
 
 

 

 

 

 

 

 

 شركة مالذ للتأمين التعاوني
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 
 )نصنع الفارق( 

 
 

 المحترمين    السادة / مساهمي شركة مالذ للتأمين التعاوني
 

 ،،،وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل 
 

كما ال يفوتين أن أشكر جملس اإلدارة   ،م 2019 /16/04الذي بدأ دورته بتاريخ و  يف البداية أود أن أتقدم ملسامهي الشركة الكرام بالشكر اجلزيل على ثقتهم يف ترشيح جملس اإلدارة احلايل
 أن أقدم لكم تقرير جملس إدارة الشركة مرفقاً به القوائم املالية ،نيابة عن زمالئي السادة أعضاء جملس اإلدارةو  ويسرين هنا ،للشركة يف الفرتة املاضيةدعمهم ومساندهتم و  السابق على جهودهم

اليت سيتم من خالهلما التطرق إىل أهم و  ،م 2019ديسمرب  31انتهت يف اليت و  اليت متت مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة املراجعني اخلارجيني باإلضافة إىل اإليضاحات املرفقة للسنة املاليةو 
اللوائح الصادرة من و  كما سيتم سرد اإلفصاحات املالية وفق األنظمة  ،توجهات الشركة املستقبليةو  مجيع األنشطة التشغيلية مع طرح خلططو  باإلضافة إىل النتائج املالية ،التطورات النوعية للشركة

  .مهامها املنوطة هباو  صالحياهتاو  وسيتم أيضاً عرض معلومات عن جملس إدارة الشركة احلايل واللجان الفرعية اجلديدة للمجلس جبميع أعضائها ،ملاليةهيئة السوق ا

مليون لاير  729والذي كان مببلغ م 2018 مقارنة بالعام مليون لاير 835قد بلغ م 2019بالرغم ِلما تعرضت له الشركة خالل األعوام السابقة، إال أن إمجايل أقساط التأمني املكتتبة للعام 
احملددة من قبل اخلبري اإلكتواري  واألسعار% والذي يثبت قدرة الشركة التنافسية يف سوق التأمني، ومع هذا ال تزال الشركة ملتزمة بسياسة كفاية التسعري 14.5حيث أن التغيري جاء بنسبة 

  اإلكتواري.لتزمت جبميع املخصصات الفنية املقرتحة من قبل اخلبري الشركة ا كما أن  للشركة،املعني 

اخلدمات اليت و  الشركة يف تطوير خدماهتا اإللكرتونية وذلك بتطوير خدمة تطبيق مالذ اإللكرتوين لألجهزة الذكية بإضافة العديد من املزايا استمرتبل  ،ومل يتوقف تطور الشركة عند هذا احلد
كما أضافت خدمة إمكانية تسديد القسط التأميين بواسطة بطاقة مدى أو بتقسيط   ،إصدار وثائق تأمني األفراد للمركبات بنوعيه للتأمني الشامل وتأمني املسؤولية املدنية جتاه الغريتتمثل بإمكانية 
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طريق لعمالء مالذ والذي يعترب إضافة اىل إمتيازات الشركة ومتيز جديد هو األول من نوعه كما يشمل التطبيق اآلن خدمة تقدمي املساعدة على ال  ،وثيقة التأمني من خالل البطاقات اإلئتمانية
  .يف اململكة العربية السعودية

بتقدمي خدمة إصدار وثائق تأمني فبعد أن طرحت الشركة جهاز اخلدمة الذاتية األول من نوعه والذي بدأ  وأهدافها،أصبحت إحدى مساهتا  واليتالتقين للشركة  والتقدمومل تتوقف عجلة الريادة 
أصبح اآلن يقدم خدمات جديدة ملنتسيب التأمني الصحي  التأمني،والذي يعد حالياً أول جهاز خدمة ذاتية ملنتجات وخدمات التأمني واألول من نوعه يف قطاع  املطالبات،املركبات وتقدمي 

 السفر.وأيضاً خدمة إصدار تأمني 

ومع هذا اإلهتمام بكوادر الشركة البشرية وصلت نسبة  ركائزها،مل هتمل إدارة الشركة جانب الكادر البشري الذي يعد أهم  التحتية،يف زيادة الفعالية يف البنية  تمراراالسومع هذا التقدم التقين و 
 الشركة.إمجايل عدد موظفني  % من70.5إىل م 2019السعودة يف الشركة لعام 

إذ يعترب املنتج األول من نوعه يف اململكة العربية السعودية حيث يغطي العيوب اخلفية  اإلنشاءات،باإلضافة إىل أنه مت أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد العريب السعودي على منتج تأمني ضمان 
  (.لسباكة والكهرباء واألعمال امليكانيكية والتشطيبات الداخليةا املياه،عزل  البناء،للبناء واليت قد تظهر بعد اكتمال اإلنشاءات لكل من أعمال )هيكل 

السادة مسامهي الشركة وكذلك إىل عمالئنا األعزاء على ثقتهم يف مالذ للتأمني التعاوين وال يفوتين أن أشكر مجيع  وإىلأود أن أتقدم مرة أخرى جبزيل الشكر لزمالئي أعضاء اجمللس  اخلتام،ويف 
أيضاً أود أن أشكر مجيع اجلهات الرقابية وعلى رأسها مؤسسة النقد العريب السعودي وجملس الضمان الصحي التعاوين وهيئة السوق  الشركة،رام على جمهوداهتم يف مسرية منسويب الشركة الك

 الكرام.مع تطلعاتنا إىل حتقيق أهداف مسامهينا  النجاح،أمل أن تستمر مسرية  وكلنا املالية،

 ،،،التوفيقواهلل ويل 

 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                         
 

 
 ممدوح بن سعود الشرهان    
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 الشركة:نبذة عن  .1
 

ويف  العام،كتتاب األويل من رأس املال لل ٪ 47.48ومت طرح ما نسبته  سعودي،مليون لاير  300تأسست الشركة من قبل جمموعة من املستثمرين السعوديني البارزين برأس مال مدفوع وقدره 
مايو  5ويف  الصحي،ن مت إعالن تأسيس مالذ كشركة مسامهة عامة متارس نشاط التأمني التعاوين الصادر عن مؤسسة النقد العريب السعودي ونظم ولوائح جملس الضمام 2007بريل أ 9

 سهمهم.بأوأصبح للمسامهني املؤسسني حرية التصرف  التأسيس،رُفع احلظر عن أسهم م 2010
مت تقدمي ملف طلب زيادة رأس املال عن طريق طرح أسهم م 2017بريل أ 20وبتاريخ  املالية،تقدمت الشركة مبلف طلب ختفيض رأس املال إىل هيئة السوق  م، 2017يناير 30بتاريخ  

 الشركة.وافقت اجلمعية العامة الغري عادية على زيادة رأس مال م 2017أكتوبر  01حقوق أولوية إىل هيئة السوق املالية وبتاريخ 
وافقت اجلمعية العامة الغري عادية على زيادة رأس م 2017سبتمرب  28وبتاريخ  لاير،مليون  120غري عادية على ختفيض رأس املال إىل الوافقت اجلمعية العامة م 2017مارس  29بتاريخ 

 لاير.مليون  500مال الشركة إىل 

 

 الشركة:نشاط  .2

وتقدم شركة مالذ  ،التأمني التعاوين الصادرة يف اململكة العربية السعودية ومتارس الشركة مجيع أنشطتها وفقًا ألنظمة ولوائح ،يتمثل النشاط الرئيسي للشركة يف تقدمي منتجات التأمني التعاوين
 ،التأمينات املتنوعة وتأمني املركبات ،التأمني البحري )بضائع وهياكل( ،تأمني احلريق واملمتلكات ،واليت تشمل التأمني اهلندسي منتجات متكاملة يف جمال التأمني التعاوين العام بأنواعه املختلفة

داراهتا اإلقليمية الثالث يف املنطقة الوسطى وتقوم الشركة خبدمة عمالئها من خالل مركزها الرئيسي مبدينة الرياض وإ ،كما تقدم الشركة خدماهتا يف التأمني الصحي التعاوين للمجموعات واألفراد
وكذلك من خالل  ،وإدارة متخصصة يف التأمني الصحي إضافة إىل مركز خدمة العمالء ومراكز تعويضات السيارات ،وفروعها العديدة املنتشرة يف خمتلف مناطق اململكة ،والغربية والشرقية

 .اإللكرتونية عن طريق موقع الشركة على اإلنرتنت وتطبيقات األجهزة الذكية وأجهزة اخلدمة الذاتية الفريدة من نوعها البيع واخلدمة منصات
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 الشركة:أهم المنتجات التأمينية في نشاط  .3
  

 م 2019النسبة من إجمالي أقساط التأمين  المنتج نوع التأمين

 التأمني الصحي
 %31 التأمني الصحي للمجموعات

 التـأمني الصحي لألفراد واجملموعات الصغرية

 تأمني السيارات
 التأمني اإللزامي ضد الغري
 %59 واألضرار الواقعة للمركبات

 التأمني الشامل

 التأمينات العامة

 تأمني املمتلكات

10% 
 التأمني اهلندسي

 تأمني احلوادث املتنوعة
 التأمني البحري

 للمجموعاتتأمني احلماية 
 

 

 التابعة:وصف األنشطة الرئيسة للشركات  .4
 قال ينطب        
 

 السوق:أهم تطورات  .5

اجلهات حيث شهدت أنشطة التأمني حراكاً قوياً وذلك بدعم كبري من  (،من حيث التأمني اإللزامي )التأمني الصحي وتأمني املركباتم 2019تطور سوق التأمني السعودي خالل العام  استمر
 التأمني.ترتكز يف شركات التأمني ووسطاء ووكالء فري وظائف يف سوق العمل السعودي ساعد قطاع التأمني يف خلق وتو  كما  التأمني،التنظيمية واليت هتدف إىل زيادة الوعي بأمهية 
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 الشركة:والتوقعات المستقبلية ألعمال أهم األحداث وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة و  .6
 

 األحداث:أهم 
  القابضة العيسى اللطيف عبد جمموعة مع عقد جتديد عن التعاوين للتأمني مالذ شركة علنتأم 19/02/2019بتاريخ. 
 التعاوين الصحي الضمان جملس من الشركة تأهيل إعادة على التعاوين للتأمني مالذ شركة علنتأ م/201928/02 بتاريخ. 
 التأمني نشاط مزاولة تصريح جتديد على السعودي العريب النقد مؤسسة موافقة على حصوهلا عن التعاوين للتأمني مالذ شركة إعالن م 06/03/2019 بتاريخ. 
 م. 31-12-2018 يف املنتهية السنوية املالية النتائج عن التعاوين للتأمني مالذ شركة علنتأ م14/3/2019 بتاريخ 
  م. 2018-12-31 يف املنتهية السنوية املالية النتائج عن الشركة عالنإ خبصوص تصحيحي عالنإ الشركة علنتأم 14/3/2019بتاريخ 
  (األول جتماعاإل) العادية العامة اجلمعية ماعجتإ حلضور مسامهيها دعوة عن لتعاوينا للتأمني مالذ شركة إعالنم 26/3/2019بتاريخ. 
  (الثاين جتماعاإل) العادية العامة اجلمعية ماعجتإ نتائج عن التعاوين للتأمني مالذ شركة علنتأم 17/4/2019يخ بتار. 
  (الثاين جتماعاإل) العادية العامة اجلمعية تماعجإ نتائج خبصوص التعاوين للتأمني ذمال شركة من تصحيحي إعالنم 17/4/2019بتاريخ. 
  م 31-03-2019 يف املنتهية للفرتة األولية املالية النتائج عن التعاوين للتأمني مالذ شركة عالنإم 12/5/2019بتاريخ. 
  (أشهر ثالثة) م31-03-2019 يف املنتهية للفرتة األولية املالية النتائج خبصوص التعاوين للتأمني مالذ شركة من إحلاقي إعالنم 14/5/9201بتاريخ. 
  املنتدب ووالعض اجمللس عن املنبثقة اللجان وتشكيل الرئيس ونائب اإلدارة جملس رئيس تعيني التعاوين للتأمني مالذ شركة إعالنم 30/5/2019بتاريخ. 
  الوطين العريب البنك مع عقد توقيع عن التعاوين للتأمني مالذ شركة علنتأم 10/6/2019بتاريخ. 
  (أشهر ستة) م30-06-2019 يف املنتهية للفرتة األولية املالية النتائج عن التعاوين للتأمني مالذ شركة عالنإم 6/8/2019بتاريخ. 
  سكاناإل خلدمات الوطنية الشركة مع تفاهم مذكرة توقيع عن التعاوين للتأمني مالذ شركة عالنإم 16/9/2019بتاريخ. 
  املستدام البناء برنامج يف ممثلة – (اإلسكان وزارة) مع تفاهم مذكرة خبصوص تصحيحي عالنإ شركةال علنتأم 16/9/2019بتاريخ. 
  البالد بنك مع عقد ترسية عن التعاوين للتأمني مالذ شركة علنتأم 22/10/2019بتاريخ. 
  الرياض بنك مع عقد ترسية عن التعاوين للتأمني مالذ شركة علنتأم 30/10/2019بتاريخ. 
  (أشهر تسعة) م30-09-2019 يف املنتهية للفرتة األولية املالية النتائج عن التعاوين للتأمني مالذ شركة علنتأم 10/11/2019بتاريخ. 
  الفئة يف للشركة مستقرة مستقبلية نظرة مع املالية القوة تصنيف عن التعاوين للتأمني مالذ شركة علنتأم 18/12/2019بتاريخ Baa2 وكالة قبل من املمنوح Moody’s.  
  اإلنشاءات نضما تأمني منتج على النهائية السعودي العريب النقد مؤسسة موافقة على حصوهلا عن التعاوين للتأمني مالذ شركة علنتأم 22/12/2019بتاريخ. 

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pVLLcpswFP2VZuFlR1c8bNIdBgIYTIOBJLDJyLbiMGMkhspxyNdXPKZJmtjpTDXaXN3zkM4VKtAdKhh5KndElJyRvazzYnofeaHlgaEEkDoA5vLn4mqlL7ARArrtAYpiGfhSgxDCGQZz6oIfLzUVYhUVb_muk6qybS-tVeQrAB_4rh_NwIxN7-bqRkIN5f_4oL3nn7o_nFgm_Bv_lL-rfsXPJX_2BpBll_KBqhXHtq6Aq6MEFaj4RUmzeYwPtGlRboDS-RZ_SXuKLZlOENiWZM71EXBuNO8Bn2R_FtCF2wPOpdcD_GtXw768pJFO52BmVhjZUYJBn35hIfNboGK35-vhLz4KUf-YwAQE2ZLjYT-RDhte1YS1SVutuQT16SSkGZN9tY4C-XUcHIDmLTFoGsoYbyqpe_tU0uOQc012NOIox12xJYI2hO2olOpmMBgM8cv6oWTb-UEIzsY-3Qje-FuUf8evM0vbmo56hDF-2FSUifHwfgAK-iySHjwIdb7XtCm5lMLfWtlBdZXJdfeSPtTOylkZrXo8pnT98mebFxe_AR6xm7k!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81MzUxNC9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pVLLcpswFP2VZuFlR1c8bNIdBgIYTIOBJLDJyLbiMGMkhspxyNdXPKZJmtjpTDXaXN3zkM4VKtAdKhh5KndElJyRvazzYnofeaHlgaEEkDoA5vLn4mqlL7ARArrtAYpiGfhSgxDCGQZz6oIfLzUVYhUVb_muk6qybS-tVeQrAB_4rh_NwIxN7-bqRkIN5f_4oL3nn7o_nFgm_Bv_lL-rfsXPJX_2BpBll_KBqhXHtq6Aq6MEFaj4RUmzeYwPtGlRboDS-RZ_SXuKLZlOENiWZM71EXBuNO8Bn2R_FtCF2wPOpdcD_GtXw768pJFO52BmVhjZUYJBn35hIfNboGK35-vhLz4KUf-YwAQE2ZLjYT-RDhte1YS1SVutuQT16SSkGZN9tY4C-XUcHIDmLTFoGsoYbyqpe_tU0uOQc012NOIox12xJYI2hO2olOpmMBgM8cv6oWTb-UEIzsY-3Qje-FuUf8evM0vbmo56hDF-2FSUifHwfgAK-iySHjwIdb7XtCm5lMLfWtlBdZXJdfeSPtTOylkZrXo8pnT98mebFxe_AR6xm7k!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81MzYxNi9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pVLLcpswFP2VZuFlR1c8bNIdBgIYTIOBJLDJyLbiMGMkhspxyNdXPKZJmtjpTDXaXN3zkM4VKtAdKhh5KndElJyRvazzYnofeaHlgaEEkDoA5vLn4mqlL7ARArrtAYpiGfhSgxDCGQZz6oIfLzUVYhUVb_muk6qybS-tVeQrAB_4rh_NwIxN7-bqRkIN5f_4oL3nn7o_nFgm_Bv_lL-rfsXPJX_2BpBll_KBqhXHtq6Aq6MEFaj4RUmzeYwPtGlRboDS-RZ_SXuKLZlOENiWZM71EXBuNO8Bn2R_FtCF2wPOpdcD_GtXw768pJFO52BmVhjZUYJBn35hIfNboGK35-vhLz4KUf-YwAQE2ZLjYT-RDhte1YS1SVutuQT16SSkGZN9tY4C-XUcHIDmLTFoGsoYbyqpe_tU0uOQc012NOIox12xJYI2hO2olOpmMBgM8cv6oWTb-UEIzsY-3Qje-FuUf8evM0vbmo56hDF-2FSUifHwfgAK-iySHjwIdb7XtCm5lMLfWtlBdZXJdfeSPtTOylkZrXo8pnT98mebFxe_AR6xm7k!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81MzY5MS9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
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 للشركة: ةالخطط والقرارات المهم
 :االستثمار 

o  املخاطر.تنمية احملفظة وتنويعها وتقليل  جمزية،عوائد  مقبولة،خماطر  ومنهجها وهي االستثمارتغيري فلسفة  
o  باالستثمار.حتديث السياسات واإلجراءات اخلاصة 

o املالية.ة يف التقنية ئاجلري االستثمارات 
 :الحوكمة 

o  بالشركة.حتديث الئحة احلوكمة اخلاصة 
o  واملكافآت(.جلنة الرتشيحات  املخاطر،جلنة  االستثمار،جلنة  التنفيذية،اللجنة  املراجعة، )جلنةإطالع جملس اإلدارة على تفاصيل أعمال اللجان 
o  الشركة.سرتاتيجية إمراجعة وحتديث 

 
  البشري:رأس المال 

o (.%70)م 2019حيث بلغت نسبة السعودة حىت هناية عام يف الشركة الكفاءات الوطنية  استقطاب 
o ( 44) معباملقارنة م 2019( شهادة مهنية لعام 60حيث بلغت هذه الشهادات ) إحرتافية،ألخذ شهادات مهنية  يف معاهد معتمدة جيل املوظفنيمت تس

 م. 2018شهادة لعام 
o  م.2018لعام ( حماضرة 17باملقارنة مع )م 2019لعام ( حماضرة 91)بلغت عدد احملاضرات والدورات الداخلية 
o  تدريبية.دورة  1500 اإللكرتونية(مالذ  )أكادمييةجتاوز إجتياز الدورات التدريبية من خالل 
o  ذات العالقة وذلك لتسهيل إجراءات العمل اليومية اخلاصة باملوارد البشرية يف  واألنظمةمبا ال يتعارض مع اللوائح الداخلية  واإلجراءاتحتديث السياسات

 الداخلي.النظام 
o  من الطلبات اخلاصة باملوظفني عن طريق النظام الداخلي للدارة 90حتويل لبشرية خلفض التعامالت الورقية و النظام الداخلي للموارد ا وتطويرحتديث %

 إلكرتوين.بشكل 
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 البشرية:لموارد ا
o  إلكرتوين.% 100العمل على تطوير النظام الداخلي إلدارة املوارد البشرية وحتويله 
o  رفع نسبة السعودة 
o جلميع املوظفني حرتافيةرفع معدل الشهادات اإل  
o  احملاضرات الداخلية عدد الدورات التأمينية الفنية و رفع 
o خاصة(.دورة  250إىل وصلت  )حيثجلميع املوظفني  رهاباإلموال ومكافحة د الدورات اخلاصة مبكافحة غسل األزيادة عد 
o  بالشركة.نضمام هتيئة حلديثي اإلبرامج 

 
  المدينة:اإلئتمان والحسابات 

o (.إنشاء إدارة اإلئتمان )التحصيل واملتابعة والتحكم واإلدارة 
o  واإلجراءات.حتديث السياسات 
o حتصيلها.الديون املشكوك يف  ضالعمل على عمليات التحصيل وختفي 

 
  التأمينية:الخدمات 

o  املتوازنة.متابعة النمو التشغيلي والرحبية 
o  الذاتية(.فرع اخلدمات  الذاتية،جهاز اخلدمة  اإللكرتوين،التطبيق  الشركة، )موقعتقدمي خدمات جديدة ومتنوعة من خالل اخلدمات اإللكرتونية  
o  إلكرتونياً.قدمي املطالبات الطبية ت ةوذلك بإضافة خدم دماتاخلحتسني 
o  الشركة.يف موقع إطالق منصة مالذ اإللكرتونية للخدمات الطبية 
o  الطبية.إطالق تطبيق إلكرتوين للخدمات 
o م. 2020ستهداف املزيد من النمو املتوازن لعام إ 
o املستويات.على كافة باخلدمات التقنية  االرتقاء 
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o  تأمني ضمان البناء( مت أخذ موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي على منتج التأمني اهلندسي اجلديد وهوCWI إذ يعترب هذا املنتج األول على مستوى )
 اململكة.وذلك استجابًة إلحتياجات سوق اإلسكان يف  Munich Reاململكة العربية السعودية حيث مت تطوير هذا املنتج بالتعاون مع شركة 

o فتتاح أول فرع إلكرتوين يف اململكة والذي يقدم خدمات إلكرتونيةإ. 
o  العريب(.البنك  الرياض،بنك  البالد، )بنكالبنوك وتقدمي اخلدمة التأمينية لعدد من التعاقد 
o وكذلك مع عدد من البنوك لتقدمي اخلدمة التأمينية  فرسان( )برنامجاجلوية السعودية من خالل  من اخلطوطكل   معمن مبدأ الشراكات اإلسرتاتيجية  التعاقد

 .سامبا( لالستثمار،السعودي  )البنكلعمالئهم 
o  الغري.ألفراد للشامل وضد تأمني املركبات ل وذلك ملبيعاتاإللكرتونية يف اململكة العربية السعودية  منصات التأمنيمجيع يف الفعالة للبيع املشاركة 
o موقعت اإللكرتونية مبيعات السفر من خالل اخلدما( ،جهاز اخلدمة الذاتية  اإللكرتوين، مالذ تطبيق الشركةKIOSK.) 
o  التأمني.وسطاء مجيع والتعاقد مع توسع الالعمل على 

 
  والدعائية:الحمالت اإلعالنية  

o  وكان من أحد أهدافها رفع مستوى الوعي التأميين باإلضافة إىل تعريف  م، 2019شاركت مالذ للتأمني يف عدة محالت إعالنية وتسويقية خالل عام
  الشركة.وتسويق منتجات وخدمات 

o    إعالنية يف  ولوحات االجتماعي،ملالذ للتأمني يف عدة قنوات خمتلفة من إعالنات مدفوعة يف خمتلف وسائل التواصل  والتسويقيةكانت احلمالت اإلعالنية
ومن خالل اإلعالنات املدفوعة عن طريق احملطات اإلذاعية السعودية باإلضافة إىل التواجد يف عدد من املراكز التجارية النشطة من خالل  متعددة،مناطق 

  اإللكرتونية.ذ وضع منصات تعريفية وتوعوية واليت هتدف إىل رفع الوعي مبستوى خدمات مال
o  ركة من خالل تقديـم عروض وخصومات على منتجات التأمني يف املناسبات احمللية مثل اليوم الوطين سم الشإمالذ للتأميـن إىل ترويــج ونشر كما حترص

 املناسبـات.من  وغريهاموسم الريـاض واألعياد  السعودي،
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  المعارض:تفاصيل المشاركات في  

وكان من أبـرز أهداف املشاركة تعريف الـــزوار ورفع مستوى وعيهم مبنتجات وخدمات مالذ  م، 2019عام متنوعة على مستوى مناطق اململكة خالل الـ شاركت مالذ للتأمني يف معارض
 كالتايل:حيث متت املشاركة   اإللكرتونية،

 بالرياض.يف جامعة امللك سعود  معرض حكايات -
 جدة.ض اكسس للسيارات الفاخرة يف معر  -
 الشرقية.معرض مستلزمات السيارات للمرأة يف املنطقة  -
رض اوصاحبت هذه املشاركات تقدمي عروض وخصومات لـزوار املع جدة،عرض السيارات السعودي الدويل يف منطقة مكانت يف م  2019ذ للتأمني خالل العام مشاركات مالوآخر  -

  اإللكرتونية.ولـمستخدمـي خدمات مالذ للتأمني 

 المساهمين:معلومات 

% من إمجايل ملكية 26.9الشركات واملؤسسات ما نسبته  استثماراتمثلت  م، 31/12/2019مساهم بتاريخ  21,309وصل عدد مسامهي شركة مالذ للتأمني التعاوين إىل  -
 %.73.1الفردية ما نسبته  االستثماراتفيما مثلت  األسهم،

 الشركة:عمال بلية ألالتوقعات المستق

 جهاز اخلدمة الذاتية وأيضاً فرع اخلدمة الذاتية" اجلوال،تطبيق  اإللكرتوين،"املوقع  املختلفة العمليات التشغيلية من خالل املنصات اإللكرتونية تطوير -
 االكتتاب.درات واملهارات الفنية ومهارات تطوير الق -
 العمالء.القائمة على تطوير منتجات التأمني خلدمة  االبتكارتطوير ثقافة  -
 رضاهم.قياس مستوى حتسني خدمة العمالء و  -
 املعلومات.يف جمال تكنولوجيا  والتطويرالتحسني مواصلة  -
 الشركة.يف بناء وتأهيل موظفي  االهتماممواصلة  -
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 النظامية:لعقوبات ا .7

 م. 2019لعام على الشركة  ةعقوبات نظامي دال يوج

 
 المستقبلية:ستراتيجية الشركة والتطلعات إ .8

 
  كما يقوم جملس اإلدارة  القادمة،سرتاتيجية وخطة العمل الرئيسية للشركة وما حتقق منها هذا العام واملتطلع من هذه اإلسرتاتيجية خالل السنوات مبراجعة دورية لل جملس اإلدارةيقوم 

 شراف على تنفيذ املشاريع املتفق عليهاباإلوتقوم إدارة املشاريع اإلسرتاتيجية  املوضوعة،طالع على تطورات العمل ومقارنة اإلجنازات باألهداف ي باإلبشكل دور  وجلانه املختصة
  باإلضافة إىل حتقيق أرباح من عمليات التأمني مع  السعودية،لتكون شركة التأمني املفضلة يف اململكة العربية جلميع املنتجات هتدف إسرتاتيجية الشركة إىل التميز يف خدمات تأمني

حيث حترص الشركة على تقدمي منتجاهتا التأمينية  املختلفة،ضمان منو مطرد للحفاظ على حمفظة تأمينية متوازنة وموزعة على شرائح السوق املتنوعة واإلستمرار يف تقدمي أنواع التأمني 
 التأمني.عمالء والوسطاء يف سوق بكل شفافية مدعومة حبماية متكاملة جلميع ال

 تتطلع الشركة إىل احلصول على عقود مع شركات كبرية لتقدمي خدمات التأمني جلميع منتجات التأمني 
 ىل دعم املركز املايل هلا وذلك من خالل تعزيز هامش املالءة املالية للشركة مبا يتوافق مع اللوائح النظاميةهتدف الشركة بإستمرار إ 

 :البيع اإللكرتوين من خالل تطوير

 .منصات التأمني اإللكرتوين للوسطاء -
 .اإللكرتوين موقع الشركة -
 .تطبيق اجلوال -
 جهاز اخلدمة الذاتية. -
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 :اإلفصاح حسب اللوائح النظامية .9

 :الئحة حوكمة الشركات

تتماشى هذه الالئحة يف جمملها مع الئحة احلوكمة الصادرة عن كما   ،الشركة أداءليت تنظم قامت الشركة بتحديث الئحة حوكمة الشركات اخلاصة هبا واليت حتدد القواعد واملعايري ا
  .اجلمعية العامة ملسامهي الشركة عتماد هذه الالئحة منإحيث مت  ،ستثمارادر عن وزارة التجارة واإلمؤسسة النقد والالئحة الصادرة عن هيئة السوق املالية ونظام الشركات الص

 :طبق وأسباب ذلكحوكمة الشركات وما لم ي   الئحةمن أحكام  تم تطبيقه ما

 :ستثناء التاليالواردة في الئحة حوكمة الشركات بتقر الشركة بتطبيق جميع األحكام ا

 مالحظات األسباب مدى التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة

املادة العشرون: عوارض 
 اإلستقالل

أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة يف عضوية  
   مطبقة .جملس إدارة الشركة

املادة التاسعة والثالثون: 
 التدريب

وضع اآلليات الالزمة حلصول كل من أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
ومعارفهم يف على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراهتم 

 .اجملاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة
 غري ملزمة –سرتشادية إاملادة   مطبقة

املادة احلادية واألربعون: 
 التقييم 

على اقرتاح جلنة الرتشيحات واملكافآت اآلليات  اً أ( يضع جملس اإلدارة بناء 
اجمللس وأعضائه وجلانه واإلدارة التنفيذية سنويًا وذلك من  الالزمة لتقييم آداء

خالل مؤشرات قياس آداء مناسبة ترتبط مبدى حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية 
للشركة وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغريها على أن حتدد 

 .شركةقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الإجوانب القوة والضعف و 

 غري ملزمة –سرتشادية إاملادة   غري مطبقة

  
هـ( يتخذ جملس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية    

 .خمتصة آلدائه كل ثالث سنوات
 غري ملزمة –سرتشادية إاملادة   غري مطبقة
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 املادة اخلامسة
والثمانون: حتفيز 

 العاملني

تشكيل جلان أو عقد ورش عمل متخصصة للستماع إىل آراء العاملني يف  /1
  مطبقة  .الشركة ومناقشتهم يف املسائل واملوضوعات حمل القرارات املهمة

برامج منح العاملني أسهماً يف الشركة أو نصيباً من األرباح اليت حتققها  /2 غري ملزمة –سرتشادية إاملادة 
  غري مطبقة .وتأسيس صندوق مستقل للنفاق على تلك الربامج ،وبرامج التقاعد

  غري مطبقة .جتماعية للعاملني يف الشركةإإنشاء مؤسسات  /3

املادة السابعة 
والثمانون: املسؤولية 

 اإلجتماعية

سياسة تكفل  - قرتاح من جملس اإلدارةإعلى  اً بناء –ع اجلمعية العامة العادية تض
بغرض تطوير  ،ااف اليت يصبو اجملتمع إىل حتقيقهبني أهدافها واألهدإقامة التوازن 

 .األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع
 غري ملزمة –سرتشادية إاملادة   غري مطبقة

املادة الثامنة والثمانون: 
مبادرات العمل 

 اإلجتماعي 

الشركة مبا تقدمه من مبادرات يف العمل  وضع مؤشرات قياس تربط آداء /1
 .ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه ،اإلجتماعي

 غري ملزمة –سرتشادية إاملادة   غري مطبقة
اإلفصاح عن أهداف املسئولية اإلجتماعية اليت تتبناها الشركة للعاملني فيها  /2

 .وتوعيتهم وتثقيفهم هبا
اإلفصاح عن خطط حتقيق املسئولية اإلجتماعية يف التقارير الدورية ذات  /3

 .الصلة بأنشطة الشركة
 .ية للمجتمع للتعريف باملسؤولية اإلجتماعية للشركةو وضع برامج توع /4

املادة اخلامسة 
والتسعون: تشكيل جلنة 

 حوكمة الشركات 

فعليه أن يفوض  ،حبوكمة الشركاتيف حال تشكيل جملس اإلدارة جلنة خمتصة 
 ،إليها اإلختصاصات املقررة مبوجب املادة الرابعة والتسعني من هذه الالئحة

وتزويد  ،وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات احلوكمة
 جملس اإلدارة سنوياً على األقل بالتقارير والتوصيات اليت تتوصل إليها

 غري ملزمة –ية سرتشادإاملادة   غري مطبقة
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 لشركة:اإدارة تشكيل مجلس  .10

تعكس  أنوجيب  ،اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات تنتخبهم إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتولـى ،( من النظام األساسي للشركة15حبسب املادة )
من ذلك ويستثىن  ،ثلث أعضاء اجمللس أيهما أكثر عضاء اجمللس املستقلني عن عضوين أوويف مجيع األحوال الجيوز أن يقل عدد أ ،تقلنيتركيبة جملس اإلدارة متثياًل مناسبًا من األعضاء املس

 .ستثمار بتأسيس الشركةاريخ شهر قرار وزارة التجارة واإلثالث سنوات تبدأ من ت (3ملدة ال تتجاوز ) األول والذي كان دارةاإلعضاء جملس أل اجلمعية التأسيسية نيتعي
املوافق  هـ 11/08/1440جتماع اجلمعية العمومية العامة العادية بتاريخ وملدة ثالثة سنوات يف إم 2019بريل أ 16واليت تبدأ إعتبارًا من للدورة الرابعة نتخاب جملس إدارة إوقد مت 

 :نتخاب األعضاء التالية أمسائهم وهمحيث مت إ ،ملكة العربية السعوديةوقد مت تزويد مجيع األعضاء باللوائح واألنظمة املتعلقة بالشركة واملعمول هبا يف امل ،م 16/04/2019

 م
 أسم العضو

 تصنيف العضوية
 تنفيذي غري تنفيذي مستقل

     ممدوح بن سعود الشرهان أ. 1
     بن ناصر اهلواوي أ.سلمان 2
     أ.باسم بن عبداهلل السلوم 3
     أ.عمرو بن عبدالرزاق النمري 4
     أ.عمرو بن عبداهلل بن شلهوب 5
     أ.فواز بن عبدالرمحن احلجي 6
     أ.حممد بن علي العماري 7
     أ.عبد احملسن بن حممد الصاحل 8
     أ.بدر بن علي العلي 9

 .م2019 أبريل 16جملس اإلدارة للدورة احلالية وجلنة املراجعة من قبل اجلمعية العامة العادية بتاريخ *مت انتخاب أعضاء 
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 :الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة .11

يتوىل جملس إدارة الشركة مجيع الصالحيات والسلطات  ،اجلمعية العامة ختصاصاتمع مراعاة إو  (30واملادة  22ادة وامل 21على الئحة احلوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية )املادة  اً ستنادإ
وعلى اجمللس جتنب إصدار تفويضات عامة أو غري  ،وتظل املسئولية النهائية عن الشركة على اجمللس حىت وإن شكل جلاناً أو فوض جهات أو أفراداً آخرين للقيام ببعض أعماله ،الالزمة إلدارهتا

  :ارس جملس اإلدارة الوظائف التاليةوميُ  ،حمددة املدة

 سرتاتيجيةكة ووضع األهداف وصياغة اخلطط اإلسرتاتيجية للشر القيادة اإل. 
 واملراجعة الدورية  ،شراف على النفقات الرأمسالية الرئيسية ومتلك األصول فيهاواإل ،كل الرأمسايل األمثل للشركةة وحتديد اهلييسرتاتيجية والعمليات الرئيساإلشراف على تنفيذ اخلطط اإل

 .عتمادهاإو  التنظيمية والوظيفية يف الشركةللهياكل 
 اإلجراءات الرئيسية ومراجعتها وحتديثها بصفة منتظمةو  املوافقة على السياسات. 
 فعاليتهو  مراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءتهو  وضع. 
 م املخاطر وإدارهتا ومراقبتها بصورة مستمرةمراقبة نظام إدارة املخاطر بالشركة لتقييو  وضع. 
 للعمل وميلك املهارات املطلوبة والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة إلحالل بديل مناسب يكون مؤهالً  ،ة )عند احلاجة(يإختيار وتغيري املوظفني التنفيذيني يف املراكز الرئيس. 
 داء اليت حيددها اجمللسالشركة مقارنة بأهداف اآل داءبة آاإلشراف على اإلدارة العليا ومراق. 
 التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات املالية ومالءمة آلية اإلفصاح. 
 ضمان محاية مصاحل املؤمن هلم يف مجيع األوقات. 
 العالقة يف مجيع األوقات لتزام باألنظمة واللوائح ذات احلوكمة بالشركة والتأكد من اإلرتقاء مبستوى ومعايرياإل. 
 عتماد معايري أخالقية عاليةتعزيز ثقافة احلوكمة يف الشركة وإ. 
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 :"والخبرات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان "الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت .12

تصنيف العضوية /  سماإل  
 اللجان

 الخبرات
 المؤهالت 

 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

1 
أ.ممدوح بن سعود 

 الشرهان

رئيس مجلس 
 دارة مستقل/اإل

رئيس مجلس 
دارة / رئيس اإل

اللجنة التنفيذية / 
عضو لجنة 
الترشيحات 
 والمكافآت

 الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية

شركة مالذ للتأمني  دارة يفجملس اإل رئيس
 التعاوين

للصيانة وإدارة  الشركة السعودية الكورية
  املمتلكات

           لشركة العقارية السعودية للبنية التحتيةا
 شركة بداية للتمويل العقاري

                      مدير عام املالية يف الشركة العقارية السعودية
ستثمارات مساعد األمني العام لصندوق اإل

خبري متويل يف                            العامة
 لصندوق السعودي للتنمية ا

مساعد مستشار مايل يف صندوق التنمية 
مستشار يف                        الصناعية

خصائي أول أستثمارات العامة صندوق اإل
                         متويل يف الصندوق السعودي للتنمية

حملل مايل يف الصندوق السعودي للتنمية 
حماسب يف شركة                      الصناعية

 الكهرباء السعودية
 

الواليات  - ماجستري العلوم املالية
  املتحدة االمريكية

معهد  - دارة املصرفيةماجستري اإل
بكالوريوس                 االدارة
 جامعة امللك سعود - حماسبة

2 
أ. سلمان بن ناصر 

 الهواوي

نائب مستقل/ 
رئيس جملس اإلدارة 

رئيس جلنة  /

مني أشركة مالذ للتجملس إدارة  نائب رئيس
 التعاوين

عضو جملس إدارة الشركة السعودية 
 للصناعات املتطورة

مدير عالقات املستثمرين  :شركة املراعي
  للمجموعة

بكالوريوس علوم إدارية ختصص 
 جامعة امللك سعود حماسبة
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املخاطر /عضو جلنة 
 ستثماراإل

   

مرخص من مقام وزارة  مستشار ما يل
 ستثمارالتجارة واإل

مدير شعبة  :جمموعة االتصاالت السعودية
القوائم املالية للمجموعة باإلدارة العامة للمراقبة 

 املالية للمجموعة

مسؤول  :شركة السوق املالية السعودية تداول
    تقارير مالية وموازنة

 أخصائي حماسبة :تصاالت السعوديةشركة اإل

مساعد  :صندوق التنمية الصناعية السعودي
 مدقق وحملل مايل

متدرب  :اسبني القانوننياهليئة السعودية للمح
ملدة  متفرغ متفرغ ملدة شهرين ومتدرب غري

 ثالثة أشهر

3 
أ. فواز بن 

 عبدالرحمن الحجي

تنفيذي / الرئيس 
التنفيذي والعضو 
المنتدب/ عضو 
اللجنة التنفيذية / 

عضو لجنة 
 اإلستثمار

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لشركة 
 مالذ للتأمني 

نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ" اللجنة 
 "العامة ملدراء العموم لشركات التأمني 

عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت يف شركة 
 تداوي السعودية للرعاية الصحية

نائب الرئيس التنفيذي لتأمني املركبات يف  
                              شركة التعاونية للتأمني

ائب الرئيس التنفيذي لتأمني املركبات يف شركة ن
 مالذ للتأمني التعاوين 

                                    الفرعية لتأمني املركبات يف اململكة رئيس اللجنة
    عضو يف اللجنة التنفيذية للتأمني يف اململكة

 حاصل على املاجستري التنفيذي
يف اإلدارة ختصص خدمات مالية 
وتأمني من جامعة سانت غالون 

 يف سويسرا 

بكالوريوس إدارة األعمال من 
 جامعة امللك فيصل 
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حتاد التأمني إعضو اللجنة الفنية للتأمني يف 
 اخلليجي

حاصل على الزمالة األمريكية يف  
الطيب  -التأمني على احلياة 

والكثري من الشهادات املهنية 
العديد  - واألكادميية يف التأمني

من الدورات اإلدارية التنفيذية 
 املتخصصة بأكرب اجلامعات

 واملعاهد العاملية.

4 
أ.محمد علي 

 العماري
غير تنفيذي /عضو 

 مجلس اإلدارة
مني أجملس إدارة شركة مالذ للت عضو

 التعاوين

 

مساك أدارة العضو املنتدب شركة رئيس جملس اإل
 تبوك

أمني شركة مالذ للت ،دارةجملس اإل نائب رئيس
 التعاوين

دارة شركة وجيف خلدمات رئيس جملس اإل
 منيأوساطة الت

 مسنت تبوكأدارة شركة نائب رئيس جملس اإل

دارة والعضو املنتدب شركة رئيس جملس اإل
 املنتجات الغذائية

 شركة املنتجات الغذائية املدير العام

  بكالوريوس يف الفيزياء والرياضيات
                                    جامعة امللك سعود كلية العلوم

 - دارةعمال البنوك واإلأ دورة يف
 ،بنك تشيس منهاتن , نيويورك

  الواليات املتحدة
العديد من دورات وندوات يف 

 داريةاجملاالت املصرفية واإل
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 غذائيةنائب املدير العام شركة املنتجات ال

مستشارون )املدير العام وجيف للتجارة 
 (ووسطاء تأمني

 الشركة العقارية السعودية ،املدير العام

 ،مساعد املدير العام للشؤون املصرفية احمللية
 دارة العامة لبنك الرياضاإل

 قليمي لبنك الرياض باملنطقة الشرقيةاملدير اإل

قليمي لبنك الرياض باملنطقة نائب املدير اإل
 الشرقية

ليمي لبنك الرياض باملنطقة قمساعد املدير اإل
 الوسطى

مدير مشاريع صندوق التنمية الصناعية 
 السعودي

جامعة امللك  ،كلية العلوم  ،معيد بقسم الفيزياء
 سعود

5 
أ. عبدالمحسن بن 

 محمد الصالح

غير تنفيذي/ رئيس 
لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

مؤسس وعضو جملس إدارة ورئيس جلنة 
 مالذ للتأمنيكة الرتشيحات واملكافآت شر 

  ٢٠٠٧منذ ابريل  -التعاوين 

رئيس جملس إدارة الشركة السعودية للصادرات 
                      ٢٠١٦يونيه  – ٢٠٠٧ابريل  -الصناعية 

إدارة األعمال  بكالريوس
جامعة وتيري،  -قتصاد واإل
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مؤسس وعضو جملس إدارة شركة فالكم 
 - للخدمات املالية وعضو اللجنة التنفيذية

                        ٢٠١٥منذ يناير 
رئيس جلنة املخاطر بشركة فالكم للخدمات 

             2018منذ نوفمرب  – املالية
مصادر رئيس جملس إدارة ومالك شركة 

  القابضة

عضو جملس إدارة شركة املخازن واخلدمات 
                      ٢٠١٦يونيه  – ٢٠٠٨أكتوبر  -املساندة 

رئيس جملس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة 
                    ديسمرب –٢٠٠٩نوفمرب  -فيبكو( والتغليف )

 -عضو جملس إدارة بنك باركليز السعودية 
-- ٢٠١٤أغسطس  –٢٠١١ديسمرب 
عضو جملس إدارة                     ٢٠١٥

 –شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو( 
                                            ٢٠٠٩وحىت نوفمرب  ١٩٩٠نوفمرب 

من  –مستشار البنك السعودي األمريكي 
عضو                ١٩٩٩وحىت  ١٩٨٠

ية املشرتكة للتعاون اللجنة السعودية األمريك
  االقتصادي

 ٢٠٠٠سييت بنك السعودية نائب الرئيس بنك 
– ٢٠٠٢  

رئيس قسم اخلدمات املصرفية اخلاصة بنك 
 ٢٠٠٤ -٢٠٠٢سييت بنك السعودية 

الواليات املتحدة  -كاليفورنيا 
 ١٩٦٧األمريكية 

 

 

6 
أ.باسم بن عبداهلل 

 السلوم

 مستقل
رئيس جلنة  

 ستثماراإل

للتامني جملس إدارة شركة مالذ  عضو-
عضو  – ستثماررئيس جلنة اإل –التعاوين 

شغل عدداً من املناصب يف القطاع احلكومي 
ل وكيال حملافظ اهليئة العامة واخلاص حيث عم

شهادة البكالوريوس لغات وترمجة 
حممد بن سعود  من جامعة اإلمام

حصل على درجة  ،يف الرياض
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 عضو جلنة املخاطر
عضو جلنة 
الرتشيحات 
 واملكافآت

جلنة املخاطر / عضو جلنة الرتشيحات 
                          واملكافآت

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب شركة -
                  شور العاملية للتقنية اململكة العربية السعودية

عضو جملس إدارة شركة بن يعال للصرافة -
 )شركة تضامنية(

ت وتقنية تصاالالوطنية لل عضو اللجنة-
 املعلومات

رئيس جملس املديرين شركة شور -
 للمدفوعات

وعضو جملس هيئة تنمية الصادرات  ستثمارلل
   السعودية

عمل نائباً لرئيس الطريان املدين لشؤون 
التنفيذية  االتصال املؤسسي ورئيس اللجنة

  .للمؤمتر الوزاري للطريان املدين

القطاع اخلاص، بشركة موبايلي  يف  عمل
تصاالت اليت توىل هبا إدارة التسويق الرقمي لل

كما عمل يف شركة اجملموعة السعودية لألحباث 
 والتسويق حيث توىل إدارة شركة منو مليت ميديا

ستشارات تقنية إاملاجستري يف 
املعلومات من جامعة كنت 

باململكة املتحدة حصل على 
املاجستري التنفيذي من جامعة 

حاصل على  هارفرد األمريكية،
شهادات تنفيذية وشهادات 
ختصصية من كلية أكسفورد 

 .قتصادللألعمال وكلية لندن ل

7 
عبدالرزاق  أ.عمرو

 النمري

مستقل / عضو 
           دارة/مجلس اإل

رئيس لجنة 
   المراجعة

دارة يف شركة مالذ للتأمني عضو جملس اإل
 التعاوين

     
ون املالية يف شركة الرئيس التنفيذي للشؤ 

 إدارة وتطوير مركز امللك عبداهلل املايل

                               رئيس الشؤون املالية يف شركة التعاونية للتأمني
مدير العمليات املالية يف شركة يب أية أي 

  -سيستمز

عضو اللجنة املالية التابعة للجنة التأمني 
التنفيذية حتت إشراف مؤسسة النقد العريب 

 السعودي

بكالوريوس حماسبة يف جامعة 
 امللك عبدالعزيز

8 
أ.بدر بن علي 

 العلي

غير تنفيذي/ عضو 
اللجنة التنفيذية/ 

عضو لجنة 

ة يف شركة مالذ للتأمني دار عضو جملس اإل
  التعاوين

 مستشار يف الشركة الوطنية للسكان

                         الرئيس التنفيذي يف شركة جنم خلدمات التأمني
 مستشار يف مؤوسسة النقد العريب السعودي

 اسرتاليا - عمالأدارة إماجستري 
 

يل آبكالوريوس علوم حاسب 
 مريكيةالواليات املتحدة األ
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الترشيحات 
 والمكافآت

9 
أ.عمرو بن عبداهلل 

 بن شلهوب

مستقل/ عضو 
اللجنة التنفيذية/ 

عضو لجنة 
اإلستثمار/ عضو 

 لجنة المخاطر

عضو جملس اإلدارة يف شركة مالذ للتأمني 
 التعاوين

مدير وحدة مبيعات األفراد يف شركة اليانز 
مدير               السعودي الفرنسي للتأمني

           عام يف شركة وعد خلدمات وكالة التأمني
           راد يف شركة أمانة للتأمنيفمدير مبيعات األ

مدير منتج أول يف شركة بنك الرياض لوكالة 
ائب مدير ن                           التأمني

املنطقة الوسطى للمكاتب التنفيذية يف شركة 
 الطريان املدين القابضة

 - عمالأدارة إبكالوريوس 
 ريكيةمالواليات املتحدة األ

أ.صالح بن عبد  10
 الرحمن السماعيل

عضو مستقل في 
من  لجنة المراجعة

خارج مجلس إدارة 
شركة مالذ للتأمين 

 التعاوني

 البنك العريب الوطينعضو جلنة املراجعة يف 

 

عضو جلنة املراجعة يف الشركة الكيميائية 
 السعودية

وزير )* مدير عام الشؤون املالية واإلدارية 
باألمانة العامة جمللس التعاون لدول  ، (مفوض

 اخلليج العريب

* شغل عدة مناصب يف معهد اإلدارة العامة 
مدير الشؤون املالية و  إبتداًء من حماسب

وصوالً إىل مساعد مدير عام واملوظفني 
باإلضافة إىل املشاركة يف تدريس عدد  ،التدريب

من املواد إضافة إىل اإلشراف على البحوث 
 التدريبية املتخصصة

يف  ،*عضو جملس إدارة ورئيس جلنة املراجعة
 إعادة التأمني.و  شركة سند للتأمني

*بكالوريوس يف اإلدارة وختصص 
 فرعي احملاسبة

 –*ماجستري إدارة األعمال 
 الواليات املتحدة األمريكية

عضو اهليئة السعودية  *
للمحاسبني القانونيني 

SOCPA 

 احملاسبة السعوديةعضو مجعية *

زميل اجملمع العريب للمحاسبني  *
 القانونيني
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غري )* عضو جلنة املراجعة يف شركة تبادل 
 (مدرجة

ة املراجعة يف السعودي الفرنسي * عضو جلن
 كابيتال

* عضو جلنة إعداد معايري املراجعة 
 .SOCPA،الداخلية

 * رئيس جلنة املراجعة يف الشركة الدوائية

 * عضو جلنة املراجعة يف شركة سالك

 * عضو جلنة املراجعة يف شركة امسنت اجلنوبية

 لشركة اإلحساء للتنمية ،عضو جلنة املراجعة*

للشركة السعودية  ،املراجعة * رئيس جلنة
 للخطوط احلديدية

جلنة النظر يف املخالفات اإلستثمارية * عضو 
 للهيئة العامة للستثمار

 هيئة احملاسبة اخلليجية ،* عضو جملس إدارة

 لشركة تسويق األطعمةو املنتدب * العض
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شركة التقنية العالية ألنظمة  * رئيس جملس إدارة
 احلاسب اآليل

اجلمعية السعودية  إدارة* عضو جملس 
 للمحاسبة

*عضو جملس األمانة العامة جمللس التعاون، 
 رئيس جملس نادي جملس التعاون.

 

11 
أ.سعد بن سعود 

 الطيار

عضو مستقل في 
من  لجنة المراجعة

خارج مجلس إدارة 
شركة مالذ للتأمين 

 التعاوني

نائب املدير العام للهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للشؤون 

 املالية 

يف البنك  ةارير املاليعام للتقمساعد مدير 
 ستثمارالسعودي لل

 املراقب املايل يف شركة التعاونية للتأمني 

مدير التقارير املالية والنظامية يف شركة الراجحي 
 املصرفية

مدير عام مايل يف الشركة الوطنية للخدمات 
 اجلوية

بكالوريوس حماسبة من جامعة 
 امللك سعود

ادليد ماجستري حماسبة من جامعة 
 )اسرتاليا(
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 :اإلدارة التنفيذية .13

 :تتكون اإلدارة التنفيذية للشركة من جمموعة مميزة من ذوي املؤهالت واخلربات يف جمال التأمني وهم

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم  

والعضو  الرئيس التنفيذي أ.فواز عبد الرحمن الحجي 1
 املنتدب

تأمني السيارات يف  – الرئيس التنفيذي* نائب 
ماجستري يف إدارة األعمال  شركة مالذ

 من جامعة سانت غالون

أكثر من إثنا خربة 
عشرون عاماً يف جمال و 

تأمني السيارات يف  – الرئيس التنفيذي* نائب  التأمني
 شركة التعاونية

التنفيذي ول للرئيس النائب األ أ.رامي عمر الحوشان 2
 املبيعاتو  للتسويق –

ماجستري يف إدارة األعمال  احلسابات الرئيسية –* مدير 
 من جامعة األمري سلطان

خربة أكثر من ستة عشر 
–عاماً يف جمال التأمني 

احلسابات الرئيسية 
 والتسويق.

 أ.طارق صالح الغامدي  3
ول للرئيس التنفيذي النائب األ

تأمني و  لتأمني املمتلكات –
 احلوادث 

 دارةمعهد اإل – دبلوم تأمني عالقات الوسطاء –* مدير تنفيذي 
خربة مخس وعشرون عاماً 

 يف جمال التأمني

التأمني  –مدير تنفيذي  أ.أحمد بسام الحريري 4
ماجستري يف إدارة األعمال  التطويرو  * رئيس قسم البحث الصحي واحلياة للمجموعات

 التنفيذية من لندن

 أكثر من ستة عشرخربة 
عاماً يف جمال التأمني 

 الصحي

بكالوريوس يف احملاسبة من  حتليل النظم –* رئيس جمموعة  تقنية املعلومات –مدير عام  أ.خالد مصطفى عارف  5
 جامعة اإلسكندرية

خربة سبعة وعشرون عاماً 
 يف جمال تقنية املعلومات
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 :هايوالسابقة أو من مدير الحالية أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها  .14

  :ومن ذلك نرفق بياناً باجلدول التايل بأمساء أعضاء جملس اإلدارة الذين يرتبطون بإدارة شركات أخرى

  

 سم العضو إ

 السابقة  الحالية 

  

أمساء الشركات اليت 
يكون عضو جملس 

اإلدارة عضواً يف جمالس 
إدارهتا احلالية أو من 

 مديريها

داخل / خارج 
اململكة العربية 

 السعودية 

الكيان القانوين 
 العالقة للشركة 

أمساء الشركات اليت 
عضو جملس  يشرتك
جمالس يف عضواً اإلدارة 

إدارهتا السابقة أو من 
 مديريها

داخل / خارج 
اململكة العربية 

 السعودية 

الكيان القانوين 
 العالقة للشركة 

1 
أ.ممدوح بن سعود 

 الشرهان

شركة مالذ للتأمني 
 التعاوين

رئيس جملس  مسامهة عامة داخل اململكة
 اإلدارة

    

عضو جملس  مسامهة عامة داخل اململكة إمسنت حائل
     دارةاإل

السعودية الكورية 
 للصيانة

ذات مسئولية  داخل اململكة
 حمدودة

عضو جملس 
 دارةاإل

    

العقارية السعودية للبنية 
 التحتية

عضو جلنة  مقفلةمسامهة  داخل اململكة
     املراجعة

2 
أ.سلمان بن ناصر 

 الهواوي
شركة مالذ للتأمين 

 التعاوني
 داخل اململكة

نائب رئيس جملس  مسامهة عامة
س اإلدارة ورئـــــــــيــــــــ

جلـــنــــــــة املـــخــــــــاطـــر 
وعضــــــــــــــــــو جلــــنـــــــة 

 ستثماراإل

الشركة العقارية 
 السعودية

 مسامهة عامة داخل اململكة
جملس عضو 
وعضو إدارة 

 جلنة املراجعة
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الشركة السعودية 

 للصناعات المتطورة
 داخل اململكة

عضو مستقل  مسامهة عامة
مبجلس اإلدارة 

ورئيس جلنة 
 رتشيحاتال

ت وعضو آواملكاف
 ستثمارجلنة اإل

    

          

أ.حممد بن علي محيدان  3
 العماري

عضو جملس  مسامهة مقفلة  داخل اململكة ستثمارشركة وطن لل
 مسامهة مقفلة داخل اململكة شركة أمساك تبوك اإلدارة 

رئيس جملس 
اإلدارة 

والعضو 
 املنتدب

شركة وجيف خلدمات 
 داخل اململكه  ساطة التأمني و 

مسامهة مقفلة 
 مهن حرة –

رئيس جملس 
 اإلدارة 

شركة املنتجات الغذائية 
 مسامهة مدرجة داخل اململكة   (وفرة)

رئيس جملس 
اإلدارة 

والعضو 
 املنتدب 

نائب رئيس  مسامهة مدرجة داخل اململكة شركة أمسنت تبوك        
 جملس اإلدارة

عضو جملس  مسامهة مدرجة داخل اململكة  الشركة العاملية للتأمني        
 اإلدارة

شركة جازان للتنمية         
عضو جملس  مسامهة مدرجة داخل اململكة الزراعية 

 اإلدارة

شركة أوركس السعودية         
عضو جملس  مسامهة مقفلة داخل اململكة للتأجري التمويلي 

 اإلدارة 
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ستثمار شركة الباحة لل        
عضو جملس  مسامهة مدرجة داخل اململكة التنمية و 

 اإلدارة 

الشركة السعودية         
 للصادرات الصناعية 

داخل 
عضو جملس  مسامهة مدرجة اململكلة

 اإلدارة 

4 
أ.عبد احملسن بن حممد 

 عبد الرمحن الصاحل

شركة فالكم للخدمات 
عضو و  مؤسس غري مسامهة  داخل اململكة املالية

 جملس إدارة
شركة تصنيع مواد التعبئة 

جملس رئيس  غري مسامهة داخل اململكة والتغليف )فيبكو(
 إدارة

 رئيس جملس إدارة  غري مسامهة  داخل اململكة شركة مصادر القابضة
الشركة السعودية 

 مسامهة مدرجة  داخل اململكة للصادرات الصناعية
رئيس جملس 

 إدارة

عضو جملس  غري مسامهة داخل اململكة بنك باركليز السعودية        
 اإلدارة

اخلدمات شركة املخازن و         
 املساندة

عضو جملس  غري مسامهة داخل اململكة
 اإلدارة 

البنك السعودي         
 مستشار  مسامهة مدرجة  داخل اململكة األمريكي

 غري مسامهة داخل اململكة بنك سيتيبنك السعودية        

نائب الرئيس 
ورئيس قسم 

اخلدمات 
 املصرفية 

5 
أ.باسم بن عبداهلل 

 السلوم
مني أشركة مالذ للت

 مسامهة عامة داخل اململكة التعاوين

عضو جملس 
 اإلدارة

رئيس جلنة 
 ستثماراإل

داخل   شركة منو مليت ميديا
 اململكة

 

 

 

توىل ادارة 
 شركة
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عضو جلنة 
 املخاطر

عضو جلنة 
الرتشيحات 

 واملكافآت

 غري مسامهة

شركة شور العاملية  
 غري مسامهة  داخل اململكة للتقنية

الرئيس التنفيذي 
والعضو املنتدب 

لشركة شور 
 العاملية للتقنية

هيئة تنمية الصادرات  
 السعودية

داخل  
عضو جملس    جهه حكومية  اململكة

 إدارة

 شركة بن يعال للصرافة
داخل  

  اململكة
 غري مسامهة 

عضو جملس  
 إدارة

 ستثماراهليئة العامة لل
هيئة تنمية الصادرات 

 السعودية
 جهه حكومية داخل اململكة

وكيال حملافظ 
وعضو   اهليئة

 جملس

شركة شور املدفوعات 
 لتقنية املعلومات

 غري مسامهة داخل اململكة
رئيس جملس 

 املديرين

الطريان املدين لشؤون 
تصال املؤسسي اإل
لمؤمتر الوزاري للطريان ل

 املدين
 

 داخل اململكة

 

 غري مسامهة
نائباً لرئيس 

ورئيس اللجنة 
 التنفيذية

    
بيت الرياضة  شركة

 الفاحل 
 داخل اململكة

عضو جملس  مسامهة مغلقة
 دارةاإل

            

شركة مالذ للتأمني  6
عضو جملس  مسامهة عامة داخل اململكة التعاوين

رئيس الشؤون  مسامهة عامة داخل اململكة شركة التعاونية للتأمني اإلدارة
 املالية
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أ. عمرو بن عبدالرزاق 
 النمري

 غري مسامهة داخل اململكة الشركة الوطنية للسكان
مستشار يف 

الشركة الوطنية 
 للسكان

شركة يب أية أي 
 غري مسامهة داخل اململكة سيستمز

مدير 
العمليات 

 املالية

 غري مسامهة داخل اململكة شركة اجلميح للسيارات    
مراقب 

 التكاليف 

 مدير اخلزينة غري مسامهة داخل اململكة شركة ناس    

 أ.بدر بن علي العلي 7
عضو جملس  مسامهة عامة داخل اململكة شركة مالذ للتأمني

 اإلدارة
شركة جنم خلدمات 

الرئيس  مسامهة مغلقة داخل اململكة التأمني
 التنفيذي

        

8 
أ.عمرو بن عبداهلل بن 

 شلهوب

 مسامهة عامة داخل اململكة شركة مالذ للتأمني
عضو جملس 

     اإلدارة

شركة الطريان املدين 
 قابضة داخل اململكة القابضة

نائب مدير 
املنطقة الوسطى 

للمكاتب 
 التنفيذية

    

        

        

9         
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بن عبدالرحمن  أ. فواز
 الحجي

شركة مالذ للتأمني 
 مسامهة عامة داخل اململكة التعاوين

عضو جملس 
 اإلدارة

الرئيس التنفيذي 
 والعضو املنتدب

شركة مالذ للتأمني 
 مسامهة عامة داخل اململكة التعاوين

نائب الرئيس 
 –التنفيذي 

تأمني 
 السيارات 

شركة تداوي السعودية 
 للرعاية الصحية 

 مسامهة مقفلة داخل اململكة

عضو جملس إدارة 
جلنة  -

الرتشيحات 
 واملكافآت

شركة التعاونية للتأمني 
 التعاوين

 مسامهة عامة داخل اململكة

نائب الرئيس 
 –التنفيذي 

تأمني 
  السيارات

 

 :دائهاملحوظاتهم حيال الشركة وآبمقترحات المساهمين و  - وبخاصة غير التنفيذيين – من قبل مجلس اإلدارة إلحاطة األعضاء اإلجراءات المتخذة .15
  ويتم  ،املعلومات وافية ودقيقةتعمل الشركة على توفري مجيع املعلومات اليت متكن املسامهني من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه ودون متييز بينهم على أن تكون هذه

 .الطرق فعالية يف التواصل مع املسامهني كما تستخدم الشركة أكثر  ،يقة منتظمة ويف املواعيد احملددةبطر  حتديث هذه املعلومات
 عرض مصلحة الشركة للضررستفسارات مسامهيها كافة دون متييز بالقدر الذي ال يُ تزم الشركة باإلجابة على أسئلة وإتل. 
  ًسرتاتيجية للشركة ومصاحلها على الفهم املشرتك لألهداف اإليضمن جملس اإلدارة حتقيق تواصل بني الشركة واملسامهني ويكون مبنيا. 
 طالع بقية أعضاء جملس اإلدارة على آراء املسامهني ومناقشتها معهمس اإلدارة والرئيس التنفيذي على إيعمل رئيس جمل. 
 م 2019أي مقرتحات أو طلبات خارج نطاق املناقشات أثناء اجلمعيات العمومية للمسامهني واليت عقدت خالل العام  من املسامهني مل يستلم اجمللس. 
 اإلمييل " من خالل  إدارة شؤون املسامهني عن طريقستقبال مقرتحات ومالحظات املسامهني م إيتInvestor.relation@malath.com.sa". 

 
 
 
 
 
 

mailto:Investor.relation@malath.com.sa
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 :إجتماعات مجلس اإلدارة .16

 :سب ماهو مدون يف سجل احلضور باجلدول أدناهحبجتماعات إ (5مخسة ) 2019عقد جملس اإلدارة خالل عام 

 لإلجتماعات في الدورة السابقة(ستكمال إ/ الدورة الحالية ) الدورة السابقة  

  سم اإل  
   الخامس الرابع الثالث الثاني األول

26-03-
19 

21-04-
19 05-05-19 09-09-

19 
26-11-

19   

 مبارك بن عبد اهلل الخفرة 1
 حضر

 )السابق(
      

 عبيد بن عبداهلل الرشيد 2
 حضر

 )السابق(
      

 محمد بن صالح العذل 3
 مل حيضر

 )السابق(
      

 محمد بن عبدالعزيز النملة 4
 مل حيضر

 )السابق(
      

 حضر فواز بن محمد الفواز 5
       )السابق(

       حضر ارق بن عثمان العبد الجبارط 6
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 )السابق(

 مل حيضر حمد بن سليمان الحجيالنم 7
       )السابق(

8 
 حضر  ممدوح بن سعود الشرهان أ.

 )احلايل(

 حضر حضر حضر

  

9 
 حضر  أ.سلمان بن ناصر اهلواوي

 )احلايل(

 حضر حضر حضر

  

10 
 حضر  أ.باسم بن عبداهلل السلوم

 )احلايل(

 حضر حضر حضر

  

11 
 حضر  أ.عمرو بن عبدالرزاق النمري

 )احلايل(

 حضر حضر حضر

  

12 
 حضر  أ.عمرو بن عبداهلل بن شلهوب

 )احلايل(

 حضر حضر حضر

  

13 
 حضر  أ.فواز بن عبدالرمحن احلجي

 )احلايل(

 حضر حضر حضر
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14 

 حضر أ.حممد بن علي العماري

)السابق 
 واحلايل(

 حضر

)السابق 
 واحلايل(

**ضرمل حي  حضر حضر 

  

15 

 حضر أ.عبد احملسن بن حممد الصاحل

)السابق 
 واحلايل(

 حضر حضر حضر حضر

  

16 
 حضر  أ.بدر بن علي العلي

 )احلايل(

 حضر حضر حضر

  
 .م 2019أبريل  16*مت انتخاب أعضاء جملس اإلدارة للدورة احلالية من قبل اجلمعية العامة العادية بتاريخ 

 .رته اجلديدة للتعارف مع إدارات الشركةو د ** إجتماع تعريفي ألعضاء جملس اإلدارة يف

 .جتماعات اجمللس احلايلإو  جتماعات جملس اإلدارة السابقيُقصد هبا إ (السابق واحلايل) :*** تنويه

 

 :تشكيل لجان مجلس اإلدارة

 :لجنة المراجعة .17

 وجيوز هلا أن ،على سجالهتا ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية طالعوهلا يف سبيل ذلك حق اإل ،الشركة ختتص جلنة املراجعة باملراقبة على أعمال
 .إذا أعاق جملس اإلدارة عملها أوتعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة لعقد إجتماعتطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركة 
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 داخلية بالشركة لضمان فعاليتها يف تنفيذ أنشطتها والواجبات اليت حيددها جملس اإلدارةاإلشراف على إدارة املراجعة ال. 
 ها جمللس اإلدارةـرفع التوصيات بشأنو  مراجعة إجراءات التدقيق الداخلي وإعداد تقارير مكتوبة حول هذه املراجعة.  
  وإبداء أي مرئيات حوهلامراجعة خطة املراجعة املقدمة من املراجعني الداخليني واخلارجيني. 
 دراسة تقارير الرقابة النظامية أو املراقب النظامي ورفع التوصيات بشأهنا. 
 دارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأهنا جمللس االدارةمراجعة تقارير إ. 
 يما يتعلق بأي خمالفات تنظيمية أو اإلجراءات التصحيحية املطلوبة ورفع التوصيات بشأهنا جمللس اإلدارة.مراجعة مالحظات مؤسسة النقد واجلهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة ف 
 مراجعة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأهنا. 
  نشرهامع املراجعني اخلارجيني واإلدارة العليا بالشركة قبل  املراجعةغري والربع سنوية املراجعة مناقشة البيانات املالية السنوية. 
  الرقابة النظاميةو تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال املراجعني اخلارجيني وإدارة املراجعة الداخلية. 
  ة لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقيةدارة الشركمعتمدة من قبل جملس إالئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك املهين  وجودالتأكد من. 
  رفع التقارير اهلامة جمللس اإلدارة بشكل دوريتقوم بجتتمع جلنة املراجعة مع جملس اإلدارة و. 

 :احلضور أدناهواملذكورة أعاله حسب ما هو مدون يف سجل هبا املهام املناطة  م لتنفيذ9201 إجتماعات خالل العام8املراجعة وقد عقدت جلنة 

  جتماعات إ( 8عدد اإلجتماعات )  

 طبيعة العضوية  سماإل  

 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول
20/02/2

019 
28/02/2

019 
21/04/2

019 
28/04/2

019 
28/07/2

019 
11/09/2

019 
29/10/2

019 
26/11/2

019 

رئيس اللجنة  فواز بن حممد الفواز 1
 )السابق( 

 انتهاء الدورة انتهاء الدورة انتهاء الدورة انتهاء الدورة انتهاء الدورة انتهاء الدورة حضر حضر

عبد العزيز بن سليمان  2
 العتيقي

 عضو مستقل
 )السابق(

 انتهاء الدورة انتهاء الدورة انتهاء الدورة انتهاء الدورة انتهاء الدورة انتهاء الدورة حضر حضر
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صاحل بن عبد الرمحن  3
 السماعيل 

 عضو مستقل
)احلايل 
 والسابق(

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

أ.عمرو بن عبدالرزاق  
 النمري

رئيس اللجنة 
 )احلايل(

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر قبل االنضمام قبل االنضمام

 أ.سعد بن سعود الطيار 
 عضو مستقل

 )احلايل(
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر االنضمامقبل  قبل االنضمام

 

 .م 2019أبريل  16من قبل اجلمعية العامة العادية بتاريخ وجلنة املراجعة *مت انتخاب أعضاء جملس اإلدارة للدورة احلالية 

 .مع جملس اإلدارة ه* االجتماع الثامن مت عقد

 

 :اللجنة التنفيذية .18

 :مسؤولياهتا ما يلياللجنة التنفيذية و  ماتشمل مه

 ختاذ ما يلزم بشأهنايلية وامليزانيات وخطط األعمال وإالتوصية جمللس اإلدارة حول اخلطط اإلسرتاتيجية والتشغ. 
 املشرتيات يف احلدود مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالنفقات الرأمسالية و  ،ختاذ القرارات حول املسائل املخولة هلا من اجمللس واليت تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفيذي للشركةإ

 .املمنوحة للجنة من قبل اجمللس
 ما مل تكن للجنة السلطة  ،ومربراً  اليت يكون فيها إختاذ قرار أو إجراء سريع مطلوباً  تممارسة الصالحيات واإلمتيازات الكاملة جمللس اإلدارة عند عدم إنعقاده بني اإلجتماعات للحاال

الذي يستلزم موافقة مسامهي الشركة أو كانت أحد جلان اجمللس األخرى مكلفة به لطات مبوجب األنظمة املعمول هبا و ألة حيظر فيها ختويل السبدالً عن اجمللس يف أي مس ختاذ قرارإل
 .حتديداً 

 لس اإلدارة إلقرارهاات جملمراجعة تفاصيل إسرتاتيجية عمل الشركة وتقدمي التوصي. 
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  خطط العمل وامليزانية بشكل منتظماقبة تقدم العمل احملرز يف مراجعة تفاصيل خطط عمل الشركة وامليزانية ومر. 
 اإلشراف على أنشطة الرئيس التنفيذي للشركة. 
 حتياجات أو مهمات حمددةتنفيذي على أساس احلاجة ملعاجلة إدعم ومساندة الرئيس ال. 
  لس اإلدارة للموافقة عليهاقدمي التوصيات بشأهنا جملخرى وتتفاقيات اإلسرتاتيجية األحالفات واإلندماج واإلستحواذ واإلحاالت الت اجعةمر.  
 ختاذ أي إجراء آخر أو تويل أية صالحيات ومسؤوليات أخرى قد تكلف هبا اللجنة أو ختول إليها من وقت آلخر من قبل اجمللسإ. 

 :كون اللجنة التنفيذيةوتت

 :واملذكورة سابقاً حسب ماهو مدون يف سجل احلضور أدناههبا لتنفيذ املهام املناطة م 2019( إجتماعات خالل العام 6وقد عقدت اللجنة التنفيذية )

 جتماعات إ( 6عدد اإلجتماعات )  

 طبيعة العضوية  سماإل  
 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

18-03-2019 16-09-2019 
23-10-

2019 
11-11-

2019 
26-11-

2019 
17-12-

2019 

 رئيس اللجنة العماريأ.حممد  1
 )السابق(

      حضر

 أ.طارق العبد اجلبار 2
 عضو

 )السابق(
 حضر

     

 عضو أ.حممد النملة 3
 )السابق(

      حضر

 عضو أ.حممد احلجيالن 4
 )السابق(

      حضر

 عضو أ.حممد العذل 5
 )السابق(

      حضر
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 رئيس اللجنة أ.ممدوح بن سعود الشرهان 6
 حضر حضر حضر حضر حضر  )احلايل(

 أ.فواز بن عبدالرمحن احلجي 7
 عضو

  )احلايل(
 حضر حضر

 حضر حضر حضر

 عضو أ.بدر بن علي العلي 8
 )احلايل(

 حضر حضر مل حيضر حضر حضر 

 عضو أ.عمرو بن عبداهلل بن شلهوب 9
 حضر حضر حضر حضر حضر  )احلايل(

 .م 2019أبريل  16احلالية وجلنة املراجعة من قبل اجلمعية العامة العادية بتاريخ *مت انتخاب أعضاء جملس اإلدارة للدورة 

بدأت من  لدورة اجمللس اليتم 30/05/2019هـ املوافق  25/09/1440*مت تعيني رئيس جملس اإلدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان وتعيني العضو املنتدب وذلك بتاريخ 
 .م 05/04/2022حىت م 16/04/2019

 :لجنة إدارة المخاطر .19

 :جلنة املخاطر واإلكتتاب ومسؤولياهتا ما يلى مهاموتشمل 
 حتديد املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة واحملافظة على مستوى مقبول من املخاطرة للشركة. 
 حتديد معايري ونطاق قدرة الشركة على قبول املخاطر ورفع التوصية جمللس اإلدارة خبصوص ذلك.  
 أفضل متضمنة للشركة واخلارجية الداخلية التطورات عتباراإل يفآخذين  ،سنوية أسس على وحتديثها ومراجعتها تطبيقها على واإلشراف ،بالشركة املخاطر إلدارة شاملة إسرتاتيجية حتديد 

  .لعامليةالتطبيقات ا
 دارة املخاطرتوافر املوارد والنظم الكافية إل ضمان. 
  دارةاملخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل إعتماده من قبل جملس اإل دارةإلمراجعة اهليكل التنظيمي. 
  دارة خماطر الشركةواليت قد تؤثر يف إمراجعة ما تثريه جلنة املراجعة من مسائل. 
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 مراجعة هيكل وإسرتاتيجية إسناد إعادة التأمني على أساس دوري.  
 مراجعة سياسات ولوائح اإلكتتاب.  
  اإلكتتاب بالشركةتقييم ومراجعة آداء.  
 اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعاليته. 
 على املتغريات الداخلية واخلارجية للشركةاً سرتاتيجية شاملة إلدارة املخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وحتديثها بناءوضع إ . 
 مراجعة سياسات إدارة املخاطر. 
 (ختبارات التحمل على سبيل املثالمن خالل إجراء إ)ا هلا بشكل دوري ملخاطر وتعرضهإعادة تقييم قدرة الشركة على حتمل ا. 
  لس اإلدارة حول التعرّض للمخاطر واخلطوات املقرتحة إلدارة هذه املخاطرجملرفع تقارير مفصّلة. 

 :دارة المخاطر منوتتكون لجنة إ

  اجتماعات (3)عدد اإلجتماعات   

 طبيعة العضوية  االسم  
 الثالث الثاني  األول

27-06-2019 02-09-2019 04-12-2019 

 أ.حممد صاحل العذل 1
 رئيس اللجنة
   )السابق(

 

 عضو  أ.حممد علي العماري 2
    )السابق(

 عضو  أ.حممد عبدالعزيز النملة 3
    )السابق(

 رئيس اللجنة أ.سلمان بن ناصر اهلواوي 4
 )احلايل(

 حضر حضر حضر

 حضر حضر حضر عضو  بن عبداهلل السلوم أ.باسم 5
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 )احلايل(

 عضو  أ.عمرو بن عبداهلل بن شلهوب 6
 )احلايل(

 حضر حضر حضر

 .م 2019أبريل  16نتخاب أعضاء جملس اإلدارة للدورة احلالية وجلنة املراجعة من قبل اجلمعية العامة العادية بتاريخ إ*مت 

اليت بدأت من اجمللس  لدورةم 30/05/2019هـ املوافق  25/09/1440وتشكيل اللجان وتعيني العضو املنتدب وذلك بتاريخ  *مت تعيني رئيس جملس اإلدارة ونائب الرئيس
 .م 05/04/2022حىت م 16/04/2019

 :لجنة الترشيحات والمكافآت .20

 :حات واملكافآت ومسؤولياهتا ما يليجلنة الرتشي مهاموتشمل 

  مراعاة عدم ترشيح شخص سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف  وعلى اللجنة ،ية والسياسات واملعايري املعتمدةلعضوية جملس اإلدارة وجلانه وفقاً للمتطلبات النظامالتوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح
 .اجمللسواألمانة لعضوية 

 ألعمال جملس اإلدارة وجلانهمبا يف ذلك الوقت الذي جيب على العضو ختصيصه  ،إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة وجلانه. 

 وضع اإلجراءات اخلاصة يف حال شغور مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني. 
 مصلحة الشركة على أفضل وجهمع باحللول مبا يتفق حتياجات الالزمة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة بشكل سنوي على األقل وتقدمي التوصيات مراجعة اإل.  
 وضع سياسات وإجراءات التعاقب جمللس اإلدارة وجلانه.  

 عضاء التنفيذيني واألعضاء غري مراجعة هيكل وتركيبة اجمللس وجلانه وحتديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية واقرتاح اخلطوات الالزمة ملعاجلتها وكذلك وضع وصف وظيفي لأل
 .تنفيذيني واألعضاء املستقلني وكبار التنفيذينيال

 وية جملس إدارة شركة ستقاللية أعضاء اجمللس وجلانه بشكل سنوي على األقل والتأكد من عدم وجود تضارب يف املصاحل يف احلاالت اليت يكون فيها العضو يشغل عضتقييم ومراقبة إ
  .أخرى
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 سرتاتيجية للشركة وأرباح دائهم يف حتقيق األهداف اإلوأعضاء اإلدارة العليا على أساس آس اإلدارة وجلانه والرئيس التنفيذي ويضات ومكافآت أعضاء جملوضع سياسات واضحة لتع
 .(كما أقرت اجلمعية العامة) األعمال املعدلة

  التنفيذيةالتأكيد على إجراء مراجعة سنوية خلطط التعويضات اخلاصة بأعضاء اإلدارة العليا بشكل مستقل عن اإلدارة.  
 سب قواعد مؤسسة النقد املتعلقة ف اإلدارة العليا حتقدمي التوصيات النهائية للمجلس حول املسائل املتعلقة بتعيني وإعفاء أعضاء اإلدارة العليا و/ أو ترقية املوظفني احلاليني إىل وظائ

 .مة ومناسبة األشخاصالئمب
  أعضاء اإلدارة العلياتقدمي التوصيات النهائية للمجلس فيما خيص إعفاء.  
 داء الفردي ألعضائه( وجلانه بشكل دوري على األقل على أساس سنويداء اجمللس بكامله واآلآ)نة املكافآت والرتشيحات بتقييم آداء أعضاء اجمللس تقوم جل.  
 اإلشراف على الربنامج التعريفي والتدريب الدوري ألعضاء جملس اإلدارة. 

 :والمكافآت منوتتكون لجنة الترشيحات 

 ( اجتماعات 2عدد اإلجتماعات )  

 طبيعة العضوية  االسم  
 الثاني األول

24/01/2019 26/12/2019 

 رئيس اللجنة أ.عبد احملسن الصاحل 1
 )السابق واحلايل(

 حضر حضر

 أ.حممد بن علي العماري 2
 عضو 
 )السابق(

 - حضر

 عضو  أ.طارق العبد اجلبار 3
 )السابق(

 - حضر

 عضو  أ.عبيد الرشيد 4
 )السابق(

 - حضر
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 عضو  أ.باسم بن عبداهلل السلوم 5
 )احلايل(

 حضر -

 عضو  أ.بدر بن علي العلي 6
 )احلايل(

 حضر -

 أ.ممدوح بن سعود الشرهان 7
 عضو 
 )احلايل(

- 
 حضر

 

 .م 2019أبريل  16أعضاء جملس اإلدارة للدورة احلالية وجلنة املراجعة من قبل اجلمعية العامة العادية بتاريخ  نتخابإ*مت 

اليت بدأت من اجمللس  لدورةم 30/05/2019هـ املوافق  25/09/1440*مت تعيني رئيس جملس اإلدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان وتعيني العضو املنتدب وذلك بتاريخ 
 .م 05/04/2022حىت م 16/04/2019

 :لجنة اإلستثمار .21

 :جلنة اإلستثمار ومسؤولياهتا ما يلي مهامتشمل 
 الضوابط النظاميةو  ستثمارية بالشركة قد مت إعدادها وفقاً إلسرتاتيجية العمل الشاملة بالشركةالتأكيد على أن السياسة اإل. 
  جتماعات على األقل سنوياإتعقد اللجنة أربع. 
  القرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرينتصدر. 
 عدة لذلكحتفاظ مبحاضر اإلجتماعات وفق سجالت مُ يتم اإل. 
 حد األعضاء أو من أحد موظفي الشركةيتم تعيني سكرتري للجنة من أ. 
 ستثماريةى موافقة اجمللس للسياسة اإلاحلصول عل. 
 ة ربع سنوية مع األخذ يف اإلعتبار املتغريات يف متطلبات األعمال وظروف السوقستثمار بصور مراجعة وصياغة إسرتاتيجية اإل. 
 ستثماريةتقييم آداء مدراء اإلستثمار والصناديق اإلو  تعيني. 
  ستثماراإلدارة بتعيني وإعفاء مستشار اإلالتوصية جمللس. 
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  قتضاءعند اإل ستثمارلتنفيذ قرارات جلنة اإل اإلدارة فريق مع أو منختيارها إختويل جلنة فرعية يتم. 
 ستثماريةطريق تفويضات منفصلة أو صناديق إ أن تتم إدارهتا حملياً أو بواسطة مدراء خارجيني عنو  ،ستثماريةة من شرائح احملافظ اإلسرتاتيجية لكل شرحيإصدار قرارات تنفيذ اإل. 
 وتقييم خدماهتم وإهناء مهامهم وحتديد أتعاهبم تعيني مدراء اإلستثمار. 
  ستثماريق اإلدارة ومستشار )مستشاري( اإلمراجعة القرارات اليت يتخذها فر. 
  املخصصات وعن أي تطورات رئيسية ذات صلة ،ستثمارالعوائد على اإل ،من حيث املخاطرستثمارات الشركة ل آداء إتقدمي التقارير إىل اجمللس حو. 

 :ستثمار منوتتكون لجنة اإل

 جتماعات إ( 4عدد اإلجتماعات )  

 طبيعة العضوية  سماإل  
 الرابع الثالث الثاني األول

18-02-
2019 

26-06-2019 02-09-
2019 

04-12-2019 

 رئيس اللجنة أ.حممد النملة 1
    حضر )السابق(

 عضو الصاحل حممدبن احملسن أ.عبد  2
 )السابق(

    حضر

 عضو أ.حممد العذل 3
    مل حيضر )السابق(

 رئيس اللجنة أ.باسم بن عبداهلل السلوم 4
 )احلايل(

 حضر حضر حضر 

 عضو  أ.سلمان بن ناصر اهلواوي 5
 حضر حضر حضر  )احلايل(

 عضو  أ.عمرو بن عبداهلل بن شلهوب 6
 حضر حضر حضر  )احلايل(
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 عضو  أ.فواز بن عبدالرمحن احلجي 7
 حضر حضر حضر  )احلايل(

 .م 2019أبريل  16*مت انتخاب أعضاء جملس اإلدارة للدورة احلالية وجلنة املراجعة من قبل اجلمعية العامة العادية بتاريخ 

اليت بدأت من اجمللس  لدورةم 30/05/2019هـ املوافق  25/09/1440*مت تعيني رئيس جملس اإلدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان وتعيني العضو املنتدب وذلك بتاريخ 
 .م 05/04/2022حىت م 16/04/2019

 :أعضاء اللجانمكافآت و  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .22
 :أعضاء مجلس اإلدارة واللجان تسياسة مكافآ

 :فإن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة تكون كالتايل ،طبقاً للمادة التاسعة عشر يف النظام األساسي للشركة واملادة اخلامسة والعشرون من الئحة احلوكمة اخلاصة بالشركة

 ( مائتان ألف لاير سعودي واحلد األعلى مبلغ  200.000يكون احلد األدىن للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء جملس اإلدارة مبلغ )مخسمائة ألف لاير سعودي  (لاير 500.000)لاير
 .شاملة للمكافآت اإلضافية يف حالة مشاركة العضو يف أي جلنة من اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة ،لهسنوياً نظري عضويتهم يف جملس اإلدارة ومشاركتهم يف أعما

 ( من باقي صـــــــايف الربح بعد خصـــــــم اإلحتياطيات%10ويف حال حققت الشـــــــركة أرباح جيوز أن يتم توزيع نســـــــبة تعادل )  اليت قررهتا اجلمعية العامة تطبيقاً ألحكام نظام
على أن يكون إســـتحقاق هذه املكافأة متناســـباً مع عدد  ،( من رأس مال الشـــركة املدفوع%5مراقبة شـــركات التأمني التعاوين وبعد توزيع ربح على املســـامهني ال يقل عن )

 .وكل تقدير خيالف ذلك يكون باطالً  ،اجللسات اليت حيضرها العضو



 
 

45 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 عضو اجمللس

    المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة 
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 األعضاء المستقلين :أوال
ممدوح بن  1

سعود 
 الشرهان

- 

9,
00

0 

18
,0

00
 

- - - 

27
,0

00
 

- - - - - - - 

27
,0

00
 

      
-   

سلمان  2
بن ناصر 

 اهلواوي
- 

9,
00

0 
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باسم بن  3
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- 
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0 
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عمرو بن  4
عبدالرزاق 

10 النمري
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عمرو بن  5
عبداهلل بن 

 شلهوب
- 

9,
00

0 
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,0
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 اجملموع
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 ثانياً: األعضاء غير التنفيذيين
حممد بن  1

علي 
 العماري

- 
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عبد  2
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حممد 
 الصاحل

- 
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- - - - - - - 

24
,0

00
 

      
-   

بدر بن  3
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  األعضاء التنفيذيين :ثالثا
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 لاير( مخسمائة ألف لاير سنوياً  500,000أو عينية مبلغ ) ال يتجاوز جمموع ما حيصل عليه عضو جملس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية ،ويف مجيع األحوال. 
 غري شاملة مصاريف السفر واإلقامة ،مخسة االف لاير عن كل جلسة (لاير 5000)احلد األعلى لبدل حضور جلسات اجمللس وجلانه  يكون. 
 جتماعات اجمللس أو اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة مبا يف ذلك لية اليت يتحملوهنا من أجل حضـــور إقيمة النفقات الفع ،ضـــاء اجمللس مبا فيهم رئيس اجمللسيُدفع لكل عضـــو من أع

 .مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة

 

 

فواز بن  1
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 األعضاء المستقلين في لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة :رابعاً 
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 :أعضاء اللجان

 :أعضاء جلنة املراجعة إن كانوا أعضاء مبجلس اإلدارة أو من خارجها تتم مكافأهتم كالتايل

 .كعضو باللجنة  لاير سعودي مقابل مهامه 100,000مبلغ وقدرة  -
 .جتماع جلنةلاير سعودي حلضور كل إ 3,000مبلغ وقدرة  -
 .كما أن أعضاء اللجان من حقهم احلصول على تعويض للنفقات اليت يتكبدوهنا يف حضور اإلجتماعات وعلى آداء واجباهتم كأعضاء يف اللجان -

  م 2019يوضح اجلدول التايل البدالت واملكافآت اليت حصل عليها أعضاء جملس اإلدارة ومكافآت أعضاء اللجان خالل العام 

 

 مكافآت أعضاء اللجان

 العضو
      المكافآت الثابتة

عدا بدل حضور )
 (الجلسات

 المجموع بدل حضور جلسات

 أعضاء اللجنة التنفيذية
 3,000 3,000 0 ممدوح بن سعود الشرهان 1
 3,000 3,000 0 فواز بن عبدالرمحن احلجي 2
 3,000 3,000 0 بن علي العلي بدر 3
 3,000 3,000 0 عمرو بن عبداهلل بن شلهوب 4

 12,000 12,000 0 المجموع
 أعضاء جلنة املراجعة

 103,000 3,000 100,000 عمرو عبدالرزاق النمري 1
 103,000 3,000 100,000 سعد سعود الطيار 2
 103,000 3,000 100,000 صاحل بن عبد الرمحن السماعيل 3
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 309,000 9,000 300,000 المجموع
 أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات

 3,000 3,000 0 عبدالمحسن بن محمد الصالح 1
 3,000 3,000 0 باسم بن عبداهلل السلوم 2
 3,000 3,000 0 ممدوح بن سعود الشرهان 3
 3,000 3,000 0 بدر بن علي العلي 4

 12,000 12,000 0 المجموع
 أعضاء جلنة املخاطر

 3,000 3,000 0 سلمان بن ناصر الهواوي 1
 3,000 3,000 0 السلومباسم بن عبداهلل  2
 3,000 3,000 0 عمرو بن عبداهلل بن شلهوب 3

 12,000 12,000 0 المجموع 
 أعضاء جلنة اإلستثمار

 3,000 3,000 0 باسم بن عبداهلل السلوم 1
 3,000 3,000 0 سلمان بن ناصر الهواوي 2
 3,000 3,000 0 عمرو بن عبداهلل بن شلهوب 3
 3,000 3,000 0 الحجيفواز بن عبدالرحمن  4

 12,000 12,000 0 المجموع
 

كحد أدىن ومبلغ   200,000ة أعضاء اجمللس بقيمة مكافأو  ،100,000ة أعضاء جلنة املراجعة مببلغ  يف جلنة املراجعة فتشمله مكافأإذا كان عضو جملس اإلدارة عضواً * 
 .(اجمللس جتماعاتمعتمدة على نسبة حضوره إل)أقصى  لاير كحد 500,000
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 :اإلدارة التنفيذية مكافآت وأجور .23
 .حيدد اجمللس أجر الرئيس التنفيذي ومكافآته يف قرار تعيينه وتدون هذه املكافآت واألجور يف العقد املربم معه .أ

ما عدا مدير إدارة التدقيق  ،على الدرجة الوظيفية املمنوحة لعضو اإلدارة التنفيذية وحتدد بناءاً  ،ءات الداخلية للشركةعلى السياسات واإلجرا بناءاً  تكون مكافأة وأجور اإلدارة التنفيذية .ب
 .قرتاح جلنة املراجعةاً على إالداخلي ومدير اإللتزام واليت حتدد مكافآهتم وأجورهم من اجمللس بناء

 .داءات العملية واملهارات ومستوى اآلت العلمية واخلرب سئوليات واملؤهالة مع املهام وامليراعى يف املكافآت واألجور اخلاصة باإلدارة التنفيذية أن تكون متناسب  .ت
توقف مكافأة ذلك الشخص  جيب على الشركة فور علمها بأي معلومات مضللة قدمها عضو اإلدارة التنفيذية إلستغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غري مستحقة أن .ث

  .الشركة هبا لدى اجلهات املختصة أو داخلوهلا أن تطالب  ،و عن كل املكافآت الغري مستحقة اليت صرفت لهوللشركة مطالبة ذلك العض ،فور علمها بذلك
واحلرص على حثهم  ،ي كفاءة وخربةعلى جلنة الرتشيحات واملكافآت أن تراجع مكافآت وأجور اإلدارة التنفيذية دورياً لضمان كفايتها بشكل معقول إلستقطاب وإبقاء أشخاص ذو   .ج

 .لتنمية الشركة على املدى الطويل
 .دائه جتاه مسئولياته وأهدافهون املكافأة أو جزء منها مرتبط بآدائه كإرتباط املكافأة السنوية بآداء كأن تكمكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية جيب مراعاة معايري ترتبط باآل يف .ح

 مكافآت كبار التنفيذيين 

من  خمسةمكافآت 
بما  كبار التنفيذيين

فيهم الرئيس 
التنفيذي والرئيس 
التنفيذي للشؤون 

  المالية

  المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة
 المجموع الكلي 

 اجملموع  مزايا عينية  بدالت  رواتب 
املكافآت السنوية 

  والدورية
خطط حتفيزية 
 قصرية األجل 

   3,730,080 

             
1,473,528 

 

تأمني صحي للموظف ومُعاليه 
وتأمني للموظف يف حالة الوفاة 

واحلوادث الشخصية حسب نظام 
 الشركة.

 5,203,608            
1,174,600 -  6,378,208 
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 :نظام الرقابة الداخلية في الشركةرأي لجنة المراجعة في مدى كفاية و  ،اجعة السنوية إلجراءات الرقابة الداخليةنتائج المر  .24

 :ختصاصاهتاإو  مهام اللجنة ومسؤولياهتا
باخلربة الالزمة ملراجعة أعمال  ويشمل هذا ضمان متتع املراجعني اخلارجيني املرشحني ،التوصية جمللس اإلدارة باملوافقة على تعيني أو إعادة تعيني املراجعني اخلارجيني وحتديد أتعاهبم (1

 .شركة التأمني أو إعادة التأمني
 .ياً ول على عدم ممانعة املؤسسة كتابلتزام ومدير املراجعة الداخلية بعد احلصتعيني وعزل مدير إدارة اإل (2
 .املراجعني اخلارجيني عن الشركة وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف الشركة ستقاللإالتأكد من  (3
والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعماهلم أو وجود ما ميكن أن يؤثِّر سلبًا على  ،داء مهامهمآيف  إدارة االلتزامو  ع الداخليستقالل إدارة املراجعة الداخلية أو املراجإالتأكد من  (4

 .أعماهلم
 .والتوصية جمللس اإلدارة بشأهنا ،مناقشة القوائم املالية السنوية والربع سنوية األولية مع املراجعني اخلارجيني واإلدارة العليا للشركة قبل إصدارها (5
 .دراسة خطة املراجعة للمراجعني الداخليني واخلارجيني (6
 .لتزام ٕواقرارها ومتابعة تنفيذهادراسة خطة اإل (7
 .ت احملاسبية اهلامة ٕواجراءاهتا والتغريات اليت قد جُترى عليهادراسة السياسا (8
 .التنسيق بني املراجعني الداخليني واخلارجيني (9

 .ورفع التوصيات بشأهنا جمللس اإلدارة لتزامني واملراجعة الداخلية وإدارة اإلدراسة تقارير املراجعني اخلارجي (10
 .ٕوإدارة املراجعة الداخلية ٕوإدارة االلتزام ،راجعني اخلارجينيتقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال امل (11
 .بشأهنا جمللس اإلدارةدراسة التقارير أو مالحظات اجلهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة بشأن أي خمالفات نظامية أو طلب إجراءات تصحيحية ورفع التوصيات  (12
 .جراءات الرقابة الداخليةدراسة تقييم املراجعني الداخليني واخلارجيني إل (13
 .العقود فيما بني الشركة مع األطراف ذوي العالقةو  دراسة العمليات (14
 .كتواري ورفع التوصيات بشأهنا جمللس اإلدارةاخلبري اإل دراسة تقارير  (15
 .عندما تكون إلزامية مبوجب اللوائح والتعليمات الصادرة عن املؤسسة واجلهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة كتواريتطبيق مقرتحات وتوصيات اخلبري اإل لتزام الشركة بإضمان  (16
 .مدة من قبل اجمللسحتديد املرتب الشهري واملكافأة التشجيعية واملكافآت األخرى إلدارة املراجعة الداخلية مبا يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة املعت (17
 .عتمادها من قبل جملس إدارة الشركة لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقيةإخاصة بقواعد السلوك املهين بعد  من توافر الئحة مكتوبة التأكد (18
 .ا إىل جملس اإلدارةمتابعة الدعاوى القضائية املهمة املرفوعة ِمن الشركة أو املرفوعة على الشركة مع مدير إدارة االلتزام ورفع تقارير دورية بشأهن (19
  .ستخدام األمثل لتقنية املعلومات وتوافر الضوابط الالزمة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد عليهاضمان اإل (20
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 .لتزام يف الشركة أو مراجع احلساباتكة أو من يتوىل مهام أو مسؤول اإلالبحث بدقة يف أي مسائل يثريها املدير املايل للشر  (21
 .لتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقةإالتحقق من  (22
اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء حتقيق مستقل يتناسب مع  وعلى ،ر املالية أو غريها بسريةوضع آلية تتيح للعاملني يف الشركة تقدمي ملحوظاهتم بشأن أي جتاوز يف التقاري (23

 .واملراجعني اخلارجيني ،مدير إدارة اإللتزام ،مدير إدارة املراجعة الداخلية ،إضافة إىل دورها كحلقة وصل بني كل من جملس اإلدارة ،التجاوز وتبين إجراءات متابعة مناسبة حجم اخلطأ أو
 

 :2019األعمال واإلنجازات خالل العام 
جتماعات على أهم األعمال الواقعة ضمن نطاق وقد مشلت اإل ،للجنة املراجعة مع جملس اإلدارة جتماع السنوياإلمبا فيها  ،م 2019( اجتماعات خالل عام 8عقدت جلنة املراجعة )

 - :التايلعملها واليت كانت على النحو 
 

  بعد مراجعتها ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية واملراجعني اخلارجيني عتمادهاإللشركة والتوصية جمللس اإلدارة بمناقشة القوائم املالية الربع سنوية. 
 عتمادها بعد مراجعتها ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية واملراجعني اخلارجيني ورفعها للجمعية العمومية إلقرارهاإلسنوية والتوصية جمللس اإلدارة بمناقشة القوائم املالية ا.  
 دائهم. آهلم وتقييم مستوى كفاءة وفعالية معوقات تؤثر على سري أعما ةالتأكد من عدم وجود أيو  ستقالليتهمإستمرارية إاخلارجيني للشركة والتأكد من  نياإلشراف على عمل املراجع 
 ستشارات برايس.وتر.هاوس.كوبر "التوصية بالتعاقد مع مكتب اإلPWC باإلضافة إىل تقييم الضعف ،التقنية والدعم الفين" لتنفيذ عملية املراجعة على نطاق الرقابة العامة يف إدارة 

 .خرتاقختبار اإلإو 
 ختاذه حياهلاإوالتوصية مبا يتوجب  ةلراهناوأسباهبا للوقوف على حالتها  ،متابعة الدعاوي القضائية اهلامة املرفوعة من الشركة أو املرفوعة ضدها. 
 املبنية على درجة املخاطر بالشركة بعد مناقشتها ومتابعة تنفيذها وفق اجلدول الزمين احملددم و 2019خطة املراجعة املقدمة من إدارة املراجعة الداخلية للعام املايل  عتمادإ.  
  أثرها وتعديلها وفقاً لذلكمناقشة نتائج عمل إدارة املراجعة الداخلية بشكل دوري وحتليل املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة ودراسة. 
 حيث أوصت اللجنة بتعيني  ،م 2020والربع األول من العام  ،م 2019لعام  التوصية بتعيني املراجعني اخلارجيني للشركة وحتديد أتعاهبم من بني املرشحني ملراجعة حسابات الشركة

 .BDOالنمر ومكتب الدكتور حممد العمري و  مكتب البسام
 من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي واجلهات التشريعية األخرى ةصادر الام الشركة باللوائح والتنظيمات لتز إزام بشكل دوري للتأكد من لتمتابعة إدارة اإل.   
 الشركةرة دراسة املالحظات اليت وردت من املراجع الداخلي واملراجعني اخلارجيني للشركة ومتابعة إجنازها وفق اجلدول الزمين املتفق عليه مع إدا.  
 متابعة الوضع الزكوي واملخصصات ذات العالقة مع اإلدارة التنفيذية. 
  واملتابعة مع اإلدارة بشأن التحصيل ،رصدة الذمم املدينةأمناقشة. 
 م 2018مناقشة توزيع الفائض حلملة الوثائق املستحقني للعام املايل و  متابعة. 
  وأمتتة العمليات والتأكيد على اإلدارات ذات العالقة مبتابعة التنفيذ وتوثيق السياسات واإلجراءات ،املتطلباتالتوصية بتطوير النظام احملاسيب مبا يتالءم مع. 
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 :إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ،توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة .25

لتزام من إدارة اإلو  رة املراجعة الداخليةوما قامت به إداة ورأي جلنة املراجعة يف مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشرك ،نتائج املراجعة السنوية إلجراءات الرقابة الداخليةيف بناء على ما ذكر 
يتبني للجنة املراجعة  مل ،التقارير واملالحظات املقدمة هلا من املراجع الداخلي واخلارجي ودراستها مع اإلدارة التنفيذيةواالطالع على م 2019عمال وفق اخلطة املعتمدة من جلنة املراجعة لعام أ

مع استمرار  ،ت الشركةنتباه إليه وال يوجد أي حتفظات أو قيود للوصول إىل أية معلومات أو وثائق وسجالالداخلية يف الشركة يتطلب لفت اإلوجود ضعف جوهري يف إجراءات الرقابة 
ا مبا يتالءم مع طبيعة نشاط وأعمال الشركة ومبا يواكب توصية اللجنة إلدارة الشركة باملتابعة املستمرة لتحسني كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية والتحديث املستمر لسياسات الشركة وإجراءاهت

 .ة ذات العالقة بنشاط الشركةيستويف متطلبات اجلهات اإلشرافيو  حمدثاتو  ما يستجد من تطورات

تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه  مجلس اإلدارة أو التي رفض مجلس اإلدارة األخذ بها بشأن تعارضت مع قراراتتوصيات لجنة المراجعة التي  .26
 :دائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ بهاوتقييم آ

ملا مت ذكره يف تلك ي تعارض مع توصيات جلنة املراجعة ة واليت اعتمدهتا اجلمعية العامة واليوجد أجملس اإلدارة على توصيات جلنة املراجعة فيما يتعلق بتعيني مراجعي حسابات الشركوافق 
 .الفقرة

 :إن وجدت ،تفاصيل المساهمات اإلجتماعية للشركة .27
  حيث متت املشاركة والرعـاية  ،وكان من أهم أهدافها تعزيز الـتواصـل مع اجملتمع ،م 2019من املسامهات اإلجتماعية خالل عام قامت مالذ للتأمني باملشاركة بالعديد

  .ومت توزيع اهلدايـا هلم ومشاركتهم فرحتـهم 89إنسان اإلجتماعي لليوم الوطين السعودي مجعيةحلفل 
 اإلرشادات للوقاية و  حيث هتدف هذة املنصة إىل تقدمي النصائح ،ذلك يف أحد مستشفيات مدينة الرياضو  كما أقامت مالذ منصة توعوية عن مرض سرطان الثدي

 .التوعية عن الكشف املبكر هلذا املرضو  من مرض سرطان الثدي
 مع متنيات السالمة  ،مواساهتمو  دف التخفيف عنهمتقدمي بعض اهلدايا العينية لألطفال هبو  كما أقامت مالذ يوًما تطوعًيا لزيارة األطفال املنومني فـي أحد املستشفيات

 .هلم بإسم شركة مالذ
 كما دعمت مالذ للتأمني عدًدا من املبادرات الصحية واإلجتماعية من   ،شاركت مالذ للتأمني بالتعاون مع أحد املستشفيات بالرياض بإقامة وتنظيم محلة للتربع بالـدم

 ،اليوم العاملي للتوحد ،موسم احلج ،من أمهها املشاركة بعدد من األيام الصحية العاملية مثل اليوم العاملي ملرض السكري خالل حساباهتا يف وسائل التواصل اإلجتماعي
 .يوم القلب العـاملي وغريها من األيام الصحية واإلجتماعية العاملية
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  :إن وجدت ،التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة والجهة الخارجية ،مد عليها مجلس اإلدارة في تقييم آدائه وآداء لجانه وأعضائهعتالوسائل التي إ .28

 .واملكافآت يقوم جملس اإلدارة بتقييم آداء اجمللس/ جلان اجمللس واألعضاء املعنيني بشكل مستمر من خالل اإلجتماعات الدورية وعرب جلنة الرتشيحات

 :الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة جتماعاتإبيان  .29

 سماإل  

 سجل الحضور

 الجمعية العامة العادية )اإلجتماع الثاني(

16-04-2019 

 لم يحضر مبارك بن عبد اهلل اخلفرة م.  1

 حضر حممد بن علي العماري أ.  2

 حضر عبد احملسن بن حممد الصاحل .أ 3

 لم يحضر عبيد بن عبد اهلل عبيد الرشيد  4

 لم يحضر حممد بن صاحل علي العذل 5

 لم يحضر حممد بن عبد العزيز حممد النملة 6

 حضر فواز بن حممد فواز الفواز 7

 لم يحضر طارق بن عثمان العبد اجلبار 8

 حضر حممد بن سليمان احلجيالن  9
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 :المخاطر التي قد تواجه الشركة .30

حوكمة المخاطر. 1 : 
إىل تبين خطة خطوط الدفاع الثالثة كجزء من خطة  مالذحيث تسعى  ،ملخاطرمتاشًيا مع قيادة إدارة املخاطر يف جمال حوكمة ا مني إىل تأسيس هيكل حوكمة خماطرتسعى شركة مالذ للتأ

 :حوكمة املخاطر كما هو موضح بالتفصيل يف الرسم األدىن
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 وحدات العمل

 ا دير ا ا 
إدارة  م  ا خاطر وا متلكات وإعادة 

 التأم 
  إدارة ا بيعات والتسويق

 ا دير العام إلدارة تقنية ا علومات
مدير إدارة التأم  الصحي و م  

 ا ياة للمجموعات
 ئب الرئيس التنفيذي, إدارة  م  

 ا ركبات

 ا دير العام إلدارة رعاية العمالء
ا دير العام إلدارة ا وارد البشرية 

 والكوادر
 مدير إدارة ا شاريع
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. األدوار والمسؤوليات: 2  

 



 
 
 

 
58 

 

  :المخاطر في "مالذ"عالم .3

 

 
 

 

 

المخاطر   
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 :ستراتيجية المخاطرإ. 4
"مالذ"  ،تغري يف الظروف أو النتيجة ،وغالًبا ما يتم وصف املخاطر من خالل حدث ،حنراف عن املتوقعإسلبًيا أو  ،قد يكون التأثري إجيابًيا ،املخاطر هي تأثري "عدم اليقني" على األهداف

 .ختفيف ومراقبة املخاطرو  معاجلةو  تقييمو  كتشافإيها والذي من شأنه أن يساعد على ملتزمة بإدارة املخاطر اليت تواجهها مبا يتماشى مع إطار إدارة املخاطر املعتمد لد

وتتمثل إدارة املخاطر مبجموعة من األنشطة اليت تضمن الشركة من خالهلا بشكل منهجي أن تكون املخاطر اليت  ،للتأمني سرتاتيجية لشركة مالذاطر جزًءا أساسًيا من اإلدارة اإلتعد إدارة املخ
 .لق بتحقيق أهدافها االسرتاتيجيةوتتخذ اإلجراءات املناسبة لتوفري ضمان معقول فيما يتع ،تواجهها ضمن مقدرهتا على حتمل املخاطر

هتدف شركة مالذ للتأمني إىل ضمان عدم وجود حدث أو جمموعة من األحداث اليت من شأهنا أن تسبب تبايًنا يف النتيجة مبا ال  ،سرتاتيجية العملإص عليها يف تعلق باألهداف املنصو فيما ي
 .اشى مع قدرهتا على حتمل املخاطريتم

 .ضمن حدود يعتربها جملس اإلدارة مقبولة حتمال وعواقب حدوثهاإحيث يكون  ،ثقبة مثل هذه األحداختفيف ومراو  معاجلةو  تقييمو  أنشأت "مالذ" إجراءات حمددة إلجياد

 :. المخاطر التي قد تواجه الشركة5
 المنافسة: 

السوق حيث بلغ إمجايل عدد  رخصة واملدرجة يفأسوًة بشركات التأمني يف اململكة قد يتأثر نشاط شركة مالذ للتأمني بالبيئة التنافسية يف السوق السعودي نتيجة عدد شركات التأمني امل
يؤدي لبيئة تنافسية قوية شركة تأمني موزعة على مجيع أحناء اململكة باإلضافة إىل السماح للشركات األجنبية بفتح فروع هلا داخل اململكة العربية السعودية مما  32م 2019شركات التأمني يف 

ستفادة ح جلميع املواطنني واملقيمني باإللكرتونية اليت تسماملبيعات اإل :وعليه سعت الشركة للتوسع يف قنوات البيع على سبيل املثال ال احلصر ،قد تؤثر على نشاط الشركة وفرصها املستقبلية
 .مع التطورات التقنية ومتطلبات العمالء بتكار طرق إبداعية للمبيعات واملطالبات وتقدمي خدمات للعمالء بشكل أفضل ومتزامنوتسعى الشركة إل ،من هذه اخلدمات بكل يسر وسهولة

  قتصادية الحاليةثمار م رضية في الظروف اإلستإالقدرة على تحقيق عوائد: 
ثمارات ستف واملخاطر اليت تؤثر على تلك اإلستثمار من وقت آلخر نتيجة الظرو فاض عوائد اإلإخنرتفاع و إوقد تتأثر رحبية الشركة من  ،ستثماريدائها اإلآنتائج املالية ملالذ جزئًيا على تعتمد ال

ستثمارية واملخاطر احملتملة ستثمارية مبا يتناسب مع خططها اإلانتقاء أفضل األدوات اإلو  اراهتاستثمإوعليه حترص الشركة على تنويع  ،قتصادية احمللية والعامليةوتقلبات السوق والظروف اإل
 .لذلك



 
 
 

 
60 

 القانونيةو  المخاطر النظامية:  
وكذلك الالئحة التنفيذية جمللس  ،والئحته التنفيذيةعمليات التأمني اليت تقوم هبا الشركة للشراف واملراقبة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي من خالل نظام مراقبة التأمني التعاوين  ختضع

وعليه فإن شركة مالذ تعمل  ،على التأمني حتديًدا موجهان ملصلحة املؤمن هلم واملستثمرين وبوجه عام فإن التنظيم واإلشراف ،الضمان الصحي التعاوين فيما خيص منتج التأمني الصحي
 .وبشكل مستمر بتطوير أنظمتها الداخلية لتتناسب مع املتطلبات النظامية املتطورة

 ستمرارية العملإو  مخاطر التقنية: 
خرتاق أو فريوسات كمبيوتر أو أخطاء إظمة املعلومات قد تتعرض لعمليات إال أن أن ،وبالرغم من أن الشركة تتخذ إجراءات أمنية مناسبة ،تعتمد الشركة على أنظمة تقنية معلومات خاصة هبا

حيث قامت الشركة بإنشاء  ،ئج الشركة املاليةستمرارها لفرتات طويلة قد يزيد من التكاليف والنفقات الرأمسالية مما يؤثر سلباً على نتاإفالتعرض لتلك األعطال أو  ،بشرية أو كوارث طبيعية
تقليل وبذلك أسست الشركة " خطة طوارئ " شاملة وفعالة للحد وال ،إدارة أمن املعلومات ترتبط مباشرة مع الرئيس التنفيذي لتقوم هذه اإلدارة خبلق بيئة آمنة يف محاية وأمن معلومات الشركة

  .ستمرارية العملإمن ضرر هذه احلوادث وضمان 

  17تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم: 
ت املالية إىل توحيد حماسبة التأمني على املستوى العاملي بغية حتسني عملية املقارنة ورفع درجة الشفافية، باإلضافة إىل تزويد مستخدمي البيانا 17يهدف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  .لتقومي أثر عقود التأمني على املركز املايل لشركة التأمني وأدائها املايل وتدفقاهتا النقدية ومدى تعرضها للمخاطرباملعلومات اليت يطلبوهنا 
 

  والفيروسات:األمراض 

  سالمة موظفيها وعمالئها.تقوم شركة مالذ بالعمل على تفعيل خطة الطوارئ وذلك جزء من نظام إدارة املخاطر يف الشركة لضمان استمرارية األعمال واحلفاظ على 

 رهابتمويل اإلو  مكافحة غسل األموال: 
وهو ما يستدعي وضع سياسات وتطبيقات خاصة بقبول العميل وإجراءات  ،تدرك الشركة أن قطاع التأمني معرض إىل غسل األموال ومتويل اإلرهاب عن طريق عمليات التأمني املختلفة

 .عليه قامت الشركة بإنشاء نظام إلكرتوين داخلي ملتابعة املتطلبات النظامية ،العناية الواجبة املنصوص عليها يف اللوائح ذات العالقة
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  :مقارنة نتائج األعمال .31
 "الرياالت بآالف"

 م 2019 م2018 م 2017 م2016 م2015 البيان

  اإليرادات: 

 835,236 729,076 726,978 2,167,856 1,863,478 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (70,420) (69,718) (56,067) (667,164) (339,695) يخصم: أقساط إعادة التأمين الصادرة

 764,816 659,358 670,911 1,500,692 1,523,783 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (83,178) (47,500) 163,684 (76,850) 197,491 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 681,638 611,858 834,595 1,423,842 1,721,274 صافي أقساط التامين المكتسبة

 17,786 15,736 98,008 415,332 56,482 عمولة إعادة التأمين

 31,549 21,662 14,761 40,768 23,340 إيرادات أخرىو  دخل استثمار

 730,973 649,256 947,364 1,879,942 1,801,096 مجموع اإليرادات

  :التكاليف والمصاريف

 558,429 606,774 975,630 1,955,189 1,444,794 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (29,217) (82,624) (71,857) (353,885) (62,084) يخصم: حصة معيدي التأمين

 529,212 524,150 903,773 1,601,304 1,382,710 صافي المطالبات المدفوعة
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 (22,442) (119,165) (157,014) 21,970 102,760 التغير في المطالبات تحت التسوية

 506,770 404,985 746,759 1,623,274 1,485,470 صافي المطالبات المتكبدة

 71,602 77,336 98,018 217,666 171,927 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 17,278 20,508 19,745 38,750 27,211 أقساط تأمين فائض الخسارة

 - - (18,471) 18,471 - احتياطي عدم مطابقة األصول

 (1,075) 11,532 (3,000) 7,400 1,000 الديون المشكوك في تحصيها  (عكس)مخصص /  

 71,151 71,879 67,896 78,560 72,006 رواتب تشغيلية وإدارية

 45,882 46,030 47,445 45,995 45,365 مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 711,608 632,270 958,392 2,030,116 1,802,979 مجموع التكاليف والمصاريف

 19,365 16,986 (11,028) (150,174) (1,883)  السنة قبل الزكاة صافي فائض / )عجز(

 (13,183) (13,000) - - - مصروف الزكاة المحمل على الفترة 

 (1,000) (1,356) - - - حملة الوثائق  صافي الفائض المحول إلى

صافي الفائض / )العجز( المحول إلى قائمة عمليات 
 المساهمين 

(1,883) (150,174) (11,028) 2,630 5,182 
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  :قائمة التغيرات في حقوق المساهمين .32
 "بآالف الرياالت السعودية"

 رأس المال البيان

  

 العجز المتراكم

التغير في القيمة 
العادلة 

لالستثمارات 
 المتاحة للبيع

مكاسب أو 
اعادة  خسائر

قياس خطط 
المافع 
 المحددة

 المجمـــوع

  

 احتياطي نظامي

  

  

 300,000 - - - - 300,000 متويل رأس املال

 (68,207) - (9,000) (59,207) - - جمموع اخلسارة الشاملة للفرتة

 231,793 - (9,000) (59,207)  300,000 م2008ديسمبر  31الرصيد في 

 20,419 - 13,191 7,228 - - جمموع الربح الشامل للسنة

 252,212 - 4,191 (51,979)  300,000 م2009ديسمبر  31الرصيد في 

 10,399 - (7,675) 18,074 - - الشامل للسنةجمموع الربح 

 262,611 - (3,484) (33,905)  300,000 م2010ديسمبر  31الرصيد في 

 17,923 - 3,831 14,092 - - جمموع الربح الشامل للسنة

 280,534 - 347 (19,813)  300,000 م2011ديسمبر  31الرصيد في 

 42,001 - 11,534 30,467 - - جمموع الربح الشامل للسنة

 - - - (2,131) 2,131 - محول لالحتياطي

 322,535 - 11,881 8,523 2,131 300,000 م2012ديسمبر  31الرصيد في 
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 (31,555) - 10,279 (41,834) - - جمموع الربح الشامل للسنة

 290,980 - 22,160 (33,311) 2,131 300,000 م2013ديسمبر  31الرصيد في 

 (14,761) - (1,049) (13,712) - - الشامل للسنةجمموع الربح 

 276,219 - 21,111 (47,023) 2,131 300,000 م2014ديسمبر  31الرصيد في 

 (17,785) - (7,902) (9,883) - - جمموع الربح الشامل للسنة

 258,434 - 13,209 (56,906) 2,131 300,000 2015ديسمبر  31الرصيد في 

 (169,075) - (12,901) (156,174) - - للسنةجمموع الربح الشامل 

 89,359 - 308 (213,080) 2,131 300,000 2016ديسمبر  31الرصيد في 

 (19,436) (1,754) (654) (17,028) - - جمموع الربح الشامل للسنة

 - - - 180,000 - (180,000) *ختفيض رأس املال 

 380,000 - - - - 380,000  * أسهم حقوق األلولوية -زيادة رأس املال 

اضافتها يف قائمة الدخل الشامل اآلخر و  بنود مت تعديلها
بعد اعادة تصنيف القوائم حسب متطلبات املعايري الدولية 

 *للتقرير املايل

- - - 346 197 543 

 450,466 (1,557) - (50,108) 2,131 500,000 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 (375) (2,774) (231) 2,630 - - للسنةجمموع الربح الشامل 

 450,091 (4,331) (231) (47,478) 2,131 500,000 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 5,338 (709) 865 5,182   جمموع الربح الشامل للسنة

 455,429 (5,040) 634 (42,296) 2,131 500,000 2019ديسمبر  31الرصيد في 
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مليون لاير  500مليون لاير إىل  120مليون سهم وكذلك مت زيادة رأس املال من  18مليون لاير وذلك بإلغاء عدد 120مليون لاير إىل  300رأس املال من مت ختفيض م 2017خالل العام *

 .مليون سهم 32عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 

تعديل بعض املبالغ لتتماشى مع متطلبات املعايري الدولية للتقرير و  إضافةو  (جزء من حقوق امللكية)تصنيف بعض بنود قائمة الدخل الشامل اآلخر و  إعادة هيكلة 2017كما مت يف العام *
عليه تطلب و  ،م 2018ديسمرب  31كما مت إضافة التغريات يف خطط املنافع احملدودة يف القوائم املالية للسنة املنتهية يف   ،متطلبات مؤسسة النقد العريب السعودي وهيئة السوق املاليةو  املايل

  .م 2017إضافتها يف قائمة املركز املايل للسنة املقارنة و  األمر إعادة هيكلتها

 :ارنة األصول والخصوممق .33
 :"بآالف الرياالت"

 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 البيان

  موجودات عمليات التأمين:

 98,970 66,352 477,898 807,533 538,794 النقدية وشبه النقدية

 360,000 365,349 55,000 75,000 235,766 استثمارات قصرية األجل

 3,372 3,322 4,600 5,346 36,869 استثمارات متاحة للبيع

 183,834 162,966 114,853 158,624 263,678 صايف ،ذمم مدينة

 232,681 157,411 187,430 503,920 533,953 موجودات أخرى

 878,857 755,400 839,781 1,550,423 1,609,060 التأمنيجمموع موجودات عمليات 

  موجودات المساهمين:

 71,300 47,791 220,852 151,498 80,324 النقدية وشبه النقدية
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 280,000 313,000 163,000 - - استثمارات قصرية األجل

 32,815 32,299 35,851 72,834 174,907 استثمارات متاحة للبيع

 117,234 97,239 79,667 49,695 31,078 موجودات أخرى

 501,349 490,329 499,370 274,027 286,309 جمموع موجودات املسامهني

 1,380,206 1,245,729 1,339,151 1,824,450 1,895,369 مجموع الموجودات

  مطلوبات عمليات التأمين:

 11,248 5,266 10,287 42,122 180,203 ذمم معيدي التأمني

 692,729 571,343 669,400 1,159,817 1,242,743 احتياطيات فنية

 174,880 178,791 160,094 348,484 186,114 مطلوبات أخرى

 878,857 755,400 839,781 1,550,423 1,609,060 جمموع مطلوبات عمليات التأمني

  مطلوبات وحقوق المساهمين:

 40,880 35,907 47,347 184,668 27,875 مطلوبات املسامهني

 460,469 454,422 452,023 89,359 258,434 حقوق املسامهني

 501,349 490,329 499,370 274,027 286,309 جمموع مطلوبات وحقوق املسامهني

مجموع المطلوبات وحقوق 
 المساهمين

1,895,369 1,824,450 1,339,151 1,245,729 1,380,206 

 

 

 



 
 

67 

 

 :الشركة وشركاتها التابعةيرادات التحليل الجغرافي إل .34
 

 المنطقة

 التابعة التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها

 النسبة  إجمالي اإليرادات

 %17 139,803,229 الوسطى 

 %5 39,573,409 الشرقية 

 %5 37,867,459 الغربية 

 %61 512,981,056 الحسابات الرئيسية 

 %13 105,010,406 المبيعات اإللكترونية

 %100 835,235,559 المجموع 

 

 سعودي" "بألف لاير :الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات الشركة المعلنة .35

 نسبة التغير -التغيرات + أو  م 2018 م 2019 البيان / "بألف لاير سعودي"

 %15 + 729,076 835,236 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 %1 + (69,718) (70,420) أقساط إعادة التامين المسندة
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 %16- - (20,508) (17,278) مصاريف فائض الخسارة

 %17 + 638,850 747,538 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 %12 + 591,350 664,360 أقساط التأمين المكتسبة

 %13 + 15,736 17,786 عموالت إعادة التامين

 %54- - 5,835 2,694 إيرادات أخرى

 %25 + (404,985) (506,770) صافي المطالبات المتكبدة

 %7- - (77,336) (71,602) تكاليف االكتتاب المؤجله

 %12- - (2,134) (1,881) استهالك

 %10- - (129,441) (115,958) مصروفات تشغيلية أخرى

   1,159 (9,490) الربح )الخسارة( التشغيلي

 %69 + 15,827 26,670 أرباح استثمار

   - 2,185 أرباح آخرى

 31الربح )الخسارة( للسنة المالية المنتهية في 
 ()قبل الزكاة ديسمبر

19,365 16,986  14% 

   (1,356) (1,000) لحملة الوثائق المحمل

للسنة المالية  المحمل للمساهمين الربح )الخسارة(
 ()قبل الزكاة  ديسمبر 31المنتهية في 

18,365 15,630  17% 

 



 
 

69 

 

 :معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيإيضاح اإلختالف  .36

يها يف اململكة العربية ومل يتم إعدادها وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عل ،اخلاصة بالتقارير املاليةكما ورد يف تقرير املراجع اخلارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم املالية وفقاً للمعايري الدولية 
 .تؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مايل نتيجة إلعدادها وفقاً للمعايري الدولية عن معايري احملاسبة السعوديةو  ،السعودية

 
 

 :األسهم وزيع أرباحسياسة الشركة في ت .37

وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلني يف سجالت  ،ويبني القرار تاريخ اإلستحقاق وتاريخ التوزيع ،ذا الشأنيستحق املساهم حصته يف األرباح وفقاً لقرار اجلمعية العامة الصادر هب
ة دون تأخري بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املسامهني يف املكان وتُبلغ الشركة هيئة السوق املالي ،سامهني يف هناية اليوم احملدد للستحقاقامل

 .وفقاً للتعليمات اليت تصدرها اجلهة املختصة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة ملؤسسة النقد العريب السعودي ،اليت حيددها جملس اإلدارةواملواعيد 

حبيث ميتد أثر تلك  ،تعتمد سياسة توزيع األرباح يف الشركة على حتقيق عوائد ومكاسب جمزية للمستثمرين يف أسهم الشركة ،وباإلستناد إىل املادة اخلامسة من الئحة احلوكمة اخلاصة بالشركة
 :العوائد واملكاسب ليشمل احملاور التالية

 سياسة توزيع األرباح: 
  ألرباح القابلة عتبار العوامل املختلفة القائمة وقت التوزيع مبا يف ذلك الوضع املايل للشركة ومتطلبات رأس املال العامل واة على املسامهني بعد األخذ يف اإلأرباح نقدية جمزيتوزيع

 .باإلضافة إىل الوضع االقتصادي العام للتوزيع وحدود اإلئتمان املتاحة للشركة
 املرتبطة باألرباح املبقاة ومكونات حقوق املسامهني يف املراكز والقوائم املالية للشركةو توفر الظروف واملتطلبات اخلاصة بذلك  منح أسهم جمانية للمسامهني يف حالة. 
 نعقاد اجلمعية إتداول بعد يوم  يف هناية ثاينسوق املالية اإليداع لدى شركة ال تكون أحقية األرباح سواء األرباح النقدية أو أسهم املنحة ملالكي األسهم املسجلني بسجالت مركز

 .العامة
 تدفع الشركة األرباح املقرر توزيعها على املسامهني يف املواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة. 
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 اإلعالن عن توزيع األرباح: 

 ختاذه عن طريق اجلمعية العامة للمسامهني بناء على واإلجراءات اخلاصة بسدادها يتم إالقرار اخلاص مبقدار التوزيعات  اً اإلعالن والسداد للتوزيعات متضمنالقرار اخلاص ب
 .توصيات جملس اإلدارة

 القرار اخلاص باإلعالن والسداد للتوزيعات سوف يكون موضوع مستقل يف جدول أعمال اجلمعية العامة للمسامهني. 
 عتماد التوزيع املبدئي لصايف أرباح اختاذه بواسطة جملس اإلدارة يف إجتماعه عندما يتم إ سوف يتم ،سدادهاالقرار اخلاص بتحديد مقدار التوزيعات واإلجراءات اخلاصة ب

  .ويتم التوصية به للجمعية العامة للمسامهني ،الشركة عن العام
  ختاذ القرار اخلاص باإلعالن عن التوزيعات لألسهم وفقا للنظام األساسي للشركةإيتم. 

 
 :األطراف ذات العالقة وصف المعامالت مع .38

واليوجد  ،التنفيذيني واملسامهني لتتماشى مع اللوائح واألنظمة الصادرة من هيئة السوق املالية واملدراءاإلدارة على سياسة تنظيم تعارض املصاحل ألعضاء جملس أقر جملس اإلدارة تعديالت 
يل أو ال توجد خالل هذه الفرتة للشركة أية عقود كانت الشركة طرفا فيها وكانت توجد فيها مصلحة للرئيس التنفيذي أو املدير املا باإلضافة إىل أنه ،تعامالت مع أطراف ذات عالقة
 .تعويضتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو وال توجد أية ترتيبات أو إ ،ألي شخص ذو عالقة بأي منهم
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 :أوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركةو  وصف ألي مصلحة .39

 م 2019أوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة و  وصف ألي مصلحة

سل
سل

ت
 

من تعود له املصلحة أو األوراق  سمإ
 التعاقدية أو حقوق اإلكتتاب

 هناية العام بداية العام
 نسبة التغيري صايف التغيري

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين سهمعدد األ

 -   98  98 سعود دخيل الشرهانبن ممدوح  1

(12,500)  22,500  35,000 ناصر الهواويبن سلمان  2  (35.7)% 

 - -  14,275  14,275 محمد بن علي العماري 3

 - -  400  400 عبد المحسن بن محمد الصالح 4

 - -  100  100 عمرو بن عبداهلل بن شلهوب 5

 -  20  20 بدر بن علي العلي 6
- 

 - -  4000  4000 فواز بن عبدالرحمن الحجي 7
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 -  1000  1000 عمرو بن عبدالرزاق النمري 8
- 

 -  250  250 بن عبداهلل السلوم باسم 9
- 

 

 :أوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركةو  وصف ألي مصلحة .40

 م 2019ي أسهم أو أدوات دين الشركة أوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم فو  وصف ألي مصلحة

سل
سل

ت
 

سم من تعود له املصلحة أو األوراق التعاقدية أو إ
 حقوق اإلكتتاب

 هناية العام بداية العام
 نسبة التغيري صايف التغيري

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين سهمعدد األ

 - -   4000   4000 عبد الرحمن الحجي بن فواز  1

 - -   -   - رامي الحوشان 2

 - -   -   - طارق الغامدي  3

 - -   -   - أحمد الحريري 4

 - -   -   - خالد عارف  5
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 :أنشطة األسهم وأدوات الدين .41
 

وال توجد أية  ،وال توجد أية مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت ألية أشخاص ،ال توجد أي أدوات دين صادرة عن الشركة ،م 2019ديسمرب  31خالل الفرتة املنتهية يف 
م أو أي حقوق كما ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسه  ، أو أفراد أسرهم يف أسهم الشركةكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذينيوحقوق خيار وحقوق إمصلحة 

كتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو كذلك ال توجد أية حقوق حتويل أو إ  ،ةفرت كتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا الشركة أو منحتها خالل تلك الخيار أو مذكرات حق إ
كذلك ال   ،سرتدادالشركة ألية أدوات دين قابلة لل سرتداد أو شراء أو إلغاء من جانبوال يوجد أي إ ،الفرتة تلك حقوق خيار أو شهادات حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الشركة خالل

 .أي من املسامهني عن أي حقوق يف األرباح منتفاق تنازل ة ترتيبات أو إتوجد أي

 

 :عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .42

عدد طلبات الشركة  تاريخ الطلب أسباب الطلب
 لسجل المساهمين

 1 2019/03/25 إجراءات الشركة
 2 2019/04/16  الجمعية العامة

 3 2019/12/24 الشركةإجراءات 
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 المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية معو  بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة .43
  :سبابهاصف موجز لها وبيان أو 

 البيان
 م 2019

 بيان األسباب وصف موجز لها
حتى نهاية الفترة المستحق  المسدد

 المالية السنوية ولم يسدد

 10,827,187 الزكاة
ن خمصص تقديري بقيمة يمت تكو 

 مليون لاير  13,183
 وحىت تقدمي اإلقرار

 2019لاير مدفوعات الزكاة اليت متت يف  10,827,187املسدد بقيمة 
-31لاير املسدد للهيئة عن الفرتة املنتهية يف  10,824,599 عبارة عن:

فراج عن الدفعات لاير دفعات مسددة لل 2,587بقيمة و  ،2018-ديسمرب
  (م2019ختصم من الزكاة املستحقة عن العام )النهائية للعقود احلكومية 

 متطلب نظامي

 1,391,035 36,215,824 الضريبة

 كال من  مقابل ،2019حىت نوفمرب  2019خيص الفرته من يناير  ،املسدد
(  واخلدمات اإلستشارية والفنيةمدفوعات إعادة التأمني)ستقطاع ضريبة اإل

 + ضريبة القيمة املضافة بقيمة 1,579,749.23 بقيمة
34,636,074.62 

 متطلب نظامي

المؤسسة العامة 
 للتأمينات اإلجتماعية 

 متطلب نظامي م 2019شرتاكات شهر ديسمرب للعام إاملستحق للمؤسسة خيص  565,449 5,937,694

تأشيرات تكاليف 
 وجوازات

 متطلب نظامي مت السداد -تكاليف إصدار التأشريات للموظفني غري السعوديني   -  169,070

 متطلب نظامي مت السداد -رسوم كروت العمل للموظفني غري السعوديني  -  409,078 رسوم مكتب العمل
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 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة .44
 614م وبقيمة 2019بنهاية عام  موظفاً  27حيث أن املسجلني يف الربنامج يوجد لدى الشركة برنامج ادخار للموظفني يتم مبوجبه اقتطاع نسبة حمددة من رواتب املوظفني 

  الف لاير.
 

 إقرار مجلس اإلدارة: .45
 :ويقر جملس اإلدارة بالتايل

 .ن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيحأ  -1
 .فذ بفعاليةونُ  مت إعداده على أُسس سليمةة نظام الرقابن أ  -2
 . قدرة الشركة على مواصلة نشاطهاي شك يذكر يفأنه ال يوجد أ  -3
 .ذلك(م غري واجبة السداد أ )سواء يوجد أي قروض على الشركة ال -4
 .رباحمسامهي الشركة عن أي حقوق يف األحد أ و اتفاق تنازل مبوجبهأي ترتيبات أيوجد  ال -5
 حسابات تعيني مراجع بشأن هبا األخذ رفض اجمللس أي توصيات للجنة املراجعة وال يوجد ،اإلدارة جملس قرارات وبني املراجعة جلنة توصيات من تعارض بني أي يوجد أي ال -6

 .الداخلي املراجع أو تعيني دائهآ وتقييم أتعابه وحتديد عزلهو  الشركة
 .السنوية املالية القوائم على حتفظات يتضمن احلسابات مراجع تقرير يوجد أي حتفظ يف ال -7
 .من أعضاء جملس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية يكون له عالقة بالشركة يوجد أي عقوبة أو قيد إحتياطي أو جزاء مفروض على أي ال -8
 .يوجد كبار مسامهني يف الشركة ال -9

*************** 

 واهلل املوفق


