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 الكرام        التعاونية العربيةالسادة مساهمي شركة التأمين 

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،ال
التعاونية )"الشركة"( أن يقدم لكم فيما يلي تقرير عن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها والخطط  العربيةيسر مجلس إدارة شركة التأمين 

 والقرارات املهمة واإلفصاحات وفق
ً
لتأمين، واملرفق معه تقرير لقواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات والئحة حوكمة شركات اا

 .م31/12/2019مراجعي الحسابات الخارجيين والقوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 

 : نشاط الشركة (1

هـ )املوافق 15/03/1428( وتاريخ 23التعاونية هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب املرسوم امللكي رقم )م/ العربيةشركة التأمين 

م(. وهي تعمل بموجب السجل التجاري رقم 02/04/2007هـ )املوافق 14/03/1428( وتاريخ 93م( وقرار مجلس الوزراء رقم )03/04/2007

م( . ويبلغ رأس مال الشركة  مائتان وخمسة وستون 27/01/2008هـ )املوافق 18/01/1429الصادر من مدينة الرياض بتاريخ  1010243302

 بقيمة اسمية قدرها عشرة 26,500,000يال سعودي، مقسم إلى ستة وعشرون مليون وخمسمائة الف  )( ر 265,000,000مليون )
ً
 عاديا

ً
( سهما

هـ )املوافق 1429/01/26( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل وقد تم إدراج األسهم في السوق املالية السعودية )تداول( بتاريخ 10)

 م(.2008/02/04

م( بمزاولة 18/06/2008هـ )املوافق 14/06/1429وتاريخ  15/20086على تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ت م ن/حصلت الشركة 

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. وتم تجديد تصريح مزاولة النشاط 
ً
ملدة ثالث نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقا

وتم الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعديل ،  هـ11/06/1441وتنتهي بتاريخ  هـ 12/06/1438يخ سنوات تبدأ بتار 

 على ممارسة نشاط التأمين وذلك بموجب الخطاب رقم 
ً
وتاريخ  351000076885النشاط بناًء على طلب الشركة بحيث يكون مقتصرا

ل اهداف الشركة في مزاولة اعمال التأمين التعاوني واألنشطة املرتبطة بها في اململكة العربية م. وتتمث14/04/2014هـ املوافق 14/06/1435

 السعودية ويشمل نشاطها الرئيس ي جميع فئات التأمين العام، التأمين الصحي، والحماية، واالدخار.

 للمادة الثالثة من النظام األساس ي للشركة الذي نصت على أن غرض الشركة : "
ً
مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال ووفقا

في مجال  من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواءً 

والنقديــة أو بيعهــا أو اســتبدالها أو تأجياهــا بواســطتها مباشــرة أو بواســطة  التــأمين أو اســتثمار أموالهــا و أن تقــوم بتملــك و تحريــك األمــوال الثابتــة

 ألحكــام نظــام مراقبــة شــركات التــأمين التعــاوني والئح
ً
تــه شــركات تؤسســها أو تشــأا ها أو باالشــأاات مــع جهــات أخــرة وتمــارس الشــركة أنشــطتها وفقــا

 ودية وبعد الحصول على الأااخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت."التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السع
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    ملخص املنتجات التأمينية: 
 التأمين على املركبات  التأمين الصحي  التأمين على املمتلكات  التأمين الهندس ي 

 تأمين الحوادث العامة   و االدخارتأمين الحماية   التأمين البحري   تأمينات أخرى 

 

  شركة: فروع ال
تعمل الشركة من خالل املركز الرئيس ي وفروعها املرخصة، واملنتشرة في مناطق مختلفة من اململكة العربية السعودية وهي على الشكل 

 التالي:

 طريق امللك عبد العزيز، مركز بن طامي. -حي الورود  –الرياض   املركز الرئيس ي  

   2153360-011رقم الهاتف: 

  2153197-011الفاكس: 

 11323الرياض  286555ص. ب 

   www.aicc.com.saاملوقع اإللكأاوني: 

 طريق امللك عبدالعزيز، مركز بن طامي.  –فرع مدينة الرياض  املنطقة الوسطى  ( أ

 جدة:  شارع التحلية، بناية السالم. (1 املنطقة الغربية ( ب

 الدائري الثالث، برج السلوة  بجانب الدفاع املدني. مكة املكرمة: الرصيفة، طريق (2

 طريق امللك فهد، بناية التسهيل ج( املنطقة الجنوبية

 ديوان الجزيرة ىمبن –شارع االميا حمود   -الخبا: طريق خادم الحرمين الشريفين د( املنطقة الشرقية: 

 لعربية السعوديةاململكة ا كما يوجد لدى الشركة عدة نقاط بيع منتشرة في أنحاء

 

  

http://www.aicc.com.sa/
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 :م2019التطورات والقرارات الهامة لعام  (2

لبدء عمليات الشركة، وفيما يلي أهم القرارات والتطورات الهامة واإلجراءات املتخذة خالل العام  العاشرةالسنة  م2019لقد كانت السنة املالية 

 :م2019املالي 
 

 : مليون ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 265شركة بقيمة عدم املمانعة على زيادة رأس مال الحصول الشركة على  

بتاريخ  89/30238رقم  خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت الشركة عن إستالمها م24/04/2019املوافق  هـ 16/04/1440بتاريخ 

مليون ريال سعودي عن طريق طرح  265ركة بقيمة م املتضمن عدم املمانعة على زيادة رأس مال الش2019-04-23هـ املوافق 18-08-1440

مليون ريال شريطة إستيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية  530أسهم حقوق أولوية بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 

 . األخرة 

 

 : تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي التعاوني 

م ، 2019مايو  01هـ املوافق 1440شعبان  26بتاريخ  3531/  1724امة ملجلس الضمان الصحي التعاوني رقم إستلمت الشركة خطاب األمانة الع

 .م2020مايو  08واملتضمن املوافقة على طلب تجديد تأهيل الشركة لدة األمانة العامة ملجلس الضمان الصحي التعاوني ملدة سنة تنتهي بتاريخ 

 الجمعية العامة العادية: 

م في املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض  م27/06/2019هـ املوافق  1440-10-24جتماع األول( بتاريخ اال جمعية العامة العادية )عقدت ال

 والتي كانت نتائجها على النحو التالي: 

 م31/12/2018املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  .1

 .م31/12/2018الية للسنة املالية املنتهية في املوافقة على القوائم امل .2

 .م31/12/2018املوافقة على تقرير مراجعي الحسابات للشركة للسنة املالية املنتهية في  .3

 .م31/12/2018املوافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أدائهم خالل السنة املالية املنتهية في  .4

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث  شركة من بين املرشحين وذلكاملوافقة على تعيين مراجعي حسابات ال .5

 من: العظم والسديري محاسبون 2020م والربع األول من العام املالي 2019والرابع والسنوية للعام املالي 
ً
م وتحديد أتعابهم، وهم كال

 ئه محاسبون قانونيون)املحاسبون املتحالفون(ومراجعون قانونيون و.شركة ابراهيم أحمد البسام وشركا

املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة العربية للتموين والتجارة )أسأاا( والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  .6

والأاخيص بها لعام قادم  غسان عقيل مصلحة غيا مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة

 أن قيمة التعامالت في عام 
ً
 .ريال سعودي 222,589م كانت قيمتها 2018دون أي مزايا تفضيلية علما
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على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة عبدالهادي عبدهللا القحطاني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ  املوافقة .7

قحطاني مصلحة غيا مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة عبدالعزيز بن عبدالهادي ال

 أن قيمة التعامالت في عام 
ً
 .ريال سعودي 5,367,958 م كانت قيمتها2018والأاخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علما

ئيس مجلس اإلدارة األستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني والتي له املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ر  .8

 
ً
مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة املعتمدة والأاخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علما

  .ريال سعودي 682,790 قيمتها م كانت2018أن قيمة التعامالت في عام 

قة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس اإلدارة األستاذ غسان عقيل والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي املواف .9

 أن قيمة التعامالت في عام 
ً
عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة املعتمدة والأاخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علما

  .ريال سعودي 291,503كانت قيمتها  م2018

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالعزيز بن صالح العميا والتي له مصلحة  املوافقة .10

 أن قيمة
ً
 مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة املعتمدة والأاخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علما

  .ريال سعودي 222,411كانت قيمتها  م2018التعامالت في عام 

املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس اإلدارة األستاذ أحمد بن سليمان الجاسر والتي له مصلحة  .11

 أن قيمة  مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة املعتمدة والأاخيص بها لعام قادم
ً
دون أي مزايا تفضيلية، علما

 .ريال سعودي 3,843كانت قيمتها  م2018التعامالت في عام 

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس اإلدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العنقري والتي له مصلحة  املوافقة على .12

 أن قيمة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق ا
ً
لشركة املعتمدة والأاخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علما

 .ريال سعودي 53,584كانت قيمتها  م2018التعامالت في عام 

 م2018ديسمبا  31ألف ريال كمكافأة سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  790املوافقة على صرف مبلغ وقدره  .13

 تدريب املوظفين: تطوير و  

ـــعوديين بتــــوفيا دورات تدريبيــــة متخصصــــة  م2019عــــام قامــــت إدارة الشــــركة خــــالل  ـــن السـ ـــي مختلــــف املناصـــــبفــــي عــــدة مجــــاالت  ملنســــوبيها مـ  وفـ

  والوظائف. 

 

 إتفاقيات إعادة التأمين 

 .Aو   +Aملية رائدة بتصنيف دولي يأااوح بينقامت الشركة بتجديد وتوقيع إتفاقيات إعادة تأمين مع شركات إعادة تأمين عام 2019خالل عام 

 

 إطالق عدد من املنتجات التأمينية:

 م بإطالق منتجات تأمين أهمها منتج تأمين الزيارة  ومنتج تأمين املحالت التجارية. 2019قامت الشركة خالل عام 

 

 :قبول إستقالة عضو لجنة املراجعة

في إجتماع مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ من عضو لجنة املراجعة األستاذ علي الحربي املقدم وافق مجلس اإلدارة على طلب اإلستقالة 

م.علما بان تاريخ بداية عضوية العضو املستقيل لدورة لجنة املراجعة الحالية كانت 13/05/2019م على أن يبدأ سريانها من تاريخ 27/06/2019

 العملية.  ، وتعود أسباب اإلستقالة إلى ظروفه04/06/2017بتاريخ 



    6|  
 

 فتح باب الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة: 

ومدتها ثالث سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ م قامت الشركة بفتح باب الأاشيحات لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة 21/07/2019بتاريخ 

 ، وتم تمديد قبول طلبات الأاشح لشهر آخر. 01/01/2020

 

 إتفاقيات وساطة التأمين

كة كما أن الشر بتوقيع إتفاقيات مع شركات وساطة تأمين معتمدة من ِقبل مؤسسة النقد العربي السعودي   م2019الشركة خالل عام قامت 

 لشركات وساطه وذلك لتسويق وبيع منتج تأمين املركبات. تعمل من خالل منصتان إلكأاونيتان تابعتان

 

 : 0202لعام  املوافقة على خطة العمل وميزانية الشركة 

  .م2020وافق املجلس على خطة عمل الشركة وميزانية عام قام املجلس بمراجعة أعمال الشركة وإسأااتيجيتها وقد 

 تعيين مدير عام جديد للشركة: 

إستقالة املدير العام  م22/12/2019املوافق  هـ25/04/1441األحد  يومم أعلنت الشركة عن قبول مجلس اإلدارة في 23/12/2019بتاريخ 

على أن تسري  م22/12/2019املوافق  هـ25/04/1441من منصبه كمدير عام للشركة، والتي تقدم بها بتاريخ  ألستاذ عمار محمد حلوانيا

 . م31/12/2019املوافق  هـ05/05/1441اإلستقالة إعتبارا من يوم الثالثاء 

 من يوم اإلربعاء تاريخ بمنصب ا وافق مجلس اإلدارة على تعيين األستاذ زياد بن محمد الربيشوكذلك 
ً
ه 06/05/1441ملدير العام املكلف اعتبارا

 .م01/01/2020املوافق 

 الخطط والتوقعات املستقبلية:  (3

على نوعية   ال يزال قطاع التأمين يواجه عدد من تحديات ومنها إحتدام املنافسة بين شركات التأمين، لذا فسوف تستمر إدارة الشركة بالأاكيز

 ملتطلبات الجهات الرقابية.  ع توصياتم تتوافقوبأسعار كميته  اإلنتاج ال على
ً
 الخبيا اإلكتواري وفقا

كما سوف تسعى الشركة لزيادة حجم اإلنتاج دون تأثيا على ربحية الشركة بشكل سلبي خالل الفأاة املستقبلية وذلك عبا التوسع الجغرافي 

و تقديم عدة خدمات من خالل موقعها اإللكأاوني و التعاقد مع وسطاء تأمين ووكالء  فعالية قنوات البيع و خاصة البيع اإللكأاوني  بزيادة

 تأمين جدد.

بتقييم فرص توفيا منتجات جديدة سواء الفردية أو التجارية أو العائلية أو العامة لتلبية متطلبات العمالء من وتقوم الشركة بشكل مستمر 

ام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، وسوف تقوم الشركة خالل عام األفراد واملؤسسات، وذلك بما يتوافق مع أحك

 الجديدة.  بطلب عدم ممانعة مؤسسة النقد على تسويق وبيع يعض املنتجات 2020

 اآلثار قدر اإلمكان. تعمل الشركة في الوقت الحالي على عدة محاور لتحديد أثر فياوس كورونا املستجد على أعمالها لغرض الحد من هذه
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 املخاطر التي قد تواجهها الشركة وطرق تقييمها والتعامل معها:  (4

وقياس ومراقبة املخاطر تخضع لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة إدارة املخاطر  إلدارة تتبع الشركة سياسات

إدارة املراجعة ، وتعمل طبيعة نشاط الشركة فإنها تتعرض ملخاطر إعتياديةبحيث يتم تقييم وتحديث تلك السياسات بشكل دوري، وب

ببحث نتائج كافة عمليات التقييم الداخلية وإدارة املخاطر على مراجعة وتقييم جميع املخاطر التي تنشأ عن أنشطة وأعمال الشركة وتقوم 

بما يتوافق مع املعاييا واملتطلبات النظامية باإلضافة إلى أساليب  لنتائجمع اإلدارة العليا ولجنة املراجعة ولجنة املخاطر، وتقديم تقرير با

 بوفيما يلي  معالجتها والتوصية بشأنها إلى مجلس اإلدارة، 
ً
 والتي قد  تواجها الشركة:    -على سبيل املثال ال الحصر  –املخاطر ملخصا

 مخاطر التأمين . أ

ية املستحقة إلى الجهات املتعاقد معها بشأن األحداث املؤمن عليها عن القيمة الدفأاية إللأزامات التأمين. وتمثل املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعل

البات طويلة األجل ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار املطالبات أو أن مبالغ املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة أو التطورات الالحقة التي تطرأ على املط

. تتمثل أهداف الشركة في ضمان توفر املوارد الكافية لتغطية هذه اإللأزامات. تأاكز املخاطر الناجمة عن عقود التأمين بشكل تختلف عما كا
ً
ن متوقعا

 رئيس ي في اململكة العربية السعودية.

 تكرار املطالبات ومبالغها

إكتتاب عقود تأمين املركبات والتأمين الطبي.  بشكل رئيس ي، بتغطية مخاطر  يمكن أن يتأثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم الشركة،

من عليه. وهذا من تعتبا هذه العمليات كعقود تأمين قصياة األجل ألنه يتم، في العادة، اإلبالغ عن وسداد املطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث املؤ 

 شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.

 

 املركباتتأمين 

 . تقوم الشركة بإصدار بالنسبة للتأمين على املركبات، تتمثل املخاطر الرئيسية في املطالبات املتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية وتبديل أو إصالح املركبات

قود املركبات تتعلق باألفراد. كما يوجد لدة سنة. وبشكل رئيس ي، فإن معظم ع 18وثائق التأمين الشامل فقط إلى املالك / السائق الذي يزيد عمره عن 

طالبة فردية الشركة إجراءات إدارة املخاطر تتعلق بمراقبة تكاليف املطالبات. يوجد لدة الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من الخسائر املتعلقة بأي م

 ريال سعودي. 750,000ولغاية 

 التأمين الطبي

خاصة بالشركة لضمان تنوع املخاطر بشكل جيد من حيث نوع املخاطر ومستوة املزايا املؤمن عليها. ويمكن تحقيق تم تصميم إسأااتيجية التأمين الطبي ال

يادية للمطالبات ذلك من خالل تنوع القطاعات واملناطق الجغرافية وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية واملراجعة االعت

ملنتج واإلجراءات التفصيلية ملتابعة املطالبات. كما تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على املتابعة الجادة والنشطة للمطالبات وذلك الفعلية وسعر ا

 على الشركة. 
ً
 لتغطية املخاطر املستقبلية غيا املتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلبا

 مخاطر إعادة التأمين  . ب
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الشركة، خالل دورة أعمالها العادية، بإعادة التأمين لدة أطراف أخرة لتقليل الخسائر املالية املحتملة التي قد على غرار شركات التأمين األخرة، تقوم 

أ عن املخاطر تنشأ عن مطالبات التأمين الضخمة. إن هذه الأاتيبات تؤمن تنوع أكبا في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر املحتملة التي قد تنش

قدرات نمو إضافية. يتم جزء كبيا من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات إعادة تأمين، وعقود إعادة تأمين اختيارية، وإعادة تأمين  الكبياة وتؤمن

 فائض الخسارة.

ة التأمين، ومراقبة الوضع املالي لشركات إعاديم يبتقلتقليل تعرضها ملخاطر الخسائر الضخمة الناشئة عن إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة 

 تركيز مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية ونشاطات وخصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.

ا من الوثائق بحصتهإن إتفاقيات إعادة التأمين املسندة ال تعفي الشركة من إلأزاماتها تجاه حملة الوثائق. ونتيجة لذلك ، تبقى الشركة ملأزمة تجاه حملة 

 املطالبات تحت التسوية املعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم تف به شركة إعادة التأمين بإلأزاماتها بموجب إتفاقيات إعادة التأمين.

 

 املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية . ج

ال تتطلب فقط الحصول على املوافقات ومراقبة تخضع عمليات الشركة ملتطلبات األنظمة املحلية في اململكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة 

زاماتها النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس املال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلأ

 غيا املتوقعة عند نشوئها.

 مخاطر اإلئتمان  . د

الوفاء بالأزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات  تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على

 ي.املوجودات املالية املقتناة من قبل الشركة، تمثل مخاطر االئتمان القصوة للشركة القيمة الدفأاية املفصح عنها في قائمة املركز املال

، وتقوم تمثل مخاطر السيولة عدم مقد
ً
رة الشركة على الوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأزاماتها املالية عند استحقاقها. يتم مراقبة متطلبات السيولة شهريا

 اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية ملواجهة أية الأزامات عند نشوئها.

 دمة للموظفين، السداد عند الطلب.مكافأة نهاية الخ تستحق كافة مطلوبات الشركة، الظاهرة في قائمة املركز املالي، فيما عدا

 مخاطر أسعار العموالت . ذ

ة في السوق. تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب قيمة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغياات في أسعار العموالت السائد

سعار العموالت الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات املالية بعمولة ثابتة تعرض الشركة تعرض األدوات املالية بعمولة عائمة الشركة ملخاطر أ

 والت الناتجة من القيمة العادلة.ملخاطر العم

أسعار  تتعرض الشركة ملخاطر أسعار العموالت بشأن بعض إستثماراتها. تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغياات في

 العموالت بالعمالت املسجلة بها اإلستثمارات. 

 املخاطر التشغيلية  . ر

لبنية التحتية  مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة املباشرة أو غيا املباشرة الناتجة عن مجموعة واسعة من األسباب املرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا وا 

  كةداخل الشر ا التي تدعم عمليات الشركة سواء داخلي
ً
لدة مزودي الخدمة للشركة ومن عوامل خارجية غيا االئتمان ، مخاطر السوق  أو خارجيا

يلية من جميع أنشطة والسيولة مثل تلك الناشئة عن املتطلبات القانونية والتنظيمية واملعاييا املقبولة عموما لسلوت إدارة االستثمار. تنشأ املخاطر التشغ

 الشركة. 
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إدارة املخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر املالية واألضرار التي لحقت بسمعتها في تحقيق هدفها يتمثل هدف الشركة في  

جلس اإلدارة. االستثماري املتمثل في توليد عوائد للمستثمرين. تقع املسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على املخاطر التشغيلية على عاتق م

 من هذه املسؤولية عناصر التحكم والسيطرة في املجاالت التالية: تتض

االمتثال للمتطلبات  -متطلبات التسوية ورصد املعامالت ؛  -متطلبات الفصل املناسب بين الواجبات بين الوظائف واألدوار واملسؤوليات املختلفة؛  

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجه ، ومدة مالءمة  -جراءات؛  توثيق الضوابط و اإل  -التنظيمية واملتطلبات القانونية األخرة؛ 

 سياسات وإجراءات التخفيف من املخاطر.   -املعاييا األخالقية ومعاييااألعمال و   -الضوابط واإلجراءات ملعالجة املخاطر املحددة؛ 

 أحداث الحقة . ز

وانتشر في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية وخارجها مما تسبب في اضطرابات  2020في أوائل عام  (Covid- 19)تم تأكيد وجود فياوس كورونا الجديد 

ا الشركة هذا في األعمال التجارية والنشاط االقتصادي وزيادة في مطالبات التأمين املتعلقة بشكل رئيس ي بقطاع األعمال الطبية في تلك املناطق. تعتب

 الن املوقف غيا مستقر ويتسم بالتطور السريع. فإننا النعتبا أنه من الناحية العملية من املمكن  املركز ي قائمة االنتشار أحداث غيا معدلة ف
ً
املالي. نظرا

تقديرات  بلغ عنها فيعمل تقدير كمي للتأثيا املحتمل لهذا االنتشار على الشركة. سيتم النظر في تأثيا هذا االنتشار على مخصص املطالبات املتكبدة وغيا امل

 .2020الشركة ملطلوبات املطالبة النهائية املستقبلية في عام 

 :تقييم إستراتيجية الشركة ووضعها من الناحية املالية (5

ريال  10مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  26,5مليون ريال سعودي ويتكون من  265يبلغ رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل 

بالتوصية بزيادة راس مال الشركة بمبلغ  2018ديسمبا  20.هذا وقد صدر قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  2018و  2019امي سعودي لكل سهم لع

مليون ريال سعودي عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية وسيتبع هذا القرار كافة القوانين املنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات  265

 .2019مؤسسة النقد خالل العام  عدم ممانعةعلى العالقة، هذا و قد حصلت الشركة 

، تتمثل اإلسأااتيجية بالسعي 2030تعمل الشركة على تطبيق إسأااتيجيتها لتتماش ى بالدرجة األولى مع خطة التحول اإلقتصادي و رؤية اململكة 

فع املستوة بالرغم الصعوبات التي واجهت والحفاظ على معدل مالءة مالية مرت  الى النمو بشكل نوعي وذلك لتحقيق العوائد للمساهمين

والتي بدأت نتائجها  و التي أسفرت عن تحقيق خسائر مالية، إال أن الشركة إتخذت عدة إجراءات تصحيحية  2019الشركة خالل العام 

 تنعكس بشكل إيجابي و تتوقع الشركة أن يستمر التحسن في النتائج مع مرور الوقت.

ويع من املنتجات التقليدية من خالل ابتكار املنتجات واستخدام التكنولوجيا واستخدام قنوات املبيعات غيا كما سيتم التأكيد على التن

النظام املعلوماتي و  التقليدية مع الحفاظ على معاييا صارمة لجودة االكتتاب وتحسين التكلفة و رفع هوامش الربح وذلك باإلعتماد على تطوير 

ي يعتبا حجًرا رئيسًيا في تحقيق هذه اإلسأااتيجية وخاصة في املجاالت الفنية وكذلك توظيف والحفاظ على تدريب رأس املال البشري الذ

 املواهب السعودية املؤهلة ليكون مفتاح النجاح.
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 2019-2015يبين أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها آلخر خمس سنوات  جدول  (6

 2019 2018 2017 2016 2015 قائمة املركز املالي

 ألف ريال سعودي موجودات عمليات التأمين

 24,006 55,465 45,370 64,945 90,453 نقدية وشبه نقدية

 10,000 10,000 20,000 41,523 15,356 ودائع ألجل

         استثمارات متاحة للبيع

 29,855 26,105 26,105 26,467 30,717 تاريخ االستحقاق حتى استثمارات مقتناه 

 110,463 113,178 108,003 126,828 197,432 وأرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي أقساط تأمين

 55,863 51,490 50,612 60,950 112,826 حصة معيدي التأمين من األقساط غيا املكتسبة

 51,656 49,651 46,630 79,140 129,252 حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية

 7,236 8,391 10,044 14,367 21,603 تكاليف اكتتاب مؤجلة

 15,791 12,297 11,418 13,206 11,902 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرة 

 83 83 64     مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

  6,734         أصل حق إستحدام

 6,713 6,547 5,003 5,039 4,734 ممتلكات ومعدات ، صافي

 101,987 75,413 74,636 83,345 114,958 اهمينمبالغ مستحقة من عمليات املس

  420,387  408,620  397,884  515,810  729,232 مجموع موجودات عمليات التأمين

 
     

 موجودات املساهمين
 

 42,587 35,255 104,625 95,089 33,537 نقدية وشبه نقدية

 119,158 156,576 50,000 122,439 168,811 ودائع ألجل

 1,187 1,479 619 1,158 1,037 ف مدفوعة مقدما وموجودات أخرة مصاري

 3,859 2,790 1,992 1,488 806 عوائد استثمار الوديعة النظامية

 70,825 62,121 102,133 48,667 90,221 استثمارات متاحة للبيع

 49,318 36,988 37,738 25,905 23,905 تاريخ االستحقاق حتىاستثمارات مقتناه 

         مستحقة من جهات ذات عالقةمبالغ 

 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 وديعة نظامية

 326,934 335,209 337,107 334,745 358,317 مجموع موجودات املساهمين

 747,320 743,830 734,990 850,555 1,087,549 مجموع املوجودات
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

 ينمطلوبات عمليات التأم
 

 22,230 49,149 42,281 45,798 33,757 ذمم دائنة

 36,390 21,464 29,655 36,814 88,257 ذمم معيدي التأمين

 28,147 22,175 19,395 36,032 43,193 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرة 

 3,623 4,637 4,919 5,879 9,336 عموالت إعادة تأمين غيا مكتسبة

 148,602 149,402 141,778 195,889 295,292 سبةإجمالي أقساط تأمين غيا مكت

 148,191 138,564 143,354 186,242 249,439 إجمالي مطالبات تحت التسوية

 10,845 10,616 9,935 7,064 6,107 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 41 313   328 1,120 جهات ذات عالقة الىمبالغ مستحقة 
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         همينعمليات املسا لىإمبالغ مستحقة 

 6,253     الأزام إيجار 

 و احتياطيات  أخرة  إحتياطي عجز أقساط تأمين
   

3,756  10,799  15,159  

  419,480  407,119  395,073  514,048  726,501 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

           فائض عمليات التأمين

 1,939 1,939 3,255 1,762 2,731 توزيعات الفائض املستحقة

 1,033- 438- 444-     اعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

         التغيا في القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

 420,387 408,620 397,884 515,810 729,232 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

           مطلوبات وحقوق املساهمين      

           وبات املساهمينمطل

 544 538 451 143 514 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرة 

 3,859 2,790 1,992 1,488 806 عوائد استثمار الوديعة النظامية املؤجلة

 4,636 5,714 4,979 5,479 4,284 زكاة وضريبة دخل مستحقة

 101,987 75,413 74,636 83,345 114,958 مبالغ مستحقة الى عمليات التأمين

 111,026 84,455 82,057 90,454 120,562 مجموع مطلوبات املساهمين

 
     

           حقوق املساهمين

 265,000 265,000 265,000 265,000 400,000 رأس املال

 50,236- 7,922- 5,303- 15,494- 157,441- خسائر مأااكمة

 1,143 6,324- 4,648- 5,215- 4,804- للبيعالتغيا في القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة 

 215,907 250,754 255,049 244,291 237,755 مجموع حقوق املساهمين

           

 326,934 335,209 337,107 334,745 358,317 مجموع مطلوبات وحقوق املساهمين

 747,320 743,830 734,990 850,555 1,087,549 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين ومطلوبات وحقوق املساهمين
 

 2019 2018 2017 2016 2015 قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض املتراكم

 
 ألف ريال سعودي

 332,418 350,787 314,391 419,101 653,947 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

 110,234- 102,895- 101,026- 125,764- 261,233- : أقساط إعادة التأمين الصادرة يخصم

 4,803- 9,063- 6,602- 11,286- 14,106- أقساط تأمين فائض الخسارة

 217,381 238,830 206,763 282,051 378,608 صافي أقساط التأمين املكتتبة

 5,173 6,745- 43,772 47,527 35,492 التغيا في أقساط التأمين غيا املكتسبة ، صافي

 222,554 232,085 250,535 329,578 414,101 صافي أقساط التامين املكتسبة

 248,706- 217,984- 231,861- 347,436- 507,273- إجمالي املطالبات املدفوعة

 84,835 69,249 87,965 121,987 191,429 حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات املدفوعة

 7,622- 7,811 10,378 13,085 10,636- التغيا في املطالبات تحت التسوية ، صافي

 171,493- 140,924- 133,518- 212,364- 326,480- صافي املطالبات املتكبدة

 4,360- 7,043- 3,756-    أقساط التأمين واالحتياطيات عجز التغيا في احتياطي 
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 االخرة 

 17,622- 24,568- 27,188- 37,392- 47,551- تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 16,370 25,123 12,917 27,194 28,166 ين املكتسبةعموالت إعادة التأم

 45,450 84,672 98,989 107,016 68,235 صافي نتائج االكتتاب

 88,639- 84,571- 85,934- 106,931- 87,364- مصاريف عمومية وإدارية

         191 إيرادات/ مصاريف تأمين أخرة 

 1,446 1,671 1,876 3,148 3,003 إيرادات استثمارات وأخرة 

 41,742- 1,773 14,931 3,232 15,935- فائض )عجز( عمليات التأمين

 41,742  1,595- 13,438- 2,909- 15,935 حصة املساهمين من العجز )الفائض(

 

 2019 2018 2017 2016 2015 قائمة عمليات املساهمين

 
 ألف ريال سعودي

حصة املساهمين من فائض )عجز( عمليات 

 التأمين
-15,935 2,909 13,438 1,595 -41,742 

 1,249 1,251- 651 1,339 143 ارباح بيع استثمارات متاحة للبيع

 7,513 6,641 4,315 7,901 6,759 دخل عموالت

 2,898- 2,000- 0 2,453-   أعباء انخفاض في استثمارات متاحة للبيع

 1,883- 1,567- 2,581- 1,249- 1,377- مصاريف عمومية وإدارية

)قبل الزكاة وضريبة   في دخل / خسارة السنةصا

 الدخل(
-10,410 8,447 15,822 3,419 -37,762 

 

 :م31/12/2019أ( فيما يلي نتائج القطاعات التشغيلية للسنة املالية املنتهية في  -6)

 2019ديسمبر  31باأللف ريال السعودي للسنة املنتهية في   م2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 املجموع األخرى  املركبات التأمين الصحي تائج عمليات التأمينن

 332,418 64,427 106,540 161,452 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 

 110,234- 51,280- 0 58,954- أقساط اعادة التأمين املسندةيخصم : 

 4,803- 2,565- 2,238- 0 أقساط تأمين فائض الخسارة         

 217,381 10,582 104,302 102,497 تأمين املكتتبةصافي أقساط ال

 5,173 1,225 10,090 6,142- التغيا في أقساط التأمين غيا املكتسبة ، صافي

 222,554 11,807 114,392 96,355 صافي أقساط التأمين املكتسبة

 248,706- 14,895- 81,927- 151,884- إجمالي املطالبات املدفوعة

 84,835 11,808 1,898 71,130 من إجمالي املطالبات املدفوعةحصة معيدي التأمين 

 7,622- 181- 4,487- 2,953- التغيا في املطالبات تحت التسوية ، صافي

 171,493- 3,269- 84,517- 83,707- صافي املطالبات املتكبدة 
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 4,360- -1,726  49 2,683- أقساط التأمين واالحتياطيات االخرة عجز التغيا في احتياطي 

 17,622- 5,705- 6,762- 5,156- تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 

 16,370 12,732 0 3,638 عموالت إعادة التأمين املكتسبة

 45,450 13,840 23,163 8,447 صافي نتائج االكتتاب

 88,639-       مصاريف عمومية و إدارية  

 1,446       إيرادات استثمارات وأخرة 

 41,742-       التأمينفائض عمليات 

 

 

 ب( املؤشرات املالية-6)

  :م2019فيما يلي إستعراض تحليلي لنتائج العام 

ألف ريال للعام  3,419  ألف ريال، مقابل صافي ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 37,762 قبل الزكاة وضريبة الدخل الخسارةبلغ صافي  .1

 .السابق

 بأنه تم ق, للعام الساب ريال 0.01ريال، مقابل  1.6السهم ت خسارة بلغ .2
ً
 خسارة السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل. احتسابعلما

 منها عائد إستثمارات حملة الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية(  عجزبلغ  .3
ً
 101ألف ريال، مقابل فائض  43,189عمليات التأمين مخصوما

رتفاع في صافي املطالبات املتحملة واإلنخفاض في كل من عمولة إعادة التأمين انخفاض الفائض إلى اإل سبب ألف ريال للعام السابق ، يعود 

 املكتسبة و صافي أقساط التأمين املكتسبة.

 5.2 قدرهبإنخفاض ألف ريال للعام السابق، وذلك  350,787ألف ريال، مقابل  332,418بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل العام  .4

 9قدره بإنخفاض ألف ريال للعام السابق، وذلك  238,830ألف ريال، مقابل  217,381 أمين املكتتبة خالل العام%. وبلغ صافي أقساط الت

.% 

 %.4ألف ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره  232,085مقابل  ،ريالألف  222,554 بلغ صافي أقساط التأمين املكتسبة .5

 %. 21.7ألف ريال للعام السابق، وذلك بإرتفاع قدره  140,924ألف ريال، مقابل  171,493بلغ صافي املطالبات املتحملة خالل العام  .6

 13.5ألف ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره  1,671ألف ريال، مقابل  1,446بلغ صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق خالل العام  .7

قدره  إرتفاعألف ريال للعام السابق، وذلك ب 3,391ألف ريال، مقابل  5,864%. وبلغ صافي أرباح إستثمارات أموال املساهمين خالل العام 

73 .% 

 مع صافي الربح خالل العام السابق إلى اإلرتفاع في صافي املطالبات املتحملة  .8
ً
يعود سبب تحقق صافي الخسارة خالل العام الحالي مقارنة

 اط التأمين املكتسبة. واإلنخفاض في كل من عمولة إعادة التأمين املكتسبة و صافي أقس
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ألف ريال للعام السابق.  183الف ريال مقابل إجمالي دخل شامل  595بلغ إجمالي الخسارة الشاملة لعمليات التأمين خالل العام الحالي  .9

السابق وذلك ألف ريال للعام  4,295الف ريال مقابل  34,847فيما بلغ إجمالي الخسارة الشاملة لعمليات املساهمين خالل العام الحالي 

 %.711بإرتفاع قدره 

لعام السابق وذلك ل مليون ريال 251مليون ريال، مقابل  216الحالي  العامبلغ إجمالي حقوق املساهمين )ال يوجد حقوق أقلية( خالل  .10

 %. 13.9بانخفاض قدره 

 .% من رأس املال18.9 وبنسبةمليون ريال  50.2بلغت الخسائر املأااكمة بنهاية العام الحالي  .11

 

 

ا بأنه اليوجد للشركة أية -6) ج( فيما يلي التحليل الجغرافي إلجمالي أقساط التأمين املكتتبة حسب مناطق اململكة، علم 

 إيرادات من شركات تابعة خارج اململكة:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 

19% 

6% 

 المنطقة الشرقية المنطقة الغربية المنطقة الوسطى

 أقساط التأمين المكتتبة
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 فيما يلي التوزيع اإلجمالي ألقساط التأمين املكتتبة حسب قطاعات اإلنتاج : د( -6) 

 

 

 
 

 

 

 

  

49% 

32% 

19% 

 األخرى المركبات التأمين الصحي

 أقساط التأمين المكتتبة
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  هـ( معايير املحاسبة-6)

 ملع 2018ديسمبا 31املنتهية في  للسنةتم إعداد القوائم املالية كما في و 
ً
بواسطة مؤسسة النقد العربي  ةواملعدلاييا الدولية للتقارير املالية وفقا

ضريبة الدخل وتفسياات املعاييا  -12رقم  السعودي بخصوص املحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل ) فيما يتعلق بتطبيق معيار املحاسبة الدولي

 .الرسوم يما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل( -21لتقارير املالية رقم لالدولية 

، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات لشركات التأمين في اململكة العربية السعودية ملعالجة الزكاة وضرائب الدخل  2019في يوليو 

واملعتمدة  ("IASB") لتقارير املالية وتفسيااتها الصادرة عن مجلس معاييا املحاسبة الدوليةلبما يتماش ى ذلك مع املعاييا الدولية في قائمة الدخل. 

  .لتقارير املالية" املعتمدة في اململكة العربية السعودية(لباململكة العربية السعودية ) يشار إليها مجتمعة باسم "املعاييا الدولية 

 -8-ثر رجعي بما يتماش ى مع املعيار املحاسبي الدولي أي قامت الشركة بتغييا املعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل بتعديل األثر بوبالتال

واثر هذا التغييا تم اإلفصاح عنه في  3)كما هو مفصح عنه في إيضاح  "السياسات املحاسبية والتغيياات في التقديرات املحاسبية واالخطاء"

 في القوائم املالية(.  20ح إيضا

 من مؤسسة النقد العربي السعودي في  2019ديسمبا  31تم تعديل أسس االعداد للسنة املنتهية في 
ً
يوليو  23كنتيجة للتعليمات الصادرة مؤخرا

 لتعميم مؤسسة النقد ا2019
ّ
، تم عرض الزكاة وضريبة الدخل بقائمة التغياات في حقوق املساهمين طبقا

َ
لعربي السعودي رقم . سابقا

 . 2017أبريل  11بتاريخ  381000074519

طبقا ألنظمة التأمين في اململكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية لكل من حسابات عمليات التأمين وعمليات املساهمين 

لقة بعمليات التأمين واملساهمين لدة الشركة. يتم ويتم عرض هذه القوائم املالية مع هذا األساس. يتم اإلحتفاظ بجميع املوجودات املتع

تسجيل اإليرادات واملصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر املحاسبية الخاصة بذلك النشاط. ويتم توزيع اإليرادات واملصاريف األخرة 

 املتعلقة بالعمليات املشأاكة من قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة.

 الشركات التابعة: (7

 التعاونية، وبالتالي اليوجد تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. العربيةركات تابعة لشركة التأمين اليوجد ش

 إستثمارات أو إحتياطيات انشئت ملصلحة موظفي الشركة: (8

 .، فيما عدا مكافآة نهاية الخدمةاليوجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة
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 م2019عقود ومعامالت مع األطراف ذات العالقة عن عام  (9

ن الشركة بأنه اليوجد عقود تجارية ألعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي لهم مصلحه فيها مباشرة أو غيا مباشرة  بإستثناء وثائق التأمي تؤكد 

شروط أو خدمات تفضيليه عن باقي عمالء الشركة ووفق  أن هذه الوثائق تم تسعياها على أسس تجارية  بحتة وبدون أسعار أوكما اآلتية و 

 اإلجراءات اإلعتيادية، واليوجد أي حاالت تحتمل تعارض في املصالح، وهي كالتالي: 

 

 م  2019وصف الطراف ذات عالقة عن عام 

 املبلغ بالريال سعودي مدة العقد طبيعة العقد الشركة / الطرف

  227,486                سنة ائق تامينوث الشركة العربية للتموين / أسأاا

  4,486,406             سنة وثائق تامين شركة عبدالهادي عبدهللا القحطاني

  102,244                سنة وثائق تامين أ / عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

  21,191                  سنة وثائق تامين أ / عبد العزيز العميا

  11,292                  سنة وثائق تامين عبد الرحمن العنقري أ / 

  8,245                    سنة وثائق تامين أ / غسان عقيل

  4,856,862              املجموع

 م2019ديسمبر  31نشأت عن املعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية كما في 

 طبيعة الرصيد غ بالريال سعودياملبل الشركة / الطرف

 مدين 974,517 أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها

 دائن (41,197) مساهم -شركة التأمين العربية

 مدين 83,346 مساهم  -شركة التأمين األردنية

 مدين 532,996 مساهم -ذمة إعادة تأمين مستحقة على شركة التأمين األردنية

 

ريال ألعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها،  1,544,244الت مع األطراف ذات العالقة مطالبات تأمين بمبلغ نتج عن التعام

ومصاريف مدفوعة من قبل شركة التأمين العربية عن الشركة بمبلغ  ريال لشركة التأمين األردنية. 2,799وعمليات إعادة تأمين بمبلغ 

 ريال )مساهم(.  16,096
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 فيها وفيها مصلحة للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي شخص ذي وجود أع (10
 
مال أو عقود كانت الشركة طرفا

 عالقة بأي منهما:

 فيها وفيها مصلحة للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة بأ
ً
ي تقر الشركة بعدم وجود أعمال أو عقود كانت الشركة طرفا

علما أن هذه الوثائق صدرت ضمن  سعودي،   ريال  7,119  للمدير املالي حسين الراشد بقيمة -مدتها سنة  -يقة تأمين مركبات وث بإستثناءمنهما. 

  .نشاط الشركة املعتاد
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 مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه: (11

 أوال: مجلس اإلدارة: 

ة، وقد تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة غيا يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة  أعضاء بما فيهم رئيس مجلس اإلدار 

 من تاريخ  28/12/2016هـ  املوافق 29/03/1438العادية التي ُعقدت بتاريخ 
ً
وذلك للدورة الرابعة املمتدة لفأاة ثالث سنوات ميالدية اعتبارا

 ت الأااكمي في إنتخاب األعضاء. ، وقد إتبعت الشركة إسلوب التصويم31/12/2019م  حتى تاريخ 01/01/2017

بتعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء  -م09/03/2017هـ املوافق 10/06/1438كما وقرر  أعضاء املجلس بتاريخ  

 اللجان املنبثقة . 

 للنظام األساس ي للشركة واألنظمة واللوائح الص
ً
ادرة عن كافة الجهات الرقابية في اململكة بما فيها يمارس مجلس اإلدارة مهامه ومسؤولياته وفقا

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، والئحة نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، و 

جعة  أدلة السياسات واإلجراءات التي من شأنها ضمان ، كما يقوم مجلس اإلدارة بإعداد ومراواللوائح الداخلية للشركة حوكمة شركات التأمين

ق هذه إلأزام الشركة باألنظمة واللوائح الصادرة عن كافة الجهات الرقابية املنظمة لعمل الشركة، وتعمل الشركة على تدريب املوظفين على تطبي

  األدلة.

 اتهم: وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبر  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  و (أ )

العضوية  اإلسم م

في 

 اللجان

  املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

الخبرا 

 ت

عبدالعزيز  1

بن 

عبدالهادي 

الجضعي 

 القحطاني

لجنة 

الترشيحا

ت 

 واملكافآت

لجنة الأاشيحات  ووعض رئيس مجلس اإلدارة -

 .شركة التأمين العربية التعاونيةفي  واملكافآت

 :الشركات التاليةفي  مجلس اإلدارةوعضو  رئيس -

مجموعة أبناء عبد الهادي عبدهللا القحطاني 

 القابضة

شركة عبدالهادي عبدهللا وشركاه للخدمات البحرية 

 والبأاولية

وشركة عبدالهادي عبدهللا القحطاني وأوالده 

 املحدودة لصناعة املرطبات

 .شركة املها للتجارة واملقاوالت

 حدودة.الشركة الخليجية لصناعة امللح امل

 شركة القحطاني فيسك. 

 شركة مجموعة شبكة األعمال الخليجية. 

درجة  عضو مجلس إدارة في شركة أرباح املالية.

البكالوريوس في 

إدارة األعمال من 

جامعة بورتالند 

أوريجون في 

الواليات املتحدة 

 األمريكية

خباة في 

مجاالت 

الخدمات 

البحرية 

والبأاولية، 

واألعمال 

الكهربائية 

االتصاالت، و 

والصناعات 

الغذائية، 

واملقاوالت، 

والخدمات 

البيئية، 

والتعدين، 

والخدمات 

 املالية

أحمد بن  2

سليمان 

 الجاسر

لجنة 

 املراجعة

 الوطني التنمية صندوق  - املحافظ وكيل -

 السعودي البايد مؤسسة ادارة مجلس عضو -

و  عبدالعزيز امللك مؤسسة املراجعة لجنة عضو -

   البداعوا للموهبة رجاله

 املراجعة لجنة ورئيس اإلدارة مجلس رئيس نائب -

  التعاونية العربية التأمين شركة في

 وامللكية الجريء املال رأس ةلجمعي التنفيذي الرئيس -

 الخاصة. 

 املالية كسب لشركة نتدبامل العضو  -

ال هيئة في املالية السوق  مؤسسات على اإلشراف عام مدير -

 املالية سوق 

 املالية. سامبا مجموعة في أول  مساعد عام مدير -

البكالوريوس  -

في اإلدارة 

الصناعية من 

جامعة امللك 

فهد للبأاول 

 واملعادن.

القطاع اة في خب

املصرفي 

واالستثماري 

واملالي وإدارة 

الشركات. خباة 

في إدارة 
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 شركة في اإلدارة مجلس عضو -

  للمكتبات معطي أبو سعد

لتقنية العرب بحر شركة في اإلدارة مجلس عضو -

  املعلومات 

 

شهادة في  -  -

 اإلدارة

التنفيذية من 

جامعة 

انسياد في 

 فرنسا

الشركات 

اإلستثمارية 

وتطوير 

االعمال 

واالسأااتيجيا

ت وإدارة 

املخاطر 

 واملراجعة

عبدالعزيز  3

بن صالح 

 العمير

اللجنة 

 التنفيذية.

إدارة لجنة 

 املخاطر.

لجنة 

الترشيحا

ت 

 واملكافآت.

لجنة 

 اإلستثمار

مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الأاشيحات  عضو -

واملكافآت وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة 

في شركة التأمين  ولجنة اإلستثمار  املخاطر 

 العربية التعاونية. 

الرئيس التنفيذي في شركة وصل لالستثمارات  -

 التجارية

 . عضو مجلس اإلدارة في شركة مكين كابيتال -

للجنة التنفيذية عضو في مجلس اإلدارة وعضو ا -

 ولجنة املخاطر في  شركة بداية لتمويل املنازل. 

 عضو مجلس اإلدارة في شركة صندوق اإلبداع.  -

  عضو مجلس اإلدارة في شركة مفاهيم الطعام. -

التسويق  -الرئيس اإلقليمي للمنطقة الوسطى والشرقية -

 .في شركة الراجحي املاليةللمؤسسات وكبار العمالء 

ناديق األسهم الخاصة في شركة الراجحي ص –نائب الرئيس  -

 املالية.

 ومسؤول العالقات مع املستثمرين في بنك أر كابيتا البحرين -

درجة 

بكالوريوس في 

إدارة األعمال من 

جامعة وبستيا 

في جنيف في 

 سويسرا

خباة في مجال 

الخدمات 

البنكية 

 واملالية.

عبدالرحم 4

ن بن محمد 

 العنقري 

لجنة إدارة 

 املخاطر

مجلس اإلدارة ولجنة إدارة املخاطر في  عضو -

 شركة التأمين العربية التعاونية. 

مؤسسة أوناس للمقاوالت  -املدير التنفيذي  -

 واالستشارات الفنية

 رئيس لجنة تطوير النقل العام بمنطقة مكة املكرمة -

 عضو مجلس منطقة مكة املكرمة ممثال لوزارة النقل -

 زارة املواصالت.عضو اللجنة املركزية لتطوير أعمال و  -

نائب رئيس لجنة تخصيص الطرق السريعة في اململكة  -

 بالتعاون مع البنك الدولي.

رئيس لجنة تطوير شبكة الخطوط الحديدية في اململكة  -

 بالتعاون مع البنك الدولي.

 مستشار ملجلس إدارة املؤسسة العامة للخطوط الحديدية -

 مستشار وزير النـقل. -

 أوناسالرئيس التنفيذي في شركة  -

دكتوارة في  -

التصميم 

العمراني و 

التخطيط 

 –الحضري 

جامعة أدنباة 

اململكة  –

 املتحدة.

ماجستيا في  -

التصميم 

 –العمراني

جامعة نيو 

 -ساوث ويلز

 –سيدنى 

 اسأااليا.

بكالوريوس  -

الهندسة 

–املعمارية

جـامعة امللك 

 سعود

في  خباة 

مجاالت 

الهندسة 

 والتخطيط

 .والنقل

غسان  5

إبراهيم 

فارس 

 عقيل

اللجنة 

 التنفيذية.

لجنة إدارة 

 املخاطر.

لجنة 

 اإلستثمار

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية  -

في شركة ولجنة اإلستثمار ولجنة إدارة املخاطر 

 التأمين العربية التعاونية.

 عضو مجلس اإلدارة في بنك القاهرة في َعمان.  -

الرئيس التنفيذي لللشركة العربية للتموين  -

 والتجارة. 

 عضو مجلس اإلدارة في إسأاا الصناعية.  -

عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للمساندة  -

مدير التدقيق واالستشارات املالية في شركة آرثر أندرسن  -

 وشركاهم.

 املدير املالي في الشركة العربية للتموين والتجارة. -

 لعربية للتموين والتجارة.نائب الرئيس التنفيذي في الشركة ا -

درجة  -

املاجستيا في 

إدارة األعمال 

من جامعة 

ثندر بياد في 

أريزونا في 

الواليات 

املتحدة 

خباة في 

مجاالت 

مات الخد

املالية، 

والخدمات 

البنكية، 

والصناعة، 

والتجارة، 
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 األرضية في الطياان. 

 

 األمريكية.

درجة  -

البكالوريوس 

في املحاسبة 

من الجامعة 

األردنية في 

 عمان األردن

شهادة  -

محاسب 

قانوني معتمد 

الواليات  في

املتحدة 

 األمريكية

 واالستثمار

عثمان  6

)محمد 

علي( 

 عثمان بدير

اللجنة 

 التنفيذية.

لجنة 

 اإلستثمار.

 ةعضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذي -

 شركة التأمين العربية التعاونية.  في واإلستثمار

 رئيس مجلس اإلدارة في شركة التأمين األردنية. -

 عضو لجنة اإلستثمارات في شركة التأمين األردنية.  -

عضو مجلس اإلدارة في الشركة املأاابطة في  -

 األردن.  –اإلستثمار 

 –عضو مجلس اإلدارة في شركة آسيا للتأمين  -

 العراق  –كردستان 

 عضو مجلس اإلداة في شركة الكهرباء األردنية.  -

نفط عضو مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية إلنتاج ال -

 والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي في األردن

البكالوريوس  -

في إدارة األعمال 

من جامعة 

تنس ي في 

الواليات 

املتحدة 

 األمريكية.

البكالوريوس  -

في الهندسة 

املدنية من 

جامعة تنس ي 

في الواليات 

املتحدة 

 األمريكية

خباة في مجاالت 

التأمين 

والصناعة 

والتعدين 

واالستثمار 

باء والكهر 

والوساطة 

 واالستثمار.

 

منير بطرس  7

 معشر

اللجنة 

 التنفيذية.

لجنة 

الترشيحا

ت 

 واملكافآت.

 

اللجنة التنفيذية  رئيسو عضو مجلس اإلدارة  -

وعضو لجنة الأاشيحات واملكافآت  في شركة 

 التأمين العربية التعاونية.

مدير إدارة أعمال التأمين في  –نائب رئيس أول  -

 األردن  –البنك العربي 

لجنة التدقيق  في رئيس و مجلس إدارة رئيس  -

 األردن. –شركة التأمين العربية 

لجنة التدقيق  في رئيس عضو مجلس إدارة و  -

 .ُعمان –فالكون شركة التأمين العربية 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في  -

 طوط البحرية األردنية . األردن. شركة الخ

 –رئيس مجلس اإلدارة في شركة النسر العربي للتأمين  -

 األردن.

 عضو مجلس اإلدارة في شركة التأمين العربية في لبنان. -

 الرئيس التنفيذي في الشركة العربية في لبنان. -

-  

البكالوريوس   -

في املحاسبة من 

جامعة عمان 

 األهلية في األردن

ودبلوم في  -

التأمين من معهد 

التأمين القانوني 

اململكة -في لندن 

 املتحدة.

خباة في 

مجاالت 

 التأمين

 .واالدارة

 

 : م2019ديسمبر  31تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضاءه خالل السنة املالية املنتهية في  (ب )
 

 عن: تصنيف العضوية املنصب إسم العضو م
 
 ممثال

 - مستقل رئيس مجلس اإلدارة قحطانيعبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي ال 1

 - مستقل نائب رئيس املجلس أحمد بن سليمان الجاسر 2

 - مستقل عضو مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن صالح العمير 3

 - مستقل عضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن بن محمد العنقري  4
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 السعودية -تموين والتجارة الشركة العربية لل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة غسان إبراهيم عقيل 5

شركة التأمين األردنية م.ع.م غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عثمان )محمد علي( عثمان بدير 6
 

 )األردن(

)شركة قابضة(الشركة العربية ش.م.ل  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة منير بطرس إبراهيم معشر 7
)لبنان( 

 

 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مجلس إدارة الشركة التي يكون عضو سماء الشركات داخل اململكة أو خارجها أ (ج )
 
عضوا

 :مديريها

 م

 إسم العضو

 يكون  التي الشركات أسماء

  اإلدارة مجلس عضو
 
 عضوا

 أو الحالية إداراتها مجالس في

 مديريها من

 داخل

 /اململكة

 خارج

 اململكة

 القانوني الكيان

 /مدرجة مساهمة(

 غير مساهمة

 ذات /درجةم

 محدودة مسؤولية

......( 

 التي الشركات أسماء

 مجلس عضو يكون 

  اإلدارة
 
 في عضوا

 إداراتها مجالس

 مديريها من أو السابقة

 /اململكة داخل

 اململكة خارج

 القانوني الكيان

 مساهمة(

 /مدرجة

 غير مساهمة

 ذات /مدرجة

 مسؤولية

 ....(محدودة

عبدالعزيز بن  1

عبدالهادي الجضعي 

 حطانيالق

 شركة التأمين العربية التعاونية.

مجموعة أبناء عبد الهادي عبدهللا 

 القحطاني القابضة

شركة عبدالهادي عبدهللا وشركاه 

 للخدمات البحرية والبأاولية

شركة عبدالهادي عبدهللا القحطاني 

 وأوالده املحدودة لصناعة املرطبات

 شركة املها للتجارة واملقاوالت.

 لصناعة امللح ا.الشركة الخليجية 

 شركة القحطاني فيسك.

شركة مجموعة شبكة األعمال 

 الخليجية.

كة
مل
امل
ل 

خ
دا

 

 

 مساهمة مدرجة

 مساهمة غيا مدرجة.

 

 ذات مسؤولية محدودة.

 

 ذات مسؤولية محدودة.

 

 

 ذات مسؤولية محدودة.

 مساهمة غيا مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة.

 ذات مسؤولية محدودة.

 مساهمة غيا مدرجة. داخل اململكة شركة أرباح املالية

أحمد بن سليمان  2 2

 الجاسر

 شركة التأمين العربية التعاونية

 .شركة أبو معطي للمكتبات

 شركة بحر العرب

داخل 

 اململكة

 مساهمة مدرجة 

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 كسب املالية  

 مجموعة سامبا املالية

 مساهمة غيا مدرجة داخل اململكة

 جةمساهمة مدر 

عبدالعزيز بن صالح  3

 العميا.

 شركة التأمين العربية التعاونية

 شركة وصل لالستثمارات التجارية

 شركة مكين كابيتال.

 شركة بداية لتمويل املنازل.

 شركة مفاهيم الطعام.

 شركة صندوق اإلبداع

كة
مل
امل
ل 

خ
دا

 

 

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة.

 مساهمة غيا مدرجة

 جةمساهمة غيا مدر 

 ذات مسؤولية محدودة.

 ذات مسؤولية محدودة.

 

  

عبدالرحمن بن محمد  4

 العنقري 

 شركة التأمين العربية التعاونية

مؤسسة أوناس للمقاوالت 

 واالستشارات الفنية

داخل 

 اململكة

 

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة.

   

غسان إبراهيم فارس  5

 عقيل

  مجموعة أسأاا الصناعية

 القابضةشركة فيتل 

 شركة التأمين العربية التعاونية

 الشركة الوطنية للمساندة األرضية

 بنك القاهرة عمان

 شركة التنمية لصناعة الحديد

 أوديشيا كابتل  

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 اململكة خارج 

 اململكة خارج 

 اململكة خارج 

 مدرجة ة ممساه

 ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة 

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة

  ذات مسؤولية محدودة

مدير التدقيق واالستشارات 

املالية في شركة آرثر أندرسن 

 وشركاهم.

ملدير املالي في الشركة العربية ا

 للتموين والتجارة.

يذي في نائب الرئيس التنف

الشركة العربية للتموين 

 خارج اململكة

 

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 تضامنية

 

 

 ذات مسؤولية محدودة.

 ذات مسؤولية محدودة.
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 .والتجارة  مساهمة مغلقة داخل اململكة أسأاا الغذاء

عثمان )محمد علي(  6

 عثمان بدير

 شركة التأمين العربية التعاونية

 شركة التأمين األردنية

 شركة الكهرباء األردنية

 للإلستثمارالشركة املأاابطة 

 شركة آسيا للتأمين

 داخل اململكة

 خارج اململكة.

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 مساهمة مدرجة

 عامةمساهمة 

 عامةمساهمة 

 خاصةمساهمة 

 مساهمة 

الشركة الوطنية إلنتاج النفط 

والطاقة الكهربائية من 

 الصخر الزيتي

 خارج اململكة.

 

 مساهمة مدرجة

 

 شركة التأمين العربية التعاونية معشر منيا بطرس 7

 شركة التأمين العربية األردن

 ُعمان-شركة التأمين العربية فالكون 

 شركة الخطوط البحرية األردن

 املجموعة األردنية للوكاالت البحرية

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 مساهمة مدرجة

 عامةمساهمة 

 عامةمة مساه

 مساهمة عامة

 ذات مسؤولية محدودة

شركة النسر العربي للتأمين 

 األردن. –

 لبنان -شركة التأمين العربية 

 خارج اململكة.

 

 مساهمة عامة

 

 
 
 

 :م31/12/2019عدد وسجل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية في  (د )

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

20/03/2019 

 ع الثانياإلجتما

27/06/2019 

 اإلجتماع الثالث

17/09/2019 

 اإلجتماع الرابع

22/12/2019 

 حضر حضر حضر حضر عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني 1

 حضر حضر حضر حضر أحمد بن سليمان الجاسر 2

 حضر حضر حضر حضر عبدالعزيز بن صالح العمير 3

 حضر حضر   حضر حضر عبدالرحمن بن محمد العنقري  4

 حضر حضر حضر حضر غسان إبراهيم عقيل 5

 حضر حضر حضر حضر عثمان )محمد علي( عثمان بدير 6

 حضر حضر حضر حضر منير بطرس إبراهيم معشر 7

 
عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية له عالقة  (ه )

 :بالشركة

التوجد أي عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية له 

 .عالقة بالشركة
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 ثانيا: لجان مجلس اإلدارة: 

 ألحكام نظام الشركات والئحة حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق املالية والئحة حوكمة شرك
ً
ات التأمين والنظام األساس للشركة، تطبيقا

، وذلك ملساعدة مجلس تم تشكيل لجان تابعة للمجلس اإلدارة من أعضاء مجلس اإلدارة ومن غيا أعضاء مجلس اإلدارة وإقرار لوائح عملها

 إدارة الشركة في إدارة الشركة بفعالية عالية وكفاءة تامة. 

 ارج مجلس اإلدارة  ومؤهالتهم وخبراتهمالوظائف الحالية والسابقة ألعضاء اللجان من خ -1

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م

العضو املنتدب لشركة بحور       - سعود بن محمد السبهان 1

م حتى 2005الدولية لالستثمار)من

 االن(.

عضو مجالس إدارة ولجان تابعة      -

 للعديد من الشركات. 

ين ائتمان في مسؤول تأم     -

برنامج الصادرات السعودية 

بالصندوق السعودي للتنمية 

 م(.2005م الى  2000)من 

مدير مشاريع بقسم االئتمان      -

في صندوق التنمية الصناعية 

  م(2000حتى  1996السعودي )من 

درجة املاجستيا في إدارة      -

االعمال في تخصصين، 

املالية الدولية و كذلك 

ال من الجامعة ريادة االعم

االمريكية بواشنطن دي 

 س ي.

درجة البكالوريوس في       -

تخصص املالية من جامعة 

 امللك فهد للبأاول واملعادن.

مجاالت الخبا في 

املالية، التمويل 

والتأمين عليه، 

 اإلدارة واالستثمار. 

  

عضو لجنة املراجعة في شركة التأمين  - علي بن عبدهللا الحربي 2

 تعاونية.العربية ال

نائب الرئيس لقطاع مالية الشركات  -

 في شركة اإلتصاالت السعودية

 

عضو هيئة تدريس في معهد اإلدارة  -

 العامة

مدير مالي في مجموعة العبيكان  -

 اإلستثمارية

املدير العام للرقابة املالية في  -

 شركة اإلتصاالت السعودية.

عضو لجنة املراجعة في شركة  -

شركة الحلول املتقدمة التابعة ل

 اإلتصاالت السعودية.

عضو مجلس إدارة في شركة  -

 الكابالت البحرية العربية.

الرئيس التنفيذي املكلف في  -

الشركة الوطنية السعودية للنقل 

 البحري 

املدير املالي في الشركة الوطنية  -

 السعودية للنقل البحري 

بكالوريوس محاسبة من 

 جامعة امللك سعود.

ماجستيا محاسبة من جامعة 

 الواليات املتحدة. –رادو كلو 

محاسب عام معتمد من الهيئة 

 السعودية للمحاسبين.

مدير مالي معتمد من معهد 

املحاسبين اإلداريين في الواليات 

 املتحدة.

محاسب إداري معتمدة من 

معهد املحاسبيين اإلداريين في 

 الواليات املتحدة األمريكية.

مدقق داخلي معتمد من معهد 

يين في املراجعين الخارج

 الواليات املتحدة األمريكية.

في املجاالت الخباة 

املحاسبية واملالية 

 واملراجعة.

 الوظائف الحالية والسابقة ألعضاء اللجان من داخل مجلس اإلدارة  ومؤهالتهم وخبراتهم:  -2

تهم وخبااتهم كما وردت في صفحة رقم ) السيا الذاتية ألعضاء اللجان من داخل مجلس اإلدارة واملتضمنة وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهال

 .(23( إلى صفحة رقم )19
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 لجنة املراجعة:  (أ )

م ملدة ثالث 01/01/2017تشكيل لجنة املراجعة واملوافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت في تم ( 1 –)أ 

، وكما وافقت الجمعية على الئحة عمل م2017-06-04هـ املوافق  1438-09-09بتاريخ ملنعقدة في إجتماع الجمعية العامة العادية ا سنوات ميالدية

 ألحكام الئحة حوكمة الشركات املحدثة، و 
 
تتمثل مهام لجنة املراجعة وفق مانص عليه نظام الشركات و الئحة حوكمة الشركات لجنة املراجعة تطبيقا

والئحة عمل  لصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي باإلضافة إلى الئحة حوكمة الشركة الداخليةوالئحة لجان املراجعة في شركات التأمين ا

 ومنها على سبيل املثال ال الحصر مايلي: لجنة املراجعة

 ها مجلس اإلدارةاإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدة فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات التي حددها ل 

 .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأ ها وتوصياتها في شأنه 

 .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها 

 ى عند التوصية بالتعيين التأكد من إستقالليتهم.التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املراجعيين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم، ويراع 

 .متابعة أعمال املحاسبيين القانونيين، وإعتماد أي عمل خارج نظاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة 

 .دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها 

 انوني على القوائم املالية ومتابعة ماتم في شأنها.دراسة ملحوظات املحاسب الق 

 .دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها 

 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها 

 أعضاء لجنة املراجعة:( أسماء  2 - أ)

 صفة العضوية في مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 مستقل رئيس اللجنة أحمد بن سليمان الجاسر 1

 من خارج مجلس اإلدارة عضو اللجنة سعود بن محمد السبهان 2

 من خارج مجلس اإلدارة عضو اللجنة علي بن عبدهللا الحربي 3

 

 :م2019( عدد وسجل حضور إجتماعات لجنة املراجعة خالل عام 3 - أ)

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

 م04/03/2019

 اإلجتماع الثاني

30/04/2019l 

 اإلجتماع الثالث

23/07/2019 

 اإلجتماع الرابع

28/10/2019 

 حضر حضر حضر حضر أحمد الجاسر 1

 Confernaceحضر حضر حضر حضر سعود السبهان 2

call 

 - - حضر حضر علي الحربي 3
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 : فآتلجنة الترشيحات واملكا (ب )

الترشيحات واملكافآت بقرار من مجلس اإلدارة، وكما تم إعتماد الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت في إجتماع ( تم تشكيل لجنة 1 - ب)

م، و تتمثل مهام لجنة 2017-06-04هـ املوافق  1438-09-09الجمعية العامة العادية في إجتماع الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 

يحات وفق ماتنص عليه األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة والئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت ، ومنها على سبيل املثال ال الترش

 الحصر مايلي:

  للسياسات واملعاييا املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته 
ً
التوصية ملجلس اإلدارة بالأاشيح لعضوية املجلس، وفقا

 ريمة مخلة بالشرف واألمانة.بج

  املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة

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

 ارة، ورفع التوصيات في شأن التغيياات التي يمكن إجراؤها.مراجعة هيكل مجلس اإلد 

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

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

 خرة.شركة أ

  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذيين ومراجعتها، ويراعى عند وضع تلك السياسات

 إستخدام معاييا ترتبط باألداء.

  .التوصية للمجلس حول املسائل املتعلقة بالأاشيحات واملكافآت 

 

 ( أسماء أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت. 2-)ب

 صفة العضوية في مجلس اإلدارة املنصب العضوإسم  م

 مستقل رئيس اللجنة عبدالعزيز بن صالح العمير 1

 مستقل عضو اللجنة عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني 2

 غير تنفيذي عضو اللجنة منير بطرس معشر 3

 

 :م2019خالل عام  واملكافآت ( عدد وسجل حضور إجتماعات لجنة الترشيحات3-)ب 

 اإلجتماع األول  م العضوإس م

20/03/2019 

 اإلجتماع الثاني

22/05/2019 

 اإلجتماع الثالث

22/10/2019 

 حضر حضر حضر عبدالعزيز بن صالح العمير 1

 حضر حضر حضر عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني 2

 حضر حضر حضر منير بطرس معشر 3
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 اللجنة التنفيذية:  (ج )

فيذية بقرار من مجلس اإلدارة، و مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي أو يضعها تم تشكيل اللجنة التن(   1 -)ج

عاون مجلس اإلدارة أو األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة ، تباشر اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تقررها املؤسسة أو املجلس، وت

و املدير العام في حدود السلطات املقررة لها. هذا وتقوم اللجنة التنفيذية بتقدم التوصيات إلى مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية العضو املنتدب أ

حول مختلف املوضوعات مثل الخطط اإلستراتيجية وخطط العمل. ويقوم مجلس اإلدارة بتفويض اللجنة التنفيذية للقيام بمهامه في بعض 

 .الحاالت

 . التنفيذية اللجنةأسماء أعضاء ( 2 -)ج

 صفة العضوية في مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 غير تنفيذي رئيس اللجنة منير بطرس معشر 1

 غير تنفيذي عضو اللجنة غسان إبراهيم عقيل 2

 مستقل عضو اللجنة عبدالعزيز صالح العمير 3

 غير تنفيذي عضو اللجنة عثمان محمد علي بدير 4

 

 :م2019ماعات اللجنة التنفيذية خالل عام ( عدد وسجل حضور إجت3-)ج

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

17/01/2019 

 اإلجتماع الثاني

19/03/2019 

 اإلجتماع الثالث

27/06/2019 

 اإلجتماع الرابع

17/09/2019 

 اإلجتماع الخامس

22/10/2019 

 سادس اإلجتماع ال

22/12/2019 

 ضر ح حضر  حضر  حضر  حضر حضر  منير بطرس معشر 1

 حضر  حضر حضر  حضر  حضر  حضر  غسان إبراهيم عقيل 2

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  عبدالعزيز صالح العمير 3

 حضر  حضر  حضر حضر  حضر  حضر  عثمان محمد علي بدير 4

 

 لجنة اإلستثمار:  (د )

التأكد من مطابقتها مع أحكام اللوائح واألنظمة الصادرة تتلخص مهام لجنة اإلستثمار بوضع الخطط اإلستراتيجية إلستثمارات الشركة و ( 1 -)د

عن الجهات الرقابية ومنها الئحة اإلستثمار الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وصياغة وإعداد سياسة اإلستثمار ومراجعة أدائها 

 .حديد أهداف اإلستثمار ووضع الخطط الالزمة لذلكوتنفيذها بصورة سنوية، كما تقوم لجنة اإلستثمار بمراقبة أداء إستثمارات الشركة وت
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 ( أسماء أعضاء لجنة اإلستثمار: 2-)د

 صفة العضوية في مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 غير تنفيذي عضو اللجنة عثمان محمد علي بدير 1

 غير تنفيذي عضو اللجنة غسان إبراهيم عقيل 2

 تقلمس عضو اللجنة عبدالعزيز صالح العمير 3

 م2019( عدد وسجل حضور إجتماعات لجنة اإلستثمار خالل عام 3-)د

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

10/04/2019 

 اإلجتماع الثاني

27/06/2019 

 اإلجتماع الثالث

 م2019/ 09/ 17

 اإلجتماع الرابع

22 /10  /2019 

 حضر لم يحضر حضر حضر عثمان محمد علي بدير 1

 حضر حضر حضر حضر غسان إبراهيم عقيل 2

 حضر حضر حضر حضر عبدالعزيز صالح العمير 3

 

 لجنة إدارة املخاطر: (ه )

تتلخص مهام لجنة املخاطر في مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في عملية تحديد املخاطر التي تتعرض لها الشركة والحد منها ( 1-)ه

ة للشركة إضافة إلى العمل على تصميم إستراتيجية شاملة إلدارة املخاطر ومتابعة ومراقبتها بإستمرار واملحافظة على مستوى مقبول من املخاطر 

ليته تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة، وكما تقوم باإلشراف على نظام إدارة املخاطر وتقييم فعا

 .املخاطروتقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة 

 ( أسماء أعضاء لجنة إدارة املخاطر: 2 -)ه

 صفة العضوية في مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 مستقل عضو اللجنة عبدالرحمن محمد العنقري  1

 غير تنفيذي عضو اللجنة غسان إبراهيم عقيل 2

 مستقل عضو اللجنة عبدالعزيز صالح العمير 3

 م2019لجنة إدارة املخاطر خالل عام  ( عدد وسجل حضور إجتماعات3 –)ه  

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

 م11/04/2019

 اإلجتماع الثاني

 م27/06/2019

 اإلجتماع الثالث

 م01/07/2019

 اإلجتماع الرابع

 م2019/  12/ 22

 حضر حضر حضر حضر عبدالرحمن محمد العنقري  1

 حضر حضر حضر حضر غسان إبراهيم عقيل 2

 حضر حضر حضر حضر ح العميرعبدالعزيز صال 3
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 :أسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية  و وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم  (12

 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م

 املدير العام في شركة التأمين العربية التعاونية. - عمار محمد هاني حلواني 1

 

ف في شركة املدير العام املكل

 التأمين العربية التعاونية.

املالية في  –نائب املدير العام 

 شركة التأمين العربية التعاونية.

عمل في مجال تدقيق الحسابات 

في الواليات املتحدة األمريكية 

 واململكة األردنية الهاشمية

درجة املاجيستيا في إدارة 

األعمال من الواليات املتحدة 

 األمريكية

الوريوس في درجة البك

املحاسبة من الواليات املتحدة 

 األمريكية

شهادة محاسب قانوني معتمد 

من جمعية املحاسبين 

القانونيين في الواليات املتحدة 

 األمريكية

وشهادة محلل مالي معتمد في 

 الواليات املتحدة األمريكية

الخباة في مجاالت 

الخدمات املالية 

 والتأمين

ب املدير العام في شركة التأمين العربية نائ - زياد بن محمد الربيش 2

 التعاونية

 أمين سر مجلس اإلدارة -

 

مدير إدارة اإللأزام في شركة 

 التأمين العربية التعاونية.

مدير اإلدارة القانونية وشؤون 

املساهمين في شركة التأمين 

 العربية التعاونية.

مستشار قانوني ورئيس فريق 

التأمين في صندوق التنمية 

 ية السعوديالصناع

 .محامي ومستشار قانوني

 

دبلوم عالي في القانون التجاري 

وقانون التأمين من جامعة 

 سوانزي في اململكة املتحدة.

ودرجة البكالوريوس في القانون 

 من الجامعة األردنية

دبلوم عالي القانون من 

بورنموث بيزنس سكول 

انأاناشيونال في اململكة 

 .املتحدة

 لتأمينشهادات متخصصة في ا

الخباة في مجاالت 

القانون التجاري 

 والصناعة والتأمين

 واملالية

 املوارد البشرية والشؤون اإلدارية.مدير إدارة  عادل بن صالح الفرج 3

 

الشركة  –مدير املوارد البشرية 

 الكيميائية السعودية.

 

درجة البكالوريس من جامعة 

 امللك سعود

شهادات مهنية دولية 

املوارد  متخصصة في مجال

 البشرية.

الخباة العملية 

بجميع أدوار  واملهنية 

املوارد  ومهام إدارة

البشرية في مجال 

التأمين والصناعات 

البأاوكيميائية 

 والخدمات الصحية.

 شركة التأمين العربية التعاونية –املدير املالي  حسين عبداملحسن الراشد 4

 

الشركة   -* املدير املالي التنفيذي 

 للتأمين التعاوني األهلية

الشركة   -* مدير ادارة املحاسبة 

 األهلية للتأمين التعاوني

األهلية للتأمين  -* رئيس حسابات 

 التعاوني

 –* محاسب املركز الرئيس ي 

 الشركة العاملية للتأمين التعاوني

 ارنست و يونغ –* مساعد مدقق 

 

درجة املاجستيا في محاسبة 

 ةمن الواليات املتحدة األمريكي

درجة البكالوريوس في 

حاسبة من جامعة امللك امل

 فيصل

 

 شهادة أساسيات التأمين

الخباة في مجاالت 

 املالية

 املحاسبةو 

 التأمينو 

 والتدقيق
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واعادة تأمين في شركة التأمين  مدير اإلدارة الفنية خالد جاد حوا 4

 العربية التعاونية

رئيس دوائر الحسابات الفنية في 

 أمين العربية شركة اعادة الت

 

 بكالوريوس في ادارة األعمال

 ماجستيا في ادارة األعمال

 ماجستيا في الصحة العامة

دورات تخصص متقدمة في 

 مجال التأمين واعادة تأمين

 تالخباة في مجاال 

 واعادة تأمين التأمين

 

مدير مطالبات السيارات والتأمين  مدير إدارة املطالبات  سعود بن أحمد املانع 5

ى، ومدير املنطقة الوسط –ام الع

إدارة مقدمي الخدمات، ومدير 

اإللأزام والجودة في شركة 

 التعاونية للتأمين.

ومدير املطالبات )التأمين العام، 

السيارات والطبي( في شركة أليانز 

السعودي الفرنس ي. مدير إدارة 

املطالبات )التأمين العام، 

السيارات والطبي( في الشركة 

 مين التعاونيالعاملية للتأ

دبلوم في التأمين من معهد 

التأمين القانوني في لندن في 

اململكة املتحدة. دبلوم في 

معالجة املطالبات من معهد 

التأمين القانوني في لندن في 

 اململكة املتحدة.

بكالوريوس في العلوم الزراعية 

 من جامعة امللك سعود.

الخباة في مجال 

 التأمين.
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أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في وصف ألي مصلحة و  (13

أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة واى تغيير فى تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية 

 : م2019

 أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهمأ( -13)

 املصلحة ٍإسم من تعود له م
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير
 أدوات الدين األسهم أدوات الدين األسهم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 29150 ال يوجد 29150 عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني 1

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 662 ال يوجد 662 أحمد بن سليمان الجاسر 2

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 662 ال يوجد 662 عبدالعزيز بن صالح العمير 3

 ال يوجد ال يوجد دال يوج ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر

 -%85 5625- ال يوجد 1000 ال يوجد 6625 عبدالرحمن بن محمد العنقري  4

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 3312 ال يوجد 3312 غسان ابراهيم عقيل 5

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد دال يوج ال يوجد الزوجة واألوالد القصر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد عثمان محمد علي بدير 6

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد منير بطرس معشر 7

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد والد القصرالزوجة واأل 

 كبار التنفيذيين وأقربائهم ب( -13)

 ٍإسم من تعود له املصلحة م
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير
 أدوات الدين األسهم أدوات الدين األسهم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجدال  ال يوجد ال يوجد عمار محمد هاني حلواني 1

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد زياد بن محمد الربيش 2

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الح الفرجعادل بن ص 3

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد حسين بن عبداملحسن الراشد 4

 ال يوجد ال يوجد يوجد ال ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد خالد جاد حوا  5

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد سعود بن أحمد املانع  6

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  يوجدال الزوجة واألوالد القصر
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتنفيذيين (14

 أ( سياسة المكافآت: -14)

واإلدارة أعضاء اللجان  وم  سياسة املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة 02/08/2016بتاريخ الئحة الحوكمة الداخلية للشركة املعتمدة  تضمنت

 التنفيذية

 : أعضا
 
 -ء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنها :أوال

ملها املبدأ العام هو أن  تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع خباة العضو واختصاصاته واستقالليته واألعمال واملسؤوليات التي يقوم بها ويتح  -1

 هم.علىمناسبة وتحفيزهم واإلبقاء أعضاء املجلس، وأن تكون املكافآة كافية بشكل معقول إلستقطاب أعضاء مجلس ذوي خباة وكفاءة 

املادة  تكون املكافأة السنوية لرئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التى يقوم بها وكذلك املكافأة السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة حسب ما جاء في -2

 السابعة عشر من النظام األساس ي للشركة.

عن كل جلسه بما  علىضوره أجتماعات مجلس اإلدارة كبدل عن حضوره الفتعويض مادي مقابل ح علىيحق لكل عضو مجلس إدارة الحصول   -3

 يتماش ى مع ما جاء في املادة السابعة عشر من النظام األساس ي للشركة.

سعودي والذي يكون مقر إقامته خارج اململكة العربية السعودية تذكرة سفر ذهاب وعودة التدفع إدارة الشركة لعضو مجلس اإلدارة غيا   -4

مدينة الرياض أو املدينة التى يكون مقرر أن يكون فيها إجتماع مجلس اإلدارة أو اللجان، على أن  الىمن مقره  ىاألولالدرجة  على مباشر وبشكل 

 يصدر أمر األركاب من قبل الشركة.

من مقر إقامته  ىاألولبالدرجة  أما عضو مجلس اإلدارة السعودي والذي يكون مقر إقامته خارج مدينة الرياض فيتم إصدار تذكرة ذهاب وعودة  -5

مدينة الرياض أو املدينة التى يكون مقرر أن يكون فيها إجتماع مجلس اإلدارة أو اللجان، ويتم تعويضه عنها  الىداخل اململكة العربية السعودية 

.
ً
 نقدا

 من اليوم الذي يسبق موعد تتحمل الشركة مصاريف السكن والتنقل لعضو مجلس اإلدارة والذي مقر إقامته خارج مدينة الري  -6
ً
اض وذلك بدءا

 اإلجتماع املحدد وحتى موعد إنتهاء اإلجتماع.

على أعضاء مجلس اإلدارة تخصيص وقت كاف لإلضطالع بمسؤولياتهم، بما في ذلك التحضيا إلجتماعات املجلس واللجان، والحرص على   -7

 حضورها.

اسة وأقأااح برنامج املكافأت والتعويضات الخاص باملسؤولين التنفيذين بما في ذلك يقوم مجلس اإلدارة عبا لجنة الأاشيحات واملكافآت بدر   -8

 املدير العام.

ذين. يجب أن تفصح تقارير مجلس اإلدارة عن املكافأت والتعويضات وغياها من املبالغ املدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفي  -9

 املجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات

 اليجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند املكافآت في إجتماع الجمعية العامة.   -10

 

 

 : اإلدارة التفيذية :
 
 -ثانيا
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سبيل املثال  علىقهم لألهداف السنوية املوضوعة لهم، والتي تشمل : يكون تقييم أداء كبار التنفيذين )عالوة و/أو مكافأة( من خالل مدة تحقي -11

 ال الحصر:

 تحقيق الهدف الربحي. - أ

 إنجاز املشاريع األسأااتيجية املكلف بها. - ب

 تلبية كافة املتطلبات التنظيمية.  - ت

 التنفيذ الناجح للتدريب والتأهيل وخطط األحالل الوظيفي.  - ث

 تاج.تخفيض املصاريف بما يتناسب مع حجم اإلن - ج

 اإلنجازات األستثنائية خالل العام. - ح

رواتب كبار التنفيذين مع مؤشر ومستوة ما يطبق في   الشركات املنافسة، حتى لو أضطر األمر األستعانة بدراسات أو خباات تناسب تيجب أن   -12

 خارجية.

ي والذي هو جزء من عملية تحديد مستوة الزيادة حدة حول أدائهم الوظيف علىيتم مناقشة كبار التنفيذين في التقييم السنوي الخاص بهم كل  -13

 واملكافأة لكل مدير.

 نسبة من األرباح التشغيلية أو الدخل األجمالي لكل مدير من كبار التنفيذين. علىأساس املرتب األساس ي وليس  علىاملكافأة السنوية تحدد   -14

كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي  من ستةالمكافأت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة و ب( -14) 
 م2019خالل العام المالي  والمدير المالي

 من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي: ستةأوال: 

 م2019ديسبمر  31السنة املنتهية في 
 كبار التنفيذيين بما فيهم املدير العام واملدير املالي

 بالريال السعودي

 2,795,762 لرواتبا

 1,008,517 البدالت

 0.00 املكافأت السنوية

 159,287 تعويض نهاية الخدمة املستحق

 3,963,566 اإلجمالي:
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 ) بالريال السعودي(: مجلس اإلدارة: ثانيا
 املكافآت املتغيرة   املكافآت الثابتة
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: األعضاء املستقلين  
 
أوال  

د العزيز بن عبد الهادي عب 

 القحطاني 
- 

         

24,000  

         

12,000  

             

-    

             

-    

               

36,000  

             

-    
   114,000  

             

-    

             

-    
   114,000  

           

-    

                       

150,000  
- 

 - أحمد سليمان الجاسر  
         

24,000  

           

7,500  

             

-    

             

-    

               

31,500  

             

-    
   117,500  

             

-    

             

-    
   117,500  

           

-    

                       

149,000  
- 

 - يز بن صالح العميا عبد العز  
         

21,000  

         

40,500  

             

-    

             

-    

               

61,500  

             

-    
   136,000  

             

-    

             

-    
   136,000  

           

-    

                       

197,500  
- 

 - حمد العنقري عبد الرحمن م 
         

15,000  

           

6,000  

             

-    

             

-    

               

21,000  

             

-    
     89,000  

             

-    

             

-    
     89,000  

           

-    

                       

110,000  
- 

 - املجموع  
         

84,000  

         

66,000  

             

-    

             

-    

             

150,000  

             

-    
   456,500  

             

-    

             

-    
   456,500  

           

-    

                       

606,500  
- 

: األعضاء غير التنفيذيين )غير مست
ُ
قليين(ثانيا  

 - عثمان محمد علي بدير  
         

24,000  

         

25,500  

             

-    

             

-    

               

49,500  

             

-    
   101,500  

             

-    

             

-    
   101,500  

           

-    

                       

151,000  
- 

 - نيا بطرس معشر م 
         

24,000  

         

28,500  

             

-    

             

-    

               

52,500  

             

-    
   112,000  

             

-    

             

-    
   112,000  

           

-    

                       

164,500  
- 

 - ل غسان إبراهيم عقي 
         

21,000  

         

30,000  

             

-    

             

-    

               

51,000  

             

-    
   120,000  

             

-    

             

-    
   120,000  

           

-    

                       

171,000  
- 

 - املجموع  
         

69,000  

         

84,000  

             

-    

             

-    

             

153,000  

             

-    
   333,500  

             

-    

             

-    
   333,500  

           

-    

                       

486,500  
- 

 املجموع الكلي  
- 

       

153,000  

       

150,000  

            

-    

             

-    

         

303,000  

             

-      790,000  

             

-    

             

-       790,000  

        

-             1,093,000  - 

  م.2018 عن عام بدل الجلساتوجزء من  م2019*يشكل املبلغ املدفوع لبدل حضور جلسات اللجان عن العام املالي 

 ) بالريال السعودي( : أعضاء اللجان:ثالثا
 مكافآت أعضاء اللجان

 اللجان 
املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور  

 الجلسات( 
 املجموع   بدل حضور جلسات  

 أعضاء لجنة املراجعة

  10,000.00  0.00  10,000.00 سعود السبهان

  0.00  0.00  0.00 علي الحربي

  7,500.00  7,500.00  0.00 اسرأحمد سليمان الج

  17,500.00  7,500.00  10,000.00 املجموع

 أعضاء لجنة الترشيحات و املكافآت

  12,000.00  12,000.00  0.00 عبد العزيز بن عبد الهادي القحطاني
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  9,000.00  9,000.00  0.00 عبد العزيز بن صالح العميا

  10,500.00  10,500.00  0.00 منيا بطرس معشر

  31,500.00  31,500.00  0.00 املجموع

 أعضاء لجنة املخاطر

  9,000.00  9,000.00  0.00 عبد العزيز بن صالح العميا

  6,000.00  6,000.00  0.00 عبد الرحمن محمد العنقري 

  7,500.00  7,500.00  0.00 غسان إبراهيم عقيل

  22,500.00  22,500.00  0.00 املجموع

 ء اللجنة التنفيذيةأعضا

العمير صالح عبدالعزيز  0.00 13,500.00 13,500.00 

 18,000.00 18,000.00 0.00 عثمان محمد علي بدير

 18,000.00 18,000.00 0.00 منير بطرس معشر

 13,500.00 13,500.00 0.00 غسان إبراهيم عقيل

  63,000.00  63,000.00  0.00 املجموع

تاأعضاء لجنة اإلستثمار   

 عبد العزيز بن صالح العميا

 

9,000.00  9,000.00  

 عثمان محمد علي بدير

 

7,500.00  7,500.00  

 غسان إبراهيم عقيل

 

9,000.00  9,000.00  

  25,500.00  25,500.00  0.00 املجموع

  160,000.00  150,000.00  10,000.00 املجموع الكلي

 :
 
 تعويض.أو  أو مكافآة  تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أواليوجد أي ترتيبات أو إتفاق رابعا

 لجانه وأعضائه:  وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد الوسائل التي التي (15

 ك من خالل املؤشرات التالية: ويتم ذلتقوم لجنة التشريحات واملكافآت بتقييم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان بشكل سنوي، 

 اإلستقاللية والحيادية. (أ )

 التوازن الواضح في اإلبتعاد عن التضارب في املصالح. (ب )

التحضــــيا الــــدائم لإلجتماعــــات قبــــل الجلســــات وطــــرح اإلستفســــارات وطلــــب املعلومــــات اإلضــــافية إلســــتكمال وتوضــــيح املواضــــيع  (ج )

 كة.والتشاور مع الجهات ذات العالقة من املختصين في الشر 

 طرح األسئلة واإلستفسار عن املعلومات وطلب التوضيحات واملشاركة الفاعلة في جلسات املجلس. (د )

 املشاركة الفاعلة في اللجنة املعين فيها واملنبثقة عن املجلس. (ه )

 تقديم املقأاحات البناءة لتطوير نشاطات الشركة. (و )

 للمقأاحات.املعرفة اإلستشرافية باملستقبل وشرح األفكار وإستنباط النتائج  (ز )
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 :  م2019املدفوعات النظامية لعام  (16

 املدفوع املخصص البيان

  367,792                    -                        شركة السوق املالية السعودية ) تداول (

  842,344                  510,944              تكاليف اإلشراف والرقابة ملؤسسة النقد

  1,690,048               269,123              الضمان الصحي التعاونيأتعاب مجلس 

  5,630,838               4,635,813           الزكاة وضريبة الدخل

  737,034                  2,756,732           ضريبة إستقطاع

  9,268,057               8,172,612           املجموع

 م2019ات املالية املفروضة على الشركة خالل عام الغرام (17

، وال توجد أي عقوبة أو قيد إحتياطي أو جزاء مفروض على الشركة من أي جهة م2019لم تفرض الجهات الرقابية غرامات على الشركة في عام 

 قضائية أو إشرافية أو تنظيمية. 

 الحسابات: مراجع (18

 م في املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض م27/06/2019هـ املوافق  1440-10-24ملنعقدة بتاريخ ا وافقت الجمعية العامة العادية للشركة و

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية  وذلك املرشحين بين من الشركة حسابات مراجعي تعيينعلى 

 من: العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون و.شركة 2020م املالي م والربع األول من العا2019للعام املالي 
ً
م وتحديد أتعابهم، وهم كال

 .ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون)املحاسبون املتحالفون(

ية من لجنة املراجعة يوجد تعارض اليوجد أي توصلم يصدر عن املجلس أي توصية بتغييا مراجع الحسابات قبل الفأاة املعين من أجلها.  وكما 

 . مأو تحديد أتعابهم أو تقييم أدائه املراجع الداخلي و بينها وبين قرارات املجلس أو رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة

 إدارة املخاطر: (19

ألحكام األنظمة واللوائح والتعاميم وضعت الشركة دليل سياسات وإجراءات إلدارة املخاطر تشمل عمل كافة الدوائر  الفنية وغيا الفنية وفًقا 

الصادرة عن الجهات الرقابية، وتعمل الشركة على تطبيق أحكام هذا الدليل وتحديثه عند الحاجة، وتقوم وظيفة إدارة املخاطر بأعمالها 

 ة أو إشرافية أخرة. وأنشطتها بما يتوافق مع الئحة إدارة املخاطر الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وأية متطلبات رقابي

خاطر وكما أن لجنة إدارة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة إضافة إلى إدارة املخاطر، يعملون على متابعة تطبيق سياسات وإجراءات إدارة امل

وقوف على طرق احتواء املخاطر املحتملة والتي يمكن أن تنشأ عن أعمال الشركة أو عن وضع السوق التأمينية واالستثمارية وذلك لل ودراسة

 . تلك املخاطر من خالل السياسات واإلجراءات املتبعة في الشركة
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 إدارة املراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية: (20

هنية. بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية مع محافظتها على اإلستقاللية املتقوم إدارة املراجعة الداخلية بالشركة 

التقارير الشاملة والالزمة لنتائج مراجعتها وااللأزام ومناقشتها مع لجنة املراجعة واملدراء املعنيين وتقديم املقأاحات ويتضمن عملها بإعداد 

 والتوصيات الواجب تطبيقها ملعالجة املالحظات وإقفالها.

، ويرفع لصادرة عن كافة الجهات التنظيميةق الشركة األحكام واللوائح اكما يقوم املراقب النظامي بمراقبة إلأزام الشركة والتأكد من تطبي

 إلى لجنة املراجعة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين مستوة اإللأزام بالشركة.  مراقبته تقاريره عن نتائج 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية: (21

خلية من خالل لجنة املراجعة وإدارة املراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية ولوائح وسياسات وأدلة وضعت الشركة إجراءات الرقابة الدا

عمل ملختلف الدوائر الفنية والفروع وتعمل الشركة بإستمرار على تقييم فاعلية تطبيق هذه اإلجراءات وفحص املخاطر األساسية في الشركة 

 لإلجراءات والسياسات بحسب 
ً
 اللوائح واألنظمة املرعية.استنادا

 

وكما تابعت اللجنة عمل إدارة املراجعة ، م2019كما أتمت إدارة املراجعة الداخلية مهامها وتنفيذ خطتها املعتمدة من قبل لجنة املراجعة  لعام 

ها عن أعمال مختلف أقسام الشركة قامت بإعداد تقاريرها الدورية وتوصياتها واملقأاحات الواجب تطبيقالداخلية بشكل مستمر، والتي بدورها 

وقامت لجنة املراجعة باإلشراف على أداء إدارة اإللأزام ، ورفعها لإلدارات املعنية و للجنة املراجعة وتقديم التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة

 ومراجعة كافة التقارير الصادرة عنها والتوجيه بشأنها ومتابعة عملها بشكل مستمر. 

تقارير إدارة املراجعة الداخلية وإدارة اإللأزام باإلضافة إلى  ومراجعة ملناقشة م2019إجتماعات خالل عام  أربعةاجعة بعقد وقامت لجنة املر 

ونتج عن املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية على أن نظام الرقابة ، مع املراجع الخارجي وإدارة الشركة القوائم املاليةمناقشة 

وتقوم اإلدارة بمراقبته بصورة دورية وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية املقأاحة من قبل ويتم تنفيذه بكفاءة وفعاليه  مالئملي للشركة الداخ

ا وترة لجنة املراجعة ان االجراءات الرقابية الداخلية التي تقوم به، ويتم تحديث نظام الرقابة الداخلية كلما لزم األمر إدارات الرقابة الداخلية

 الشركة من خالل مختلف االدارات واللجان في تحسن مستمر لكي تعمل بكفاءة وفاعلية مع العلم انه ال يمكن ان يوفر ذلك تاكيدا مطلقا.  

لم يتم  ووكما لم تسفر إجراءات الرقابة الداخلية عن وجود مخالفات أو إشكاالت جوهرية قد تؤثر على عمل سيا الشركة أو يجب التنويه عنها، 

 .م2019خالل العام رصد أي خلل مالي 

 رأس املال واألسهم  وأدوات الدين وحقوق املساهمين: (22

( سهم عادي 20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون )200,000,000بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس مائتي مليون ) أ( –22) 

ة القيمة بالكامل. وقد اكتتب املساهمون املؤسسون بعدد اثني عشر مليون ( رياالت للسهم الواحد مدفوع10بقيمة اسمية قدرها عشرة )

( 8,000,000%( من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم املتبقية والبالغة ثمانية ماليين )60( سهم )12,000,000)
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م( 03/11/2007هـ )املوافق 22/10/1428م( إلى 27/10/2007هـ )املوافق 15/10/1428%( لالكتتاب العام الذي تم في الفأاة من تاريخ 40سهم )

هـ )املوافق 26/01/1429( رياالت سعودية للسهم الواحد. وتم إدراج األسهم في السوق املالية )تداول( بتاريخ 10بسعر اكتتاب بلغ عشرة )

 م(.04/02/2008

( ريال سعودي والتي تمثل 200,000,000م( بمبلغ مائتي مليون )04/05/2015املوافق هـ )15/07/1436وقد تمت زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 

( ريال 400,000,000( سهم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، ليصبح رأس مال الشركة أربعمائة مليون )20,000,000عشرون مليون )

 ( رياالت سعودية.10مية للسهم الواحد عشرة )( سهم عادي، تبلغ القيمة االس40,000,000سعودي مقسم إلى أربعين مليون )

( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وعشرون 265,000,000تم تخفيض رأس مال الشركة ليكون بعد التخفيض مائتان وخمسة وستون مليون )

 بقيمة اسمية قدرها عشرة )26,500,000مليون وخمسمائة الف  )
ً
 عاديا

ً
القيمة بالكامل، وذلك بعد ( رياالت للسهم الواحد مدفوعة 10( سهما

 م.2016-08-02املوافق  1437-10-28الحصول على املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غيا العادية املنعقدة بتاريخ 

 % وأكثر في أسهم الشركة: 5وفيما يلي أسماء كبار المساهمين والتي تبلغ نسبة ملكية أسهمهم  ب(-22)

 نسبة التملك األسم

%19.2 الشركة العربية ش م ل ) شركة قابضة )  

%12.2 شركة التامين اال ردنية م ع م  

%5 الشركه العربيه للتموين والتجارة  

تم اإللأزام باألحكام الخاصة بحقوق املساهمين والواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية وذلك  ج(–22)

وق العامة للمساهمين وبتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على املعلومات إضافة الى الحقوق املتعلقة بإجتماع فيما يتعلق بالحق

 الجمعيات العامة.

من النظام  السادسة واألربعون أما فيما يتعلق بحقوق املساهمين في أرباح األسهم وبسياسة توزيع األرباح، فقد نصت املادة  د(–22)

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ يلي: " األساس ي للشركة على ما
ً
يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

غ اإلستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق. وتبل

دون تأخيا بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوثية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان  الشركة هيئة السوق املالية

 للتعليمات التي تصدرها الجهة املختصة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة ملؤسسة النق
ً
د واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

 العربي السعودي" 

 للقواعد التي يضعها   والشركة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح السارية وتتبع 
ً
تكون أرباح إستثمار اموال املساهمين وفقا

 مجلس اإلدارة. 

 يجب على الشركةو 

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة. -1

امة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي %( من األرباح الصافية تكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية الع20) تجنب -2

 %( من رأس املال املدفوع. 100)
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اللذي يحقق مصلحة للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكون احتياطيات أخرة ، وذلك بالقدر  -3

 اهمين. الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املس

 مليون ريال 50.2بسبب وجود رصيد خسائر مأااكمة يبلغ   م 2019قرار بتوزيع أرباح للسنة املالية   ال يوجد هـ(-21)

 ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. و(-22)

 عد التسجيل واإلدراج بأي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود( من قوا45لم يتم تبليغ الشركة بموجب املادة ) ز(-22)

 ألشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم.

كة ال يوجد أدوات دين قابلة للتحويل وأي اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشر  ح(-22)

  .م2019خالل السنة املالية 

ال يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق  ط(-22)

 مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

 قابلة لإلسأاداد.ال  يوجد أي إسأاداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين  ي(-22)

 ت( اليوجد أي أسهم خزينة محتفظ بها من ِقبل الشركة. -22)

 بمقترحات -التنفيذيين غير وبخاصة- أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات (23
 
 املساهمين علما

 وأدائها: الشركة حيال وملحوظاتهم

عبا  وإستفسارات املساهمين إستقبال مقأاحات ومالحظاتنى بـضمن الهيكل التنظيمي للشركة يوجد قسم لشؤون املساهمين يع

كما يتم إستقبال ، الهاتف أو وسائل اإلتصال األخرة املوضحة في موقع السوق املالية تداول وموقع الشركة، ويتم إخطار املجلس بها

 . )إن وجدت( إجتماع للمجلس مقأاحات وملوحظات املساهمين من خالل إجتماعات الجمعية العامة للشركة وعرضها على أقرب

 

وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين  م2019عام  لبيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خال (24

 لهذه الجمعيات: 
 إجتماع الجمعية العامة  غير العادية إسم العضو م

 م27/06/2019هـ املوافق  24/10/1440بتاريخ 

 حضر الجضعي القحطانيعبدالعزيز بن عبدالهادي  1

 حضر أحمد بن سليمان الجاسر 2

 حضر عبدالعزيز بن صالح العمير 3

 حضر عبدالرحمن بن محمد العنقري  4

 حضر غسان إبراهيم عقيل 5

 حضر عثمان )محمد علي( عثمان بدير 6

 حضر منير بطرس إبراهيم معشر 7
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 ت وأسبابها: عدد طلبات الشركة سجالت املساهمين وتواريخ تلك الطلبا (25

 سبب الطلب تاريخ الطلب

 تحديث بيانات املساهمين 01/01/2019

 تحديث بيانات املساهمين 08/01/2019

 تحديث بيانات املساهمين 11/02/2019

 تحديث بيانات املساهمين 23/04/2019

 تحديث بيانات املساهمين 26/06/2019

 الجمعية العامة  27/06/2019

 بيانات املساهمينتحديث  31/07/2019

 تحديث بيانات املساهمين 15/10/2019

 تحديث بيانات املساهمين 16/12/2019

 الئحة حوكمة الشركات:  (26

 من عناصر نجاح الشركة حيث يتطلب تطبيق إطار واضح للشفافية يعتبا يؤكد مجلس اإلدارة بأن التقيد بحوكمة الشركات  
ً
 رئيسا

ً
عنصرا

سياسة وأنظمة قيادة الشركة وإدارتها  تضمن التيملساهمين، وتؤمن الشركة بأن الحوكمة هي أحد أهم األطر واإلفصاح بما يخدم مصلحة ا

الئحة حوكمة الشركات  وكما تتقيد الشركة بأحكامتعمل الشركة حاليا من خالل لوائح حوكمة داخلية و والرقابة على أعمالها بشكل فعال.  

التي صدرت عن مؤسسة والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية 

 م.22/10/2015بتاريخ  النقد العربي السعودي

م  وافقت على  الئحة عمل لجنة املراجعة و على  2017-06-04هـ املوافق  1438-09-09الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ تاريخ  أن وكما 

 
ً
حوكمة الشركات  ألحكام الئحةالئحة عمل لجنة الأاشيحات واملكافآت وعلى سياسات ومعاييا إجراءات عضوية مجلس اإلدارة املحدثة تطبيقا

 الصادرة 
ً
 عن هيئة السوق املالية.   مؤخرا

 

  وتعمل الشركة
ً
       نظيم العالقة مع أصحاب املصالح.من خالل لوائح داخلية مثل الئحة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة. و الئحة ت أيضا

والئحة تنظيم تعارض املصالح و الئحة اإلفصاح والشفافية الئحة حقوق املساهمين، وميثاق عمل لجنة ادارة املخاطر وميثاق عمل إدارة 

 . خالفاتوسياسة اإلبالغ عن امل والئحة امليثاق األخالقي للعاملين في الشركة اإللأزام وإدارة املراجعة الداخلية

 

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق  وأحكام يق أحكام الئحة حوكمة شركات التأمين والئحة الحوكمة الداخلية للشركة،بتم تط

 بإستثناء مايلي: املالية 

 أسباب عدم اإللتزام نص املادة/ الفقرة رقم املادة
 التقييم: /هـ14

ة للحصول على تقييم جهة خارجية يتخذ مجلس اإلدارة الأاتيبات الالزم

 ئه كل ثالث سنوات.امختصة ألد

 
ً
 .يتم التقييم داخليا

إن مجلس اإلدارة يقوم بمراجعة أي موضوعات تتعلق بتطبيقات  تشكيل لجنة حوكمة الشركات )مادة إسأاشادية( 95
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في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن 

يفوض إليها اإلختصاصات املقررة بموجب املادة الرابعة والتسعين من هذه 

الئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، ال

مجلس اإلدارة، سنويا على األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل  تزويد

 إليها.

 الحوكمة وكما تقوم إدارة املراجعة الداخلية واإللأزام بأزويد لجنة

بدورها ترفعها إلى املراجعة مالحظاتها حيال تطبيق الحوكمة والتي 

 .مجلس اإلدارة 

 :اإلقرارات (27

 تقر الشركة بـ:

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  -

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسـس سليمة ونّفذ بفاعلية.  -

 لة نشاطها. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواص -

 عدم وجود أية قروض على الشركة.  -

 فيها وفيها مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة  -
ً
عدم وجود أعمال أو عقود كانت الشركة طرفا

 ( من هذا التقرير. 10بأي منهم بإستثناء ماذكر في الفقرة رقم )

 اسب القانوني على القوائم املالية السنوية.ال يوجد تحفظات في تقرير املح  -

 

 ينتهز مجلس اإلدارة هذه الفرصة ليتقدم بخالص الشكر والتقدير للعمالء واملساهمين الكرام ولجميع منسوبي شركة التأمين 
ً
 العربيةختاما

السوق املالية ومجلس الضمان الصحي  التعاونية على مساندتهم ودعمهم للشركة. كذلك يشكر املجلس مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة

 التعاوني ووزارة التجارة لدعمهم املتواصل لكل ما من شأنه تطوير قطاع التأمين في اململكة العربية السعودية.     

 وهللا ولي التوفيق... 

 مجلس اإلدارة

 


