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 دارةاإل مجلس رئيس كلمة
  

 ،وبعد طيبة تحية
 

 الوطنية للشركة السابع السنوي التقرير لكم أقدم أن ، اإلدارة مجلسأعضاء  عن نيابةباألصالة عن نفسي و يشرفني
 للسنة المالية المنتهية والقوائم المالية المدققة ، ير مراجعي الحسابات وتقر، متضمناً تقرير مجلس اإلدارة ،  للتأمين

 .واإليضاحات حول القوائم المالية،  م2017ديسمبر 31 في
 

العربي  النقد سةـؤسـممن  رخيصـت على الشركة حصلت ، م2011 عام عناإلدارة  مجلس رتقري في كما هو مذكور
ً يحصر م2010 عام يوليو األول منعملياتها في  وبدأت ، م2010م عا يونيو 26لمزاولة العمل في  السعودي  في ا

ما عدا  ، ةالمعتمد أنواعها بجميع،  التأمين خدماتالشركة بتوفير  تقومذلك الحين  ومنذالمملكة العربية السعودية. 
 حيث، م 2013ياة في عام التأمين على الح أعمال شركةلا بدأت كما .ختيارياال يالداخلالتأمين  وإعادةالتأمين الطبي 

 .م2012في ديسمبر  السعودي العربي النقد مؤسسةمن  عملالب الخاصة الموافقات على تحصلتأنها 
إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية  تمم 2011 عام عناإلدارة  مجلس تقرير يورد فكما عالوةً على ذلك و

 مليون لاير سعودي.  100 قدره إجمالي مالرأسب ، م2010 أبريل في"تداول" 
 للموافقة على، م 2016 يوليو 31 في عاديةال غيرة يمموالجمعية الع الشركة بدعوة مساهميها لحضور اجتماع قامت
الجمعية العمومية التي حصلت عليها من موافقة ال ناًء علىوبحقوق أولوية. أسهم  إصدارخالل  من مالالرأس  زيادة

من خالل إصدار  مليون لاير سعودي 100مبلغ جمع  2016الشركة في شهر سبتمبر ت ، أتم  للمساهمين غير العادية 

حقوق  بطريقةجديد  عادي سهم (ماليين)عشرة ماليين  10 الشركة طرحت،  . وبحسب األنظمةأسهم حقوق أولوية
 يوليو 31 فيول عند إغالق التدا الواحد للسهم( رياالت)عشرة  ترياال 10 قيمةب، المؤهلين لمساهمين ل، األولوية 
 .التي بحوزة المساهمين في تاريخ االستحقاق لكل سهم من أسهم الشركة واحد   بواقع حق   ،  )تاريخ االستحقاق( م2016

  :تضم التي المؤسسين المساهمين مجموعةل مملوكةمن أسهم الشركة  (٪62.5) نسبة ما ال تزالفي
 صةـبح ، بحرينـال ملكةـبم جلةـالمس ، (SNIC سعوديةـال الوطنية التأمينشركة  سابقاً ) –ك للتأمين سن   شركة

ً ) – األول البنكو .(٪27.5)درهاـق  شركةو .(%20) قدرها بحصة ، (الهولندي السعودي البنك سابقا
 ، المحدودة وإخوانه الجفالي إبراهيم شركةو. (٪10)قدرها  بحصة ،( سويسرا New Re) نيوروكفرزيشرنوج

 (.%5) قدرها بحصة
 

 قطاع فيجيد تنافسي  موقع تأسيس فينجحت الوطنية  ، الكامل التشغيلي نشاطال بدء من سنوات ثمانية من أقلبعد 
 على -إلى حد كبير  - الحصول في نجاحها من مستفيدةً . بالمملكة عاملة وإعادة تأمين شركة تأمين 35 بين من التأمين

 ممارسة عن توقفتالتي  ،ودية "أحد مؤسسي الشركة" شركة التأمين الوطنية السععمالء  وثائق تأمين تجديدات
  .والمؤسسين اآلخرين من المجموعات التجارية المرموقة بالمملكة ،م2010 فبراير في بالمملكة التأمينية عملياتها
وبزيادة بنسبة  (مليونخمسمائة وتسعة وسبعين )مليون لاير  579 أقساط تأمين بلغت   م2017في عام  الشركة حققت
متوسطة الحجم في المملكة. وتتكون محفظتها التأمينية من والذي يجعلها ضمن الشركات عن العام المنصرم،  14%

تأمين الممتلكات والمتبقي يتقسم بنسب شبه متساوية بين باقي أنواع التأمينات  %18تأمين المركبات و  %54ما نسبته 
التوالي. وكان معدل نسبة الخسائر الخاص بالمحفظة التأمينية التجارية. والذي أدى إلى تحقيق أرباح لمدة عامين على 

، والذي قاد هذا األداء إلى تحقيق %85م 2016فيما كان في عام  %87م 2017للشركة )خسائر ومصروفات( لعام 
مليون لاير  39م 2016م فيما كانت األرباح في عام 2017مليون لاير )خمسة وأربعين مليون( لعام  45أرباح بلغت 

 )تسعة وثالثين مليون(، مدعمة بدخل متواضع لالستثمارات الخاصة بمحفظة الشركة.
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 تقرير مجلس اإلدارة
 

 ، الكرام نوالمساهم السادة
 

 متضمناً ،  للتأمين الوطنية للشركة بعالسا السنوي التقريرأن يقدم للمساهمين الكرام  للتأمين الوطنية شركةال دارةإ مجلس يسر
 واألنظمــة اللوائــح حســب واإلفصاحـات الماليـة النتائـج وأهـمالمستقبلية  الخطــطوواألنشطة الرئيسية نبذة عن أداء األعمال 

،  ً  .المالية القوائم حول واإليضاحات م2017ديسمبر 31 في  المنتهية المالية للسنة المدققة المالية القوائم بــه ومرفقا
 

هـ 12/5/1431بتاريخ  ق /158 رقم التجارة وزير قرار بموجب السعودية العربية المملكة في للتأمين الوطنية الشركة تأسست
، المملكة العربية السعودية -ة جد -ينة طريق المد -الجفالي عمارةم  ، وعنوانها الرسمي المسجل هو 2010أبريل  26الموافق 

 .والخبر الرياض في  انعفر لهاو
 
ً  ، السعودية العربية المملكة في التأمين بأعمال للقيام للشركة الترخيص تم بموجب القرار الملكي ، لمبادئ التأمين التعاوني  وفقا

( تداولسوق األسهم السعودية )في  الشركة تجدرأوم . 2009 أكتوبر 5الموافق  ـه21/10/1430م بتاريخ /53الكريم رقم 
 التأمين أعمالعلى ترخيص لممارسة  2010يونيو  26الموافق  1/7/1431بتاريخ الشركة حصلت م . 2010يونيو  6 منذ 

سعودي ، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ال السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من ، واالدخارالعام وتأمين الحماية 
م، ومن ثم تم تجديد 2016ولمدة ثالثة سنوات،  وتم تجديد الترخيص لمدة ثالثة سنوات أخرى انتهت في يونيو  والئحته التنفيذية

للجمعية التأسيسية العامة  جتماعاأول  قدع   .م09/03/2019هـ الموافق  02/07/1440الترخيص للمرة الثانية وحتى تاريخ 
 ، م2013 مارس 25 فيو ، م2012مايو  12 فيللشركة  عاديةال غيرالجمعية العامة  قدتع  و .م2010 أبريل 14في للشركة 

م وأخيراً وليس أخراً في 2016يوليو  31وفي  م2016أبريل  26وفي  ، م2015 يونيو 16 وفي ، م2014 يونيو 26 فيو
م 2016يوليو  31 بتاريخالعادية  رغيالشركة بدعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة  قامت م. 2017مايو  23
. وبحسب ولويةاألبواسطة طرح حقوق ، مليون لاير )مائة مليون لاير( 100 مبلغبزيادة رأس مال الشركة  عتمادال

سجل  بحسب ،حقوق األولوية طريقةسهم( عادية جديدة ب ماليين)عشرة ماليين  10الشركة  طرحت، األنظمة
لقد و .الواحد للسهم( رياالت)عشرة  لاير 10 قيمةعلى م 2016 يوليو 31 في ركةالش أسهم تداول ليغلق ،المساهمين

 م .2016 سبتمبر في المال رأس زيادة مبلغ استالم تم

 
 -: الشركة في وحصصهم نوالمساهم

 القانوني الشكل الحصة المساهم إسم التسلسل

1 
)شركة  (م ب م)ش سنك للتأمين  شركة

 بقاً(التأمين الوطنية السعودية سا
 مسجلة بحرينية شركة 27.5%

ً  الهولندي السعودي البنك)  األول البنك 2  سعودية مساهمة شركة %20 (سابقا

 سويسرية مساهمة شركة %10 نيوروكفيرزيشرونج شركة 3

 محدودة مسؤولية ذات شركة %5 ابراهيم الجفالي وإخوانه شركة 4

 فرد %1.5 الجفالي علي بن حاتم 5

 (األفراد)المكتتبون  الجمهور %36  الجمهور 6

  %100 المجموع 
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ً  -للتأمين  كسن  ٪ في شركة 72.5 حصةالجفالي وإخوانه  براهيمإ شركة تملك (1  السعودية الوطنية التأمين شركة سابقا
 .%24.9375تمثل نسبة  للتأمين الوطنية الشركة في مصلحتها مجموع فإنوبالتالي  ،
 

مجموع فإن ، وبالتالي  خوانهإوالجفالي براهيم شركة إفي %  8.47583نسبة ي حاتم علي الجفالاألستاذ يملك  (2
 .% 3.61366 يمثل نسبةفي الشركة الوطنية للتأمين مصلحته 

 

 يةمستقبلالخطط أداء األعمال وال .1
 

 األنشطة الرئيسية 1.1
 

 دخارالعام والحماية واال مال التأمينعلى ترخيص بممارسة أع،  مؤسسة النقد العربي السعوديمن  ، حصلت الشركة
مؤسسة وحصلت على اعتماد . م09/03/2019هـ الموافق  02/07/1440حتى تاريخ  في المملكة العربية السعودية

 . م2017ديسمبر  31تأميني منتج   (42)بالموافقة على النقد 

 
 ودي:فيما يلي قائمة بجميع منتجات الشركة الموافق عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السع

 

 إسم المنتج  إسم المنتج 

 الضمان الممتد ) التغطية البرونزية للمركبات المستعملة( 23 تأمين جميع األخطار 1

 تأمين أجسام السفن  24 الحريقضد تأمين ال 2

 وثيقة التأمين ضد السرقة 25 األخطار( جميعتأمين الممتلكات ) 3

 البحري )لشحنة واحدة( الشحن ة تأمين وثيق 26 نقطاع العمل التجاريتأمين توقف وا 4

 وثيقة تأمين الشحن البحري )المفتوحة( 27  ةالشاملتأمين المساكن  5

 األخطار( جميعوثيقة تأمين النقل البري ) 28 والتخريبتأمين ضد مخاطر اإلرهاب  6

 وثيقة تأمين النقل البري )مخاطر الطريق( 29 تأمين أخطار المقاولين 7

 (شامل) لسيارات الخاصةاوثيقة تأمين  30 طار التركيبتأمين أخ 8

 (تجاه الطرف الثالث)وثيقة تأمين السيارات  31 تأمين عطل اآلالت والماكينات  9

 وثيقة التأمين الشامل على المركبات التجارية 32 تأمين المعدات وأجهزة المقاوالت  10

 (خارجيةار السيارات )أخطاروثيقة تأمين تج 33 تأمين األجهزة اإللكترونية  11

 تأمين الحوادث الشخصية )أفراد(   34 تأمين ضد تلف المخزون بالثالجات 12

 تأمين الحوادث الشخصية )جماعي( 35 تأمين خسارة األرباح عقب تعطل اآلالت والماكينات 13

 تأمين ضد خيانة األمانة  36 تأمين حوادث السفر  14

 تأمين ضد كسر الزجاج  37 ة المدنيولية ؤالمستأمين  15

 تأمين األموال  38 المهنية )للمهندسين المعماريين(  ولية ؤالمستأمين  16

 تأمين إصابات العمال 39 المهنية )األخطاء الطبية(ولية ؤالمستأمين  17

 وثيقة التأمين على الحياة )أفراد( 40 الوثيقة البنكية الشاملة 18

 )مجموعات( الحياة على التأمين وثيقة 41 ة البالتينية للمركبات الجديدة(الضمان الممتد ) التغطي 19

  يران تأمين مسؤولية الط 42 الضمان الممتد ) التغطية الذهبية للمركبات الجديدة( 20
 الضمان الممتد ) التغطية الذهبية للمركبات المستعملة( 21

 تعملة(الضمان الممتد ) التغطية الفضية للمركبات المس 22
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 الخطط المستقبلية 2.1
 

 .في جميع التخصصات الرئيسية ، الكوادر المهنية توظيفعلى ، و ةالمحافظ 1.2.1

 .المحافظة على محفظة متوازنة من المخاطر 2.2.1

  .% 90تصل إلى بنسبة لوثائق المحافظة على معدالت تجديد ل 3.2.1

 .وخدمات العمالء ة المطالباتمن خالل إدار، للعمالء بعد البيع  مامتميزة لتوفير خدمات   4.2.1
 

 التعامل مع الوكالء والوسطاء.زنة اتطوير فريق المبيعات بالشركة لمو 5.2.1
 

 على رأس العمل. تدريبهموالسعودية  الكوادرتوفير   6.2.1
 

 لتزام بكافة اللوائح والمتطلبات النظامية.اال  7.2.1
 

 اتخاذوالمستمرة لمعدالت الخسارة لكافة العمالء المحافظة على محفظة مربحة من خالل المراجعة  8.2.1
 .اإلجراء المناسب

 
 ستهداف: توسيع قاعدة العمالء من خالل ا  9.2.1

 .األول البنكء وعمال، متعددة الجنسيات الشركات و،  ةيالحكوم القطاعات
 

 في مدن أخرى في المملكة العربية السعودية.جديدة للوكالء  عوفتح فر 10.2.1
 
 

 
 "الموجودات والمطلوباتبيان نتائج األعمال "  3.1
 
 

 .م2017ديسمبر  31 المنتهية فيسنة المالية للللشركة مالية األحداث الفيما يلي ملخص ألبرز 
 
 

 قائمة الدخل المختصرة  1.3.1
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 : م2017ديسمبر  31المنتهية في للسنة المالية قائمة الدخل المختصرة 
 

 البيان
الية المنتهية السنة الم

 31/12/2017في 
 السنة المالية المنتهية 

 12/2016في /31
السنة المالية المنتهية 

 31/12/2015في 
السنة المالية المنتهية 

 31/12/2014في 
السنة المالية المنتهية 

 31/12/2013في 

 "000" 
 ألف لاير

"000" 
 ألف لاير

"000" 
 ألف لاير

"000" 
 ألف لاير

"000" 
 ألف لاير

      إليراداتا
  أقساط إجمالي
 المكتتبة التأمين

578.701 507.708 518.709 433.911 486.843 

 أقساط صافي
 المكتتبة التأمين

301.324 253.622 234.345 166.293 248.249 

أقساط  صافي
 التأمين المكتسبة 

294.244 255.067 208.902 191.459 237.658 

 78.822 71.902 68.116 76.064 77.409 مكتسبة  عموالت
 439 210 5.633 4.893 10.123 أخرى إيرادات
 316.919 263.571 282.651 336.024 381.776 اإليرادات مجموع

      
      

 التكلفة
 والمصاريف

     

 المطالبات صافي
 المتكبدة

190.558 158.872 175.651 149.496 228.640 

اقتناء  تكاليف
 وثائق التأمين 

69.288 68.056 61.244 68.652 77.710 

إعادة  احتياطي
 التأمين 

- - 3.597 - - 

عجز  احتياطيات
 األقساط 

- - - (6.233) 6.233 

 عمومية مصاريف
 وإدارية

71.385 64.549 51.368 39.243 36.123 

 التكاليف مجموع
 والمصاريف

331.231 291.477 291.860 251.158 348.706 

)العجز(  الفائض
 التأمين ملياتع من

50.545 44.547 (9.209) 12.413 (31.787) 

 - (1.241) - (4.454) (5.055) حملة الوثائق حصة
 دخل صافي

)مصاريف( 
 المساهمين

(782) (1.348) (1.653) 378 (1.510) 

ربح  إجمالي
)خسارة( 
 للسنة المساهمين

 الفترة/  المالية

44.708 38.745 (10.862) 11.550 (33.297) 
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  (GWP)إجمالي األقساط  2.3.1
 

 مليون لاير 507.708)مقارنة بمبلغ  ، مليون لاير  578.701مبلغ  م2017بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة لعام 
ازداد ي الذالزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة في أقساط تأمين المركبات سبب  رجعيو .%14 بنسبةبزيادة ( م2016في عام 

 عن العام الماضي.  %20بنسبة ، مليون لاير  52.56قع بوا
 

 (NWPصافي األقساط المكتسبة ) 3.3.1
 

 ، قساط التأمين غير المكتسبةحتياطيات أاالمدفوعة لمعيدي التأمين ون أقساط إعادة التأميبعد خصم ، بلغ صافي أقساط التأمين 
 مليون لاير 255.067مبلغ )مقارنة ب،  م2017ديسمبر  31في  المنتهية اً عشر شهرثني امليون لاير لفترة  294.244مبلغ 
الزيادة هذه  رجعتو. %15 بنسبةي صافي األقساط المكتسبة بزيادة ف ، (م2016ديسمبر  31المنتهية في  المماثلةالفترة عن 
 .مليون لاير 52.56في أقساط التأمين للمركبات والتي زادت بواقع  زيادةالإلى 
 

 الت المتحصلةصافي العمو 4.3.1

السنة المالية المنتهية  
 31/12/2017في 

السنة المالية المنتهية 
 31/12/2016في 

السنة المالية المنتهية 
 31/12/2015في 

السنة المالية المنتهية 
 31/12/2014في 

السنة المالية المنتهية 
 31/12/2013في 

 " ألف لاير000" لاير" ألف 000" " ألف لاير000" " ألف لاير000" " ألف لاير000"

عموالت 
مكتسبة على 

 إعادة التأمين

77.409 76.064 68.116 71.902 78.822 

 قتناءتكاليف ا
 وثائق التأمين

(69.288) (68.056) (61.244) (68.652) (77.710) 

 1.112 3.250 6.872 8.008 8.121 المجموع

 
 . الماضية السنةعن  لايرألف 113لعموالت المستحقة للشركة بمبلغ رتفع صافي اا
 

 مداخيل أخرى 5.3.1
 

 3.9مليون لاير ) 3.8مبلغ ،  م2017ودخل اتفاقية منافذ لعام  متضمنة عموالت أرباح ، م2017بلغت المداخيل األخرى لعام 
 تبأنه ال يوجد أرباح عن عموالعلماً ) مليون لاير 4.6م 2017عام  أرباح عموالت فيبلغت (. كما م2016عام في  مليون
 .(م2016عام 
 

 صافي المطالبات المتكبدة 6.3.1
 
 مقابل ، لاير مليون 190.558 واالحتياطيات التأمين حصة إعادة خصم بعد،  السنة خالل المتكبدة المطالبات صافي بلغ

 ٪.20 بنسبةبزيادة  ، م2016عام في مليون لاير  158.872
 

 (حاملي الوثائقمصاريف عمومية وإدارية ) 7.3.1
 

 64.549بمبلغ  مقارنة، مليون لاير  71.385 مبلغ،  م2017 عام خاللدارية )حاملي الوثائق( اإلعمومية والمصاريف البلغت 
مليون  6.3والتي بلغت  التوظيفنسبة تكاليف وارتفاع إلى الزيادة بب س ويرجع .%11بزياده قدرها  م2016لعام  مليون لاير

 .لاير
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 يات التأمينالفائض / )العجز( من عمل 8.3.1
عام في  لاير مليون 44.547 قدرهبفائض  مقارنة، مليون لاير  50.545قدره  فائض وجود ،م2017لعام تظهرالنتائج الفنية 

 مليون لاير. 39بمبلغ وقدره  األقساط التأمينية المستحقةصافي في الزيادة إلى  الفائضزيادة سبب  ويرجع .م2016
 

 لسنة المالية / الفترةإجمالي الدخل )الخسارة( ل 9.3.1
 

ً أرباحخصم الزكاة والضريبة  قبل ،م2017 ديسمبر 31 للسنة المنتهية فيشهراً  12 تظهر نتائج مدة مليون  44.708مبلغ ب ا
  .%15بزيادة بنسبة . م2016 ديسمبر 31 للسنة المنتهية فيمليون لاير  38.745 بلغت بأرباحمقارنة ، لاير 
 
 أي بشأن تفسيرات تقدم لم لذلك ، م2017 ديسمبر 31 إلى م2017 يناير 1 من الفترة خالل توقعات أي الشركة تعلن لم

 .المذكورة الفترة نعانحرافات 
 

 ملخص قائمة الموجودات والمطلوبات  10.3.1

 

 الرصيد كما في البيان
ديسمبر  31

 م2017

 الرصيد كما في
ديسمبر  31

 م2016

 الرصيد كما في
ديسمبر  31

 م2015

 م فيالرصيد ك
ديسمبر  31

 م2014

 الرصيد كما في
ديسمبر  31

 م2013

 "000" 
 لايرلف أ

"000" 
 لايرلف أ

"000" 
 لايرلف أ

"000" 
 لايرلف أ

"000" 
 لايرلف أ

      الموجودات
 83.161 72.814 101.532 144.120 225.907 يعادله وما النقد

 54.872 61.117 92.757 95.841 112.518 مدينة تأمين أقساط صافي
 غير التأمين أقساط من التأمين معيدي حصة

 المكتسبة
109.585 112.442 130.839 115.561 98.325 

 271.453 152.606 145.964 103.658 121.006 التسوية تحت المطالبات من التأمين معيدي حصة
 31.659 36.551 43.847 35.468 28.047 مؤجلة تأمين وثائق تكاليف

 12.420 11.614 20.483 15.026 2.892 لتأمينا معيدي من المطلوب
 - - - - - الوكالء من المطلوب
 21.773 7.127 10.216 8.232 9.689 أخرى وموجودات مقدمة مدفوعات
 31.787 22.394 37.666 3.682 - المساهمين عمليات من المطلوب
 605.450 479.784 583.304 518.469 609.644 موجودات عمليات التأمين  مجموع

 91.329 92.901 94.869 194.617 234.079 المساهمين موجودات
 696.779 572.685 678.173 713.086 843.723 الموجودات مجموع

      المطلوبات
 194.122 186.192 226.913 207.071 211.294 مكتسبة غير تأمين أقساط

 319.987 193.631 216.724 180.712 209.193 التسوية تحت مطالبات
 29.579 41.298 48.286 38.544 31.204 إعادة تأمين غير مكتسبة  عمولة

 - - 3.597 3.597 3.597 التأمين إعادة احتياطي
 6.233 - - - - التأمين أقساط عجز احتياطي

 والوسطاء والوكالء التأمين لمعيدي مستحقة مبالغ
 ثالث ومديرطرف

45.377 31.380 30.084 34.123 29.747 

 13.296 10.012 35.310 18.830 12.910  تأمينوثائق  لحملة قاتمستح
 - - - - 45.490 مستحقات للمساهمين

 12.486 14.528 22.390 38.335 50.579 أخرى ومطلوبات مستحقة مصاريف
 605.450 479.784 583.304 518.469 609.644 مطلوبات عمليات التأمين  مجموع
079234. نالمساهمي وحقوق مطلوبات مجموع  194.617 94.869 92.901 91.329 
 696.779 572.685 678.173 713.086 843.723 المساهمين وحقوق المطلوبات مجموع
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 التأمين عمليات موجودات 11.3.1

 ديسمبر 31 في لاير مليون 609 إلى م2016 ديسمبر 31 في لاير مليون 518 من التأمين عمليات موجودات إجماليارتفع 

عن العام  %57 بنسبةمليون لاير و 82ارتفاع النقد وما في حكمه بمبلغ  إلى االرتفاع هذا يعودو. ٪ 18 قدرها بنسبة ، م2017

 الماضي.

 التأمين عمليات مطلوبات  12.3.1

 ديسمبر 31 في لاير مليون 609 إلى ،م2016 ديسمبر 31 في لاير مليون 518 من التأمين عمليات مطلوبات إجمالي ارتفع

مليون لاير والتي  45المشاركة في األرباح لعمليات المساهمين والتي بلغت  إلى رتفاعاال هذا عودوي. ٪ 18 بنسبة م2017

 كانت بدون للعام الماضي.

 المساهمين ومطلوبات موجودات 13.3.1

 ديسمير 31 في لاير مليون 234 مبلغ إلى ، م2016 ديسمبر 31 في لاير مليون 194 مبلغ من المساهمين موجودات ارتفعت

  مليون لاير.44.708م والبالغة 2017صافي الدخل للعام زيادة  إلى الزيادة هذه رجعوت ، %20 بنسبة م2017

 

 التحليالت الجغرافية   4.1

 :على النحو التاليالشركة الجغرافي في المملكة العربية السعودية تواجد يظهر 
 
 

 فاكس هاتف العنوان الموقع

  طريق المدينة ،الجفالي عمارة ةجد –المركز الرئيسي 
  21432جده  5832ص ب 

 المملكة العربية السعودية

6606200-012 6674530-012 

 طريق المدينة  ،الجفالي عمارة ةجدفرع 
 21432جده  5832ص ب 

 المملكة العربية السعودية

6606200-012 6674530-012 

 مركز الثالث الدور 303 مكتب فرع الرياض
 86ص ب   - جاريالت األمم

المملكة العربية  11411الرياض 
 السعودية

4778035-011 
4778613-011 

4772290-011 

 9 الدور،األعمال بوابة عمارة الخبر فرع
الملك فيصل  طريق 1البرج رقم 

ص ب  الخبر -بن عبدالعزيز
المملكة   31952 الخبر 1933

 العربية السعودية 

8825357-013 8826992-013 
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 كما يلي: بحسب النوع والمكان م2017ديسمبر  31 للسنة المالية المنتهية فينتاج الشركة إ
 
 المجموع الخبر الرياض ةجد نوع التأمين

 % م2017 م2016 % م2017 م2016 % م2017 م2016 % م2017 م2016 

 9 38.029 34.839 (12) 2.876 3.259 (2) 5.737 5.855 14 29.416 25.724 بحري ونقل

 بحري 
 )أجسام سفن(

349 714 104 - - - - - - 349 714 104 

 21 102.736 84.608 20 7.705 6.395 (1) 22.548 22.837 31 72.482 55.375 ممتلكات

 20 310.671 258.108 9 44.980 41.392 4 76.992 73.687 32 188.699 143.029 سيارات

 (22) 33.944 43.570 (11) 2.847 3.182 25 3.145 2.511 (26) 27.953 37.878 هندسي

ولية ؤالمس
 والحوادث

23.703 27.136 14 2.339 2.686 15 1.681 1.777 6 27.723 31599 14 

التأمين على 
 الحياة

32.034 36.841 15 1.489 2.480 66 5.972 3.827 (36) 39.496 43.148 9 

 44 123 86 - - - - - - 44 123 86 تأمين السفر

 15 560.964 488.779 3 64.012 61.881 4 113.588 108.718 20 383.364 318.179 المجموع

 (6) 17.738 18.929 - - - - - - (6) 17.738 18.929 الضمان الممتد

المجموع 
 النهائي

337.109 401.101 19 108.718 113.588 4 61.881 64.012 3 507.708 578.701 14 

 
داخل عملها من ناتجة  هايراداتإ جيمعو ، عمل داخل أو خارج المملكة العربية السعوديةشركات تابعة تي أى الشركة ال يوجد لد

 المملكة العربية السعودية.
 
 س التقاريراأس  .15
 
ً  تد  ع  أ   المحاسبية وبحسب تعديالت مؤسسة النقد العربي السعودي " IFRSلمعايير التقارير المالية الدولية " البيانات المالية وفقا

ة والضريبية، والتي تتطلب تطبيق معايير التقارير المالية الدولية والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية العالمية الزكوي
(IASB( بإستثناء تطبيق معايير المحاسبة الدولية )IAS( و )ضريبة الدخل(و ) -12IFRC21-“Levies” ذات الصلة )

والتعديالت الالحقة م 2017أبريل  11وتاريخ  381000074519قم بالزكاة وضريبة الدخل. وبحسب تعميم مؤسسة النقد ر
والتي تقضي  والخاصة بالتوضيحات ذات الصلة بمحاسبية الزكاة وضريبة الدخل بحسب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي

 بتجميعها بشكل ربع سنوي من موجودات المساهمين وتحت موجودات متبقية.
 

ؤدي إلى أي تغيير تي ال تة بالزكاة والضريبة مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي والتتماشى سياسات الشركة الخاص
 فيما يختص بالمعالجات المالية أو المبالغ المالية والتي تم احتسابها للسنوات المنصرمة.

 
اإليضاحات ( من 2)اح رقم في اإليضبطريقة أكثر تفصيال أساس عرض البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة تم شرح 

 المالية. على القوائم
 

 سياسة توزيع األرباح 6.1
 
مستوى رأس المال المطلوب لدعم  على اعتماداً  المساهمينعلى  توزيع أرباح سنوية، تعتزم الشركة  ستثناء السنوات األولىبا

كما ،  مساهمين في السنوات األولى بعد تأسيسهالن تدفع أرباحاً على أسهم اأ، فإن الشركة ال تتوقع  عمليات الشركة. ومع ذلك
 أي ضمان في ما يخص المبلغ الذي سيدفع في أي عام. تقدمال و،  بعدفيما تدفع سوف أي أرباح  أنبأي ضمان  أنها ال تقدم

 
 ً حملة  ىلعوزع سوف ت٪ من صافي الفائض من عمليات حملة الوثائق 10فإن ،  للشركةالنظام األساسي من  43للمادة  وفقا

المتبقية من ٪ 90يتم ترحيل الـ سو ، ، إما مباشرة أو عن طريق تخفيض في أقساط التأمين الخاصة بهم للسنة التالية الوثائق
 مساهمين.لدخل صافي الفائض إلى قائمة 
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النظام من  45لمادة االواردة في مع مراعاة القيود التالية ، لمساهمين من األرباح الصافية لمن وقت آلخر، سوف يتم دفع أرباح 

مؤسسة النقد العربي من  ةلنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرمن الالئحة التنفيذية  70، والمادة األساسي للشركة 
 :السعودي

 
 . المطلوبة كاة وضريبة الدخللزل يجنب مخصص. 1
 
 وز للجمعية العامة العادية وقف هذا يجو. النظامي٪ في المائة من صافي األرباح لتكوين االحتياطي 20 يجنب. 2
 .من رأس المال المدفوع %100إلى حتياطي اال عندما يصل التجنيب 

 
األرباح السنوية الصافية لتكوين نسبة معينة من  تجنيب،  ، بناء على توصية من المجلس . يجوز للجمعية العامة العادية3
 الجمعية العامة. التي تحددهاألغراض للغرض محدد أو ات إضافية حتياطيا

 
 من رأس المال المدفوع. %5بمبلغ ال يقل عن ، كدفعة أولى  على المساهمين رصيدال عيتوز. يتم 4
 
 إلى حساب األرباح المستبقاة.  يحول. يوزع الرصيد المتبقي على المساهمين كحصة في األرباح أو 5
 
ً  أعاله 4األرباح السنوية المحددة في الفقرة  من تخصم ، توزيع أرباح دوريةب . يجوز للمجلس أن يصدر قراراً 6 للقواعد  ، وفقا

 واألنظمة الصادرة من قبل السلطات المختصة.
 
، ، والمناخ االقتصادي العام  ، وحالة األسواق المالي اوضعهو،  على أرباح الشركة اً عتمدكون متوزيع أرباح يعالن عن إأي 

متطلبات رأس و ، والنقدية ستثماراال عادةحتياجات إوااالستثمارية كة من الفرص ل الشرفي ذلك تحلي، بما  وغيرها من العوامل
 القانونية والتنظيمية.عتبارات الا، وغيرها من  ، وفرص األعمال المال

 
 األرباح.  لتوزيع قرارات أو توصيات أي" عن CMA" مالسوق الهيئة  على الفور بإبالغ الشركة تقوم

ً ، اإلدارة  مجلسالمحدد بواسطة  والوقت في المكان على المساهمينة المقترح األرباحيتم توزيع  للتعليمات الصادرة عن  وفقا
 .مؤسسة النقد العربي السعوديلبالموافقة الخطية  ومرهونة،  التجارة والصناعة وزارة

 
 

 بحسب النظام األساسي للشركةحقوق المساهمين  7.1
 

وحضور الجمعيات  ، ن الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند تصفيتهاللشركة يحق للمساهميبحسب النظام األساسي 
على  ةالمسؤوليورفع دعوى  ، اإلدارة ومراقبة أعمال مجلس ، والتصرف في األسهم ، والتصويت على قراراتها، العامة 
 ة.بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع األنظم، ستفسار وطلب المعلومات وحق اال ، هئأعضا

 
 
 

 وأدوات الدينكتتاب الاوخيارات وحقوق  أسهم 2
 
 

 كبار المسؤولينن قبل أشخاص )عدا مدراء المصدرومالمملوكة في فئة أسهم التصويت  المصلحة 1.2
 :وأزواجهم وأطفالهم القصر( التنفيذيين

 
 فئة أسهم التصويت في الشركة.من ٪ 5في أكثر من  فرد   ي شخص  مصلحة ألال يوجد 

 وخيارات وحقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المسؤولين التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم مصلحة 2.2
 :في حصة أو أدوات الدين القصر
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 سم العضوإ
عند هم الملكية عدد أس

 فترةبداية ال
 في الملكية أسهم عدد
 م2017 ديسمبر 31

 نسبة التغيير التغيير

 300.000  حاتم بن علي الجفالي )غير تنفيذي(
 (4مالحظة )

 

 - ال يوجد 300.000

 - - - (1مالحظة ) بيرند ألويز كوهن

 - - - (4مالحظة ) أمين موسى العفيفي

 –أسامة بن عبدهللا الخريجي )غير تنفيذي 
 مستقل(

1.417 1.417 - - 

 - ال يوجد 12.000 12.000 مستقل( –)غير تنفيذي  حسين بن سعيد عقيل

 - ال يوجد 2.000 2.000 مستقل( –ي)غير تنفيذي فيصل بن محمود عتبان

و  (2) مالحظة )غير تنفيذي( سورين نيكواليزين
(5) 

- - - 

 - - - (2مالحظة ) )غير تنفيذي(حسام عبدالرحمن الخيال 
 - - - - مستقل( -عمر بن سهيل بيالني )غير تنفيذي 

 4.000 فيصل بن محمد شراره )غير تنفيذي(
 (3مالحظة )

 - ال يوجد 4.000

 - ال يوجد 14 14 هيثم بن حبيب البكري )رئيس تنفيذي(

 
 مالحظات:

 
 .السويسرية نيوروكفرزيشرونج شركةعن  ممثالً  (1)
 
 .)البنك السعودي الهولندي سابقاً(* ولالبنك األممثالً عن  (2)

 
 .وإخوانه الجفالي براهيمإ شركةعن  ممثالً  (3)
 
ً  السعودية الوطنية التأمين)شركة  حرينيةالب للتأمين سنك شركة عن ممثالً ( 4)  (*سابقا
 
م إلتمام 2017مايو  23تم اعتماد تعيين األستاذ سورين نيكواليزين ممثالً للبنك األول من الجمعية العامة في  (5)

 م.2019أبريل  25الدورة الحالية والتي تنتهي في 
 
أي القصر الدهمو أوأأزواجهم أو  مسؤولين التنفيذيينأحد من كبار اليملك ال "ستثاء ما ورد في الجدول السابق با

 . "مصلحة في أسهم الشركة
 ."أي أدوات دينالشركة الوطنية للتأمين تصدر لم "
 

لمسمياتهم فقط دون أي تغيير  بخصوص تغيير الشركاء المؤسسين)*( تم مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي 
 في الحصص وهم كالتالي:

 
الوطنية السعودية" التي تم تغيير"شركة التأمين ا سم   ها إلى "شركة سنك للتأمين" م 

اه " البنك السعودي الهولندي" الذي تم تغيير  سم   إلى "البنك األول"م 
 ألوراق الماليةاسترداد ا /صدار إ،  قتراضالا  3.2

 
 ، أو، أو تعهدات  خيارات، أو  االستردادأو  للتحويلأدوات دين قابلة لم تصدر أي و،  الشركة أي أمواللم تقترض 

أي أدوات دين أنها لم تقم بإعادة سداد أي قرض ولم تقم باستبدال أو تحويل أي حقوق أخرى ذات طبيعة مماثلة. كما 
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أدوات دين مستحقة للسداد أو التحويل كما في نهاية  ، وال توجد أي قروض أوالفترة قابلة للتحويل أو االسترداد خالل 
 الفترة.

 

 ذات العالقة (األطرافالجهات )مع امالت معال 3
 

 العالقة هي كما يلي: ويذالمعامالت الهامة مع األطراف 
  

 م2017 تطبيعة التعامال الطرف ذو العالقة

 
 م2016

 
 لاير ألف" 000" لاير ألف" 000"  

 ات مدراء تنفيذيينفومصر أعضاء مجلس اإلدارة
 (9.1)مراجعة فقرة 

1.510 1.507 

    
    
 عالقةمكافأت ومصروفات ذات  بار موظفي اإلدارةك

 
9.850 8.421 

 
 

 574 306 سلف قروض و 
ذات جهات ن وومساهم
     )مساهمة مشتركة(عالقة 

 87.820 87.246                                    مكتتبة أقساط تأمين
 

 36.798 30.333                                مطالبات مدفوعة 
 4.935 4.879                    )صافي( ختياريةا تأمين أقساط 
 50 - مصروفات مستردة 
 3.473 4.461    متكبدهوفات مصر 
 مدفوعة وفاتومصر مطالبات 

                                       مساهم عن بالنيابة
                                محملة بالتكلفة

- 1.648 

 المساهمين حدأ من مستلم بلغم 
 ومصاريف مطالبات مقابل

محملة بالتكلفة ومدفوعة بالنيابة 
  عنه

- 1.898 
 

 1.285 2.466                          عمولة بنكية 
 -                           222    عدات  شراء ممتلكات وم

 -    1.171مقدم لطرف ذوو عالقة         
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 الجدول التالي يلخص العقود التي للمدراء فيها مصلحة مادية
 

# 
 العالقة يإسم الطرف ذ

إسم عضو مجلس 
 اإلدارة

 مدة العالقة طبيعة العالقة
القيمة المالية 

" 000للعالقة "
 لايرألف 

 / حاتم الجفالي السيد براهيم الجفالي وإخوانهإشركة  1
  السيد / أمين العفيفي
  رهالسيد / فيصل شرا

عقد إيجار المركز الرئيسي 
 للشركة 

 2.604 م2017عام  سنوي

خوانه إبراهيم الجفالي وإشركة  2
 )ألنظمة المعلومات(

 / حاتم الجفالي السيد
  السيد / أمين العفيفي
 السيد / فيصل شراره

تفاقية خدمات وصيانة اعقد "
 الحاسب اآللي"

 1.530 م2017عام سنوي 

 ة سنك للتأمين )شرك شركة 3
 التأمين الوطنية السعودية

 سابقاً(

 / حاتم الجفالي السيد
  السيد / أمين العفيفي
 السيد / فيصل شراره

 4.579 م2017عام نوي س ختيارياإعادة تأمين 

 أقساط تأمين(1 أمين العفيفيالسيد /  شركة اإلسمنت السعودي 4
 
 (مطالبات مدفوعة2

 م2017سنوي عام 

4.309 
 

208 
 

األول )وكالة البنك ك وكالة البن 5
 سابقاً( السعودي الهولندي

  سورين نيكواليزيند/ يالس
  السيد / حسام الخيال

 4.610 م2017عام  سنوي عموالت التأمين الخاصة بالوكالة

شركة مجموعة المتوسط  6
 لوساطة التأمين وإعادة التأمين

عموالت وساطة تأمين وإعادة  السيد / عمر بيالني
 تأمين 

 100 م2017م سنوي عا

 103.231 م2017سنوي عام  استثمارات مالية للشركة السيد / فيصل شراره شركة األهلي المالية 7

 
 
أي من أعضاء مجلس  وبينالشركة  بينمادية ذات مصلحة كن هناك عقود تلم يؤكد مجلس اإلدارة أنه ،  أعالهستثناء ما ذكر با

للعام المالي أو أي شخص له عالقة بأي منهم  عضو في اإلدارة التنفيذية العلياي أو أي والمدير المالأ التنفيذيالرئيس أو اإلدارة 
 .م2017

 
 

 التنفيذيين كبارالمسؤولينأحد  أو اإلدارة مجلس أعضاء من أيبموجبها  ل  تناز   اتيتفاقا أو أي ترتيبات التوجدعالوة على ذلك ، 
 .حقوق في األرباحأو  ويضعن أي راتب أو تعأو أي من مساهمي الشركة بالشركة 
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 المستحقات النظامية 4
 
 

 هي كما يلي: م2017ديسمبر  31كما في  المستحقة على الشركةواجبة الدفع النظامية المستحقات  1.4
 

 المبلغ / لاير سعودي البيان
 م2017

 لاير سعودي / المبلغ
 م2016

 241.737 280.675 (م2018ناير ي)تدفع في  2017التأمينات االجتماعية لشهر ديسمبر 

 اإلقرارالدفع عند تقديم  مستحقة) م2017 لعام الزكاة مخصص
 (الزكوي

7.204.791 4.444.485 

 في)تدفع  الرابع للربع السعودي العربي النقد لمؤسسة إشرافية رسوم
 (م2018 يناير

308.786 270.753 

 م2018)تدفع في يناير  م2017ديسمبر شهراقتطاع الضريبة ل
 والمتبقي يتم دفعة عند تسوية مستحقات إعادة التأمين. لاير( 38.018

592.071 790.520 

 5.747.495 8.386.323 المجموع
 
 

 استحقاقات الموظفين 5
 
 .واللوائح األنظمة بموجب المطلوبة تلك غير ، الموظفين لصالح حتياطياتا أي تجنب ولم ستثماراتا بأي الشركة تقم لم

 

 عين الخارجيينتقرير المراج 6
 

 :ما يليجاء في تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين 
 

 رأي غير متحفظ 1.6
 

 :ككل المالية للشركة البيانات أن ، برأيهم،  أنه على الخارجيين الحسابات مراجعي تقرير نص  
 

أعمالها نتائج ، وم2017ديسمبر  31، المركز المالي للشركة كما في  ، من كافة النواحي الجوهرية تظهر بعدل •
، وبحسب الخاصة بالتقارير المالية معايير الدوليةلوفقا ل م2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في وتدفقاتها النقدية 

 تعاميم مؤسسة النقد العربي السعودي والخاصة بإحتساب الزكاة وضريبة الدخل.
 

 المالية. القوائمتعلق بإعداد وعرض ساسي فيما ينظام الشركة األمتطلبات نظام الشركات وتتفق مع  •
 

 تقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى  2.6
 

بحسب المعلومات المقدمة للمراجع الخارجي، ال يوجد مايشير إلى عدم إلتزام الشركة من النواحي الجوهرية، مع المتطلبات 
لتعاوني في المملكة العربية السعودية، والنظام األساسي النظامية المفروضة على الشركات، نظام مراقبة شركات التأمين ا

 للشركة، بما يؤثر على إعداد القوائم المالية للشركة. 
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 مراجعي الحسابات الخارجيين  تعيين. 7
 

حسابات قانونيين ومراجعي محاسبين ك،  العيوطي وشركاه السيد / والسادة إيرنست و يونغ  /السادةيوصي مجلس اإلدارة ب
 .م2017ديسمبر  31 لسنة المالية المنتهية فيل

 
 
 . حوكمة الشركات8
 
 

 واللوائح للقواعد متثالاال 1.8
 

 م2012مايو  12في نعقدت التي االجمعية العامة غير العادية   1.1.8
  

 الجمعية العامة غير العادية في هذا االجتماع ما يلي: اعتمدت

 
 تباعهاا يجب التي التراكمي التصويت آلية حول المالية السوق هيئة توجيهات مع ليتوافق للشركة األساسي النظام تعديل (أ

 .اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب عند
 

 .كل منهما عمل وطريقة والمكافآتلجنة المراجعة ولجنة الترشيحات  تشكيل (ب
 

  م2013مارس  25نعقدت في العادية التي اجمعية العامة غير ال  2.1.8
 

 مة غير العادية في هذا االجتماع ما يلي:الجمعية العا اعتمدت 
 

 .للتأمين الوطنية الشركة حوكمة الئحة (أ
 

  .الشركة لدى المصالح تعارض سياسة ( ب
 

 .اإلدارة مجلس أعضاء ختيارا معايير سياسة  (ج
 

  .األموال غسيل مكافحة الئحة   (د  

 

 م2014يونيو  26نعقدت في عادية التى االغير العامة الجمعية    3.1.8
  
 الجمعية العامة غير العادية في هذا االجتماع ما يلي: اعتمدت

 
 المصالح أصحاب تعويض في التعامل آليات تنظم التي،  المصالح أصحاب مع العالقة لتنظيم المكتوبة السياسات (أ

 والمساهمة للعاملين المهني والسلوك والموردين العمالء مع العالقات قامةوإ المعلومات وسرية الشكاوى تسويةو

 . للشركة االجتماعية

  .وإجراءاته لإلفصاح المكتوبة السياسات (ب
 

 م2015يونيو  16الجمعية العامة العادية التي انعقدت في    4.1.8
 

 لتصويت.التي خضعت لبنود الميع جالعادية في هذا االجتماع الجمعية العامة  اعتمدت
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 2016أبريل  26الجمعية العامة العادية التي انعقدت في  5.1.8
 

 2016 أبريل 26 في تبدأ التي لدورةل وعي نته ، الجديد اإلدارة مجلس االجتماع هذا في العادية العامة الجمعية انتخبت (أ
 .م2019 أبريل 25 في تنتهي ، هللا بإذن ، قادمة سنوات ثالث لمدةو

 .شركةال حوكمة بسياسة الخاصة التحديثات االجتماع هذا في العامة الجمعية اعتمدت (ب
 

 وكان حضور أعضاء المجلس كاآلتي:

 م2016أبريل  26الجمعية المنعقدة في  العضو التسلسل

 حضر حاتم علي الجفلي 1

 حضر )بالوكالة( وليد أحمد الجفالي 2

 حضر فيصل محمود عتباني 3

 حضر حسين سعيد عقيل 4

 حضر أندرياس مولك أودي 5

 حضر عمر سهيل بيالني 6

 حضر الخي المن عبدالرححسام  7

 حضر فيصل محمد شراره 8

 

 م2016يوليو  31الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في  6.1.8
حقوق أسهم ، عن طريق طرح مليون لاير  100زيادة رأس مال الشركة بمبلغ  اعتمدت الجمعية العامة غير العادية

 .مليون لاير 200ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة أولوية ، 
 

 وكان حضور أعضاء المجلس كاآلتي:

 م2016 يوليو 31الجمعية المنعقدة في  العضو التسلسل

 حضر )بالوكالة( حاتم علي الجفلي 1

 حضر  أسامة عبدهللا الخريجي 2

 حضر حسين سعيد عقيل 3

 
 م2017مايو  23الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في  7.1.8

إلجتماع والمتضمنة على سبيل المثال تعديالت النظام األساسي للشركة ليتماشى مع نظام تم اعتماد جميع بنود ا
 الشركات الجديد وكذلك عضوية وطريقة عمل ومكاقأت لجنة المراجعة بالشركة. 

 
 وكان حضور أعضاء المجلس كاآلتي:

 م2017 مايو 23الجمعية المنعقدة في  العضو التسلسل

 حضر  حاتم علي الجفلي 1

 حضر  أسامة عبدهللا الخريجي 2

 حضر حسين سعيد عقيل 3

 حضر فيصل محمود عتباني 4

 
 م.2017طلبات سجالت مساهمي الشركة لعام  8.1.8

 الغرض من الطلب تاريخ الطلب التسلسل

 إجراءات الشركة  م2017يناير  1 1

 إجراءات الجمعية العامة  م2017مايو  23 2
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 مور التالية:األ مجلس اإلدارةد عتما 
 االستثمار سياسات( أ

 المعلومات تقنية استراتيجيات (ب
 الديون سياسة( ج
 التأمين إعادة سياسة( د
 المخاطر بإدارة الخاصة والمعايير السياسات( هـ
 االستثمار ولجنة التنفيذية للجنة العمل وطريقة االختيار قواعد( و
 الوظيفي السلوك مدونة( ز
 جنة الترشيحات والمكافآت ( السياسة الخاصة بلح
  م2017( استراتيجية إعادة التأمين لعام ط
 يةلالداخ واللجان المجالس عن قةثالمنب اللجان عضوية( ي

 ك( تعيين األستاذ / بيرند كوهن نائب لرئيس مجلس اإلدارة
 ل( التحديثات على الهيكل التنظيمي بالشركة

 ة والصادرة لرئيس الشئون القانونية والحوكمة بالشركةم( تجديد الوكالة الشرعية الخاصة لثميل الشرك
 

 حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة
 

وكذلك على موقع ، في الصحف المحلية  م2017 جتماع السنوي للجمعية العمومية التي عقدت في عامشر الدعوة إلى االتم ن
 .موقع الشركة اإلليكترونيو،  تداول

 
م على التعديالت الخاصة بالنظام األساسي للشركة بما يتوافق مع 02/01/2017ة مؤسسة النقد بتاريخ "تم استالم عدم ممانع

  م. 2017مايو  23وتم اعتماده من الجمعية غير العادية والتي انعقدت في مواد نظام الشركات الجديد، 
 

 باستثناء ما يلي:ية السوق المالحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الئحة نفذت الشركة جميع أحكام 
 

الذين يتصرفون عن غيرهم ، الصفة االعتبارية ذوي ال يوجد لدى الشركة سياسة خاصة بتصويت األشخاص  •
مما ، وكيفية تعاملهم مع حاالت تعارض المصالح ، وإفصاحهم عن سياساتهم في التصويت ،  (ستثماريةالصناديق اال)

 ستثماراتهم.يؤثر على ممارسة حقوقهم األساسية الخاصة با

قامت الشركة بالتواصل مع عدد من شركات الدراسات اإلدارية واإلستراتيجية كشركة ) هايدريك آند سترقل( و  •
أدفايزرس( وذلك لبحث تقييم أداء مجلس اإلدارة والشركة اآلن في طور  روشركة )سبنسر سفوارت( وشركة )نيستو

 أدآء مجلس اإلدارة بالشركة. مراجعة تلك العروض، وحالياً لم تقم الشركة بتقييم

 ال يوجد لدى الشركة سياسة داخلية خاصة بالمساهمات المجتمعية في الوقت الراهن. •
 
 

 مجلس اإلدارة 2.8
 

 مجلس اإلدارة تكوين 1.2.8
 

 عامةالجمعية ال تعينهم، ( أعضاء 10) عشرة يتألف من مجلس إدارة الشركة يتولى إدارة أنعلى ينص النظام األساسي للشركة 

 في تبدأ سنوات ثالث مدتها جديدة لدورة الجديد اإلدارة مجلس أعضاء تعيين عتمادا تمو. ثالث سنوات نلمدة التزيد ع العادية

 :السادة من الحالي المجلس ويتألف ، م2019 أبريل 25 في تنتهيو م2016 أبريل 26

 حاتم بن علي الجفالي .1

 سورين نيكواليزين .2

 أمين موسى العفيفي .3
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 سهيل بيالني عمر بن  .4

  ليندير فان بيرناردذ  .5

 حسام عبدالرحمن الخيال .6

 أسامة بن عبدهللا الخريجي  .7

 حسين بن سعيد عقيل  .8

 فيصل بن محمود عتباني  .9

 فيصل بن محمد شراره .10

 
 
 :التالي النحو على المجلس ألعضاء الحالي والموقف ، بحسب األنظمة أعاله الجهات المختصة بالتغييرات إبالغ تم

 عضوية مجلس اإلدارةتصنيف  المنصب مــــــــــاإلس التسلسل

  تنفيذيغير  (1) رئيس مجلس اإلدارة حاتم بن علي الجفالي 1

نائب  – عضو مجلس إدارة بيرند ألويز كوهن 2
 (4)رئيس المجلس

 غير تنفيذي 

 غير تنفيذي  (1) عضو مجلس إدارة أمين موسى العفيفي 3

 غير تنفيذي  (3) إدارةعضو مجلس  *سورين نيكواليزين 4

 غير تنفيذي  (3) عضو مجلس إدارة  حسام بن عبدالرحمن الخيال 5

 مستقل عضو مجلس إدارة أسامة بن عبدهللا الخريجي 6

 مستقل عضو مجلس إدارة حسين بن سعيد عقيل 7

 مستقل عضو مجلس إدارة فيصل بن محمود عتباني 8

 مستقل   عضو مجلس إدارة عمر بن سهيل بيالني 9

 غير تنفيذي (2عضو مجلس إدارة ) فيصل بن محمد شراره 10

 
 31*تقدم عضو المجلس األستاذ بيرناردذ فان ليندير باستقالته من عضوية مجلس اإلدارة وتم قبولها اعتباراً من 

 ية.بالشركة لحين انتهاء الدورة الحالاالستثمار م كما سيتم االبقاء على عضويته في لجنة 2016ديسمبر 
 

 التمثيل:

 سابقاً( التأمين الوطنية السعودية ش م ب مسنك للتامين )شركة شركة  (1)

 شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه (2)

تم استالم عدم  سابقاً(السعودي الهولندي  األول )البنك البنك (3)
م وتم اعتماد التعيين 2017مارس  1ممانعة مؤسسة النقد في 
م إلتمام الدورة 2017مايو  23في  في جمعية الشركة المنعقد

 الحالية.

تم التعيين كنائب لرئيس المجلس  – شركة نيوروكفريزيشرونج (4)
 م2017ديسمبر  18بقرار مجلس اإلدارة في 

 

عن ذلك وتم اإلعالن  ، تماشياً مع النظام األساسي للشركةالشركة مجلس إدارة ية عضوباب الترشيح من قبل الشركة لتم فتح 

وبناء على مستندات الترشيح  .م2015نوفمبر  18وفي جريدة الرياض بتاريخ  ، م2015نوفمبر  17موقع تداول في على 

ض الترشيح على وتم عر ،م2016فبراير  28مؤسسة في من قبل الستالم عدم ممانعة اتم والمقدمة لمؤسسة النقد المستلمة 

عتماد الترشيح ا وتم م26/04/2016 الموافق هـ19/07/1437 في المنعقدةجتماع الجمعية العمومية مساهمي الشركة في ا

 .همبصفة نهائية من قبل
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 في مجلس إدارتها: دارة الشركة عضو  التي أحد أعضاء مجلس إسماء الشركات أ

 (4الرجاء مراجعة الملحق رقم )

 

 وأعمال المجلس وظائف  2.2.8 

يقع كما ل الشركة. اعمأخضع للمساءلة عن جميع وي، عن المساهمين  نيابةً التوجيه والرقابة إدارة الشركة بدور  مجلسيقوم 

 ، االستراتيجيةاطر ، وضمان إدارة فعالة للمخ ، ومراقبة األداء التشغيلي عتماد الخطط االستراتيجيةاعلى عاتق المجلس 

 المعمول بها. األنظمةمتثال لجميع واال

 

 قيام بواجباته:ال فيالمجلس مساعدة بالتالية المنبثقة لجان تقوم ال

 .اللجنة التنفيذية ▪

 .ستثمارلجنة اال ▪

 المراجعة. لجنة  ▪

 المكافآت.ات ولترشيحلجنة ا ▪

 لجنة المخاطر ▪

ومراقبة  ، وسائل تحقيق هذه األهدافو ، تحديد أهداف الشركة من خالل، لحوكمة الشركات  سليمعمل  تنفيذ إطاربتلتزم الشركة 
ً ، ن مجموعة من مبادئ حوكمة الشركات تعمل الشركة ضم لتحقيق ذلكواألداء.  لمجلس اومسؤوليات دوار أإلى جنب مع  جنبا

 .ةحوكمة الشرك المنصوص عليها في الئحة
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
 

ئح واللوا بحسب األنظمة، بوضوح بواسطة مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذيالمسؤوليات بين رئيس مجلس اإلدارة ويتم توزيع 
 المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

تدخل في إدارة الاإلدارة مجلس لرئيس ليس ، ومباشرة عن إدارة الشركة المسؤولية ال هو صاحبالرئيس التنفيذي للشركة 
 .الشركة أو أعمالها اليومية
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 المجلس جتماعاتا  3.2.8
 

 كما يلي: اكان الحضور فيه ، م2017ل السنة المالية ( اجتماعات خال4) ةأربععقد مجلس اإلدارة 

 اسم العضو التسلسل
جتماع اال
 م08/03/2017

جتماع اال
 م26/04/2017

جتماع اال
 م25/09/2017

جتماع اال
 م18/12/2017

نسبة 
 الحضور

 %100 وك ل حضر حضر حضر حاتم بن علي الجفالي 1

 %100 حضر )هاتفيا( (حضر )هاتفيا حضر حضر )هاتفيا( بيرند ألويز كوهن 2

 %100 حضر حضر وك ل حضر أمين موسى العفيفي 3

 %100 حضر وك ل حضر حضر سورين نيكواليزين 4

 %100 حضر حضر حضر حضر عمر بن سهيل بيالني 5

 %100 حضر حضر حضر حضر حسين بن سعيد عقيل 6

 %100 حضر حضر حضر حضر فيصل بن محمود عتباني 7

 %100 حضر حضر وك ل حضر لخريجيأسامة بن عبدهللا ا 8

 %75 تغي ب حضر حضر حضر فيصل محمد شرارة 9

 %75 حضر حضر تغي ب حضر حسام عبدالرحمن الخيال 10

 

 م.2017ديسمبر  18اجتمع مجلس اإلدارة مع لجنة المراجعة في  •

 م.2017ديسمبر  18اجتمع المجلس اجتماعاً مغلقاً دون اإلدارة التنفيذية في  •

 م.2017ديسمبر  18اإلدارة ورشة عمل خاصة بمكافحة غسيل األموال في حضر مجلس  •

 :التالية الرئيسية المهام بتغطية م2017عام في جتماعاته اخالل  أعاله اإلدارة قام مجلس

 مراجعة ومناقشة مالحظات زيارات مؤسسة النقد التفتيشية للشركة وكذلك خطة األعمال الخاصة بتك المالحظات. •

ً ،  نتظامبا الشركة أداء تحليل •  السوق معلومات تحليل ذلك في بما ، ومراجعة ما أنجز من الخطط الموضوعة سابقا

 .ستراتيجياال الشركة موقع وتحديد

بوجه  للشركة والعالوات التنفيذيينلمسؤولين ا ومكافآت روألجوا الشركة ةهيكل بشأن المكافآت لجنة توصياتد اعتما •

 .عام

 .م2018بعام  الخاصة ميزانيةالد اعتما •

 .(السعودةتوطين الوظائف ) خطة مناقشة •

  مع كل من:المبرمة  الخارجية العقود بشأناللجان  توصياتد اعتما •

  .كتواريوالخبيراإل ، القانوني المستشارو ، ستشارييناال الضرائب وخبراء ، الخارجيين المراجعين

 .إدارية أو فنية أخرى اتيتفاقا أي لشركةالدى  وليس

،  ستثماراال لجنةو ، المراجعة لجنةو ، التنفيذية اللجنة ذلك في بماالمنبثقة عن مجلس اإلدارة  اللجان أنشطة متابعة •

 .والترشيحاتت آالمكاف ولجنة

 :ما يلي م2017عتمد مجلس اإلدارة خالل عام ا •

 سياسة اإلجراءات والمعايير للمخاطر بالشركة. (أ

 .م2017لعام  ةالفصلية والسنوي، القوائم المالية للشركة  (ب

   .التحديثات الخاصة بالسياسة االستثمارية للشركة (ت

 .م2017سياسة إعادة التأمين لعام  (ث

 تجديد الوكالة الشرعية الخاصة الممنوحة لألستاذ / غسان حمزه الجنيد. (ج

 .م2018الميزانية لعام  (ح
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 ترشيح وتعيين األستاذ/ بيرند كوهن نائباً لرئيس مجلس اإلدارة. (خ

 . الهيكل التنظيمي بالشركةالتحديثات على  (د

 تعيين السادة / أوليفر وايمان لتقييم وتطوير معايير إدارة المخاطر.تم  (ذ

 تم تعيين السادة / برايس واترهاوس كووبر لمراجعة وتطوير إجراءات مكافحة غسيل األموال بالشركة. (ر

 اللجان المنبثقة عن  المجلس: 83.
 
 اللجنة التنفيذية:  .831.
 
 
 .لجنةعضوية الأ( 
 

 -: هو كما يليالتشكيل الحالي للجنة و ، بحد أعلى أعضاء خمسةء بحد أدنى واأعض ثالثةمن اللجنة التنفيذية تتألف 
 

 منصب اللجنة المنصب إسم العضو التسلسل

 غير إدارة مجلس عضو ةفيصل محمد شرار 1
 تنفيذي

 رئيس اللجنة

 عضو مستقل إدارة مجلس عضو عمر بن سهيل بيالني 2

 عضو التنفيذي الرئيس حبيب البكريبن هيثم  3

 عضو الرئيس التنفيذينائب  علي بن ابراهيم الحسين 4

 عضو المدير المالي سهيل فضل عباس 5

 
 وظائف اللجنةب( 

 ، بما في ذلك: التنفيذي في أداء مهامهالرئيس هذه اللجنة هو مساعدة  وجود الغرض من
 السياسات واإلجراءات والميزانيات.التشغيلية وويجية ستراتاالالخطط وتطوير  وضع وتنفيذ ▪
 .متابعة األداء التشغيلي والمالي للشركة ▪
 .المخاطرمتابعة تقييم و ▪
 .لها تحديد األولويات وتخصيص الموارد ▪
 .ات الشركةمليع كلفي القوى التنافسية متابعة  ▪
 ي بالشركة.ز الرئيسمتابعة واعتماد التغييرات الخاصة بأعمال إعادة تهيئة المرك ▪
 متابعة واعتماد الرسوم الحكومية اإلضافية على موظفي الشركة. ▪
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 جتماعات عدد االج( 
 

 كالتالي:  م2017 عام خالل  جتماعاتا ستةاللجنة عقدت 

المكافأة  14/12/2017 22/10/2017 26/7/2017 5/6/2017 3/4/2017 16/2/2017 اإلسم
 )لاير(

 4.500 حضر حضر حضر حضر حضر ي بتغ فيصل محمد شرارة

 4.500 تغي ب حضر تغي ب تغي ب حضر حضر عمر سهيل بيالني

 9.000 حضر حضر حضر حضر حضر حضر هيثم حبيب البكري

 4.500 تغي ب تغي ب حضر حضر تغي ب حضر علي ابراهيم الحسين

 9.000 حضر حضر حضر حضر حضر حضر سهيل فضل عباس

 
 
 :ستثمارلجنة اال  .832.
 
 عضوية اللجنةأ. 
 

 التشكيل الحالي للجنة هو كما يلي:و ، ءاأعض ثالثةلجنة االستثمار من  تتألف
 

 منصب اللجنة المنصب إسم العضو التسلسل

 رئيس اللجنة غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  فيصل محمد شرارة 1

 عضو  بنك دبي التجاري –الرئيس التنفيذي  بيرناردذ فان ليندير 2

 عضو  عضو مجلس إدارة مستقل سهيل بيالني عمر 3

 
 

 :اللجنة ب.وظائف
ضمن الصالحيات المخولة لها ، إدارة جميع جوانب األصول االستثمارية التي تحتفظ بها الشركة تقوم اللجنة باإلشراف على 

 .المعمول بها في المملكة العربية السعودية األنظمةوبما يتماشى مع ،  من المجلس
 

 جتماعاتج.  عدد اال
 

 -: هو كما يليوالتشكيل الحالي للجنة ،  م2017خالل عام  ات جتماعا أربعةاللجنة عقدت 
 

 المكافأة )لاير( 19/10/2017 13/6/2017 19/5/2017 26/2/2017 اإلسم

 - حضر حضر حضر حضر ةفيصل محمد شرار

 - حضر حضر حضر حضر عمر سهيل بيالني

 - حضر رحض حضر حضر بيرناردذ فان ليندير
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 لجنة المراجعة:  .833.
 

 أ. عضوية اللجنة
 

 -: هو كما يليوالتشكيل الحالي للجنة  ، أعضاء ثالثةتتألف لجنة المراجعة من 
 

 منصب اللجنة المنصب إسم العضو التسلسل

 رئيس اللجنة مستقل إدارة عضو مجلس فيصل محمود عتباني 1

 عضو كا وأوروبا( البنك األهلي)أمري –مدير أقليمي  فيصل درويش 2

 عضو الزمالة األمريكية –محاسب قانوني  *ثائر نزار باناجه 3

 
 .م لظروفه الشخصية2018 يناير 18باستقالته وتم قبولها اعتباراً من تاريخ  ثائر نزار باناجة  *تقدم األستاذ

 
 اللجنة ب. وظائف

  .الداخلية الرقابة ونظم المخاطرب يتعلق افيم الشركة عمليات وتقييم اإلدارية المخاطر مراجعة •

 .الداخلي التدقيق ووظائف الخارجية المراجعة وفعالية للشركة المالية البيانات سالمة من التأكد •
 

 جتماعات عدد االج. 
 

 كما يلي : م2017 عام خالل  تاجتماعا تسعة عقدت اللجنة 
 

 ر باناجة*ثائر نزا فيصل درويش فيصل عتباني االجتماعات التسلسل

 تغي ب حضر حضر م15/01/2017 1

 تغي ب حضر حضر م07/02/2017 2

 حضر حضر حضر م26/03/2017 3

 تغي ب حضر حضر م20/04/2017 4

 تغي ب حضر حضر م25/07/2017 5

 حضر حضر حضر م27/08/2017 6

 تغي ب حضر حضر م28/09/2017 7

 حضر حضر حضر م29/10/2017 8

 تغي ب ضرح حضر م07/11/2017 9

 27.000 41.625 50.950 التعوضات )لاير(

 
ويتم البحث عن  .م لظروفه الشخصية2018 يناير 18باستقالته وتم قبولها اعتباراً من تاريخ ثائر نزار باناجة   *تقدم األستاذ

 مرشح بديل مناسب في الوقت الراهن.
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 جنة الترشيحات والمكافآت:ل .834.
 
 ةعضوية اللجنأ. 
 

 -: هو كما يليوالتشكيل الحالي للجنة  ، أعضاء ثالثة تتألف لجنة الترشيحات من
 
 

 منصب اللجنة المنصب إسم العضو التسلسل

 رئيس اللجنة مستقلعضو مجلس إدارة  –اللجنة رئيس  حسين سعيد عقيل 1

 عضو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي فيصل بن محمد شرارة 2

 عضو )أمريكا وأوروبا( البنك األهلي –مي أقلي مدير فيصل درويش 3

 
 ب. وظائف اللجنة

 . الشركةب إلدارةوالتقييم ألعضاء مجلس ا تغييرالو ختياراالو تعيينال إجراءات في الشفافية ضمان •

 .العامة الجمعية قبل من عليها التصديق يتم التغييراتو التعيينات جميع •

 .التفيذيين وكبار جلسالم أعضاء ومكافأت اتتعويض بشأن سياسات وضع •
 

 جتماعاتاالعدد ج. 
 .م2017 عامخالل  اتجتماعا ثالثة عقدت اللجنة

 المكافأة )لاير( 14/12/2017 5/10/2017 3/4/2017 اإلسم

 34.500 حضر حضر حضر حسين عقيل

 4.500 حضر حضر حضر ةفيصل شرار

 22.500 حضر حضر حضر فيصل درويش

 
 
 :المخاطرلجنة  83.5.
 

 اللجنةعضوية  .أ
 -: هو كما يليوالتشكيل الحالي للجنة ،  أعضاء ثالثةمن  المخاطرتتألف لجنة 

 منصب اللجنة المنصب إسم العضو التسلسل

 رئيس اللجنة تنفيذي غير إدارة مجلس عضو أمين العفيفي 1

 عضو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي فيصل محمد شراره 2

 عضو يالتنفيذ الرئيس هيثم بن حبيب البكري 3

 
 ب. وظائف اللجنة

 الغرض من هذه اللجنة تقديم المساعدة لمجلس اإلدارة للقيام بمسؤولياته االشرافية الخاصة بالنقاط التالية:
 

بما يتماشى مع سياسات واجراءات الشركة ، وااللتزامات  لمهام المتصلة بالمخاطرباإدارة الشركة قيام التأكيد على  (1
 ناسق مع مبادئ الحوكمة واستراتيجية الشركة.، وتوجيهها بالت النظامية

بتقديم المالحظات ، كما يقوم رئيس اللجنة  تقدم اللجنة تقاريرها ومالحظاتها وتوصياتها مباشرة لمجلس اإلدارة (2
 ، وذلك بحسب الصالحيات والمسؤوليات. والتوصيات لرئيس مجلس اإلدارة
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 جتماعاتاالج. عدد 

 
 .2017 عامخالل  اجتماع ثالثةعقدت اللجنة 

 
 )لاير( المكافأة 14/12/2017 5/4/2017 5/2/2017 اإلسم

 4.500 حضر حضر حضر العفيفي أمين

 1.500 حضر تغي ب ال ينطبق* فيصل محمد شراره

 4.500 حضر حضر حضر البكري هيثم

 
 لم يتم تعيين األستاذ فيصل شراره بعد كعضو في اإلجتماع * 
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 وكبار التنفيذييناإلدارة مجلس عضاء أ. تعويضات 9
 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة 1.9
 

جتماعات ، لحضور ا اآلخرين في الشركةواألعضاء والنفقات األخرى المستحقة لرئيس مجلس اإلدارة  عويضاتتالدفع يتم 
عتماد او النظام األساسي للشركة( من 19المادة )( من نظام الشركات السعودي و74المادة ) ان المنبثقة بحسبالمجلس واللج

 .الجمعية العامة للشركة
 

 :على النحو التالي م2017ديسمبر  31العام وحتى خالل والنفقات ت آالمكاف دفع تم  وقد

 العضو إسم
  مكافأة

 المجلس عضوية

حضور  بدل
اجتماع  لاير 

 سعودي

 رئيس مكافأة
 لجنة

 المراجعة
 لاير سعودي

 رئيس مكافأة
 لجنة

 الترشيحات
 والمكافآت

حضور  بدل
اجتماع لجان 
المجلس  لاير 

 سعودي

 سفر مصاريف
 وإعاشة

 حتى  المجموع
 ديسمبر 31

  م2017
 سعودي لاير

 31 حتى المجموع
  م2016 ديسمبر
 سعودي  لاير

 علي حاتم
 الجفالي

180.000 9.000 - - - - 189.000 192.000 

سورين 
تم  نيكواليزين
 23تعيينه في 

 م2017مايو 

- 9.000 - - - 6.253 15.253 - 

 ألويز بيرند
 كوهن

120.000 3.000 - - - 12.064 135.064 24.746 

بيرناردذ فان 
ليندير استقال 

في 
31/12/2016 

120.000 - - - - - 120.000 135.241 

 موسى أمين
 العفيفي

120.000 9.000 -  4.500 - 133.500 13.500 

 عبدهللا أسامة
 يالخريج

120.000 9.000 - - - - 129.000 129.000 

         
         

 حسام
 عبدالرحمن

 الخيال

120.000 9.000 -  - 7.145 136.145 144.048 

 سعيد حسين
 عقيل

120.000 12.000 - 34.500 - - 166.500 166.602 

 محمود فيصل
 عتباني

120.000 12.000 50.950  - - 182.950 189.000 

 سهيل عمر
 بيالني

120.000 12.000 -  4.500 26.189 162.689 156.910 

 محمد فيصل
  ةشرار

120.000 9.000 -  10.500 - 139.500 75.000 

 1.506.513 1.509.601 51.651 19.500 34.500 50.950 93.000 1.260.000 المجموع
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 كبار التنفيذيينتعويضات ومكافآت  2.9
 

خالل ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي في الشركة وائل ألاللتنفيذيين الخمسة  المدفوعةبلغت التعويضات والمكافآت 
للعام المالي مليون لاير سعودي  8.421)مقارنة بمبلغ  لاير سعوديمليون  9.850مبلغ  م2017ديسمبر  31العام المالي وحتى 

 (.م2016
 

 لاير(يون ل)م م2016 ون لاير(يم )مل 2017 المدفوع

 4.076 4.258 الرواتب 

 2.200 3.325 المكافآت السنوية

 2.145 2.267 بدالت أخرى

 8.421 9.850 المجموع

 
 

 . غرامات وعقوبات10
 

هيئة السوق أو  قيود من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي غرامات ، ولم تفرض عليها أيأوات لم تتعرض الشركة ألي عقوب
غرامة تأخير المسددة للمؤسسة العامة بإستثناء  ،م2017خالل العام  نظاميةرافية أو تنظيمية أو سلطة المالية أو أي هيئة إش

 لاير )خمسة أآلف وسبعمائة وأربعين لاير وستين هللة(. 5.740.60للتأمينات اإلجتماعية بمبلغ وقدره 
 
 

 . التدقيق الداخلي11
 
التدقيق الداخلي في في  "ديلويت"يمكن تلخيص منهجية ، و  لمراجعة حسابات "ديلويت"شركة إسناد وظيفة التدقيق الداخلي ل تم

 الخطوات الست المذكورة أدناه:
 
 

 .أ. التحليل االستراتيجي
 .المشاريع مخاطرتقييم ب. 
 .خطة التدقيق الداخلي تطويرج. 
 داخلية. مراجعة التنفيذ مهام الد. 

 .ه. اإلبالغ عن النتائج
 .صادرةمتابعة القرارات الو. 
 
 هي: ، خطوات  6على مهام المراجعة الداخلية  تنفيذيشتمل و

ختبار والتوثيق والتأكيد. االو ، والعمليات تحليل الفجواتو ، اريعفهم المشو ‘ تخطيط المشاريعو،  جتماعات المبدئيةاإلخطار واال
 يساعد على تحديد ما يلي: ما
 

 االقتصاد مبدأ) ، الفاقد وتقليل والنفقات والجهد الوقت من األدنى الحدب فعاليةب األهداف تحقيق تم قد كان إذا ما •
 (.والكفاءة

 .(ذلك إلى وما ، والبيئة ، والباعة ، والناس ، األصول) كاف   بشكل محمية الموارد كانت إذا ما •

 التعاقدية تفاقاتواال واللوائح والقوانين واإلجراءات التنظيمية السياسات مع تتوافق داءاألو عملياتال كانت إذا ما •
 .وغيرها

 .واألداء العمليات حول القرارات اتخاذ في المستخدمة المعلومات وسالمة موثوقية •
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 : م2017المالحظات التالية خالل عام  أظهرت أعمال المراجعة الداخلية
 

 التقييم تعليق اإلدارة المالحظة

 قسم تأمين المركبات.  1
 

ضعف في إجراءات  1.1
المعلومات النظام تفنية 

 المستخدم )أيسكادينيا( 

 
 

تقوم الشركة حاليا في تطوير وتطبيق نظام تقنية معلومات حديث لدى 
 الشركة للتعامل مع المالحظات المذكورة.

 
 

 عالية

تعامالت األطراف ذات  2.1

 العالقة

إصدار الوثائق  1.2.1
التأمينية دون تحصيل 
 كامل مبلغ التأمين مقدماً.

 
كتتاب ال دليل اال2.2.1

يحدد المتطلبات الخاصة 
بإصدار أو إعادة إصدار 
الوثائق لألطراف ذات 

 العالقة

 
 
 

ً بحسب ممارسات السوق مع  ليتم إصدار الوثائق ويتم التحصي الحقا
 مالحظة االفصاح عن تلك التعامالت خالل الزيارات التفتيشية. 

 
 

 سيتم تحديث دليل اإلجراءات الخاصة بذلك.

 
 
 
 
 
 

 عالية

قسم مطابات  .2
 المركبات

عدم اإللتزام بمدونة  1.2
 سلوكيات السوق التأميني.

 

 
 

 سيتم االلتزام بتطبيق المالحظات

 
 

 عالية

 .قسم اإللتزام3
وجود مالحظات  1.3

على فحص 
 وتدقيق العمالء.

 
عدم وجود إجراء  2.3

رسمي وموثق 
لمراقبة مكافحة 

 غسيل األموال.
عدم وجود     3.3

لتقييم إجراءات لإللتزام 
 (CRAالمخاطر)

 
 سيتم االلتزام بتطبيق المالحظات

 
 
 

 سيتم توثيق اإلجراءات عند تطبيق نظام تقنية المعلومات الجديد.
 
 
 

 سيتم اإللتزام بالمالحظة.

 
 
 
 

 عالية

 .فرع الرياض4
عدم اكمال  1.4

 المستندات.
 

عدم اإللتزام بمدونة  2.4
 سلوكيات السوق التأميني.

 

 
 طبيق قوائم النقص للمستندات وسيتم مراجعة الملفات الحالية.تم البدء في ت

 
 

 سيتم االلتزام بتطبيق المالحظات

 
 
 

 عالية
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 . إدارة المخاطر12
 

 حوكمة المخاطر
 

 الهيكل تستخدمالتي  المقررة الرقابية والوسائلءات واإلجرا السياسات من مجموعةب بالشركة الخاصة المخاطر مةوكح تتمثل
 تتوافق والتي والمعروفة بها المرغوب المخاطر قبول في الشركة فلسفة تتركزو. ستراتيجيةاال األهداف لتحقيق الحالي التنظيمي

 وإعادة التأمين لمخاطر الشركـة تتعرض .اإلدارة مجلس من المعتمدة المخاطر وقبول بإدارة المتعلقة ستراتيجيةاال الخطة مع

 .لعمالتا ومخاطر السيولة ومخاطر ئتمانواال الخاص العمولة معدل ومخاطر التأمين

 

 المخاطر دارةإ هيكل
 
 .المخاطر ومراقبة ومتابعةوتقييم  لتحديد الشركة داخل محكم تنظيمي هيكل تأسيس تم
 

 اإلدارة مجلس
 

 لتحقيق اساتوالسي ستراتيجياتاال عتماداو التوجيهب يقوم حيث،  المخاطر حوكمة عن المسؤولة العلياالجهة  هو اإلدارة مجلس
 .للشركة المحددة األهداف

 

 العليا اإلدارة
 

ً  محددة سياسة ضمن،  ستراتيجيةاال األهداف تحقيق أجل من ، اليومية العمليات عنولة ؤمس العليا اإلدارة  الشركة قبل من مسبقا
 .المخاطر قبول بشأن

 
 : منها للتقليل إلدارةا قبل من المتبعة والطرق الشركة تواجههاي الت بالمخاطر ملخص يلي فيما

 
 مخاطرالتأمين 1.12

 
 ذلك عن الناتجة المطالبة وزمن حجم من التأكد عدم مع عليه مؤمن   ام   حادث   وقوع مخاطر هي تأمينال عقد بموجب المخاطر
 التي المدفوعة الفعلية والمزايا المطالبات في،  العقود هذه بموجب،  الشركة تواجهها التي الرئيسية المخاطر تتمثلو. الحادث
 .التأمين لمطلوبات الدفترية القيمة عن تزيد

ً  أكثر المدفوعة الفعلية والمزايا المطالبات وحجم لتكرار ذلك يخضع  للمطالبات الالحقة والتطورات  ،أصالً  مما كان متوقعا
 .األجل طويلة

 
ع ً  األكثر حافظالم   أن حيث،  أمينالت عقود من كبيرة محفظة على الخسائر مخاطر بتوزيع المخاطر تم تحسين تنوُّ  تكون تنوعا

 .المتوقعة غير وبالنتائجها من جزء أي في بالتغيير اً تأثر أقل
 ستخداموبا بها المتعلقة والتعليمات التأمين ستراتيجيةال الحذر والتطبيقالدقيق  ختياراال طريق عن المخاطر تغيرات تتحسن كذلك 

 . التأمين إعادة ترتيبات
 
 .التأمين فئات ختالفاب ختلفت بنسب حتفاظاال مع ، نسبي أساس   على،  المسندة   التأمين إعادة عمليات من يركب جزء يتم

 التأمين مزايا من التحقق في المستخدمة فتراضاتاال بطريقة تتفق مع التأمين معيدي من ستردادلال القابلة التأمين مبالغ تقدر
 . التأمين إعادة عمليات كموجودات المالي المركز قائمة في وتعرض ، المعنية

 
 ، الوثائق حملة تجاه المباشرة لتزاماتهاا من معفاة غيرتظل  فإنها ، الشركة لدى الموجودة التأمين إعادة ترتيبات من وبالرغم
 على مينالتأ معيدي من أي قدرة عدم حدودفي  وذلك،  المسندة التأمين عمليات بشأن مانئتاال لمخاطر تتعرض فإنها وبالتالي
 .التأمين إعادة ترتيبات بموجب لتزاماتهبا الوفاء
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 مخاطر إعادة التأمين 2.12
 

 خالل الشركة تقوم ، الكبيرة التأمين مطالبات الناتجة عن المالية المخاطرتقليل من أجل ،  األخرى التأمين شركات غرار على
 .التأمين عادةإ ألغراض أخرى طرافأ مع تفاقياتا بإبرام العادية أعمالها دورة

 
 ومتابعة ، التأمين لمعيدي المالي الوضع بتقييم الشركة تقوم ، التأمين إعادة شركات إفالس نتيجة كبيرة لخسائر تعرضها ولتقليل
 .لتلك الشركات االقتصادية أوالظروف والنشاطات،  مشابهة جغرافية مناطق في تنشأ قد التي ئتماناال مخاطر على التركيز

ً  التأمين معيدي ختيارا يتمو  في تتلخصالتي  التأمين إعادة ولجنة الشركة إدارة مجلس قبل من المحددة والتعليمات معاييرلل وفقا
 : اآلتي
 .(BBB) عن يقل ال  أ يجب والذي بها المعترف التصنيف وكاالت قبل من المقبول ئتماناال لتصنيف األدنى الحد (أ

 . تأمينال إعادةة شرك سمعة (ب
 . التأمين معيدي مع والسابقة الحالية العمل قةعال (ت

 
 المسجلة الشركات على تقتصر والتي ، ئتمانياال التصنيف هذا مثل تحمل ال التي،  المحلية الشركات القاعدة هذه من ويستثنى
 . التأمين عن المسؤولة المعنية المحلية الجهات قبل من والمعتمدة

 ينطبق حيثما - التاريخي واألداء والفنية اإلدارية والخبرات المالية للقوة تفصيلية مراجعة بإجراء الشركة تقوم ، ذلك إلى ضافةإ
ً  المحددة المتطلبات قائمة مع ومطابقتها - ذلك  عمليات تبادل على الموافقة قبل،  التأمين إعادة ولجنة اإلدارة مجلس قبل من سلفا
 .التأمين إعادة

 
 اتهمراجع يتم - ذلك ينطبق حيثما - التاريخي األداء عن فضالً  ، والتقنية اإلدارية والخبرة ةالمالي القوة فإن ، ذلك على عالوة
فقاً ل اويتم تقييمه،  الشركة قبل من شاملةبصفة   التأمين إعادة ولجنة الشركة إدارة مجلس قبل منالمحددة  المتطلبات من قائمةو 

 . التأمين إعادةلبدء التعامل ب عليها الموافقة قبل
 

 مخاطر العمالت 3.12
 

 ةاألجنبيالعمالت  صرف أسعار في للتغيرات نتيجة ، ما مالية أداة قيمة تذبذب عن تنشأ التي المخاطر في العمالت مخاطر تتمثل
 الالشركة فإن  وبالتالي ، محدودة -العمالت أسعار بسبب تقلبات  - جوهرية خسائر وقوع مخاطرأن  الشركة إدارة تعتقد، و

 .العمالت صرف مخاطرل تتحوط 
 

  مخاطر العموالت 4.12
أحد  العموالت أسعار مخاطر تمثل، و العموالت أسعار لمخاطر خاضعة ودائع ولديها،  المالية األوراق في الشركة تستثمر

 بعمولة بطةالمرت المالية وراقاأل على الكلي العائد تخفيض إلى يؤدي مما،  العموالت أسعار في التغيرات عن الناجمة المخاطر
 . ثابتة
 وما النقد بها المسجل بالعمالت العموالتأسعار  في التغيرات مراقبةعن طريق ،  العموالت مخاطر من بالحد الشركة تقومو

 . واالستثمارات يعادله
 

 ئتمانمخاطر اال 5.12
 
 اآلخر الطرف تكبد إلى يؤدي ما ، ما مالية أداة بشأن لتزاماتهبا الوفاء على ما طرف قدرة عدمفي  ئتماناال مخاطر تمثلت

 عنها المفصح الدفترية  تهابقيم من قبل الشركة ،لموجودات المالية المقتناة ل وتتمثل مخاطر االئتمان القصوى. مالية لخسارة
 . المالي المركز قائمة في
 

 : الشركة لها تتعرضقد  التيئتمان الا مخاطر لتقليل الموضوعةءات واإلجرا بالسياسات بيان   يلي فيما
 

 سياسة وتكمن ، فقط جيدةال سمعةال ذات بها معترفال جهاتال مع التأمين وإعادة التأمين عقود بإبرام الشركة تقوم •
 إلى إضافة ، ئتمانيةاال الناحية من والدراسة للتحقق معهم التعامل تود الذين العمالء كافة يخضع بأن الشركة
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 الديون لمخاطر الشركـة تعرض لتقليل مستمرة بصورة التأمين وإعادة أمينالت عقود بموجب المستحقة المبالغ مراقبة
 .المعدومـة

 ومراقبة ، وسيطو وكيل لكل ئتمانا حدود بوضع وذلك ، والوسطاء بالوكالء المتعلقـة المخاطر من بالحد الشركـة تقوم •
 .القائمـة المدينة الذمم

 التجاريـة بالبنوك ، خرىأ مالية موجودات عن الناشئة انئتماال بمخاطر يتعلق فيما ،الشركـة تعامالت تنحصر •
 .جيدة ائتمانية وتصنيفات قوية مالية مراكز لديها التي لها المماثلة والشركات

 
 مخاطر السيولة  6.12

 
 الماليةزاماتها لتاب المتعلقة بالتعهدات للوفاء الالزمة األموال توفير في الشركة تواجهها التي الصعوباتمخاطر السيولة في  مثلتت

 نشوئها.لتزامات عند االبتلك  للوفاء الكافية السيولة توفر من لتأكدل يوميبشكل  السيولة متطلبات مراقبة يتم، و
 

 مخاطر أسعار السوق 7.12
 

 جةنتي ، المالية لألداة المستقبلية النقدية للتدفقات العادلة القيمة بتقلبات المتعلقة المخاطر هي السوق أسعار مخاطر •
 هذه كانت سواء ، (العملة مخاطر أو العموالت أسعار مخاطر عن الناشئة تلك بخالف)  السوق أسعار في للتغيرات
 مؤثـرة أخرى عوامل أوبأي ، لها المصدرة بالجهة أو ، بعينها المالية األداة بهذه خاصة عوامل عن ناتجة التغيرات

 . السوق في المتداولة المشابهة المالية األدوات كافة في

 في التطورات يراقب الذي الصندوق مدير أداءو المتنوعة محفظتها أداء بمراقبة السوق مخاطر من بالحد الشركة تقوم •
 .المال وأسواق العالمية الخزينة أسواق

 
 إدارة رأس المال 8.12

 

 العربي النقد مؤسسة تمتطلبا مع تماشىتو ، االستمرار على مقدرتها تضمن بطريقــة رأسمالها بإدارة الشركة تقوم •
  .والملكية الديون لرصيد األمثل ستخداماال خالل من المصلحة ألصحاب ممكن عائد أقصى تحقيق سبيل في ، السعودي

 ، اتيحتياطواال ، المدفوع المال رأس: من تتألف التي للمساهمين العائدة الملكية من الشركة مال رأس هيكل يتكون •
 . المستبقاة واألرباح

ً  ، برأسمالها الشركـة تحتفظ •  و 3) جدول( 66) المادة في السعودي العربي النقد مؤسسة وضعتها التي للتوجيهات وفقا
 بهامش االحتفاظ الصحي أو العام التأمين تزاول التي الشركـة على يجب أنه على تنص التي التنفيذية الالئحــة من( 4
 : آلتيةا الثالث الطرق من األعلى باعتماد المطلوب ةءمالال

 .(لاير مليون 100) المال لرأس األدنى الحد ▪
 .المكتتبة األقساط مجموع ▪
 .لمطالباتا ▪

 الثالث ق طريقة مجموع األقساط المكتتبة في احتساب هامش المالءة للسنواتب  ط  ناء من ذلك ت  ثأيضاً على أنه است المادة وتنص
  .الشركـة تسجيل تاريخ من األولى

  .فيما يختص بمتطلبات هامش المالءة بالمتطلبات التنظيمية الحاليفي الوقت الشركة  تلتزمو
 

 النظاميــة بالمتطلبات المتعلقــة المخاطر 9.12
 

 على الحصولب -فقط  -تقضي  الالتي  ، السعودية العربية المملكة في المحلية األنظمة لمتطلبات،  الشركة عمليات تخضع
،  الـتأمين إعادة شركات وإفالس عجز مخاطر لتقليل،  المال رأس كفاية مثل اً قيود تفرض بل ، النشاطات ومراقبة الموافقات
 .نشوئها عند المتوقعة غير تزاماتلالا سداد من ولتمكينها
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 تصنيفللند بورز ستاندرد آ. معايير 13
 

 مستقرة" مع نظرة مستقبلية BBBمن قبل وكالة ستاندارد آند بورز العالمية عند "لها الممنوح التصنيف على "الوطنية" حافظت 
 .م2017عام خالل للشركة 

 
 

 . الوكاالت الشرعية14
 

 مزه الجنيد تتضمن الصالحيات التالية :لسكرتير المجلس األستاذ غسان حوكالة شرعية خاصة  بتجديدقام مجلس اإلدارة 
 

إصدار  –إسقاط لوحات السيارة  –د إصدار رخصة سير بدل تالف أو مفقو -المرور وذلك في إصدار رخصة السير"مراجعة 
المطالبة وإقامة  –وفيم يخص المطالبات والمحاكم  –االعتراض والتسوية والفصل في المخالفات  –تفويض قيادة للسيارة 

طلب اليمين ورده  –االبراء  –الصلح  –االنكار -االقرار  –سماع الدعاوى والرد عليها  –المرافعة والمدافعة   -الدعوى 
انكار الخطوط واالختام  –الطعن بالتزوير  –االجابه والجرح والتعديل  –إحضار الشهود والبينات والطعن فيها  –تناع عنه واالم

تعيين  –طلب التحكيم  –طلب الحجز والتنفيذ  –مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ  –طلب المنع من السفر ورفعه  –والتواقيع 
قبول األحكام ونفيها  –المطالبة بتنفيذ األحكام  -ر الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهمالطعن في تقاري –الخبراء والمحكمين 

انهاء ما يلزم حضور الجلسات  –التهميش على الصكوك  -التماس إعادة النظر –االعتراض على األحكام وطلب االستئناف  –
 –لدى المحاكم الشرعية  –الشركة الوطنية للتأمين  استالم المبالغ بشيك مصدق بإسم –في جميع الدعاوي لدى جميع المحاكم 

لجان الفض  –لدى لجان الفصل في المنازعات التأمينية  –لدى لجان العمالية  –لدى المحاكم األدارية  –طلب االدخال والتداخل 
ل في األوراق التجارية لدى لجان الفص -في المنازعات المالية ولجان التسوية النزاعات المصرفية لدى لجان األوراق المالية

طلب نقض الحكم  –لدى هيئة الرقابة والتحقيق  –لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري  –ولجان حسم النزاعات التجارية 
هيئة سوق  –الهيئة العامة لالستثمار  –مراجعة هيئة الرقابة والتحقيق  –وفيما يخص الهيئات الحكومية  –لدى المحكمة العيا 

مراجعة دوائر التنفيذ  –وفروعها وما يتبعها مراجعة الهيئة العليا لتسوية الخالفات العمالية  –هيئة االتصاالت والتقنية  –المال 
 ".واالستالم والتسليم –
 
 تتضمن الصالحيات التالية :محمد أحمد الشامي األستاذ القانونية الشؤون مساعد مجلس بعمل وكالة شرعية خاصة لالقام  كما 
 
والرد عليها واإلنكار الدعاوى وى والمرافعة والمدافعة وسماع ايما يخص المطالبات والمحاكم وذلك في المطالبة وإقامة الدعف"

متناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واإلجابة والجرح والتعديل والطعن ح والتنازل وطلب اليمين ورده واالوالصل
 تام والتواقيع وطلب المنع من السفر ورفعه وطلب الحجز والتنفيذ وتعيين الخبراء بالتزوير وإنكار الخطوط واألخ

م المرافعات الشرعية من نظا 230ستبدالهم وطلب تطبيق المادة قارير الخبراء والمحكمين وردهم واوالمحكمين والطعن بت
ستئناف وإنهاء مايلزم حضور الجلسات في اال ونفيها واالعتراض على األحكام وطلبتنفيذ األحكام وقبول األحكام والمطالبة ب

ستالم صكوك األحكام م الشركة ولدى المحاكم الشرعية واسجميع الدعاوى لدى جميع المحاكم واستالم المبالغ بشيك مصرفي با
لمالية ولجان وطلب اإلدخال والتداخل لدى المحاكم اإلدارية )ديوان المظالم( ولدى اللجان العمالية ولدى لجان فض المنازعات ا

لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية وفيما يخص وتسوية المنازعات المصرفية 
الجهات األمنية مراجعة اإلمارة وشعبة تنفيذ األحكام الحقوقية والمحافظة ولجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية 

المباحث الجنائية وفروعها وما يتبعها مراجعة ة ومراجعة المباحث العامة ومراجعة المباحث اإلدارية ومراكز الشرطمراجعة و
ستالم والتسليم ومراجعة جميع مؤسسة النقد العربي السعودي واال من إدارات وأقسام وفيما يخص المؤسسات الحكومية مراجعة

 .فيما يتطلب ذلك"لتوقيع جراءات الالزمة واوإنهاء جميع اإل الجهات ذات العالقة
 
 

 . اإلعالنات15 
 -ما يلي: بالمجلس يقر 

 .المالية التقارير بإعداد الصلة ذات األنظمة ذلك في بما ، والمحاسبية المالية األنظمة سالمة من التأكد تم أنه •

 المخاطر عن عامال التصور تحديد خالل من وذلك المخاطر، إلدارة بةمناس رقابية أنظمة تطبيق من لتأكدا تم أنه •
 .بشفافية وطرحها الشركة تواجه قد التي
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 .الصحيح بالشكل أعدت الحسابات سجالت أن •

 .بفعالية ونفذالرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  نظام أن •

 .نشاطها مواصلة على الشركة قدرةال يوجد أي شك يذكر في  أنه •
 

 إلدارة العلياطاقم االذاتية ل ةعن السير ة. لمح16
 
 طاقم اإلدارة العليا بالشركة ومهامهم الوظيفية الحالية والسابقة:السيرة الذاتية لعن  ةلمحما يلي في
 

 هيثم بن حبيب البكرياألستاذ عن السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي  ةلمح 1.16
 

 هيثم حبيب محمد البكري االسم

 سنة 44 العمر

 سعودي الجنسية

 الرئيس التنفيذي المنصب

التعيين في تاريخ 

 الشركة

 م01/04/2013

الواليات ،  هوبكنز جامعة جونمن  وسطماجستير في االقتصاد الدولي ودراسات الشرق األ • المؤهالت العلمية

 .م2000عام  ، المتحدة االمريكية
 .م1996 عام ، ، الواليات المتحدة االمريكية ريفي إدارة األعمال من كلية ك   بكالوريوس •

 .م وحتى تاريخه2013عضو في اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام  • الخبرات العملية
 .م وحتى تاريخه2013عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام  •
 في دبي مسجلة مساهمةشركة  ، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة إف دبليو يو جلوبال تكافل •

 .م2012 وحتىم 2011 عام من ، الحياة على مينأالت مجالتعمل في 
 مدرجةسعودية مساهمة  شركة ، تكافل الجزيرةمدير عام اإلدارة االستراتيجية في شركة  مساعد •

 .م2011 عام حتىوم 2009 عام من ، تعمل في مجال التأمين التعاوني

 نائب المدير العام ورئيس المنتجات والتوزيع وسكرتير مجلس اإلدارة في شركة األهلي تكافل •
 .م2009م وحتى عام 2007مجال التأمين من عام  مدرجة تعمل فيية مساهمة شركة سعود

تعمل في المجال  مدرجةشركة سعودية مساهمة ،  مدير تطوير األعمال في البنك األهلي التجاري •

 .م2007م حتى عام 2002من عام  ، المصرفي
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 علي بن ابراهيم الحسينستاذ األعن السيرة الذاتية لنائب الرئيس التنفيذي لمحة  2.16
 

  الحسينابراهيم  علي االسم

 سنة 66 العمر

 سوداني  الجنسية

 نائب الرئيس التنفيذي  المنصب

تاريخ التعيين في 

 الشركة

 م01/04/2010

 م1974، عام العربية مصر جمهورية ، في التجارة والتأمين من جامعة القاهرة بكالوريوس • المؤهالت العلمية

 .م وحتى تاريخه2012عضو في اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام  • ات العمليةالخبر
 شركة مساهمة بحرينية هي، و .مب.م.ش السعودية الوطنية التأمين شركةمساعد المدير العام في  •

 .م2010م وحتى عام 1996، من عام  تعمل في مجال التأمين
 شركة مساهمة بحرينية هي، و .مب.م.ش السعودية الوطنية التأمين شركةفي  االكتتابمدير  •

 .م1996 عام وحتى م1990 عام من ، تعمل في مجال التأمين
 
 

 مروان محمد فاضلاألستاذ عن السيرة الذاتية لرئيس الموارد البشرية لمحة  3.16
 

 مروان محمد قاسم فاضل االسم

 سنة 37 العمر

 سعودي الجنسية

 إدارة الموارد البشريةمدير  المنصب

تاريخ التعيين في 

 الشركة

 م28/06/2015

 .م2008، عام  سترالياأ،  ماجستير في الموارد البشرية من جامعة قريفث • المؤهالت العلمية
المملكة العربية جدة ، ،  من جامعة األعمال والتكنولوجيا تفي إدارة نظم المعلوما بكالوريوس •

 .م2005، عام  السعودية
شركة  ، الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات، في  ارد البشرية واإلداريةالمو مدير • الخبرات العملية

 .م2015م وحتى عام 2013، من عام  اللوجستية األعمال مجال في تعمل مقفلة مساهمة سعودية
تعمل  ودةذات مسؤولية محد، شركة سعودية  الموارد البشرية في شركة جوتن السعودية مدير •

 .م2013 عام وحتىم 2010 عام منانات ومواد الطالء الدهفي مجال صناعة 
المملكة ، جدة  ،جامعة العلوم والتكنولوجيا مدير الموارد البشرية في كلية إدارة األعمال في  •

 .م2007م وحتى عام 2006، من عام  تعمل في مجال التعليم، العربية السعودية 
المملكة ، جدة  ،عة العلوم والتكنولوجيا في كلية إدارة األعمال في جام اإلداريةمسؤول الشؤون  •

 .م2006م وحتى عام 2005، من عام  تعمل في مجال التعليم، العربية السعودية 
المملكة ، جدة  ،جامعة العلوم والتكنولوجيا  -كلية إدارة األعمال في  مسؤول الشؤون األكاديمية •

 .م2005عام لى م إ2004، من عام  تعمل في مجال التعليمالعربية السعودية ، 
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 غسان بن حمزه الجنيداألستاذ عن السيرة الذاتية لسكرتير مجلس اإلدارة لمحة  4.16
 

 جنيدغسان حمزه علي ال االسم

 سنة 44 العمر

 سعودي  الجنسية

 سكرتير مجلس االدارة  المنصب

تاريخ التعيين في 

 الشركة

 م01/04/2010

،  ، المملكة العربية السعوديةبجدة  عمال من جامعة الملك عبدالعزيزبكالوريوس في إدارة األ • المؤهالت العلمية
 .م2009 معا

، عام  ، المملكة العربية السعودية دبلوم عالي في هندسة المركبات من الكلية التقنية بجدة  •
 م1994

 .وحتى تاريخه 2014من في الشركة رئيس الشؤون القانونية واإلدارية والحوكمة  • الخبرات العملية
 .م2013م وحتى عام 2010مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية في الشركة من عام  •
، شركة مساهمة بحرينية  .مشركة التأمين الوطنية السعودية ش.م.بمدير الموارد البشرية في  •

 .م2009م وحتى عام 1999 عام من،  تعمل في مجال التأمين
 
 

 سهيل فضل عباساألستاذ رة المالية لمحات عن السيرة الذاتية لمدير اإلدا 5.16
 

 سهيل فضل عباس  االسم

 سنة  56 العمر

 باكستاني  الجنسية

 مدير اإلدارة المالية  المنصب

تاريخ التعيين في 

 الشركة

 م01/04/2010

  .م1986عام  ، ، الباكستانمعتمد  محاسب إداري • المؤهالت العلمية
 .م1985، عام  ، الباكستانمعتمد  محاسب قانوني •
 .م1982باكستان، عام ال،  بكالوريوس في التجارة من جامعة كراتشي •

 .م وحتى تاريخه2013في الشركة منذ عام في اللجنة التنفيذية  وعض • الخبرات العملية
 .م وحتى تاريخه2012في الشركة منذ عام في لجنة االستثمار  وعض •
تعمل في شركة مساهمة بحرينية  ، .مب.م.ش السعودية الوطنية التأمين شركةفي  ماليمدير  •

 م2010م وحتى عام 2001 ، من عام مجال التأمين
المتخصص في  في المملكة العربية السعودية يونغ ورنست إفي مكتب  مدير التدقيق التنفيذي •

 .م2001م وحتى عام 1986من عام  ، المحاسبة القانونية واالستشارات
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 محمد بن عبدهللا الهيافاألستاذ ارة المطالبات عن السيرة الذاتية لمدير إدلمحة  6.16
 

 محمد عبدهللا علي الهياف  االسم

 سنة  45 العمر

 سعودي الجنسية

 المطالبات  مدير إدارة المنصب

تاريخ التعيين في 

 الشركة

 م01/04/2010

سة الدولية عن بعد( من ، من الجامعة االمريكية في لندن )الدرا في إدارة األعمال بكالوريوس • المؤهالت العلمية

 .م2008، المملكة العربية السعودية عام  جدة

 .م1992، عام  ، المملكة العربية السعوديةالعامة  دبلوم في إدارة المستشفيات من معهد اإلدارة •
 .م2012 عام حتىم و2010زام في الشركة من عام مدير االلت • الخبرات العملية

مدرجة تعمل في المجال شركة سعودية مساهمة  ، نيالبنك السعودي البريطامدير فرع في  •

 .م2009عام  م وحتى2005 من عام،  المصرفي
مدرجة تعمل في شركة سعودية مساهمة  ، البنك السعودي البريطاني مدير عمليات فرع في •

 .م2005م وحتى عام 1999 من عام،  المجال المصرفي
مدرجة تعمل في ة سعودية مساهمة شرك ، البنك السعودي البريطانيفي ممثل خدمة عمالء  •

 .م1999م وحتى عام 1993 من عام،  المجال المصرفي
 
 

 محمود محمد بوخاألستاذ عن السيرة الذاتية لمدير إدارة االكتتاب لمحة  8.16
 

 وخمحمود محمد ب االسم

 سنة 68 العمر

 جيبوتي الجنسية

 مدير اإلدارة الفنية المنصب

تاريخ التعيين في 

 الشركة

 م01/04/2010

 .م1976عام ،  جيبوتي ، ثانوية عامة • المؤهالت العلمية

تعمل في مجال  مدرجةشركة سعودية مساهمة ،  مدير تقني في شركة سالمة للتأمين التعاوني • الخبرات العملية
  .م2010عام  م وحتى2009 ، من عام التأمين

 تعمل بحرينية محدودة مسؤولية ذات شركة ، للتأمين األحمر البحر شركة في العام المدير مساعد •

 .م2009 عام وحتىم 2001 عام من ، التأمين مجال في
، شركة ذات مسؤولية محدودة بحرينية  للتأمين في شركة البحر األحمر مدير إدارة إعادة التأمين •

 .م2001عام  م وحتى1986 ، من عام تعمل في مجال التأمين
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 الملحقات :
 
 

 مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة  :1ق ملح

 مجلس اإلدارةلجان خبرات أعضاء   :2ملحق 

 خبرات أعضاء اإلدارة العليا  :3ملحق 

 عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات األخرى  :4ملحق 
 
 

 : مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة1ملحق 
 

 العدد األسم المنصب الحالي المنصب السابق المؤهالت الخبرات
سنة 33 هندسة بكالوريس  

صناعية جامعة الملك 
لليترول والمعادن فهد 

م1984  

عضو مجلس إدارة 
شركة ابراهيم 

 الجفالي وإخوانه 

رئيس مجلس إدارة شركة  
 الجفالي وإخوانه

 1 حاتم علي الجفالي

سنة 20 ماجستير في االقتصاد  
 -من جامعة كولونيا 

1998-ألمانيا   

ميونخ شركة مدير 
مين إلعادة التأ
 سنغافورة

 2 برند الويس كوهن شركة ميونيخ إلعادة التأمين

سنة 33 التمويل من  -اجستير م 
 -كلية لندن لألعمال 

1999 

عضو مجلس ادارة 
 بنك االول

العضو المنتدب/ الرئيس 
 التنفيذي للبنك األول

نسورن نيكواليزي  3 

سنة 21 التسويق  -ماجستير  
الدولي جامعة 

ة ستراثكاليد ، المملك
1996-المتحدة   

مجموعة مدير عام 
 مصرفية الشركات

مجموعة سامبا  –
 المالية

مصرفية مجموعة مدير عام 
البنك األول – الشركات  

 4 حسام الخيال

سنة 33 إدارة  -بكالوريوس  
األعمال جامعة تكساس 

1984 

مجموعة مدير عام 
البنك  –الشركات 

 األهلي

الرئيس التنفيذي شركة 
و إخوانهالجفالي إبراهيم   

أمين موسى 
يالعفيف  

5 

سنة 23  -ماجستير إدارة أعمال  
1994جامعة هارفارد   

 نائب المدير المالي
إبراهيم شركة 

 الجفالي وإخوانه

رئيس الشؤون المالية شركة 
الجفالي وإخوانهإبراهيم   

 6 فيصل شراره

سنة 33  -محاسبة  -بكالوريوس  
 -الجامعة الوطنية 
الواليات المتحدة 

1982ريكية األم  

الرئيس التنفيذي 
لشركة أسامة 

الخريجي للمحاسبة 
 العامة

الرئيس التنفيذي لشركة 
أسامة الخريجي للمحاسبة 

 العامة

 7 أسامة الخريجي

سنة 32 إدارة  -ماجستير  
األعمال جامعة ألو 

1985 

عضو منتدب و ال
 التنفيذي رئيسال

لوطنية الشركة ا
 للتأمين

شركة  -الرئيس التنفيذي 
للتأمين  المتوسط موعة مج

 و إعادة التأمين

 8 عمر بيالني

سنة 14  -دكتوراه في القانون  
الواليات  -جامعة دنفر 

المتحدة األمريكية 
1998 

كبير المستشارين 
 -القانونيين 

مجموعة عبد 
 اللطيف جميل

 9 د.حسين عقيل مستشار قانوني

ةسن 17  -دكتوراه في القانون  
2007جامعة لندن   

معهد ام أمين ع
االقتصاد اإلسالمي 

جامعة الملك عبد  -
 العزيز

 –نظمة األ -استاذ مساعد 
-جامعة الملك عبد العزيز
 المملكة العربية السعودية

 10 د.فيصل عتباني
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 خبرات أعضاء لجان مجلس اإلدارة  :2ملحق 
 

 اللجنة التنفيذية 

 العدد األسم المنصب الحالي المنصب السابق المؤهالت الخبرات
سنة 23 جامعة  -ماجستير إدارة أعمال  

1994هارفارد   
شركة  نائب المدير المالي

الجفالي وإخوانهإبراهيم   
رئيس الشؤون المالية 

الجفالي إبراهيم شركة 
 وإخوانه

 1 فيصل شراره

سنة 32  جامعةال –إدارة األعمال  -ماجستير  
1985بيروت  –األمريكية   

 رئيسالعضو منتدب و ال
لوطنية شركة اال التنفيذي
 للتأمين

 -الرئيس التنفيذي 
شركة مجموعة 

للتأمين و  المتوسط 
 إعادة التأمين

 2 عمر بيالني

سنة 17 جامعة  -االقتصاد  -درجة الماجستير  
جون هوبكنز بالواليات المتحدة 

2000األمريكية   

شركة لعمليات ارئيس 
 حلول تكافل العالمية

الرئيس التنفيذي لشركة 
مينالوطنية للتأ  

 3 هيثم البكري

سنة 43 جامعة القاهرة  -درجة البكالوريوس  
1974للتأمين   

مساعد مدير عام الشركة 
 الوطنية السعودية للتأمين

نائب الرئيس التنفيذي 
 لشركة الوطنية للتأمين

 4 علي الحسين

سنة 32 محاسب إداري معتمد ، باكستان ،  
م 1986  

 زمالة المحاسبين القانونيين ، باكستان
م 1985،   

بكالوريوس تجارة ، جامعة كراتشي ، 
م 1982باكستان ،   

المالي للشركة  المراقب
 الوطنية السعودية للتأمين

رئيس الشؤون المالية 
 لشركة الوطنية للتأمين

 5 سهيل عباس

 

 مراجعة لجنة ال

 الخبرات المؤهالت المنصب السابق المنصب الحالي األسم العدد
د.فيصل  1

 عتباني
جامعة  –نظمة ذ مساعد األاستا

المملكة العربية  -الملك عبد العزيز
 السعودية

معهد االقتصاد أمين عام 
جامعة  –اإلسالمي

 الملك عبد العزيز

جامعة  –دكتوراه في القانون 
 2007لندن 

ةسن 17  

الخدمات  –مدير منطقة  فيصل درويش 2
البنك  –المصرفية للشركات 

 األهلي التجاري

الخاصة كبار الحسابات 
البنك  –مصرفي 

 األهلي التجاري

علوم  –درجة البكالوريوس 
جامعة بوسطن  –الكمبيوتر 

الواليات المتحدة األمريكية 
2004 

سنة 14  

الزمالة  –محاسب قانوني  طاهر باناجة 3
 األمريكية

 –استراتيجية مدير أول 
 شركة إعمار

درجة البكالوريس من 
الجامعة األمريكية لبنان 

1999 

نةس 15  
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ستثمارلجنة اال  

 العدد األسم المنصب الحالي المنصب السابق المؤهالت الخبرات
سنة 23 جامعة  -ماجستير إدارة أعمال  

1994هارفارد   
 نائب المدير المالي

إبراهيم شركة 
 الجفالي وإخوانه

رئيس الشؤون المالية 
الجفالي إبراهيم شركة 
 وإخوانه

 1 فيصل شراره

سنة 26 ذكاء اصطناعي  دكتواره   /عضو منتدب  
التنفيذي رئيس ال

 للبنك األول

الرئيس التنفيذي لبنك 
 دبي التجاري 

فان  د. بيرناردذ
 ليندير

2 

سنة 32  جامعةال –إدارة األعمال  -ماجستير  
1985بيروت  –األمريكية   

عضو منتدب و ال
 التنفيذي رئيسال

لوطنية الشركة ا
 للتأمين

 -الرئيس التنفيذي 
جموعة شركة م
للتأمين و  المتوسط 

 إعادة التأمين

 3 عمر بيالني

 

المكافآت الترشيحات ولجنة   

 العدد األسم المنصب الحالي المنصب السابق المؤهالت الخبرات
سنة 14  -جامعة دنفر  -دكتوراه في القانون  

1998الواليات المتحدة األمريكية   
 -كبير المستشارين القانونيين 

ف جميلمجموعة عبد اللطي  
 1 د.حسين عقيل مستشار قانوني

سنة 23 جامعة  -ماجستير إدارة أعمال  
1994هارفارد   

شركة  نائب المدير المالي
الجفالي وإخوانهإبراهيم   

رئيس الشؤون 
المالية شركة 

الجفالي إبراهيم 
 وإخوانه

 2 فيصل شراره

علوم الكمبيوتر  –درجة البكالوريوس  سنة 14
ات المتحدة جامعة بوسطن الوالي –

2004األمريكية   

كبار الحسابات الخاصة 
البنك األهلي  –مصرفي 
 التجاري

 –مدير منطقة 
الخدمات 
المصرفية 
البنك  –للشركات 

 األهلي التجاري

 3 فيصل درويش

 

 لجنة المخاطر

 العدد األسم المنصب الحالي المنصب السابق المؤهالت الخبرات
سنة 33 ألعمال إدارة ا -درجة البكالوريوس  

1984جامعة تكساس   
رئيس البنك األهلي 

 التجاري
الرئيس التنفيذي 
لشركة الجفالي و 

 إخوانه

يأمين موسى العفيف  1 

سنة 23 جامعة  -ماجستير إدارة أعمال  
1994هارفارد   

شركة  نائب المدير المالي
الجفالي وإخوانهإبراهيم   

رئيس الشؤون 
المالية شركة 

الجفالي إبراهيم 
 وإخوانه

يصل شرارهف  2 

سنة 17 جامعة  -االقتصاد  -درجة الماجستير  
جون هوبكنز بالواليات المتحدة 

2000األمريكية   

شركة لعمليات ارئيس 
 حلول تكافل العالمية

الرئيس التنفيذي 
لشركة الوطنية 

 للتأمين

 3 هيثم البكري
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 خبرات أعضاء اإلدارة العليا  :3ملحق 

سابقالمنصب ال المؤهالت الخبرات  العدد األسم المنصب الحالي 
سنة 17  -درجة الماجستير  

جامعة  -االقتصاد 
جون هوبكنز 

بالواليات المتحدة 
2000األمريكية   

لعمليات ارئيس 
حلول تكافل شركة 
 العالمية

الرئيس التنفيذي 
لشركة الوطنية 

 للتأمين

 1 هيثم البكري

سنة 43 درجة البكالوريوس  
جامعة القاهرة  -

1974 للتأمين  

مساعد مدير عام 
الشركة الوطنية 
 السعودية للتأمين

نائب الرئيس 
التنفيذي لشركة 
 الوطنية للتأمين

 2 علي الحسين

سنة 32 محاسب إداري  
معتمد ، باكستان ، 

م 1986  
زمالة المحاسبين 

القانونيين ، 
م 1985باكستان ،   

بكالوريوس تجارة 
، جامعة كراتشي ، 

م 1982باكستان ،   

ل المالي المسؤو
للشركة الوطنية 
 السعودية للتأمين

رئيس الشؤون 
المالية لشركة 
 الوطنية للتأمين

 3 سهيل عباس

سنه 22 بكالوريوس إدارة  
جامعة  –أعمال 

الملك عبدالعزيز 
م 2009  

مدير الموارد 
البشرية والشئون 
اإلدارية شركة 
التأمين الوطنية  

 السعودية

رئيس الشئون 
 اإلدارية والقانونية

 –والحوكمة 
سكرتير مجلس 

 اإلدارة

 4 غسان الجنيد
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 عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات األخرى  :4ملحق 
 

 اسم المدير اسم الشركة موقع الشركة الوضع القانوني
الجفالي علي حاتم شركة إبراهيم الجفالي و إخوانه  المملكة العربية السعودية شركة مساهمة محدودة  

 المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي المملكة العربية السعودية شركة مساهمة محدودة

 شركة سنيك للتأمين  البحرين شركة مساهمة محدودة

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

للكيماويات  واخوانه شركة إبراهيم الجفالي  المملكة العربية السعودية  
(JCP) 

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

شركة إبراهيم و إخوانه الجفالي للتكييف  المملكة العربية السعودية
 والميكانيك )جامد(

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

شركة إبراهيم الجفالي لصيانة المكيفات  المملكة العربية السعودية
 (MARCO) والثالجات

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

م الجفالي و إخوانه للتكييف شركة إبراهي المملكة العربية السعودية
(واألجهزة المنزلية )جاهكو  

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

 الشركة السعودية لصناعة الثالجات المملكة العربية السعودية
(SRMCO) 

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

إبراهيم الجفالي و إخوانه ألنظمة الجفالي  المملكة العربية السعودية
 (JPS) الطباعة

ذات مسئولية شركة 
 محدودة

شركة إبراهيم الجفالي و إخوانه للسيارات  المملكة العربية السعودية
 )جاكو(

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

شركة إبراهيم الجفالي و إخوانه للمنتجات  المملكة العربية السعودية
 الصناعية )جيبكو(

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

ناعات المعدنية العربيةشركة الص المملكة العربية السعودية  (AMI) 

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

 (SBM) شركة اآلالت التجارية السعودية المملكة العربية السعودية

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

 شركة الجفالي لالستثمار المملكة العربية السعودية

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

الكيماوية البوليسترين(الشركة العربية  المملكة العربية السعودية ) 

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

 الشركة العربية الكيماوية )التكس( المملكة العربية السعودية

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

 (ACIC) الشركة العربية للعوازل الكيماوية المملكة العربية السعودية

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

لتكييف العربية شركة ا المملكة العربية السعودية  

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

(كاريرالتكييف) الشركة السعودية للخدمات المملكة العربية السعودية  

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

شركة أوتيس للمصاعد المحدودة المملكة  المملكة العربية السعودية
 العربية السعودية

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

وديةالمملكة العربية السع  الشركة السعودية للتكييف )سامكو( 

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

 الشركة السعودية لبناء المباني  المملكة العربية السعودية

شركة ذات مسئولية 
 محدودة

للكيماويات (يونيفار السعودية)شركة الجفالي  المملكة العربية السعودية  
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شركة ذات مسئولية 
 محدودة

لسعوديةالمملكة العربية ا باتش(ماستر )ون  شركة بولي   

 اسم المدير اسم الشركة موقع الشركة الوضع القانوني
شركة ميونيخ إلعادة التأمين  ألمانيا شركة مساهمة عامة

 أفريقيا
نهبرند الويس كو  

 شركة سنيك السعودية  البحرين  شركة مساهمة محدودة 

نيةشركة التأمين األرد األردن شركة مساهمة عامة  

 

 اسم المدير اسم الشركة موقع الشركة الوضع القانوني
المملكة العربية  شركة مساهمة عامة مدرجة

 السعودية 
نسورن نيكواليزي األول بنك   

المملكة العربية  شركة مساهمة محدودة 
 السعودية 

 شركة األول لالستثمار

 

 اسم المدير اسم الشركة موقع الشركة الوضع القانوني
كة مساهمة محدودةشر المملكة العربية  

 السعودية 
يأمين موسى العفيف شركة إبراهيم الجفالي و إخوانه  

 
 
 
 
 
 

المملكة العربية  شركة مساهمة عامة مدرجة
 السعودية 

 شركة األسمنت السعودية

 شركة سنيك للتأمين البحرين شركة مساهمة محدودة

ة المملكة العربي شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

الشركة العربية الكيماوية 
 (البوليسترين(

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

الشركة العربية الكيماوية 
 (التكس(

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

الشركة العربية للعوازل 
 (ACIC) الكيماوية

مملكة العربية ال شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

 شركة التكييف العربية

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

 الشركة السعودية للخدمات
(كاريرالتكييف)  

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

العربية فلور شركة   

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
ة السعودي  

 الشركة الوطنية للسيارات

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

باتش(ماستر )ون  شركة بولي  

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

 شركة سامكو للتكييف 

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

ني الشركة السعودية لبناء المبا  

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

شركة اريكسون السعودية 
 لإلتصاالت

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

 شركة ليبهر السعودية

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

المحدودةستيبكو شركة   
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دةشركة ذات مسئولية محدو األمارات العربية  
 المتحدة 

برومينت الجفالي شركة   

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

شركة أوتيس للمصاعد المحدودة 
 المملكة العربية السعودية

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

شركة إبراهيم الجفالي و إخوانه 
لكيماوياتيونيفار السعودية ل  

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه 
 لالطارات

األمارات العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
جبل علي  –المتحدة   

هايدلبرج الشرق األوسطشركة   
FZCO 

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

يم و إخوانه الجفالي شركة إبراه
 للتكييف والميكانيك )جامد(

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

شركة إبراهيم الجفالي لصيانة 
 المكيفات والثالجات

(MARCO) 

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه 
 JTECO) للمعدات الفنية

 

 اسم المدير اسم الشركة موقع الشركة الوضع القانوني
المملكة العربية  شركة مساهمة محدودة 

 السعودية 
 فيصل شراره شركة إبراهيم الجفالي و إخاونه

المملكة العربية  شركة مساهمة محدودة 
 السعودية 

 شركة األهلي كابيتال

  شركة سنيك السعودية البحرين  شركة مساهمة محدودة 

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

الشركة العربية الكيماوية 
 (البوليسترين(

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

الشركة العربية الكيماوية 
 (التكس(

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

الشركة العربية للعوازل 
يماويةالك  (ACIC) 

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

 شركة التكييف العربية

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

 الشركة السعودية للخدمات
(كاريرالتكييف)  

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

العربية فلور شركة   

ذات مسئولية محدودةشركة  المملكة العربية  
 السعودية 

 الشركة الوطنية للسيارات 

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

باتش(ماستر )ون  شركة بولي  

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

 شركة سماكو للتكييف

ربية المملكة الع شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

 الشركة السعودية لبناء المباني 

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

شركة اريكسون السعودية 
 لإلتصاالت
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المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

 شركة ليبهر السعودية

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

المحدودةستيبكو كة شر  

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

برومينت الجفالي شركة   

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

شركة أوتيس للمصاعد المحدودة 
 المملكة العربية السعودية

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

براهيم الجفالي و إخوانه شركة إ
 يونيفار السعودية للكيماويات

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

شركة إبراهيم الجفالي و إخوانه 
 لالطارات

األمارات العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 المتحدة 

هايدلبرج الشرق األوسطشركة   
FZCO 

ملكة العربية الم شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

شركة إبراهيم و إخوانه الجفالي 
 للتكييف والميكانيك )جامد(

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

شركة إبراهيم الجفالي لصيانة 
 المكيفات والثالجات

(MARCO) 

المملكة العربية  شركة ذات مسئولية محدودة
 السعودية 

لي وإخوانه شركة إبراهيم الجفا
 JTECO) للمعدات الفنية

 

 اسم المدير اسم الشركة موقع الشركة الوضع القانوني
يةكة تضامنشر المملكة العربية  

 السعودية 
 أسامة الخريجي شركة أسامة الخريجي 

المملكة العربية  شركة مساهمة محدودة
 السعودية 

 شركة الجذور العربية

لعربية المملكة ا شركة مساهمة محدودة 
 السعودية 

شركة إدارة المستثمرون 
 الخليجيون

المملكة العربية  شركة مساهمة محدودة
 السعودية 

شركة الخيرللصناعات 
 البتروكيماوية

 

 اسم المدير اسم الشركة موقع الشركة الوضع القانوني
محدودة  ذات مسؤولية شركة  الخيال حسام  شركة دار الخيال  الممكلة العربية السعودية    

 

 اسم المدير اسم الشركة موقع الشركة الوضع القانوني
مجموعة المتوسط للتأمين و  المملكة العربية السعودية شركة مساهمة محدودة

 إعادة التأمين
 عمر بيالني 

مجموعة المتوسط للتأمين و  لبنان  شركة مساهمة محدودة
 إعادة التأمين

مير للتأمينشركة ديا تركيا شركة مساهمة محدودة  

مجموعة المتوسط للتأمين و  أفريقيا الجنوبية شركة مساهمة محدودة
 إعادة التأمين

 


