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 تقرير مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ش.م.س.

 م11/10/1602حتى  م 1/12/0216م الممتدة بين 6102عن السنة المالية 

 
 

 ( أن  ميردلل /الشرركة يسر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأأمين التاأاو ش م.س. .   

س حتأأأ  1/01/0011 ( عأأأن السأأأ ة الماليأأأة الممتأأألة  أأأين لتقريررررلكأأأراس يقريأأأرو السأأأ و    ايقأأألس للمسأأأا مين ا

 (، مرفقأا   أا القأواال الماليأة السأ وية الملنقأة مأن نيأا مألنقش ال سأا ا  م0216السنة المالية س   11/10/0011

 الفترة المذكورة.  المرفقة  ها عن واإليضاحا للتلنيق  ومكتب اللار  رايس وير او  كو ر  PWCالخارجيين 

 

 

إن مجلس اإلدارة يصلر  ذا التقرير است ادا إل  األ ظمة واللوااح الت فيذية السارية فأش المملكأة الار يأة السأاودية، 

 1( من نواعل التسجيا واإلدراج الصادرة عن مجلأس  يةأة السأول الماليأة 31  الثالثة واألر اونو األخص المادة 

ا ة حوكمة الشأركا  فأش المملكأة الار يأة السأاودية الصأادرة عأن مجلأس  يةأة السأول ( من ال9والمادة التاساة  

فأش المملكأة الار يأة التأأمين شأركا  من الا ة حوكمة من   (00والاشرون   (19  التاساة عشرادة والم 0المالية 

 .1 مؤسسة ال قل الار ش الساود  الساودية الصادرة عن

 

س ومركز ا المالش،  اإلضافة إل  0011الشركة وعمليايها خالل الس ة المالية ل شاط  و ذا التقرير يتضمن عرضا  

الاواما المؤثرة عل  أعمال الشركة التش نل ي تاجها المسا ل ليتمكن من يقييل وضع الشركة المالش.  عرض

س والااس 0011لااس ويجلر اإلشارة إل  أن  ذا التقرير يتضمن  يا ا  مقار ة لامليا  التأمين وإعادة التأمين  ين ا

 س.0012
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. هـ14/10/1241وتاريخ  4006 – 414 – 1بموجب القرار رقم  صادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الئحة حوكمة الشركات 4 
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 .م44/10/4011الموافق 
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 مقدمة عن الشركة

 

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التاأاو ش  أش شأركة مسأا مة سأاودية مسأجلة فأش المملكأة الار يأة 

س، ونأل 01/3/0002الموافأق ـأ  00/03/1300يأاري   1010011902الساودية  موجب السأجا التجأار  رنأل 

و موجيأا دألر  س9/10/0001الموافأق   ـ11/9/1302ياري   011الوزراء رنل يأسست   اء  عل  نرار مجلس 

 س  تأسيسها.11/10/0001 ـ الموافق 10/9/1302/س ياري  10المرسوس الملكش الكريل رنل 

 

( ويأأأاري  1/00029رّخصأأأت مؤسسأأأة ال قأأأل الار أأأش السأأأاود  للشأأأركة  موجأأأب التأأأرخيص رنأأأل    س ن/ 

التررأمين العررامت التررأمين الأررني وتررأمين النمايررة أمين فأأش الفأأروت التاليأأة   أأـ  ممارسأأة  شأأاط التأأ09/00/1300

 واالدخار.

 

ما  َصت عليا المادة الثالثة من  ظامها األساسش  القياس وفقا  ألحكأاس  ظأاس مرانيأة شأركا   إن أغراض الشركة  و

لار ية الساودية  مزاولأة أعمأال التأأمين التأمين التااو ش والا تا الت فيذية واأل ظمة والقواعل السارية فش المملكة ا

التااو ش وإعادة التأمين وكا ما يتالق  هذو األعمال من إعأادة يأأمين أو يأوكيال  أو يمثيأا أو مراسألة أو وسأاطة، 

كما أ ا يجوز للشركة أن يقأوس  جميأع األعمأال التأش يلأزس القيأاس  هأا لت قيأق أغراضأها سأواء فأش مجأال التأأمين أو 

الهأأا وأن يقأأوس  تملأأي وي ريأأي األمأأوال الثا تأأة وال قليأأة أو  ياهأأا أو اسأأتيلالها أو يأجير أأا  واسأأ تها اسأأتثمار أمو

مياشرة أو  واس ة شركا  يؤسسها أو يشتريها أو  االشتراك مع جها  أخرى. كما يجوز للشركة أن يمتلأي أو أن 

أعماال  شييهة  أعمالها أو األعمال الماليأة  يكون لها مصل ة أو يشترك  أ  وجا من الوجوو مع الهيةا  التش يزاول

أو التش يااو ها عل  ي قيق غرضها أو أن يلمجها فيها أو يشأتريها، ويياشأر الشأركة جميأع األعمأال المأذكورة فأش 

  ذو المادة سواء داخا المملكة أو خارجها .

 

ة المرخصأة لهأا مأن الجهأا   ا  والشركة يمار   شاطها فش المملكة الار يأة السأاودية مأن خأالل الفأروت التاليأ

 م اطق المملكة  ختلففش م  ق ة  يع موزعة 64 اإلضافة إل  الاالنة، 

 

  لي ساودشارت الم -الرياض  -المقر الرايسش 

  شارت ا را يل الجفالش –فرت جلة 

 شارت الملي فهل  -فرت الخير 
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 األنشطة الرئيسية للشركة .1

 

من مجموعة ملر ة ومؤ لة  أعل  درجا  التق ية والمه ية لتقليل أمثا ال لول  نالمكوالشركة  عمايسا  فريق 

طيف واسع من الم تجا  الماقلة المخاطر والمتواجلة فش  أ ش ة الشركةالمصّممة خصيصا  لمشاكا التأمين، ويشما 

 والمخاطرلممتلكا  الق اعا  اله لسية وال يران والص اعة  االضافة ال  المخاطر اليومية مثا جميع مخاطر ا

  حيث يقوس الشركة  تقليل أ ش ة التأمين الرايسية التالية  ويغ ية ال ياة ال يية

 التأمين الأني  

يصلر الشركة  والص يأمين يغ ش يكاليف اإلستشفاء  خيارا  متالدة ييلأ من الم افع المغ اة حسب الوثيقة الماتملة 

 للى مجلس الضمان الص ش.

 

 اة الجماعيتأمين تكافل الني 

يصلر الشركة  والص يأمين يغ ش الموظفين الااملين للى الشركا  ضل خ ر الوفاة ال يياية أو ال ايجة عن حادث مع 

 إمكا ية يوسيع التغ ية حسب طلب المتقاعل.

 

  التأمين العام 

  وم ها التأمين فروت من علدا   يشما         

 المشاريع الهندسية تأمين -1

يأمين شاما لمشاريع الي اء واإل شاء  مختلف أ واعها التجارية وغير التجارية. يشما فترة يلي  يصلر الشركة  والص

 اليوالص ملة الاقل وفترة االختيار والصيا ة حسب طلب الامالء.

  النقل الجوي الطيران وتأمين -0

يشما األضرار الجسلية يصلر الشركة  والص يأمين شاما ألساطيا ال قا الجو  ويشما التأمين جسل ال اارا  كما 

 .والتاويضا  التش نل يل ق  الركاب المتريية عن ال قا الجو 

 البنري وصناعة بدن السفينة الشنن -1

يصلر الشركة  والص يأمين شاما ألساطيا ال قا الي ر  ويشما التأمين جسل السفي ة كما يشما اليضااع الم قولة 

 ي ر . واس ة السفن والتاويضا  المتريية عن ال قا ال

 (األخرينالمركيا   ا المسؤولية يجاو  يأمين المركيا  الشاما/ يأمينالمركبات ) تأمين -4

المتريية  األخرينيجاو يصلر الشركة  والص يأمين المركيا  والتش يتضمن األضرار الشاملة للمركيا  والمسؤولية 

 ونل يمتل لتغ ش ركاب المركية حسب طلب الاميا. حوادث سير المركيا عن 

 الممتلكات تأمين  -5

يصلر الشركة  والص يأمين شاما يغ ش الممتلكا  التجارية وغير التجارية ضل مختلف ا وات ال وادث التش نل 

 يتارض لها.
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 الشخأية التأمين ضد النوادث -6

يصلر الشركة  والص يأمين لألفراد يشما التاويضا  المتريية عن ال وادث الجسلية التش يصييهل والتش نل يسيب 

 إلعانا  المؤنتة أو اللاامة أو الوفاة.ا

 العمل تأمين مسؤولية أصناب -7

يصلر الشركة  والص يأمين يشما المسؤولية المتريية عل  داحب الاما يجاو الموظفين التا اين لا اث اء يأديتهل 

ديتهل للاما حسب لاملهل كما ويشما الوثيقة التاويضا  ال ايجة عن األضرار الجسلية التش ي صا للموظفين أث اء يأ

 نا ون الاما فش المملكة الار ية الساودية.

 المسؤولية المهنية تأمين -8

يصلر الشركة  والص يأمين يشما التاويضا  لل رف الثالث وال ايجة عن ممارسة المؤمن لا لمه تا   كافة 

 التخصصا ( و لي حسب حلود مسؤوليتا المه ية الم لوب التأمين عليها.

 العامة أو مسؤولية المنتجالمسؤولية  تأمين -9

يصلر الشركة  والص يأمين يغ ش المسؤولية يجاو الغير سواء  ال سية لألضرار الجسلية أو المادية و لي اث اء 

 ممارستا ل شاطايا أو األضرار التش نل يتسيب  ها م تجايا لل رف الثالث.

 السرقة تأمين -12

المريكية  واس ة الكسر أو الخلع للمكان المتواجلة فيا  ذو يصلر الشركة  والص يأمين يغ ش الممتلكا  ضل السرنة 

 الممتلكا .

 األمانة من الموظفين )الخيانة( تأمين عدم -11

يصلر الشركة  والص يأمين يغ ش الخساار ال ايجة عن خيا ة األما ة المريكية من نيا الموظفين والتش يست صلون 

  سييها عل  أموال ليست من حقهل.

 تأمين األموال -10

    صلر الشركة  والص يأمين يغ أش األمأوال سأواء كا أت داخأا خزا أا  حليليأة أو اث أاء  قلهأا مأن وإلأ  الي أوك ضأل ي

 مجموعة من األخ ار يشما السرنة.

 

  

 

 

 



 

5 
 

  

علأ  التأوالش مأن حجأل   17% والسأيارا  مأا  سأيتا 71%مأا  سأيتا  س شّكا  شاط التأمين الصأ ش0011خالل الااس 

 من إجمالش األنساط المكتتية. 12% حين شكلت ال شاطا  التأمي ية األخرى ما  سيتا  األنساط  الكلش فش

 

 س 0011التالش إجمالش أنساط التأمين المكتتية خالل الااس  رسل الييا شوييين ال

 

 
 

 

 

 س 0011إجمالش الم اليا  الملفوعة خالل الااس  رسل الييا شييين ال
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 س 0011ااس يا  التأمين خالل الفااض عمل رسل الييا شييين ال

 

 
 

 

 

 

 المخاطر التي يمكن مواجهتها تت خططها وتوقعاتها المستقبليةوإنجازاتها قرارات الشركة المهمة .2

 
 

 القرارات المهمة وأهم اإلنجازات: .0.1

 

 

 0000استراييجية الشركة  -أ

 

راييجية المستقيلية للشركة حت  عاس إلعلاد الخ ة االست ”McKinsey“نامت الشركة  التاانل مع مكتب استشار  عالمش

اإلستراييجيا  رايس كال  من حيث جرى الاما  ين ، الاما عل  ي وير الشركة وإعادة  يكلتها ي ظيميا  و، س0000

األ لاف اإلستراييجية، والخ وا  التفصيلية لت وير ويل وضع المستشار الف ش فش الشركة، وفريق وفريقة والت وير 

 ال مو.استمرارالتركيز عل  المالءة المالية للشركة والاودة للر  ية ويل ، كما غ األ لاف المرسومةليلوأعمال الشركة 

 

 

 اللاخلية للشركة واإلجراءا السياسا   -ب

 

عملت عل  إعلاد و وي ليث السياسا  واإلجراءا   ،دارية والماليةفش ساش الشركة اللاال   و ي وير  ظمها اإل

و   سياسة األس اد    ي ظيل ياارض المصالح سياسة ،   حوكمة الشركة دليا ومن أ مها اخلية الخادة  الشركة الل
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يسا ل  لي  شكا كيير فش ي ظيل الاما والتغلب عل  المشكال  التش يواجا اإلدارا  ويسهيا عملها  سوفحيث 

تمكن مسا مش الشركة وعمالاها لي اإللكترو شيل  شر الاليل من السياسا  عل  مونع الشركة  نل ذا و، اوزيادة فااليته

 من االطالت عليها.

 

 

 لم سو يهالتقليل خلما  التأمين الص ش التااو ش  مع الشركة الساودية للخلما  األرضيةيونيع عقل  -ج

 

الشركة الساودية للخلما  األرضية  معنامت الشركة  تونيع عقل  س01/01/0011 ـ الموافق 01/09/1312 تاري  

 طرف  شو  س.01/02/0011تأمين الص ش لم سو يها لملة س ة ميالدية واحلة اعتيارا  من ياري  لتقليل خلما  ال

لشركة شركة عضوا فش مجلس إدارة اللم مل  ن عيلالازيز الشايع الرايس الت فيذ  حيث يشغا األستا     عالنة( 

 الساودية للخلما  األرضية.

 

 

 :الشركة المستقبلية وخططتوقعات  .0.0

 

 

 لتق ش للشركةالت وير ا -أ

 

شركة من ضم ها يرنية الي ية الت تية التق ية للشركة و ش خ وة ال ظاس التق ش لللت وير  استراييجية ا  حلد  الشركة أ لاف

 . أنصروجهل انا خالل ونت  أكيركيرى ستمكن الشركة من يقليل خلمايها  كفاءة 

 

 زيادة  سية الساودة. ب

 

س علأأ  0011عملأت الشأأركة خأالل الاأاس و،  أط السأأاودة وزيأادة  سأيتهايسأا  الشأركة  شأكا حثيأأث علأ  ي ييأق خ

 .الساوديين وإعلاد ل لسول التأمينالكفاءا  المه ية الساودية ويأ يا وي وير الشياب  استق ابالتركيز عل  

 

 

 

 المخاطر التي يمكن للشركة أن تواجهها:  .0.1

 

 

 اليشرية الموارد مخاطر  -أ

 

ويارض  األشخاص المؤ لين عل  ال لب زيادة يؤد  مما التأمين،   شاط ملمة مؤ لة دركوا إل   ي تاج التأمين إن سول

 والتأ يا التلريب  سياسة مستمرة الشركة الكفواين، خادة فش ظا مت ليا  التوطين. إال أن موظفيها ا تقال خ ر الشركة إل 

 يأيش التصميل الشركة. و ذا فش المختلفة اإلدارية ويا المست لت اسب مت وعة والتش يكون والمستقيلين ال اليين لموظفيها الجاد

 فإن عاس. وعليا،  شكا الوطن مصل ة فش م افسة، لك ها ييق  جها  إل   اض الكوادر اليشرية خسارة احتمال من  الرغل

 . الشركة اإلدارية والمستويا  اإلدارا  كا فش الساودية سيستمر الوط ية للكفاءا  والت وير التركيز
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 والم افسة السول مخاطر- -ب

 

 الشركة وفردها  شاط عل  يؤثر نل داية ي افسية يؤد  لييةة مما يأمين شركة 35 الساود  حاليا   األسهل سول فش ملرج

 التأمين شركا  نيا من شليلة م افسة يواجا المستقيلية، والتش من المتونع أن يقود إل  ي افس حاد فش األساار. ولذلي فالشركة

 إحصااش أسا   عل  مست لة ي افسية أساار عل  يريكز استيانية سلسلة إجراءا   ايخا  الشركة نامت  لي معو األخرى،

 الم افظة من يمك ها فَاالة ونااية  رامج إل    اإلضافة التأمين، الكتتاب وثااق الف ية القلرا  و جاح يضمن سالمة وأكتوار 

 ي سين فش س0011 الااس أ لافها. ونل استمر  الشركة خالل ال مو وي قيق عل  القلرة وزيادة السول فش القياد  مركز ا عل 

 وكذلي الفاال التسويق عمليا  ي وير إل   اإلضافة ال الية م تجايها وي وير الامالء خلمة  ظاس وي سين  التجزاة نسل الييع

 .وإرضااهل لامالاها ممك ة خلمة أفضا لضمان م تجا  جليلة

 

 المالوما  يق ية مخاطر  -ج

 

 الونت فش التق ية األ ظمة يؤديا الذ  وال يو  الهاس اللور  ها، وال يخف  الخادة المالوما  يق ية أ ظمة عل  الشركة ياتمل

 دخول غير لامليا  يتارض نل  ها الخادة المالوما  أ ظمة فإن أم ية، إجراءا  الشركة يتخذ أن من ال الش. و الرغل

 أو االيصال فش أخ اء أو لل انة أو فقلان حرااق أو طيياية كوارث أو  شرية أخ اء أو يويركمي فيروسا  أو  ها مصرح

ا يتل يأثيرا  سلييا ،  ونل اإليرادا  يتأثر فقل متكرر، أو إخفال أ  ع ا كيير وإ ا ما حلث إر ا ية.  أو يخرييية عمليا   يكيل أيض 

الرأسمالية.  ال فقا  مستويا  المالية أو ال تااج عل  سلي ا يؤثر نل الذ  مراأل اإلخفانا  أو األع ال لتلي  تيجة يكاليف  ا ظة

 فش الهااا ال مو لمواكية ي وير ا وداو ة المستخلمة يقادس األ ظمة حيث من التق ية مخاطر الشركة خاص يواجا و شكا

متكاملة.  كم ظومة وياما الشركة وحلا  كا سيق ش مت ور يخل اال تقال إل   ظاس عل  حاليا   ال ليثة، ولذلي فهش ياما التق يا 

الشركة   فظ جميع الييا ا   يقوس والمالوما ، كما التق ية إدارة  المالوما  ضمن أداء وإمكا ا  أمن ونل نامت الشركة  ت وير

، وكا ما يتلق فش مونع احتياطش  صورة يومية وأسيوعية وشهرية،  اإلضافة إل  المقلرة  االستمرار فش الاما من مونع  ليا

 دور .  شكا اختيارايها وإجراءDisaster Recovery)  إعلاد واسترداد واستمرار الاما والتاافش من الكوارث  

 

 التأمين مخاطر -د

 

 المؤمن األحلاث  شأن -ماها  المتاانل الجها  إل  المست قة الفالية الم اليا   زيادة المتالقة المخاطر التأمين  ش مخاطر

 االلتزاما ،  ذو لتغ ية الكافية الموارد يوفر ضمان فش الشركة أ لاف ويتمثا التأمين. اللتزاما  اللفترية القيمة عن -عليها 

 : ما يلش الساودية الار ية المملكة فش  شكا رايسش يتركز

 ال يش التأمين: 

 ومستوى المخاطر  وت حيث من جيل  شكا المخاطر ي وت لضمان  الشركة الخادة ال يش التأمين استراييجية يصميل يل

 يأخذ األساار  أن للتأكل و لي الجغرافية والم اطق الق اعا  ي وت خالل من  لي ي قيق عليها. ويمكن المزايا المؤمن

حسب جلاول التساير  -الم تج  وسار الفالية للم اليا  االعتيادية والمراجاة ال الية الص ية االعتيار الظروف  اين

 عل  يقوس  اييات سياسة يقوس الشركة كما الم اليا . لمتا اة التفصيلية وكذلي اإلجراءا  –وار  من الخيير األكت

 .الشركة عل  سليا   أن يؤثر يمكن التش المتوناة غير المستقيلية المخاطر لتغ ية و لي وال ش ة للم اليا  الجادة المتا اة

  يأمين المركيا: 

 إدالح أو وييليا الجسلية واإلدا ا   الوفاة المتالقة الم اليا  فش ا المركي لتأمين الرايسية المخاطر يتمثا

 يزيل الذ  المالي أو السااق إل  فقط الشاما التأمين وثااق  إدلار الشركة يقوس المخاطر،  ذو أجا يقليا ومن السيارا .

الوثااق   ذو إدلار  ع ل كةيلتزس الشر  األفراد، كما يتالق المركيا  يأمين عقود ويكون ماظل س ة، 18 عن عمرو

 إعادة يغ ية لليها كما الم اليا ، يرانب يكاليف التش المخاطر إدارة  جلاول التساير من الخيير األكتوار  وإجراءا 

 .م اسية يأمين
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 وميالغها الم اليا  يكرار: 

 يتل أل ا األجا، نصيرة يأمين اقودك الامليا   ذو وياتير الاواما، من  الاليل وميالغها الم اليا  يكرار يتأثر أن  يمكن

 فش يساعل أن  شأ ا من و ذا عليا، المؤمن ال ادث ونوت من واحلة س ة خالل الم اليا  سلاد عن الاادة اإل الغ فش

 .مخاطر التأمين من التقليا

 ال ساسية ي ليا: 

  ذو ياتير ال  لي ومع كافية، ياتير س ةال  هاية فش التأمين لاقود وفقا   التسوية الم اليا  ي ت ميالغ  أن الشركة ياتقل

  لالة حساسة التأمين م الية ميالغ المالية. وياتير القواال فش المقلمة الم اليا  ميالغ عن يختلف مؤكلة ونل الميالغ

التقييل،حيث  عملية فش التأكل علس أو التشرياية كالتغيرا   اض المتغيرا  حساسية الممكن ي ليل من ليس إفتراضا 

 أعالو. المذكورة األساسية  اإلفتراضا  التأمين مخصص م اليا  أثريت

 

 التأمين إعادة مخاطر - ـ

 

الخساار  لتقليا أخرى أطراف للى التأمين  إعادة الاادية أعمالها دورة خالل الشركة يقوس األخرى التأمين شركا  غرار عل 

 لإلدارة ويسمح األعمال، فش أكير  ي وعا   يؤمن التريييا   ذو إن .الضخمة التأمين م اليا  عن ي شأ نل التش الم تملة المالية

 الخساار لمخاطر يارضها لتقليا إضافية  مو نلرا  ويؤمن الكييرة، المخاطر عن ي شأ نل التش الم تملة  مرانية الخساار

 مع والتااما التأمين كا لشر المالش الوضع يقويل الشركة عل  التأمين.وي رص إعادة شركا  إفال  ال اشةة عن الضخمة

حيث أن  الوثااق، حملة يجاو التزامايها من الشركة يافش ال المس لة التأمين إعادة ايفانيا  أن عالميا ، علما   المص فة الشركا 

 عادةإ شركة  ا يف لل الذ   القلر عليها التأمين المااد التسوية ي ت الم اليا  من   صتها الوثااق يجاو حملة ملتزمة الشركة

 .التأمين إعادة ايفانيا   التزامايها  موجب التأمين

 

 مخاطر الاواال االستثمارية -و

 

  صورة ر  يتها و التالش من االستثمار الشركة عاالا  يتأثر االستثمار ، ونل أدااها عل  جزايا   للشركة   المالية ال تااج ياتمل

اإلنتصادية  السول والظروف يقليا   تيجة عاس و شكا م لدة مارا استث يؤثر عل  التش الظروف  تيجة آلخر ونت من سليية

 فش المملكة اإلنتصادية الظروف عل  كيير حل إل  ياتمل الشركة  شاط فإن وكذلي .الشركة سي رة عن يخرج والتش ال الية

 .عالمي ا اإلنتصادية الظروف وكذلي الساودية الار ية

 

 االاتمان مخاطر -ز

 

لكافة   ال سية مالية، لخسارة اآلخر ال رف يكيل إل  يؤد  مما  التزامايا، الوفاء عل  ما طرف مقلرة علس اناالاتم مخاطر يمثا

 فش ع ها المفصح اللفترية القيمة للشركة القصوى االاتمان مخاطر يمثا الشركة، حيث نيا من المقت اة المالية الموجودا  فةا 

الشركة، أ مها ما  يتارض لها التش اإلاتمان مخاطر لتقليا واإلجراءا  من السياسا ويقوس الشركة  الد  .المالش ناامة المركز

 :يلش

 مرانية يتل إل   لي إضافة االاتما ية. ال احية من واللراسة ماهل الشركة للت قق التااما يود الذين الامالء كافة يخضع 

 .الليون المالومة لمخاطر يارض الشركة لتقليا ةمستمر  صورة التأمين وإعادة التأمين عقود  موجب المست قة الميالغ

 الذمل  ومرانية ووسيط، وكيا لكا ااتمان حلود  وضع و لي والوس اء  الوكالء المتالقة المخاطر من  ال ل الشركة يقوس

 .القاامة الملي ة

 .يا ش الشركة أ مية كيرى لاللتزاس  سياسة االاتمان وي صيا الميالغ المست قة للشركة 

 لج ة من الماتملة االستثمارية للسياسة طيقا   االستثمار عن المسؤول نيا من للشركة اإلستثمارية لم فظةا يلار 

 .االستثمار
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 عالميا   ومص فة  ها ماترف جها  مع فقط التأمين عقود إعادة  إ راس الشركة يقوس. 

 ا  يجارية   وك مع فقط  التااما كةالشر يقوس األخرى المالية الموجودا  عن ال ايجة االاتمان  مخاطر يتالق فيما  

 .جيلة ااتما ية وسماة نو  مركز مالش

 ااتمان للى أ  جهة كا ت مخاطر عل  علس وجود يركزا  ي رص الشركة. 

 

 والقا و ية ال ظامية المخاطر -ح

 

 مرانية خالل  ظاس من  الساود الار ش مؤسسة ال قل نيا من والمرانية لإلشراف الشركة  ها يقوس التش التأمين عمليا  يخضع

 الص ش، م تج التأمين يخص فيما التااو ش الص ش الضمان لمجلس الت فيذية الالا ة الت فيذية، وكذلي والا تا التااو ش التأمين

ا التأمين عل  واإلشراف الت ظيل فإن عاس و وجا  المستقيلية والمستثمرين فالتشرياا  لهل المؤمن موجهان لمصل ة ي ليل 

 ولذلي فهذو .عمليايها المالية و تااج وحالتها أعمال الشركة عل  سلي ا يؤثر ونل ن ات التأمين يمس نل را  الت ظيميةوالتغيي

 الرنا ية والرسمية، الجها  من الصادرة واللوااح واأل ظمة التشرياا   كافة والتزامها الشركة يتالق  ملى يوافق المخاطر

 شركا  عل  يؤثر نل التأمين سول فش نا لية ي ييقها وملى والتشرياا  األ ظمة وري  وسرعة الاالنة  ا  الجها  ويالد

عل   ال صول فقط يت لب ال األ ظمة الم لو ة. و ذو  الصورة وي ييقها واأل ظمة اللوااح  كافة االلتزاس علس حال فش التأمين

 نيا من واإلفال  الاجز مخاطر لتقليا المال رأ  كفاية مثا ويفرض  اض القيود  ا ف سب ال شاطا  ومرانية الموافقا 

 ووضع الشركة فش االلتزاس ملى  مرانية يقوس متخصصة إدارة الشركة فش إلتزامايها. ويوجل من سلاد ولتمكي ها شركا  التأمين

 .والجليلة ال الية األ ظمة واللوااح  كافة لاللتزاس الالزمة اإلجراءا 

 

 السيولة مخاطر -ط

 

 دون األمثا الشكا عل  الم لوب الونت فش  ها الوفاء الشركة يست يع ال التش المالية االلتزاما  عن يولةالس مخاطر ياير

 يوفر من  التأكل اإلدارة يقوس كما دور ،  شكا السيولة مت ليا   مرانية الشركة الشركة. ويقوس عل  سليية وجود يأثيرا 

 مالل عل  ال فاظ  هلف الرأسمالية للمت ليا   مراجاة أيضا   الشركة يقوس كذلي  شواها، حال  التزامايها الكافية للوفاء السيولة

 .ال ظامية الجها  الم لوب من المالءة المالية

 

 األج يية الامال  مخاطر - 

 

امال  الما األج يش. يتل الصرف أساار فش للتغيرا   تيجة ما مالية أداة نيمة يذ ذب عن ال ايجة المخاطر الامال  مخاطر يمثا

أساار   فش التقليا   سيب  امة خساار لونوت متل ية مخاطر  وجود اإلدارة ياتقل ولذلي الساود   الريال للشركة الرايسية

 .األج يية الامال  مخاطر  تغ ية الشركة يقوس ال و التالش األج يش، الصرف

 

 الخادة الاموال  أساار مخاطر -ك

 

 التغيرا   تيجة ما مالية ألداة المستقيلية ال قلية أو فش التلفقا  االختالفا  فش القيمة عن الخادة الاموال  أساار مخاطر ي شأ

  اض استثمارايها  شأن الخادة الاموال  أساار لمخاطر يتارض الشركة السول. فش الساالة الخادة فش أساار الاموال 

 فش التغيرا   مرانية و لي الخادة الاموال  أساار مخاطر  ال ل من الشركة ألجا. ويقوس والودااع ال قلية وشيا ال قلية و شأن

 استثمارا  الشركة.  ها المسجلة  الامال  الخادة الاموال  أساار
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 المال رأ  إدارة مخاطر -ل

 

 عل  لل فاظ الشركة نيا من أخرى أ لاف يوضع الساود ، كما الار ش ال قل مؤسسة نيا من المال رأ  مت ليا  وي ظل ي لد

  تقلير و لي المال رأ  مت ليا   إدارة الشركة للمسا مين. ويقوس الفاالة الشركة وزيادة للعل و لي المال رأ   سب زنيوا

 حسب و لي ال الية المال رأ  مستويا  عل  التسويا  إجراء ويتل ع ا والم لوب، المالن المال رأ  مستويا  ال قص  ين

 ي رأ ولل المال، رأ   يكا ياليا أو عل  ولل فاظ الشركة،  شاطا  مخاطروخصااص  السول فش الساالة الظروف يغيرا 

 .الماضش الااس م ذ المال رأ  إدارة وعمليا  وسياسا  أ لاف عل  ياليال  أية

 

 التشغيلية المخاطر -س

 

يمكن  اإلختال ، والتش اليشرية أو مثا األخ اء الرنا ة، أو ال ظاس فش فشا عن ال ايجة الخسارة مخاطر  ش التشغيلية المخاطر

 خالل من الامليا  مخاطر  إدارة الشركة ونا و ية. ويقوس ي ظيمية وعوانب للسماة، وفقلان مالية خسارة ع ها ي تج أن

كما ي رص الشركة عل  ال فاظ عل  ماايير التشغيا  .المخاطر وإدارة اللاخلية والمرانية المهاس وفصا الضوا ط الم اسية،

 ء التوسع فش األعمال.القياسية عل  ضو

 

 الاما استمرارية مخاطر -ن

 

 المخاطر إدارة الا ة  مت ليا  وعمال    إعانتا. يسييها المرجح المخاطر ويفاد  الاما استمرارية عل  ي رص الشركة

 والخ وا  اإلجراءا  يغ ش اإلدارا  لجميع طوارئ خ ة  وضع الشركة  اشر  الساود ، ال قل مؤسسة الصادرة عن

 .يجب كما الرايسية األ ش ة سير ايياعها لضمان اجبالو

 

 االكتتاب مخاطر - 

 

 احترازية خ ط  وضع الشركة ماها يااملت التش المكتتية للمخاطر وال وعش الجغرافش والتركز التساير  مخاطر و ش متمثلة

 األ ظمة فش السريع التغير مع شيا  يما دوريا   وي ليثا مراجاتا يتل والذ  التساير فش ملرو  أكتوار  م هج يتضمن اييات

 م هج وضع عل  الشركة عمل  كما أخرى، حيوية مؤثرا  وأ  الخادة الشركة رؤية إل   الصلة،  اإلضافة  ا  القا و ية

 .المخاطر اكتتاب فش الف ية ورؤيتها سياستها اإلدرا  ياكس  ين مختلف اكتتاب

 

 والفساد والجراال المالية االحتيال مخاطر -ت

 

الم شةا   يواجا التش الت ليا  من  و واحل الساود  ال قل مؤسسة عن الصادرة االحتيال مكاف ة الا ة فش عرُّف كما االحتيال

الم  لق   ذا الت افسية. ومن و قلريها و سماتها  الم شأة األ ى ويل ق ال ادرة والموارد األموال ويهلر األداء يايق فهو المالية،

ز  الجا ب  هذا خادا   ا تماما   الشركة أ ل   استراييجية لت ييق اللورية  المراجاة اللاخلية الرنا ية اإلجراءا  من فازَّ

 إدارا  عل  وياميمها الساود  الار ش ال قل مؤسسة عن الصادرة االحتيال مكاف ة الا ة مع المتوافقة لمكاف ة االحتيال

 .الشأن  هذا لتثقيفهل الالزمة التلرييية اللورا  وأنامت للموظفين الالزمة التوعية دور  ي شر  شكا كما الشركة،

 

 

 

 



 

12 
 

 القضايا -ف

 

ا يرفع ونل الغير، ضل نضايا الشركة يواجا نل لألعمال، الااد  السير   ال فش  يلي يؤثر ونل الغير من م اليا  ضل ا أيض 

ختصة  التااما مع القضايا والترافع أماس الجها  ويوجل  الشركة إدارة م .للشركة  الوضع المالش عل  المستقيا فش سلي ا القضايا

 القضااية المختصة إلع اء ال قول ألد ا ها.

 

 

 يةالشركة ووضعها من الناحية المالاستراتيجية  .1

 

 الخ ة االستراييجية  -أ

قيلية إلعلاد الخ ة االستراييجية المست  ”McKinsey“س  التاانل مع مكتب استشار  عالمش0011ااس خالل النامت الشركة 

فش ظا ما يا  سول التأمين الساود ، والت ليا  التش للشركة س، وشما  لي يقييما  للوضع ال الش 0000ااس الللشركة حت  

نل يواجهها الشركة مستقيال ، وي ليل الخيار االستراييجش الذ  ستُي   عل  أساسا الخ ة االستراييجية للشركة، ورسل خارطة 

تو  عل  الميادرا  الالزمة لت فيذ ا، ووضع يصور عاس للهيكا اإلدار  للشركة، لضمان ي قيق طريق استراييجية للشركة، ي 

االستراييجية وإداريها،  –المشاريع  –األ لاف االستراييجية، مع يأسيس إدارة لالستراييجية  الشركة لمتا اة يقّلس الميادرا  

ميا وي مية مهارا  الموظفين ودعل الوضع الت افسش للشركة، وي وير األ ظمة واإلجراءا  التش يصب جمياها فش خلمة الا

 ويلعيل مركز ا القياد  فش ن ات التأمين الساود .

 

  رؤية الشركة -ب

 أن  كون شركة التأمين الساودية األكثر موثونية. ش  رؤيت ا

 

  رسالة الشركة  -ج

 تميز  مرو تها، مع دعمها  خلمة عمالء  ا  مستوى فااق. أن  قلس لامالا ا حلوال  يأمي ية ميتكرة،  ا  موثونية، ي ش  رسالت ا

 

  نيل الشركة -د

   عمالؤ ا  ل مريكز أولوياي ا 

   ن  فهل عمالء ا و اش احتياجايهل، و يتكر ل م  هل راحة اليال، و قلس ما يتجاوز يوناايهل  شكا داال.

   االستلامة 

حماية عمالء الشركة، وموظفيها، ومسا ميها، وللمشاركة   سا  لضمان ازد ار ميلغلف عل  الملى ال ويا، من أجا

 فش ي مية المجتمع انتصاديا  واجتماعيا . 

   يةة عما مفامة  الرعاية ومكافأة األداء  

 اإل جازا .فيما  قوس  ا، و كافئ موظفي ا عل  ي قيق  ااما  اض ا الياض  كا احتراس و زا ة، و سا  للتميز 

 

 راييجية االست الشركة أ لاف - ـ

  التك ولوجيا والت ليا  

o  .اال تكار فش استخلاس التك ولوجيا الرنمية لتازيز التوسع والتفاعا مع الامالء 

o .االستخلاس األمثا لت ليا الييا ا  المت وعة من أجا ايخا  القرارا  الاملية الذكية 

  الموارد اليشرية 

o  .استق اب أفضا الكوادر المؤ لة فش د اعة التأمين 
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o ريقاء  جودي ا الت ظيمية إل  أعل  المستويا .اال 

   التميز التشغيلش 

o .يي ّش أفضا ماايير ي فيذ الامليا  التشغيلية 

o  الشركة. جميع أعمال ي قيق التميز اإلدار  فش 

   كفاءة الميياا 

o .اء عالنة متميزة مع الامالء لتليية احتياجايهل   

o  .اء أفضا وأكفأ شيكة للميياا  والتوزيع   

 

 الميادرا   المشاريع( االستراييجية  - ـ

عل  ال مو المر ح  شكا مستلاس عل  الملى ال ويا، و لي من خالل خ ط الاما الفاعلة إلدارة الشركة  ستراييجيةيركز ا

  أ وات التأمين الص ش والمركيافش جميع أعمال الشركة وعير ي قيق أ لافها المت وعة   و ي وير م فظة يأمي ية متواز ة 

يخلس احتياجا  ومت ليا  عمالء الشركة فش مختلف االختصادا ، لتغ ش و ،متوافقة مع أحكاس الشرياة اإلسالمية ،والااس

أ ش ة ن اعا  األعمال المت وعة كالص اعة والتجارة والق اعا  الخلمية. ولذلي فقل احتو  الخ ة االستراييجية عل  علد من 

 الميادرا   المشاريع(، يهلف إل  

 ليث وي وير السياسا  واإلجراءا  اللاخلية للشركة فش كافة األدالة،  ما فش  لي إجراءا  يسوية الم اليا ، ي 

التسويق والميياا ، التااما مع الشكاوى، خلمة الامالء، إدارة الوثااق، االاتمان والت صيا، االكتتاب والتساير، 

 وغير ا.

 ليث نادر عل  الوفاء  جميع المت ليا  ال ظامية والت افسية.ي فيذ خ ة زم ية يثمر عن  ظاس يق ش مت ور ح 

 وفق ا ألحلث الماايير اللولية الماتملة، ويوفير  ء الشركةيقليل م تجا  وخلما  يأمي ية يتمتع  أعل  درجا  الجودة لامال

 .لترسي  والاهل للشركة الثقة والقيمة المضافة لهل، ويأسيس عالنا  وثيقة وطويلة األجا ماهل

 الصغيرة والمتوس ة الم شآ  التركيز عل  زيادة الميياا  لألفراد وSMEs وي وير م تجا  م اسية لهذو الشري ة 

 . ويستجيب الحتياجايها

   الميياا  عن طريق مركز االيصالالتوجا   و يفايا اليوا ة اإللكترو ية للشركة،  اإلضافة إل. 

 ل عل  الخلما  الم اسية الحتياجايهل  كا يسر وسهولة، وحا الشكاوى اال تماس  الا اية  الامالء والتأكل من حصوله

 المقلمة فش أسرت ونت.

 الوثااق غير المر  ة، مثا إعادة يساير ا ع ل التجليل أو  المرانية اللنيقة لوثااق التأمين، وايخا  إجراءا  م اسية حيال

 علس يجليل ا أو ياليا شروط  ذو الوثااق.

 اليا   جميع الق اعا   الص ش والمركيا  والااس( ورفع مستوى جوديها وفاالية أداها.ي سين عما إدارة الم  

  لتتمكن الشركة من وي وير التااون والت سيق ماهل  مع وس اء ووكالء التامين فش سول التأمينالشركة  يازيز عالنا

 لتأمي ية. يقليل أفضا الخلما  والاروض التش يت اسب مع احتياجا  الامالء ومت ليايهل ا

  جلب حصة كييرة من أنساط التأمين إل  م فظة الشركة.لإ راس عقود يأمين جليلة مع علد من كيار الامالء 

 .اال تماس  مكايب الميياا  ويوزياها الجغرافش ومك  ة الاما  ها ويأ يا موظفيها 

  يقوية ن وا   اإلضافة إل  الامالء  استخلاس الت ييقا  واألجهزة الذكية لت سين مستوى اللنة فش التااما مع  يا ا

 التوادا ماهل.

  يقليل الخلما  اإلضافية والتوعوية وال صااح للامالء، و لي لرفع مستوى د تهل وعافيتهل، مما يجاا الشركة كشريي

 لهل فش جاا حيايهل أفضا.

 .متا اة أداء م اليا  المركيا  والت كل الجيل فش إدارة ال  اس واالسترداد 

  والت سيق  ين إدارا  التسويق والميياا  واإلدارة الف ية  اما الي وث والت ليال  اإلحصااية الف ية لألسوال التااون

 ومت ليا  الامالء.
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  مؤشرا  اكتشافا وآليا  م اااالحتيال ومكاف ة  ة وإجراءا  ظمأي سين. 

 شركة والم افسين.التوازن  ين أساار اللسول وي قق طرح  رامج التأمين ال يش  أساار ي افسية يت اسب مع احتياجا  ا 

  إل  يقليا مالال  الخسارة  يؤد إجراء مراجاة شاملة ألساار  رامج يأمين المركيا  وي ييق سياسا  مت ورة

 وي سين مستوى الر  ية.

  وفقا  ااس(  التأمين الي فيذ  اض اإلجراءا  ووسااا الرنا ة التش يسمح  ماالجة م اليا  يأمي ا  الممتلكا  وال وادث

 والت افسية. ةيمت ليا  الرنا لل

 .يجليل  ر امج إعادة التأمين   جاح فش الق اعا  التأمي ية الالزمة 

  إ شاء وحلة متخصصة فش الت صيا ومرانية االاتمان يسا ل فش ي سين مالال  ي صيا األنساط من كيار الامالء ومن

 ثل الت كل فش المخصصا  المالية للشركة.

 التأكل من مستوى كفاية االحتياطيا  والمخصصا  المالية  ما ي قق األمان المالش للشركةا  متا اة آلي.  

 للشركة.  جيلل فاظ عل  يص يف ااتما ش ا 

  إعادة  يكلة علد من إدارا  الشركة، و لي لت قيق فاالية أكير من ال احيتين الف ية والتسويقية، والتركيز  شكا أفضا

 عل  خلمة الامالء.

  افظة عل  مالل ساودة الوظااف  الشركة، ومراجاة سياسا  وإجراءا  التوظيف  ما يتماش  مع المت ليا  الم

 المستقيلية.

  ي مية مهارا  الموظفين عن طريق اليرامج واللورا  التلرييية، إضافة إل  اجتياز اختيار شهادة أساسيا  التأمين

 حسب مت ليا  مؤسسة ال قل الار ش الساود .

 فع مالل يجليل وثااق التأمينجراءا  لل فاظ عل  الامالء ورلد من اإلي ييق ع. 

   متا اة مستجلا  السول للتارف عل  أولويا  وسلوك الامالء و لي من أجا ي قيق المرو ة فش ايخا  االجراءا

 الضرورية ويقليل الخلما  والم تجا  الم اسية.

 

 كبار المساهمين في الشركة .4

  ( %2   زيل  سية يملكهل من أسهل الشركة عنو ل المسا مين الذين ي

 

 

 األسم 

 

 الملكية

 

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين 

 التااو ش.م.س.ب

 

40.5 % 

 

 الي ي الساود  لألستثمار

 

 

19 %  
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 م0216النتائج المالية للعام المالي  .5

 أخر خمس س وا  مالها ييين الجلول التالش مقار ة ألدول وخصوس الشركة و تااج أع

 

    

 قائمة المركز المالي )آالف الرياالت(

0010 0011 0013 0012 0011   

 موجودات عمليات التأمين          

 استثمارات ونقد لدى البنك  741,934  853,332  1,113,922  917,111  531,134 

 م مدينة, صافيذم 1,248,475  1,688,147  1,325,151  1,241,154  1,295,634

 موجودات أخرى  1,557,258  1,916,173  2,138,344  2,195,475  1,362,558

 مجموع موجودات عمليات التأمين 3,546,667  4,447,552  4,377,316  4,342,639  3,189,226

 موجودات المساهمين          

 لدى البنوكاستثمارات ونقد  533,627  566,831  625,416  765,379  643,337

 موجودات أخرى  512,598  511,782  572,553  512,787  588,844

 مجموع موجودات المساهمين  1,146,225  1,178,612  1,197,969  1,278,166 1,232,181

 مجموع الموجودات  4,592,892  525,82184  525452,65  26,5,,528  424,124,4

  

 نمطلوبات عمليات التأمي          

 ذمم معيدي التأمين  86,172  121,216  84,139  294,412  162,134

 احتياطيات فنية  3,134,945  3,819,911  3,836,631  3,796,637  2,753,261

 مطلوبات أخرى 425,550  517,435  456,547  251,611  273,832

 طلوبات عمليات التأمينمجموع م  3,546,667  4,447,552  4,377,316  4,342,639  3,189,226

 مطلوبات وحقوق المساهمين          

 مطلوبات المساهمين  93,715  166,481  21,898  282,232  46,126

 حقوق المساهمين  952,521  912,131  1,176,171  995,934  1,186,155

1,232,181  1,278,166  1,197,969  1,178,612  1,146,225  
وق مجموع مطلوبات وحق

 المساهمين

 مجموع المطلوبات 4,592,892  525,82184  525452,65  26,5,,528  424,124,4

 

 المالي )آالف الرياالت( الدخلقائمة 

0010 0011 0013 0012 0011   

 قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض

 لتأمين المكتتبةإجمالي أقساط ا  1،193،113  3،001،913  3،312،991  3،112،210  1،110،002

 صافي أقساط التأمين المكتتبة  0،932،101  1،312،111  1،102،102  0،292،130  0،100،011  

 عمولة إعادة التأمين  02،000  110،000  20،291  100،010  101،912

 إيرادات تأمين أخرى  -   -   -   -   - 

20،019  00،311  29،011  11،022  68,604 
تثمارات وإيرادات إيرادات اس

 أخرى

 مجموع اإليرادات 3,099,232  068ت644ت1  241ت085ت1  099ت788ت0  015ت119ت0

            

 إجمالي المطالبات المدفوعة  1،103،001  1،222،120  1،231،310  0،203،122  0،011،100 
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 لبات المتكبدةصافي المطا  0،313،992  1،010،200  0،101،121  0،111،320  1،010،212 

 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين  102،102   002،112  110،191  100،920  92،320   

 مصاريف تأمين فائض الخسارة  -   -   -   -   - 

 مصاريف أخرى  191،002  192،319  090،201  011،010  000،131

 ع التكاليف والمصاريفمجمو  485ت249ت1  488ت891ت1  292ت275ت1  014ت986ت0  606ت112ت0

            

   00،029   -  00،992   -  3،922  
بعد حصة  صافي الفائض

 لمساهمينا

 الفائض المتراكم نهاية الفترة  -   -   -   -   - 

 قائمة دخل المساهمين          

 إيرادات استثمارات وأتعاب إدارة 26,841 (1،010   0،100  11،919  11،202

 إيرادات أخرى  162  -   -   -   - 

102،210   192،912) 100،920   039،000) 33،220  
حصة المساهمين من صافي 

 الفائض/ )العجز(

 مصروفات عمومية وإدارية  3،113  10،009  1،200  11،312  0،909

 صافي ربح/ )خسارة( الفترة  611ت67 (067ت061)  498ت191 (461ت190)  106ت021

 

 

 

 نليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركةالت .6

 ال يملي الشركة أ  شركا  يا اة فش المملكة كما أ ها ال يملي أ  فروت أو شركا  يا اة خارج المملكة.

 للشركة وفروعها  ششركة  ين المركز الرايسلألنساط المكتتية للالتالش الت ليا الجغرافش ل لرسل الييا شوييين ا
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 ألف لاير ساود  0،392    الم  قة الوس    

 ألف لاير ساود  133الم  قة الغر ية  

 ألف لاير ساود  121الم  قة الشرنية  

 

 

 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية .7

ألف لاير للااس السا ق  3،001،913مقا ا   1،193،113س 0011خالل عاس   (GWP) لغ إجمالش أنساط التأمين المكتتية

 .%00.0اض نلرو و  لي  إ خف

ألأأف لاير للاأأاس السأأا ق و  لأأي  1،010،200مقا أأا 2,464,995 س 0011 لأأغ دأأافش الم اليأأا  المتكيأألو خأأالل الاأأاس 

 . %03.1 إ خفاض نلرو 

للاأاس السأا ق و  لأي  إريفأات نألرو  2،900مقا ا   20,107 س0011 لغ دافش أر اح استثمارا  حملة الوثااق خالل الااس 

030.2%. 

ألأف لاير نيأا  011،012مقا أا دأافش خسأارة  67,611 ا  فش الر ح نيا الزكأاة و الضأريية خأالل اث أا عشأر شأهر لغ دا

 الزكاة و الضريية للااس السا ق.

س 0011م ها عاال استثمارا  حملأة الوثأااق    تأااج الامليأا  التشأغيلية ( خأالل الاأاس  ا   لغ فااض عمليا  التأمين مخصوم

 المتكيأألة الم اليأأا  دأأافش  لأأي  تيجأأة ا خفأأاضس، و0012ف لاير عأأن الاأأاس المأأالش ألأأ 022،100مقا أأا عجأأز  28,915

 للييأع متاحأة اسأتثمارا   يأع مأن م ققة األر اح فش واريفات ،الم اليا  مخصصا  دافش ا خفاض  تيجة %03.1   سية

 للييع. المتاحة االستثمارا   اض يسييا  تيجة %1،123.1   سية

 

 المتبعة للقوائم المالية معايير المناسبة .8

ولأيس وفقأا  للماأايير الم اسأيية  يقوس الشركة  إعلاد نواامها المالية طيقا لماايير الم اسية اللولية الخادأة  التقأارير الماليأة

، ويؤكأل الشأركة عألس المتاارف عليها فأش المملكأة الار يأة السأاودية والصأادرة عأن الهيةأة السأاودية للم اسأيين القأا و ين

جود أيّة فرونا  جو رية أو أثر مالش عل  القواال المالية  تيجة إلعلاد ا وفقا  للماايير اللولية مقار أة لتلأي الصأادرة عأن و

 الهيةة الساودية للم اسيين القا و يين.

 

 الشركات التابعة للشركة .9

 ال يملي الشركة أ  شركا  يا اة داخا أو خارج المملكة. 

 

 الدين الأادرة لكل شركة تابعةات تفاصيل عن األسهم وأدو .12

ال يوجل أية أسهل وأدوا  دين دادرة عن أ  شركة  التالشال يملي الشركة أ  شركا  يا اة داخا أو خارج المملكة، و 

 يا اة.

 

 

 سياسة الشركة في توزيع األرباح .11

 من  ظاس الشركة األساسش عل  يوزيع أر اح المسا مين عل  الوجا التالش  33 صت المادة 
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 ج ب الزكاة وضريية اللخا المقررة.ي .1

( مأن األر أأاح الصأافية لتكأوين احتيأأاطش  ظأامش، ويجأأوز للجمايأة الاامأة الااديأأة ونأف  أأذا %00يج أب   .2

 التج يب مت   لغ االحتياطش إجمالش رأ  المال الملفوت.

السأ وية الصأافية  عل  انتراح مجلس اإلدارة أن يج ب  سأية مةويأة مأن األر أاح للجماية الاامة الاادية   اء   .3

 الجماية الاامة. لتكوين احتياطش إضافش ويخصيصا لغرض أو أغراض ماي ة يقر ا

عل  حملة الوثااق التش يل أر اح األسهل  كما ناس مجلس اإلدارة  اإلجمات  الموافقة عل  سياسة وإجراءا  يوزيع

 .إعلاد ا وفقا  لأل ظمة واللوااح الصادرة من الجها  التشرياية

 

)عردا أعارام مجلرس اإلدارة وكبرار تعرود ألشرخا  ذات األحقيرة فري التأروي   سرهماألي فئرة ية مألنة فألوص   .10

 قاموا بإبالغ الشركة بتلك النقوقالتنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القأر( 

 .شخاص  من األياود أل فش فةة أسهل  ا  األحقية فش التصويت مصل ة يوجل أ  ال

 

وحقرروق اكتترراب تعررود ألعاررام مجلررس اإلدارة وكبررار التنفيررذيين وأزواجهررم  ليررة تعاقديررةوأوراق ما وصرر  أليررة مأررلنة .11

نقروق وأوالدهم القأر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المأرلنة أو تلرك ال

 خالل السنة المالية األخيرة

ء مجلأس اإلدارة وكيأار الت فيأذيين وأزواجهأل وأوالد أل القصأر فأش التش يملكها أعضا إن الجلول التالش ييين المصل ة

أسهل الشركة  ما فيها أسهل الضمان التأش يوجأب ال ظأاس علأ  أعضأاء مجلأس اإلدارة  تملكهأا، و أش عيأارة عأن أسأهل 

 أ  أدوا  دين. الشركة لل يقل  إدلار أو م ح، علما  أن يساو  نيمتها او يزيل عن عشرة آالف لاير ساود 

 

إجمالي 

نسبة 

التملك 

 نهاية العام

إجمالي 

األسهم نهاية 

 العام

نسبة التغير 

 خالل العام

صافي التغير 

في عدد 

األسهم خالل 

 العام

نسبة 

الملكية في 

 بداية العام

عدد األسهم 

 في بداية العام
 االسم المنأب

1.5% 1,500,000 0 0 1.5% 1,500,000 
رايس مجلس 

 اإلدارة

الشي  دالح علش 

 قر الص

0.8601% 860,074 0 0 0.8601% 860,074 
 الاضو

 م تلبال

األستا  ل فش 

 فاضا الزين

0.0226% 22,575 0.0212% 21,200 0.0014% 1,375 
  ااب رايس

 دارةاإلمجلس 

المه ل  

عيلالازيز 

 عيلالم سن الغ اس

0.0026% 2,588 0 0 0.0026% 2,588 
عضو مجلس 

 إدارة

المه ل  خالل 

  عيلهللا الشثر
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 والد ل القصر فش أسهل أو أدوا  دين الشركة.مصل ة ياود أل  من كيار الت فيذيين وأزواجهل وأ يوجل أ  ال  :مالحظة

 

 ملكية أعاام مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لير المباشرة في الشركة .14

 غيأر مياشأرة ملكيأة الزين وعضو مجلس اإلدارة األستا  م مل  شار الأزين فاضا اضو الم تلب األستا  ل فش يوجل لل

المتوسأط والخلأيج للتأأمين وإعأادة التأأمين م.س.ب وشأركة  شركةوشركة عن طريق شركة ل فش الزين القا ضة الفش 

 . المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين م.س.ل

  ا  أأة األسأأتا  علأأش رايس مجلأأس اإلدارة الشأأي  دأأالح الصأأقر  ملكيأأة غيأأر مياشأأرة فأأش الشأأركة عأأن طريأأق لأأيوجأأل

 الصقر .

 

0.0012% 1,250 0 0 0.0012% 1,250 
عضو مجلس 

 إدارة

األستا  خالل 

  عيلهللا اسماعيا

* ا تهت عضويتا 

 تاري  

 س01/03/0011

0.0035% 3,450 0 0 0.0035% 3,450 
عضو مجلس 

 إدارة
األستا  شا ين 

 م مل امين

عضو مجلس  1,250 0.0012% 0 0 1,250 0.0012%

 إدارة

األستا  عيلالملي 

  الصا ععيلهللا

عضو مجلس  0 0 1,000 0.0010% 1,000 0.0010%

 إدارة

األستا  عيلالازيز 

 عيلهللا المل ل

0.15% 150,000 0 0 0.15% 150,000 
عضو مجلس 

 إدارة

األستا  عماد 

 جالل  ا ان

* ا تهت عضويتا 

 تاري  

 س01/03/0011

 
0.0010% 1,000 0.0010% 1,000 0 0 

عضو مجلس 

 إدارة

 

مر األستا  ع

 م مل الهوشان

0.0765% 76,462 0 0 0.0765% 76,462 
عضو مجلس 

 إدارة

األستا  م مل 

  شار فاضا الزين

0.0018% 1,800 0 0 0.0018% 1,800 
عضو مجلس 

 إدارة

 

اللكتور يزيل 

عيلالرحمن 

 الاو لش
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 أية قروض مهما كان نوعها .15

 س واليوجل لليها أ  نروض مهما كان  وعها.0011تراض خالل عاس يقر الشركة  أ ها لل يقل  اإلن

 

اكتترراب وصرر  لفئررات وأعررداد أدوات ديررن قابلررة للتنويررل إلررى أسررهم أو أي أوراق ماليررة تعاقديررة أو مررذكرات حرر   .16

 أصدرتها الشركة

كرا  حأق اكتتأاب أو أ  أدوا  دين نا لة للت ويا إل  أسأهل، أو أ  حقأول خيأار أو مأذ لل يقل الشركة  إدلار أو م ح

 س.0011حقول مشا هة خالل الس ة المالية 

 

مذكرات ح  أو أوراق مالية تعاقدية وص  ألي حقوق تنويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتنويل إلى أسهم أو  .17

 اكتتاب أصدرتها الشركة

حقول خيار  للت ويا إل  أسهل، أو لل يقل الشركة  إدلار أو م ح أ  حقول ي ويا أو اكتتاب  موجب أدوا  دين نا لة

 أو مذكرا  حق اكتتاب أو حقول مشا هة.

 

 دين قابلة لالسترداد وص  ألي استرداد أو شرام أو إلغام من جانب الشركة ألي أدوات .18

 لل يقل الشركة  إدلار أو م ح أل  أدوا  دين نا لة لالسترداد.  

 

 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الناور .19

 س وكان سجا ال ضور فيها وفقا  لما يلش 0011الااس المالش خالل ا  اجتماع عشرأحل اإلدارة عقل مجلس 

  عضويتاأو علس  لاية ( يا ش إ تهاء -وعالمة   ( يا ش يغيياx)يا ش حضورة وعالمة ( ✓ علما   أن عالمة  

 أسم 

 عاو 

 مجلس 

 اإلدارة

اجتماع 

مجلس 

 اإلدارة 

 األول

)الواقع 

في 

17/21/

 (م0216

اجتماع 

مجلس 

  اإلدارة

 الثاني

الواقع ) 

في 

19/21/

 م(0216

اجتماع 

مجلس 

 اإلدارة  

 الثالث

الواقع )

في 

24/24/

 م(0216

اجتماع 

مجلس 

 اإلدارة 

  الرابعا

الواقع )

في 

25/24/

 م(0216

اجتماع 

مجلس 

 اإلدارة  

 الخامس

الواقع )

في 

26/24/

 م(0216

اجتماع 

مجلس 

 اإلدارة  

 السادس

الواقع )

في 

11/26/

 م(0216

اجتماع 

مجلس 

 اإلدارة  

 السابع

الواقع )

في 

04/28/

 م(0216

اجتماع 

مجلس 

 اإلدارة 

  الثامن

لغير  

التنفيذيين

  

الواقع )

في 

19/29/

 م(0216

اجتماع 

مجلس 

 اإلدارة 

  التاسع

الواقع )

في 

16/12/

 م(0216

اجتماع 

مجلس 

 اإلدارة  

 العاشر

الواقع )

في 

19/10/

 م(0216

اجتماع 

مجلس 

 دارة  اإل

النادي 

 عشر

الواقع )

في 

07/10/

 م(0216
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دالح الشي  

 علش الصقر 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ ✓ 

األستا  ل فش 

 فاضا الزين
✓ ✓ ✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 ✓ ✓ ✓ ي فيذ 

المه ل  

عيلالازيز 

عيلالم سن 

 الغ اس

x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

خالل  المه ل 

عيلهللا 

 الشثر 

x x ✓ 

 

✓ 

 

✓ x x x x ✓ ✓ 

ستا  خالل األ

عيلهللا 

 اسماعيا

x x x x - - - - - - - 

األستا  شا ين 

 م مل امين
✓ ✓ ✓ 

 

✓ 
x ✓ ✓ x ✓ ✓ ✓ 

األستا  

عيلالملي 

 عيلهللا الصا ع

✓ ✓ ✓ 
 

✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

األستا  

عيلالازيز 

 عيلهللا المل ل
- - - - x ✓ ✓ ✓ x ✓ x 

األستا  عماد 

 جالل  ا ان
✓ ✓ x x - - - - - - - 

األستا  عمر 

م مل 

 الهوشان
- - - - ✓ ✓ x ✓ ✓ ✓ ✓ 

األستا  م مل 

 شار فاضا 

 الزين
✓ ✓ ✓ ✓ 

 

✓ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x 

يزيل  اللكتور

عيلالرحمن 

 الاو لش
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 بالتمرير في التواريخ التالية: ( قرار11) كما قام مجلس اإلدارة باتخاذ 

 س.09/01/0011نرار مجلس اإلدارة  تاري   -1

 س.01/00/0011نرار مجلس اإلدارة  تاري   -0

 س.13/01/0011نرار مجلس اإلدارة  تاري   -1

 س.12/01/0011نرار مجلس اإلدارة  تاري   -4

 س.10/03/0011نرار مجلس اإلدارة  تاري   -5

 س.01/02/0011نرار مجلس اإلدارة  تاري   -6

 س.01/02/0011نرار مجلس اإلدارة  تاري   -7

 س.03/02/0011اري  نرار مجلس اإلدارة  ت -8

 س.02/09/0011نرار مجلس اإلدارة  تاري   -9

 س.00/10/0011نرار مجلس اإلدارة  تاري   -12

 س.01/11/0011نرار مجلس اإلدارة  تاري   -11

 .19/10/0011نرار مجلس اإلدارة  تاري   -10

 س.02/10/0011نرار مجلس اإلدارة  تاري   -11

 

 

تكرون الشرركة طرفراي فيرو وتوجرد مأرلنة د أو أعمرال عقروأي وص  ألي صفقة برين المأردر وطررف ذي عالقرة أو  .02

برأي جوهرية لطرف ذي صلة كأحد أعاام مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذو عالقرة 

 منهم

األعمال التش يمت مع شركة ميل  فيزا لتسوية الم اليا  ال يية م. .س.س.،  موجب عقل يسوية م اليا  طيية س و   .1

 س ميلغ0011من إجمالش اإلنساط المكتتية لوثااق التأمين ال يش، وكا ت نيمة التااما خالل الااس  %1.2لقاء رسوس 

ألف لاير ساود ، و ش شركة يا اة لشركا  يملي عضو مجلس اإلدارة األستا  ل فش الزين وعضو  22،011

 ( حصة فيها، والترخيص لها للااس القادس.مجلس اإلدارة األستا  م مل الزين    ريقة مياشرة أو غير مياشرة

 

األعمال التش يمت مع عيادا  س ايا،  موجب  ذو االيفانية يقوس عيادا  س ايا  االج المؤمن لهل فش شركة ميلغلف  .,

ألف لاير ساود ، و ش شركة مملوكة لاضو مجلس اإلدارة  112س ميلغ 0011س ة و كا ت نيمة التااما خالل   لملة

 الاو لش، والترخيص لها للااس القادس. اللكتور يزيل

 

ألف  20,820األعمال التش يمت مع الي ي الساود  لالستثمار، و ش عيارة عن حسا ا  جارية وودااع ألجا  قيمة  .1

ألف لاير  2,965ألف لاير ساود ، وياامال  يأمين  قيمة  161,072لاير ساود ، وحساب ودياة  ظامية  قيمة 

مليرا  ي فيذيا   عيلالملي الصا عسا ل مؤسس فش الشركة وياما عضو مجلس اإلدارة األستا  ، و و ململة س ة ساود 

 فيا، والترخيص لها للااس القادس.
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ألف لاير ساود ، والترخيص  55,626األعمال التش يمت مع االستثمار كا يتا، و ش عيارة عن استثمارا   قيمة  .4

لالستثمار المسا ل المؤسس فش الشركة وياما عضو مجلس اإلدارة األستا  و و يا ع للي ي الساود   لها للااس القادس.

 مليرا  ي فيذيا  فيا، والترخيص لها للااس القادس. عيلالملي الصا ع

 

ألف لاير  02،200 األعمال التش يمت مع أوركس الساودية، و ش عيارة عن ياامال  يأمين لملة س ة و قيمة  .5

من   ي الساود  لالستثمار أحل الشركاء المؤسسين وشركة أوركس الاالمية ساود ، و ش شركة يملي فيها كا 

والتش يملي حصصا  فش شركة ميلغلف الي رين أحل الشركاء المؤسسين  اإلضافة أن عضو مجلس اإلدارة األستا  

 شا ين أمين ياما فيها مليرا  ي فيذيا ، والترخيص لها للااس القادس.

ألف لاير  16,680شركا  سفار ، و ش عيارة عن  والص يأمين لملة س ة و قيمة  األعمال التش يمت مع مجموعة .6

 ساود ، و ش شركة مملوكة لرايس مجلس اإلدارة الشي  دالح الصقر ، والترخيص لها للااس القادس.

ة األعمال التش يمت مع رايس مجلس اإلدارة الشي  دالح الصقر ، و ش عيارة عن  وليصة يأمين سيارا  لملة س  .7

 ألف لاير ساود ، والترخيص لها للااس القادس. 64و قيمة 

األعمال التش يمت مع شركة خالل الشثر  للتجارة والمقاوال ، و ش عيارة عن  وليصة يأمين لملة س ة و قيمة  .8

 ألف لاير ساود ، و ش شركة مملوكة لاضو مجلس اإلدارة المه ل  خالل الشثر ، والترخيص لها للااس القادس.25 

 ألعمال التش يمت مع عضو مجلس اإلدارة المه ل  خالل الشثر ، و ش عيارة عن  وليصة يأمين لملة س ة و  قيمةا .9

 ألف لاير ساود ، والترخيص لها للااس القادس. 7

 قيمة عن  وليصة يأمين طيش لملة س ة و  ش عيارةو ،األعمال التش يمت مع شركة الساودية للخلما  األرضية .12

، عضو مجلس إدارةم صب  األستا  م مل الشايعالرايس الت فيذ   يشغا فيهاو ش شركة   ساود ،ألف لاير76,102 

 والترخيص لها للااس القادس.

و ش عيارة عن يأمين طيش لملة س ة  األعمال التش يمت مع شركة ميل  فيزا لتسوية الم اليا  ال يية م. .س.س.، .11

ة لشركا  يملي عضو مجلس اإلدارة األستا  ل فش فاضا الزين ألف لاير ساود ، و ش شركة يا ا 3,527 و قيمة 

 وعضو مجلس اإلدارة األستا  م مل الزين،    ريقة مياشرة أو غير مياشرة( حصة فيها، والترخيص لها للااس القادس.

 األعمال التش يمت مع عضو مجلس اإلدارة األستا  ل فش فاضا الزين، و ش عيارة عن  وليصة يأمين لملة س ة .10

 ألف لاير ساود ، والترخيص لها للااس القادس. 02و قيمة 

س مع شركة ميلغلف الي رين و ش عيارة عن 0011األردلة ال ايجة من ياامال  يمت فش س وا  سا قة للااس  .11

ألف لاير ساود   2,065ياامال  ومصاريف ملفوعة عن شركة ميلغلف الي رين عن س وا  سا قة  قيمة 

ألف لاير ساود ، و ش شركة يا اة لشركا  يملي عضو مجلس اإلدارة  206,255 قيمة  وياامال  إعادة يأمين

 مياشرة أو غير مياشرة( حصة فيها.األستا  ل فش فاضا الزين وعضو مجلس اإلدارة األستا  م مل الزين،    ريقة 

 

 

 حاالت تعارض المأالح وألية معالجتها والتعامل معها .01

نامت الشأركة ا  ال وكمة التش يكفا حماية حقول المسا مين وحقول أد اب المصالح من أجا يأمين أفضا ممارس     

إيجاد آلية ي فيذية من أجا ي ظيل وماالجة مسألة ياارض المصأالح الم تملأة  أين أعضأاء مجلأس اإلدارة ومسأؤولش  

 اإلجأأراء واإلرشأأادا  وفقأأا  للقواعأأل القا و يأأة المرعيأأةو لأأي اإلدارة الت فيذيأأة مأأن جهأأة والشأأركة مأأن جهأأة أخأأرى 

الاليأل مأن السياسأا   الشأركة حيأث وضأات ،وعن مؤسسة ال قل الار أش السأاود  الصادرة عن  يةة السول المالية

 .الشركةالخادة   وكمة الكسياسة اإلفصاح والا ة ي ظيل ياارض المصالح والا ة  الت ظيمية اللاخليةواللوااح 
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 أي راتب أو تعويض بار التنفيذيين عنأحد أعاام مجلس اإلدارة أو ك تنازل .00

أ  رايأب أو  عأن فيهأا أحأل كيأار الت فيأذيين مجلأس إدارة الشأركة أوأعضأاء أحأل  اي أازل  موجيهأ ايفانيا ة وجل أييال 

 .ياويض

 

 تنازل عن أي حقوق في األرباح ألحد المساهمين .01

 ش األر اح.أحل مسا مش الشركة عن أ  حقول ف  موجيهاي ازل  ايفانيا أية ال يوجل 

 

 )المبالغ المذكورة أدناه باألف( المدفوعات النظامية المستنقة السداد: .04

  .س0011ل  الشركة لغاية  هاية عاس عن  قيمة الملفوعا  ال ظامية المتوجب دفاها ييين الجلول التالش  يا

 

المدفوعات المستنقة 

لغاية نهاية عام 

م والغير 0216

 مسددة   

المدفوعات المستنقة 

اية نهاية عام لغ

 م والمسددة 0216

 نوع المدفوعات    بيان أسبابها

- 8,575 

رسوس إشتراكا  

 التأمي ا  االجتماعية   لصالح الموظفين

12،190 0،091 

وفقا ل ظاس الزكاة و 

 الزكاة وضريية اللخا   الضريية

0،290 12،920 

 وفقا أل ظمة و لوااح

 لمؤسسة ال قل  يكاليف اإلشراف والرنا ة   مؤسسة ال قل

3،012 01،300 

 وفقا أل ظمة و لوااح

الضمان الص ش 

 أيااب مجلس الضمان الص ش التااو ش    التااو ش

 

 

 االستثمارات واالحتياطات األخرى .05

 احتياطا  أخرى يل إ شاؤ ا لمصل ة موظفش الشركة.ال يوجل أية استثمارا  أو

 

 بما يليتقر الشركة  .06

 لشكا الص يح. اأعل  سجال  ال سا ا  أن  .1

  فاالية. و فذعل  أسس سليمة أعل  لرنا ة اللاخلية أن  ظاس ا .0

 ال يوجل أ  شي يذكر  شأن نلرة الشركة عل  موادلة  شاطها. أ ا  .1
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 تقرير المناسب القانوني .07

 س.0011 لل  يتضمن يقرير الم اسب القا و ش أية ي فظا  عل  القواال المالية الس وية لااس

 

 القانونياستبدال المناسب  .08

س إل  اجتمات الجمايأة الاامأة 0011نلمت لج ة المراجاة يوديتها  خصوص يايين الم اسيين القا و يين للااس المالش 

 PWC التاانل مع كال  مأن حيث يل. وإنرار التودية إل  الجماية الاامة عرضها عل  مجلس اإلدارةأن يل الاادية  ال 

 .س0011كم اسيين نا و يين للااس المالش يق كتب اللار للتلنمو  رايس وير او  كو ر

 

ونأرر  اللج أة أن الم اسأيين القأا و يين  مقار أة األسأاار ومسأتوى الخألما  فأش الاأروض المقلمأة مأن اللج ة  نامت

أفضا الاروض المقلمة والمستوفية لكافة مت ليا  الشأركة مأن  احيأة السأار والخلمأة  أش  التودأية لمجلأس اإلدارة 

 س.0011كم اسيين نا و يين للااس المالش ومكتب اللار للتلنيق   رايس وير او  كو ر  PWCمن اختيار كّا 

 

 

 :تكوين مجلس اإلدارة .09

 ا تهأتس ولمألة ثأالث سأ وا  2/03/0011ونأل  ألأ  واليأتهل  تأاري  ( أعضأاء 10يتكون مجلس اإلدارة من عشرة  

 س.1/03/0011  هاية ياري  

 

 

  م6/24/0216ذي انته  دورتو بتاريخ اإلدارة الأسمام أعاام مجلس 

 

 األستا  ل فش فاضا الزين الشي  دالح علش الصقر 

 خالل عيلهللا الشثر  المه ل  الغ اسعيلالم سن المه ل  عيلالازيز 

 شا ين م مل أميناألستا   األستا  خالل عيلهللا اسماعيا

 األستا  عماد جالل  ا ان األستا  عيلالملي عيلهللا الصا ع

 اللكتور يزيل عيلالرحمن الاو لش األستا  م مل  شار فاضا الزين

 

 

عل  ا تخاب األعضاء التاليأة أسأمااهل س 02/03/0011الم اقلو  تاري  ااشرة وافقت الجماية الاامة الاادية ال ذا ونل 

 تهأأش  تأأاري  ي س ولمأألة ثأأالث سأأ وا 2/03/0011لاضأأوية مجلأأس اإلدارة للوريأأا القادمأأة التأأش ييأألأ مأأن يأأاري  

  س01/03/0019

 

 

 

 

 م 27/24/0216اإلدارة الذي بدأت دورتو بتاريخ أعاام مجلس 
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 األستا  ل فش فاضا الزين الشي  دالح علش الصقر 

 خالل عيلهللا الشثر  المه ل  المه ل  عيلالازيز عيلالم سن الغ اس

 األستا  عيلالملي عيلهللا الصا ع شا ين م مل أميناألستا  

 عمر م مل الهوشاناألستا   ستا  عيلالازيز عيلهللا المل لاأل

 اللكتور يزيل عيلالرحمن الاو لش األستا  م مل  شار فاضا الزين

 

 

 وظائ  المجلس .12

 

   اإلستراييجية واأل لاف الرايسة للشركة واإلشراف عل  ي فيذ ا، ومن  ليوالخ ط اعتماد التوجها  

  .ة وخ ط الاما الرايسة فيهاوضع اإلستراييجية الشاملة للشرك  -

 .ي ليل الهيكا الرأسمالش األمثا للشركة وأ لافها المالية -

 . فقا  الرأسمالية الرايسة للشركةاإلشراف عل  ال  -

 المراجاة اللورية للهياكا الت ظيمية والوظيفية فش الشركة واعتماد ا.  -

 للوااح والتزامها  اإلفصاح عن وضع السياسا  واإلجراءا  التش يضمن احتراس الشركة لأل ظمة وا

 المالوما  الجو رية للمسا مين واللاا ين وأد اب المصالح اآلخرين.

  الصادرة عن  يةة السول المالية  ما ال يتاارض مع أحكاس الالا ة وضع  ظاس حوكمة خاص  الشركة

ملى فااليتا وياليلا اإلشراف الااس عليا ومرانية ا ة الصادرة عن مؤسسة ال قل الار ش الساود  والالوو

 ع ل ال اجة.

  اييات سياسة يتسل  الوضوح والشفافية  شأن يوزيع أر اح األسهل  ما ي قق مصالح المسا مين والشركة فش

 آن واحل.

  .وضع سياسة مكتو ة ي ظل الاالنة مع أد اب المصالح من أجا حمايتهل وحفظ حقونهل 

 إلشراف الااس عليها.أ ظمة وضوا ط للرنا ة اللاخلية وا ومرانية وضع 

  ومراجاتها وي ليثها  واإلجراءا  الرايسية عل  كافة السياسا  المكتو ة فش الشركةوالموافقة اإلشراف

  صفة م تظمة.

   إختيار ويغيير الموظفيين الت فيذيين فش المراكز الرايسة  ع ل ال اجة(، والتأكل من أن الشركة لليها سياسة

 ون مؤ ال  للاما ويلي المهارة الم لو ة.م اسية إلحالل  ليا م اسب يك

 .اإلشراف عل  اإلدارة الاليا ومرانية أداء الشركة مقار ة  أ لاف األداء التش ي لد ا المجلس 
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 تأني  أعاام مجلس اإلدارة .11

 أعضاء مستقلين/ي فيذيين/غير ي فيذيين حيث ييين الجلول التالش يص يف أعضاء مجلس اإلدارة من 

 

 م :26/24/0216اإلدارة الذي انته  دورتو بتاريخ س أعاام مجل 

 

 

 

 

 

 الأفة إسم عاو مجلس اإلدارة

 فئة العاوية

لير  تنفيذي مستقل العاوية في لجان مجلس اإلدارة

 تنفيذي

 الشي  دالح علش الصقر 
رايس مجلس 

 اإلدارة
 ال يوجل ✓  

 ية  رايس(اللج ة الت فيذ  ✓  الاضو الم تلب  األستا  ل فش فاضا الزين

عيلالازيز  المه ل 

 عيلالم سن الغ اس
 اللج ة الت فيذية عضو(   ✓ عضو

 

خالل عيلهللا لمه ل  ا

 الشثر 
 لج ة الترشي ا  والمكافآ  رايس(   ✓ عضو

 اللج ة الت فيذية  عضو(

األستا  خالل  عيلهللا 

 إسماعيا
   ✓ عضو

 لج ة المراجاة  رايس(

 

 ✓   وعض األستا  شا ين م مل أمين
 لج ة االستثمار رايس(

 اللج ة الت فيذية عضو(

 المخاطر  عضو(لج ة 

األستا  عيلالملي عيلهللا 

 الصا ع
 لج ة االستثمار عضو( ✓   عضو

 الترشي ا  والمكافةا  عضو(لج ة    ✓ عضو  ا ان جالل األستا  عماد

األستا  م مل  شار فاضا 

 الزين
 ✓   عضو

  عضو(لج ة الترشي ا  والمكافآ  

 ج ة االستثمار عضو(ل

 المخاطر  عضو(لج ة 

عيلالرحمن يزيل  اللكتور

 الاو لش
   ✓ عضو

 لج ة الترشي ا  والمكافآ   عضو(

 ج ة االستثمار عضو(ل

 المخاطر  رايس(لج ة 
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  م :27/24/0216دورتو بتاريخ بدأت اإلدارة الذي أعاام مجلس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأفة إسم عاو مجلس اإلدارة

 يةفئة العاو

لير  تنفيذي مستقل العاوية في لجان مجلس اإلدارة

 تنفيذي

 الشي  دالح علش الصقر 
رايس مجلس 

 اإلدارة
 ال يوجل ✓  

 اللج ة الت فيذية  رايس(  ✓  الاضو الم تلب   األستا  ل فش فاضا الزين

عيلالازيز  المه ل 

 عيلالم سن الغ اس

 ااب رايس 

 مجلس اإلدارة
✓   

  عضو( ا  والمكافآ لج ة الترشي

  عضو(لج ة المخاطر

 

خالل عيلهللا لمه ل  ا

 الشثر 
 لج ة الترشي ا  والمكافآ  رايس(   ✓ عضو

 اللج ة الت فيذية  عضو(

 ✓   عضو األستا  شا ين م مل أمين
 (عضولج ة االستثمار 

 اللج ة الت فيذية عضو(

 

األستا  عيلالملي عيلهللا 

 الصا ع
 ثمار رايس(لج ة االست ✓   عضو

 اللج ة الت فيذية  عضو(

عيلالازيز عيلهللا األستا  

 المل ل
 (عضولج ة االستثمار    ✓ عضو

 

   ✓  األستا  عمر م مل الهوشان

 لج ة المراجاة  رايس(

 لج ة الترشي ا  والمكافآ   عضو(

 (عضوالمخاطر  لج ة 

 

األستا  م مل  شار فاضا 

 الزين
 (ج ة االستثمار عضول ✓   عضو

 

 لج ة الترشي ا  والمكافآ   عضو(   ✓ عضو يزيل الاو لش اللكتور

 المخاطر  رايس(لج ة 
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 لس اإلدارة عاو في مجالس إدارتهاأسمام الشركات المساهمة التي يكون عاو مج .10

 ييين الجلول التالش أسماء الشركا  المسا مة التش يكون عضو مجلس اإلدارة عضو فش مجالس إداريها 

 

 عاو مجلس اإلدارة أسم
الشركات المساهمة األخرى التي شارك في عاوية 

 مجلس إدارتها

 الشي  دالح علش الصقر 

 دة التأمين اوإع كة المتوسط والخليج للتأمينشر

 شركة مسا مة   ري ية

 

 األستا  ل فش فاضا الزين

  شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين

 ركة مسا مة   ري يةش

  شركة مسا مة شركة المتوسط والخليج للتأمين

 أرد ية

  شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين

 شركة مسا مة لي ا ية

 شركة مسا مة ل فش الزين القا ضة   شركة

 لي ا ية

 ال يوجل عيلالازيز  ن عيلالم سن الغ اس المه ل 

 ال يوجل خالل عيلهللا  الشثر  المه ل 

 ال يوجل  إسماعيا ن عيلهللا  خاللاألستا  

 االستا  شا ين م مل امين

  للتأجير التمويلش ساوديةال كسأورشركة 

  للتأجير التمويلش أوركس الياكستا يةشركة 

  م.س.ت.تالاما ية الوط ية لألستثمار القا ضة 

  او ي 

  شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين

 شركة مسا مة   ري ية

 يكافا شركة مسا مة أليا ز  شركة ميلغلف

   ري ية 

 

 األستا  عيلالملي  ن عيلهللا الصا ع

 للتأجير التمويلش شركة أوركس الساودية 

  األستثمار كا يتال إلدارة االدولشركة 
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 األستا  عيلالازيز عيلهللا المل ل
  شركة المتقلمة لليتروكيماويا 

 شركة الساود  الفر سش للتمويا والتأجير 

 ال يوجل  ا ان جالل عماد األستا 

 ال يوجل األستا  عمر م مل الهوشان

 األستا  م مل  شار فاضا الزين

  شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين

 شركة مسا مة   ري ية

  شركة مسا مة  يكافاأليا ز شركة ميلغلف

   ري ية 

  شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين

 ي ا يةشركة مسا مة ل

 ا الزين القا ضة م.س.لشركة ل فش فاض 

 

 اليوجل الاو لشعيلالرحمن يزيل  اللكتور

 

 

 

والمدفوعة لكبار التنفيذيين في الشركة )بمن فيهم   دفعها ألعاام مجلس اإلدارة تي تمالمكافآت والتعوياات ال .11

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوص 
 المبالغ باألل  لاير سعودي

 

 - ثابتو كافآتم

 10,023 رواتب ثابتو

 2,808 الثابتو البدالت

 2,000  متغيرة  المكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألدام

 ال يوجل الخطط التنفيزية قأيرة أو طويلة األجل

 811ت14 المجموع
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 مزايا عينية أخرى: 

  

 سيارة لطفي فاضل الزين

 سيارة ايعمنمد بن عبدالعزيز الش

 ال يوجل جمعو حامد العنزي

 ال يوجل منمد النميقاني

 اليوجل وحيد أمون

 سيارة نبيل جميل ابو رماان

 سيارة وسيم الدرة
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 بالريال السعودي 0216 للعامالمكافأت و التعوياات التي تم دفعها إلعاام مجلس اإلدارة و لجانو 

 اإلسم  

مكافأت  

مجلس 

 اإلدارة

 (11 

 ات( إجتماع

بدل حاور  

 /إجتماع( 1222)

مكافأت  

لجنة 

 المراجعة

 (11 

 إجتماع( 

بدل حاور  

 /إجتماع( 1522)

مكافأت  

الجنة 

 التنفذية

 (8 

 إجتماعات( 

بدل حاور  

 /إجتماع( 1522)

مكافأت  

لجنة 

 اإلستثمار

 (1 

 إجتماعات( 

بدل حاور  

 /إجتماع( 1522)

مكافأت  

لجنة 

الترشينات 

 و المكافأت

 (6 

 جتماعات(إ

بدل حاور  

 /إجتماع( 1522)

مكافأت  

لجنة 

 المخاطر

 (4 

 إجتماعات( 

بدل حاور  

 /إجتماع( 1522)
 المجموع  

 210,000           30,000 180,000 الشي  دالح علش الصقر 

 222,000       12,000 60,000   30,000 120,000 األستا  ل فش فاضا الزين

 303,000 6,000 60,000 9,000 60,000  15,000     33,000 120,000 األستا  يزيل الاو لش

األستا  عيلالملي  ن عيلهللا 
 الصا ع

120,000 33,000   45,000 4,500 60,000 4,500     267,000 

األستا  عيلالازيز  ن 

 عيلالم سن الغ اس
120,000 30,000   15,000 4,500   45,000 7,500 45,000 4,500 271,500 

 247,500 1,500 15,000 1,500 15,000 4,500 60,000     30,000 120,000 ألستا  م مل  شار فاضا الزينا

 151,500     4,500 45,000     12,000 90,000 االستا  عيلالازيز المل ل

 312,000 4,500 45,000 7,500 45,000     12,000 90,000 18,000 90,000 االستا  عمر الهوشان 

 295,500 1,500 15,000   3,000 60,000 9,000 60,000   27,000 120,000 تا  شا ين م مل اميناالس

 267,000   6,000 60,000   6,000 60,000   15,000 120,000 األستا  خالل عيلهللا  الشثر 

 51,000    15,000       6,000 30,000 األستا  عماد جالل  ا ان

 64,500         4,500 30,000  30,000 اسماعيا األستا  خالل  ن عيلهللا

 32,500         7,500 25,000   األستا  سلمان أحمل

 32,500         7,500 25,000   األستا  عيلالازيز ال ادر

 51,000       6,000 45,000     االستا  م مل الشايع

 85,500         10,500 75,000   االستا  عيلالازيز اليا  ين

 87,000         12,000 75,000   االستا  خالل دالح السييا

 2,951,000 18,000 180,000 31,500 240,000 16,500 240,000 42,000 285,000 54,000 320,000 264,000 1,260,000 المجموع



 

33 
 

 لجان مجلس اإلدارة .14

لج أأة المراجاأأة ولج أأة الترشأأي ا   و أأش ،لجأأان لمسأأاعليا فأأش يأديأأة مهامأأا  شأأكا فاأأال ةخمسأأ شأأّكا مجلأأس اإلدارة

يقوس مجلس اإلدارة  متا اة أعمال اللجأان  شأكا دور  و .ولج ة المخاطر االستثمارت فيذية ولج ة الج ة لالوالمكافآ  و

أو للت قق من نيامها  األعمال الموكولة إليها، كما يقوس اللجان  إ الغ مجلس اإلدارة دوريا  و شفافية م لقة  ما يقأوس  أا 

يتودا إليا من  تااج أو يتخذو من نرارا . إال أ ا وعل  الرغل من يشكيا  أذو اللجأان، يظأا المسأؤولية ال هاايأة عأن 

 الشركة عل  مجلس اإلدارة.

 

وسوف يقلس الفقرا  التالية ودف مختصر الختصادا  لجان مجلأس اإلدارة المأذكورة أعأالو، مأع  كأر أسأماء  أذو 

 وعلد اجتماعايها. اللجان ورؤسااها وأعضااها

 

 

 :لجنة المراجعة .13.1

 

 لج ة المراجاة واختصادا أ لاف  .أ

 

ل الم ظمأة إلأ  القواعأ واسأت اداياما لج ة المراجاة وفقا  ألحكاس األ ظمة واللوااح القا و ية المرعية اإلجأراء 

تأأش والت س12/01/0011 أأـ الموافأأق 02/03/1312 ة  تأأاري مجلأأس اإلدارعليهأأا  لامأأا اللج أأة التأأش وافأأق

  س.2/3/0011 تاري   الجماية الاموميةوافقت عليها 

 ما يلش   لاف لج ة المراجاة فشيتمثا أ

دارة فأأش الوفأأاء  المسأأؤوليا  الم وطأأة  أأا وعلأأ  األخأأص المسأأاعلة فأأش مسأأاعلة مجلأأس اإل -

 الت قق من كفاية  ظاس الرنا ة اللاخلية وي فيذو  فاعلية.

 ة نيا اعتماد ا من نيا مجلس اإلدارة و شر ا.دراسة القواال المالية الس وية واألولي -

 دراسة السياسا  الم اسيية التش يتي ا ا الشركة نيا اعتماد ا وأ  يغيير فش  ذو السياسا . -

الت قأق مأن كفايأة يصأميل األ شأ ة الرنا يأة فأش الشأركة، وكفأاءة الجهأاز الرنأا ش والمراجاأة  -

 اللاخلية.

التأأش يقأأع فأأش أو األحتيأأال ة  أأالغأ أو األخ أأاء اإلشأأراف علأأ  عمليأأا  التقصأأش  ا  الاالنأأ -

 الشركة، أو أ  أمور أخرى يرى اللج ة أ مية يقصيها.

دراسأأة التقأأارير والمالحظأأا  التأأش يقأألمها المراجأأع الخأأارجش للشأأركة والجهأأا  الرنا يأأة   -

الخارجيأأة مثأأا مؤسسأأة ال قأأل الار أأش السأأاود  ومصأأل ة الزكأأاة والأألخا ووزارة التجأأارة 

و يةة سأول المأال، وغير أا مأن الجهأا   ا  الاالنأة، و لأي  غأرض الت قأق مأن والص اعة 

 اإلجراءا  المالامة لماالجة ما يضم تا  ذو التقارير والمالحظا  من أمور.  ايخا 

م ألدة فأش نواعأل عمأا  اختيارلخارجيين للشركة وفقا  إلجراءا  يرشيح مراجاش ال سا ا  ا -

 اللج ة.

ة واسأأتقاللية المأأراجاين الأألاخليين، ودراسأأة خ أأة عمأأا المراجاأأة الت قأأق مأأن الكفأأاءة المه يأأ -

اللاخلية فش الشركة، و  أال الف أص والتقأارير التأش يصألر ع هأا، ويقأليل أ  مقترحأا  مأن 

شأ ها يأكيل استقاللية المراجاين اللاخليين، والرفع من كفاءة ما يقومون  ا من أعمأال و تكلفأة 

 ماقولة. 

نا ة ال ظامية للشركة واإلشراف علأ  أعمالهأا والرفأع  تودأيايها إلأ   ظاس الر إنرار وي ييق -

 الرنا ة ال ظامية. إدارة استقالليةمجلس اإلدارة والجها  ال ظامية األخرى والتأكل من 
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 أعضاء لج ة المراجاة .ب

 

  م:26/24/0216اإلدارة بتاريخ مجلس قبل انتهام دورة أعضاء لجنة المراجعه 

 

 أعاام لجنة المراجعة

 

 االسم

 
 العاوية في مجلس اإلدارة الأفة

 األستا  خالل عيلهللا اسماعيا

 
 عضو فش مجلس اإلدارة رايس لج ة المراجاة

 عضو لج ة المراجاة األستا  عيلالازيز ال ادر
عضو مستقا من خارج مجلس 

 اإلدارة

 عضو لج ة المراجاة األستا  م مل الا ّا 
عضو مستقا من خارج مجلس 

 اإلدارة

 عضو لج ة المراجاة األستا  سلمان أحمل
عضو مستقا من خارج مجلس 

 اإلدارة

 

  الناليينأعضاء لجنة المراجعه: 

 

 أعاام لجنة المراجعة

 

 االسم
 الأفة

 
 العاوية في مجلس اإلدارة

 عمر م مل الهوشاناألستا  

 
 عضو فش مجلس اإلدارة رايس لج ة المراجاة

 ضو لج ة المراجاةع اليا  يناألستا  عيلالازيز 
عضو مستقا من خارج مجلس 

 اإلدارة

 عضو لج ة المراجاة سيياال خاللاألستا  
عضو مستقا من خارج مجلس 

 اإلدارة

 

 

 لج ة المراجاة وسجا ال ضور اجتماعا  . 

 

رة حافظت اللج ة عل  االيصال المياشر والمستمر  إدارا  الشركة  ا  الاالنة مثا إدارة التلنيق اللاخلش وإدا

ثالثة عشرة س 0011عقل  لج ة المراجاة خالل الااس المالش نل  ذا و ،من اإلدارا  وغير ا الرنا ة ال ظامية

 لما يلش  ا  طة  ها وكان سجا ال ضور فيها وفقلمتا اة وي فيذ المهاس الم ا اجتمات( 11 
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   تهاء أو علس  لاية عضويتا( يا ش إ-وعالمة   ( يا ش يغيياx)يا ش حضورة وعالمة ( ✓ علما   أن عالمة  

 

 

   اللجنة   عاو  أسم 

 

 االجتماعات

 

 األستاذ

خالد 

عبدهللا 

 إسماعيل

 األستاذ

عبدالعزيز 

 الناصر

 األستاذ

منمد 

 العطّاس

األستاذ 

سلمان 

 أحمد

األستاذ 

عمر 

 الهوشان 

األستاذ 

عبدالعزيز 

 البابطين

األستاذ 

 خالد

 سبيلال

اجتماع لجنة  

 األول   المراجعة

)الواقع في  

 م(25/21/0216

 

✓ 

 

✓ 

 

x 

 

✓ 

 

- 

 

- 

 

- 

اجتماع لجنة  

  الثاني  المراجعة

)الواقع في  

 م(16/21/0216

 

x 

 

✓ 

 

- 

 

✓ 

 

- 

 

- 

 

- 

اجتماع لجنة  

  الثالث  المراجعة

)الواقع في  

 م(17/21/0216

 

x 

 

✓ 

 

- 

 

✓ 

 

- 

 

- 

 

- 

اجتماع لجنة  

 لرابعا المراجعة

)الواقع في  

 (م14/20/0216

 

✓ 

 

✓ 

 

- 

 

✓ 

 

- 

 

- 

 

- 

اجتماع لجنة  

 الخامس المراجعة

)الواقع في  

 م(14/21/0216

 

✓ 

 

✓ 

 

- 

 

✓ 

 

- 

 

- 

 

- 

اجتماع لجنة  

  السادس المراجعة

)الواقع في  

 م(04/25/0216

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

اجتماع لجنة  

 السابع  المراجعة

)الواقع في  

 م(15/26/0216

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

       تماع لجنة  اج
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  المراجعة الثامن

)الواقع في  

 م(04/27/0216

- - - - ✓ ✓ ✓ 

اجتماع لجنة  

التاسع  المراجعة

)الواقع في  

 م(21/28/0216

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

اجتماع لجنة  

  العاشر المراجعة

)الواقع في  

 م(11/12/0216

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

 

x 

اجتماع لجنة  

 النادي المراجعة

)الواقع في    عشر

 م(11/12/0216

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

اجتماع لجنة  

الثاني  المراجعة

)الواقع في    عشر

 م(25/10/0216

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

اجتماع لجنة  

الثالث  المراجعة

)الواقع في   عشر

 م(05/10/0216

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

 :لجنة الترشينات والمكافآت .13.0

 

 والمكافآ لج ة الترشي ا   ادا واختصأ لاف   .أ

 

إلأ   سأت ادا  اااح القا و يأة المرعيأة اإلجأراء وواللأوياما لج ة الترشأي ا  والمكافأآ  وفقأا  ألحكأاس األ ظمأة 

 أأأـ  الموافأأأق 01/03/1310 وافأأأق عليهأأأا مجلأأأس اإلدارة  تأأأاري   القواعأأأل الم ظمأأأة لامأأأا اللج أأأة التأأأش

 س.0/2/0011الامومية  تاري  والتش وافقت عليها الجماية  س00/01/0011

 ويتمثا أ لاف لج ة الترشي ا  والمكافآ  فش ما يلش 

 .والمكافآ  وضع سياسة الترشي ا  -

 التودية لمجلس اإلدارة  الترشيح لاضوية المجلس وفقا  للسياسا  والماايير الماتملة. -

اإلدارة وإعلاد  المراجاة الس وية لالحتياجا  الم لو ة من المهارا  الم اسية لاضوية مجلس -

ودف للقلرا  والمؤ ال  الم لو ة لاضوية مجلس اإلدارة،  ما فش  لي ي ليل الونت الذ  

 يلزس أن يخصصا الاضو ألعمال مجلس اإلدارة.

 مراجاة  يكا مجلس اإلدارة ورفع التوديا  فش شأن التغييرا  التش يمكن إجراؤ ا. -
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نتراح ماالجتها  ما يتفق مع مصل ة ي ليل جوا ب الضاف والقوة فش مجلس اإلدارة، وا -

 الشركة.

التأكل  شكا س و  من استقاللية األعضاء المستقلين، وعلس وجود أ  ياارض مصالح إ ا  -

 كان الاضو يشغا عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

إييات أسس م لدة فش يقييل فاالية المجلس   يث يكون مايار التقييل موضوعيا  ويتضمن  -

 لتأمين األخرى والمؤسسا  المالية المشا هة.مقار ة  شركا  ا

وضع سياسا  واض ة لتاويضا  ومكافآ  أعضاء مجلس اإلدارة وكيار الت فيذيين، عل  أن  -

 يراع  ع ل وضع يلي السياسا  استخلاس ماايير يرييط  األداء.

 ر التودية الم اسية  شأ هامراجاة ياويضا  ومكافآ  أعضاء مجلس اإلدارة ولجا ا وإدلا -

 ما يتفق مع مت ليا  مؤسسة ال قل الار ش الساود  ووزارة التجارة. وال ي ق أل  و لي 

 شخص أن يشارك فش ايخا  نرار يتالق  ت ليل ياويضايا ومكافآيا.

 

 

 أعضاء لج ة الترشي ا  والمكافآ  .ب

 

 م:26/24/0216اإلدارة بتاريخ مجلس قبل انتهام دورة  ترشيحات والمكافآتأعضاء لجنة ال 

 

 

 

 

 

 الناليين ترشيحات والمكافآتأعضاء لجنة ال: 

 

 عاام لجنة الترشينات والمكافآتأ

 

 الأفة االسم
 العاوية في مجلس اإلدارة

 

 خالل عيلهللا الشثر  المه ل 

 
 عضو فش مجلس اإلدارة رايس لج ة الترشي ا  والمكافآ 

 األستا  عماد جالل  ا ان
عضو فش لج ة الترشي ا  

 والمكافآ 
 عضو فش مجلس اإلدارة

 األستا  م مل  ّشار الزين

 

فش لج ة الترشي ا   عضو

 والمكافةا 
 عضو فش مجلس اإلدارة

 الاو لش عيلالرحمن يزيل اللكتور

 

عضو فش لج ة الترشي ا  

 والمكافةا 
 عضو فش مجلس اإلدارة
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 وسجا ال ضور والمكافآ لج ة الترشي ا   اجتماعا  - 

 

وكان سجا ال ضأور فيهأا وفقأا  اجتماعا ( 1  ستةس 0011خالل الااس المالش  الترشي ا  والمكافآ عقل  لج ة 

 لما يلش 

 

  ( يا ش إ تهاء أو علس  لاية عضويتا-وعالمة   ( يا ش يغيياx)ش حضورة وعالمة يا ( ✓ علما   أن عالمة  

 

 

  اللجنة    عاو  أسم  

 

 االجتماعات

 

 المهندس

خالد 

عبدهللا 

 الشثري

األستاذ 

عماد 

جالل 

 بابان

األستاذ 

منمد 

بشار 

 الزين

الدكتور 

يزيد 

عبدالرحمن 

 العوهلي

المهندس 

عبدالعزيز 

عبدالمنسن 

 الغنام

ستاذ األ

عمر 

منمد 

 الهوشان

اجتماع لجنة  

ترشينات ال

األول   والمكافات

)الواقع في   )

 م(17/20/0216

 

✓ 

 

x 

 

✓ 

 

✓ 

 

- 

 

- 

اجتماع لجنة  

ترشينات ال

 الثاني ) والمكافات

)الواقع في  

 م(26/24/0216

 

 

✓ 

 

- 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 أعاام لجنة الترشينات والمكافآت

 

 الأفة االسم
 العاوية في مجلس اإلدارة

 

 خالل عيلهللا الشثر  مه ل ال

 
 عضو فش مجلس اإلدارة رايس لج ة الترشي ا  والمكافآ 

المه ل  عيلالازيز عيلالم سن 

 الغ اس

عضو فش لج ة الترشي ا  

 والمكافآ 
 عضو فش مجلس اإلدارة

 عمر م مل الهوشاناألستا  

 

عضو فش لج ة الترشي ا  

 والمكافةا 
 عضو فش مجلس اإلدارة

 الاو لشعيلالرحمن يل يز اللكتور

 

عضو فش لج ة الترشي ا  

 والمكافةا 
 عضو فش مجلس اإلدارة
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اجتماع لجنة  

ترشينات ال

الثالث  والمكافات

)الواقع في  

 م(26/26/0216

 

✓ 

 

- 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

اجتماع لجنة  

ترشينات ال

 رابعال والمكافات

)الواقع في  

 م(12/28/1602

✓ 

 

- 

 

- 
✓ ✓ ✓ 

اجتماع لجنة  

ترشينات ال

 والمكافات

)الواقع الخامس 

في  

 م(06/29/1602

 

x 

 

- 

 

- 

✓ ✓ ✓ 

اجتماع لجنة  

ترشينات ال

 والمكافات

)الواقع  السادس

في  

 م(07/11/1602

 

x 

 

- 

 

- 

✓ ✓ ✓ 

 

 

 

 :االستثمارلجنة  .13.1

 

 االستثمارلج ة  واختصادا  أ لاف .أ

 

التأش يأل إعألاد ا والتأش وافأق عليهأا مجلأس اإلدارة للشأركة  االسأتثماريةللسياسة وفقا   االستثمارياما لج ة 

  .9/1/0009  تاري 

  فش ما يلش االستثمارلج ة ويتمثا أ لاف 

ركة والتأكأل مأن م ا قتهأا مأع أحكأاس وشأروط اللأوااح الشأ السأتثمارا  االستراييجيةوضع الخ ط  -

واأل ظمة المرعيأة اإلجأراء  اإلضأافة إلأ  مالءمتهأا مأع السياسأة الخ يأة التأش يأل وضأاها ووافأق 

 عليها مجلس اإلدارة أدوال .   

 اإلشراف عل  ي ييق السياسة االستثمارية. -

وإدألار يودأيا  جليألة يتماشأ   مراجاة السياسة االستثمارية والميأادئ التوجيهيأة  شأكا دور  -

 مع ظروف السول.

 ياض شروط السياسة االسأتثمارية  االلتزاسإع اء الموافقة الخ ية فش ال اال  التش يستلعش علس  -

 ورفع المسألة، إ ا دعت ال اجة، إل  مجلس اإلدارة.

 و/أو التصرف  ها. االستثمارا الموافقة عل  استق اب  -
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 اء األدول إلدارة أدول الشركة أو يقليل المشورة  شأ ها.الموافقة عل  يايين جميع ملر -

 االلتأزاس هألف ضأمان  االسأتثمارمراجاة التقرير الصادر عن إدارة المخأاطر  خصأوص م فظأة  -

  السياسا  والميادئ التوجيهية الماتملة.

 ايخا  القرارا  ال هااية  شأن االستثمارا  است ادا  إل  يوديا  نسل الخزي ة. -

 لذلي. ووضع الخ ط الالزمة االستثماراء استثمارا  الشركة وي ليل أ لاف مرانية أد -

 

 

 االستثمارأعضاء لج ة  .ب

 

  م:26/24/0216اإلدارة بتاريخ مجلس قبل انتهام دورة  االستثمارأعضاء لجنة 

 

 أعاام لجنة االستثمار 

 

 العاوية في مجلس اإلدارة الأفة االسم

 عضو فش مجلس اإلدارة ة االستثماررايس لج  األستا  شا ين م مل امين

 عضو فش مجلس اإلدارة عضو فش لج ة االستثمار األستا  عيلالملي  ن عيلهللا الصا ع

 عضو فش مجلس اإلدارة عضو فش لج ة االستثمار األستا  م مل  شار فاضا الزين

 عضو فش مجلس اإلدارة عضو فش لج ة االستثمار يزيل الاو لش اللكتور

 

 االستثمار الحاليين:نة أعضاء لج 

 أعاام لجنة االستثمار 

 

 العاوية في مجلس اإلدارة الأفة االسم

 عضو فش مجلس اإلدارة رايس لج ة االستثمار األستا  عيلالملي  ن عيلهللا الصا ع

 عضو فش مجلس اإلدارة عضو فش لج ة االستثمار األستا  شا ين م مل امين

 عضو فش مجلس اإلدارة عضو فش لج ة االستثمار ل لاألستا  عيلالازيز عيلهللا الم

 عضو فش مجلس اإلدارة عضو فش لج ة االستثمار األستا  م مل  شار فاضا الزين

 

 وسجا ال ضور االستثمارلج ة  اجتماعا   . 

 وكان سجا ال ضور فيها وفقا لما يلش ا  جتماعا( 1 ثالثة  س0011خالل الااس المالش  االستثمارعقل  لج ة 

 

  ( يا ش إ تهاء أو علس  لاية عضويتا-وعالمة   ( يا ش يغيياx)يا ش حضورة وعالمة ( ✓ علما   أن عالمة  
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  اللجنة عاو   أسم  

 

 االجتماعات

 

األستاذ 

شاهين 

 منمد امين

األستاذ منمد 

بشار فاضل 

 الزين

األستاذ 

عبدالملك بن 

عبدهللا 

 الأانع

األستاذ 

عبدالعزيز 

 عبدهللا الملنم

اجتماع لجنة االستثمار 

الواقع في )األول 

 م(06/25/0216

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

اجتماع لجنة االستثمار 

الثاني )الواقع في 

 م(19/29/0216

 

x 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

اجتماع لجنة االستثمار 

الواقع في ) الثالث

 م(19/10/0216

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

 :جنة التنفيذيةلال .13.3

 

 ت فيذيةاللج ة ال واختصادا  أ لاف -أ

 

 ا اللج ة الت فيذية وفقا  ألحكاس األ ظمة التش يل إعلاد ا والتش وافق عليها مجلس اإلدارة  تاري يام

  ويتمثا أ لاف اللج ة الت فيذية فش ما يلش   س.01/11/0011

المراجاة اللورية ل ظاس عما اللج ة الت فيذية ويقييل ملى كفايتا وإدلار التودية  تاليلا إل   -

 مجلس اإلدارة.

 Mission andالشاملة واأل لاف الرايسة للشركة واإلشراف عل  ي فيذ ا   االستراييجية وضع -

Vision.) 

 Organizationalالمراجاة اللورية للهياكا الت ظيمية والوظيفية فش الشركة واعتماد ا   -

Chart.) 

ا لمجلس اإلدارة مراجاة ميزا ية الشركة والخ ط المالية المالة من نيا اإلدارة الت فيذية نيا يقليمه -

 والتودية لمجلس اإلدارة  الموافقة عليها.

مراجاة السياسا  اللاخلية واألحكاس الت ظيمية المالة من نيا اإلدارة الت فيذية نيا يقليمها لمجلس  -

 اإلدارة والتودية لمجلس اإلدارة  الموافقة عليها.

 وايخا  التوديا  الم اسية  شأ ها.دراسة كا ما ي ال للج ة من مواضيع يتالق  اإلدارة الت فيذية  -

 إجراء ايصاال  واجتماعا  مع اإلدارة الت فيذية  شكا دور  لمتا اة أعمالها. -

 الم افظة عل  عالنا  عما فاالة  ين مجلس اإلدارة واإلدارة الت فيذية للشركة. -
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 أعضاء اللج ة الت فيذية -ب

 

  م:26/24/0216بتاريخ  اإلدارةمجلس قبل انتهام دورة  اللجنة التنفيذيةأعضاء 

 

 أعاام اللجنة التنفيذية

 

 اإلسم

 

 العاوية في مجلس اإلدارة الأفة

 الرايس الت فيذ  -الاضو الم تلب  رايس اللج ة الت فيذية األستا  ل فش فاضا الزين

 عضو فش مجلس اإلدارة عضو فش اللج ة الت فيذية خالل  ن عيلهللا الشثر  المه ل 

 عضو فش مجلس اإلدارة عضو فش اللج ة الت فيذية مل أمينشا ين م األستا  

عيلالم سن عيلالازيز األستا  

 الغ اس

 اإلدارةعضو فش مجلس  الت فيذية اللج ةعضو فش 

   

 

 :أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين 

 أعاام اللجنة التنفيذية

 

 اإلسم

 

 العاوية في مجلس اإلدارة الأفة

 الاضو الم تلب رايس اللج ة الت فيذية األستا  ل فش فاضا الزين

 عضو فش مجلس اإلدارة عضو فش اللج ة الت فيذية خالل  ن عيلهللا الشثر  المه ل 

 عضو فش مجلس اإلدارة عضو فش اللج ة الت فيذية األستا  شا ين م مل أمين

 رةعضو فش مجلس اإلدا عضو فش اللج ة الت فيذية األستا  عيلالملي عيلهللا الصا ع

 الرايس الت فيذ  عضو فش اللج ة الت فيذية م مل عيلالازيز الشايعاألستا  

 

 

 

 

 اجتماعا  اللج ة الت فيذية - 

 

وكأان سأجا ال ضأور فيهأا وفقأا لمأا جتماعأا  ا( 2  ةياسأس 0011خالل الااس المالش اللج ة الت فيذية عقل  

 يلش 

 

  ( يا ش إ تهاء أو علس  لاية عضويتا-وعالمة   ييا( يا ش يغx)يا ش حضورة وعالمة ( ✓ علما   أن عالمة  
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 اللجنة   عاو  أسم  

 

 

 االجتماعات

 

األستاذ 

لطفي 

فاضل 

 الزين

 المهندس

خالد 

عبدهللا 

 الشثري

األستاذ 

شاهين 

منمد 

 أمين

األستاذ 

عبدالعزيز 

عبدالمنسن 

 الغنام

األستاذ 

عبدالملك 

عبدهللا 

 الأانع

األستاذ 

منمد 

عبدالعزيز 

 عالشاي

اجتماع اللجنة 

 التنفيذية األول 

)الواقع في 

 م(24/24/0216

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

- 

 

- 

اجتماع اللجنة 

 الثاني التنفيذية

 )الواقع في   

 م(25/24/0216

 

✓ 

 

✓ 

 

x 

 

✓ 

 

- 

 

- 

اجتماع اللجنة 

 التنفيذية الثالث

 )الواقع في   

 م(28/26/0216

 

 

✓ 

 

x 

 

x 

 

✓ 

 

- 
 

- 

اجتماع اللجنة 

 الرابعالتنفيذية 

)الواقع في 

 م(01/28/0216

 

✓ 

 

x 

 

✓ 

 

- 

 

x 

 

✓ 

اجتماع اللجنة 

 التنفيذية الخامس

)الواقع في 

 م(26/12/0216

 

✓ 

 

x 

 

✓ 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

اجتماع اللجنة 

 سادسالتنفيذية ال

)الواقع في 

 م(12/11/0216

 

✓ 

 

x 

 

✓ 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

اجتماع اللجنة 

 بعساالتنفيذية ال

)الواقع في 

 م(18/10/0216

 

✓ 

 

x 

 

✓ 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 
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 :المخاطرلجنة  .13.2

 

 المخاطرأ لاف واختصادا  لج ة   .أ

 

 فيمأا للمجلأس أوضح رؤية يوفير عل  حردا   إدارة المخاطر فش الشركة و لي لج ة است لث مجلس اإلدارة

المخأاطر و لأي  إدارة فأش الاالميأة الماأايير لمواكيأة كأذلي يواجهها، أن للشركة يمكن التش  المخاطر يختص

 س.10/03/0012 الموافق  ــ11/02/1311 وياري  20/0012ب نرار المجلس رنل  موج

التأكل من أن كا يوديا  إدارة المخاطر ومخاوفها نل يل إيضاحها إل  مجلس اإلدارة ويل يوثيقها فش م ضأر اجتمأات  .1

 المجلس.

 إدارة ايخأأذيها التأأش والخ أأوا  لهأأا يتاأأرض نأأل التأأش المهمأأة للمخأأاطر الشأأركة يقأألير اللوريأأة لفاعليأأة عمليأأة التقأأويل .0

 .المخاطر  ذو ومواجهة لمرانية الشركة

 ييجية، سياسة إدارة المخاطر ع ل إنلاس إدارة المخاطر عل  ي وير أ  م ها.ارمراجاة والموافقة عل  خ ة، است .1

( الموضأأوعة مأأن نيأأا إدارة المخأأاطر Business Continuity Planعلأأ  خ أأة ال أأوارئ   والموافقأأة مراجاأأة .3

 التااون مع وحلا  األعمال. 

 ودالحيايها. مسؤوليايها دور ا، لشرح الخ ط الس وية إلدارة المخاطر الموافقة عل  .2

 مجلس نيا من الم لدة والمهاس ال شاطا  ي فيذ فش فااليتها لضمان للشركة إدارة المخاطر عمليا  عل  اإلشراف .1

 اإلدارة.

 

 

 المخاطرأعضاء لج ة  .ب

 

  م:26/24/0216اإلدارة بتاريخ مجلس ل انتهام دورة قب لجنة المخاطرأعضاء 

 

 المخاطرأعاام لجنة 

 

 االسم
 الأفة

 
 العاوية في مجلس اإلدارة

 يزيل الاو لش اللكتور

 
 عضو فش مجلس اإلدارة المخاطررايس لج ة 

 األستا  م مل  ّشار الزين

 
 عضو فش مجلس اإلدارة المخاطرلج ة عضو 

 شا ين أميناألستا  

 
 عضو فش مجلس اإلدارة المخاطرلج ة عضو 

 

 :أعضاء لجنة المخاطر الحاليين 

 

 المخاطرأعاام لجنة 
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 االسم
 الأفة

 
 العاوية في مجلس اإلدارة

 يزيل الاو لش اللكتور

 
 عضو فش مجلس اإلدارة المخاطررايس لج ة 

المه ل  عيلالازيز عيلالم سن 

 الغ اس

 

 ةعضو فش مجلس اإلدار المخاطرلج ة عضو 

 عمر م مل الهوشان األستا 

 
 عضو فش مجلس اإلدارة المخاطرلج ة عضو 

 

 

 وسجا ال ضور المخاطراجتماعا  لج ة  -ث

 

 وكان سجا ال ضور فيها وفقا لما يلش  اجتماعا ( 3  أر اةس 0011خالل الااس المالش  المخاطرعقل  لج ة 

 

  ( يا ش إ تهاء أو علس  لاية عضويتا-عالمة  و ( يا ش يغيياx)يا ش حضورة وعالمة ( ✓ علما   أن عالمة  

 

  اللجنة   عاو  أسم  

 

 االجتماعات

 

يزيد  الدكتور

 العوهلي

 

األستاذ 

منمد بشار 

 الزين

 األستاذ

 شاهين أمين

 

المهندس 

عبدالعزيز 

عبدالمنسن 

 الغنام

 

عمر  األستاذ

 منمد الهوشان

 

اجتماع لجنة  

 األول ) المخاطر

)الواقع في  

 م(17/21/0216

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

- 

 

- 

اجتماع لجنة  

 ) الثاني المخاطر

)الواقع في  

 م(12/28/0216

 

✓ 

 

- 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

اجتماع لجنة  

 ) المخاطر الثالث

)الواقع في  

 م(16/12/0216

 

✓ 

 

- 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 

اجتماع لجنة  

 )الرابع  المخاطر

)الواقع في  

 

✓ 

 

- 

 

- 

 

✓ 

 

✓ 
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 م(107/11/0216

 

 

 اإلدارة العليا  .15

 

 المؤهالت والخبرات المنأب ألسما

 

د لوس فش الالوس األنتصادية من  الاضو الم تلب  األستا  ل فش فاضا الزين

عاس الجاماة اليسوعية فش  يرو  

لس إدارة ارايس وعضو مجس، 1912

شركة الاليل من الشركا  م ها 

وميلغلف لي ان،  ميلغلف الي رين

عضو فش االي اد اللولش للتأمين فش 

يا  المت لة االمريكية وفش الوال

اللج ة الوط ية للتأمين فش المملكة 

س اء ودية وفش اي اد الار ية الساو

 التأمين فش المملكة المت لة.

 جاماة ماجستير فش الم اسية من  الرايس الت فيذ  األستا  م مل عيلالازيز الشايع

الواليا  المت لة األمريكية إيلي و  

ليل من حادا عل  الاس، 1990عاس 

شهادة م ها  المؤ ال  المه ية

الم اسب القا و ش فش المملكة 

( CPAوالواليا  المت لة األمريكية  

 من CIAشهادة التلنيق اللاخلش  و

ماهل التلنيق اللاخلش الواليا  

المت لة األمريكية والير امج المتقلس 

فارد   من جاماة  ارAMPلإلدارة 

عضو  الواليا  المت لة األمريكية،

مجلس إدارة الاليل من الشركا  م ها 

الشركة الساودية للخلما  األرضية 

 وشركة إيأ أ   ش سش الساودية 

   HSBC   الاليل من ، يول

فش مؤسسة ال قل  القيادية دب ام ال

 الار ش الساود .

حادا عل  الاليل من المؤ ال   رايس الامليا  الت فيذ  األستا   ييا أ و رمضان

د لوس دراسا  التأمين  المه ية م ها

 د لوس  ر امج األكتوار الت ييقية و
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يول  الاليل من ، CII وشهادة 

الم ادب فش الشركة م ها رايس 

الامليا  الت فيذ  لق ات التأمين 

 الص ش وال ماية واألدخار.

 رايس ن ات الموارد اليشرية األستا  جماة  ن حامل

  والشؤون اإلدارية

من جاماة فش األيصاال  دكتوراو 

سوث كارولي ا الواليا  المت لة 

يول  الاليل س، 0000األمريكية عاس 

م ها مساعل الملير الااس من الم ادب 

للموارد اليشرية فش الي ي الساود  

لالستثمار وملير الموارد اليشرية فش 

 .شركة زين لأليصاال 

علوس الكمييوير ماجستير فش  رايس إدارة التلنيق اللاخلش األستا  أسامة ال ليثش

واأل ظمة المالومايية من جاماة 

ديترويت مرسش ميشقن الواليا  

س، يول  1992المت لة األمريكية عاس 

الاليل من الم ادب م ها ملير التلنيق 

اللاخلش واأللتزاس فش  يةة السول 

 .المالية

مييوير من فش   لسة الك ماجستير األستراييجيا  والت وير رايس األستا  م مل ال ميقا ش

جاماة الملي فهل لليترول والماادن 

حادا عل  الاليل من س، 1992عاس 

شهادة فش م ها  المؤ ال  المه ية

وحماية األ ظمة المالومايية  المخاطر

وشهادة فش إدارة المخاطر واأللتزاس 

من الواليا  المت لة األمريكية، يول  

الاليل من الم ادب م ها الرايس 

يجية والمخاطر فش الت فيذ  لألستراي

ملير األلتزاس فش شركة أما ة للتأمين و

 شركة التااو ية للتأمين.

 ماجستير فش الالوس المالية من الملير المالش األستا  وحيل أمون

الجاماة األمريكية فش ل لن عاس 

س، ، حادا عل  الاليل من 0000

الملير المالش فش  ،المؤ ال  المه ية

 ت  األن.س ح1990الشركة من الااس 

 

 

 أو جزامات عقوبات .16
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مجلس من نلر ا  مليون ومااة وخمسين ألف لاير ساود ( غرامة مالية يارضت الشركة ل .11.1

لمخالفتها للفقرة ب من ، و لي س01/01/0011الموافق  ه01/09/1312  تاري  الضمان الص ش

ا ة الت فيذية ل ظاس الضمان المادة السادسة والثالثون وكذلي مخالفتها للمادة السادسة والسياون من الال

 الص ش التااو ش.

الار ش الساود  و و م ع الشركة من نيول مكتتيين ال قل من مؤسسة يارضت الشركة لجزاء  .11.0

إعتيارا  من و لي المركيا ، و التالش م اها من إدلار أ  وثيقة يأمين مركيا  جليلة  جلد فش يأمين 

 س.09/11/0011ياري  

 

 

 

 م6102نوية لفعالية إجرامات الرقابة الداخلية في الشركة خالل العام نتائج المراجعة الس .17

 

 :الداخلي التدقي  إدارة .12.1

 

 . الشركة اللاخلية الرنا ة أ ظمة وفاالية كفاية ملى ويقييل ف ص اللاخلش التلنيق إدارة   ال يشما

 وفق و لي ويقييمها طرالمخا ي ليل عل  ياتمل م هجية وفق التلنيق  امليا  القياس يل س 2016عاس خالل

 لج ة نيا من عليها الموافق اللاخلش التلنيق إلدارة الت ظيمية القواعل المتياة واست ادا  عل  الماايير

 .اإلدارة ومجلس المراجاة

 و ذو اإلدارة مجلس من الم يثقة المراجاة لج ة إل  اللورية يقارير ا اللاخلش التلنيق إدارة يقلس

 اللاخلش التلنيق إدارة نيا من مالية س ة كا  لاية مع يوضع التش التلنيق ةعل  خ  يست ل التقارير

 .المراجاة لج ة وإشراف  موافقة

 الما ية. واإلدارا  الت فيذية اإلدارة إل   سخة مع المراجاة لج ة إل  ال هااية  صيغتها التقارير يرسا

  ايخا  التودية أو عليها للموافقة صليةالف اجتماعايها فش التقارير  ذو  م انشة المراجاة لج ة يقوس

  .مالحظا  أ  لماالجة الم اسية اإلجراءا 

 

 :لجنة المراجعة .12.0

 

است ادا  إل  أحكاس المادة األول  من  ظاس عما لج ة المراجاة، يقوس لج ة المراجاة  مساعلة مجلس 

داخلية فاعا داخا الشركة.  اإلدارة فش الوفاء  المسؤوليا  الم وطة  ا فيما يتالق  إ شاء  ظاس رنا ة

وعليا، يساعل لج ة المراجاة فش الت قق من كفاية  ظاس الرنا ة اللاخلية وي فيذو  فاعلية، ويقّلس 

التوديا  لمجلس اإلدارة التش من شأ ها يفايا ال ظاس وي ويرو  ما ي قق أغراض الشركة وي مش 

    لة.مصالح المسا مين والمستثمرين  كفاءة عالية ويكلفة ماقو

إدارة الرنا ة ال ظامية  شكا دور  فش كافة اجتماعا   رايسإدارة التلنيق اللاخلش و رايسويشارك 

لج ة المراجاة حيث يقّلمان ألعضاء اللج ة يقارير فصلية عن أعمالهل، وي رص اللج ة عل  سؤالهل 

 عن وجود أية مالحظا  جو رية أو مادية يتالق  اما الشركة. 

ة المراجاة فش اجتماعا  مجلس اإلدارة  تزويل أعضاء مجلس اإلدارة  التقارير ويقوس رايس لج 

الالزمة عن أعمال لج ة المراجاة و تااج أعمالها وم ها  تيجة متا اتها ألعمال إدارة التلنيق اللاخلش 

ويوديايها  هذا الخصوص،  اإلضافة إل  عرض عن اجتماعا  لج ة المراجاة والتقارير الفصلية 

 درة عن إدارة التلنيق اللاخلش وإدارة الرنا ة ال ظامية.الصا
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 اإلضافة إل  اإلشراف عل  أعمال إدارة التلنيق اللاخلش وأعمال إدارة الرنا ة ال ظامية، نامت لج ة 

المراجاة  االجتمات مع علة مليرين ي فيذيين فش الشركة لإلشراف عل  األعمال اللاخلية فش الشركة، 

 س  ش التالية 001 6ا  التش يل طرحها خالل الااسومن أ رز الموضوع

 ؟ال يلنيق القواال المالية للشركةالخارجيين لم انشة أعمال سا ا  مراجاين االجتمات مع     

متا اة أعمال إدارة الرنا ة ال ظامية وإدارة التلنيق اللاخلش  شكا دنيق ومستمر وحردت  شكا     

 خاص عل  

 .إلدارة التلنيق اللاخلش وإدارة الرنا ة ال ظامية ية الس ويةاالطالت عل  الميزا  -

 االطالت عل  خ ة عما إدارة التلنيق اللاخلش وإدارة الرنا ة ال ظامية والموافقة عليها. -

متا اة الت ظيل اللاخلش إلدارة التلنيق اللاخلش وإدارة الرنا ة ال ظامية والت قق من   -  

 كفاءة فريق الاما.

الت عل  التقارير الفصلية الصادرة عن إدارة التلنيق اللاخلش وإدارة الرنا ة االط  - 

 ال ظامية ومتا اة أعمالها.

 

تحتاج الي تحسين  ة ينظام وبيئة رقاب وجودوقد أثبتت نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عن 

 .ية للشركةوتطوير بما يتوافق مع الخطط واألهدداف األستراتيج

 

 

 يةسوق المالالالأادرة عن هيئة الشركات  حوكمةما تم تطبيقو من الئنة  .18

التش يوجب عل  الشركة  كر ما يل  الصادرة عن  يةة السول المالية شيا مع ما  صت عليا الا ة حوكمة الشركا ايم

، فإ ا فش يقرير مجلس إداريها ت ييقوما لل يتل ي ييقا مع  يان أسياب علس ال حوكمة الشركا ي ييقا من أحكاس الا ة 

للمواد يسر مجلس إدارة الشركة إعلاد الجلول التالش الذ  يشير إل  ما يل ي ييقا وإل  ما لل يتل ي ييقا  ال سية  أ( 

 سترشادية اإللزامية و ب( المواد اال

 

 

  ال سية للمواد اإللزامية .10.1

 

 مامون المادة رقم المادة
طُبق  بالكامل/ طُبق  

 اي /لم تطب جزئي
 األسباب والتفاصيل

 ط-2

يجب يمكين المسا مين من األطالت عل  م ضر 

إجتمات الجماية الاامة، كما يجب أن يقوس الشركة 

ة كمن م ضر األجتمات خالل خس تزويل الهيةة   

 إ اقادو ياري  عشرة أياس من

 طُيقت  الكاما

 

 طُيقت  الكاما تهااها ايجب أعالس السول   تااج الجماية الاامة فور    -2
 



 

51 
 

9- 

. ب. ج. أ

.  ـ د.

 و. ز

ما يل ي ييقا من أحكاس  ذو الالا ة   أ(

 واألحكاس التش لل ي يق وأسياب  لي.

أسماء الشركا  المسا مة التش يكون ب( 

عضو مجلس إدارة الشركة عضوا  فش 

 . مجالس إداريها

يكوين مجلس اإلدارة ويص يف ج(  

 . أعضااا

حتصادا  لجان د( ودف مختصر ال

امها، مع  كر مجلس اإلدارة الرايسية ومه

أسماء  ذو اللجان ورؤسااها وأعضااها 

 وعلد اجتماعايها.

يفاديا المكافاآ  والتاويضا  (  ـ

الملفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة 

 من كيار الت فيذين

و( أ  عقو ة أو جزاء أو نيل احتياطش 

 مفروض عل  الشركة من نيا جهة.

تااج المراجاة الس وية لفاعلية إجراءا  ز(  

 الرنا ة اللاخلية  الشركة.

 

 طُيقت  الكاما

 

 ب-10

وضع أ ظمة وضوا ط للرنا ة اللاخلية واإلشراف الااس 

 .عليها

 

 طيقت  الكاما

 

 ج-10

 مأا ال يتاأارض  – وضع  ظاس حوكمة خأاص  الشأركة

واإلشأأراف الاأأاس عليأأا ومرانيأأة  -مأأع أحكأأاس الالا أأة 

 فاعليتا وياليلا ع ل ال اجة ملى

   طيقت  الكاما

 د-10

وضأأع سياسأأا  وماأأايير وإجأأراءا  واضأأ ة وم أألدة 

للاضأأوية فأأش مجلأأس اإلدارة ووضأأاها موضأأع الت فيأأذ 

  ال إنرار الجماية الاامة لها

  طيقت  الكاما

 ج-10
يكون أغليية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضأاء غيأر 

 الت فيذيين
  طيقت  الكاما

  ـ -10
األ يقأأأا عأأألد أعضأأأاء مجلأأأس اإلدارة المسأأأتقلين عأأأن 

 عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.
  طيقت  الكاما

 ز-10

ع ل ا تهاء عضوية أحل أعضاء مجلس اإلدارة  أ  

من طرل ا تهاء الاضوية يجب عل  الشركة أن يخ ر 

 الهيةة فورا  مع  يان األسياب التش أد  إل   لي.

 اماطُيقت  الك

 

 

13- 

 أ.ب.ج
 طُيقت  الكاما يشكيا لج ة مراجاة وي ليل مهامها ومسؤوليايها 

 

12- 

 أ.ب.ج
  طُيقت  الكاما يشكيا لج ة يرشي ا  ومكافآ 
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  ال سية للمواد الغير إلزامية .10.0

 

رقم 

 المادة
 مامون المادة

طُبق  بالكامل/ طُبق  

 جزئياي /لم تطب 
 األسباب والتفاصيل

1 

 مين جميع ال قول المتصلة  السهل، و وجأا يثيت للمسا

خاص ال ق فش ال صول عل   صيب من األر اح التش 

يتقرر يوزياها، وال أق فأش ال صأول علأ   صأيب مأن 

موجأأأأودا  الشأأأأركة ع أأأأل التصأأأأفية، وحأأأأق حضأأأأور 

جمايأأأأأا  المسأأأأأا مين، واالشأأأأأتراك فأأأأأش مأأأأألاواليها 

والتصويت عل  نرارايها، وحق التصرف فأش األسأهل، 

نيأأأأة أعمأأأال مجلأأأأس اإلدارة ورفأأأع دعأأأأوى وحأأأق مرا

المسأأأؤولية علأأأ  أعضأأأاء المجلأأأس، وحأأأق االستفسأأأار 

وطلأأأب مالومأأأا   مأأأا ال يضأأأر  مصأأأالح الشأأأركة وال 

 يتاارض مع  ظاس السول المالية ولواا ا الت فيذية.

 طُيقت  الكاما

 

3- 

 أ.ب

يجب أن يتضمن ال ظاس األسا  للشركة  (أ

ياطا  ولواا ها اللاخلية اإلجراءا  واالحت

الالزمة لضمان ممارسة جميع المسا مين 

 ل قونهل ال ظامية.

يجب يوفير جميع المالوما  التش يُمكن  (ب

المسا مين من ممارسة حقونهل عل  أكما 

وجا، وعل  الشركة استخلاس أكثر ال رل 

 فاالية فش التوادا مع المسا مين. 

 طُيقت  الكاما

 

2- 

أ. ب. ج. 

. و.  ـ د.

 ز.ح

اية الاامة للمسا مين مرة واحلة ياقل الجم  أ(

عل  األنا فش الس ة خالل األشهر الستة 

 التالية ال تهاء الس ة المالية للشركة.

ي اقـل الجمايا  الاامة للمسا مين   ب(

 لعوة من مجلس اإلدارة، عل  أ ا يتوجب 

عل  مجلس اإلدارة أن يلعو الجماية الاامة 

ن إ ا طلب  لي مراجاو ال سا ا  أو علد م

من رأسمال الشركة  %2المسا مين يمثلون 

 عل  األنا. 

عن موعل ا اقاد الجماية  اإلعالنيجب   ج(

نيا نيا الاامة ومكا ا وجلول أعمالها 

، و شر اشرين يوما  عل  األنا الموعل 

اللعوة فش مونع السول ومونع الشركة 

اإللكترو ش وفش د فتين واساتش اال تشار 

 طُيقت  الكاما
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رقم 

 المادة
 مامون المادة

طُبق  بالكامل/ طُبق  

 جزئياي /لم تطب 
 األسباب والتفاصيل

خلاس وسااط التق ية فش المملكة. وي يغش است

 . ال ليثة لاليصال  المسا مين

يجب أن يتاح للمسا مين الفردة  د( 

للمشاركة الفاالة والتصويت فش اجتماعا  

الجماية الاامة للمسا مين، كما يجب 

إحاطتهل علما   القواعل التش ي كل يلي 

 االجتماعا  وإجراءا  التصويت.

يجب الاما عل  ييسير مشاركة أكير  ( ـ

لد من المسا مين فش اجتمات الجماية ع

الاامة، ومن  لي اختيار المكان والونت 

 المالامين.

إعلاد يجب عل  مجلس اإلدارة ع ل و( 

الاامة أن يأخذ  اجلول أعمال اجتمات الجماي

فش اإلعتيار الموضوعا  التش يرغب 

المسا مين فش إدراجها عل  جلول أعمال 

ن يملكون اإلجتمات.  ويجوز للمسا مين الذي

( عل  األنا من أسهل الشركة %2 سية  

إضافة موضوت أو أكثر إل  جلول أعمال 

 .ع ل إعلادو الجماية الاامة

ين حق م انشة الموضوعا  للمسا مز( 

 الملرحة فش جلول أعمال الجماية الاامة و

إل  أعضاء المجلس ها يوجيا األسةلة فش شأ 

و وعل  مجلس اإلدارة أ والم اسب القا و ش.

الم اسب القا و ش اإلجا ة عل  أسةلة 

المسا مين  القلر الذ  اليارض مصل ة 

 الشركة للضرر.

الاروضة  وضوعا مال ح( يجب أن يكون

  الوما   عل  الجماية الاامة مص و ة

 .من ايخا  نرارايهل ينليتمكن المسا مكافية 

 

 أ- 1
ويجأب يسأهيا  حق التصويت ياتير حقا  أساسيا  للمسا ل

 ممارسة المسا ل ل قا فش التصويت وييسيرو
  طُيقت  الكاما

 ب-1

حق التصويت ياتيأر حقأا  أساسأيا  للمسأا ل ويجأب إييأات 

ع أأأل التصأأأويت الختيأأأار  أسأأألوب التصأأأويت التراكمأأأش

 أعضاء مجلس اإلدارة فش الجماية الاامة

  الكاماطيقت 

أسأألوب التصأأويت فأأش يأأل ياأأليا 

وسأأوف شأركة ال ظأاس األساسأش لل

ياأأأأرض علأأأأ  الجمايأأأأة الاامأأأأة 

 القادمة ألعتمادو وللموافقة عليا.
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رقم 

 المادة
 مامون المادة

طُبق  بالكامل/ طُبق  

 جزئياي /لم تطب 
 األسباب والتفاصيل

 ج-1

يجأأب علأأ  الشأأركة التأكأأل ع أأل يوكيأأا المسأأا ل كتا أأة 

مسا ما آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومأن غيأر 

 موظفش الشركة فش حضور اجتمات الجماية الاامة 

  طُيقت  الكاما

 د-1

 و  الصأأأفة  يجأأب علأأأ  المسأأأتثمرين مأأأن األشأأأخاص

االعتياريأأأأة الأأأأذين يتصأأأأرفون  ال يا أأأأة عأأأأن غيأأأأر ل 

اإلفصاح عن سياستهل فش التصويت ويصأويتهل الفالأش 

فأأأأش يقأأأأارير ل السأأأأ وية، وكأأأأذلي اإلفصأأأأاح عأأأأن أ  

يضارب جو ر  فأش المصأالح نأل يأؤثر علأ  ال قأول 

 األساسية الخادة  استثمارايهل

  طُيقت  الكاما

2- 

 أ.ب 

يوزيأأع أر أأاح  وضأأع سياسأأة واضأأ ة  شأأأن (أ

 األسهل 

الجمايأأأأة الاامأأأأة األر أأأأاح المقتأأأأرح إنأأأأرار  (ب

 يوزياها وياري  التوزيع

 طُيقت  الكاما

 

0 
علأأ  الشأأركة أن يضأأع سياسأأا  اإلفصأأاح وإجراءايأأا 

 وأ ظمتا اإلشرافية  شكا مكتوب وفقا  لل ظاس.
  طُيقت  الكاما

10- 

 و. ـأ. 

مأأن الوظأأااف األساسأأية لمجلأأس اإلدارة  أأو  (أ

واأل أأألاف  االسأأأتراييجيةالتوجهأأأا   اعتمأأأاد

 .الرايسية للشركة واإلشراف عل  ي فيذ ا

وضأأع سياسأأة مكتو أأة يأأ ظل الاالنأأة مأأع (  أأـ

أدأأ اب المصأأالح مأأن أجأأا حمأأايتهل وحفأأظ 

 .حقونهل

وضع السياسا  واإلجراءا  التش يضأمن و( 

احتأأراس الشأأركة لأل ظمأأة واللأأوااح والتزامهأأا 

ة  اإلفصأأأأأأاح عأأأأأأن المالومأأأأأأا  الجو ريأأأأأأ

للمسأأأأا مين والأأأألاا ين وأدأأأأ اب المصأأأأالح 

 اآلخرين.

  طُيقت  الكاما

 أ-11

لمجلأأس اإلدارة جميأأع الصأأالحيا  والسأأل ا  الالزمأأة 

إلدارة الشركة وعل  المجلس يج ب إدألار يفويضأا  

 عامة أو غير م لدة الملة 

  طيقت  الكاما

 ب-11
ويجأأب ي ليأأل مسأأؤوليا  مجلأأس اإلدارة  وضأأوح فأأش 

 األساسش  ظاس الشركة
 جزايا  طيقت 

إن مسؤوليا  مجلس اإلدارة 

مستملة من نا ون الشركا  ومن 

الا ة حوكمة الشركا  الصادرة 

عن  يةة السول المالية ومن 

الا ة حوكمة  شركا  التأمين 

واللوااح الت فيذية ل ظاس مرانية 

شركا  التأمين الصادر عن 

مؤسسة ال قل الار ش الساود ، 

كا واضح ونل يل ي ليل ا  ش
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رقم 

 المادة
 مامون المادة

طُبق  بالكامل/ طُبق  

 جزئياي /لم تطب 
 األسباب والتفاصيل

ومفصا فش الا ة حوكمة 

الشركة التش وافق عليها مجلس 

اإلدارة والتش وافقت عليها 

الجماية الاامة  تاري  

 س.11/10/0011

 

 ج-11

يجأأب علأأ  مجلأأس اإلدارة أن يأأؤد  مهمايأأا  مسأأؤولية 

وحسأأأن  يأأأة وجليأأأة وأن يكأأأون نرارايأأأا مي يأأأة علأأأ  

 مالوما  وافية من اإلدارة الت فيذية

  اماطيقت  الك

 د-11
يمثأأأا عضأأأو مجأأأا اإلدارة جميأأأع المسأأأا مين وعليأأأا 

 االلتزاس  ما ي قق مصل ة الشركة
  طيقت  الكاما

  ـ-11
لمجلس اإلدارة ي ليل الصالحيا  التش يفوضها لإلدارة 

 الت فيذية
  طيقت  الكاما

 و-11

يجأأب علأأ  مجلأأس اإلدارة التأكأأل مأأن وضأأع إجأأراءا  

ما الشأركة و خادأة لتاريف أعضاء المجلس الجلد  ا

الجوا أأب الماليأأة والقا و يأأة فضأأال  عأأن يأألرييهل إن لأأزس 

 األمر

  طيقت  الكاما

 ز-11

يجأأب علأأأ  مجلأأس اإلدارة التأكأأأل مأأن يأأأوفير الشأأأركة 

مالومأأا  وافيأأة عأأن شأأؤو ها لجميأأع أعضأأاء مجلأأس 

 اإلدارة  وجا عاس

  طيقت  الكاما

 ح-11

جأأاوز ال يجأأوز لمجلأأس اإلدارة عقأأل القأأروض التأأش يت

آجالها ثالث سأ وا  أو  يأع عقأارا  الشأركة أو ر  هأا 

 أو إ راء ملي ش الشركة من التزامايهل

  طيقت  الكاما

10-

.و..دبأ.

 . ح

  طيقت  الكاما يكوين ويايين مجلس اإلدارة

 ط -10

الأأذين ي أأق  -اليجأأوز للشأأخص  و  الصأأفة االعتياريأأة

 لهل   سب  ظأاس الشأركة يايأين ممثلأين لهأل فأش مجلأس

التصويت عل  اختيار األعضاء اآلخأرين فأش  -اإلدارة 

 مجلس اإلدارة

  لل ي يق

11-

 أ.ب.ج

يجأأب أن يكأأون يشأأكيا اللجأأان التا اأأة لمجلأأس اإلدارة 

وفقأأا إلجأأراءا  عامأأة يضأأاها مجلأأس اإلدارة يتضأأمن 

ي ليل مهمة اللج ة وملة عملها والصأالحيا  المم وحأة 

س اإلدارة عليهأا. لها خالل  ذو الملة وكيفية رنا أة مجلأ

ويجب أن يقر مجلس اإلدارة لأوااح عمأا جميأع اللجأان 

 الم يثقة ع ا

  طيقت  الكاما
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رقم 

 المادة
 مامون المادة

طُبق  بالكامل/ طُبق  

 جزئياي /لم تطب 
 األسباب والتفاصيل

11-

 .دأ.ب.ج
 طيقت  الكاما اجتماعا  مجلس اإلدارة وجلول األعمال

 

  طيقت  الكاما مكافآ  أعضاء مجلس اإلدارة وياويضايهل 12

10-

 أ.ب.ج
 كاماطيقت  ال ياارض المصالح فش مجلس اإلدارة
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