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 التابعة له واللجانالشركة مجلس إدارة 
 

 مجلس إدارة الشركة
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 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ستيف واجستافالسيد/ 

  عضو مجلس إدارة غير تنفيذي السيد/ نيكوالس دي نازيل
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 2018ديسمبر   31اللجان التابعة ملجلس إدارة الشركة كما في 

 

 لجنة املراجعة

 عضو مجلس إدارة مستقل(–الدكتور مازن حسونه )رئيس اللجنة

 صالح الفاضل

 هاني العبيد

 

 االستثمار وإدارة األصول وااللتزاماتلجنة 

 )رئيس اللجنة(ماث بو أ

 جيوس فوسكوبولوسستير 

 الجريس ي عمر 

 بابار علي خان

 

 املكافآت لجنة

 عضو مجلس إدارة مستقل( –)رئيس اللجنة  هاني العبيد

 ديسبو ميكيليديس

 الجريس ي عمر 

 

 التنفيذية اللجنة

 آدامسون )رئيس اللجنة، وعضو مجلس إدارة تنفيذي( بول 

 غاري لوين

 أكرم طيري 

 نخاعلي بابار 

 صهيب الزيد

 

 1لجنة إدارة املخاطر

 عضو مجلس إدارة مستقل( –الدكتور/ مازن حسونة )رئيس اللجنة 

 صالح الفاضل

 هاني العبيد

                                                 
 في إنتظار موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيين األعضاء لفترة جديدة تبدأ من مايو 2018  1
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 املالي املدير
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 أمين سر مجلس اإلدارة

 خالد الشويعر

 

 سجلامل عنوان املكتب الرئيس ي

  برج كانو، الطابق الثاني
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  اململكة العربية السعودية

 +00966114776706هاتف: 

 +00966114780418فاكس: 
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 يةاململكة العربية السعود

 

  و

 

 املحاسبون الدوليون 

  11415، الرياض 18025ص. ب. 

 اململكة العربية السعودية

 

  الفروع

 

 مكتب املنطقة الوسطى

  أوين روو ريس مدير الفرع:

 753ص. ب.  العنوان:

  11421الرياض 

  اململكة العربية السعودية

 +00966114776706 هاتف: 

 +00966114780418فاكس: 

 

 ربيةمكتب املنطقة الغ

  خالد الحميدي مدير الفرع:

  812ص. ب.  العنوان:

  21421جدة: 

  اململكة العربية السعودية

 +00966122635566 هاتف: 

 +00966122632904فاكس: 

 

  مكتب املنطقة الشرقية
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 تقرير مجلس اإلدارة

 

 السادة املساهمون،

 

 به القوائم التاسع للتأمين التعاوني أن يقدم التقرير السنوي  ("الشركة"أو  "أكسا"واملشار إليها فيما بعد باسم )شركة أكسا يسر مجلس إدارة 
ً
مرفقا

دققة للسنة املالية املنتهية في 
ُ
يعد هذا التقرير بمثابة عرض ألهم التطورات و  ، واإليضاحات على القوائم املالية.2018عام لديسمبر  31املالية امل

 والنتائج املالية واألنشطة التشغيلية واإلفصاحات بناًء على اللوائح التنظيمية.

 

 النشاط الرئيس ي .1

 

بموجب القرار الوزاري رقم شركة أكسا تأسست  كة العربية السعودية.للتأمين التعاوني  هي شركة مساهمة عامة سعودية مسجلة في اململشركة أكسا 

تم تسجيل الشركة في الرياض بوزارة التجارة والصناعة بموجب و  )تاريخ التأسيس(. 2009يونيو  3هـ، املوافق  1430جمادى الثاني  10، بتاريخ 192ق/

، الرياض 753. وعنوان الشركة املسجل هو ص. ب. رقم 2009يوليو  13هـ املوافق  1430رجب  20بتاريخ  1010271203السجل التجاري رقم 

يتمثل النشاط الرئيس ي للشركة في مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين )املحلي( في اململكة العربية السعودية و  ، اململكة العربية السعودية.11421

 ملبادئ التأمين التعاوني على النحو املنصوص عليه في قو 
ً
انين ولوائح التأمين التعاوني املعمول بها في اململكة العربية السعودية الصادرة عن وفقا

حصلت الشركة على ترخيصها من مؤسسة النقد العربي السعودي )"ساما"( ملمارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين العام والطبي في اململكة و  "(.ساما)"

 م.2010يناير،  26هـ )املوافق  1431صفر  11بتاريخ  25/20101العربية السعودية بموجب رخصة رقم ت. م.ن/

 

والتأمين  وتوفر الشركة منتجات متنوعة في فئات مختلفة من التأمين بما في ذلك التأمين الهندس ي، والتأمين ضد الحرائق، والتأمين على املمتلكات،

يقع مقر الشركة الرئيس ي في الرياض ولها ثالثة فروع و  الجماعي على الحياة. البحري )البضائع(، والتأمين على املركبات، والتأمين الصحي، والتأمين

شركات تابعة أو زميلة داخل ى الشركة أي الغربية. وليس لدو إقليمية في الرياض وجدة والخبر، ونقاط بيع ممتدة عبر املنطقة الوسطى والشرقية 

 اململكة أو خارجها.

 

 يةالتطورات الهامة والتوقعات املستقبل .2

 

 2018التطورات الهامة في الشركة في  (أ

 ا قدره  وزعت الشركة
ً
 كمبلغ فائض لحاملي وثائق التأمين وفًقا لقانون التأمين التعاوني ولوائح الشركة. ألف ريال سعودي  2,646مبلغ

  عام ؛القامت الشركة بتجديد االعتماد من مجلس الضمان الصحي التعاوني خالل 

 للمتطلبات التنظيمية؛وتأمين السيارات ة التسعير للتأمين الصحي أكملت الشركة مراجعة عملي 
ً
  وفقا

 .الهتمام الشركة 
ً
 رئيسيا

ً
، مع مواصلة الشركة ٪70تبلغ نسبة السعودة في الشركة في الوقت الراهن أكثر من حيث  ظلت السعودة محورا

 لالستثمار في ترقية املوظفين السعوديين في املناصب القيادية؛

 ركة عدد من املبادرات املدرجة بما يتماش ى مع إستراتيجية نمو الشركة.نفذت الش 

  2018تم تعيين مجلس اإلدارة الجديد في. 

 نفذت الشركة عدة مبادرات لتحسين رحلة العميل مع التركيز على خدمة العمالء. 
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 النظرة، والخطط واإلستراتيجيات املستقبلية (ب

 

وقد أعدت الشركة  والتي تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركة لزيادة حصتها السوقية.الشركة اعتمد مجلس إدارة الشركة إستراتيجية 

 عن العديد من املبادرات األخرى لدعم النمو والربحية.
ً
 خطتها لتطوير بنيتها التحتية فضال

 

 يؤهلها ملزيد من النمو واالستثمار لتوفير أرقى الخدمات 
ً
 جيدا

ً
 مع استراتيجيتها.تتبوأ الشركة مكانا

ً
وقد نالت  لعمالئها وموزعيها، وذلك تمشيا

مع  الشركة أيًضا املوافقة على إطالق منتجات رئيسية في السوق؛ وهي اآلن في سبيل الحصول على املوافقة على املجموعة الكاملة من املنتجات

 التركيز على عروض التأمين املبتكرة واملتميزة.

 

تطوير منصاتها املركزية إلدارة مطالبات الرعاية الصحية واملركبات بما في ذلك أرقام الهاتف املجاني لخدمة أفضل  تستثمر الشركة املزيد فيو 

الحتياجات عمالئها، كما جرى إنشاء مركز اتصال وذلك لخدمة العمالء من األفراد وضخ املزيد من االستثمارات من أجل دعم مرافق مركز 

 كشاف قطاعات األعمال الجديدة لزيادة حصتها السوقية مع إيالء االهتمام بالنمو املستدام واملثمر.االتصال. وستواصل الشركة است

 

 إدارة املخاطر .3

 

 حوكمة املخاطر (أ

 

تتمثل حوكمة مخاطر الشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط التي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف 

املخاطر  تحمل قابلية دور فلسفة الشركة حول قبول املخاطر املرغوب بها واملعروفة والتي تتوافق مع ما يتناسب مع درجةتو  اإلستراتيجية.

 تتولى "لجنة إدارة املخاطر" مهمة إدارة املخاطر والخطة اإلستراتيجية املعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

 

 طر االئتمانية ومخاطر السيولة والسوق والتأمين واملخاطر التشغيلية.تتعرض الشركة ملخاطر ائتمانية وغيرها من املخا

 

 هيكل إدارة املخاطر

 

 مجلس اإلدارة

يعتبر مجلس اإلدارة هو الجهة العليا املسؤولية عن حوكمة املخاطر، حيث يعمل على تقديم التوجيه واملوافقات الالزمة لالستراتيجيات 

 ة املحددة.والسياسات من أجل تحقيق أهداف الشرك

 

 

 لجنة إدارة املخاطر

ألخرى( اللجنة هي جهة الحوكمة املعنية باإلشراف على جميع املهام الرئيسية )التأمين، والشؤون املالية والتشغيلية وجميع املخاطر املحتملة ا

 تتصرف بصفتها هيئة صنع القرارات الرئيسية.هي و 
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ُ
  تحديد املخاطر التي قد ت

 ؛ حفاظ على وضع مخاطر مقبول للشركةض الشركة للخطر والعر 

 ؛ اإلشراف على نظام إدارة املخاطر وتقييم فعاليته 

  املستجدات بمراعاة تحديد استراتيجية شاملة إلدارة مخاطر الشركة، واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة

 ؛ الداخلية والخارجية بالنسبة للشركة

 ر ومراجعتها بشكل دوري؛وضع سياسات إلدارة املخاط 

 )إعادة تقييم مستوى تحمل الشركة وتعرضها للمخاطر بصفة منتظمة )من خالل ممارسات اختبارات اإلجهاد على سبيل املثال 

  عن تفاصيل التعرض للمخاطر وتوصية إجراءات إلدارتها؛رفع تقارير ملجلس اإلدارة 

 ارة املخاطر؛إسداء املشورة إلى املجلس حول القضايا املرتبطة بإد 

  بشكل منتظم؛ املخاطر بالنسبة للشركة ومراجعتهتحديد مستوى 

 إعداد تقارير إلى مجلس اإلدارة بأي انتهاك إلدارة املخاطر؛ 

 مراجعة كفاية ترتيبات إعادة التأمين بالنسبة للشركة؛ 

 .تسهيل تنفيذ ثقافة املخاطر في جميع أقسام الشركة 

 

 اإلدارة العليا

دارة العليا مسؤولية األنشطة التشغيلية اليومية والسير بها نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن اإلطار العام ملستوى يقع على كاهل اإل 

 من قبل الشركة.
ً
 املخاطر املعتمد مسبقا

 

 مدير املخاطر

 طة املتعلقة بإدارة املخاطر كما يعتبر.هو املسؤول عن تنسيق جميع األنشمن الهيكل العام لحوكمة إدارة املخاطر  جزءً بصفته مدير املخاطر 

 ترفع لجنة إدارة املخاطر تقاريرها إلى لجنة املراجعة. من لجنة إدارة املخاطر ويتمتع بالصالحية الكاملة للتواصل مع لجنة املراجعة. اجزءً 

 

 طر من قبل اإلدارة.وفيما يلي ملخص باملخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة التي يتم التخفيف بها من هذه املخا

  

 مخاطر التأمين (ب

ويتأثر  ها.إن املخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة في عقود التأمين تتمثل في احتمالية اختالف دفعات املطالبة الفعلية أو وقتها عن املتوقع ل

ولذلك يتمثل هدف الشركة في  بات طويلة األجل.هذا بمدى تكرار املطالبات وحساسيتها واملزايا الفعلية املدفوعة والتطورات الالحقة للمطال

 ضمان توافر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.

 

 تحسين تنوع املخاطر عن طريق االختيار  يساهم التنويع ملحفظة كبيرة من عقود التأمين في الحد من التعرض للمخاطر املذكورة أعاله.
ً
ويتم أيضا

 عن استخدام ترتيبات إعادة والتنفيذ الدقيق ملبادئ استراتي
ً
جية االكتتاب وإدارة املطالبات املهيكلة واملراجعة ربع السنوية لالحتياطيات فضال

 التأمين.

  

 املركبات على والتأمين واملسؤولية الحوادث ضد التأمين (ج

 التأمين ضد الحوادث واملسؤولية

مخاطر األعمال وتأمين السفر ألغراض  كافة ضد"الشامل  موال والتأمينتشمل فئة الحوادث التأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين على األ 

ويشمل التأمين ضد املسؤولية، املسؤولية العامة للطرف الثالث واملسؤولية عن املنتجات وحماية تعويضات العمال / مسؤولية صاحب  العمل.

 العمل الناتجة عن التصرف بإهمال أثناء عملياتهم التجارية.
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  على املركباتالتأمين 

تم تصميم التأمين على املركبات لتعويض حملة وثيقة التأمين عن الضرر الذي يلحق بمركباتهم أو املسؤولية ألطراف ثالثة الناشئة من 

 عن األضرار الناجمة عن الحرائق أو السرقة التي تلحق بمركباتهم الحوادث.
ً
 تعويضا

ً
  .كما يمكن أن يتلقى حاملي وثائق التأمين أيضا

دية تكمن املخاطر الرئيسية بالنسبة لوثائق التأمين ضد الحوادث واملسؤولية والتأمين في املطالبات الخاصة بحاالت الوفيات واإلصابات الجس

 واستبدال املركبات أو إصالحها.

 

رت الشركة كذلك إجراءات قبوقد  شهدت الشركة زيادة كبيرة في املبالغ املدفوعة ملطالبات الوفاة.  إلى طو 
ً
ول املخاطر على نحو جيد استنادا

ذت  عوامل االكتتاب املهمة مثل سن السائق وخبرته في القيادة وطبيعة املركبة للسيطرة على نوعية املخاطر التي يتم قبولها.  قد نف 
ً
كما أنها أيضا

 إجراءات إدارة املخاطر للتحكم في تكاليف املطالبات.

 

  التأمين على املمتلكات (د

  لتأمين على املمتلكات لتعويض حاملي وثائق التأمين عن األضرار التي تلحق باملمتلكات أو عن قيمة املمتلكات املفقودة.تم تصميم ا
ً
يمكن أيضا

 لحاملي وثائق التأمين أن يحصلوا على تعويض عن خسارة األرباح الناجمة عن عدم القدرة على استخدام املمتلكات املؤمن عليها.

 

 للتأكد من تنفيذ إجراءات الحماية يقوم مهندسون مؤهل
ً
 ماديا

ً
نت الشركة ضدها فحصا ون في مجال املخاطر بفحص املخاطر الكبيرة التي أم 

 املخاطر املحتملة املتراكمة.
ً
 والسالمة الكافية ضد الحرائق. وباإلضافة إلى ذلك، تتبع شركة أيضا

  

 التأمين البحري  (ه

 لتعويض
ً
حاملي وثائق التأمين عن الحوادث التي تقع في البحر أو البر أو الجو التي ينجم عنها خسارة كلية أو  ُصممت حلول التأمين البحري أساسا

 جزئية للسلع )التأمين على الشحن(.

 

تم وضع إستراتيجية االكتتاب لفئة أعمال النقل البحري لضمان توفير هذه التغطية على أساس جودة السفن املستخدمة وطرق الشحن 

بعة. ت 
ُ
 يتم التحقق من صحة بيانات السفينة من الوكاالت الدولية أثناء اتخاذ قرارات االكتتاب. امل

 

  التأمين الهندس ي (و
 

 يغطي التأمين الهندس ي نوعين رئيسيين على النحو التالي:
 

 أثناء القيام بأعمال اإلنشاءات أو األعمال ال (1)
ً
تركيبية للمنشآت أو خالل األعمال التأمين على املقاولين ضد جميع املخاطر يوفر غطاًء تأمينيا

الهندسية املدنية ومنها املنازل واملتاجر ومجموعات الشقق السكنية ومنشآت املصانع والطرق والكباري وأعمال الصرف الصحي وخزانات 

 املياه.

 خالل أعمال التركيب للماكينات واملعدات (2)
ً
في منشآت ومنها محطات  التأمين "ضد جميع مخاطر أعمال التركيب" يوفر غطاًء تأمينيا

الطاقة، ومعامل تكرير النفط ومصانع الكيماويات، ومصانع األسمنت، أو مصانع الهياكل املعدنية أو أي مصنع يحتوي على معدات أو 

 آالت.

 غطاًء تأمينًيا ضد أعطال ماكينات املعدات اإللكترونية.
ً
 كما يوفر خط هندسة األعمال أيضا

  ضدها لتي قامت الشركة بالتأمينا الكبيرة املخاطر يتم فحص
ً
  فحصا

ً
الحرائق  ضد الكافية والسالمة الحماية إجراءات تنفيذ من للتأكد ماديا

 .وتنفيذ إدارة املشروع

 

 التأمين الصحي والحماية (ز

املي وثائق التأمين وتقدم وثيقة التأمين هذه إلى ح تم تصميم التأمين الصحي لتغطية النفقات الطبية املتكبدة نتيجة للمرض أو اإلصابة.

 لشروط وثيقة التأمين ذات الصلة والظروف الشخصية 
ً
وموظفيهم بإمكانية زيارة مرافق طبية متميزة تتضمن أحدث العالجات والتقنيات وفقا

 لحاملي الوثائق.
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ض حامل الوثيقة أو املعالي  ن في حالة الخسارة.يغطي تأمين الحماية مخاطر الوفاة أو العجز الناش ئ عن حوادث أو أمراض ويعو 

 

في  يتمثل الخطر الرئيس ي الذي تمت مواجهته فيما يتعلق بالتأمين الصحي في زيادة التكاليف الطبية والتي يمكن أن تكون أكثر من املتوقع أو 

  الزيادة في املطالبات بسبب األحداث االستثنائية مثل تفش ي األمراض الوبائية.

والتركيز على مستويات مقبولة للمخاطر وتحملها وتحسين استراتيجيات اعادة التامين من خالل املخاطر  لحد منتتضمن استراتيجية االكتتاب ا

تعمل منصة إدارة املطالبات املركزية للشركة على و اسناد اعادة التامين. مزيج من اعادة التامين مع معيدي التامين املعتمدين جيدا وترتيب 

 طبي وإدارتها.التحكم في مطالباتها من التأمين ال

 

 مخاطر إعادة التأمين (ح

 

عادي، على غرار شركات التأمين األخرى، ومن أجل الحد من املخاطر املالية الناشئة عن املطالبات الكبيرة، تبرم الشركة، خالل سير األعمال ال

 مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين.
ً
مال بشكل أكثر وتمكن اإلدارة من ضبط التعرض تتيح ترتيبات إعادة التأمين املذكورة تنويع األع عقودا

يتم تفعيل جزء كبير من معامالت إعادة التأمين بموجب و  للخسائر املحتملة الناشئة عن املخاطر املتزايدة، كما توفر قدرات إضافية للنمو.

 اتفاقيات وعقود إعادة تأمين فائض الخسارة االختيارية.

 

لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين بتقييم الوضع املالي لشركات إعادة التأمين التي تنهض الشركة من أجل الحد من تعرضها 

ويمكن تلخيص هذه املعايير على  وال تتعامل الشركة سوى مع شركات إعادة التأمين املعتمدة من جانب مجلس إدارة الشركة. تتعامل معها.

 النحو التالي:

 

 ل االئتمان من قبل الوكاالت حسب الجهات التنظيمية.الحد األدنى املقبول ملعد أ(

 سمعة شركات إعادة التأمين املحددة ب(

 العالقات التجارية الحالية أو السابقة. ج(

 

 عن األداء السابق، حيثما ينطبق ذلك، وذل
ً
كل ك بشعالوة على ذلك، تتولى الشركة مراجعة مواطن القوة املالية والخبرات اإلدارية والفنية فضال

 دقيق قبل تعيين شركة إعادة التأمين.

 

 مخاطر اإلطار التنظيمي (ط

 

هذه األنظمة ال تفرض موافقة ومراقبة  تخضع العمليات التشغيلية للشركة للمتطلبات التنظيمية في اململكة العربية السعودية. إن مثل

 معينة مثل كفاية رأس املال للحد من خطر ال
ً
تخلف عن السداد واإلعسار من جانب شركات التأمين األنشطة فحسب، لكنها تفرض حدودا

 ولتمكينها من الوفاء بأي التزامات غير متوقعة عند نشوئها.

 

 وقد امتثلت الشركة بجميع هذه املتطلبات التنظيمية في رأي اإلدارة.

 

 املخاطر املالية (ي

 

النظامية والذمم املدينة والودائع واالستثمارات املتاحة للبيع تتلخص املوجودات واملطلوبات املالية الرئيسية للشركة في النقد وما يعادله 

 وغيرها من االلتزامات. ذات العالقةاألطراف والدائنة الناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين، املستحقة من / املستحقة لصالح 

 

حق قانوني قابل عنه في القوائم املالية عندما يكون لدى الشركة يتم إجراء املقاصة بين املوجودات املالية ومطلوباتها وكذا صافي املبلغ املعلن 

 حد.ن وافي آس املقاصة أو تحقيق املوجودات واملطلوبات ساألتسوية على اء النية إلجروكانت هناك المقاصة اء اإلجرذ للنفا

 

 االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق. تتمثل املخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات املالية للشركة في مخاطر سعر العمولة ومخاطر 

 اه.تراجع اللجنة املالية، املعينة من قبل مجلس إدارة الشركة، وتعتمد السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه املخاطر والتي يتم تلخيصها أدنو 
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 مخاطر سعر العمولة

تتعرض  والت على الربحية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية.تنشأ مخاطر سعر العمولة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار العم

تحد الشركة من مخاطر سعر  الشركة ملخاطر سعر العمولة على ودائعها املحددة بأجل والودائع قصيرة األجل واالستثمارات املتاحة للبيع.

 الشركة أي التزامات تحمل فوائد. وال يوجد لدى العمولة من خالل مراقبة التغيرات في أسعار العموالت.

 

 املخاطر االئتمانية

خسارة املخاطر االئتمانية هي مخاطر ترتبط بعجز أحد أطراف املعامالت املالية عن الوفاء بأحد االلتزامات مما يتسبب في تكبيد الطرف اآلخر ل

 مالية.

 

تخضع وثيقة تأمين الشركة التي يرغب جميع  ائتمانية جيدة فقط. ال تبرم الشركة عقود التأمين وإعادة التأمين سوى مع أطراف ذات مراكز 

وباإلضافة إلى ذلك، يتم مراقبة الذمم املدينة الناشئة  العمالء في التداول عليها وفق الشروط االئتمانية إلجراءات التحقق من املالءة االئتمانية.

وتسعى الشركة للحد من مخاطرها االئتمانية  ملخاطر الديون املعدومة. لعقود التأمين وإعادة التأمين بشكل مستمر للحد من تعرض الشركة

 فيما يتعلق بالودائع ألجل من خالل التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة طيبة فقط.

 

سطاء من األفراد كما تعمل الشركة على الحد من املخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالوكالء والوسطاء من خالل وضع سقف ائتماني للعمالء والو 

 ومراقبة الذمم املدينة غير املسددة.

 

  ال تواجه الشركة مخاطر ائتمانية كبيرة.

 

 مخاطر السيولة

 لسداد
ً
 إلى مخاطر السيولة باسم مخاطر تمويل، وهي مخاطر تتمثل في مواجهة إحدى املؤسسات لصعوبة في توفير األموال مستقبال

ً
 يشار أيضا

تراقب و  قد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بسعر يقارب القيمة العادلة. د التأمين.التزاماتها املتعلقة بعقو 

تمتلك الشركة للسيولة الكافية، و  اإلدارة متطلبات السيولة بصورة منتظمة وتتأكد من وجود األموال الكافية للوفاء بأي التزامات عند ظهورها.

 إلى عمليات االقتراض خالل سير العمل العادي. وبالتالي، فهي ال تلجأ

 

  املالي. تكون جميع االلتزامات املالية للشركة مستحقة خالل سنة واحدة من تاريخ قوائم املركز

 

 مخاطر سعر السوق 

ار السوق، سواء كانت هذه تتمثل مخاطر سعر السوق في مخاطر التقلبات املستقبلية في قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيرات الطارئة على أسع

تتعرض و  التغيرات ناتجة عن عوامل األوراق املالية الفردية أو ُمصدرها أو العوامل املؤثرة على جميع األوراق املالية املتداولة في السوق.

 االستثمارات املتاحة للبيع الخاصة بالشركة ملخاطر السوق.

 

وباإلضافة إلى ذلك، يتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر  ذات التصنيف االئتماني الجيد.يتم الحد من مخاطر السوق باالستثمار في الشركات 

 على السوق، بما في ذلك األداء التشغيلي واملالي للشركة.

 

 إدارة مخاطر رأس املال (ك

 

 تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس املال فيما يلي:

 

 للمادة التقيد بمتطلبات رأس مال شركات التأمين على  •
ً
من  3النحو املبين في القانون، وأن يكون رأس املال املدفوع الحالي للشركة وفقا

 القانون.

الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة ناجحة حتى تتمكن من مواصلة تقديم العوائد للمساهمين والفوائد ألصحاب املصلحة  •

 اآلخرين.

 ب مع مستوى املخاطر من خالل تسعير عقود التأمين.توفير عائد مناسب للمساهمين بما يتناس •

 

 .2018ديسمبر  31تفي الشركة بمتطلبات املالءة كما في 
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 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية (ل

 

تتكون األصول و  القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها مقايضة أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة ترغب في عملية تجارية مهيأة.

 املالية للشركة من النقد وما في حكم النقد والذمم املدينة واالستثمارات والدخل املستحق وااللتزامات املالية املتكونة من ذمم دائنة

 املالي. ركزامل ال تختلف القيم العادلة لألصول وااللتزامات املالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية في تاريخ قائمةو  ومصروفات مستحقة.

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عنها:و 

 

األسعار  املستوى الثاني: األسعار املتداولة في أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة )أي دون تعديل أو إعادة تقديم(.  املستوى األول:

على أساس مالحظة  دخالت هامةجميعها ملة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند املتداولة في أسواق نشط

 أساليب التقييم التي ال تستند ألي مدخالت تعتمد على مالحظة بيانات السوق املعلنة. بيانات السوق املعلنة. املستوى الثالث:

 

 األداء املالي للشركة .4

 ئم املاليةأساس إعداد القوا (أ

 للمعايير الدولية
ً
إلعداد  تم إعداد القوائم املالية للشركة، حسبما تقتضيه الالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وفقا

 ."(IFRSالتقارير املالية )"

 القوائم املالية.بشأن يضاحات إ فيوتم توضيح أساس إعداد القوائم املالية والسياسات املحاسبية الهامة بمزيد من التفصيل 

 أقساط التأمين املكتتبة (ب

 مع سوق التأمين في اململكة ا
ً
 لعربية السعودية.ُيعد كل من التأمين على املركبات والتأمين الطبي بمثابة الخطين الرئيسيين ألعمال الشركة وذلك توافقا

 كما يلي: (السعودية الرياالت بآالف) 2018سمبر دي 31للسنة املنتهية في  وفيما يلي توزيع أقساط التأمين املكتتبة
 

 2014 2015 2016 2017 2018 القطاع

 (باأللف ريال سعودي)  

 30,762 28,992 26,841 20,864  24,273  التأمين ضد الحوادث واملسؤولية

 461,902 540,954 646,556 1,022,646  899,230  تأمين املركبات

 75,754 83,310 59,894 71,314  62,795  التأمين على املمتلكات

 52,504 52,766 45,549 51,200  51,164  التأمين البحري 

 33,591 41,231 30,927 34,713  27,572  التأمين الهندس ي

 2,954 3,817 4,157 11,471  9,832  تأمين عام آخر

 355,934 352,994 319,719 265,866  357,623  التأمين الصحي

 26,710 24,112 20,331 21,403  13,371  ايةالحمتأمين 

 1,040,111 1,128,176 1,153,974 1,499,477  1,445,860  اإلجمالي
 

 

م تفاصيل األقساط التأمينية اإلقليمية أدناه. تزاول الشركة أعمالها في اململكة العربية السعودية. قد 
ُ
 ت

 

  التحليل الجغرافي (ج

 ولها ثالثة فروع إقليمية في الرياض وجدة والخبر ونقاط بيع ممتدة عبر املنطقة الوسطى والشرقية الغربية. يقع مقر الشركة الرئيس ي في الرياض
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 املزيج الجغرافي ألعمال الشركة هو كالتالي:

 2014 2015 2016 2017 2018 املنطقة

 (باأللف ريال سعودي) 

 323,728 422,532 403,010 484,573  482,281  املنطقة الوسطى

 452,052 488,815 539,411 792,951  689,245  املنطقة الغربية

 264,331 216,829 211,553 221,953  274,341  املنطقة الشرقية

 1,040,111 1,128,176 1,153,974 1,499,477 1,445,868  اإلجمالي

 

 إجمالي اإليرادات (د

مليون ريال سعودي في العام  1,264 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1,274 2018ديسمبر  31بلغ إجمالي إيرادات الشركة في السنة املنتهية في 

 مع إجمالي السابق.
ً
اإليرادات. فيما يلي  املكتتبة، ظل التأمين على املركبات والتأمين الطبي أكبر قطاعين مساهمين في إجمالي التأمين أقساط وتمشيا

 :للعاميرادات إجمالي اإل تحليل فئات 

 2014 2015 2016 2017 2018 يلقطاع التشغ

  

 21,143 25,196 25,748 22,325 25,743 التأمين ضد الحوادث واملسؤولية

 439,204 518,697 608,751 846,110 826,833 تأمين املركبات

 15,317 28,020 26,351 28,323 31,096 التأمين على املمتلكات

 31,994 33,969 30,785 30,417 33,888 التأمين البحري 

 12,445 13,292 20,433 23,286 18,548 التأمين الهندس ي

 2,639 3,482 3,798 5,452 6,904 تأمين عام آخر

 325,461 371,786 332,721 291,253 318,811 التأمين الصحي

 19,584 19453 15,293 17,018 12,211 الحماية

 867,787 1,013,895 1,063,880 1,264,184 1,274,034 اإلجمالي

 

 تكاليف املطالبات (ه

 وفيما يلي تحليل تكاليف املطالبات: جاءت الزيادة في صافي املطالبات املتكبدة نتيجة للتغيرات في املحفظة التأمينية للشركة.

 2014 2015 2016 2017 2018 الوصف

 (باأللف ريال سعودي) 
 703,635 884,651 801,969 911,992 912,574 إجمالي املطالبات املدفوعة

 625,431 809,409 765,291 839,534 825,739 صافي املطالبات املدفوعة

 713,530 827,244 861,215 993,946  968,355 صافي املطالبات املتكبدة

 



14 

 

 

 التكاليف والنفقات األخرى  (و

في أقساط التأمين والعمليات اإلجمالية  طردًيا مع الزيادةوالتي جاءت زيادة في تكاليف االكتتاب في وثائق التأمين وغيرها من النفقات العامة ال تتماش ى

 وفيما يلي بيانات املقارنة: للشركة.

 2014 2015 2016 2017 2018 الوصف

 (باأللف ريال سعودي) 

 51,664 70,070 72,378 104,239 102,504 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 97,481 100,621 107,408 133,713 163,534 املصروفات العامة واإلدارية

 

 الفائض من عمليات التأمين  (ز

الزيادة زاد الفائض في عمليات التأمين وذلك مقارنة بالعام السابق ويرجع السبب في ذلك بصورة أساسية إلى االنخفاض في نسبة الخسارة الشاملة و 

 بيانات املقارنة: يلي فيما ويرد في الدخل االستثماري من استثمارات حاملي وثائق التأمين.

 2014 2015 2016 2017 2018 الوصف

 (باأللف ريال سعودي) 
 12,686 24,309 39,430 55,304 74,323 الفائض / )العجز( من عمليات التأمين

 

صت الشركة، وفق الالئحة التنفيذية، نسبة  ن. سيجري توزيع الفائض الفائض في عمليات التأمين لألموال الفائضة لحاملي وثائق التأميمن  ٪10خص 

 لقواعد مؤسسة النقد وفق 2018لعام 
ً
قد وزعت الشركة مبلغ في نفس العام، الخاصة بتوزيع الفائض على حاملي وثائق التأمين. و السعودي العربيا

و بواسطة البريد  لكتروني للشركةوقد تم إخطار العمالء بذلك عبر املوقع اإل. 2017م للعاعلى حاملي الوثائق من الفائض ريال سعودي  مليون  2,646

 .اإللكتروني

 

 إيرادات االستثمارات في عمليات التأمين (ح

 فيما يلي أدناه بيانات املقارنة عن إيرادات االستثمارات لحاملي وثائق التأمين:

 

 

 إيرادات استثمار عمليات املساهمين (ط

 فيما يلي أدناه بيانات املقارنة عن دخل استثمار املساهمين:

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 الوصف

 (باأللف ريال سعودي) 
 7,574 8,349 16,551 23,018 34,682 دخل االستثمارات في عمليات التأمين

 2014 2015 2016 2017 2018 الوصف

 ( باأللف ريال سعودي) 
 8,050 7,618 8,929 12,165 11,447 دخل استثمار عمليات املساهمين
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 صافي الدخل (ي

 للقواعد التي مليون ريال سعودي.  76.4إلى  مليون ريال سعودي 60.1رباح قبل اقتطاع الزكاة والضرائب من زادت األ 
ً
حتسب الزكاة والضريبة وفقا

ُ
وت

سهم. ويتم ي األ وضعتها مصلحة الزكاة والدخل، تمثل األرباح )الخسائر( غير املحققة األرباح / )الخسائر( على االستثمارات التي يقوم على تشغيلها حامل

فيما يلي مقارنة بين صافي تسجيل احتياطات إعادة تقييم أسهم األداء الخاصة بخطة حوافز أسهم األداء وفًقا ملعيار التقارير املالية الدولي الثاني. 

 الدخل والدخل الشامل:

 2014 2015 2016 2017 2018 الوصف

 ( باأللف ريال سعودي) 
 18,047 27,855 42,677 60,187  76,426 ةصافي ربح املساهمين في هذه السن

 (2,441) (6,800) (12,587) (15,125) ( 17,433) الزكاة والضريبة

األرباح )الخسائر( غير املحققة في االستثمارات 

 املتاحة للبيع
(6,538 ) (1,094) 813 (2,524) 163 

 - - (455) (114)  178 إعادة تقييم أسهم األداء بخصوص التسوية

الي الدخل الشامل / )الخسارة( عن العام / إجم

 الفترة
52,633 43,854 30,448 18,531 15,769 

 

 أبرز الجوانب املالية (ك

  فيما يلي ملخص املركز املالي لخمس سنوات:

 2014 2015 2016 2017 2018 الوصف

 ( باأللف ريال سعودي) 
 1,040,111 1,128,176 1,153,974 1,499,477 1,445,860 إجمالي األقساط املكتتبة

 911,492 1,002,020 1,060,142 1,299,874 1,295,375 صافي األقساط املكتتبة

 850,667 996,423 1,048,999 1,238,120 1,248,428 بةساألقساط املكتصافي 

 875,361 1,022,244 1,063,880 1,264,184 1,308,716 إجمالي اإليرادات

 703,635 884,651 801,969 911,992 912,574 إجمالي املطالبات املدفوعة

 713,530 827,244 861,215 993,946 968,355 صافي املطالبات املتكبدة

 862,675 997,935 1,041,001 1,231,898 1,234,393 إجمالي التكاليف والنفقات

 12,686 24,309 39,430 55,304 74,323 الفائض / )العجز( من عمليات التأمين

 18,047 27,855 42,677 60,187 76,426 )قبل اقتطاع الزكاة وضرائب الدخل( ساهمينصافي ربح امل

 0.902 0.637 0.95 1.34 1.70 أرباح لكل سهم
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 ملخص املوجودات واملطلوبات (ل

 2014 2015 2016 2017 2018 الوصف

 ( باأللف ريال سعودي) 
      موجودات عمليات التأمين

 188,876 44,286 132,662 117,776 46,064 النقد وما في حكمه

 325,450 427,418 597,384 923,005 1,100,418 استثمارات عمليات التأمين

 140,062 141,294 122,672 153,398 196,334 صافي الذمم املدينة

 259,428 309,285 186,034 238,083 226,404 موجودات عمليات التأمين األخرى 

 913,816 922,283 1,038,752 1,432,262 1,569,220 أمينإجمالي موجودات عمليات الت

      

      موجودات عمليات املساهمين

 10,636 146,459 - - - النقد وما في حكمه

 231,319 359,948 396,716 396,973 485,625 استثمارات عمليات املساهمين

 20,000 45,000 45,000 45,000 45,000 الودائع النظامية

 4,237 53,171 79,673 132,561 107,946 موجودات عمليات املساهمين األخرى 

 266,192 604,578 521,389 574,534 638,571 إجمالي موجودات عمليات املساهمين

 1,180,008 1,526,861 1,560,141 2,006,796 2,207,791 إجمالي املطلوبات

      

      ات التأمينمطلوبات عملي

 42,723 42,775 33,547 59,093 51,134 أرصدة شركات إعادة التأمين الدائنة

 763,987 758,489 852,871 1,110,316 1,286,204 االحتياطيات الفنية

 107,179 121,019 145,019 255,919 226,155 مطلوبات عمليات التأمين األخرى 

 913,889 922,283 1,038,752 1,432,262 1,563,493 إجمالي التزامات عمليات التأمين

 59,045 136,117 21,840 30,789 42,208 مطلوبات عمليات املساهمين

 207,144 468,461 499,549 543,745 596,363 حقوق ملكية املساهمين والوديعة النظامية 

إجمالي مطلوبات وحقوق ملكية عمليات التأمين 

 1,180,078 1,526,861 1,560,141 2,006,796 2,207,791 واملساهمين

  

تمتلك  يتم التحقق من صحة االحتياطيات الفنية من قبل خبير اكتواري خارجي ُمعين من قبل الشركة وهي تعكس التطورات في املحفظة التأمينية.

 عن الصكوك والسندات التي تقدمها مختلف الشركات الشركة استثمارات كبيرة في برامج الودائع املختلفة التي تقدمها البنوك السعود
ً
ية، فضال

  وزادت حقوق ملكية املساهمين بسبب األرباح املحققة خالل العام. والحكومات وأسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية.
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  الفرق بين نتائج عمليات التشغيل مقارنة بالعام املاض ي (م

عزى الزيادة في صافي األ 
ُ
 ٪80 ( إلى التحسن في إجمالي نسبة املطالبات والتي تحسنت من٪27ريال سعودي ) مليون  16.2رباح قبل اقتطاع الزكاة بواقع ت

والتأمين على على املمتلكات . وُيعزى هذا التحسن في املقام األول إلى وجود نسبة مطالبات أفضل فيما يتعلق بالتأمين 2018في  ٪77إلى  2017في 

مليون ريال  35.1% او 31 ،مليون  10.9الزيادة في الدخل من االستثمارات )حاملي الوثائق واملساهمين مجتمعين( بواقع ذلك ساهمت كاملركبات، 

 إلى الزيادة في صافي الدخل. 2018في ريال سعودي مليون  46الى  2017في

 ٪التغير  التغير 2017 2018 الوصف

  باأللف ريال سعودي 

لتأمين ) صافي أرباح استثمارات صافي فائض عمليات ا

 ٪29 9,355 32,286 41,641 حملة الوثائق(

 ٪27 16,239 60,187 76,426 والضريبة صافي الربح قبل الزكاة

 ٪31 13,931 45,062 58,993 والضريبة صافي الربح بعد الزكاة

 ٪6.1 (3,645) 60,188 56,543 إجمالي الدخل الشامل

 

 سياسة توزيع األرباح .5

 

ب الشركة بإخطار هيئة السوق املالية بما يلي: من نظامها األساس ي. 44تعيين سياسة توزيع األرباح للشركة في املادة  يتم
َ
طال

ُ
( أي قرارات تتعلق 1) ت

 للتعليمات يتم توزيع األرباح على املساهمين في األماكن واملواعيد التي يحددها مجلس إدا ( أي توصية لتوزيع األرباح.2بتوزيع األرباح. و )
ً
رة الشركة وفقا

  .النقد العربي السعودي مؤسسة من مسبقة خطية والصناعة وبعد الحصول على موافقة التجارة الصادرة عن وزارة

 

وزع األرباح على النحو التالي:
ُ
  ت

 من ارباح املساهمين.  وضريبة الدخل املقررةالزكاة يتم اقتطاع مبلغ  .1

كــوين احتيــاطي نظــامي. ويحــق للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التحويــل متــى بلــغ االحتيــاطي املــذكور % مــن االربــاح الصــافية لت20تحويــل  .2

 اجمالي راس املال املدفوع.

علــــى اقتــــراح مجلــــس اإلدارة أن تجنــــب نســــبة مئويــــة مــــن األربــــاح الســــنوية الصــــافية لتكــــوين احتيــــاطي إضــــافي بنــــاًء للجمعيــــة العامــــة العاديــــة  .3

مـن رأس املـال املـدفوع علـى املسـاهمين مـن  ٪5وتوزع دفعة مؤقتـة ال تقـل عـن ض معينه تقررها الجمعية العامة .وتخصيصه لغرض أو أغرا

 الرصيد املتبقي.

 ( من رأس املال املدفوع  ٪5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن )  .4

 لى حساب األرباح املبقاة .يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة في األرباح أو يحول إ .5

 4فـي الفقـرة )كمـا هـو محـدد مـن األربـاح السـنوية بعـد خصـمها بقرار من مجلس اإلدارة توزيـع أربـاح دوريـة يجوز للشركة  .6
ً
( الـواردة أعـاله وفقـا

 للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من الجهات املختصة.

 من قبل الشركة لدعم عمليات الشركة ومركزها املالي للشركة وأحوال السوق واحتماالتويستند قرار توزيع األرباح على مستوى رأس املال املطلوب 

 عن اللوائح القانونية والتنظيمية. نمو
ً
 إلى الوضع املالي الحالي للشركة.في هذا العام لم توص  الشركة بتوزيع أية أرباح  األعمال فضال

ً
وكذلك ال  استنادا

 تقدم الشركة أي ضمانات بأنه سيتم 
ً
 كما ال تقدم أي ضمانات بشأن املبالغ الذي سيتم دفعها في أي سنة من السنوات. ،توزيع أي أرباح فعليا

 

 تؤكد الشركة بأنه لم تتم أي ترتيبات تنازل بموجبه أي مساهم عن أي حقوق في توزيع األرباح.
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 توزيع الفائض على حاملي وثائق التأمين .6

العام  وقد وزعت الشركة خالل ن مؤسسة النقد العربي السعودي لتوزيع الفائض على حاملي وثائق التأمين.لقد تبنت الشركة السياسة الصادرة ع

 .2017للعام ريال سعودي  ألف 2,646فائًضا بقيمة 

الجهات  الزمة منات الوافقاملحسب االقتضاء بعد أخذ  2018بكل ما يتعلق بتوزيع الفائض لعام  ها التأمينيةوستقوم الشركة بإبالغ حاملي وثائق

 التنظيمية.

ليس هناك ما يضمن التوزيع املنتظم لألرباح  يعتمد توزيع الفائض على عدد من العوامل تتضمن أرباح للشركة ومركزها املالي واالعتبارات التنظيمية.

  وثائق التأمين إلى املوافقة التنظيمية.يخضع توزيع الفائض على حاملي   وليس هناك ما يضمن توزيع األرباح السنوي على حاملي وثائق التأمين.

 

 ملبادئ قواعد التأمين التعاوني وحصلت على شهادة االلتزام الشرعي ألحد منتجاتها. تستثمر الشركة عائدات شركة أكسا تعمل 
ً
للتأمين التعاوني وفقا

 عمليات التأمين شركات مختلفة وليست جميع األدوات املالية متوافقة مع أحكام الشريعة.

 

 األسهم والخيارات وحقوق االكتتاب وسندات املديونية .7

 

 وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( (أ

، نسبة إيه إس القابضة املتوسط البحرركة أكسا ش(و "الخليج أكسا) ("مقفلة (ب م للتأمين )الخليج( ششركة أكسا ال يمتلك أي فرد أو شركة، بخالف 

 للمادة  في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت. ٪5أسهم تزيد عن 
ً
من قواعد  التسجيل  30وعالوة على ذلك، لم تتلق الشركة أي إخطار وفقا

 واإلدراج.

 

 وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة واقربائهم في أسهم او أدوات دين  (ب

  د أدناه تفاصيل األسهم اململوكة ألعضاء مجلس إدارة )أكسا للتأمين التعاوني(:ير 

 

 صافي التغيير األسهم في نهاية السنة األسهم في أول السنة اسم املستفيد

األسهم اململوكة 

 للنظام 
ً
وفقا

 األساس ي

 1,000 ال يوجد 1,000 1,000 السيد يوسف أبا الخيل

 1,000 1,000 1,000 - السيد ويلم النجنباخ

 1,000 ال يوجد 1,000 1,000 السيد بول آدامسون 

 1,000 ال يوجد 1,000 1,000 السيد على عبد هللا كانو

 1,000 ال يوجد 1,000 1,000  السيد ستيفن واجستاف

 1,000 1,000 1,000 - السيد نيكوالس دي نازيل

 1,000 ال يوجد 1,000 1,000  السيد هاني العبيد

 1,000 1,000 1,000 - ريس يعمر الج

 

 

وقد تم تخصيص األسهم  سهم بصفتها أسهم ضمان ألعضاء مجلس إدارة الشركة. 8,000 للتأمين )الخليج( ش.م.ب )مقفلة(شركة أكسا احتجزت 

 مع النظام األساس ي للشركة، الذي يتطلب وجوب تملك أعضاء مجلس إدارة الشركة ألس
ً
هم القيمة االسمية أعاله ألعضاء مجلس اإلدارة تمشيا

  ريال سعودي، وهي غير قابلة للتفاوض. 10,000املقدرة بمبلغ 
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 .2018مايو  23أثناء العام، استقال كل من السيد جيروم دروش والسيد جاد عريس والسيد زياد الجريس ي من عضوية مجلس اإلدارة في 

 

تهاء خدمته/ سيتم نقل ملكية األسهم اململوكة من قبله للعضو الجديد الذي يتم عند استقالة أحد أعضاء مجلس املذكورين أعاله أو تقاعده أو ان

 من العضو الحالي املوجود في مجلس إدارة الشركة القائم.
ً
  تعيينه بدال

 

 وصف ألي مصلحة لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم او ادوات الدين (ج

  ذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة:ُيبين الجدول أدناه نسبة ملكية كبار املسؤولين التنفي

 

 املنصب االسم
عدد األسهم اململوكة 

 شركة أكسا

عدد األسهم اململوكة من قبل أزواجهم 

ّصر
ُ
 وأوالدهم الق

 ال يوجد ال يوجد العضو املنتدب بول آدامسون 

 ال يوجد ال يوجد الرئيس التنفيذي غاري لوين

  يوجدال  ال يوجد املدير املالي بابار أ. خان

 ال يوجد ال يوجد أمين سر مجلس اإلدارة خالد الشويعر

 ال يوجد ال يوجد رئيس الرعاية لصحية أكرم طيري 

 

 ال يمتلك أي من كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم أي فائدة في أسهم الشركة باستثناء ما تم اإلفصاح عنه سلًفا.

 

 ب وسداد األوراق املالية وأدوات الدين القابلة للتحويل)د( القروض والديون والخيارات وحقوق االكتتا

ال توجد أي قروض على الشركة سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك، وال توجد أية مديونيات على الشركة. ولم تقم  تقر الشركة بأنه:

ن قابلة للتحويل إلى أسهم وال توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق ال توجد أي أدوات دي الشركة بدفع أية مبالغ سداد لقروض خالل السنة املالية.

ال توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى  إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية.

ال توجد أي استردادات أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة  منحتها الشركة. أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق أو مذكرات حق إكتتاب أصدرتها أو 

 ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

 

أو خيارات أو  وعالوة على ذلك، ال يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة أو التنفيذيين أو أزواجهم أو أوالدهم القصر أي أدوات دين قابلة للتحويل أو االسترداد

 مانات أو أية حقوق أخرى ذات طبيعة مماثلة للحقوق الصادرة عن الشركة.حقوق اكتتاب أو ض

 

 )هـ( برنامج خطة أسهم املوظفين

 

خصم  عرضت الشركة على موظفيها برنامج طوعي لخطة األسهم وذلك لالكتتاب في أسهم مجموعة أكسا بخصم قدمته مجموعة أكسا العاملية.
ُ
ت

للتأمين التعاوني نيابة عن املوظفين وليس لهذا البرنامج أثر مالي على املركز املالي للشركة شركة أكسا هم لم تسا االكتتابات من الرواتب الشهرية.

دفع للمستشار املالي في اململكة العربية السعودية.
ُ
  54وقد شارك في البرنامج  باستثناء رسوم ت

ً
خالل العام وبلغت املساهمة اإلجمالية للموظفين موظفا

 سعودي.ريال 1,006,825

 

 )و( اصدار اسهم منحة

 

مليون ريال  500مليون ريال سعودي الى  450رأس مال الشركة من مجلس االدارة بزيادة اوص ى  2019فبراير  28املوافق لـ  1440جمادى الثانية  23في 

توزيع ماليين سهم اضافي من خالل  5اصدار % من راس املال املدفوع. ستتم زيادة راس املال املوص ى به من خالل 11قدرها زيادة سعودي. مما يمثل 

لكل تسعة اسهم مملوكة. وتخضع هذه الزيادة في راس املال الى موافقة الجهات التنظيمية وكذلك املساهمين في اجتماع الجمعية العامة سهم منحة 

 غير العادية.



20 

 

 اإلفصاح عن العالقات ذات الصلة  .8

 

التابعة أو أزواجهم أو أطفالهم الُقصر مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأي حال بمعامالت/عقود الشركة ليس ألعضاء مجلس إدارة الشركة أو شركاتهم 

 فيما عدا ما يتعلق بما يلي:

 

 املعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة

 طبيعة املعاملة
)باأللف املبلغ 

 ريال السعودي(
 التجديد وتفاصيل أخرى  الوصف

 أعضاء تعويضات

 مجلس اإلدارة

تعاب حضور اجتماعات مجلس إدارة أ 78

 الشركة

أتعاب حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة وفًقا 

للنظام األساس ي للشركة والتي يتطلب املوافقة عليها 

 .في اجتماع الجمعية العامة القادم

املكافأة السنوية ألعضاء 

 مجلس اإلدارة

ستحق مكافأة أعضاء مج  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 1,250
ُ
لس اإلدارة وفق النظام ت

طلب املوافقة عليها في 
ُ
األساس ي للشركة والتي سوف ت

  .اجتماع الجمعية العامة القادم

 

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة بأعضاء مجلس اإلدارة أو األطراف ذات العالقة باملساهمين الرئيسيين

 

وقد جرت هذه املعامالت في مسار العمل العادي واعتبرها  اهمين وأعضاء مجلس اإلدارة.هناك معامالت معينة تم الدخول فيها مع جهات ترتبط باملس

ولم يجد مجلس إدارة الشركة أي تضارب في املصالح  الشركة قائمة على أساس تجاري بحت وعلى أفضل ما يصب في مصلحة الشركة. إدارةمجلس 

طلب املوافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة. بخالف معامالت األطراف ذات العالقة )على أساس تجاري بحت(
ُ
وتأتي تفاصيل هذه  والتي سوف ت

 املعامالت على النحو التالي:

 

 النوع

بآالف  املبلغ

الرياالت 

 السعودية

 التجديد وتفاصيل أخرى  الوصف

عقود التأمين الصادرة لشركات مجموعة يوسف بن أحمد  50,919 إجمالي األقساط املكتتبة

 28,903ريال سعودي(، ومجموعة الجريس ي ) 22,266) كانو 

ريال  250للحلول املؤسسية )شركة أكسا ريال سعودي(، و 

في مسار العمل الطبيعي على تمت العقود هذه  .سعودي(

ويوجد لبعض أعضاء مجلس إدارة  أساس تجاري بحت

  .الشركة مصالح فيها

وقد صدرت عقود التأمين املذكورة 

لتجديد على أساس سنوي قابلة ل

 حسب االتفاق..

والتي  املطالبات املدفوعة للعقود املبرمة مع شركة تابعة 40,217 املطالبات املدفوعة

يوجد فيها مصلحة لعضو مجلس اإلدارة سعادة األستاذ/ 

ريال سعودي(، والجريس ي  13,391) علي عبدهللا كانو 

للحلول املؤسسية شركة أكسا ريال سعودي(، و  26,706)

وال يوجد أي تضارب للمصالح حيث  .سعودي(ريال  120)

تمت هذه املطالبات في مسار العمل الطبيعي على أساس 

 تجاري بحت.

وقد صدرت عقود التأمين املذكورة 

على أساس تجاري بحت، وهي عقود 

على أساس سنوي قابلة للتجديد 

 حسب االتفاق.

النفقات التي يتقاضاها 

 األطراف ذات العالقة

مبالغ اإليجار السنوية ملكاتب الرياض وجدة  هذه تشمل 3,387

ورسوم الصيانة املكاتب وركن املركبات وتذاكر املوظفين 

وال يوجد أي تضارب للمصالح حيث  وغيرها من املصروفات.

تمت هذه العقود في مسار العمل الطبيعي على أساس 

 تجاري بحت.

عقود اإليجار على أساس سنوي 

 قابلة للتجديد حسب االتفاق.،

دفع النفقات األخرى عند استالم 
ُ
وت

 الفواتير.

  ،مقدار إعادة التأمين املودع لدى كيانات مجموعة أكسا 39,348 إعادة التأمين

جموعة اكسا. وال يوجد أي ملوالتي يوجد فيها مصلحة 

تمت تضارب للمصالح تم تحديده في هذا الصدد حيث 

ري هذه العقود في مسار العمل الطبيعي على أساس تجا

وهذه العقود إلعادة التأمين على 

أساس سنوي قابلة للتجديد حسب 

 االتفاق.
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 بحت.

حصة معيدي التأمين من 

املطالبات اجمالي 

 املدفوعة

وكنتيجة النتقال امللكية مع كيانات أكسا العاملية، سجلت  12,015

الشركة حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات تحت 

كسا العاملية من الشركاء وتعد مجموعة ا .التسوية

وال يوجد أي تضارب للمصالح تم االستراتيجيين للشركة 

تمت هذه العقود في مسار تحديده في هذا الصدد حيث 

 العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت.

وهذه العقود إلعادة التأمين وهي 

عقود على أساس سنوي قابلة 

 للتجديد حسب االتفاق.

وكنتيجة النتقال امللكية مع كيانات أكسا العاملية، سجلت  2,036 عموالت إعادة التأمين

 .الشركة عمولة معيدي التأمين وفق وثائق إعادة التأمين

وتعد مجموعة اكسا العاملية من الشركاء االستراتيجيين 

وال يوجد أي تضارب للمصالح تم تحديده في هذا  للشركة

ي تمت هذه العقود في مسار العمل الطبيعالصدد حيث 

 على أساس تجاري بحت.

وهذه العقود إلعادة التأمين على 

أساس تجاري بحت، وهي عقود على 

أساس سنوي قابلة للتجديد حسب 

 االتفاق.

شركة أكسا رتبت الشركة لعمل برنامج ادخار ملوظفيها مع  777 برامج االدخار

 0.78وينترثر، ودفعت الشركة خالل العام مساهمة قدرها 

وتعد مجموعة اكسا العاملية من ي. مليون ريال سعود

وال يوجد أي تضارب  الشركاء االستراتيجيين للشركة

 .للمصالح تم تحديده في هذا الصدد

 تدفع املساهمة سنوًيا.

سداد مدفوعات أسهم 

 األداء

طرحت مجموعة اكسا )ُيشار إليها "املجموعة"( خطة قائمة  487

جميع أنحاء على أسهم األداء للموظفين بكيانات اكسا في 

العالم وقد تم إعدادها ملكافأة املوظفين على دورهم في 

تحقيق األهداف طويلة األمد للكيانات التي يعملون بها. 

سهم هذه الخطة في تحفيز املوظفين بعد استكمال عدد 
ُ
ت

معين من السنوات لدى الشركة من خالل منحهم أسهم 

دار لدى اكسا السعودية دون تحملهم أي تكلفة. يتم إص

هذه األسهم خارج اململكة العربية السعودية، ويتوفر لدى 

املوظفين املؤهلين خيار تحويل تلك األسهم إلى أموال نقدية. 

تتحمل الشركة تكاليف هذه األسهم وفًقا لترتيب رسوم 

دفع مباشرة إلى اكسا السعودية. وجدير 
ُ
خاص باملجموعة ت

ل سعودي مليون ريا 0.49بالذكر أن الشركة دفعت مبلغ 

 إلى اكسا إس إيه في إطار هذه الخطة.

تتحمل الشركة تكاليف هذه األسهم 

وفًقا لترتيب رسوم خاص باملجموعة 

دفع مباشرة إلى اكسا السعودية.
ُ
 ت

 

 



22 

 

 

 املعامالت مع األعضاء التنفيذيين

 

 

في مسار باإلضافة إلى ميزة التأمين على املوظفين الذي يتم تقديمه كجزء من عقد العمل للمدراء التنفيذيين وغير ذلك من عقود التأمين الصادرة 

 العمل العادي على أساس تجاري بحت.

 

 وألي عضو في مجلس إدارة الشركة والرئيس إلى جانب ما تقدم، تؤك
ً
د الشركة على أنه لم تكن هناك عقود/معامالت دخلت الشركة فيها طرفا

  التنفيذي واملدير املالي أو أي شركة تابعة أو زوج أو طفل قاصر مصلحة جوهرية فيها.

 

 

 املستحقات النظامية القائمة .9

 

 هو في نهاية السنة فيما عدا ما يلي: ليس لدى الشركة أية مستحقات نظامية قائمة كما

 

 الجهة

 

املبلغ بآالف الرياالت 

 السعودية
 السبب

 مصلحة الزكاة والدخل
37,318 

مخصص الزكاة والضرائب، والضرائب املستقطعة املستحق عند 

  أبريل. 30تقديم بيان بالعوائد بحلول 

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
267 

اشتراكات املؤسسة العامة للتأمينات  )دفعة جزئية( من 

وتتم تسويته في  2018االجتماعية ملوظفي الشركة لشهر ديسمبر 

 األشهر الالحقة.

 مؤسسة النقد العربي السعودي )"ساما"(
927 

–،2018ديسمبر  31رسوم اإلشراف عن الربع األخير املنتهي في 

 وتتم تسويته كل ثالثة أشهر.

 ونيمجلس الضمان الصحي التعا
423 

استحقاق رسوم مجلس الضمان الصحي التعاوني، وتتم تسويته 

 كل ثالثة أشهر.

 استحقاقات املوظفين .10

نش ئ الشركة أي صندوق استثماري أو أية احتياطيات ملزايا املوظفين بخالف ما هو الزم بحكم القوانين والتشريعات املعمول بها في ا
ُ
ململكة العربية لم ت

التحديد: إسهامات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبرنامج االدخار الطوعي مع أكسا وينترثر. دفعت الشركة خالل  السعودية وهي على وجه

وليس للموظفين أية خيارات باالكتتاب في أسهم مجموعة أكسا، وباإلضافة إلى ذلك، يتم منح أسهم األداء ملوظفين  ريال سعودي. مليون   0.78 العام

 كة من خالل مجموعة أكسا. معينين بالشر 

 النوع
باأللف ريال املبلغ 

 سعودي
 التجديد وتفاصيل أخرى  الوصف

دفع الرواتب واملكافآت وفق عقد   تنفيذيينسبعة اتب أكبر رو  8,270 رواتب ومزايا
ُ
ت

 .العمل
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 دفاتر الحسابات .11

 

 للقوانين واألنظمة املعمول بها في اململكة العربية السعودية.
ً
 احتفظت الشركة بدفاتر محاسبية مالئمة وفقا

 

 حوكمة الشركات .12

 

 على الدور املحوري ملجلس اإلدارة. حيث قام نظام حوكمة الشركة في أكسا ظل تنفيذ املبادئ املعقولة في حوكمة الشركات من األولويات في أكسا.

 

 تقديم اإلرشاد اإلستراتيجي  

 .أو فيما يتعلق بالسوق 
ً
  ضمان وجود الشفافية في القرارات التشغيلية سواء داخليا

 تطبيق نظام رقابة داخلية يتمتع بالكفاءة والفعالية  

 تعديل التضاربات املحتملة في املصالح  

 ذات العالقة وضع قواعد املعامالت مع األطراف  

 

عايير الدولية تؤكد الشركة على أنه يتم أداء مراجعة مستمرة للممارسات املتبعة لضمان تلبية هذه املمارسات للمعايير التي وضعتها أكسا وغيرها من امل

 اململكة العربية السعودية.كما ضمنت الشركة االمتثال لجميع القوانين املحلية واملتطلبات التشريعية املعمول بها في  وأفضل املمارسات.

 

 التالية:املواد طبقت الشركة جميع أحكام نظم حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية باستثناء 

 

 )أ([4و 3الحقوق العامة للمساهمين ]املادة  .1

 

 معينة مرتبطة باألسهم وهي بالتحديد الحق في الحصول 
ً
على نصيب من األرباح التي  تمنح قواعد حوكمة الشركات للمساهمين حقوقا

يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات املساهمين، واالشتراك في 

مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في األسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء 

لس، وحق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية، وتضمين املج

لم  النظام األساس للشركة ولوائحها الداخلية اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهمين لحقوقهم النظامية. 

 أن الشركة ادرجت يتضمن النظام األساس ي ل
ً
لشركة حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء املجلس. علما

 هذا املتطلب ضمن الئحة الحوكمة الداخلية للشركة.

 

لشركة ال تحدد لوائح حوكمة الشركات عدد األسهم املطلوب أن يمتلكه املساهم حتى يحضر الجمعية العامة ويصوت فيها، ولكن لوائح ا

  20 على األقل تستلزم أن يمتلك كل مساهم
ً
 .)عشرين( سهما

 

 )ج([ 6حقوق املساهمين في التصويت ]املادة  .2

 

تمت صياغة النظام األساس ي/اللوائح الخاصة بالشركة وفق متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وهي تتيح للمساهم تعيين شخص 

 في الشركة.آخر كوكيل من خارج أعضاء مجلس إدارة الشرك
ً
  ة، وال تستلزم على وجه التحديد أن يكون هذا الشخص موظفا

 

 )د([ 6صناديق االستثمار ]املادة  .3

 

يجب على املستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم، مثل )د( على أنه " 6تنص املادة 

التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع صناديق االستثمار، اإلفصاح عن سياساتهم في 

 ".أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم

 

 ال تنطبق هذه املادة املذكورة أعاله على الشركة.
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 ([1)5محضر اجتماع الجمعية العمومية ]املادة  .4

 

ن مما م، 1/1/2013الئحة حوكمة الشركات إلزامية لجميع الشركات املدرجة بداية من ( من 1)5املادة ت أصبح
 
من املساهمين ُيمك

محضر اجتماع الجمعية العمومية. وسوف تضمن الشركة تنفيذ هذه القاعدة في اجتماع املساهمين القادم. غير أن هذه القاعدة مطالعة 

 النظاميلم 
ً
أيام.  10األساس ي للشركة. ويطالب هذا النظام األساس ي الشركات بتقديم محضر االجتماع إلى الهيئة خالل  تناولها تحديدا

 وسوف تضمن الشركة االمتثال لهذه املادة في جميع اجتماعات املساهمين القادمة.

 

 ([8)ج 14تعيين لجنة املراجعة ]املادة  قواعد .5

 

املؤقتة والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، وإبداء رأيها بمراجعة القوائم املالية  أن تقوم لجنة املراجعةعلى املادة تنص هذه 

وتوصياتها في هذا الصدد. وقد قامت اللجنة خالل السنة بمراجعة جميع القوائم املالية وأوصت بموافقة مجلس اإلدارة. وفي ظل غياب 

 لية وأبدوا موافقتهم عن طريق وسائل إلكترونية.اجتماع فعلي للجنة املراجعة، راجع األعضاء القوائم املا

 

 مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له .13

 

 .تتم إدارة الشركة من خالل مجلس إدارة الشركة والذي يتألف من عضو تنفيذي واحد وسبعة أعضاء غير تنفيذيين )منهم ثالثة أعضاء مستقلين(

  للشركة. وقد تم بيان مسؤوليات املجلس في النظام األساس ي

 

 . تشكيل مجلس إدارة الشركة 1

 

 )ثمانية( أعضاء تعينهم الجمعية العامة ملدة ال تتجاوز الثالث سنوات 8يضم مجلس إدارة الشركة 

 ديسمبر هو كالتالي: 31تشكيل املجلس في 

 التمثيل التصنيف املسمى الوظيفي اسم العضو

 -- عضو مستقل رئيس مجلس اإلدارة يوسف أبا الخيل

 ويلم النجنباخ
نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة
 ممثل أكسا البحر املتوسط عضو غير تنفيذي

 ممثل أكسا الخليج عضو تنفيذي/العضو املنتدب عضو مجلس إدارة بول أدامسون 

 عضو غير تنفيذي عضو مجلس إدارة علي عبدهللا كانو
 ممثل أكسا الخليج -

 ممثل أكسا الخليج يعضو غير تنفيذ عضو مجلس إدارة ستيفن واجستاف

 ممثل أكسا البحر املتوسط عضو غير تنفيذي عضو مجلس إدارة نيكوالس دي نازيل

 -- عضو مستقل عضو مجلس إدارة هاني العبيد

 -- عضو مستقل عضو مجلس إدارة الجريس ي عمر السيد 

 

وحل محلهم  2018مايو  23ية مجلس اإلدارة في يس ي من عضو أثناء العام، استقال كل من السيد جيروم دروش والسيد جاد عريس والسيد زياد الجر 

 نيكوالس دي نازيل وويلم النجنباخ وعمر الجريس ي.

 

 . 2021مايو  23تنتهي فترة مجلس اإلدارة الحالي في 
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 (التعاونيللتأمين شركة أكسا . اسم الشركة )الشركات( التي يتولى بها أعضاء مجلس إدارة الشركة منصب عضو مجلس إدارة )بخالف 2

 

 أسماء الشركات واملواقع الوظيفية اسم العضو

السيد يوسف بن صالح بن 

  منصور أبا الخيل

 لألنابيب )شركة مساهمة مدرجة(. رئيس مجلس إدارة الشركة العربية  

 شركة مساهمة مدرجة(. الخزف السعودي عضو مجلس إدارة شركة( 

 

 عمر الجريس ي

  ة ذات مسؤولية محدودة(الجريس ي )شركعضو مجلس إدارة شركة. 

 

  على عبد هللا كانو

 عضو مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الورق، شركة )املحدودة(.

 املحدودة )املحدودة(. املسؤولية ذات كانو )القابضة( أحمد بن يوسف عضو مجلس إدارة مجموعة 

 املحدودة )املحدودة(. السعودية العربية بارويد عضو مجلس إدارة شركة 

 الدولية )املحدودة(. إنسبكتوريت ضو مجلس إدارة شركةع  

 املحدودة(. كانو أحمد بن يوسف شركة إدارة مجلس عضو( 

 املحدودة )املحدودة(. سلفونات العربية عضو مجلس إدارة شركة 

 (عضو مجلس إدارة شركة جونسون العربية لتأجير املعدات )املحدودة 

 مليناءعضو مجلس إدارة شركة الحاويات لخدمات ا 

 ال يوجد   بول أدامسون 

 ال يوجد  ويلم النجنباخ

 ال يوجد  نيكوالس دي نازيل

 ال يوجد  هاني العبيد

 ال يوجد  ستيف واجستاف

 

 ال يوجد اي عضو من اعضاء مجلس اإلدارة يملك عضوية في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في سوق اململكة العربية السعودية.

 

 مهام مجلس اإلدارة (أ

 

 باملسائل  يتمثل دور مجلس إدارة الشركة في تحديد إستراتيجية الشركة وتقديم الرؤية والقيادة للمشاريع.
ً
 رسميا

ً
ويملك مجلس إدارة الشركة جدوال

وكذلك  ويقع على عاتقه مسؤولية اعتماد األهداف الرئيسية والخطط اإلستراتيجية للشركة املحفوظة له ويجتمع أربع مرات كل عام كحد أدنى.

 وتشمل مسؤولياته ما يلي: اإلشراف على تنفيذها.
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 التأكد من وجود أنظمة وعمليات مناسبة حتى يتسنى إدارة عمل الشركة بصورة سليمة على نحو يتسم باألمانة واألخالق واملسؤولية واألمان؛ 

 الة وذلك لحماية أصول الشرك ة والحد  من إمكانية عمل الشركة خارج األطر القانونية التأكد من وجود أنظمة مراجعة وإدارة مخاطر وامتثال فع 

 أو خارج إطار معايير املخاطر املقبولة؛

 .اعتماد ومراجعة أطر األنظمة والضوابط بشكل سنوي على أقل تقدير 

 اعتماد ومراجعة أداء العمل العام واإلستراتيجية بشكل سنوي على أقل تقدير؛ 

  عن األداء التشغيلي؛مراجعة تنفيذ اإلستراتيجية بصفة دور 
ً

 ية فضال

 تحليل ومراجعة عمليات االستحواذ وبيع األصول والنفقات الرأسمالية املادية؛ 

  عن مراقبة األداء املالي وسالمة التقارير؛مراجعة واعتماد خطة الشركة 
ً

 والسياسات املالية وسياسات توزيع األرباح وامليزانية التشغيلية فضال

  نتدب والرئيس التنفيذي وعزلهم واإلشراف على خطط التعاقب الوظيفي لكبار أعضاء الفريق التنفيذي؛العضو املوإقالة تعيين 

 مراقبة األداء اإلداري؛ 

 تنفيذ تقييم دوري ألعضاء مجلس اإلدارة 

 ة خالل اجتماعات ومناقشات مجلس اإلدارة في ظل روح الفريق الدا  عمة؛التعامل بالكيفية التي تدعم إجراء مناقشة مركز 

 .تحديد من لديه سلطة إدخال الشركة في التزامات تعاقدية بوضوح، ومراجعة هذا األمر بصفة دورية 

 .التأكد من إعداد القوائم املالية والتي تكشف الوضع املالي للشركة على وجه الدقة 

 الدعوة لعقد اجتماعات املساهمين؛ 

 مع أطراف ذات صلة؛ مراقبة تضارب املصالح والحيلولة دون وقوع معامالت سيئة 

 الحفاظ على صورة الشركة وسمعتها وتعزيزها؛ 

 .تفويض الصالحيات للجان مجلس اإلدارة أو اللجان الفرعية حسب االقتضاء 

 إجراء تقييم ألداء مجلس اإلدارة واللجان، و 

 املوافقة على هيكل األجور للشركة 

  عضاء مجلس اإلدارةالقيام 

 

 السيد / يوسف أبو الخيل 

 عضو غير تنفيذي -ب: عضو مستقل املنص

 الجنسية: سعودي

عاًما من الخبرة في ريادة األعمال والقيادة مع مختلف الكيانات في اململكة العربية السعودية. يحمل السيد  30السيد يوسف أبا الخيل يمتلك أكثر من 

و بكالوريوس. في أنظمة الكمبيوتر  1987يات املتحدة األمريكية في عام الوال  ،أبالخيل شهادة املاجستير. في إدارة األنظمة من جامعة جنوب كاليفورنيا

 .1985الواليات املتحدة األمريكية في عام  ،Point Lamaمن جامعة 

 

 ويلم النجنباخ /السيد

 املنصب: عضو غير تنفيذي

 الجنسية: فرنس ي

 أكسا شركةل التنفيذي الرئيس منصب في عمل أن بعد والجديدة دوليةال األسواق أكسا في املالي املدير  منصب الحالي الوقت في ويلم السيد يشغل

 كومباني آند ماكنزي  في كشريك ويلم السيد عمل ،2015 في أكسا إلى انضمامه وقبل .2017-2016 في الالتينية أمريكا-وأفريقيا األوسط والشرق  أوروبا

 ..(.magna rer.pol. Dr( laude cum) أملانيا في كوبلنز  في يو  إتش دبليو  جامعة من مالاألع إدارة في الدكتوراه درجة ويلم السيد يحمل عاًما. 11 ملدة
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 السيد بول ادامسون 

 عضو تنفيذي - العضو املنتدباملنصب: 

 الجنسية: بريطاني

وشغل العديد من  2000سا في عام عاًما في املجال املالي. انضم إلى أك 24التعاونية بخبرة تتجاوز شركة أكسا دامسون هو املدير اإلداري لآالسيد 

 املناصب العليا. بول عضو مشارك في معهد تشارترد للتأمين.

 

 السيد/ علي عبد هللا كانو

 املنصب: عضو غير تنفيذي

 الجنسية: سعودي

افة إلى مدير في شركات أخرى يعمل السيد علي كانو في الوقت الحالي كمدير إقليمي للمملكة العربية السعودية في مجموعة يوسف بن أحمد كانو باإلض

سنوات في مختلف املجاالت . السيد علي كانو خريج من الجامعة األمريكية في واشنطن في تخصص اإلدارة  10في املجموعة. يمتلك خبرة تزيد عن 

 املالية.

 

 واجستافالسيد/ ستيفن 

 املنصب: عضو غير تنفيذي

 الجنسية: بريطاني

عاًما من الخبرة في مجال التأمين. قبل انضمامه إلى مجموعة كانو  30ولديه أكثر من  جمعية التأمين القانونيعضو في هو واجستاف السيد ستيفن 

 الخليج.شركة أكسا عمل كمدير  في  ،كمدير مجموعة التأمين

 الدكتور نيكوالس دي نازيل

  املنصب: عضو غير تنفيذي

 الجنسية: فرنس ي

صب رئيس الشؤون املالية واإلستراتيجية املؤسسية في أكسا األسواق الدولية بعد أن عمل لعامين في يشغل السيد نيكوالس في الوقت الحالي من

وتقلد عدة  2009املالية املؤسسية في أكسا البحر املتوسط وأمريكا الالتينية. انضم السيد نيكوالس إلى أكسا في  للشؤون قليميالرئيس اإلمنصب 

ضية. وقد أتم السيد نيكوالس الدراسات العليا )املالية( في مجال التأمين وإدارة املخاطر بجامعة دوفين )باريس( مناصب على مدار السنوات العشر املا

 .2009عام 

 

 السيد/ هاني عبيد

 الوظيفة: عضو مستقل

 الجنسية: سعودي

حاليا شريك في إنفستكورب منذ أبريل  . وهو  ياناتالثروات وعضو مجلس إدارة في مختلف الكيمتلك السيد هاني عبيد خبرة في الخدمات املالية وإدارة 

 . السيد هاني خريج في إدارة التكنولوجيا2012
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 السيد عمر الجريس ي

  املصب: عضو مستقل

 الجنسية: سعودي

ف على أنشطة يشغل السيد عمر في الوقت الحالي منصب نائب املدير العام وكذلك عضو مجلس إدارة مجموعة الجريس ي. تولى السيد الجريس ي اإلشرا

أعوام. حصل السيد عمر على تخصصه الجامعي في إدارة األعمال  10مجموعة الجريس ي االستثمارية في مجال العقارات وأسواق رأس املال على مدار 

 ن لألعمال.. كما حضر دورة تدريبية للتنفيذيين في مجال اإلدارة اإلستراتيجية لالستثمار في مدرسة لند2012من جامعة األمير سلطان عام 

 اجتماعات مجلس اإلدارة     (ج

 

 عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة أربع مرات، وفيما يلي سجل الحضور:

 

 مجلس عضو  اسم

 اإلدارة

 فبراير  2

2018 

  مايو  8

2018 

 سبتمبر  17

2018 

  2018 نوفمبر  28

 حضر حضر حضر حضر  الخيل أبا يوسف

 رحض حضر ينطبق ال  ينطبق ال  النجنباخ ويلم

 حضر حضر حضر حضر  آدامسون  بول 

 حضر كانو عبدهللا علي
 من حضر 

  وكيل  خالل
 حضر حضر

 حضر حضر حضر حضر واجستاف ستيفن

 حضر حضر ينطبق ال  ينطبق ال  نازيل دي نيكوالس

 حضر حضر حضر حضر عبيد هاني

 حضر حضر ينطبق ال  ينطبق ال  الجريس ي عمر 

 ينطبق ال  ينطبق ال  ُمعفى ُمعفى دروش جيروم

 عريس جاد
 من حضر 

 نائب خالل

 من حضر 

 نائب خالل
 ينطبق ال  ينطبق ال 

 ينطبق ال  ينطبق ال  حضر حضر الجريس ي زياد

 

 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة (ح

 

 ا دت تعويضات حضور اجتماعات اللجانحددت الالئحة الداخلية للشركة مكافآت رئيس مجلس إدارة الشركة واألعضاء، وكذلك حد
ً
نه اليوجد علما

 أي انحراف جوهري عن هذه الالئحة .

 

 أتعاب حضور االجتماعات:

دفع أتعاب حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة لكل عضو )بما فيهم رئيس املجلس( بواقع ) 
ُ
ريال سعودي لكل اجتماع(، وأتعاب حضور  3,000ت

دفع لكل عضو ولرئيس مجلس اإلدارة:ريال لكل اجتماع لجنة(. وفيما يلي بي 1,500اجتماعات اللجان بواقع )
ُ
 ان ألتعاب حضور االجتماعات التي ت
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 اإلدارة مجلس عضو  اسم
 اجتماعات حضور  أتعاب

 اإلدارة مجلس

 اجتماعات حضور  أتعاب

 املجلس لجان
 اإلجمالي

 9,000 - 9,000 اإلدارة( مجلس )رئيس الخيل أبا يوسف السيد

 6,000 - 6,000 النجنباخ ويلم

 12,000 - 12,000  آدامسون  بول  السيد

 6,000 - 6,000 كانو عبدهللا علي السيد

 13,500 1,500 12,000 واجستاف ستيفن السيد

 6,000 - 6,000 نازيل دي نيكوالس

 12,000 - 12,000  عبيد هاني السيد

 6,000 3,000 6,000 الجريس ي عمر 

 - - - دروش جيروم السيد

 - - - عريس جاد السيد

 7,500 1,500 6,000 الجريس ي زياد دالسي

 

 تكبدها. وباإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتحمل/التعويض عن نفقات أخرى  يتم اعتماد األتعاب من قبل املساهمين في اجتماع الجمعية العامة

اعتمد مجلس إدارة الشركة مكافأة قد ة. و فيما يتعلق بانتقال أعضاء مجلس اإلدارة وإقامتهم وتعويضهم من قبل الشركأعضاء مجلس إدارة الشركة 

 .ولجنة اإلدارة بالشركة محددة ألعضاء لجنة املراجعة

 

 ملكافآت السنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

ريال سعودي لرئيس مجلس إدارة الشركة عن السنة  200,000ريال سعودي لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومبلغ  150,000دفعت الشركة مبلغ 

 .2018ديسمبر  31ملنتهية في ا
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 فيما يلي بيان بمخصصات مكافآت رئيس واعضاء مجلس اإلدارة:

 

 2017 2018 اإلدارة مجلس عضو  اسم

 180,000 200,000 اإلدارة( مجلس )رئيس الخيل أبا يوسف

 - 150,000 النجنباخ ويلم

 120,000 150,000  آدامسون  بول 

 120,000 150,000 كانو عبدهللا علي

 120,000 150,000 واجستاف ستيفن

 - 150,000 نازيل دي نيكوالس

 120,000 150,000 عبيد هاني

 - 150,000 الجريس ي عمر 

 120,000 - اإلدارة( مجلس رئيس )نائب دروش جيروم

 120,000 - عريس جاد

 120,000 - الجريس ي زياد

 

 س اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة القادم.سيتم أخذ موافقة املساهمين على مكافآت وتعويضات أعضاء مجل

 

 ستحقاته.ال يوجد أي اتفاقات قام بموجبها أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من كبار التنفيذيين بالشركة بالتنازل عن راتبه أو مكافأته أو م

 

 القرارات الرئيسية التي اتخذها مجلس إدارة الشركة ومراجعة الشركة  (ه

 

 ء مجلس اإلدارة القرارات الرئيسية التالية خالل العام:اتخذ أعضا

 

 مراجعة األداء املالي للشركة وتطورات األعمال الرئيسية 

 مراجعة إستراتيجية الشركة 

  2018ابع من  عام والر  ،والثالث ،والثاني ،، والقوائم املالية األولية للربع األول 2018ديسمبر  31املوافقة على القوائم املالية للفترة املنتهية في. 

  للشركة 2018املوافقة على الخطة اإلستراتيجية وميزانية عام 

 املوافقة على اتفاقية إعادة التأمين 

  (2018)بعد نهاية الشركة مراجعة وضع املالءة وزيادة رأس مال 

 مراجعة االحتياطي الفني للشركة 

 التي أوص ى بها الخبير االكتواري. مراجعة أسعار التأمين الطبي 

 مراجعة التحديثات من اللجان الفرعية ملجلس اإلدارة 

 .مراجعة املستجدات الخاصة بعملية زيادة رأس املال واالستفادة من العائدات 

 .مراجعة املواقع املحتملة للمقر الرئيس ي الجديد للشركة 

 .استالم عدٍد من املراسالت التي تم تلقيها من الجهات التنظيمية 
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 تقييم مجلس اإلدارة  (و

فة. يتم عتمدت الشركة طريقة التقييم الذاتي لتقييم أداء مجلس اإلدارة. يتم منح جميع أعضاء مجلس اإلدارة قائمة تدقيق تحتوي على معايير مختلا

 دمج نتائج التقييم من قبل مجلس اإلدارة ومناقشتها عن طريق لجنة الترشيحات ويتم اإلبالغ خالل اجتماع مجلس اإلدارة.

 رة الشركة:مجلس إدا لجان (ز

، حصلت الشركة على 2018تتمتع بصالحيات معتمدة وتفويض للقيام باملهام املسندة. في نهاية عام لجان استشارية خمس شكل مجلس إدارة الشركة 

لجنة ال. كما حصلت الشركة على موافقة الجهات املختصة باعتماد اعضاء االلتزاماملراجعة و  ةموافقة الجهات املختصة باعتماد اعضاء لجن

ال زالت الشركة تتنتظر موافقة الجهات و . 2019فبراير  27املوافق لـ  22/06/1440في والترشيحات التنفيذية، لجنة االستثمار، لجنة املكافات 

  .جنة ادراة املخاطر لالتنظيمية على تشكيل 

 هذه اللجان هي:و 

 

 االستثمار وإدارة األصول وااللتزاماتلجنة 

 

 التشكيل

 

 جنة املالية واالستثمارية من أربعة أعضاء. فيما يلي تشكيل اللجنة:تتألف الل

 

 والخبرات املؤهالت املنصب التصنيف االسم

 اللجنة رئيس جلسامل خارج من عضو  أماث بو 

 البحر  أكسا شركةل اإلستراتيجي املدير  هو  أمات السيد

 وهو  .GIA استثمارات منصة - للخدمات املتوسط

 في الخبرة من عاًما 20 من بأكثر  يتمتع استثمار  أخصائي

 السيد يملك األصول. إدارة وباألخص املالية األسواق

  أمات
ً

  سجال
ً

 داخل/خارج الكبيرة املحافظ إدارة في حافال

  الجنسيات. متعددة للشركات العمومية امليزانية

 

 1997 عام في برشلونة جامعة من أمات السيد تخرج

 معتمد. أوروبي مالي محلل وهو 

 عضو مستقل عضو  الجريس ي ر عم

 مجموعة إدارة مجلس وعضو  العام املدير  نائب

  الجريس ي.

 

 األعمال إدارة في الجامعية دراسته عمر  السيد أتم

 دورة حضر  كما .2012 عام سلطان األمير  بجامعة

 اإلستراتيجية اإلدارة موضوع في للتنفيذيين تدريبية

 كثفم وبرنامج لألعمال لندن مدرسة في لالستثمار 

 .2014 عام كاليفورنيا جامعة في اإلنجليزية لتعليم

 عضو جلسامل خارج من عضو  خان علي بابار 

 أكسا شركة في املالي املدير  منصب خان السيد يشغل

 شركة في املهنية حياته بدأ .2015 منذ التعاوني للتأمين

 خدمات قسم في 2005 عام كوبرز  وترهاوس برايس

 في عمله فترة وخالل مال.األع واستشارات التأكيد

 مجالي في العمالء خدمة تولى كوبرز، وترهاوس برايس

 الصناعية والخدمات واملنتجات املالية، الخدمات

 أكسا إلى خان السيد انضم رئيس ي. بشكٍل  االستهالكية

 املالي املدير  منصب يشغل أن قبل وعمل 2010 عام في

 في يجيةواإلسترات واملخاطر  االمتثال وظائف في العمل

 بأنشطة قوية بمعرفة خان السيد يتمتع الشركة.

 املالية. والشؤون التأمين
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 والتجارة األعمال في الجامعي مؤهله على حصل حيث

 أستراليا من (CPA) قانوني محاسب شهادات ويحمل

 اململكة من (ACMA) مشارك قانوني إداري  ومحاسب

 باكستان. من (ACA) مشارك قانوني ومحاسب املتحدة

 عضو جلسامل خارج من عضو  فوسكوبولوس ستيرجيوس

 كرئيس الحالي الوقت في فوسكوبولوس السيد يعمل

 كانو  أحمد بن يوسف مجموعة في االستثمارات قسم

 السيد يتولي الخبرة. من عاًما 20 من بأكثر  يتمتع وهو 

 إدارة منصة وفق االستثمارات قسم إدارة فوسكوبولوس

 تخصيص إستراتيجية ليشم بما باملجموعة األصول 

 هذا تولي وقبل واالستحواذ. الدمج واستشارات األصول 

 باالستثمار  صلة ذات أدوار  عدة سيادته شغل املنصب،

 باركليز، بنك مثل معروفة مالية مؤسسات في

 سيرة ومصرف كابيتال، في إن وإس وإنفستكورب،

  لالستثمارات. بريدج وباين االستثماري،

 

 علم )تخصص البكالوريوس ةدرج فوسكوبولوس يحمل

 إدارة في املاجستير  ودرجة أثينا جامعة من املعلومات(

 زيكلين مدرسة من واالستثمار( املالية )تخصص األعمال

 نيويورك. مدينة لجامعة التابعة لألعمال

 

 : االجتماعات

 

اللجنة املالية واالستثمارية أربعة اجتماعات خالل السنة اجتماعات خالل السنة. وقد عقدت  ةيتطلب من اللجنة املالية واالستثمارية عقد أربع

 املاضية. يكون حضور االجتماعات على النحو التالي:

 

 2018فبراير  14 2018مايو  3 2018نوفمبر  26 2018ديسمبر  30 االسم

تمت مشاركة الوثائق  الجريس ي عمر 

 –بالبريد اإللكتروني 

 لم يتم اجتماع مادي

 طبقال ين ال ينطبق نعم

تمت مشاركة الوثائق  أماث بو 

 –بالبريد اإللكتروني 

 لم يتم اجتماع مادي

 ال ينطبق ال ينطبق نعم

تمت مشاركة الوثائق  خان علي بابر 

 –بالبريد اإللكتروني 

 لم يتم اجتماع مادي

 ال ينطبق ال ينطبق نعم

تمت مشاركة الوثائق  فوسكوبولس ستريجيروس

 –بالبريد اإللكتروني 

 اجتماع مادي لم يتم

 ال ينطبق ال ينطبق نعم

 نعم  نعم ال ينطبق ال ينطبق بلوشيت فنسينت

 نعم نعم ال ينطبق ال ينطبق  الجريس ي زياد

 نعم نعم ال ينطبق ال ينطبق ديكير ايريك

 نعم ال ال ينطبق ال ينطبق مارفي كيفن
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 .الجديدة اللجنةتشكيل من اللجنة املالية واالستثمارية وتم  ر و كيفن مارفي، زياد الجريس ي، ايريك ديكيفينست بلوشيتوفي هذا العام استقال 

 

 مهام ومسؤوليات اللجنة

 

 .اإلشراف على استثمارات الشركة 

  املراجعة في ظل التطورات الجديدة في األنظمة املحلية، والتغيرات في ملف األعمال التجارية للشركة، واملتطلبات الشاملة ملستوى تحمل

طر واملخاطر للخطر طويلة األجل، واملالءة املالية للشركة وتقييم أحوال السوق وتقديم التوصيات ملجلس إدارة الشركة ألي تحديثات املخا

 قرارات بشأن جميع االستثمارات تماشيا مع السياسات.واتخاذ مناسبة للسياسات 

 .اتخاذ قرارات االستثمارات بما يتناسب مع السياسات 

 ارات وأدائها بشكل منتظم.مراجعة االستثم 

 التأكد من وجود مراجعة دورية ملدى كفاية املوارد و اإلجراءات و األنظمة الخاصة باإلدارة العليا للشركة إلدارة االستثمارات و تقديم 

 التقارير إلى مجلس اإلدارة بشأن أي تعرض محتمل للمخاطر.

 

 لجنة املراجعة و االلتزام

 

 التشكيل:

 

 ( كما يلي:2018ديسمبر  31راجعة وااللتزام من ثالثة أعضاء. ويأتي تشكيل اللجنة )كما في نهاية تتألف لجنة امل

 

 املؤهالت والخبرات املنصب التصنيف االسم

 الدكتور مازن حسونة
ليس عضو مستقل )

 (مجلس إدارة
 الرئيس

على درجة الدكتوراه في التخطيط من مازن حاصل  الدكتور 

درجة املاجستير في التخطيط  و على 1992جامعة تورنتو في عام 

وبكالوريوس في الهندسة املدنية  1988من جامعة تورنتو عام 

 .1982من جامعة البترول واملعادن في عام 

 

 شريك إداري في مواخرللتطوير

 الدكتور صالح الفاضل
ليس عضو مستقل )

 (مجلس إدارة
 عضو

والتمويل يتمتع السيد صالح بخبرة واسعة في مجال املحاسبة 

وهو محاسب  قانوني معتمد من الواليات املتحدة األمريكية 

 واململكة العربية السعودية .

 عضو عضو مستقل السيد/ هاني العبيد
شريك في انفستكورب وهو خريج إدارة التكنولوجيا من الجامعة 

 األمريكية في واشنظن 
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 االجتماعات: 

 

 ت خالل السنة، وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل السنة املاضية. حضور االجتماعات كما يلي:اجتماعا ستيتطلب من لجنة املراجعة عقد 

 

 االسم
يناير  28

2018 
 2018يوليو  30 2018أبريل  30 2018فبراير  26

أكتوبر  29

2018 

ديسمبر  5

2018 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم الدكتور مازن حسونة

 نعم نعم نعم عمن غائب نعم السيد صالح الفاضل

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم السيد/ هاني العبيد

 

 مهام ومسؤوليات اللجنة:

 

  املجلساإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات التي حددها. 

  أيها وتوصياتها في شأنه.دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن ر 

 اإلشراف على أنشطة إدارة االمتثال 

 .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية املوص ى بها فيها 

 .التوصية ملجلس إدارة الشركة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم، ويراعى التأكد من استقالليتهم 

 لقانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة.متابعة أعمال املحاسبين ا 

 .دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها 

 .دراسة ملحوظات املحاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما تم في شأنها 

 األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس إدارة الشركة بشأنها. دراسة القوائم املالية 

 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس إدارة الشركة بشأنها 

 

  املكافات 

 ل لباقي االعضاء وذلك لكل اجتماع.ريا 10,000ريال للرئيس و  15,000تبلغ مكافات اعضاء لجنة املراجعة 

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت

 

 التشكيل:

 

 تتألف لجنة الترشيحات واملكافآت من ثالثة أعضاء. فيما يلي بيان بتشكيل اللجنة:
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 املؤهالت والخبرات املنصب التصنيف االسم

شريك في انفستكورب وهو خريج إدارة  الرئيس عضو مستقل السيد/ هاني العبيد

التكنولوجيا من الجامعة األمريكية في 

 واشنظن

 عضو  مستقل عضو  الجريس ي عبدالرحمن عمر 

 إدارة مجلس وعضو  العام املدير  نائب

  الجريس ي. مجموعة

 

 إدارة في الجامعية دراسته عمر  السيد أتم

 كما .2012 عام سلطان األمير  بجامعة األعمال

 موضوع في للتنفيذيين تدريبية دورة حضر 

 مدرسة في لالستثمار  اإلستراتيجية رةاإلدا

 لتعليم مكثف وبرنامج لألعمال لندن

 .2014 عام كاليفورنيا جامعة في اإلنجليزية

 ،مسؤولة املوارد البشرية في أكسا الخليج عضو جلسامل خارج من عضو  ديسبو ميكيليديس

 2008تعمل منذ عام 

 

 االجتماعات:
 

عقد اجتماع واحد خالل السنة. و قد انعقدت اللجنة بأعضاء جدد ويأتي بيان الحضور باللجنة على النحو ُيطلب من لجنة الترشيحات واملكافآت 

 التالي:
 

  االسم

 نعم هاني العبيد

 ال عمر الجريس ي

 نعم ديسبو ميكيليديس

 

 مهام ومسؤوليات اللجنة:

 للسياسات وا 
ً
ملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق التوصية ملجلس إدارة الشركة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا

 إدانته بجريمة أخالقية مخلة بالشرف واألمانة.

  املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة ووصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية

 يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي 

 .مراجعة هيكل مجلس إدارة الشركة ورفع التوصيات بشأن التغيرات التي يمكن إجراؤها 

 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 

 وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين، وعدم

 شركة أخرى.

  وضع سياسات واضحة لتعويض ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام

 معايير ترتبط باألداء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 اللجنة التنفيذية

 

 ية من خمس أعضاء. وفيما يلي بيان بتشكيلها:تتألف الجنة التنفيذ التشكيل:

 

 

 املؤهالت والخبرات املنصب التصنيف اسم العضو

 بول أدامسون 
)العضو  – عضو تنفيذي

 منتدب(
 الرئيس

 بول عضو مشارك في معهد تشارترد للتأمين.

شركة أكسا السيد أداموسون هو املدير اإلداري ل

ة في املجال عاًما من الخبر  24التعاونية  مع أكثر من 

 املالي.

 عضو الرئيس التنفيذي غاري لوين

اململكة  ،لندن ،عضو مشارك في معهد تشارترد للتأمين

 م( 1990املتحدة )

السيد لوين هو الرئيس التنفيذي للشركة ولديه أكثر 

 عاًما من الخبرة في مجال التأمين 25من 

 2008السعودية في مايو شركة أكسا صناعة. انضم إلى 

أن كان لديه خبرة تسع سنوات في مجال التأمين  م بعد

  السعودي

 السوق مع شركة التعاونية.

 عضو املاليدير امل بابار أ. خان

للتأمين التعاوني في شركة أكسا إلى السيد خان انضم 

 برايس شركة في املهنية حياته خان السيد بدأ. 2015

 التأكيد خدمات في 2005 عام كوبرز  وترهاوس

 برايس في عمله فترة وخالل األعمال. واستشارات

 الخدمات مجالي في العمالء خدمة تولى كوبرز، وترهاوس

 االستهالكية الصناعية والخدمات واملنتجات املالية،

 2010 عام في أكسا إلى خان السيد انضم رئيس ي. بشكٍل 

 في العمل املالي املدير  منصب يشغل أن قبل وعمل

 الشركة. في ستراتيجيةواإل  واملخاطر  االمتثال وظائف

 التأمين بأنشطة قوية بمعرفة خان السيد يتمتع

 املالية. والشؤون

 عضو رئيس قطاع التأمين الصحي أكرم طيري 

حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة 

 امللك سعود

م كرئيس  2013انضم السيد أكرم إلى الشركة في عام 

مامه إلى الشركة  لعمليات الرعاية الصحية. قبل انض

في شركة التأمين التعاوني )التعاونية( وشركة  كان يعمل

 مالذ للتأمين

 عضو مدير املوارد البشرية صهيب الزيد

حاصل على درجة املاجستير في إدارة املوارد البشرية من 

 جامعة اليمامة بالرياض 

كرئيس للموارد  2018انضم السيد صهيب للشركة في 

ة العربية السعودية . قبل انضمامه البشرية في اململك

للشركة كان السيد صهيب يعمل لدى البنك السعودي 

و البنك العربي الوطني  2018-2014الفرنس ي من 

ولديه خبره واسعة في ادارة املوارد  2013-2014

 البشرية.
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 االجتماعات

 

 التنفيذية ست اجتماعات خالل السنة املاضية. يطلب من اللجنة التنفيذية عقد ست اجتماعات خالل السنة. و قد عقدت اللجنة

 

 2018أكتوبر  15 2018أبريل  8 2018أبريل  23 2018مارس  12 2018يناير  30 2018يناير  16 االسم

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم بول أدمسون 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم غاري لوين

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم بابار أ. خان

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم أكرم طيري 

 نعم نعم نعم الينطبق الينطبق الينطبق صهيب الزيد

 

 مهام ومسؤوليات اللجنة:

 

  ممارسة املسؤوليات القيادية واإلدارية العامة على أعمال الشركة بما في ذلك القرارات املتعلقة باإلدارة التشغيلية اليومية بموجب

 السلطات املفوضة من قبل املجلس.م

 اسات وإجراءات فيما يتعلق بجميع املسائل التشغيلية للشركة واإلشراف على تنفيذها.وضع سي 

 .مراجعة ميزانية وخطط الشركة ورفعها إلى مجلس إدارة الشركة العتمادها 

 .اإلشراف على العمليات التشغيلية للشركة وكذلك اإلشراف على استقطاب كبار التنفيذيين 

 ة وتنفيذ التوصيات.استعراض تقارير عن عمليات الشرك 

 .أداء جميع الواجبات وتولي جميع املسؤوليات األخرى التي يتطلبها القانون او حسب توجيهات املجلس 

 .تنفيذ جميع الواجبات املسندة إليها من قبل املجلس وتحمل كافة املسؤوليات األخرى التي قد يتطلبها القانون أو وفقا لتوجيهات املجلس 
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 لجنة إدارة املخاطر

 

 التشكيل

 

 شكلت الشركة لجنة إدارة املخاطر بعد الحصول على املوافقات التنظيمية الضرورية. 

 .2018والزالت الشركة في إنتظار موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيين األعضاء لفترة جديدة تبدأ من مايو 

 

 وفيما يلي بيان أعضاء لجنة إدارة املخاطر:

 

 الخبرات و املؤهالت نصبامل التصنيف االسم

 الرئيس عضو مستقل الدكتور/ مازن حسونة

شريك إداري في شركة مواخر 

حاصل على درجة  ،للتطوير

الدكتوراة في التخطيط من جامعة 

 1992تورنتو عام 

 عضو عضو من خارج مجلس اإلدارة صالح الفاضل /السيد

يتمتع السيد صالح بخبرة واسعة في 

يل وهو مجال املحاسبة والتمو 

محاسب  قانوني معتمد من 

الواليات املتحدة األمريكية واململكة 

 العربية السعودية

 عضو عضو مستقل السيد/ هاني العبيد

شريك في انفستكورب وهو خريج 

إدارة التكنولوجيا من الجامعة 

 األمريكية في واشنظن

 

 االجتماعات

 

 :في االجتماعات على النحو التاليحضور وكان الربع مرات طوال العام أالتنظيمية انعقدت اللجنة بعد الحصول على املوافقة 

 

 2018ديسمبر  5 2018أكتوبر  29 2018 ابريل 30 2018فبراير  27 االسم

 حضر حضر حضر حضر الدكتور/ مازن حسونة

 غائب حضر حضر )عبر الهاتف( غائب صالح الفاضل /السيد

 حضر )عبر الهاتف( حضر )عبر الهاتف( (حضر )عبر الهاتف حضر هاني العبيد /السيد

 

 األدوار واملسؤوليات

 

 تحديد املخاطر التي تؤثر على الشركة والحفاظ على وضع مخاطر مقبول للشركة 

  فاعليتهاإلشراف على نظام إدارة املخاطر وتقييم مدى 

 وتحديثها بشكل دوري من خالل مراعاة التطورات  تحديد إستراتيجية شاملة إلدارة املخاطر بالشركة، واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها

 الداخلية والخارجية الخاصة بالشركة

 مراجعة سياسات إدارة املخاطر 

 على أساس منتظم )على سبيل املثال من خالل تمارين اختبار الضغط( اإعادة تقييم درجة تحمل الشركة للمخاطر والتعرض له. 

 للمخاطر واإلجراءات املوص ى بها للتعامل معها إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة بتفاصيل التعرض 

  تقديم االستشارات ألعضاء مجلس اإلدارة بخصوص األمور ذات الصلة بإدارة املخاطر 
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 ينسؤولاملكافآت املدفوعة لكبار امل (ح

 

 مدير اإلدارة املالية والعضو املنتدب:ين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي و سؤولمن كبار امللسبعة تفاصيل عن املكافآت املدفوعة فيما يلي 

 

 )ريال سعودي( 2018 االسم

 3,589 رواتب ومكافآت

 920 البدالت

 3,761 املزايا والحوافز األخرى 

 8,270 املجموع

 

 الحوافز الذي يستند إلى األداء الفردي للموظف وكذلك أداء الشركة.التنفيذيون وجميع املوظفين برنامج  يستحق

 

 2018ديسمبر  31املال كما في هيكل رأس  .1

 

 النسبة قيمة األسهم عدد األسهم املساهمون 

 ٪50 225,000,000 22,500,000 عام

 ٪32 144,000,000 14,400,000 أكسا للتأمين )الخليج( ش م ب )م(

 ٪18 81,000,000 8,100,000 البحر املتوسط القابضةشركة أكسا 

 ٪100 450,000,000 45,000,000 إجمالي

 

 .الصادرة عن هيئة السوق املالية من قواعد التسجيل واالدراج 30املادة بموجب  بتلك الحقوق أو أي تغيير أي إخطار الشركة لم تستلم 

 

 دور رئيس مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية (ط

 

في اإلدارة اليومية الشركة مجلس إدارة  تم تحديد دور كل من رئيس مجلس اإلدارة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي بوضوح. ال يشارك رئيس

كل  ، وجدير بالذكر أن العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لديهمللشركة حيث يفوض كل من العضو املنتدب والرئيس التنفيذي بمنحهم السلطة

 اليومية للشركة.التشغيلية الحقوق والصالحيات الالزمة للقيام باإلدارة 

 

 الشركة  سكرتير  (ي

 

بخصوص كافة القضايا املتعلقة بالحوكمة. الشركة مجلس إدارة من خالل رئيس الشركة جلس إدارة تقديم املشورة مل مسؤوليةالشركة تير يتولى سكر 

كذلك عن  سؤوليةاملالشركة يتولى سكرتير  الشركة.االنتفاع باملشاورة والخدمات التي يقدمها سكرتير الشركة مجلس إدارة يمكن كذلك لكافة أعضاء 

 واللجان التابعة له واإلدارة العليا.الشركة جلس إدارة تأكد من توفير املعلومات الالزمة ملال
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 الخارجيون  مراجعو الحسابات .14

 

في  2018هم املراجعون الحاليون للشركة. ستقدم لجنة املراجعة بالشركة توصيتها لعام  برايس واتر هاوس كوبرز واملحاسبون الدوليون  السادة/

مارس  31تنتهي املدة الحالية للمراجعين في  .موافقة املساهمين خالل االجتماع القادم للجنة املراجعة يتم الحصول علىوسوف الحقة  اجتماعات

2019. 

 

  املحاسبين القانونيينتقرير  .15

 

 بشأن القوائم املالية.
ً
 أبدئ املحاسبون القانونيون رأًيا مؤهال

 

 عامةالالجمعية  .16

 

شرت نتائج هذين االجتماعين على موقع وقد ن. 2018مايو  31و 2018مايو  13العامة العادية اجتماعين اثنين على مدار العام في  عقدت الجمعية

 السوق املالية السعودية )تداول( ووافق املساهمون خالل االجتماعيين على ما يلي:

 

 نتائج االجتماع التاريخ

الجمعية العامة العادية 

 2018مايو  13املنعقدة في 

 2017ديسمبر  31املوافقة على القوائم املالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية في  -

 2017املوافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة لعام  -

 .2017إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أدائهم لعام املوافقة على  -

لكل عضو الف ريال  )120,000ء مجلس إدارة الشركة )املوافقة على صرف املكافأة السنوية ألعضا -

 ( الف ريال لرئيس املجلس.180,000و)

بناًء على حسابات الشركة  ملراجعة برايس واتر هاوس كوبرز واملحاسبون الدوليون تعيين املوافقة على  -

 توصية مجلس اإلدارة

ة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس والتي فيها مصلحة مباشر  لعالقةاملوافقة على معامالت األطراف ذات ا -

 اإلدارة

 

الجمعية العامة العادية 

 2018مايو  30املنعقدة في 

 أعضاء مجلس اإلدارة.انتخاب  -

 اعتماد أعضاء لجنة املراجعة. -

 

 تشجع الشركة أعضاء مجلس اإلدارة على حضور الجمعيات العمومية و  ،يتم توثيق ونشر محضر اجتماع املساهمين في تداول ]
ً
إذا كانت هناك أي ايضا

 مسألة أثارها املساهمون  فإن رئيس مجلس اإلدارة يبلغ اعضاء مجلس اإلدارة بتلك املسائل .

 

 ألغراض الجمعية العامة . 2018 مايو  30و في 2018 مايو 12كما قامت الشركة بطلب سجل املساهمين مرتين خالل السنة : في 

 

 املراجعة الداخلية .17

 

لقد قام هذا القسم بمساعدة  الشركة.الخاصة بغرض تطوير عمليات  له فلسفتهنشاط مستقل بذاته وله أهدافه وأنشطته و و ه املراجعة الداخلية

يطبق قسم و  لتقييم وتطوير فاعلية نظام إدارة املخاطر واملراقبة والحوكمة.ودقيقة تحقيق أهدافها وذلك بتطوير إجراءات منتظمة على الشركة 

لجنة إلى  رئيس ي والذي يقدم تقاريرهمراجعة فريق يرأسه مدير  املراجعة الداخليةمهام ويقوم بعلى أساس املخاطر. املراجعة ريقة ط املراجعة الداخلية

 و وااللتزام.  املراجعة
ً
 الضوابط الداخليةلتوفير ضمانات بأن  املراجعة الداخليةيسعى . تقوم اللجنة بمراجعة فاعلية سالمة وكفاءة هذا النظام دوريا

املراجعة وعمليات الحوكمة كافية لضمان بلوغ األهداف التنظيمية. بالتالي فإنها تقوم بإجراء عمليات  للتخفيف من املخاطر، مطبقة بشكل كاٍف 

على أساس ربع  لجنة املراجعةإلى  املختلفة وتقوم بمراجعات منتظمة ملختلف العمليات الرئيسية. كما تقوم بإعداد تقارير باألمور الجوهريةالتشغيلية 

وُرفع  خالل السنة أجرت املراجعة الداخلية عملية مراجعة حسابات مختلفةو التقرير على تقدم اإلدارة في حل األمور املعلقة. إلى  سنوي باإلضافة

 .تقرير عن املشكالت الرئيسية للجنة املراجعة مع تقدم اإلدارة في سبيل حلها
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 الرقابة الداخلية  .18

 

ة الشركة واإلدارة التنفيذية بحماية اصول وسمعة واستدامة الشركة من خالل توفير انشطة مستقلة وموضوعية تهدف إلى إضافة يقوم مجلس إدار 

اإلدارة التنفيذية وتقييم فعالية عمليات إدارة  لدعمو تساعد الشركة على تحقيق أهدافها من خالل منهجية منضبطة  قيمة وتحسين عمليات الشركة

إدارة املراجعة الداخلية  و ترفع اإلبالغ املباشر وغير املقيد إلى رئيس لجنة املراجعة.كما يمكن ملدير املراجعة الداخلية  قابة والحوكمة.املخاطر والر 

 سا.مجموعة أكإلى رئيس لجنة املراجعة في  تقارير ال برفع بدوره يقومالذي و كسا العاملية دورية إلى رئيس قسم املراجعة في ا تقارير  للشركة

 

ورفع التقارير إلى  داء الخطةآيتم مراقبة و بناء على تقييم كل من املخاطر الكامنة وكفاية الضوابط.  للعمل بوضع خطة سنوية الداخلي يقوم املراجع

لجنة املراجعة.  إلىيتم إخطار أي استثناءات و  إدارات واقسام الشركة من املتوقع أن يتم تدقيق جميع على مدى فترة خمس سنوات، و لجنة املراجعة. 

إلى لجنة  والقرارات التصحيحية املراجعةيتم عرض نتائج عمليات و . العالقةراجعة إلى اإلدارة العليا ذات ن مهام املتقرير في نهاية كل مهمة ميصدر و 

 .واإلدارة التنفيذية على أساس منتظم املراجعة

 

 خالل العام باإلجراءات التالية: لجنة املراجعةقامت و 

 

  خطة الرقابة الداخلية وتقييم مدى كفاية املوارد الالزمة لتنفيذ الخطة. اعتماداجعة و مر 

 .تقييم فعالية وظيفة الرقابة الداخلية ومراجعة النتائج مع تقارير املراجع الداخلي 

  2018ديسمبر  31 و  2018سبتمبر  30و 2018يونيو  30و 2018مارس  31في  ةاملنتهيرباع السنة القوائم املالية األولية أل  اعتمادمراجعة و .

 . )عقب نهاية السنة( 2018ديسمبر  31القوائم املالية السنوية للسنة املنتهية في  اعتمادكما قامت اللجنة بمراجعة و 

  املخاطرمدى الرغبة في  اعتمادمراجعة و. 

  و2018/2019واملوافقة على خطة االمتثال  إداراتتقييم انشطة ، 

 مراجعي الحساباتان استقاللية مراجعة اإلجراءات لضم 

 

 الشركة نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ب .19

 

أسس سليمة أكدت نتائج املراجعة السنوية فعالية الرقابة الداخلية وكشفت عن أن الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر التي تطبقها الشركة تستند على 

 ل لضمان الدقة في التقرير املالي ومدى التزامها بالقوانين واللوائح.ويتم تنفيذها بشكل فعا

 

وأخذت لجنة املراجعة النتائج في اعتبارها عند إبداء رأيها بشأن  2018كما قام مراجعو الحسابات الداخليون بعمل العديد من املراجعات خالل عام 

الخارجيون إجراءات املراجعة االعتيادية الخاصة بهم للمساعدة في إبداء رأيهم في  فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. كما أجرى مراجعو الحسابات

  القوائم املالية. ولم يتم اإلشارة ألية مالحظة من مراجعي الحسابات الخارجيين في التقرير أو في الخطاب املوجه لإلدارة.
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بناًء على املنهجية القائمة على  2018تعلق بالرقابة الداخلية خالل عام وقد قامت لجنة املراجعة بعمل مراجعة شاملة على نظام الشركة فيما ي

كة على املخاطر لضمان جودة مراقبة اإلدارة للمخاطر وضمان جودة عمل املراجعة الداخلية والخارجية وااللتزام وإدارة املخاطر لضمان قدرة الشر 

 تحقيق أهدافها االستراتيجية.

 

أعاله مجلس إدارة الشركة على ضمان فعالية التقارير املالية، وإدارة املخاطر وإدارة الرقابة الداخلية وتحديد وإدارة  وقد ساعدت الجوانب املذكورة 

 املخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة. 

 

رة املخاطر الذي تطبقه الشركة يؤكد مجلس اإلدارة أنه ال توجد  اي مالحظات جوهرية في نتائج املراجعة السنوية، وأن نظام الرقابة الداخلية وإدا

 أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بكفاءة وفعالية.

 

 

 االلتزام .20

 

املحلية املطبقة. ويتولى  األنظمةسياسات وإجراءات تدمج املبادئ العامة مع الشركة بحزم بأنظمة مكافحة غسل األموال. كما وضعت الشركة تلتزم 

وفي الفروع، تم تحديد ويقوم بتنسيق اإلجراءات وتعميم املعلومات ذات الصلة.  األنظمةعن االلتزام ب سؤوليةامل األموال غسلمدير االلتزام ومكافحة 

قيقات منسقين لاللتزام ومن ضمن وظيفتهم تنفيذ التوجيهات، وكذلك منع وتتبع ووقف أي عمليات غسل لألموال تتأتى لعلمهم، وإجراء مزيد من التح

على مستويات الشركة الجهات التنظيمية عند الضرورة. حافظت إلى  األموال للمزيد من املراجعة وتقديم التقارير  غسلمكافحة  هيئةإلى  وتقديم تقرير 

ائي للمعامالت عالية من معايير االلتزام بما في ذلك التدريب االلكتروني للموظفين، وبرنامج فحص قائمة العقوبات، وتنبيهات البريد اإللكتروني التلق

 .ورقم فاكس إلكتروني للجهات التنظيمية ،بيرة و إدارة آلية ملراقبة االلتزامالك

 

 قواعد السلوك .21

 

توفر قواعد  الشركة.على تفعيل قواعد سلوك سليمة وتعزيزها كما ورد ذكره في حكومة الشركات ودليل قواعد السلوك الخاص بالشركة تصمم 

واإلدارة الشركة من أعضاء مجلس إدارة  لكٍل اعد األخالقية الرئيسية كحد أدنى تعمل كدليل إرشادي مجموعة من املعايير والقو الشركة السلوك في 

املصالح.  التنفيذية واملوظفين أثناء تنفيذ واجباتهم وممارسة عملهم. تعكس هذه املعايير القيم وااللتزامات الخاصة بأكسا وبالتحديد تجنب تعارض

أن يقوم من خاللها املوظفون بالتعامل مع املعلومات السرية واملمارسات الخاصة باإلفصاح عن تلك املعلومات، وتشمل الكيفية التي من املنتظر 

الداخلي  وااللتزام بالقوانين، والعالقات مع املوظفين الحكوميين والكيفية التي يمكن من خاللها أن يساعد املوظفون شركتهم في مكافحة االحتيال

جزء من الئحة  أنهعلى كافة املوظفين، كما الشركة لقد تم توزيع الدليل اإلرشادي لألخالقيات وااللتزام بالقوانين الخاص باألموال.  غسلومحاولة 

  املوظفين الجدد.إلى  املوظفين املقدم

 

 الشركة مسؤولية  .22

 

 :ذات عالقةمجموعات  6لعدد  أركان 6بتحمل مسؤوليتها من خالل الشركة تقوم 

 بطريقة شفافة.و بعدل و تزمون بتسيير أعمالهم بشكل أخالقي املساهمون: مل 

 ت العمالء: ملتزمون بعالقات وثيقة مع العمالء من خالل االتصال الواضح والشفاف معهم وتسويق منتجاتنا، وعن طريق إدارة عمليات املطالبا

 بمسؤولية.

 .املوردون: ملتزمون بعالقات وثيقة مع املوردين 

  :كموظفين عمل ووضع مشاركة املوظفين في صلب إستراتيجية أعمالنا.سؤوليتهم ملتزمون بماملوظفون 

 املباشر على البيئة من خالل اإلدارة الفاعلة واستهالكنا للموارد الطبيعية.الشركة  الحد من تأثير إلى  البيئة: نسعى 

 ملوظف على العمل التطوعي ودعم املجتمعات التي نعمل فيها. نلتزم بلعب دور إيجابي في املجتمع من خالل بناء ثقافة تشجع ا :املجتمعات املحلية 
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 التنظيميةوالجزاءات الغرامات  .23

 

 أو اجراء عقابي من الجهات التنظيميةغرامة مالية ي الشركة أل  لم تتعرضفي هذا العام 

 

 الشكر والتقدير  .24

 

الذي تلقته الشركة من العمالء والوسطاء والجهات التنظيمية والبنوك يتقدم مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير عن التعاون والدعم 

 واملؤسسات املالية. كما يرغب مجلس اإلدارة توجيه تقديرهم لجهود جميع موظفي الشركة و املساهمين على  دعمهم املستمر.

 

 اإلقرارات  .25

 بما يلي:لشركة وتقر بموجبه عن العرض الصحيح والعادل للوضع املالي ل همسؤوليتيقر مجلس اإلدارة ب

 أن سجالت الحسابات أوعدت بالشكل الصحيح -

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. -

 .نشاطه على مواصلة املصدر أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة  -

 

 ربي السعودي.مؤسسة النقد الع عنالصادرة امتثاله لقواعد حوكمة الشركات يؤكد مجلس اإلدارة كما 

 

 

 عن مجلس اإلدارة
ً
 نيابة

 

 أبا الخيل صالح يوسف

 رئيس مجلس اإلدارة

 2019مارس  - ,_____


