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  النشاط األساسي -١
إن الشركة تمارس نشاطات التأمين وإعادة التأمين التعاوني في مجال التأمين العام والصحي واالستثمارات المتعلقة بھا فقط، 

ال أنھا ليست ذات تأثير يذكر على إيرادات الشركة وصافي األرباح. إواردة الورغم أن الشركة مرتبطة بعقود إعادة التأمين 
  أنشطة الشركة المختلفة من أعمال التأمين العام والصحي على نتائج الشركة المالية كالتالي: (األرقام بماليين الرياالت) وتؤثر

   
  م٢٠١٢  م٢٠١٣ 

  المجموع  الطبيالتأمين   التأمين العام  المجموع  التأمين الطبي  التأمين العام  
 ٢٣٠٫٤٩ ٦٤٫٧١ ١٦٥٫٧٩  ٣٤٧،١٩   ٤٤،٥١  ٣٠٢،٦٨  أجمالي أقساط التأمين
 ١٧٢٫٢٢ ٧٦٫٥٦ ٩٥٫٦٦  ١٦٥،٣١  ٤٢،٦٣  ١٢٢،٦٨  صافي أقساط التأمين

 ٥٣٫٢٣ ٣٨٫٠٩ ١٥٫١٤  ٤٤،٩٦  ٢٤،٣٩  ٢٠،٥٧  صافي الدخل من األكتتاب / المساھمة
 )٣٨٫٠٣(    )٤٤،٧٠(      مصاريف التشغيل (غير موزعة)

 ١٥٫٢٠    ٠،٢٦      فائضعمليات التأمين
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 األداء المالي -٢
مالي لھا كما ھو في ، والجداول التالية تلخص أداء الشركة والمركز ال٢٠٠٩استھلت الشركة نشاط عمليات التأمين خالل العام 

  م (األرقام بماليين الرياالت): ٢٠١٣مبر ديس ٣١تاريخ 
  ٢٠٠٧- ٠٨*  م٢٠٠٩  م٢٠١٠  م٢٠١١  م٢٠١٢  م٢٠١٣  قائمة الدخل

  -   ١٤٢،٩٢  ٢٢٠٫٠٠  ٢٧٨٫٥٦  ٢٣٤٫٠٩  ٣٤٧٫١٩  أجمالي اقساط التأمين المكتتبة

  -   ٤١،٦٤  ١١٨٫٦١  ١٦٤٫٤٣  ١٧٧٫٨٦  ١٦٥٫٣١  صافي اقساط التأمين المكتسبة

  -   ٥،٤٣  ١٤٫٥٠  ١٥٫٢٠  ١٠٫٤٥  ٢١٫٢٢  عمولة إعادة التأمين 

  -   ٠،٠٨  ٠٫٠٨  ٠٫٣١  ٠٫١٦  ٠٫١٠  ايرادات اكتتاب أخرى

  -   ٤٧،١٥  ١٣٣٫١٩  ١٧٩٫٩٤  ١٨٨٫٤٨  ١٨٦٫٦٣  مجموع االيرادات

  -   )٤٠،٢١(  )٧٦٫٤٠(  )١٠١٫٢٨(  )١٠١٫٣٥(  )١١٠٫٤٠(  صافي المطالبات المتكبدة بما فيھا األحتياطيات

  -   )٦،٠١(  )٢٠٫٥٨(  )٢٧٫٠٤(  )٢٣٫١٦(  )٢٠٫٥٩(  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

  -   )٥،٩٨(  )٤٫٦٠(  )٥٫٩٩(  )٥٫٦٤(  )٦٫٧٢(  مصاريف فائض الخسارة

  -   )٢،٠١(  )٣٫١٠(  )٣٫٧٧(  )٥٫١٠(  )٣٫٩٥(  مصاريف أخرى

  -   )٥٤،٢١(  )١٠٤٫٦٨(  )١٣٨٫٠٨(  )١٣٥٫٢٥(  )١٤١٫٦٧(  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

  -   )٧،٠٦(  ٢٨٫٥٢  ٤١٫٨٦  ٥٣٫٢٣  ٤٤٫٩٦  صافي دخل االكتتاب

  -   )١٨،٦٩(  )٣٤٫٧٩(  )٣٥٫٨٥(  )٣٨٫٠٣(  )٤٤٫٧٠(  رواتب، مصاريف عمومية وإدارية

  -   )٢٥،٧٥(  )٦٫٢٨(  ٦٫٠١  ١٥٫٢٠  ٠٫٢٦  فائض/(عجز) عمليات التأمين  

  -   -   -   )٠٫٦٠(  )١٫٥٢(  )٠٫٠٢(  حصة المساھمين من الفائض

    )٢٥،٧٥(  )٦٫٢٨(  ٥٫٤١  ١٣٫٦٨  ٠٫٢٤  صافي نتيجة السنة

  -   )٢٥،٧٥(  )٦٫٢٨(  ٥٫٤١  ١٣٫٦٨  ٠٫٢٤  صافي الفائض/(العجز) المحول من علميات التأمين

  ١٢،٥٤  ٢،٧٨  ٠٫٩٣  ٠٫٧٩  ٠٫٨٧  ٠٫٧٩  إيراد عموالت على ودائع في البنوك

  -   -   -   -   ٧٫٢١  ٢٥٫٦٦  األرباح المتحققة لالستثمارات المتاحة للبيع

  )٢٧،٣٣(  )٢،١٢(  )١٫٦٣(  )١٫٦٢(  )٣٫٠٠(  )٢٫٠٤(  مصاريف إدارية وعمومية

  )١٤،٧٩(  )٢٥،٠٩(  )٦٫٩٨(  ٤٫٥٨  ١٨٫٧٦  ٢٤٫٦٥  صافي الربح/ (الخسارة) للفترة

  -   ٠،١٣  ٤٫٨٤  ١٫٦٥  ٤٫٦٤  ٩٫٩٩  األرباح الغير محققة من استثمارات متاحة للبيع

  )٤،١٨(  )١،٨٧(  )١٫٩٣(  )١٫٨٨(  )٢٫٧٥(  )٣٫٠٠(  زكاة وضريبة دخل

  )١٨،٩٧(  )٢٦،٨٣(  )٤٫٠٧(  ٤٫٣٥  ٢٠٫٦٥  ٣١٫٦٤  اجمالي الربح/الخسارة الشاملة للفترة

  م٣١/١٢/٢٠٠٨الى   م٠٤/٠٧/٢٠٠٧*
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ديسمبر (االرقام بماليين الرياالت)                        ٣١المركز المالي كما ھو في 
  ٢٠١٢٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠١٣ 

             األصول

           عمليات التأمين:

   ٢،٤٠  ٢،٥٤  ٢،٣٢  ٣،٢١  ٤،٥٣  ممتلكات و معدات

   ٤٦،٤٩  ٥٥،٥٠  ٥٧،٢٦  ٦٢،٠٧  ٧٩،١١  تأمين مدينة ذمم

   ٣٠،٤١  ٣٠،٩٢  ٧٤،٨٩  ٤٤،٢٨ ٥٧،٤٤ حصة إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة

   ٢٥،١٢  ١٨،٣٩  ٤٥،٣٦  ٤٦،١٥ ١٠٥،١٢حصة أعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية

   ٦،٢١  ١٣،٥٥  ١٣،٧٦  ٩،٧٢ ١٢،٠٥مؤجلة –تكاليف اكتتاب في وثائق تأمين 

   ٠،٨٦          مبالغ مستحقة من شركة حليفة

   ٢٩،٦٥  ٢،٥٩     مطلوب من عمليات المساھمين

   ٢،٣٨  ٢،٩٠ ٤،٨٨ ٦،٤٥  ١٤،٢٩مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

     ٠،٠٢  ٠،١١  ٠،٠٨  ٠،٠٣ إيرادات عمولة مستحقة

             ودائع قصيرة األجل 

   ٢٦،٣٩  ٨٦،٢٤  ١٣٧،٧٢  ٨١،٧٩  ١١٩،٣٨ نقد وما في حكمه

 ‐  ١٦٩،٩١  ٢١٢،٦٥  ٣٣٦،٣٠  ٢٥٣،٧٥  ٣٩١،٩٦ المجموع

              

             عمليات المساھمين:

 ١،٤٣            ممتلكات و معدات

 ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  وديعة نظامية

 ٠،٨٠  ٣٤،٣٥  ٤٩،٦٩  ٥١،٤٠  ٦٤،٨٠  ٦٠،٩٤  موجودات مالية أخرى
 ١٥٨،٦٠  ٦٥  ٤٠  ٤٠  ٢٦،٤٨  ٢٦،٩٨ ودائع قصيرة األجل 

 ٠،٣٢           مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ٢،٨١  ٠،٨٤  ٠،٦٧  ٠،٧٦ ١،١٧  ٠،٩٤ إيرادات عمولة مستحقة
       ٢٠،٨١  ١٠،٤٢  ١٩،٨٢ مطلوب من عمليات التأمين

 ٢،٩١  ٧٠،٤٤  ٤٦،٠٩  ٢٦،٢٧  ٦٠  ٨٦،٣٧  وما في حكمه نقد
 ١٨٦،٨٧  ١٩٠،٦٣  ١٥٦،٤٥  ١٥٩،٢٤  ١٨٢،٨٧  ٢١٥،٠٥  المجموع

              

 ١٨٦،٨٧  ٣٦٠،٥٤  ٣٦٩،١٠  ٤٩٥،٥٤  ٤٣٦،٦١  ٦٠٧،٠١ مجموع األصول
            المطلوبات و حقوق المساھمين

             عمليات التأمين:

   ١٢٥،٩١  ١٦٩،٢٤  ٢٣٧،٧٥  ٢٠٣،٥٩  ٣١٩،٢٩  احتياطي نظامي

   ٤٠،٢٩  ٣٤،٧٢  ٦٧،٤٧  ٢٦،٧٦  ١٨،٣٧  ذمم معيدي تأمين دائنة

   ٠،٧٢  ١،٢٧  ١،٤٩  ٢،١٨ ٣،٠٦  تعويض نھاية الخدمة

   ٢،٩٩  ٧،٤٢  ٨،١٨  ٨،٦٨ ٢٩،٢٨ مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

       ٢٠،٨١  ١٠،٤٢  ١٩،٨٢ مطلوب إلى المساھمين

       ٠،٦٠  ٢،١٢  ٢،١٥ حصة من الفائض

 ‐  ١٦٩،٩١  ٢١٢،٦٥  ٣٣٦،٣٠  ٢٥٣،٧٥ ٣٩١،٩٧  المجموع

           عمليات المساھمين:

   ٢٩،٦٥          مبالغ مستحقة إلى الشركاء

     ٢،٥٩       مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين

 ٥،٨٤  ٦،٧٨  ٣،٧٣  ٤،٧٥  ٧،٧٣  ٨،٢٧ الدفع ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

 ١٨١،٠٣  ١٥٤،٢٠  ١٥٠،١٣  ١٥٤،٤٩  ١٧٥،١٤  ٢٠٦،٧٨  حقوق المساھمين

 ١٨٦،٨٧  ١٩٠،٦٣  ١٥٦،٤٥  ١٥٩،٢٤  ١٨٢،٨٧  ٢١٥،٠٥  المجموع

              

 ١٨٦،٨٧  ٣٦٠،٥٤  ٣٦٩،١٠ ٤٩٥،٥٤  ٤٣٦،٦١  ٦٠٧،٠١ مجموع المطلوبات و حقوق المساھمين
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  والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة القرارات المھمةوالخطط  -٣
ذلك لتعزيز وتماشياً مع اإلستراتيجية العامة للشركة  مع شركة تمكين الرائدة لوكالة التأمين، الشركة خالل العام الجاري تتعاقد

 قاعدة العمالء،لتقوية تدعيم  الداخليين المسوقينعلى  متزايد بشكلو تدريجيا اإلدارةإلى االعتماد كما قامت قطاع تأمين األفراد،
عام  خاللجدة و القصيمو األحساءو الجبيل مدينة في كل من فروع جديدة تم افتتاحوقد  خدمة العمالء. التركيز األكثر علىو

ھذه الطريقة تتوقع الشركة بو العام، ھذا خالل المحلي بالسوق  وي الخبرةذمن  مندوبي المبيعات عدد من تم تعيين . كما٢٠١٣
 بين عمالئھا. بناء وتعزيز العالقة بينھا و

 
يستحوذ تأمين األفراد على إھتمام كبير من اإلدارة حيث تركز اإلدارة جھودھا للتحقق من أن ھذه الشريحة من األعمال تتم 

أكبر من قطاع الشركات  حصةالمبيعات اإلقليمي يعمل بجھد للحصول على  فريقبالتوافق مع اللوائح والمتطلبات النظامية. 
ن برامج نظم تقنية المعلومات واالتصاالت يتم تطويرھما لمواكبة نمو كما أ ،وقطاع األعمال المتوسطة والصغيرة في السوق

  األعمال والتحقق من رفع مستوى الخدمات بما يتوافق مع متطلبات العمالء.
  

 ي تواجه الشركةالمخاطر الت -٤
ق دارة المخاطر لحماية الشركة من االحداث التي تعوقإل طاراً أنشأت الشركة إ دافاأل تحقي ى ال ھ ؤثر عل ة وت ا أثابت ا بم في دائھ

  ية. اتذلك عدم استغالل الفرص المو
  :ي تواجه الشركة على النحو التالييمكن تصنيف المخاطر الت

ة للشركة في الذمم المدينة الناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين والنقد المالية الرئيسيتتمثل األدوات  المخاطر المالية:  )أ 
 وما في حكمه والمبالغ المدفوعة لإلستثمارات. لم تدخل الشركة في عمليات لمشتقات األدوات المالية.

ائتمان لكل  فترةوسطاء بوضع تسعى الشركة الى الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكالء وال مخاطر االئتمان: )١
وكيل ووسيط وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددة. تبرم الشركة فقط عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف أخرى 

 معترف بھا وتتمع باألھلية االئتمانية.
االموال النقدية  تتم مراقبة مخاطر السيولة على أساس شھري، وتعمل االدارة على التأكد من توفير مخاطر السيولة: )٢

 .أية إلتزامات حال نشوئھا الكافية لمواجھة
التطورات في تعمل الشركة على الحد من مخاطر السوق باالحتفاظ بمحفظة متنوعة وبمراقبة  مخاطر أسعار السوق: )٣

 .مخاطر سوق ھامة ةوال يوجد لدى الشركة أي سوق األوراق المالية،
تعمل الشركة على الحد من مخاطر أسعار العمولة بمراقبة التغيرات في أسعار العمولة النقدية  مخاطر أسعار العمولة: )٤

 واالستثمارات الخاصة بالشركة.
 .التواجه الشركة أية مخاطر عمالت إجنبية مؤثرة أو ذات أھمية :مخاطر العمالت االجنبية )٥
تتعلق بالسيارات والمخاطر الطبية والممتلكات واخرى تقوم الشركة فقط بإصدار عقود قصيرة االجل  مخاطر التأمين: )٦

تتضمن المخاطر الھندسية وتغطية الضرر والحريق والحوادث ومخاطر الشحن البحري. ان اعمال التأمين للشركة 
ً يدار ويسعر على مستوى المركز الرئيسي للشركة. تقوم الشركة ربع سنوي بمراجعة لجميع المخاطر التي يمكن ان  ا

تقييم دارة مخاطر اعمال التأمين ويقوم الفريق التنفيذي بمراقبة وتطوير او ،ليھا في جميع خطوط اعمالھاتتعرض ا
ن المطالبات الضخمة، تقوم الشركة تقليل التعرض للمخاطر المالية الناشئة ع ومن أجل. المخاطر الكلية والكشف عنھا
 راض إعادة التأمين.بإبرام عقود مع جھات أخرى ألغ في السياق العادي لألعمال

ً  تأمين المناسبة في الوقت المناسبيتمثل في عدم قدرة الشركة في الحصول على إعادة ال مخاطر إعادة التأمين: )٧ مع  تماشيا
ذو تصنيف وبتكلفة مقبولة من شركة إعادة تأمين  تشمل نطاق تغطية مناسبة بحيث الخطر الذي تم إختياره من قبل الشركة،

شركات إعادة  تقوم الشركة بالتعاقد مع كما أيضا استرداد المبالغ من معيدي التأمين في حال المطالبات.  ھذاويشمل  إئتماني،
دون أن يكون لديھا إعادة بشكل مباشر  كما أن من سياسات الشركة عدم إبرام عقود تأمين ،تأمين مصنفة للتصدي لھذه المخاطر

 .مين التي وافق عليھا مجلس اإلدارةتأمين وھذا يتماشى مع استراتيجية إعادة التأ
جراء أية تغييرات ولم يتم إ من رأس المال والخسائر المتراكمة،تتألف حقوق المساھمين  دارة رأس المال:إمخاطر  )٨

 على الھيكل الرأس مالي خالل العام.
كما  ،وتخطيط العملياتيتم اعتبار المخاطر االستراتيجية من خالل مراجعة االستراتيجيات المخاطر االستراتيجية:  )ب 

النشط مع االطراف الخارجية لتقاسم  االنشغالتراقب الشركة عن كثب التطورات النظامية والقانونية والمالية وكذلك و
ھذه المخاطر التي يمكن ان تلحق االذى باألعمال والصناعة لمخاطر الناشئة ولمقابلة منافع الخبرات في دعم االستجابة ل

 ككل.
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ھنالك موارد ھامة قد تم وضعھا للحفاظ على كفاءة وفعالية العمليات ضمن اطار مسؤولية الشركة  يلية:المخاطر التشغ  )ج 
على كل المخاطر التشغيلية التي يمكن ان تتعرض لھا  الفريق التنفيذييشرف والسياسات والمبادئ والقواعد االخالقية. 
 الشركة ويرفع تقاريره الى مجلس االدارة.

متطلبات يقومان بالتحقق من  الرقابة النظامية دارة الشركة ومسؤولإن إ بالمتطلبات النظامية: المخاطر المتعلقة  )د 
 يرات.التغ لتزام الشركة بتلكلضمان استمرارية إظمة واللوائح بتحديث تغيرات االنوالمبادرة نظمة األ

  تحليل جغرافي للعمليات -٥
وتعمل الشركة بشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعودية،  خارجھاالتوجد للشركة أية شركات تابعة سواء داخل المملكة أو 

  :(األرقام بماليين الرياالت)كالتالي ةالسابق أعوام ربعةاألخالل التفاصيل الجغرافية إلجمالي اقساط التأمين المكتتبة 
 
  
  
 
  
  
  
  
  

  فروقات جوھرية في النتائج التشغيلية -٦
مقارنة بالعام السابق بسبب إنخفاض االقساط المكتسبة و ارتفاع صافي  ٢٠١٣التشغيلية في العام المالي انخفاض االرباح 

االستثمارات المتاحة للبيع دخل المساھمين بسبب ارتفاع قيمة  المطالبات المتكبدة و ارتفاع المصاريف االدارية. ارتفاع صافي
  .في نھاية العام المالي

  المعايير المحاسبية -٧
في إعداد ) IASوالمعايير الدولية المحاسبية األخرى ذات العالقة ( )IFRSة (الدولي تقارير الماليةال اييرمدت الشركة على معاعت

لمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة ا ولم تتبع الشركة. حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعوديقوائمھا المالية 
نتباه بھذا الخصوص لفت ا، ولقد أضاف مراجع الحسابات الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والصادرة عنالعربية السعودية 

  .في تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
 

 سياسة توزيع األرباح -٨
  على النحو التالي: تبنت الشركة معايير توزيع أرباح المساھمين كما ھي موضحة في النظام األساسي للشركة والتي تم تلخيصھا

  تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. .١
%) من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ھذا التجنيب متى ٢٠يجنب ( .٢

 بلغ االحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.
ن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أ .٣

 احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررھا الجمعية العامة.
 %) من رأس المال المدفوع.٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين التقل عن ( .٤
 ى حساب األرباح المبقاة.يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة في األرباح أو يحول إل .٥
) الواردة أعاله ٤يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة ( .٦

 وفق القواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجھات المختصة.

توزيع أقساط التأمين المكتتبة 
  حسب المنطقة 

المنطقة 
 الشرقية 

المنطقة 
  الوسطى

 المنطقة
  الغربية

  المجموع

 ٣٤٧٫١٩  ٥٠  ٦٣  ٢٣٤٫١٩  ٢٠١٣عام 
 ٢٣٤٫٠٩  ٤٧٫٠٠  ٤٠٫٠٠  ١٤٧٫٠٩  ٢٠١٢عام 
 ٢٧٨٫٥٦  ٦٠٫٣٣  ٥٤٫٢٣  ١٦٤٫٠٠  ٢٠١١عام 
 ٢٢٠٫٠٠  ٢٧٫٥٠  ١٨٫٨٨  ١٧٣٫٦٢  ٢٠١٠عام 
 ١٤٢٫٩٢  ٢٣٫٨٠  ١١٫٤٩  ١٠٧٫٦٣  ٢٠٠٩عام 
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صية بذلك وتدفع األرباح المقرر تبلغ الشركة ھيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التو .٧
توزيعھا على المساھمين في المكان والمواعيد التي يحددھا مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرھا وزارة التجارة 

  والصناعة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
  )بسبب الخسائر المتراكمة ٢٠١٣العام لم يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع أية أرباح عن (

  
  
  
 

وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار  -٩
  التنفيذيين وأزواجھم وأوالدھم القصرفي أسھم أو أدوات دين

  
  

  في بداية العام التغير في الملكية  في نھاية العام
   سم عضو مجلس اإلدارةا

 عدد األسھم  نسبة الملكية عدد األسھم  نسبة التغير عدد األسھم  نسبة الملكية

٠٫٠٠٥%  ٠٫٠٠٥ ٠ ٠ ١،٠٠٠% عبدهللا القاضي بن سليمان ١،٠٠٠  ١ 
٠٫٠٠٥%  ٠٫٠٠٥ ٠ ٠ ١،٠٠٠% محمد العثمان بن عبدهللا ١،٠٠٠  ٢ 
١٠٫٥%  ١٠٫٥ ٠ ٠ ٢،١٠٠،٠٠٠% سليم الجبشة  بن واصف ٢،١٠٠،٠٠٠  ٣ 
٠٫٢٥%  ٠٫٢٥ ٠ ٠ ٥٠،٠٠٠% سھيل الشعيبي  بن وليد ٥٠،٠٠٠  ٤ 
٠٫٠٠٥%  ٩٩٫٧٠-  ١،٠٠٠   -٣٣١،٧٨٦  ١٫٦٦٤% خالد بن عبدالرحمن الراجحي  ٣٣٢،٧٨٦  ٥ 
٠٫٠٠٥%  ٠٫٠٠٥ ٠ ٠ ١،٠٠٠% صالح الربدي بن  عبدالعزيز ١،٠٠٠  ٦ 
٠٫٠٠٥%  ٠٫٠٠٥ ٠ ٠ ١،٠٠٠% عبدالعزيز التويجري بن  سليمان ١،٠٠٠  ٧ 
١٫٢%  ١٫٢ ٠ ٠ ٢٤٠،٠٠٠% محمد الجعفري  بن وليد ٢٤٠،٠٠٠  ٨ 
٠٫٠٠٥%  ٠٫٠٠٥ ٠ ٠ ١،٠٠٠% قباني عصام بن حسان ١،٠٠٠  ٩ 
٠٫٠٠٥%  ١٠٠ ١٫٠٠٠% عبدهللا الملحم بن جميل ٠ ٠ ١٠٠٠  ١٠

  
التوجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم أو أدوات 

 الشركة. دين
 

وصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص(عدا أعضاء  -١٠
  مجلس إدارة المصدر وكبار التنفيذين وأزواجھم وأوالدھم القصر)

  
نسبة الملكية 
  نھاية العام

عدد األسھم 
 في نھاية العام

 نسبة التغير
صافي التغير 
 في عدد األسھم

نسبة الملكية 
  بداية العام

م في عدد األسھ
  سم اال بداية العام 

١،٠٣٥،٠٠٠  %٥٫١٧٥ ١،٠٠٠-   ٠،٠٠٥-  ١،٠٣٤،٠٠٠  %٥٫١٧٠  ١ يوسف بن صالح عبدالعزيز الراجحي

 

  ألوراق ماليةإصدارات / استرداد  أو قروض -١١
أي أدوات أية أوراق مالية مدرجة خالل العام والتمتلك الشركة لم تقترض الشركة أية مبالغ مالية كما أنھا لم تصدر أو تسترد 

 .أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابھة أخرى ستردادإلللتحويل أوا دين قابلة
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  المعامالت مع الجھات ذات العالقة -١٢
  :(األرقام بماليين الرياالت) كالتالي ھيالمعامالت مع الجھات ذات العالقة خالل العام تفاصيل 
  مدة العقد عقود بيع تأمين  عقود مباشرة – بالعضوسم الشركة ذات العالقة ا  سم العضوا

  شھر ١٢  ٠٫٠٥٧  تأمين سيارات خاصة   سليمان بن عبدهللا القاضي

  شھر ١٢  ٠٫٢٧٠  مجموعة العثمان  عبدهللا بن محمد العثمان

  شھر  ١٢  ٠٫١٠١  مجموعة الشعيبي  وليد بن سھيل الشعيبي

  متنوعة   ١٫٢٠١  شركة الدواء للخدمات الطبية  وليد بن محمد الجعفري
  متنوعة   ٠٫٠٧٦  مستشفى بروكير / الرعاية  خالد بن عبدالرحمن الراجحي

  شھر ١٢  ٠٫٠١١  كبار التنفيذيين
  

 ير مباشرة عن طريق وسطاء التأمينباإلضافة إلى العقود المباشرة المذكورة أعاله، أبرمت الشركة خالل العام عقود تأمين غ
  وھي كالتالي:

  مدة العقد عقود بيع تأمين  الشركة ذات العالقة بالعضوسم ا  سم العضوا
  خالل عام –متنوعة   ٤٫٤٦٠  مجموعة عصام قباني  عصام قباني بن حسان

  خالل عام –متنوعة   ٠٫٢٦١  أميانتيت مجموعة  عبدالعزيز التويجري بن سليمان

  خالل عام –متنوعة   ٠٫٤٢٤  مجموعة الشعيبي  سھيل الشعيبي بن وليد

  خالل عام –متنوعة   ٠٫٠٥٨  مجموعة العثمان  محمد العثمان بن عبدهللا
لم تجري الشركة أية عقود ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منھم 

  مصلحة جوھرية بھا خالل العام. 

  القائمة المدفوعات النظامية المستحقة -١٣
  (بماليين الرياالت): م، فيما عدا الجھات التالية٢٠١٣مبرديس ٣١بنھاية يوم  قائمة مدفوعات نظامية مستحقةاليوجد لدى الشركة أية 

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
مبر (دفع في للتأمينات االجتماعية عن شھر ديسالمؤسسة العامة 

  يناير) 
٠٫٠٧٠  ٠٫١٢٦  ٠٫١٢٨  *-  ٠٫١٦٦  

  ١٫٨٧٤  ١٫٩٢٥  ١٫٨٧٥  ٢٫٧٥٠  ٣٫٠٠٠  يستحق الدفع عند ايداعه)مصلحة الزكاة والدخل (مخصص للعام، 
  ٠٫٢٨٠  ٠٫٣٦٥  ٠٫٩٨٥  ٠٫٦٤٧  ٠٫٤٤٥  مجلس الضمان الصحي التعاوني (رسوم) 

مؤسسة النقد العربي السعودي (مخصص الربع السابق، دفع في 
  يناير) 

٠٫٣٥٠  
  

٠٫٢٥١  ٠٫٧٤٦  ٠٫١٧٥  -  

  م)٢٠١٢مبر وقد سدد في نفس الشھر من العام االجتماعية عن شھر ديسالتأمينات مليون لایر لصالح  ٠،١٤٢* - (
  
  
  
  

  قامت الشركة بتسديد المدفوعات النظامية التالية إلى عدة جھات منظمة (بماليين الرياالت): ٢٠١٣عام خالل 
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

  ١٫٠٥٧  ٠٫٨٤٦  ١٫٥٧٥  ١٫٥٠٦  ٢٫٤٥٠  مصلحة الزكاة والدخل
  ٠٫٦٩٨  ٠٫٧٥١  ٠٫٨٦١  ١٫٧١٩  ١٫٥٣٤  مؤسسة النقد العربي السعودي 

  ٠٫٤٢٣  ٠٫٨٠٨  ١٫٠٠١  ١٫٨٨٤  ١٫٧٩٠  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
  -  ٠٫٣٦٥  ٠٫٩٨٥  ٠٫٦٤٧  ٠٫٦٤٧  مجلس الضمان الصحي التعاوني

  ٠٫١٧٠  ٠٫٢٦٠  ٠٫٣٧٩  ٠٫٢٩٠  ٠٫٢٩٠  ھيئة االستثمارو الغرفة التجاريةو مكتب العملو وزارة الداخلية
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  مصالح الموظفين -١٤
الحوادث الشخصية ال أن الشركة قامت بتقديم تأمين إ، احتياطيات لمصلحة موظفيھا أواستثمارات  ةينشاء ألم تقم الشركة بإ

  .اإلعاقةأو الوفاة لتغطية حوادث الحياة لجميع الموظفينو
 

  قراراتإ -١٥
  :تقر الشركة بما يلي

 .بالشكل الصحيح حساباتالسجالت أنه تم إعداد  -
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية. -
  .على مواصلة نشاطھاأنه اليوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة  -

 

  المحاسب القانونيتعيين  -١٦
وديلويت أند توش أوصى مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسبين القانونيين مكتب برايس واتر ھاوس 

 فترتھم المنتھيةم، وذلك بعد استكمال المحاسبين القانونيين السابقين ٢٠١٣من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام 
  م .٢٠١٣مايو  ٠٥بتاريخ ا التعيين في اجتماعھا الجمعية العامة ھذوقد أقرت  م.٢٠١٢بنھاية العام 

  

 حوكمة الشركات -١٧
  يةسوق المالالالئحة حوكمة الشركات لھيئة 

 تم تطبيق جميع أحكام الالئحة فيما عدا التالي:
  
 :])أ(٤والمادة  ٣المادة#[بعض حقوق المساھمين في النظام األساسي -١

 . (ب)حق المساھمين في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية (أ) لم يتضمن النظام األساسي
حق االستفسار وطلب معلومات  . (ج)حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس

األساسي بما اليضر بمصالح الشركة واليعارض نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وذلك بسبب أن النظام 
قد العربي السعودي، ورغم ذلك فأن جميع الحقوق المذكورة مكفولة نلشركات التأمين تمت صياغته من قبل مؤسسة ال

.ويقوم المساھمين بالموافقة على تقرير مجلس اإلدارة أنظمة وزارة التجارة وھيئة سوق المالللمساھمين حسب 
من أن اختيار أعضاء المجلس يكون كما . معية العامة السنويةوإبراء ذمة أعضاء المجلس من أية مسئولية خالل الج

  .قبل المساھمين
  
 
  

 :](ب) ٦المادة#[طريقة التصويت التراكمي على بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة  -٢
مؤسسة  طريقة التصويت على اختيار أعضاء مجلس اإلدارة لم تحدد في النظام األساسي الذي تم صياغته من قبل

طريقة التصويت التراكمي ولم يقر  ن مجلس اإلدارة اعتمد طريقة التصويت العاديإوبالتالي ف النقد العربي السعودي
 حتى اآلن ليتم تطبيقھا.

  
 :])٥(ھـ/ ١٠المادة#[مساھمة الشركة االجتماعية في سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح  -٣

الفرد والمجتمع من االخطار ثروات حيث أن طبيعة عمل التأمين في حد ذاته يعتبر مساھمة اجتماعية في حماية 
شرافية، بما فيھا توفير فرص الممكنة، كما أن الشركة تساھم اجتماعياً بتطبيق نسبة السعودة المفروضة من الجھات اإل

عم وتشجيع موظفيھا من خالل برامج تدريب متنوعة تشمل كما أن الشركة تتخذ سياسة دو، العمل للعنصر النسائي
امتحانات التأھيل واللغة األنجليزية وبرامج أكاديمية أخرى. إضافة إلى أن الشركة تعطي الفرصة لذوي االحتياجات 

بة تمام فترة التطبيق المتطلالالمعاھد في مجال توفير فرص لطالبھا الخاصة للعمل لديھا، وتتعاون مع الجامعات و
  .لدى الشركة
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  أخرى مساھمة شركات مجالس إدارة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في -١٨
  
  سماء الشركات التي يشغل عضوية مجلس إدارتھاا  سم العضوا  رقم

عبدهللا القاضي بن سليمان ١  

 الشركة السعودية للكھرباء  
 (بي سي أي) شركة الصناعات الكيميائية األساسية 
 مساھمة مقفلة. شركة التطوير الكيميائي شركة 
 البنك السعودي الھولندي  

٢ 

محمد العثمان بن عبدهللا  

 شركة تكوين المتطورة للصناعات 
  مساھمة مقفلة –شركة العثمان القابضة 
  مساھمة مقفلة –مجموعة الجذور العربية 
  مساھمة مقفلة –جي آي بي كابيتال أل أل سي  

سليم الجبشة  بن واصف ٣   لتأمينات العامة المحدودة وتوابعھا ل العالمية شركةال  
سھيل الشعيبي  بن وليد ٤   .شركة التطوير الكيميائي وھي شركة مساھمة مقفلة  

عبدالرحمن الراجحي  بن خالد ٥  

 بنك البالد  
 شركة األسمنت السعودية 
 شركة تكوين المتطورة للصناعات 
  مقفلة –شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاءه المحدودة 
  مساھمة مقفلة –مستشفى بروكير وفخري  

صالح الربدي بن  عبدالعزيز ٦  

  العبيكان للزجاجشركة. 
  تكوين المتطورة للصناعات.شركة 
  مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة و التنمية.شركة 
  الحمادي للتنمية واإلستثمار.شركة  

عبدالعزيز التويجري  بن سليمان ٧  
  السعوديةشركة اميانتيت العربية. 
 شركة تكوين المتطورة للصناعات. 
 .شركة التطوير الكيميائي شركة مساھمة مقفلة  

محمد الجعفري  بن وليد ٨  

 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 
 مساھمة مقفلة - العقاري الشركة الخليجية للتعمير 
 مساھمة مقفلة -العالمية  شركة سياحة 
  مقفلةمساھمة  –شركة الدواء للخدمات الطبية  

عصام قباني  بن حسان ٩  

  بيروت –بنك بيمو 
  شركة ذات مسؤولية  –شركة عصام قباني لوساطة التأمين وإعادة التأمين

 محدودة
  مساھمة مقفلة –شركة عصام قباني وشركاه لإلنشاءات والصيانة 
 مساھمة مشتركة –القابضة  وشركاه شركة عصام محمد خيري قباني  

عبد هللا الملحم بن جميل ١٠   .شركة الحسن غازي إبراھيم شاكر  

 
  التالي:على النحو ا تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھ -١٩
  التصنيف  المھام األساسية سم العضو ا رقم

  مستقل  رئيس المجلس  عبدهللا القاضي بن سليمان ١
  مستقل  نائب الرئيس محمد العثمانبن عبدهللا  ٢
 غير تنفيذي  عضو سليم الجبشة بن واصف  ٣
 مستقل عضو سھيل الشعيبي بن وليد  ٤
 مستقل عضو عبدالرحمن الراجحي بن خالد  ٥
 مستقل عضو محمد الجعفريبن وليد  ٦
  مستقل عضو صالح الربدي بن عبدالعزيز ٧
  مستقل عضو عبدالعزيز التويجري بن سليمان  ٨
  مستقل عضو عصام قباني بن نحسا ٩
  مستقل عضو  هللا الملحمعبد بن جميل  ١٠
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  واللجان التابعة دارةمجلس اإل -٢٠
دارة يقوم بمھمة مراقبة اإلكما  ،دارة الشركة لتحقيقھاإرسم الخطط االستراتيجية للشركة والعمل مع دارة يتولى مجلس اإل

خالل العديد من االجتماعات المنتظمة التي يتم عقدھا ويتم ذلك  ،دارة الشركة وتشغيل اعمالھا بصورة فاعلةالتنفيذية للتحقق من إ
 كل عام. في
 

 الجدولحسب  ٣١/١٢/٢٠١٣الى  ٠١/٠١/٢٠١٣دارة خالل الفترة التي شملھا التقرير أربعة اجتماعات من عقد مجلس اإل
  :لتاليا

االجتماع األول  أسم العضو
 م٢/٠٣/٢٠١٣

االجتماع الثاني 
 م٢/٠٥/٢٠١٣

االجتماع الثالث 
 م٢٢/٠٧/٢٠١٣

االجتماع الرابع 
 م٢٦/١١/٢٠١٣

 المجموع

 ٤     عبدهللا القاضي بن سليمان 
 ١ X  X X سليم الجبشةبن واصف 
 ٣ X    محمد العثمان بن عبدهللا 

 ٣  X   سھيل الشعيبيبن وليد 
 ٣    X عبدالرحمن الراجحيبن خالد 

  ٣   X  صالح الربديبن عبدالعزيز 
 ٣    X عبدالعزيز التويجريبن سليمان 

 ٣    X محمد الجعفريبن وليد 
  ٢ X   X  عصام قبانيبن حسان 
  ٢  n/a n/a    عبدهللا الملحمبن جميل 

  
  دارة التنفيذية بالقيام بمھامھا:قبة التامة والتحقق من فاعلية اإلقام المجلس بتكوين اللجان التالية لضمان المرا

  
 
 

  اللجنة التنفيذية -(أ)
يختار مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة التنفيذية من بين أعضائه ويكون الرئيس التنفيذي أمين سر اللجنة وعضواً شرفي غير 

  كما يجب أن تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل. ، مصوت في اللجنة

ع لھا من قبل اإلدارة العليا للشركة وتناقشھا اللجنة وتحدد ترفع اللجنة توصياتھا إلى مجلس اإلدارة بخصوص المواضيع التي ترف

مايطرح منھا على مجلس اإلدارة، تتابع اللجنة أداء اإلدارة العليا ومدى تطابقه مع االستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس 

كما تناقش اللجنة  ،س اإلدارةعلى مجل رفع توصياتھا وعرضھاوتستعرض اللجنة وتناقش الميزانية السنوية للشركة قبل  ،اإلدارة

  بشأنھا إلى مجلس اإلدارة. دارية ذات العالقة وترفع توصياتاألمور الفنية والتسويقية واإل

مدة عضوية أعضاء اللجنة التنفيذية من تاريخ اختيار أعضائھا من قبل مجلس اإلدارة وتمتد حتى تاريخ انتھاء فترة مجلس  

  اإلدارة الذي قام بتعيينھا.

  -التالي: الجدولاجتماعات كما ھو مبين في  ةاللجنة خالل الفترة التي يشملھا ھذا التقرير أربععقدت 

  اجتماعات حضرھا  المنصب  االسم
  ٣  رئيس  اللجنة التنفيذية  محمد العثمانبن عبد هللا 

  ٣  عضو    سھيل الشعيبيبن وليد 
  ٤  عضو  عبدالرحمن الراجحي  بن خالد

  ٢  عضو  سليم الجبشة  بن واصف
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  لجنة المراجعة -(ب)
  

ستقاللية ويكون على األقل أحدھم عضواً يجب أن يتميز غالبية األعضاء باالأعضاء و ةتتألف لجنة المراجعة من ثالثة إلى خمس
 في مجلس اإلدارة. يختار مجلس اإلدارة رئيساً للجنة من بين أعضاءھا بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت. 

ة وفھم القوائم المالية األساسية للشركة كما يجب أن يمتلك عضواً ءاللجنة مؤھلين وقادرين على قريكون جميع أعضاء ايجب أن 
  واحداً على األقل الخبرة المالية والمحاسبية. 

  
يجب ما ، ككثر من ثالث شركات مساھمة مدرجة في الوقت ذاتهألاللجنة عضواً في لجنة مراجعة  أحد أعضاءيجب أن ال يكون 

أن ال يقبل عضو اللجنة من إدارة الشركة أية مبالغ مقابل المشورات والنصائح التي يقدمھا للشركة، أو أية مبالغ أخرى فيما عدا 
  بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي يحددھا مجلس اإلدارة.

 
عند  ألعضاءاإلجتماع عند حضور النسبة األكبر من اتعقد اللجنة أربع اجتماعات في السنة على أقل تقدير، ويكتمل نصاب 

  الضرورة، يمكن للجنة اتخاذ أي من قراراتھا عن طريق تعميم يرسل بواسطة البريد األلكتروني.
تبدأ مدة عضوية أعضاء لجنة المراجعة من تاريخ اختيار أعضائھا من قبل مجلس اإلدارة وتمتد حتى تاريخ انتھاء فترة مجلس 

  ي قام بتعيينھا.اإلدارة الذ
  

تشرف اللجنة على إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتھما في تنفيذ 
األعمال والمھمات التي حددھا لھما مجلس اإلدارة. وتدرس اللجنة نظام الرقابة الداخلية وتضع تقرير مكتوب عن رأيھا 

شانه، كما تدرس اللجنة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير الرقابة النظامية وتتابع تنفيذ اإلجراءات التصحيحية وتوصياتھا في 
للملحوظات الواردة فيھا. وتوصي اللجنة لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلھم وتحديد أتعابھم، وتراعي عند 

. كما تتابع اللجنة أعمال المحاسبين القانونيين، وتعتمد أي عمل خارج نطاق أعمال التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتھم
المراجعة التي يكلفون بھا أثناء قيامھم بأعمال المراجعة، تدرس اللجنة خطة المراجعة مع المحاسبين القانونيين وتبدي 

  وائم المالية وتتابع ماتم في شأنھا.ملحوظاتھا عليھا، كما تدرس اللجنة ملحوظات المحاسبين القانونيين على الق
وتدرس اللجنة  ،تدرس اللجنة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وتبدي الرأي والتوصية في شأنھا

  السياسات المحاسبية المتبعة وتبدي الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنھا.
  
  -التالي: الجدولاجتماعات كما ھو مبين في  خمسةشملھا ھذا التقرير عقدت اللجنة، خالل الفترة التي ي 

  اجتماعات حضرھا  المنصب  االسم
  ٥  اللجنة وعضو مجلس اإلدارة رئيس  عبد العزيز التويجريبن سليمان 

  ٥  عضو مستقل  عبدهللا الحقيلبن رائد 
  ٥  عضو مستقل  العثيمين محمد بن وليد 

  
 

  ستثمارلجنة اإل -(ج)
مجلس اإلدارة بناًء على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين أعضاء لجنة اإلستثمار من بين أعضاء المجلس. يقوم 

وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل. ويكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي التنفيذي عضوين شرفيين غير مصوتين في 
 اللجنة.

نة مرتين في السنة على أقل ويجب أن تجتمع اللج ،ياغة سياسة اإلستثمار ألموال الشركةولة عن صتكون لجنة اإلستثمار مسؤ
تبدأ مدة عضوية أعضاء لجنة االستثمار من تاريخ اختيار أعضائھا من قبل مجلس اإلدارة وتمتد حتى تاريخ انتھاء فترة  تقدير،

 مجلس اإلدارة الذي قام بتعيينھا.
 

  -جتماعان كما ھو مبين في الجدول التالي:ايشملھا ھذا التقرير  عقدت اللجنة خالل الفترة التي
  اجتماعات حضرھا  المنصب  االسم

  ٢  رئيس اللجنة  عبد الرحمن الراجحيبن خالد 
  ٢  عضو  صالح الربديبن عبدالعزيز 
  ٢  عضو  الجعفريبن وليد محمد 

  ١  عضو  عصام قباني بن حسان 
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  لجنة الترشيحات والمكافآت -(د)
مجلس اإلدارة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضائه ويكون الرئيس التنفيذي عضواً شرفي غير مصوت في يختار 

 اللجنة. تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل ويكونون من األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة.
د في المجلس من بين المساھمين المتقدمين لعضوية ترفع اللجنة توصياتھا إلى مجلس اإلدارة بخصوص اختيار األعضاء الجد

اء مجلس اإلدارة وتكون وتتابع اللجنة أداء أعض ،المجلس، كما يوصي باألسماء المرشحة لملئ الفراغ الذي يحدث في مجلس اإلدارة
اللجنة بأجور ومكافآت كما توصي  ،ولة عن رفع توصياتھا إلى مجلس اإلدارة الخاصة بتعيين أعضاء اللجان المختلفةاللجنة مسؤ

  أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والرئيس التنفيذي ونائبه.
تبدأ مدة عضوية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ اختيار  ،يجب أن تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة على أقل تقدير

  ة الذي قام بتعيينھا. أعضائھا من قبل مجلس اإلدارة وتمتد حتى تاريخ انتھاء فترة مجلس اإلدار
ً االحتياجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وتعد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة  تراجع اللجنة سنويا
ً ھيكل مجلس اإلدارة  لعضوية مجلس اإلدارة، وتحدد الوقت الذي يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة. كما تراجع اللجنة سنويا

 نب الضعف والقوة في مجلس اإلدارةوتحدد اللجنة جوا ،ع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤھا إلى مجلس اإلدارةوترف
وعدم وجود أي  من استقاللية األعضاء المستقلين تقوم اللجنة بالتأكد بشكل سنويكما  وتقترح معالجتھا بما يتفق مع مصلحة الشركة.

تضع اللجنة سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت وتعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 
 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.

  -ر اجتماعين كما ھو مبين في الجدول التالي:عقدت اللجنة خالل الفترة التي يشملھا ھذا التقري
  اجتماعات حضرھا  المنصب  االسم

  ٢  رئيس  اللجنة   عبد هللا القاضيبن سليمان 
  ٢  عضو  صالح الربديبن عبدالعزيز 
  ٢  عضو  الجعفريبن وليد محمد 

  ١  عضو  الملحم عبد هللابن جميل 
  

  (ھـ) ھيئة الرقابة الشرعية
عقد قائم بين الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (والء) وشركة دار المراجعة الشرعية كھيئة شرعية تعتبر ھيئة الرقابة الشرعية 

أكد لدراسة وتقويم معامالت وأنشطة الشركة التمويلية واالستثمارية ومراجعة آلية التأمين الرئيسية وكذلك برامج وعقود ومنتجات الشركة للت
ن من واجبات تلك الھيئة الشرعية التثبت من الجوانب الشرعية لتلك البرامج ط والمعايير الشرعية المعتمدة، وإمن إجرائھا وفق الضواب

 والمنتجات والخدمات من خالل المراجعة الدورية السنوية وتقديم التقارير عن نتائج عمليات المراجعة بصفة دورية ورفعھا للھيئة الشرعية
عتمادھا وذلك بعد قيام الشركة بإجراء التعديالت المطلوبة منھا إن وجدت مع األخذ في االعتبار ما قد تطلبه الھيئة الشرعية من للدار ال

  تعديالت تراھا ضرورية إلجازة الشركة و/أو منتجاتھا، و يتكون المجلس من علماء بارزين يتم ترشيحھم.

 (االرقام بماليين الرياالت)اإلدارة وكبار التنفيذيين تفاصيل المكافآت المدفوعة لكل من أعضاء مجلس -٢١
 

  سم العضوا
  م٢٠١٣المدفوع عن عام 

بدل حضور اجتماعات 
  المجلس

مكافأة العضوية في 
  اللجان

  ٠٫٠٥٣  ٠٫٠١٢  سليمان بن عبدهللا القاضي
 ٠٫٠٤٢  ٠٫٠٠٩  عبدهللا بن محمد العثمان
  ٠٫٠٢٨  ٠٫٠٠٣  واصف بن سليم الجبشة

 ٠٫٠٤٢  ٠٫٠٠٦  سھيل الشعيبيوليد بن 
  ٠٫٠٥٩  ٠٫٠٠٩  خالد بن عبدالرحمن الراجحي
  ٠٫٠٥٦  ٠٫٠٠٩  عبدالعزيز بن صالح الربدي

  ٠٫٠٥٧  ٠٫٠٠٩  سليمان بن عبدالعزيز التويجري
  ٠٫٠٥٦  ٠٫٠٠٩  وليد بن محمد الجعفري
  ٠٫٠٢٧  ٠٫٠٠٦  حسان بن عصام قباني
  ٠٫٠٢٧  ٠٫٠٠٦  جميل بن عبدهللا الملحم

  ٠٫٤٤٦  ٠٫٠٧٨  المجموع

  
  ٣٫٣٢٨  مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين بما فيھم الرئيس التنفيذي والمدير المالى 
حد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو ألبموجبه يتم  ترتيبات أو اتفاق تنازل ةالتوجد أي
  تعويض.
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 الجزاءات والقيود االحتياطية -٢٢
  م .٢٠١٣لعام  وجزاءاليوجد اي قيد 

  
  

  الرقابة الداخلية -٢٣
ولية األشراف نيابة عن المجلس على مايتعلق بالتقارير ؤلقد شكل مجلس اإلدارة لجنة المراجعة والتي من أھم مھامھا تولي مس

إدارة المخاطر. المالية للشركة وتقييم مدى كفاية وفعالية إجراءات التدقيق الداخلي والخارجي للشركة باإلضافة إلى إجراءات 
 ً ورئيس لجنة المراجعة عضو غير  ،تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء، ومن بين األعضاء الثالثة عضوين مستقلين تماما

، وھدفت تلك االجتماعات إلى النظر ٢٠١١تنفيذي ومستقل في مجلس اإلدارة. عقدت لجنة المراجعة ستة اجتماعات خالل العام 
  :في عدة أمور من أھمھا

 
 مراجعة النتائج المالية األولية للشركة والموافقة عليھا.  - أ
 تقييم فعالية أداء إجراءات التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي للشركة.  - ب
 تقييم فعالية أداء إجراءات اإللتزام وإدارة الرقابة النظامية بالشركة.  - ت
 الوقوف على مدى فعالية أنظمة وممارسات إدارة المخاطر.  - ث

  
 

ن مستوى الرضا على التدقيق السنوي للقوائم المالية يعكس مستوى فاعلية بيئة وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومستوى إ
فاعلية نظام  يأكدإلدارة مجلس ا فإن المراجعة وبالتاليممارسات إدارة المخاطر. إضافة إلى مساندة قسم التدقيق الداخلي للجنة 

 من المخاطر التي تواجھھا الشركة والتي تساعد الشركة على تحقيق أھدافھا.الرقابة الداخلية في الحد 
يحافظ قسم التدقيق الداخلي على استقالليته عن طريق مرجعيته إلى لجنة المراجعة استناداً إلى األنظمة المحلية إضافة إلى أفضل 

شركة وكذلك أفضل الممارسات، كما إجراءات الالممارسات في ھذا الخصوص وفقا لتعليمات لجنة التدقيق ومتطلبات سياسات و
  ن اإلجراءات التي يتم اتباعھا من قبل قسم التدقيق الداخلي للقيام بمسؤوليته كالتالي:إ

  

ً لدرجة الخطورة إلى ثالثة   ) أ تقييم المخاطر بشكل دوري لجميع العمليات المتعلقة باألعمال حيث يتم تصنيفھا طبقا
 منخفض.درجات، خطر عالي أو متوسط او 

خطة قسم ،حيث أن يتم إعداد خطة قسم التدقيق الداخلي بشكل سنوي وإرسالھا الى لجنة المراجعة للموافقة عليھا  ) ب
حيث تعتبر األعمال ذات األخطار العالية ھي الموضوع األكثر شيوعاً لدى المدققين بي التركيز على الخطرالتدقيق ھ

 لمتبعة.والتي يتم التعامل معھا بدقة وفق اإلجراءات ا

 موافقة من قبل لجنة المراجعة.بتتم  سم التدقيق قد تحتاج الى التعديلخطة قفإن  الظروف،نتيجة تطور وتغير   ) ت

تتم عملية التدقيق حسب خطة المراجعة المعتمدة ويتم تقديم نتائج المراجعة والتدقيق إلى لجنة المراجعة على ھيئة   ) ث
 تقارير دورية.

  
 

ً لخطة التدقيق المعتمدة، ورفع تقريره بنتائج قسم التدقيق الداخلي قام  بالتدقيق والمراجعة على عدد من األقسام الداخلية طبقا
. هالمراجعة والمالحظات إلى لجنة المراجعة، كما شمل التقرير ردود اإلدارة على تلك المالحظات والخطوات التصحيحية المتخذ

تصحيح المالحظات التي توصل لھا قسم التدقيق قد تم إرساله في تقارير  ضافة إلى ذلك، فإن التقدم الذي حصل فيما يخصوباإل
سواء من  بصورة منفصلة حال معرفتھا، -ن وجدتإ-والخطرة دورية للجنة المراجعة. كما يقوم القسم بتقديم المالحظات الھامة 

المدقق الداخلي ا، ومن خالل إطالع لجنة المراجعة  على تقارير لطرحھ ةطارئ اتخالل االجتماعات المجدولة أو عقد اجتماع
إلى تقييم المخاطر فإن خطة المدقق  واستناداً  مالحظات لھا تأثير جوھري على عمليات الشركة. ةجد أيوي فإنه ال ٢٠١٣لعام 

على ذلك فإن لجنة التدقيق  ناءً الداخلي و تقاريره يتم عرضھا بشكل ربع سنوي و سنوي إضافة الى تقرير المدقق الخارجي، و ب
  إستنتجت فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
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لتزام إدارة الشركة ومجلس إإضافة الى ذلك فإن دور قسم الرقابة النظامية في الشركة ھو مساندة لجنة المراجعة للتحقق من 
اإلرشادات والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي  إدارتھا وعامليھا بجميع األنظمة والمتطلبات ذات العالقة إضافة إلى

  السعودي وھيئة السوق المالية والھيئات التنظيمية األخرى. ومن أھم مسؤوليات الرقابة النظامية بالشركة:
  

تطوير وتنفيذ و توثيق التحديثات النظامية الالزمة ومراقبة ووضع استراتيجية إلدارة األخطار باإلضافة إلى   ) أ
نظمة وسياسات ومعايير متوافقة مع أنظمة ومتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ونظام مكافحة وضع أ

 غسيل األموال.

 ضمان اإللتزام بقواعد وأنظمة ھيئة سوق المال بما فيھا قواعد التسجيل واإلدراج و الئحة حوكمة الشركات.  ) ب

والتحقق من كون الشركة تعمل بما يتوافق مع ھذه  مراقبة التغيرات النظامية التي يتم إقرارھا في قطاع التأمين  ) ت
 التغيرات ومراجعة المتطلبات الالزمة في ھذا الخصوص.

االلتزام بالمراقبة الدائمة المجدولة والمفاجئة لتقييم مدى صالحية تطبيق المعايير وأسس العمل الداخلي ومدى   ) ث
 مطابقتھا لالنظمة والتوجيھات.

ط ومتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي مع الحفاظ على العالقة المھنية مع التأكد من التزام الشركة بشرو  ) ج
 المؤسسة والجھات الرقابية والعمل على تطوير تلك العالقة.

العمل مع إدارات وأقسام الشركة لتحديد المشاكل والمصاعب النظامية والرقابية من أجل التحقيق فيھا والعمل   ) ح
 حة.   على حلھا بالطرق السليمة والصحي

التواصل مع المستشار القانوني للشركة لطلب االستشارات القانونية التي تحتاجھا الشركة وحل القضايا القانونية   ) خ
  التي تواجھھا.

 

  




