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 املقدمة

م  من قبل مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين 31/12/2017م إلى نهاية 01/01/2017تم إعداد هذا التقرير الخاص بالسنة املالية األخيرة إبتداًء من 

 به التعاوني ليتم تقديمه للمساهمين الكرام، 
ً
 ،بعد إتمام مراجعتها والتدقيق عليها من قبل مدققي الحسابات الخارجيينللشركة  القوائم املاليةومرفقا

افية واملعمول جدر اإلشارة إلى أنه تم العمل على هذا التقرير  باإلستناد على كافة األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الرقابية واإلشر تكما 

 تقرير فقد تضمن الء على املتطلبات اإللزامية بها في اململكة العربية السعودية، وبنا
ً
الشركة وعمليات نشاطات باإلفصاح و البيانات املتعلقة على أيضا

ضمان حقوق املساهمين و تسهيل وصولهم لكافة املعلومات والبيانات بشكل واضح والتي تمكنهم من ذلك بهدف ،  و 2017التي تمت في السنة املالية 

 مه.يي للشركة وتقياإلطالع على الوضع املال

 

 نبذة عن شركة الصقر للتأمين التعاوني

 منأعمالها بدأت شركة الصقر 
ً
العربية املتحدة،  ثم  لشركة الصقر الوطنية للتأمين الكائنة في دولة اإلماراتوذلك كفرع   م1983عام  ذفعليا

 .ي مملكة البحرينالكائنة فو انتقلت بعد ذلك للعمل كوكيل لصالح شركة الصقر السعودية للتأمين 

على كافة التراخيص الالزمة بموجب اللوائح الخاصة بالتأمين  في اململكة العربية السعودية  تعمل شركة الصقر الشركة واآلن وبعد أن حصلت 

ون ريال سعودي، ملي 250قدره  للتأمين التعاوني على ممارسة نشاط التأمين كشركة مساهمة مدرجة في سوق األسهم السعودي )تداول( برأس مال

 من الشركة على تقديم نحو تفخر شركة الصقر للتأمين التعاوني بإلتزامها و 
ً
تقديم الخدمات اإلجتماعية املتمثلة بتحمل املسؤوليات واملخاطر ، وحرصا

دة فروع ونقاط بيع منتشرة ع تلك شركة الصقر للتأمين التعاونيتمحيث  ي،نشاطها التأمينأفضل الخدمات التأمينية فقد عملت على  توسعة نطاق 

تراعي بذلك اختالف اإلحتياجات التأمينية  ،كما إنها تغطي جميع فئات املجتمع أفراد كانوا أم كيانات ،كافة مناطق اململكة العربية السعودية في

على تعتمد في السوق السعودي لتكون إحدى أهم شركات التأمين الرائدة  نحو السعيالشركة ل، الذي بدوره يدفع اعمومجال األ بإختالف حجم 

 املجتمع.تجاه ممارسات أخالقية تتسم بالعدل واملسوؤلية و معايير 

 مجاالت التأمين بالشركة 

تقديم أفضل نحو يسعى فريق عمل الشركة املكون من مجموعة مؤهلة بأعلى درجات املهنية حيث  ،شركة هو )التأمين(لإن النشاط الرئيس ي ل

 باآلتي:التي تقدمها الشركة التأمينية الخدمات ثل أهم اوتتم، التأمينيةالحلول 

 التـأمين الصحي .1

باإلضافة إلى توفير أفضل برامج تأمين الرعاية الصحية بما يتوافق مع شروط وأحكام وأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني في اململكة 

 توفير شبكة طبية موثوقة شاملة للمستشفيات.

 

 تأمين ممتلكات  .2

 مة إلى:يمكن تقسي

  ضرر نتيجة حادث.أو أي الحريق والصواعق كأخطار املمتلكات: التأمين على أخطار 

 .التأمين على خسارة  أرباح : تغطية خسارة ضرر التوقف عن العمل نتيجة حادث 

 

 تأمين السفر .3

 الحماية ضد الخسائر الناتجة عن السفر.
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 التأمين البحري  .4

 رر النقل البحري .تأمين بحري بضائع : حماية البضائع ضد ض 

 .تأمين السفن: حماية هيكل السفن ضد الحوادث البحرية 

 

 تأمين هندس ي .5

 .تأمين شامل للمقاولين: التأمين على أعمال املقاولين ضد ضرر الحوادث 

 .تأمين املعدات: التأمين على املعدات  ضد األضرار الخارجية 

 ملفاجئ.طل اعاملعدات ضد الدات:  التأمين على تأمين أعطال املع 

 .التأمين على فقدان األرباح نتيجة عطب األجهزة واملعدات: تعويض عن الخسارة الناتجة عن  عطب األجهزة 

 .التأمين على املراجل وأوعية الضغط:  التعويض عن أي ضرر بسبب املراجل وأوعية الضغط 

 .تأمين تلف البضاعة: التعويض الضرر نتيجة تلف البضاعة 

 ةات: التأمين ضد الضرر الناتج عن األجهزة اإللكترونيتأمين األجهزة واملعد. 

 

 تأمين مركبات  .6

 الحماية ضد الضرر  الناتج عن الحوادث.

 

 

 تأمين أخطاء املمارسات الطبية  .7

 الحماية ضد أضرار األخطاء الطبية.

 

 تأمين املسؤولية  .8

 .التأمين على تعويض العمال: التعويض عن األضرار الحاصلة في محيط العمل 

 أمين املسؤولية العامة:  حماية املؤمن له ضد املطالبات املقدمة ضده.ت 

  .تأمين األخطاء املهنية: حماية املؤمن له من أخطائه املهنية 

 

 تأمين الحوادث املتنوعة .9

 .تأمين الحوادث الشخصية: التعويض عن أضرار اإلصابات أو الوفاة 

 .تأمين األموال: حماية مال املؤمن له 

 األمانة: التعويض ضد ضرر األعمال املسببة لخسارة األموال كاالحتيال. تأمين خيانة 

 .تأمين ضد السرقة: التعويض عن الخسائر الناتجة عن السرقة 

 

 تأمين الطاقة .10

: تأمين العقارات واملعدات الستخراج النفط، والغاز الطبيعي املسال، وغاز البترول، )نطاق اليابسة(تأمين شركات الطاقة  -

 ومصانع م
ً
 لذلك من مرافق عامة وغيره. عالجة البتروكيماويات، أو ما كان تابعا

: تأمبن العقارات واملعدات املتعلقة باملنصات الثابتة، أو خطوط األنابيب، أو آالت )النطاق البحري( تأمين شركات الطاقة  -

، وكذلك تكاليف نفقات املراقبة، أو إزالة الحفر، أو السفن والعوامات، أو مرافق معالجة الغاز البرية أو غيرها من املمتلكات

 .الحطام، أو فقدان اإلنتاج، أو حماية املطلوبات التعاقدية أو القانونية وتعويضها، وغيرها من املصالح املتصلة املقبولة
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 اإللتزام بمتطلبات الئحة حوكمة الشركات: (1

 
ً
ة ذكر ما تم تطبيقه من أحكام الئحة الحوكمة و ما لم يتم تطبيقه مع بيان الئحة حوكمة الشركات التي توجب على الشركمع ما نصت عليه  تماشيا

التي اشتملت عليھا النظامية رصت شركة الصقر للتأمين التعاوني على اإللتزام بكافة املتطلبات حأسباب عدم التطبيق في تقرير مجلس إداراتھا، عليه 

 باستثناء التالي:في الالئحة الواردة سترشادية اإل األحكام  غالبية الوفاء نحو  جانبب، ليةالئحة حوكمة الشركات الصادرة من مقام ھيئة السوق املا

 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة رقم املادة / الفقرة

 

 "6م الخمسون / ف "

 وصفات اللجان أعضاء بأسماء الهيئة تشعر أن الشركة على

 وأي همينتعيي تاريخ منعمل  أيام خمسة خالل عضويتهم

 تاريخ من عمل أيام خمسة خالل ذلك ىعل تطرأ تغييرات

 .حدوث التغييرات

 عضويتهم وصفات اللجان أعضاء بأسماء مقام الهيئة تم إشعار

اإلجراءات ستمرار إنتيجة ذلك و أيام عمل،  أكثر من خمسة  خالل

ضمان بهدف لشركة لة الداخلية نظام الرقابفي ة يالتصحيح

 لخطة الشركة بات النظاميةإستيفاء كافة املتطل
ً
   .وفقا

 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم. (2

 وعضويتهم في اللجان املنبثقة عن املجلس:أعضاء مجلس اإلدارة  .أ

العضوية في شركة  االسم 

الصقر للتأمين 

 التعاوني

 املؤهالت الوظائف السابقة / الخبرات لحالية األخرى الوظائف ا

 

 

1 

 

 

 

 

بسام بن 

أحمد 

 البنعلي

رئيس مجلس  -

 اإلدارة. 

رئيس اللجنة  -

 التنفيذية.

 

نائب الرئيس التنفيذي وعضو  -

شركة أحمد  -مجلس اإلدارة 

 ناصر البنعلي وأوالدة

شركة  -رئيس مجلس اإلدارة  -

 مساكن 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -

شركة  -س التنفيذي والرئي

 أحمد ناصر البنعلي القابضة.

شركة  -عضو مجلس إدارة  -

 ستثمار مداخل اإل 

الشركة  -عضو مجلس إدارة  -

 السعودية لألساسات

شركة  -عضو مجلس إدارة  -

 السعودية. ج العربية يساف

املؤسسة  -عضو مجلس إدارة  -

 العامة للموانئ

رسملة  -عضو مجلس إدارة  -

 حدودة ستثمار القابضة امللل 

شركة أحمد  -عضو مجلس إدارة  -

 البنعلي وتترا العربية املحدودة 

شركة  -عضو مجلس إدارة  -

 البنعلي كورديل.

 -بكالوريوس 

 هندسة مدنية.

عبدهللا بن  2

جمعة 

 السري 

نائب رئيس  -

مجلس 

 اإلدارة.

 

شركة  -عضو مجلس إدارة  -

 دبي–البحيرة للتأمين 

شركة  -رئيس مجلس إدارة  -

 دبي.–نية للتأمين الصقر الوط

 الكلية العسكرية

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

فهد بن 

عبدالرحمن 

 التركي

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

الصقر 

للتأمين 

 التعاوني.

مجلس إدارة نائب رئيس  -

شركة  -ورئيس تنفيذي 

تركي للتجارة عبدالرحمن علي ال

  .واملقاوالت املحدودة

مستشفى  -عضو مجلس إدارة  -

 البحرين التخصص ي

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 –بكالوريوس  -

 اتصاالت

الدراسات  -

 -الجامعية 

 الفنون الحرة
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عضو  -

املكافآت 

 والترشيحات.

عضو لجنة  -

 املخاطر.

رئيس لجنة  -

أمن 

املعلومات 

)األمن 

 السيبراني(.

شركة  -عضو مجلس إدارة  -

هوني ويل تركي العربية 

 املحدودة 

شركة  -عضو مجلس إدارة  -

ردالند العربية للخدمات 

 الصناعية املحدودة 

شركة  -عضو مجلس إدارة  -

الرسن اند توبر اتكو العربية 

 املحدودة 

شركة  -مجلس إدارة  عضو  -

رامكي للخدمات البيئية -اتكو

 املحدودة

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن محمد

عبدالعزيز 

 النعيم

عضو مجلس  -

إدارة 

 الشركة.

عضو لجنة  -

 املراجعة.

عضو لجنة  -

املكافآت 

 والترشيحات.

  - صحية خدمات رةإدا مستشار -

  التجارة وزارة ترخيص

 واالستثمار

 األمانة -االعتماد إدارة مدير -

 الصحي الضمان مجلس -العامة

 (2016 - 2006التعاوني )

 األمانة -الفنية الشؤون إدارة مدير -

 الصحي الضمان مجلس -العامة

 (2006 – 2003التعاوني)

 – العامة األمانة مؤسس ي من -

عاوني الت الصحي الضمان مجلس

(2003) 

 داخلية لجان عدة عضوية -

 مجلس -العامة األمانة -وخارجية

 - 2003التعاوني ) الصحي الضمان

2016) 

 -الخارجية العيادات مدير مساعد -

 - والوالدة النساء أمراض قسم

 -املسلحة القوات مستشفى

السعودية  العربية اململكة الرياض،

(1999 - 2003) 

 النساء أمراض إستشاري  طبيب -

 القوات مستشفى -الوالدةو 

 اململكة الرياض، - املسلحة

 - 1992السعودية ) العربية

2003) 

 النساء أمراض أول  أخصائي طبيب -

 القوات مستشفى - والوالدة

 العربية اململكة الرياض، -املسلحة

 (1992 - 1989السعودية )

 أول، مقيم طبيب أخصائي، طبيب -

  - والوالدة النساء أمراض

 املسلحة، القوات مستشفى

دبلوم التأمين  -

 -الصحي 

منظمة العمل 

 -الدولية 

 تولين, إيطاليا 

 -الدكتوراة  -

مراض أ

النساء 

 والوالدة

لبكالوريوس ا -

الطب  -

 والجراحة
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السعودية  العربية اململكة الرياض،

(1980 - 1989) 

 باملستشفى، مساعد طبيب -

 عمل والوالدة، النساء أمراض

 – الدكتوراه وتدريب ودراسة

 (1989 - 1980املانيا) – كولون 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بن أمجد 

محمد 

 الدويك

عضو مجلس  -

إدارة 

 الشركة.

عضو لجنة  -

 ستثمار.اال 

بنك  -دارة إعضو مجلس  -

 االستثمار

شركة  -دارة إرئيس مجلس  -

 الشرق االدنى لالستثمار ذ.م.م

الشركة  -دارة إرئيس مجلس  -

 االهلية العقارية

ركة الش -دارة إرئيس مجلس  -

 االهلية للتجارة والصناعة

شركة  -دارة إعضو مجلس  -

 الصقر الوطنية للتأمين

شركة  -دارة إرئيس مجلس  -

 كوزموبالست

مؤسسة  -دارة إعضو مجلس  -

 الخليج التعليمية 

شركة  -دارة إعضو مجلس  -

ريفييرا -االستثمارت الصناعية 

 بول.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

دارة إ -بكالوريوس 

 اعمال

 

6 

 

 

بن  سلمان

 محمد

 حسن

 الجش ي

عضو مجلس  -

 إدارة الشركة

عضو لجنة  -

 ستثمار.اال 

عضو اللجنة  -

 التنفيذية.

مجموعة  -دارة إرئيس مجلس  -

 الرجاء املتقدمة لالستثمار

شركة  -دارة إرئيس مجلس  -

 الخبر لتطوير املشاريع 

شركة  -رئيس مجلس إدارة  -

 نكست كير

شركة الغاز  -دارة إرئيس مجلس  -

 .ةوالتصنيع االهلي

ماجستير  -

 -تنفيذي 

 أعمالدارة إ

 -بكالوريوس  -

 أعمالدارة إ

 

 

 

7 

 

 

بن طارق 

عبدهللا 

 البسام

عضو مجلس  -

إدارة 

 الشركة.

رئيس لجنة  -

املكافآت 

 والترشيحات.

عضو لجنة  -

 ستثمار.اال 

شركة  -دارة إمجلس رئيس  -

 البسام الدولية 

شركة  -دارة إرئيس مجلس  -

 البسام العاملية املحدودة 

الشركة  -دارة إلس رئيس مج -

 العامة للمعدات والتجارة

 مؤسسة اسيا -مدير عام  -

 -بكالوريوس  

 هندسة ميكانيكية

 

8 

 

 بن  محمد

سامي 

 الشخشير

عضو مجلس  -

إدارة 

 الشركة.

رئيس لجنة  -

 ستثمار.اال 

شركة الصقر  -رئيس تنفيذي  -

 الوطنية للتأمين 

شركة  -دارة عضو مجلس إ -

 الصقر الوطنية للتأمين.

 حقوق  –ليسانس  
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عضو اللجنة  -

 التنفيذية.

عضو لجنة  -

 املخاطر.

 -دارة إنائب رئيس مجلس  -

الشركة األردنية اإلماراتية 

 للتأمين

 

 

9 

 

 

 

بن محمود 

محمد 

 نشار

عضو مجلس  -

إدارة 

 الشركة.

رئيس لجنة  -

 املخاطر.

عضو لجنة  -

املكافآت 

 والترشيحات.

شركة  -دارة إرئيس مجلس  -

النشار  -محمود نشار وشركاه

ذات مسؤولية  -التجارية

 محدودة. 

شركة  -دارة إعضو مجلس  -

محمود محمد نشار القابضة 

 املحدودة.

 -دراسات متقدمة  

اللغة االنجليزية، 

األدب االنجليزي، 

اللغة الفرنسية، 

علم االقتصاد، 

 والتاريخ

 

 

 أعضاء اللجان من خارج املجلس: .ب

أسم اللجنة  االسم 

 وصفة العضوية

 املؤهالت الوظائف السابقة / الخبرات الوظائف الحالية

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

زيد بن عبدهللا 

 اليعيش

رئيس لجنة 

 املراجعة

 شركة -التنفیذي  الرئیس

 للتمویل الجبر

 

 القابضة سمنان شركة -التنفیذي  الرئیس -

 للتنمیة األحساء شركة -التنفیذي  الرئیس -

 الھولندي السعودي البنك -فروع  مدیر -

 التجاریة الكفاح كةشر  -التنفیذي الرئیس -

 والتقسیط  للتجارة تمویل وشركة

 الشخصیة للقروض االئتمان أول  مدیر -

 السعودي البنك -االئتمانیة  والبطاقات

 الھولندي

 الھولندي  السعودي البنك -فرع  مدیر -

 البریطاني السعودي البنك -فرع  مدیر -

 التمویل  -ماجستير -

 اإلسالمي 

 – بكالوریوس -

 املحاسبة
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محمد بن عمر 

 العييدي 

عضو لجنة  -

 املراجعة

 .مؤسسة خاصة -

جامعة األمام بن  -

سعود: كادر التدريس 

مادة  -دوام جزئي  –

  .املحاسبة

ستشارات مدير ا KPMG) :) كي بي أم جي -

 .ة العمالءإستراتيجياملخاطر و 

 هيئة السوق املالية: رئيس وحدة تفتيش. -

 .خارجي(: مراجع E&Yايرنست آند يونغ ) -

 باإلعارة -  محلل تدقيقفريق البنك الدولي:  -

 عامةالعالقات الستشارات العمالء: ا -

برمجة    -دبلوم  -

 الكمبيوتر

العلوم   -بكالوريوس  -

 في املحاسبة

إدارة  -ماجستير   -

 األعمال املالية
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ماجد بن 

عبداملحسن 

 السنيد 

عضو لجنة  -

 ستثمار.اال 

رئيس  إدارة  -

شركة   -االستثمار 

 السعودية أرامكو 

 

شركة  -  إدارة اإلستثمار  -محلل مالي  -

 .امكو السعوديةأر 
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 ج. اإلدارة التنفيذية

 املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 
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*محمد بن عقيل 

 الشايع

 

 

 

 الشركة مدير عام

البنك السعودي  -مدير أقليمي  -

 . الهولندي

 مصرف الراجحي. –مدير أقليمي  -

 

 

الجامعة  –ال إعمماجستير إدارة  .1

 األمريكية في القاهرة.

الجامعة  -دبلوم في اإلدارة  .2

 األمريكية في القاهرة.

بكالوريوس في الهندسة املعمارية  .3

جامعة امللك فهد للبترول  –

 والعادن.
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شفيق بن منصور 

 الرميح

 

 مدير اإلدارة املالية
 -ي مدير أول ومساعد للمدير املال .1

شركة سعد للتجارة واملقاوالت 

 والخدمات املالية

البنك  - أول حسابات الشركةمدير  .2

 األهلي التجاري 

/  حسابات الشركةمساعد مدير  .3

البنك  - حسابات الشركةمدير 

 األهلي التجاري 

 -( MFP)ماجستير املالية املهنية  .1

 األكاديمية األمريكية للدارة املالية

اديمية األك -حاصل على الزمالة  .2

 األمريكية للدارة املالية

التأمين وإعادة التأمين   -دورة تدريبية  .3

 املحاسبة / التقارير

 املسؤول التنفيذي   -دورة تدريبية  .4

 املراقب املالي الرئيس ي  -دورة تدريبية  .5

إدارة املخاطر في  -دورة تدريبية  .6

 األسواق املالية

 برنامج إدارة النقد -دورة تدريبية  .7

 العمل الجماعي املتقدم -بية دورة تدري .8

املخاطر / االئتمان   -دورة تدريبية  .9

 القروض وتقييم االئتمان  -املتقدم 

 التحليل املالي -دورة تدريبية  .10
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 رامي الهندي

كتتاب مدير إدارة ا

 املركبات
الشركة   - مدير قسم املطالبات .1

 املتحدة للتأمين التعاوني

شركة وسطاء  – مشرف االكتتاب .2

 سعوديون للتأمين 

شركة  -مساعد مدير املطالبات  .3

 الخليج للتأمين التعاوني 

شركة   -مساعد مدير املطالبات  .4

 الصقر للتأمين التعاوني

 جامعة والية أريزونا -دراسات عامة  .1

معهد ديفري  -أساسيات الكمبيوتر  .2

 للتكنولوجيا

 - بكالوريوس في املعلوماتية التجارية .3

 الجامعة الدولية

معهد البحرين لألعمال  -تأمين  دبلوم .4

 والشؤون املالية
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 علي بن محمد البندر

مساعد مدير التسويق في شركة  -1 إدارة التسويق  مدير

 – 2013الصقر للتأمين التعاوني )

2014) 

مدير التسويق في شركة البندر  -2

 (2013 –2011للمقاوالت العامة )

جامعة  - ماجستير إدارة تسويق -1

نولوجيا، استراليا، كوينزالند للتك

 2011برزبن، مارس 

جامعة امللك  - بكالوريوس إدارة عامة -2

سعود، اململكة العربية السعودية، 

 2007الرياض، يوليو 
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 عبدالحي  رانيا

 العنايةمديرة إدارة 

 العمالءب
مشرفة فريق عالقات املرض ى _  .1

 مستشفى املواساة 

سعودي نكست  –منسقة مطالبات  .2

 كير 

سعودي  –مركز االتصال  رئيسة .3

 نكست كير 

 

جامعة مؤتة )الكرك   -علم االجتماع  .1

 األردن(  –

 2012شهادة أساسيات التأمين  .2

االحتيال ومكافحة  مكافحةشهادة  .3

 2015الفساد 

 2017إدارة عالقات العمالء .4

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

مروة حامد السيد د.

 عبد الغنى

مديرة اإلدارة الطبية 

 بالتكليف

دلية املعتز باهلل صيدالنية فى صي .1

(2005 – 2006: ) 

صيدالنى أول فى مستشفى الجامعة  .2

 - 2006 (قسم العيادات الخارجية 

2007) 

الصقر اكتتاب فى شركة  ةموظف .3

 (2009 - 2008للتأمين التعاونى )

مشرفة اكتتاب فى شركة الصقر  .4

 للتأمين التعاونى

 الصيدلة  -شهادة البكالوريوس  .1

 IFCE ) شهادة أساسيات التأمين )  .2

من معهد   في التأمينات العامة شهادة  .3

 CII certificate)  تشارترد للتأمين )

تأمين من معهد تشارترد للتأمين  دبلوم .4

 ) تحت الدراسة(

دورة فى صيدلة االكلينيكية  .5

 للمستشفيات 

 دورة تخصص فى الصيدلة االكلينيكية  .6
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محمد بن إبراهيم 

 عسيري 

بات مدير مطالبات املرك

املكلف –  

 

مساعد مدير مطالبات املركبات  -1

 املكلف بشركة الصقر .

مشرف وحدة االسترداد )مكلف(  -2

باالضافة للوظيفة الرئيسية ) مشرف 

شركة  –(وحدة الحطام 

 باملركز الرئيس ي.  - الصقر 

مشرف وحدة الحطام بشركة الصقر  -3

 املركز الرئيس ي للمطالبات. –

 منسق استرداد وحطام بشركة والء -4

 باملركز الرئيس ي. –للتأمين 

مسؤول مطالبات املركبات بشركة  -5

 التأمين العربية بفرع الخبر.

جامعة  –بكالوريوس إدارة أعمال  -1

 امللك فيصل .

جامعة امللك  –دبلوم مختبرات طبية  -2

 خالد .

 .  IFCEشهادة أساسيات التأمين  -3
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محمد بن يحي 

 السفياني

مدير إدارة تقنية 

 املعلومات

 SPSNet - دعم فني مهندس -1

  - ALmajal  إداري أنظمة -2

سم إدارة تقنية معلومات مشرف ق -3

   - ALmajal   وإتصاالت

  - STCSمدير مشاريع -4

 بكالوريوس تقنية معلومات. -1

 ماجستير تقنية معلومات  -2

 ن منصور الرميح(، وتكليف األستاذ / شفيق ب30/1/2017*)إستقالة املدير العام األستاذ / محمد بن عقيل الشايع بتاريخ 
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 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من يديرها. (3
ً
 أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 في  اسم العضو
ً
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من يديرها.

 اخل اململكة / خارج اململكة د

 

 

 

 

بسام أحمد ناصر 

 البنعلي

 شركة الصقر التعاوني للتأمين .1

 املؤسسة العامة للموانئ .2

 شركة أحمد ناصر البنعلي وأوالدة .3

 ستثمار القابضة املحدودةرسملة لل  .4

 شركة أحمد البنعلي وتترا العربية املحدودة .5

 شركة البنعلي كورديل .6

 شركة مساكن .7

 ر البنعلي القابضةشركة أحمد ناص .8

 ستثمارشركة مداخل اإل  .9

 لشركة السعودية لألساساتا .10

 ج العربية السعوديةيشركة ساف .11

 داخل اململكة .1

 داخل اململكة  .2

 داخل اململكة .3

 داخل اململكة .4

 داخل اململكة .5

 داخل اململكة .6

 داخل اململكة .7

 داخل اململكة .8

 داخل اململكة .9

 داخل اململكة .10

 داخل اململكة .11

 

جمعة بن عبدهللا 

 سري ال

 شركة الصقر التعاوني للتأمين .1

 دبي–شركة الصقر الوطنية للتأمين  .2

 دبي-شركة البحيرة للتأمين  .3

 داخل اململكة .1

 خارج اململكة .2

 اململكة خارج .3

 

 

عبدالرحمن بن فهد 

 التركي

 شركة الصقر التعاوني للتأمين .1

 شركة عبدالرحمن علي التركي للتجارة واملقاوالت املحدودة .2

 تخصص يمستشفى البحرين ال .3

 شركة هوني ويل تركي العربية املحدودة .4

 شركة ردالند العربية للخدمات الصناعية املحدودة .5

 شركة الرسن اند توبر اتكو العربية املحدودة .6

 رامكي للخدمات البيئية املحدودة-شركة اتكو .7

 داخل اململكة .1

 داخل اململكة .2

 اململكة خارج .3

 داخل اململكة .4

 داخل اململكة .5

 داخل اململكة .6

 ملكةداخل امل .7

 

 

 

 

 محمد الدويكن بمجد أ

 شركة الصقر التعاوني للتأمين .1

 بنك االستثمار .2

 شركة الشرق االدنى لالستثمار ذ.م.م .3

 الشركة االهلية العقارية .4

 الشركة االهلية للتجارة والصناعة .5

 شركة الصقر الوطنية للتأمين .6

 شركة كوزموبالست .7

 مؤسسة الخليج التعليمية .8

 -يفييرا بول ر -شركة االستثمارت الصناعية  .9

 داخل اململكة .1

 خارج اململكة .2

 خارج اململكة .3

 خارج اململكة .4

 خارج اململكة .5

 خارج اململكة .6

 خارج اململكة .7

 خارج اململكة .8

 خارج اململكة .9

 

 

 حسن محمدبن سلمان 

 الجش ي

 شركة الصقر التعاوني للتأمين .1

 شركة الغاز والتصنيع االهلية .2

 مجموعة الرجاء املتقدمة لالستثمار .3

 يرشركة نكست ك .4

 داخل اململكة .1

 داخل اململكة .2

 داخل اململكة .3

 داخل اململكة .4

 

 

 عبدهللا البسامبن طارق 

 شركة الصقر للتأمين التعاوني .1

 شركة البسام الدولية .2

 شركة البسام العاملية املحدودة .3

 الشركة العامة للمعدات والتجارة .4

 مؤسسة اسيا .5

 داخل اململكة .1

 داخل اململكة .2

 داخل اململكة .3

 داخل اململكة .4

 ل اململكةداخ .5
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سامي بن محمد 

 الشخشير

 شركة الصقر للتأمين التعاوني .1

 شركة الصقر الوطنية للتأمين .2

 الشركة األردنية اإلماراتية للتأمين .3

 داخل اململكة .1

 خارج اململكة  .2

 خارج اململكة .3

 

 محمد نشاربن محمود 

 شركة الصقر للتأمين التعاوني .1

 النشار التجارية -شركة محمود نشار وشركاه .2

 محمود محمد نشار القابضة املحدودة شركة .3

 داخل اململكة .1

 داخل اململكة .2

 داخل اململكة .3

 

عضو مجلس  –عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  –تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي  (4

 إدارة مستقل.

 تصنيف العضوية اسم العضو

 )تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل (

 تنفيذيغير  سام احمد البنعليب

 تنفيذيغير  عبدهللا جمعه السري 

 مستقل محمد عبدالعزيز النعيم

 مستقل طارق عبدالعزيز البسام

 مستقل محمود محمد نشار

 تنفيذيغير  محمد سامي الشخشير

 تنفيذيغير  أمجد محمد الدويك

 تنفيذيغير  الجش ي حسن سلمان محمد

 تنفيذير غي فهد عبدالرحمن التركي

 

 

 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها5
ً
 : ( اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علما

 الطرق  أكثر وباستخدام وجه، أكمل على حقوقهم ممارسة الصقر للتأمين التعاوني حقوق املساهمين وذلك بتمكينهم من تنظم الئحة حوكمة شركة

املساهمين كالبريد اإللكتروني وتلقي اإلتصاالت الهاتفية وتدوين كافة مالحظاتهم ومناقشتها مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  مع التواصل يف فعالية

 . بهدف الوصول إلى حلول مرضية التنفيذية

وعدم  النظامية لحقوقهم املساهمين جميع مارسةم الالزمة لضمان واالحتياطات اإلجراءات الداخلية ولوائحها للشركة األساس ي النظام منكما تض  

 على الفهم املشترك لألهدابغرض و ن، أبهذا الش املساهمينبين  التمييز
ً
ف االستراتيجية للشركة تحقيق تواصل بين الشركة واملساهمين يكون مبييا

 ومصالحها.

 

 :قادها وبيانات الحضور ألعضاء كل اجتماعاللجان ورؤسائها وأعضاءها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انع ختصاصاتتشكيل إ( 6

 لجنة املراجعة .أ

 ملتطلبات الجمعية العمومية يشكل مجلس اإلدارة لجنة املراجعة 
ً
، وعلى أن يكونوا من وال يزيد عن خمسة ما اليقل عن ثالثة أعضاءتعيين بووفقا

 ثالث سنوات بعد الحصول على عدم ممانعة املؤسسة عضوية لالمدة ، تكون هاتنفيذيين أو موظفينها أو مستشاريغير أعضاء مجلس اإلدارة ال
ً
 كتابيا

اللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية و مؤسسة النقد العربي السعودي بما فيها الئحة حوكمة الشركات والالئحة التنفيذية لنظام  بما يتوافق معو 

 .مراقبة شركات التأمين
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 :ومن ضمن مهام لجنة املراجعة 

 مل لها معتمدة بقرار من مجلس اإلدارة متضمنه قواعد ومسؤوليات والتزامات لجنة املراجعة.وضع خطة ع .1

 اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية بالشركة للتأكد من مستوى فعاليتها بتنفيذ املهام املنوطة بها. .2

 نوطة بها. اإلشراف على إدارة اإللتزام بالشركة للتأكد من مستوى فعاليتها بتنفيذ املهام امل .3

 .في أداء املهام املنوطة بها والتأكد من عدم وجود أي تأثير سلبي على أعمالهاوإدارة اإللتزام ضمان استقاللية إدارة املراجعة الداخلية  .4

 .دراسة ومراجعة القوائم املالية السنوية ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة بشأنها .5

 .تنفيذهالتزام وإقرارها ومتابعة إلى خطط اإلالخارجيين، باإلضافه  عيندراسة خطة إدارة املراجعة الداخلية واملراج .6

 دراسة االستراتيجيات املحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي تطرأ عليها ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة بشأنها. .7

 . التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة متابعة التقارير الصادرة عن املؤسسة والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة ورفع .8

 .دراسة التقارير الخاصة باملراجعيين الداخليين أو الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة .9

 .تقييم مدى كفاءة وفعالية أعمال املراجعيين الداخليين أو الخارجيين .10

  

 االسم

 

 طبيعة العضوية

 اجتماعات( 5عدد االجتماعات )

 ألول االجتماع ا

 م15/01/2017

 االجتماع الثاني

 م12/02/2017

 االجتماع الثالث

 م. 30/04/2017

 االجتماع الرابع

 م25/07/2017

 االجتماع الخامس

 م 29/10/2017

من خار ج  –مستقل  زيد بن عبدهللا اليعيش 1

 املجلس

     

محمد بن عمر  2

 العييدي

من خار ج  –مستقل 

 املجلس

     

بن عبدالعزيز محمد  3

 النعيم

      مستقل

4 
 *طارق محمود الديب

مستقل من خارج 

 مجلس اإلدارة

     

**الدكتور/ محمد بن  5

 عبدالعزيز النعيم

مستقل وعضو في 

 مجلس اإلدارة

     

 م(2017يونيو  16مع الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ * )لم تجدد عضويته في اللجنة 

 م(2017ونيو ي 16د الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ في اللجنة بع **) تم التعيين

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت .ب

 ي
 
 وال مستقلين اللجنة أعضاء من عضوين يكون  أن وعلى 5 عن عددهم واليزيد أعضاء 3 عن يقل ال بما واملكافآت الترشيحات اإلدارة لجنة سل مجلشك

 حوكمة الئحة فيها بما السعودي العربي النقد ومؤسسة املالية السوق  هيئة عن الصادرة اللوائح على بناء اإلدارة، وذلك مجلس رئيس يرئسها أن يمكن

  .التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الشركات والالئحة

 

 ومن ضمن مهام لجنة الترشيحات واملكافآت: 
 

 دارة وأعضاء اإلدارة العليا ومراقبة تطبيقها.إلومجلس الوظيفي للشركة تقديم سياسات وإجراءات فيما يخص التعاقب ا .1

 .العمومیة والجهات الرقابية الخاصة بالجمعیةمل على املوافقات تاملجلس تش وضع إجراءات واضحة لترشیح .2

ة واإلجراءات الخاص التنفیذیة ومتابعة تطبيق الخطط اإلدارة القيادية الشاغرة في الشركة بما فيها أعضاء املناصب شغل خطط وضع .3

 .الشاغرة املناصب بشغل

 دارة.إلالمستقلين بمجلس ء األعضااستقاللية التأكد من ا .4
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 ملؤشرات  .5
ً
تقديم خططها بشأن تحديد حصص مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفين للجنة املراجعة ليتم مراجعتها وفقا

 مين.الرئیسیة ومن ثم يوافق عليها مجلس اإلدارة وجمعية املساه األداء

 في حال كان أحدهم عضو مجلس إدارة شركة اخرى.لمجلس ء اعضاى أمصالح لدرض تعات حاالد جوم ومن عدً لتأكد سنوياا .6

 لشركة.امعالجتها بما يتفق مع مصلحة احات بشأن قتردارة وتقديم اإلافي مجلس ة لقووالضعف انب اجوتحديد  .7

 دارة.إلالمناسبة لعضوية مجلس رات المهاالمطلوبة من ت االحتياجاا وتحديد املؤهالت و ية ور لضرءات السنوية للكفااجعة المرا .8

 عضویة أو اإلدارة مجلس لعضویة واملؤهالت املطلوبة للقدرات وصف وٕاعداد ولجانها اإلدارة مجلس املطلوبة في عضویة مراجعة االحتیاجات .9

 .اإلدارة مجلس لجان أو/و اإلدارة مال مجلسألع العضو یخصصه أن یلزم الذي الوقت تحدید ذلك في بما اإلدارة، مجلس لجان

   

 االسم

 

 طبيعة العضوية

 ( اجتماعات5عدد االجتماعات )

 االجتماع األول 

 م28/02/2017

 االجتماع الثاني

 م06/03/2017

 االجتماع الثالث

 م29/07/2017

 االجتماع الرابع

02/10/2017 

 االجتماع الخامس

 م29/11/2017

طارق بن عبدهللا  1

 بسامال

      مستقل

      غير تنفيذي فهد بن عبدهللا التركي 2

**محمود بن محمد  3

 نشار

      مستقل

**محمد بن  4

 عبدالعزيز النعيم

      مستقل

عبداملحسن بن * 5

 عبدهللا السنيد

      مستقل

 م(2017يونيو  16دورة الجديدة للمجلس بتاريخ * )لم تجدد عضويته في اللجنة مع ال

 م(2017يونيو  16الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ  **) تم التعيين في اللجنة بعد

 

 لجنة املخاطر .ت

ظام مراقبة بناء على اللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بما فيها الئحة حوكمة الشركات والالئحة التنفيذية لن

تشكيل لجنة املخاطر من قبل مجلس اإلدارة وعلى أن تضم في عضويتها على األقل ثالثة أعضاء، وعلى أن يكون رئيسها وغالبية شركات التأمين تم 

  . لجنة وخبراتهم مع حجم وطبيعة ومدى تعقيد أعمال الشركةالأعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. مع ضرورة تناسب معرفة أعضاء 

 جنة املخاطرمهام لمن ضمن 

 وضع استراتيجية شاملة إلدارة املخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعة تحديثها بناء على املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.  .1

 مراجعة سياسات إدارة املخاطر.  .2

 الحرص على توفير املوارد الالزمة والنظم الكافية إلدارة املخاطر. .3

 خاطر. من امل التصحيحية للحد   الخطوات اقتراح .4

 رفع التوصيات الالزمة إلى مجلس اإلدارة بشأن تقارير إدارة املخاطر. .5

 يقوم مجلس اإلدارة بتحديد مدى قابلية واستعداد الشركة لتقبل املخاطر بناء على توصيات من لجنة املخاطر. .6

 ل (.تقييم دوري ملدى قدرة الشركة على تحمل املخاطر التي تتعرض لها ) من خالل إختبارات التحم .7

  

 االسم

 

 طبيعة العضوية

 ( اجتماع2عدد االجتماعات )

 االجتماع األول 

 م30/10/2017

 االجتماع الثاني

 م11/12/2017

   مستقل ** محمود بن محمد نشار 1
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   غير تنفيذي محمد بن سامي الشخشير 2

   غير تنفيذي فهد بن عبدالرحمن التركي 3

   مستقل ر* مازن بن أحمد محمد الجبي 4

 م(2017يونيو  16ع الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ * )لم تجدد عضويته في اللجنة م

 م(2017يونيو  16الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ **) تم التعيين في اللجنة بعد 

 

 لجنة االستثمار .ث

 على األنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بما فيها ال 
ً
ئحة حوكمة الشركات والالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات إستنادا

. و يتم تعيين وال يزيد عددهم عن خمسة التأمين ينش ئ مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني لجنة االستثمار على ما ال يقل عن ثالثة أعضاء

أن تضم لجنة االستثمار أعضاء مستقلين وتنفيذيين وغير  مكني  لنظامية كما االجراءات اجلس اإلدارة مع األخذ باإلعتبار أعضائها بناء على ترشيحات م

 . ضرورة إمتالك أعضائها للخبرة واملعرفة الكافية بشأن االستثمارتنفيذيين مع 

 ضمن مهام لجنة اإلستثمار من

ل فروع التأمين املختلفة سواًء تحديد استراتيجيات وسياسات استثمارية لتنظيم عمليات االستثمار  وعلى أن تتماش ى مع طبيعة ك .1

 فروع التأمين العام أو الصحي أو املركبات.

ضمان قوة وضع االستثمار الخاص بالشركة خالل تنفيذ سياسة االستثمار ومن ذلك تحديد استراتيجية لتحمل الخسائر في التداول  .2

 املالي.

 اسب مع عمل الشركة. ضمان مالئمة السياسة االستثمارية آلليات التحكم باملخاطر وبما يتن .3

التوجيه نحو وضع أهداف للسياسة االستثمارية التي تسمح بفهم مدى املخاطر التي قد تواجهه محفظة الشركة واإليرادات التي  .4

تحققها، وذلك بالتعاون مع إدارة ولجنة املخاطر لتقييم مخاطر الشركة والتي تشتمل على مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر 

 لة.السيو 

وضع وصف للمنهجية املتبعة فيما يخص إسناد األعمال إلى الغير بما يتطابق مع قواعد اإلسناد الصادرة من مؤسسة النقد مع  .5

اإلحتفاظ بأحقية امللكية واإلشراف والرقابة على محافظها املسندة إلى الغير عن طريق السياسة الخاصة بتفويض الصالحيات في عملية 

 إسناد املسؤوليات.

 النقد لحرص على تحديد املعايير الفنية املتعلقة بأنشطة االستثمار حسب ما هو متطلب من الئحة االستثمار الصادرة من مؤسسةا .6

 واألنظمة واللوائح االخرى ذات العالقة.

يزانية العامة، والحصول رفع التوصية ملجلس اإلدارة عند رغبة الشركة استخدام األدوات املالية مثل املشتقات املالية والبنود خارج امل .7

 على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

 إدارة املحفظة االستثمارية ورفع تقارير أدائها بشكل دوري إلى مجلس اإلدارة. .8

 مراقبة تحركات املحفظة االستثمارية ومراجعتها. .9

 مراجعة أداء كل فئة من فئات األصول والرفع التوصية بشأنها إلى مجلس اإلدارة. .10

  

 االسم

 

 طبيعة العضوية

 اجتماع (2عدد االجتماعات )

 االجتماع األول 

 م03/05/2017

 االجتماع الثاني

 م26/09/2017

   مستقل **طارق عبدالعزيز البسام 1

   غير تنفيذي محمد سامي الشخشير 2

   غير تنفيذي أمجد محمد الدويك 3
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   غير تنفيذي الجش يحسن **سلمان محمد  4

   من خارج املجلس -مستقل  **ماجد عبداملحسن السنيد 5

   مستقل * مازن أحمد محمد الجبير 6

 م(2017يونيو  16الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ  * )لم تجدد عضويته في اللجنة مع

 م(2017يونيو  16الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ في اللجنة بعد األعضاء **) تم تعيين 

 ذية اللجنة التنفي .ج

أن تتكون من أعضاء تنفيذيين  مكني  خمسة، و ينش ئ مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية والتي تضم في عضويتها عن ما ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن 

 أعمال اللجنة. في وغير تنفيذيين ويكونوا من ذوي الخبرات املالئمة 

 من ضمن مهام اللجنة التنفيذية 

 اسات الشركة بهدف الرفع بها إلى مجلس اإلدارة إلعتمادها. اإلطالع على استراتيجيات وسي .1

 .شراف على تنفيذها بعد املوافقة عليها من مجلس اإلدارةواإل  ،راتيجيةاالست الخطط ووضع األهداف تحدید .2

 . مستويات التفاویض اإلدارية واملاليةإلى مجلس اإلدارة للموافقة على رفع التوصيات  .3

 دراسة ورفع التوصية في كل مايزيد كفاءة وفاعلية أعمال الشركة. .4

 

  

 االسم

 

 طبيعة العضوية

 ( اجتماع2عدد االجتماعات )

 االجتماع األول 

 م15/02/2017

 االجتماع الثاني

 م05/2017./03

   )رئيس اللجنة( غير تنفيذي بسام بن احمد البنعلي 1

   يغير تنفيذ محمد بن سامي الشخشير 2

حسن **سلمان بن محمد  3

 لجش يا

   غير تنفيذي

   خارج املجلس –مستقل  *محمد عقيل الشايع 4

 م(2017يونيو  16* )لم تجدد عضويته في اللجنة مع الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ 

 م(2017يونيو  16**) تم تعيين األعضاء في اللجنة بعد الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ 

 

 

 ملا هو منصوص نإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة الت( ا7
ً
والتسعين من الئحة حوكمة عليه في املادة الثالثة فيذية وفقا

 الشركات

ة ووفق املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجان وفق األطر التي حددتها التعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافيتتماش ى آلية 

 أم مبالغ املمنوحة املكافآتتضليل سواًء كانت  أو إخفاء السنوي دون  اإلدارة مجلس تقرير في عنها  ضمان اإلفصاحلما جاء في نظام األساس ي للشركة 

 . مباشرة غير أو مباشرة ، وذلك بصورةمزايا أم منافع

 29/12/2017بتاريخ اإلدارة التنفيذية واللجان املنبثقة عنه والئحة مكافآت  مجلس اإلدارةالئحة مكافآت أعضاء تم إعتماد تجدر اإلشارة بأنه كما 

ما يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مقام هيئة السوق املالية وأحكام نظام الشركات، وعلى أن بكافآت املاإلفصاح عن والتي تتضمن 

  .يتم العمل بها مع بداية السنة املالية القادمة
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 على النحو اآلتي:  2017خالل العام املالي دارة التنفيذية عضاء اإل أاملنبثقة عنه، و واللجان بيان ماقبضه أعضاء املجلس لجداول أدناه وتوضح ا

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .أ

األعضاء  

 املستقلين

أعضاء اللجان  املجموع األعضاء التنفيذين األعضاء الغير تنفيذين

 الخارجيين 

 ثابتةاملكافآت ال

 - 2,472,503 - 1,657,502 815,001 مبلغ ثابت 

 - 149,000 - 126,000 68,000 بدل حضور جلسات املجلس

مجموع بدل حضور جلسات 

 اللجان

85,000 69,000 - 154,000 52,000 

 - - - - - مزايا عينية

مكافأة األعمال الفنية 

 واإلدارية واالستشارية

60,000 79,236 - 139,236 67,750 

مكافأة رئيس املجلس أو 

العضو املنتدب أو أمين السر 

 إن كان من األعضاء

- - - - - 

 119,750 2,959,739 - 1,931,738 1,028,001 املجموع

 املكافآت املتغيرة 

 - - - - - نسبة من األرباح

 - - - - - مكافآت دورية 

 - - - - - خطط تحفيزية قصيرة األجل

 - - - - - األجلخطط تحفيزية طويلة 

 - - - - - األسهم املمنوحة

 - - - - - املجموع

 - - - - - مكافأة نهاية الخدمة 

 119,750 2,959,739 - 1,931,738 1,028,001 املجموع الكلي

 - - - - - بدل املصروفات

 

 ج. بيانات وتعويضات خمسة من كبار التنفيذين من ضمنهم )املدير العام واملدير املالي(

 املكافآت الثابتة

 3,843,815 رواتب

 - بدالت

 - مزايا عينية

 3,843,815 املجموع

 املكافآت املتغيرة 

 750,462 مكافآت دورية

 - أرباح

 - خطط تحفيزية قصيرة األجل
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 - خطط تحفيزية طويلة األجل

 - األسهم املمنوحة

 750,462 املجموع

 231,880 مكافأة نهاية الخدمة

 - كافأة التنفيذيين عن املجلس إن وجدتمجموع م

 4,826,157 الجموع الكلي

 

 

 لضرورة إستيفاء عدد من املتطلبات النظامية:كة من الشر  ةبير احترازيا( تد8

الجهة املوقعة  املخالفة سبابأ لتدابير اإلحترازيةا

 للمخالفة

سبل عالجها وتفادي وقوعها في 

 املستقبل

وضع إجراءات 

ة بغرض يتصحيح

إستيفاء عدد من 

 املتطلبات النظامية

 الحصول  دون  خارجي لطرف جوهرية مهام سنادإ -

 مؤسسة النقد.  ممانعة عدم على

 املطالبات تسوية بإجراءات متعلقة مخالفات -

 .كباتاملر  تأمين وثائق عن الناشئة

 .قيادية ملناصب وظيفية شواغر  وجود -

 املطالبات بتقارير  يتعلق فيما التقني النظام ضعف -

مؤسسة النقد 

 العربي السعودي

ملقام ة ياإلجراءات التصحيحتقديم 

معالجة ملؤسسة النقد التي تفيد نحو 

، ولضمان عدم املخالفات املطلوبة

.
ً
  وقوعها مستقبال

 

نظام الرقابة الداخلية في لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية ( نتائج املراجعة السنوية 9

 الشركة

وإدارة اإللتزام وإدارة العام  وتقوم اإلدارة العليا ممثلة باملدير بشكل دوري نظمة الشركة التأكد من كفاءة وفعالية أيتولى مجلس اإلدارة مسؤولية 

الةبإعداد وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وإدارة املخاطر راجعة الداخلية امل أنظمة الشركة مع كيد على توافق ومن ذلك التأ وفع 

ة املراجعة . كما تختص لجنمؤسسة النقد العربي السعوديهيئة السوق املالية و املتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات اإلشرافية والرقابية بما فيها 

 من والتحقق األنظمة وفعالية كفاءة والتأكد من الشركة في الداخلية الرقابة أنظمة بمراقبة أداء وتطبيق مستقلة املنبثقة من مجلس اإلدارة وهي لجنة

 واللوائح والتعليمات واألنظمة تعاونيالتأمين ال مراقبة شركات نظامنظام الشركات و  لتزام بتطبيقوضمان اإل الداخلية، بالرقابة القرارات املتعلقةتنفيذ 

  .العالقة ذات األخرى 

الية الرقابة الداخلية فقد قامت لجنة املراجعة باملهام التاليه:  ولتأكيد فع 

 إصدارها. كما قامت اللجنة للشركة قبل العليا واإلدارة الخارجيين املراجعين األولية مع سنوية والربع السنوية املالية القوائم مناقشة -

 .القوائم املاليةسة ومراجعة ااالدارة بعد در برفع التوصية ملجلس 

 .لتزام، بما في ذلك تعزيز آليات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابتطوير نظام الرقابة الداخلية إلدارة اإل -

  .مناقشة تقارير إدارة الرقابة النظامية -

 على عدد من املهاماد تقارير الرقابة ذلك التعاقد مع مراجع داخلي إلعد ، بما فيجعة الداخليةار دارة املبة إل تطوير نظام الرقا -

 الرئيسية في الشركة. التشغيلية 
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 :اخلي في الشركة في حال عدم وجوده( توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع د10

، املراجعة الداخليةإدارة ظيف للمناصب القيادية ومنها منصب مدير اجتماعات بضرورة سرعة التو تمت التوصية من قبل لجنة املراجعة في عدة 

  .م2017عام الخالل دارات لبعض اإل لويت لعمل مراجعة داخلية تعزيز دور املراجعة الداخلية تم التعاقد مع شركة ديول

 

 :( املساهمات اإلجتماعية للشركة11

 وقيين لدعم برنامج رسومات االطفال وبمبلغ مالي قدرة خمسون الف ريال سعودي.قامت الشركة بتوقيع مذكرة تعاون مع جمعية األطفال املع

 

 : ( بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات12

  

 االسم

 سجل الحضور 

اجتماع الجمعية 

 األول 

 م16/05/2017

اجتماع الجمعية 

 الثاني

 م13/06/2017

اجتماع الجمعية 

 الثالث

 م16/08/2017

اجتماع الجمعية 

 رابعال

 م29/12/2017

مجموع 

 الحضور 

     3 بسام بن أحمد البنعلي  1

     4 طارق بن عبدهللا البسام  2

     2 عبداملحسن بن عبدهللا السنيد ** 3

 0     فهد بن عبدالرحمن التركي 4

 0     الدويك  محمدأمجد بن  5

 0     عبدهللا من جمعة السري  6

 0     محمد بن سامي الشخشير  7

 0     الجش ي  حسن سلمان بن محمد* 8

 0     محمود بن محمد نشار  10

   2   د. محمد بن عبدالعزيز النعيم * 11

 0   **مازن بن أحمد الجبير 12

 م(2017يونيو  16بعد الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ اإلدارة  مجلسء *) تم تعيين أعضا

 م(2017يونيو  16)لم يتم تجديد لعضو املجلس في الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ **

 

 

 : مال الشركةتوسعة أعمالها( والتوقعات املستقبلية ألع، و ذلك التغييرات الهيكيلية للشركة وصف لخطط وقرارت الشركة املهمة )بما في (13
 

 .م16/05/2017بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ التعديل على النظام األساس ي للشركة  -

 .م16/06/2017بتاريخ لمجلس لبدء الدورة الجديدة إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة و  -

ستثمارية، ة التنفيذية، اللجنة اإل خاطر، لجنة املراجعة، اللجنقة عن املجلس )لجنة املبثتعيين رئيس املجلس ونائبه، وتشكيل اللجان املن -

 .(لجنة املكافات والترشيحات

م، وإعتماد خارطة الطريق ألعمال اللجنة واملتوافقة مع متطلبات 26/07/2017تشكيل لجنة أمن املعلومات )األمن السيبراني( بتاريخ  -

 قد العربي السعودي. الدليل التنظيمي ألمن املعلومات الصادر عن مؤسسة الن
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   م.16/08/2017امة على أعضاء لجنة املراجعة بتاريخ عتصويت الجمعية ال -

 اعتماد اللوائح التنظيمية ملجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس. -

 تحديث السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة. -

 

 : تواجهها الشركةقد ( مخاطر 14

 ( مخاطر السوق واملنافسةأ

الذي يضمن سالمة ونجاح القدرات  ،كتواري اال سعار أعلى أساس ند تتسستباقية ترتكز على أسعار تنافسية اإل من اإلجراءات الشركة سلسلة ذت تخا

و وتحقيق وزيادة القدرة على النمكتتاب وثائق التأمين باإلضافة إلى املطالبات التي تمكن الشركة من املحافظة على مركزها املميز في السوق إلالفنية 

العمالء  وذلك باستقطاب حماية إدارة طوير سوق التأمين هو تمخاطر م ملواجهة 2017قامت بها الشركة خالل العام  التيلجوانب هدافها. ومن اأ

 .دعم النظام التقني بهاأستمرار و  الكفاءات الوطنية املؤهلة

 ب( مخاطر تقنية املعلومات

 مع توسع نشاطللحيوي لدور الهام واتأخذ الشركة باإلعتبار ل
ً
إن مخاطر التقنية  ، و نقاط البيعبما فيها فروع و  الشركة ألنظمة التقنية خصوصا

  ، وإذاألعطال التقنيةو  ،األخطاء البشريةأسباب ومنها  ةتمثل بدورها مخاطر عالية قد يتعرض له أي قطاع لعد
ً
على تطوير  أمن  تعمل الشركة حاليا

 .وبما يتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن إدارة تقنية املعلومات )األمن السيبراني(املعلومات 

 ج( مخاطر املوارد البشرية

أن الشركة مستمرة بسياسة التدريب والتأهيل ملوظفيها كما ؤهلة في نشاط التأمين، املالوطنية كوادر ال ستمرار نحو البحث علىتسعى الشركة إلى اال 

الذي بدوره يسهم نحو . حالل الوظيفيووضع الخطط الالزمة نحو اإل  املستويات اإلدارية واملهنية املختلفة في الشركةخبرات في ال بغرض توفير أعلى

 خلق بيئة سليمة للعمل تحمي الشركة من مخاطر تسرب في الكوادر البشرية. 

 هـ( مخاطر املركبات 

خاطر، تقوم . ومن أجل تقليل هذه املاملركباتصالح إلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية و املتعتتمثل املخاطر الرئيسية لتأمين املركبات في املطالبات 

 كتتاب و تحديد االسعار وفق التعليمات الصادرة عن الجهات املختصة و الخبير االكتواري. الشركة بوضع شروط لل

 

 و( مخاطر التأمين الطبي

ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات واملناطق  ،ركة لضمان تنوع املخاطر بشكل جيدتم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالش

 ملطالبات.ب واللكتتالية ياإلجراءات التفصمتابعة عتبار سعر املنتج و أخذ بعين اال كما يالجغرافية 

 

 ز( مخاطر إعادة التأمين

تقليل الخسائر املالية املحتملة التي قد  بهدفلية كبيرة و تصنيف عالمي مرتفع تقوم الشركة بإعادة التأمين لدى أطراف تتمتع بسمعه و مالءة ما

خطار التي قد تتعرض لها من خالل مشاركتها مع معيدي التامين املختارين الشركة من األ ترتيبات تؤمن حماية تنشأ عن مطالبات التأمين. إن هذه ال

 كما توفر للشركة قدرات اضافية لزيادة اعمالها . 
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الزمه قوم الشركة بتقييم الوضع املالي لشركات إعادة التأمين من خالل ما يتم نشره و تداوله من جهات التقييم العاملية التخاذ االجراءات الا تكم

ة لذلك ، تبقى أن اتفاقيات إعادة التأمين املسندة  ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق. ونتيجبعلما عند الضرورة، قبل وقوع الضرر 

 . إعادة التأمين نسبة املتفق عليها مع شركةبالو  "املعاد التأمين عليها"الشركة ملتزمة تجاه حملة الوثائق بحصتها من املطالبات تحت التسوية 

 

 

 ح( املخاطر القانونية

يعات واللوائح واألنظمة بكافة التشر لى اإللتزام تسعى الشركة بتقليل املخاطر القانونية من خالل التأكيد على اإلدارات الداخلية في الشركة ع

الشركة تضع السياسات واإلجراءات املكتوبة والتأكيد على فعاليتها ويتم معالجة أي مخالفات ، لذلك فإن الرقابية واإلشرافيةن الجهات عالصادرة 

 نظامية.  عقوباتلتفادي أي 

 

 : خيرةخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األ ( خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة و 15

 

  في السنوات الخمس املاضيةيبين الجدول التالي مقارنة ألصول وخصوم الشركة: 

 )آالف الرياالت(                                                                                                                                قائمة املركز املالي 

2013 2014 2015 2016 2017  

 مجموع أصول عمليات التأمين 539,122 503,983 835,206 451,658 424,298

      

 أصول املساهمين     

 إستثمارات ودائع ألجل ونقد وما في حكمه 341,276 335,714 306,926 153,615 181,509

 مبالغ مستحقة من عمليات تأمين 158,308 189,616 98,182 166,377 144,914

 موجودات أخرى  54,005 54,415 54,154 52,924 53,815

 مجموع أصول املساهمين 553,589 579,744 459,262 372,916 380,238

 مجموع األصول  1,092,711 1,083,727 1,294,468 824,574 804,536

      

    

تراكم لعمليات املطلوبات والفائض امل 

 التأمين

 مطلوبات ناتجة عن عقود التأمين     

 إجمالي أقساط التأمين غير مكتسبة 143,345 67,021 470,171 110,638 101,005

 إجمالي املطالبات تحت التسوية 143,119 159,643 177,256 116,220 131,780

 مكتسبة غير  نتأمي إعادة عموالت إيرادات 1,458 2,008 2,590 2,374 2,394

 إحتياطات فنية أخرى  8,600 5,853 11,242 9,422 0

235,179 238,654 661,259 234,525 

مجموع املطلوبات الناتجة عن عقود  296,522

 التأمين

 مبالغ مستحقة لعمليات املساهمين 158,308 189,616 98,182 166,377 144,914

 ستحقة ومطلوبات أخرى مصاريف م 21,351 16,806 28,119 12,925 12,460

 مطلوبات أخرى  16,744 15,703 20,842 17,590 15,643

 فائض عمليات التأمين املتراكم 46,197 47,333 29,395 18,486 16,102
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424,298 451,658 835,205 503,983 

 

539,122 

مجموع املطلوبات والفائض املتراكم 

 لعمليات التأمين

      

 اهمينمطلوبات وحقوق املس     

 مطلوبات املساهمين 86,170 70,863 53,714 39,243 46,268

 حقوق املساهمين 467,419 508,880 405,548 333,673 333,970

 مجموع مطلوبات وحقوق املساهمين 553,589 579,743 459,262 372,916 380,238

      

804,536 824,574 1,294,467 1,083,726 

 

 

1,092,711 

ات والفائض املتراكم مجموع املطلوب

لعمليات التأمين ومطلوبات وحقوق 

 املساهمين

 

 

 

  الشركة في السنوات الخمس األخيرة نتائج أعمالليبين الجدول التالي مقارنة: 

 ))آالف الرياالت                          

 قائمة دخل عمليات التأمين 2017 2016 2015 2014 2013

 إجمالي اقساط التأمين املكتتبة 329,307 176,014 863,838 239,932 263,058

 صافي أقساط التأمين املكتتبة 274,690 109,197 793,256 180,761 202,714

 التغيرات في أقساط التأمين غير املكتسبة (79,307) 398,511 (357,270) (11,753) 67,937

 تأمين إضافيةالتغيرات في إحتياطات أقساط  (1,841) (3,070) 7,340 (6,522) 0

 صافي أقساط التأمين املكتسبة 193,542 504,639 443,326 162,486 270,651

      

 تكاليف ومصاريف اإلكتتاب     

 إجمالي املطالبات املدفوعة (158,838) (264,986) (178,987) (145,521) (156,402)

 املصاريف األخرى  (8,593) (3,055) (25,894) (5,065) (5,127)

 حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات املدفوعة 24,628 37,329 29,520 27,457 29,011

 صافي املطالبات املدفوعة (142,803) (230,712) (175,361) (123,129) (132,518)

 التغيرات في املطالبات تحت التسوية، بالصافي 16,839 8,517 (82,154) 17,039 (18,824)

 صافي املطالبات املتكبدة (125,964) (222,195) (257,515) (106,090) (151,342)

 تكاليف إكتتاب بوالص تأمين ومصاريف أكتتاب أخرى  (23,202) (63,006) (47,463) (17,399) (32,509)

 إيرادات عموالت إعادة تأمين 6,175 7,071 8,030 8,060 7,215

      

 نتائج اإلكتتاب صافي 50,551 226,509 146,378 47,057 94,015

      

 مصاريف(/إيرادات التشغيل األخرى (     

 مصاريف عمومية وإدارية (49,558) 59,670 (39,926) (31,582) (29,945)

 عكس قيد )مخصص( ديون مشكوك في تحصيلها 4,750 (3,713) (7,918) 0 (5,152)

 إيرادات إستثمار 11,653 16,618 10,556 8,372 3,429

 صافي الفائض من عمليات التأمين 20,397 743179, 109,090 23,847 62,347

      

 فائض عمليات التأمين املحول لدخل املساهمين الشامل (18,357) 161,769 (98,182) (21,463) (56,112)
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 قائمة الدخل الشامل للمساهمين     

 فائض عمليات التأمينحصة املساهمين من  18,357 161,769 98,182 21,463 56,112

 إيراد أستثمارات 7,196 8,050 7,142 7,520 4,508

 إجمالي اإليرادات 25,552 169,820 105,324 28,983 60,620

 مصاريف عمومية وإدارية (4,703) (3,010) (2,740) (2,416) (2,943)

 صافي دخل السنة 20,849 166,810 102,584 26,567 57,677

 خسارة إعادة تقييم غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع 775 1,892 (1,762) (196) 0

      

 صافي الدخل الشامل للفترة 21,624 168,702 100,822 26,371 57,677

      

 ربحية السهم للفترة 0.83 6.67 4.10 1.06 2.31

 املقارنة للتماش ى مع تصنيفات الفترة الحالية أرقام بعض تصنيف أعيد *

 

 

 :2017للعام  ل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركةتحلي (16

 

 
 

 : 2016نة بالعام مقار  2017للعام جوهرية في النتائج التشغيلية الفروقات ال( إيضاح 17

o  (بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبةGWP خالل العام )مليون ريال للعام السابق مما يمثل 176.0مليون ريال مقابل   329.3م مبلغ 2017

 
ً
 2ة من الشركة خالل الفترة املمتدتيجة لرفع اإليقاف الذي طبق بحق الزيادة بشكل أساس ي ن وراء هذهويعزى السبب %. 87بنسبة نموا

(  2016يوليو  28هـ ) 1437شوال  23( حتى 2016يناير  12هـ)  1437ربيع اآلخر 

 ومنظم، سريع وبشكل ،العودة  منفيما يتعلق باإلكتتاب الصحي وتمكن الشركة 

 قياس ي مستوى  وتحقيق  املستهدفة الشريحة من معتبر  جزءللسوق واملنافسة على 

 الشركة حققتها التي الكبيرة الطفرة إستثناء تم لو  فيما املكتتبة االقساط إلجمالي

الجدول التالي يبين إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل الخمس و . 2015 العام في

 (2017حتى  2013)  سنوات املاضية

 

 

 

 

o مليون ريال للعام السابق مما يمثل  222.2مليون ريال مقابل   126.0م مبلغ 2017افي املطالبات املتكبدة خالل العام بلغ ص 
ً
بنسبة  إنخفاضا

43. % 

o  للعام السابق وهذا يمثل مليون ريال  13.3مليون ريال مقابل  10.2م مبلغ 2017بلغ صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق خالل العام

 إنخفاض
ً
 23بنسبة  ا

ً
 .2016مقارنة بالعام  2017لى تقلص حجم  املحفظة اإلستثمارية في العام إ -بشكل اساس ي -نتيجة % تقريبا

 (آالف الرياالتإجمالي األقساط املكتتبة)  املنطقة

 106,879 املنطقة الوسطى

 137,028 املنطقة الشرقية

 85,400 املنطقة الغربية

 329,307 املجموع

 2013 2014 2015 2016 2017 مليون ريال

إجمالي أقساط التأمين 

 املكتتبة

329,3 176.0 863.8 239.9 263.1 

32%

42%

26%

شركة تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات ال: رسم بياني 

2017للعام 

املنطقة الوسطى

ةاملنطقة الشرقي

املنطقة الغربية

14%

13%

46%

9%

18%

الفروقات الجوهرية : رسم بياني

2013

2014

2015

2016

2017
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o  ي أمليون ريال للعام السابق  17.5غ مليون ريال مقارنة بمبل 4.6مبلغ  2017بلغ صافي الدخل الشامل من عمليات التأمين خالل العام

.74بنسة  إنخفاض
ً
 % تقريبا

o مليون ريال للعام السابق مما يعكس  8.1مليون ريال مقارنة بمبلغ  7.2م مبلغ 2017غ صافي أرباح إستثمارات املساهمين خالل العام بل

 
ً
.11بنسبة  إنخفاضا

ً
 % تقريبا

o  مليون ريال  166.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 20.8مبلغ  2017بلغ صافي الدخل الشامل للمساهمين قبل خصم مخصص الزكاة خالل العام

.88ي زيادة بنسة أللعام السابق 
ً
 % تقريبا

o  مليون ريال للعام السابق مما يمثل  168.7مليون ريال مقابل مبلغ  21.6مبلغ  2017بلغ صافي الدخل الشامل للمساهمين خالل العام

 
ً
 %.87بنسبة  إنخفاضا

o (ريال 6.67: 2016ريال ) العام  0.83 مبلغ 2017ربحية السهم للعام  بلغت 

 :معايير املحاسبة املتبعة للقوائم املالية( 18

  للمعايير  املحاسب قبل مراجعتها من  تقوم الشركة بإعداد قوائمها املالية ويتم
ً
ة الدولية للمؤسسات املالية الصادرة من مؤسسة يمراجعي الشركة طبقا

لي للمعايير املحاسبية، وتؤكد الشركة عدم وجود أية فروقات جوهرية أو أثر النقد العربي السعودي ومعايير التقارير املالية  الصادرة عن املجلس الدو 

 للمعايير الدولية مقارنة  مالي على القوائم املالية نتيجة إلعدادها
ً
 تلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. بوفقا

 : وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم( 19

 من نظام الشركة األساس ي على توزيع اإلرباح على الوجه التالي:والسادسة واألربعون خامسة واألربعون ال ادتيننصت امل

جنب ) .1 ( من صافي األرباح لتكون االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ %20ي 

 فوع . ( من رأس املال املد%100االحتياطي املذكور )

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم  .2

 املركز املالي للشركة.

ثابته قدر  للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح .3

 . اإلمكان على املساهمين

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة .   .4

 لقرار الجمعية العامة الصادرة في هذا الشأن، ويبين القرا
ً
أحقية  وتكون ستحقاق وتاريخ التوزيع. ر تاريخ اال كما يستحق املساهم حصتة في األرباح وفقا

ي قرار أب –دون تأخير  –ة السوق املالية هيئالشركة تبلغ و  اهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق.سهم املسجلين في سجالت املساالرباح ملالكي األ 

لتعليمات التي لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا ل

 .السعوديمراعاة املوافقة الكتابية املسبقة للمؤسسة النقد العربي  مع الجهة املختصةتصدرها 

ريال  2على توزيع أرباح على املساهمين بواقع  16/5/2017كما تجدر اإلشارة إلى أن الجمعية العامة غير العادية وافقت في إجتماعها املنعقد بتاريخ 

% من رأس مال الشركة على ان تكون أحقية األرباح للمساهمين 20يال سعودي( تمثل ريال )خمسون مليون ر   (50.000.000لكل سهم وبمبلغ أجمالي )

 املقيدين بسجل الشركة في نهاية تداول يوم أنعقاد الجمعية.

 وصف ألية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص لكبار املساهمين( 20

 صافي التغيير خالل العام م31/12/2015نهاية العام  م01/01/2015بداية العام  أسم من تعود له مصلحة

 نسبة امللكية عدد األسهم نسبة امللكية عدد األسهم نسبة امللكية عدد األسهم

 %5 1,250,000 %5 1,250,000 %5 1,250,000 عبدالرحمن علي التركي " /املرحوم" األستاذ

 %26 6,500,000 %26 6,500,000 %26 6,500,000 شركة الصقر الوطنية للتأمين
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ئهم في أسهم أو وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربا( 21

 ، وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة.أدوات دين الشركة

 قدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركةوصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعا

اسم من تعود له  تسلسل

 املصلحة

 نسبة التغيير صافي التغيير نهاية العام  بداية العام

 امللكيةنسبة  األسهم  عدد  امللكيةنسبة  عدد األسهم

األستاذ/ بسام أحمد  (1)

 ليناصر البنع

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

األستاذ/ عبدهللا  (2)

 جمعه السري 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

فهد  /األستاذ (3)

 عبدالرحمن التركي

1000 0.0004% 1000 0.0004% 0 0.00% 

األستاذ/ محمد سامي  (4)

 الشخشير

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

األستاذ/أمجد محمد  (5)

 الدويك

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

األستاذ/طارق عبدهللا  (6)

 البسام

61020 

 

0.024408% 61020 

 

0.024408% 0 0.00% 

األستاذ/ سلمان  (7)

محمد حسن عبدهللا 

 الجش ي

813950 

 

0.32558% 813950 

 

0.32558% 0 0.00% 

األستاذ/محمود محمد  (8)

 نشار

1838160 

 

%0.735264 

 

1838160 

 

%0.735264 

 

0 0.00% 

محمد بن /الدكتور  (9)

 عبدالعزيز النعيم

30000 

 

%0.012 

 

30000 

 

%0.012 

 

0 0.00% 

 

 

 كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركةلوصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود 

اسم من تعود له  تسلسل

 املصلحة

 نسبة التغيير صافي التغيير نهاية العام  بداية العام

 نسبة امللكية األسهم عدد  نسبة امللكية عدد األسهم 

األستاذ/ محمد  (1)

 عقيل الشايع

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

األستاذ/ شفيق  (2)

 منصور الرميح 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 شفيق بن منصور الرميح(، وتكليف األستاذ / 30/1/2017*)إستقالة املدير العام األستاذ / محمد بن عقيل الشايع بتاريخ 

 

 

 

 
 



 2017السنة املالية  – دارةاإل تقرير مجلس 

 

  24 ةصفح

 

 فيه أسماء (عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل ا22
ً
جتماع موضحأ

 :الحاضرين

 

 

 اسم العضو

 عدد االجتماعات

االجتماع 

 األول 

15/02/2017 

 م.

االجتماع الثاني 

 م. 03/05/2017

الثالث  االجتماع

 م. 21/06/2017

االجتماع الرابع 

 م. 26/07/2017

االجتماع الخامس 

 م.30/10/2017

االجتماع السادس 

 م 2017 /11/12

 اإلجمالي

أحمد بن بسام 

 البنعلي

      6 

جمعة بن عبدهللا 

 السري 

      5 

بن فهد 

 عبدالرحمن التركي

      6 

 بن محمد*د.

 عيمعبدالعزيز الن

      4 

محمد بن أمجد 

 الدويك

      5 

محمد بن سلمان *

 الجش يحسن 

      4 

عبدهللا بن طارق 

 البسام

      6 

سامي بن محمد 

 الشخشير

      6 

محمد بن محمود *

 نشار

      4 

أحمد بن **مازن 

 الجبير

   

بن عبدالرحمن **

 حسن الشربتلي

   

بن عبداملحسن ** 

 عبدهللا السنيد

   

 م29/12/2017تاريخ آخر انعقاد للجمعية العامة 

 م(2017يونيو  16بعد الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ اإلدارة  مجلس*) تم تعيين أعضاء 

 م(2017يونيو  16)لم يتم تجديد لعضو املجلس في الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ **

 :دد طلبات الشركة لسجل املساهمين تواريخ تلك الطلبات وأسبابها(ع23

عدد طلبات 

الشركة لسجل 

 املساهمين

 أسباب الطلب تاريخ الطلب

 م2017مايو  16للجمعية العامة املنعقدة بتاريخ  م2017مايو  16 (1)

 م2017يونيو  13للجمعية العامة املنعقدة بتاريخ  م2017يونيو  13 (2)

 م2017اغسطس  16للجمعية العامة املنعقدة بتاريخ  م2017سطس اغ 16 (3)

 م2017ديسيمبر  29للجمعية العامة املنعقدة بتاريخ  م2017ديسيمبر  29 (4)
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 :العالقة وأرصدتها ذات الجهات مع املعامالت( 42

    

 (الف الرياالت)آ مبلغ املعاملة

 

 الجهة ذات العالقة

 

 طبيعة العالقة

 

 ملةطبيعة املعا

 املنتهية في 
ً
أثنى عشر شهرا

2016/12/31 

 املنتهية في 
ً
أثنى عشر شهرا

2016/12/31 

السيد/عبدالرحمن على 

 التركي "رحمه هللا" 

 السيد/فهد التركي 

 

شركات  مجموعة

 عبدالرحمن علي التركي

عضو "سابق" في مجلس  

 اإلدارة

 عضو في مجلس اإلدارة

 410,28 17,259 أقساط تأمين مكتتبة

 (5,365) ((5,159 مطالبات متكبدة

 مصروف إيجار مكاتب

 

 مشتروات تذاكر طيران

800)) 

 

613)) 

(947) 

 

0 

 السيد/طارق البسام

مجموعة شركات طارق 

 عبدهللا البسام

 438 491 أقساط تأمين مكتتبة عضو في مجلس اإلدارة

 مطالبات متكبدة
219)) (101) 

 السيد/سلمان الجش ي

 يرشركة نكست ك

 0 832 أقساط تأمين مكتتبة عضو في مجلس اإلدارة

 مطالبات متكبدة

 مصاريف إدارة مطالبات

253)) 

4,747)) 

0 

0 

 السيد/عبداملحسن السنيد

 بصفته الشخصية

عضو سابق في مجلس 

 اإلدارة

 26 27 أقساط تأمين مكتتبة

 (4) ((39 مطالبات متكبدة

 السيد/عبد اهللا السرى 

سامى السيد/محمد 

 شخشير

السيد/أمجد يسرى 

 الدويك

شركة الصقر الوطنية 

 للتأمين

 

 

 

 أعضاء في مجلس اإلدارة

 ((1,771 )760) إقساط إعادة التأمين املسندة

حصة معيدي التأمين من 

 283 183 املطالبات املدفوعة

 292 121 إيرادات عمولة إعادة التأمين

 تم تجديدها بشكل سنوي وذلك من خالل الجمعية العامة. العالقة ي ذات الجهات مع *إن املعامالت

 

  
 : ( ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت25

 تعويض. و أ مكافآت أي عن التنفيذيين كبار  أحد أو الشركة  إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو  ترتيبات اليوجد
 

 :مي الشركة عن أي حقوق في األرباح( بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساه26

 مساهمي الشركة عن أي  حقوق في األرباح. أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو  ترتيبات اليوجد
 

 

 

 

 

 

 



 2017السنة املالية  – دارةاإل تقرير مجلس 

 

  26 ةصفح

 

78%

11%

3%
8%

الصحي

مركبات

الممتلكات

أخرى

 

  :(بيان بقيمة املدفوعات النظامية27

 هاديتسداملزمع بالغ املإلى مع اإلعتبار م، 2017حتى نهاية عام دفعها النظامية املتوجب على الشركة الجدول التالي بيان بقيمة املدفوعات وضح ي

 م.2018خالل العام  "بإذن هللا"

 (الف الرياالت)آ

م 2017املدفوعات املستحقة لغاية نهاية عام  نوع املدفوعات

 واملسددة

م والغير 2017املدفوعات املستحقة لغاية نهاية عام 

 ةمسدد

 277 3,130 التأمينات اإلجتماعية

 13,085 10,470 الزكاة والضريبة والدخل

تكاليف اإلشراف والرقابة ملؤسسة 

 النقد
1,447 410 

اتعاب مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني
2,185 692 

 

  :الخارجيين الحسابات موافقات على مراجعي( 28

ملراجعة وذلك اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين املرشح من قبل لجنة املراجعة، على م  16/05/2017وافقت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 

 : على النحو اآلتيوالبيانات الربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم  م2017حسابات الشركة للعام املالي 

 .PKF مكتب البسام والنمر  -

 .شركة ارنست اند يونغ -

 

                                         :اجمالي اقساط التامين( 29

 آالف الرياالت

 النسبة

اجمالي أقساط 

 نوع املنتج التأمين

 الصحي 257,474 78%

 مركبات 35,822 11%

 املمتلكات 10,0922 3%

 أخرى  25,9192 %8

 املجموع 329,3072 100%
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صحي
55%

مركبات
45%

الممتلكات
0%

أخرى
0%

84%

12%

0%
4% %84صحي 

%12مركبات 

%0الممتلكات 

%4أخرى 

 

                                                    اجمالي املطالبات املدفوعة( 30

  آالف الرياالت   

 نوع املنتج اجمالي املطالبات املدفوعة النسبة

84% 133,398 
 صحي

12% 19,1598 
 مركبات

0.3% 489 
 املمتلكات

4% 5,7939 
 أخرى 

 املجموع 158,8389 100%

 

 

 

 

                                                صافي نتائج االكتتاب( 31

 آالف الرياالت              

 النسبة

صافي نتائج 

 االكتتاب
 نوع املنتج

55% 27,645 
 صحي

45% 22,829 
 مركبات

0% 43 
 املمتلكات

0% 34 
 أخرى 

 املجموع 50,551 100%

 

 التصنيف اإلئتماني:( 32

 التصنيف اإلئتماني واملالي من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العاملية.

وأشارت الوكالة الى ان تثبيت هذا مع نظرة مستقبلية مستقرة.  BBB ند درجةتأكيد تصنيفها االئتماني عم حصلت الشركة 24/05/2017ريخ بتا

يعكس مواصلة امتالك شركة الصقر للتأمين التعاوني لرسملة قوية للغاية مقارنة باملخاطر املعرضه لها. كما وتعكس  BBBالتصنيف عند درجة 

ملستقبلية املستقرة وجهة نظر الوكالة بأن شركة الصقر للتأمين ستحافظ على كفاية رأس مال قوية للغاية وعلى وضعها التنافس ي الحالي النظرة ا

 خالل العامين املقبلين على األقل.



 2017السنة املالية  – دارةاإل تقرير مجلس 

 

  28 ةصفح

 

 

 واإلقرارات التأكيدات (33

 :أنه الصقر للتأمين التعاوني شركة تؤكد (أ

 م 2017 امالع خالل قروض أية على الشركة تحصل لم. 

 املوظفين ملزايا احتياطيات أي تنش ئ أو إستثمارات أية الشركة توظف لم. 

 مشابهة حقوق  أو كتتابإ حق مذكرات تعاقدية أو مالية أوراق أي أو للتحويل قابلة دين أدوات أي منح أو بإصدار الشركة تقم لم 

 م.2017  املالية السنة خالل

 أو حقوق خيار أو تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم حقوق  أي منح أو بإصدار الشركة تقم لم ،

 مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

 للسترداد قابلة دين أدوات أي إلغاء أو شراء أو بإسترداد الشركة تقم لم. 

 

 ومن كافة النواحي املادية ما يلي: كما ويؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين والجهات األخرى ذات العالقة، وحسب معرفته التامة (ب

 

 الصحيح بالشكل أعدت الحسابات سجالت أن. 

 سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن  
 
 .بفاعلية فذون

 نشاطها مواصلة على الشركه قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه. 

 فيه مصم 2017 ال يوجد خالل 
ً
 فيه أو كانت طرفا

ً
لحة جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي عقد كانت الشركة طرفا

جهات ذات العالقة املدير العام أو املدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. ما عدا ما تم ذكره في بيان املعامالت مع ال

 في هذا التقرير.

 

 الخاتمة: 

عرب مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني عن شكره وتقديره لكافة عمال  ئه واملساهمين الكرام الذين كانوا الدافع في نجاح الشركة واستمراريتها، ي 

 م.كما يسجل املجلس تقديره لجميع منسوبي الشركة من إدارة وموظفين على جهودهم التي بذلوها لتحقيق اإلنجازات والنتائج الجيدة خالل العا

 


