركة
تتمثل المسئولية األساسية لممجمس في تأمين  و. واتخاذ جميع القرارات األساسية المتعمقة بسياساتيا،يةوالمال

 ومصالح حممة الوثائق، ومن مسئوليتو أيضًا ، بما يحقق مصالح المساىمين،الحوكمة الفعالة لشئون الشركة
الموازنة بين المصالح المتنوعة لممستفيدين ومنيم عمالء الشركة والمؤسسات المرتبطة معيا بعالقات 

 العمل ،جميع اإلجراءات التي يقررىا المجمسالشركة ومن خالل  أعضاء مجمس إدارة ويحرص .تجارية
وقد تابع المجمس والمجان . مصمحة الشركة بأفضل صورة ممكنةلخدمة   اإلجراءات المناسبةعمى اتخاذ

 والمجان عتمدىا مجمس اإلدارة،أتطبيق القرارات واالستراتيجيات التي في لشركة التنفيذية لدارة التابعة لو اإل
. التابعة لو وتأكد من تنفيذىا عمى الوجو المطموب

 
 :تشكيل مجمس اإلدارة - ث

م، 28/4/2010ىذه ىي الدورة الثانية لمجمس اإلدارة التي تم تشكيميا في إجتماع الجمعية العامة بتاريخ 
 أعضاء عمى النحو 10وقد حدث بعض التغييرات في أعضاءه ليكون عدد أعضاء مجمس اإلدارة الحالي 

: التالي
 

الشركات المساهمة األخرى التي يشارك في االســــم فئة العضوية 
عضوية مجمس إدارتها 

ال يوجد خالد بن حمد البسام مستقل 
 شركة عبد القادر البكري وأبناؤه القابضة البكري رمحمد ىاني بن عبد القادغير تنفيذي 
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 مصرف سٌزا االستثماري
ال يوجد ثامر بن عبد اهلل بن ريس غير تنفيذي 
ال يوجد حسام بن طالل غزاوي غير تنفيذي 
ال يوجد خميس بن سالم القزاح غير تنفيذي 
ال يوجد عمي بن حسن الجاسر الشيري مستقل 
شركة اعاده التكافل االماراتيو سميمان بن عبداهلل الخريجي مستقل 
ال يوجد عبد المطيف بن محمد آل الشيخ مستقل 
ال يوجد ماجد بن خالد المزيرعي مستقل 
ال يوجد ىشام بن محمد الشريف تنفيذي 

 
 :م عمى النحو التالي2012و يوجد تغيير في أعضاء مجمس اإلدارة خالل العام 

م عمى تعيين األستاذ ىشام محمد الشريف كعضو مجمس 11/6/2012وافقت الجمعية العمومية بتاريخ  -
عبد العزيز بن متعب بن عبد العزيز / إدارة نيابة عن العضو المستقيل صاحب السمو الممكي األمير 
 . آل سعود بناًء عمى خطاب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي

ووفق المادة الحادية عشرة من النظام األساسي لمشركة فقد قام أعضاء مجمس اإلدارة بشراء ألف سيم من 
 .المجمسعضاء ألضمان مسؤولية أسيم الشركة وحجزت 

عدد األسهم الممموكة في الشركة االسم 
 سيم ضمان عضو مجمس اإلدارة 2000خالد بن حمد البسام 

 سيمًا  4,000,000ممثل ألسيج البحرين يممك البكري رمحمد ىاني بن عبد القاد
 سيم ضمان عضو مجمس اإلدارة 1,025ثامر بن عبد اهلل بن ريس 
  سيم1,000يمثل مساىم يممك  حسام بن طالل غزاوي 

 سيمًا  4,000,000ممثل لمبنك اإلسالمي يممك  خميس بن سالم القزاح 
  سيم ضمان عضو مجمس اإلدارة1,000 ماجد بن خالد المزيرعي 

  سيمًا منيا ألف سيم ضمان عضو مجمس اإلدارة 22,000 سميمان بن عبداهلل الخريجي 

  سيم ضمان عضو مجمس اإلدارة1,000 عبد المطيف بن محمد آل الشيخ 

.   سيم ضمان عضوية مجمس اإلدارة 1,000 عمي بن حسن الجاسر الشيري 
.  سيم ضمان عضوية مجمس اإلدارة 2,000ىشام بن محمد الشريف 

 
 
 :مزايا ومكافآت أعضاء مجمس اإلدارة وكبار التنفيذيين - ج

أعضاء البيان 
/ المجمس

التنفيذيين 

أعضاء المجمس 
/ غير التنفيذيين

المستقمين 

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تمقوا أعمى 
المكافئات والتعويضات يضاف إليهم الرئيس 

. التنفيذي والمدير المالي
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 1,670,800  1,080,000الرواتب والتعويضات 

 605,180  378,000البدالت 

 26,667 143,281 _المكافئات الدورية والسنوية 

- - - الخطط التحفيزية 

أي تعويضات أو مزايا 
عينية أخرى تدفع بشكل 

شيري أو سنوي 

-  -27,013 

 

م يتضمن موافقة رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة عمى التنازل 24/2/2013اصدر مجمس اإلدارة قراره بتاريخ 
م، بسبب أن الشركة لم تحقق أرباح 31/12/2012عن مكافأتيم السنوية لمسنة المالية المنتيية بتاريخ 

 .م2012خالل عام 

ولم يتقاضى أعضاء مجمس اإلدارة الغير تنفيذيين والمستقمين  مكافآت وتعويضات غير بدل حضور 
 لاير سعودي 1500 لاير سعودي لكل عضو عن حضور جمسة مجمس اإلدارة  و 3000الجمسات وقيمتة 

عن حضور أي لجنة منبثقة عن مجمس اإلدارة مثل المجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الحوكمة 
 االجتماعية ةوالترشيحات والمسؤؤلي

 

 

 و بالنسبة لكبار التنفيذيين، فقد تم ما يمي:  

  بناًء عمى الخطاب المرسل من إدارة الشركة لألستاذ مظفر شكيل بعدم رغبتيا في تمديد
 م 31/3/2012م فإن آخر يوم عمل لو ىو 1/1/2012العضوية بتاريخ 

  سمطان ىشام باىبري نائب الرئيس لممبيعات والتسويق إستقالتو في / قدم األستاذ
م وقد تم تعيين األستاذ حسن الحازمي نائب مكمفا لمرئيس لممبيعات والتسويق 30/4/2012
 .م 1/5/2012في 

  حسن الحازمي نائب لمرئيس لممبيعات والتسويق/  م تم تعيين األستاذ 1/12/2012في. 

 .م نائب أول لمرئيس لمعمميات1/1/2012تم تعيين األستاذ محمد بن عبداهلل القاضي في - 
  م 4/12/2012تم تعيين الدكتور أمير باتشا مدير إلدارة المخاطر في 

  م ثم أصبح مديرًا 8/9/2012تم تعيين فراس الحمدان في وظيفة مشرف شؤون قانونية في
. م 1/1/2013لمشؤون القانونية واإللتزام في 

م كما في العام 2012 ديسمبر 31وجميع كبار التنفيذيين ال يممكون أي أسيم في المجموعة بتاريخ 
. السابق، و بالتالي ال يوجد تغيير في ممكية األسيم لكبار التنفيذيين

 :اجتماعات مجمس اإلدارة - ح
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اإلجتماع  إسم العضو تسمسل
 األول

 فبراير 22
 م2012

اإلجتماع 
 الثاني

 إبريل 15
 م2012

 اإلجتماع الثالث
 أكتوبر 8

 م2012

 اإلجتماع الرابع
 ديسمبر 23

 م2012

عدد مرات 
 الحضور

 3 لم يحضر حضر حضر حضر خالد بن حمد البسام 1
 4 حضر حضر  حضر حضر محمد ىاني بن عبدالقادر البكري 2
 3 حضر حضر حضر لم يحضر ثامر بن عبداهلل بن ريس 3
 1 لم يحضر حضر لم يحضر لم يحضر حسام بن طالل الغزاوي 4
 2 حضر لم يحضر لم يحضر حضر خميس بن سالم القزاح 5
 4 حضر حضر حضر حضر سميمان بن عبداهلل الخريجي 6
 4 حضر  حضر حضر حضر بالوكالة عبدالمطيف بن محمد آل الشيخ 7
 4 حضر حضر حضر حضر عمي بن حسن الجاسر 8
 3 حضر لم يحضر حضرحضربالوكالة  ماجد بن خالد المزيرعي 9
لم يكن عضو  ىشام بن محمد الشريف 10

مجمس إدارة 
 في ذلك الوقت

لم يكن عضو 
مجمس إدارة 
في ذلك 
 الوقت

 2 حضر حضر

 
 

: أصدر المجمس العديد من القرارات، وكان من أهمها : ثانيًا 
أثنى المجمس عمى النمو الممحوظ في ارقام المبيعات مشددًا عمى ضرورة تنويع  (1

 . المحفظة التأمينية من خالل تفعيل باقي المنتجات

تقديم دراسة مفصمة عن آلية الرقابة لمراجعة كافة المطمبات الطبية مع األخذ  (2

 .في عين اإلعتبار دراسة إمكانية إيجاد مراقب خارجي بيذا الخصوص

عتماد الصالحيات وتقنين  (3 تقديم آلية واضحة وثابتة لمعالجة المطالبات وا 

البيانات وآلية اإلتصال باألقسام األخرى كما يقوم نائب الرئيس التنفيذي 

لمعمميات بتولي ميمة مراجعة كافة اإلجراءات وآليات العمل بين األقسام 

 .المختمفة وتدقيقيا وتقنين آليات التطبيق بالتنسيق مع المراجع الداخمي لمشركة
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الموافقة عمى آلية تحفيز الوكاالت و التوصية برفع المقترح لمؤسسة النقد  (4

 .العربي السعودي ألخذ المزافقات الالزمة

 .الموافقة عمى إصادر وثيقة تأمين صحي لكافة موظفي الشركة (5

 .الموافقة عمى الرسوم المقررة إلعادة مناقشة تقرير الخبير اإلكتواري (6

 .ترشيح االستاذ ىشام الشريف لعضوية مجمس اإلدارة  (7

تفويض رئيس المجمس والرئيس التنفيذي باإلستثمار في شركة دراية المالية  (8

المرخصة من قل ىيئة السوق المالية وذلك من خالل الصندوق المضمون 

 .رأسمالو

إعتماد مراقبي الحسابات المرشحين من قبل المجنة لمراجعة القوائم المالية لمعام  (9

 م والبيانات المالية الربع السنوية و عمى األتعاب المحددة بيذا 2012المالي 

 .الخصوص

 . م2011التنازل عن المكافاءات لمعام  (10

إصدار تقرير أسبوعي يوضح كافة المستجدات والمجريات فيما يخص زيادة  (11

 .م 2011رأس مال الشركة وذلك بعد اإلنتياء من نشر القوائم المالية لمعام 

تفويض رئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي بشأن إختيار وتعيين الخبير  (12

 .اإلكتواري وفق مرئياتيم لما فيو صالح الشركة 

 : تكوين لجنة بعضوية كل من  (13

 ثامر بن عبداهلل بن ريس   / الميندس -  

 عبدالمطيف بن محمد  آل الشيخ / الدكتور -  

 .ىشام بن محمد الشريف / األستاذ - 

ويوكل لمجنة ميمة إختيار الموقع المناسب وفق إحتياجات الشركة لمخمس 

سنوات القادمة ، وتقوم المجنة بإتخاذ كافة القرارت واإلجراءات الخاصة بذلك ، 
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عمى أن يتم إخطار مجمس اإلدارة بكافة ماتم إتخاذه بيذا الصدد في اإلجتماع 

 .المقبل 

وافق المجمس عمى العرض المقدم من قبل الخبير اإلكتواري فيما يخص  (14

 .دراسة سوق أعادة التامين

وافق المجمس عمى كافة اإلقتراحات ذات األولوية المرتفعة  المقدمة  (15

 . بخصوص تطوير أنظمة المعمومات بالشركة 

وافق المجمس عمى كافة اإلقتراحات المقدمة بخصوص تطوير إدارتي الموارد  (16

البشرية والشؤون اإلدارية ، وأوصى المجمس بسرعة تنفيذ التعيينات المطموبة 

 .في التوصيات 

 .وافق المجمس إعتماد ىيكل العموالت المقترح  (17

فيما يخص خطة اإلستثمار والعرض المقدم من قبل الخبير اإلكتواري قرر  (18

المجمس مواصمة البحث عن عروض أخرى فيما يخص خطة اإلستثمار مع 

 .مراعاة توضيح آلية تنفيذ الخطة 

ىاني رستم بعمل تقرير شامل ومفصل يشمل / قرر المجمس أن يقوم األستاذ (19

أسيج البحرين وأسيج السعودية  )كشف حساب مفصل لممستحقات من الطرفين 

، عمى أن يتم عرض التقرير عمى لجنة المراجعة إلتخاذ الالزم بيذا   (

 .الخصوص 

حسن عوض الحازمي  عمى وظيفة / وافق المجمس عمى تسكين السيد  (20

نائب الرئيس التنفيذي لمتسويق والمبيعات وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية 

 .الالزمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 

الموافقة وافق المجمس , م 2013بعد اإلطالع عمى الميزانية التقديرية لمعام  (21

 المقدمة من قبل إدارة الشركة  ، عمى أن يتم 2013ة لمعام عمى الميزانية التقديري
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مراجعة الميزانية التقديرية خالل إجتماع مجمس القادم ، باإلضافة إلى عمل 

م ومراقبة المصاريف وفقًا لمميزانية المقدمة عمى 2012المقارنات الالزمة بالعام 

 .ان يقدم تقرير المقارنة في كل إجتماع مجمس إدارة 

إبرام إتفاقيات إعادة التأمين مع شركة سعودي ري كمعيد الموافقة عمى  (22

تامين رئيسي  وذلك وفق العرض المقدم من قبل نائب الرئيس لمشئون الفنية ، 

واإللتزام بضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص إختيار معيدي 

التأمين الثانويين والذين يتم التعاقد معيم من خالل وسطاء التأمين المعينين 

 .من قبل الشركة واإلطالع عمى كافة العموالت بيذا الخصوص 

   :-قرر المجمس تكوين لجنة إستثمار مكونة من خمسة أعضاء التالية أسماؤىم 
 محمد ىاني بن عبدالقادر البكري       عضوًا      / الميندس - 1   

 ثامر بن عبداهلل ريس                 عضوًا                    / الميندس - 2     
 ىشام بن محمد الشريف                عضو/ األستاذ - 3    
 (مقرر المجنة  )شاغول حميد                           عضوًا  / األستاذ- 4    
  (حتى إشعار آخر  )شاغر                                             - 5    

      تختص المجنة بإدارة ممف اإلستثمار لمشركة كاماًل ويكون لمجنة كافة الصالحيات بيذا الخصوص 
 .ولمجنة الحق في تعيين بيوت الخبرة فيما يخص ممف اإلستثمار 

ضرورة تقديم تقرير مفصل يوضح مبيعات الفروع وعمل المقارنات الالزمة  (23

بيذا الخصوص ، ولقد شدد المجمس عمى ضرورة مراقبة تحقيق اإلنتاج 

م  2013المطموب لكافة المنتجات لمعام 

وافق المجمس عمى إعتماد تغيير أوقات العمل عمى أن تكون وفق التالي                      (24

من السبت إلى األربعاء ابتداءًا من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءًا  مع 

  إلغاء فترة الراحة
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قرر المجمس إعتماد سمم الرواتب والدرجات الوظيفية وآلية التسكين  (25

والتعديالت المقترحة وفق المعايير الموضوعة والمقدمة من قبل اإلدارة التنفيذية 

 .م 2013 يناير 1عمى ان يتم التطبيق ابتداءًا من 

 لجان مجمس اإلدارة - خ

 المجنة التنفيذية: 

تتكون المجنة التنفيذية من خمسة من أعضاء مجمس اإلدارة، برئاسة رئيس مجمس اإلدارة األستاذ 
خالد البسام، وعضوية الميندس محمد ىاني البكري و الميندس ثامر بن ريس و األستاذ حسام الغزاوي 

وتقوم المجنة . م2012وقد عقدت المجنة أربعة اجتماعات في العام . و الدكتور عبدالمطيف آل الشيخ
التنفيذية، بدراسة القضايا المعروضة عمى مجمس اإلدارة، قبل مناقشتيا في المجمس، واصدار 

توصياتيا مما يسيل عمى المجمس مناقشاتو، باالضافة إلى قيام المجنة باتخاذ قرارات في أمور يكمفيا 
. المجمس بيا من حين آلخر، مفوضا ليا بعض الصالحيات حسب حاجة العمل بالشركة

 لجنة المراجعة : 

:       تتكون لجنة المراجعة، من ثالثة أعضاء مستقمون، ويرأسيم أحد أعضاء مجمس اإلدارة، وىم
    (عضو مجمس اإلدارة)رئيسًا الميندس سميمان الخريجي 
 االستاذ نبيل بن عبد اهلل نصيف  نائب رئيس المجنة 

  (مستقل)الدكتور يوسف بن عبد اهلل باسودان  عضوًا 
: التاليةم، وقامت بأداء مياميا 2012وقد عقدت لجنة المراجعة ثمانية اجتماعات خالل العام 

إجراءات التقارير المالية وأنظمة والتأكد من سالمتيا وسالمة البيانات المالية لمشركة مراجعة  -
. المحاسبة الداخمية وضوابط الرقابة المالية في الشركة

المراجعة السنوية المستقمة لمبيانات المالية الخاصة بالشركة، واالستعانة بمراجعي الحسابات  -
 .الخارجيين وتقييم مؤىالت المراجعين الخارجيين وأدائيم واستقالليتيم

 .م ومسؤولياتوم، والمراجعة الدورية لميامو والمراقب النظاميالتوصية بتعيين المراجع الداخمي -

جراءات سياسة اإلفصاح في الشركة -  .التزام الشركة بالمتطمبات القانونية والتنظيمية ومنيا ضوابط وا 

 . المقررة في الشركةالسياسات واإلجراءاتالتزام الشركة بضوابط  -

 

 لجنة الحوكمة والترشيحات والتعويضات والمسؤولية االجتماعية: 

:      تتكون لجنة الحوكمة من ثالثة من أعضاء مجمس اإلدارة وىم 
 األستاذ خالد بن حمد البسام              رئيس المجنة .1

الدكتور عبد المطيف آل الشيخ             عضو المجنة  .2
 األستاذ عمي حسن الجاسر                      عضو المجنة .3

: الميام والمسئوليات التاليةم، وتقوم المجنة ب2012وقد عقدت المجنة إجتماع واحد فقط في العام 
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، لمعرض عمى الجمعية العموميةاإلدارة بشأن المرشحين لعضوية مجمس  الخاصة توصياتالرفع  -
 .والمرشحين لممناصب اإلدارية التنفيذية العميا، كالرئيس التنفيذي ونوابو

 . لمجمس اإلدارةإعداد إجراءات وسياسات واضحة لتطوير سياسة المكافآت -

إفادة مجمس اإلدارة فيما يتعمق بالمراجعة السنوية ألداء المجمس ورفع توصياتيا لممجمس بخصوص  -
 .المرشحين لعضوية لجان المجمس لتعيينيم

العالوات السنوية، وخطط الحوافز  و لمجمس اإلدارة العتماد سياسة وخطط التعويضات ةتوصيال -
 .لجذب الموظفين المتميزين واالحتفاظ بيم وتحفيزىم

توصيات بشأن البرامج ال ورفع ، واإلدارة التنفيذية العميا،تقييم ميارات وخبرات أعضاء مجمس اإلدارة -
 .التدريبية الضرورية عمى ضوء نتائج التقييم

 .وضع برامج المسؤولية االجتماعية ومتابعة تنفيذىا بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية -

 .التأكد من قيام الشركة بالتوافق المستمر مع متطمبات الحوكمة، والرفع بذلك لمجمس اإلدارة -

 لجنة اإلستثمار : 

ثامر بن عبداهلل / محمد ىاني بن عبدالقادر البكري و الميندس / الميندس خمسة أعضاء وىم  تتكون من 
 تختص المجنة بإدارة شاغول حميد ومنصب شاغر و/ ىشام بن محمد الشريف واألستاذ/ ريس واألستاذ 

ممف اإلستثمار لمشركة كاماًل ويكون لمجنة كافة الصالحيات بيذا الخصوص ولمجنة الحق في تعيين بيوت 
 حٌث أنها تكونت فً إجتماع 2012وال ٌوجد إجتماعات للجنة خالل الخبرة فيما يخص ممف اإلستثمار 

 ...م23/12/2012مجلس اإلدارة فً ٌوم 
 

 

 الهيئة الشرعية: 

 وىم فضيمة العالمة  تتألف من عمماء متخصصين في فقو المعامالت،  ىيئة مستقمة، ىيئة الرقابة الشرعية
. الشيخ عبداهلل بن بية، رئيسا،  والدكتور ىاني أحمد عبدالشكور

والوثائق لتتفق مع أحكام الشريعة إصدار القرارات والفتاوى الخاصة باعتماد العقود  وتتولى الييئة الشرعية 
ضمان التزام التنفيذية بيدف التحقق من لتي تعرضيا عمييا اإلدارة ااألعمال اإلسالمية وكذلك جميع 

 .الشركة بأحكام الشريعة اإلسالمية
 
  :الجمعية العمومية  - د

يتم عقد اجتماع الجمعية العامة لمشركة، خالل الستة األشير التالية لنياية السنة 
المالية، حسبما نص عميو  النظام األساسي لمشركة، وتقوم الجمعية العامة العادية 

  :بالميام التالية
. م31/12/2011الموافقة عمى تقرير مجمس اإلدارة لمعام المالي المنتيي في .1
م 31/12/2011المصادقة عمى القوائم المالية لمشركة لمسنة المنتيية في .2
 KPMGالموافقة عمى تعيين مراقبي حسابات الشركة مكتب الفوزان و السدحان .3
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ومكتب الدار لتدقيق الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة 
.  م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابيم2012القوائم المالية لمعام المالي 

إبراء ذمة أعضاء مجمس اإلدارة من المسؤولية عن إدارتيم لمشركة خالل السنة .4
. م31/12/2011المالية المنتيية في 

. المصادقة عمى تقرير ىيئة الرقابة الشرعية . 5
جراءات واضحة ومحددة لمعضوية في مجمس .6 المصادقة عمى سياسات ومعايير وا 

. اإلدارة
. المصادقو عمى الئحة حوكمة الشركات. 7
. المصادقة عمى سياسات و إجراءات تعارض المصالح .8
ىشام محمد الشريف كعضو مجمس إدارة نيابة عن / المصادقة عمى تعيين األستاذ .9

عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز / العضو المستقيل صاحب السمو الممكي األمير 
آل سعود بناًء عمى خطاب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي  

. م31/12/2011الموافقة عمى تقرير مراقبي الحسابات لمسنة المالية .10
 

 

 :أنشطة األسهم وأدوات الدين والقروض وأي من شركاتها التابعة - ذ

 م 31/12/2012 مميون لاير سعودي كما في 200يبمغ رأس مال الشركة المصرح بو و المصدر 
وأسيم المجموعة ممموكة . لاير سعودي لمسيم الواحد10 مميون سيم بقيمة اسمية قدرىا 20ويتكون من 

وخالل العام %.60و لمجميوربنسبة % 20و أسيج البحرين بنسبة % 20لمبنك اإلسالمي لمتنمية بنسبة 
م، لم توجد أية أدوات دين صادرة عن الشركة، ولم توجد أية 2012 ديسمبر 31المالي المنتيي في 

مصمحة في فئة األسيم ذات األحقية في التصويت ألية أشخاص، ولم توجد أية مصمحة وحقوق خيار 
كما لم . وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجمس اإلدارة و كبار التنفيذيين أو أفراد أسرىم في أسيم الشركة

توجد أية أدوات دين قابمة لمتحويل إلى أسيم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق 
كذلك لم توجد أية . مشابية أصدرتيا الشركة، أو منحتيا خالل السنة المالية المنتيية في ذلك التاريخ

حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابمة لمتحويل إلى اسيم أو حقوق خيار أو شيادات حقوق 
م، ولم يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من 2012مشابية أصدرتيا أو منحتيا الشركة خالل عام 

جانب الشركة ألية أدوات دين قابمة لالسترداد، كذلك لم توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبو أي 
وليس عمى الشركة التزامات مالية لمغير أو قروض أو أي . من المساىمين عن أي حقوق في األرباح
 .ويقر مجمس اإلدارة أنو ال يوجد أي قروض عمى الشركة. من أدوات الدين أو أنشطة متعمقة باألسيم

وصف ألي مصمحة تعود ألعضاء مجمس اإلدارة وأزواجيم وأوالدىم القصر في أسيم أو أدوات دين 
: الشركة أو أي من شركاتيا التابعة

صافي نهاية العام بداية العام اسم من تعود له المصمحة م 
التغيير 

نسبة 
التغيير 
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عدد 
األسهم 

أدوات 
أدوات عدد األسهم الدين 

الدين 
% 100 1000 ------- 2000 ------- 1000خالد حمد البسام   .1
 ------- ------- ------- ------- ------- -------محمد ىاني البكري   .2
 ------- ------- ------- 1025 ------- 1025ثامر عبد اهلل بن ريس   .3
% 100 1000 ------- 1000 ------- -------حسام طالل الغزاوي   .4
 ------- ------- ------- ------- ------- -------خميس القزاح   .5
 ------- ------- ------- 1000 ------- 1,000ماجد المزيرعي   .6
% 100 11,000 ------- 22,000  11000سميمان الخريجي   .7
 ------- ------- ------- 1000 ------- 1,000عبد المطيف آل الشيخ   .8
100,00عمي حسن الجاسر   .9

0 
------- 1,000 ------- 99,000 99 %

 
      بالنسبة لمميندس محمد ىاني البكري واألستاذ خميس القزاح يمثمون شركات، وال يوجد أي مصمحة 

 وأزواجيم وأوالدىم القصر في أسيم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتيا التابعة، نتعود لكبار التنفيذيي
حيث إرتفعت األسيم الممموكة ألسيج البحرين  م 2012و يوجد تغيير في ممك الحقوق خالل السنة المالية 

وبالنسبة لمبنك اإلسالمي إرتفعت من % 100سيم بنسبة  4,000,000 سيم إلى  2,000,000من 
 .  سيم4,000,000 إلى   سيم 2,000,000

 الزكاة والمدفوعات النظامية والقروض - ر

رصيد أول المدة  
م 1/1/2012

رصيد أخر المدة 
م 31/12/2012

المدفوعات خالل 
م 2012

 331,816 466,839 548,099زكاة مدفوعة لمصمحة الزكاة والدخل 
 960,173 1,231,632 780,335ضرائب االستقطاع مدفوعة لمصمحة الزكاة والدخل 

 734,931 387,916 188,660اتعاب اإلشراف لمؤسسة النقد العربي السعودي 
 74,462 405,739 24,462اتعاب اإلشراف لمجمس الضمان الصحي التعاوني 

 165,000- - أتعاب تداول 
 1,217,298 88,000 145,000اشتراكات مدفوعة لممؤسسة العامة التأمينات االجتماعية 

 22,245- - الغرامات 
 

     تمثل الغرامات مبالغ مدفوعة لمؤسسة النقد بسبب التأخر في سداد أتعاب اإلشراف لممؤسسة بقيمة 
 .  لاير سعودي 6,150وغرامات مرورية عمى سيارات ممموكة بإسم الشركة بقيمة . لاير سعودي 16,095

 :اإلقرارات  - ز

 :تعمن شركة المجموعة المتحدة لمتأمين التعاوني أنو

 .ال يوجد أي شركة تابعة ليا -1
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ال توجد أي قروض عمييا سواء كانت واجبة السداد عند الطمب أو غير ذلك، ولم تقم الشركة بدفع  -2
 .م2012أي مبالغ سدادًا لقروض خالل السنة المالية 

ال توجد أي أية أدوات دين قابمة لمتحويل إلى أسيم، وال توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق  -3
 .م2012منحتيا الشركة خالل السنة المالية , اكتتاب أو حقوق مشابية أصدرتيا أ

ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابمة لمتحويل إلى أسيم، أو حقوق أو  -4
خيار، أو شيادات حقوق، أو حقوق مشابية، أو قامت الشركة بإصدارىا أو منحيا خالل العام 

 .م2012المالي 

لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو الغاء من جانبيا ألي أدوات دين قابمة لالسترداد، أو أي قيمة  -5
 .لألوراق المالية المتبقية

م أي عقد كانت الشركة طرفًا فيو وتوجد فيو مصمحة جوىرية لمرئيس 2012اليوجد خالل العام  -6
 .التنفيذي أو لنائب الرئيس لمشؤون المالية أو أو كبار التنفيذيين بالشركة

 .اليوجد مصمحة في فئة األسيم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص -7

ال يوجد مصمحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب أو عقد يكون المصدر طرفًا فيو تعود ألعضاء  -8
 .مجمس إدارة المصدر وكبار التنفيذيين و أزواجيم و أوالدىم القصر

 .ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبو أحد مساىمي المصدر عن أي حقوق في األرباح -9

 .ال يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشئت لمصمحة موظفي المصدر -10

 :المراجعون الخارجيون ومعايير المحاسبة  - س

كل من م ،تعيين 11/6/2012      أقرت الجمعية العامة الرابعو لمساىمي الشركة و التي انعقدت في 
ن ين ومراجعيمحاسبالدار لتدقيق الحسابات، كومكتب  (كي بي إم جي)الفوزان والسدحان السادة مكتب 

  المالية المنتيية فيسنة لحسابات الشركة للاجعين خارجيينلمقيام بدور مشترك كمرلمشركة وذلك ن يقانوني
صدر مراجعً الحسابات تقرٌرهم برأي غٌر متحفظ مع وجود فقرة للفت اإلنتباه  أ.م2012 ديسمبر 31

التقارير المالية الدولية وليس طبقًا تم إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير  تنص على نلفت اإلنتباه إلى أن
  .لمعايير المحاسبة الصادرة عن الييئة السعودية لممحاسبين القانونيين

 -:وتقر الشركة بأنو       

 .تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح - أ

 .أن نظام الرقابة الداخمية اعد عمى أسس سميمة و تم تنفيذه بفعالية - ب

. ال يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة عمى مواصمة نشاطيا - ت
 

 :فاعمية و كفاءة إجراءات الرقابة الداخمية - ش

قامت إدارة المراجعة الداخمية بمراجعة إجراءات الرقابة الداخمية بالشركة خالل السنة المالية المنتيية في 
 الداخمية لمشركة وقد  قامت حوقد تم التأكد من أن اإلدارات المختمفة تطبق الموائ, م 2012 ديسمبر 31

 بتوجيو بعض اإلدارات التي لم تتبع بعض اإلجراءات المكتوبة بأن يتم اتباع ىذه اإلجراءات
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قامت إدارة المراجعة الداخمية بمفت انتباه بعض اإلدارات التي لم تقم بتطبيق متطمبات الموائح التنظيمية 
 . الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي ومجمس الضمان الصحي

 
لم تقم اإلدارة التنفيذية بتجاوز إجمالي المصرفات العمومية طبقا لمموازنة التقديرية المعتمدة لمسنة المالية 

 .م31/12/2012المنتيية في 

التأكد من اتباع اإلدارات الفنية لتعميمات الخبير االكتوارى والموائح التنظيمية لمؤسسة النقد العربي 
. السعودي

وبصفة عامة التأكد من اتباع الشركة لتعميمات وزارة التجارة وتعميمات ىيئة السوق المالية وىيئة التأمينات 
. االجتماعية والجيات الحكومية األخرى

إن نظام الرقابة الداخمية الذي تطبقو الشركة أعد عمى أسس سميمة و تم تنفيذه بكفاءة وفعالية بضمان 
مصداقية تقارير المالية و التوافق مع الموائح المطبقة، ويسعى نظام الرقابة الداخمية إلى توفير ضمان بان 

. وسائل التحكم و الرقابة داخل الشركة مناسبة لمحد من المخاطر
 :المخاطر المستقبمية (3

الشك أن ىناك مخاطر مستقبمية قد تؤثر عمى أداء الشركات العاممة في قطاع التأمين ومنيا تأثر شركات 
معيدي التأمين العالمية بمؤثرات األسواق العالمية ومن ثم عدم اإللتزام بشروط اتفاقيات إعادة التأمين 

وبالرغم من أن الشركة ال تتعاقد إال مع معيدي تأمين ذوي تقييم مالي عالي، إال أن التغير في السياسات 
وكذلك . العامة لدى شركات معيدي التأمين يعتبر من المخاطر المستقبمية التي قد تؤثر عمى أداء الشركة

من المخاطر المحتممة،قمة توفر الموارد البشرية المؤىمة في قطاع التأمين السعودي وىو ما تسعى الشركة 
ىذا باإلضافة إلى المخاطر األخرى مثل مخاطر التقنية .إلى تقميصو من خالل برامج التدريب والتأىيل

.  ومخاطر السيولة والمخاطر القانونية والتنظيمية والمخاطر التنافسية
 

 :العقود واإللتزامات - ص

 1,172      تم إصدار وثائق تأمين خاصة بشركات ذات عالقة ألعضاء مجالس اإلدارة، تبمغ قيمتيا 
 ألف لاير سعودي 414م بقيمة 2012 ديسمبر 31آلف لاير سعودي، وتبمغ الذمم المنتيية ليذه الوثائق في 

. م2011 ديسمبر 31 ألف لاير في 40مقابل 
لقد قدمت الشركة ضمان إلى مجمس الضمان الصحي التعاوني لتسوية الديون المستحقة لمزودي       

  مميون لاير1,7تقدر بحوالي ) بل بوالص التأمين الطبي الصادرة من شركات شقيقةاالخدمات الطبية مق
بغرض الحصول عمى موافقة مجمس الضمان الصحي  (م2011 مميون لاير في ديسمبر 2,4مقابل 

 . عمل التامين الطبي في السوق السعودي الشركة الستئناف ، بعد أن أشترط المجمس ذلكالتعاوني
 

رصيد أول إسم العميل عضو مجمس اإلدارة 
السنة 

م 1/1/2012

رصيد أخر السنة 
م 31/12/2012

قيمة الوثائق التي 
أصدرت خالل السنة 

 475,184 1,387 15,637مجموعة شركات البكري محمد ىاني البكري . م
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 70,750 5,404----- مجموعة شركات الريس ثامر بن عبداهلل بن ريس . م
 617,575 406,846 24,176مجموعة شركات الغزاوي حسام الغزاوي . أ

 

ويقر مجمس اإلدارة بـأنو ال توجد أي عقود تكون الشركة طرًفا فييا، وتوجد فييا مصمحة جوىرية لمرئيس 
. التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين بالشركة

 :االستثمارات - ض

      تقوم الشركة باستثمار أمواليا المودعة في البنوك المحمية في برامج المرابحة قميمة المخاطر وفق 
شركة سعودية ذات )شركة نجم لخدمات التأمين   أسيمًا فيأسيجتمتمك كما . أحكام الشريعة اإلسالمية

 وتبمغ قيمة االستثمار اإلسمية في من أسيم الشركة % 7.69نسبتو   مافيياحيث تمتمك  (مسئولية محدودة
. تسويات مطالبات المركباتأعمال  نشاطيا لمزاولةوقد باشرت   لاير سعودي،2,377,000دفاتر الشركة 

 
. م و نرجو من اهلل تعالى التوفيق2012وبذلك ينتهي تقرير مجمس اإلدارة عن أعمال الشركة لمعام 


