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 الكرام        التعاونية العربيةالسادة مساهمي شركة التأمين 

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

 والقرارات املهمة واإلفصاحات وفق
ً
لقواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات والئحة حوكمة شركات التأمين، واملرفق معه تقرير ا

 .م31/12/2017مراجعي الحسابات الخارجيين والقوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 

 : نشاط الشركة (1

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

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

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

 بقيمة 26,500,000( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وعشرون مليون وخمسمائة الف  )265,000,000وخمسة وستون مليون )
ً
 عاديا

ً
( سهما

امل وقد تم إدراج األسهم في السوق املالية السعودية )تداول( بتاريخ ( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالك10اسمية قدرها عشرة )

 م(.2008/02/04هـ )املوافق 1429/01/26

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

 ألح
ً
كام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. وتم تجديد تصريح مزاولة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقا

وتم الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي ،  هـ11/06/1441وتنتهي بتاريخ  هـ 12/06/1438النشاط ملدة ثالث سنوات تبدأ بتاريخ 

 على ممارسة نشاط التأمين وذلك بموجب الخطاب رقم السعودي على تعديل النشاط بناًء على طلب الشركة بحيث يكون 
ً
مقتصرا

م. وتتمثل اهداف الشركة في مزاولة اعمال التأمين التعاوني واألنشطة 14/04/2014هـ املوافق 14/06/1435وتاريخ  351000076885

 التأمين الصحي، والحماية، واالدخار. املرتبطة بها في اململكة العربية السعودية ويشمل نشاطها الرئيس ي جميع فئات التأمين العام،

 للمــادة الثالثـة مــن النظـام األسارــ ي للشـركة الــذي نصـت علــى أن زــرض الشـركة : "مزاولــة أعمـال التــأمين التعـاوني وكــل مـا يتعلــق بهــذ  
ً
ووفقـا

ي يلـزم القيـام بهـا لتحقيـق أزرا ــها األعمـال مـن إعـادة تـأمين أو تـوكيالت أو تمثيـل أو مراسـلة أو وسـاطة وللشـركة أن تقـوم بجميـع األعمـال ال ـ

اســـطتها ســـواًء فـــي مجـــال التـــأمين أو اســـتثمار أموالهـــا و أن تقـــوم بتملـــك و تحريـــك األمـــوال الثابتـــة والنقديـــة أو بيعهـــا أو اســـتبدالها أو تأجي هـــا بو 

 ألحكــام نظـــام مراقبــة شـــركات مباشــرة أو بواســطة شـــركات تؤسســها أو تشـــش رها أو باالشــش ا  مــع جهـــات أخــره وتمـــارس الشــركة أنشــطتها وف
ً
قـــا

التـــأمين التعـــاوني والئحتـــه التنفيذيـــة واألنظمـــة والقواعـــد الســـارية فـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية وبعـــد الحصـــول علـــى الشـــ اخي  الالزمـــة مـــن 

 الجهات املختصة إن وجدت."
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    ملخص املنتجات التأمينية: 
 التأمين على املركبات  التأمين الصحي  لى املمتلكاتالتأمين ع  التأمين الهندس ي 

 تأمين الحوادث العامة   و االدخارتأمين الحماية   التأمين البحري   تأمينات أخرى 

 

  فروع الشركة: 
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   الرئيس ي   املركز 

   2153360-011رقم الهاتف: 

  2153197-011الفاكس: 

 11323الرياض  286555ص. ب 

   www.aicc.com.saاملوقع اإللكش وني: 

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

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

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

 طريق امللك فهد، بناية التسهيل-خميس مشيط  ج( املنطقة الجنوبية

 مبني ديوان الجزيرة –شارع االمي  حمود   -طريق خادم الحرمين الشريفين–ب  الخب : الخ د( املنطقة الشرقية: 

اململكة العربية السعودية، باإلضافة إلى أنها تعمل من خالل وكيل معتمد  كما يوجد لدى الشركة عدة نقاط بيع منتشرة في أنحاء

 لديها.

 

  

http://www.aicc.com.sa/
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 م:2017التطورات والقرارات الهامة لعام  (2

م السنة التاسعة لبدء عمليات الشركة، وفيما يلي أهم القرارات والتطورات الهامة واإلجراءات املتخذة خالل 2017الية لقد كانت السنة امل

 م:2017العام املالي 
 

 تجديد تصريح مزاولة النشاط: 

لنقد العربي السعودي بمزاولة بواسطة الب يد االلكش وني تجديد تصريح مؤسسة اإستلمت الشركة م 14/02/2017هـ املوافق 17/05/1438بتاريخ 

 .هـ11/06/1441هـ ح ى 12/06/1438سنوات من تاريخ  3نشاط التأمين ملدة 

 تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس:  

في  املؤرخم أعلنت الشركة في موقع السوق املالية السعودية )"تداول"( عن  قرار مجلس اإلدارة 09/03/2017املوافق  هـ10/06/1438بتاريخ 

 ملجلس اإلدارة وكما و م  09/03/2017املوافق  هـ 10/06/1438
ً
املتضمن تعيين األستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني )مستقل( رئيسا

 لرئيس مجلس اإلدارة
ً
م ملدة ثالث 01/01/2017وال ي بدأت بتاريخ ، وذلك للدورة الرابعة قرر تعيين األستاذ أحمد بن سليمان الجاسر  )مستقل( نائبا

 -سنوات ميالدية

 تشكيل اللجان املنبثقة: 

املؤرخ في م أعلنت الشركة في موقع السوق املالية السعودية )"تداول"( عن  قرار مجلس اإلدارة 09/03/2017املوافق  هـ 10/06/1438بتاريخ 

 تالي: تشكيل اللجان املنبثقة وهي كال املتضمنو م  09/03/2017املوافق  هـ 10/06/1438

 اللجنة التنفيذية.  (أ)

 لجنة الش شيحات واملكافآت. (ب)

 . االستثمارلجنة  (ج)

 لجنة إدارة املخاطر.  (د)

 تعديل النظام األساس للشركة: 

 ملتطلبات نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/
ً
هـ املوافق 29/06/1438بتاريخ  هـ.، قام مجلس اإلدارة28/01/1437( وتاريخ 3تطبيقا

 ملتطلبات نظام الشركات، وقد عقدت الجمعية الجمعية العامة زي  العادية  جتماعا بالدعوة إلى م28/03/2017
ً
للنظر في تعديل النظام األساس وفقا

 بتاريخ  االجتماعالعامة زي  العادية )
ً
ي لشركة م في املقر الرئيس 11/04/2017هـ املوافق  14/07/1438الثاني( في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا

 التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق امللك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق األول.

 التالي:  كانت نتائج التصويت على النحوحيث 

 ملتطلبات نظام الشركات 
ً
 املوافقة على تعديل النظام األساس للشركة وفقا
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 حي التعاوني ملدة ثالث سنوات: إعادة التأهيل لدى مجلس الضمان الص

هـ ، 13/08/1438املؤرخ في  1059/3531خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم الشركة  استلمتم 10/05/2017هـ املوافق 14/08/1438بتاريخ 

 من تاريخ اواملتضمن إعادة تأهيل الشركة لده مجلس الضمان الصحي التعاوني ملدة ثالثة سنوات 
ً
 .هـ13/08/1438عتبارا

 تشكيل لجنة املراجعة: 

م في املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض وال ي كان  2017-06-04هـ املوافق  1438-09-09ُعقدت الجمعية العامة العادية )اإلجتماع األول( بتاريخ 

أعضائها للدورة الجديدة وال ي بدأت في على تشكيل لجنة املراجعة واملوافقة على مهامها و وابط عملها ومكافآت من  من بنودها املوافقة 

 :علما بأن املعينين هم السادة. وقد تمت املوافقة على ذلك البند: م ملدة ثالث سنوات ميالدية01/01/2017

 .أ( األستاذ أحمد بن سليمان الجاسر

 .ب( األستاذ سعود بن محمد السبهان

 .ج( األستاذ علي بن عبدهللا الحربي

 ية: الجمعية العامة العاد

م في املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض وال ي كانت  2017-06-04هـ املوافق  1438-09-09جتماع األول( بتاريخ اال ُعقدت الجمعية العامة العادية )

 نتائجها على النحو التالي: 

 .م31/12/2016املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  .1

 .م31/12/2016لى على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في املوافقة ع  .2

 .م31/12/2016املوافقة على تقرير مراقب الحسابات للشركة للسنة املالية املنتهية في  .3

 .م31/12/2016املوافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أدائهم خالل السنة املالية املنتهية في  .4

م، من بين املرشحين وذلك لفح  ومراجعة وتدقيق القوائم املالية 2017مراجعي حسابات الشركة للسنة املالية  املوافقة على تعيين .5

 (.املحاسبون املتحالفون ) PKF وتحديد أتعابهما وهما الدار عبدهللا البصري وشركا  و البسام والنمر

  -لعربية للتموين والتجارة )أسش ا( م مع الشركة ا2017املوافقة على تعامالت الشركة ال ي سوف تتم لعام  .6
ً
وثائق تأمين مدتها سنة وفقا

م كانت 2016ألحكام وشروط وثائق التأمين املعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والش خي  بها لعام قادم، علما بأن التعامالت لعام 

 .ونية بعضو مجلس اإلدارة األستاذ زسان عقيلريال سعودي، ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعا38,996قيمتها 

 ألحكام  -م مع شركة عبدالهادي عبدهللا القحطاني 2017املوافقة على تعامالت الشركة ال ي سوف تتم لعام  .7
ً
وثائق تأمين مدتها سنة وفقا

 بأن
ً
م كانت قيمتها 2016التعامالت لعام  وشروط وثائق التأمين املعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والش خي  بها لعام قادم، علما

 .ريال سعودي، والعضو صاحب العالقة رئيس مجلس اإلدارة األستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني 4,998,788

ئق وثا -م مع األستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني )رئيس مجلس اإلدارة( 2017املوافقة على تعامالت الشركة ال ي سوف تتم لعام   .8

 بأن 
ً
 ألحكام وشروط وثائق التأمين املعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والش خي  بها لعام قادم ، علما

ً
تأمين مدتها سنة وفقا

 .ريال سعودي 30,520م كانت قيمتها 2016التعامالت لعام 

  -جلس اإلدارة( م مع األستاذ زسان عقيل )عضو م2017املوافقة على تعامالت الشركة ال ي سوف تتم لعام   .9
ً
وثائق تأمين مدتها سنة وفقا

 بأن التعامالت لعام 
ً
م كانت 2016ألحكام وشروط وثائق التأمين املعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والش خي  بها لعام قادم، علما

 .ريال سعودي43,246قيمتها 
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وثائق تأمين  -عبدالعزيز بن صالح العمي ) عضو مجلس اإلدارة(  م مع األستاذ2017املوافقة على تعامالت الشركة وال ي سوف تتم لعام   .10

 ألحكام وشروط وثائق التأمين املعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والش خي  بها لعام قادم
ً
 .مدتها سنة وفقا

وثائق تأمين  -جلس اإلدارة( م مع األستاذ أحمد بن سليمان الجاسر ) عضو م2017املوافقة على تعامالت الشركة وال ي سوف تتم لعام  .11

 ألحكام وشروط وثائق التأمين املعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والش خي  بها لعام قادم
ً
 .مدتها سنة وفقا

وثائق تأمين  -م مع الدكتور عبدالرحمن محمد العنقري ) عضو مجلس اإلدارة( 2017املوافقة على تعامالت الشركة وال ي سوف تتم لعام  .12

 ألحكام وشروط وثائق التأمين املعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والش خي  بها لعام قادممدته
ً
 .ا سنة وفقا

 م31/12/2016ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  1,260,000املوافقة على صرف مبلغ  .13

 .املوافقة على الئحة عمل لجنة املراجعة .14

 .الئحة عمل لجنة الش شيحات واملكافآت املوافقة على .15

 .املوافقة على على سياسات ومعايي  إجراءات عضوية مجلس اإلدارة املعدلة .16

م 01/01/2017املوافقة على تشكيل لجنة املراجعة واملوافقة على مهامها و وابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة وال ي بدأت في  .17

 :ما بأن املعينين هم السادةملدة ثالث سنوات ميالدية، عل

 .أ( األستاذ أحمد بن سليمان الجاسر

 .ب( األستاذ سعود بن محمد السبهان

 .ج( األستاذ علي بن عبدهللا الحربي

 تطوير وتدريب املوظفين: 

 من مجلس اإلدارة 
ً
بتـوفي   م 2017عـام دارة الشـركة خـالل ، قامـت إعلـى أداء وإنتاجيـة الشـركة ايجـابيالتـدريب والتطـوير وملـا لـذلك مـن أثـر  بأهميـةإيمانا

  والوظائف.  كافة اإلدارات وفي مختلف املناصبمنسوبيها السعوديين في لبعض من دورات تدريبية متخصصة 

زة كـوادر ســعودية مؤهلـة بمختلـف الـدرجات الوظيفيـة فــي الشـركة إيمانـا مـن  مجلـس اإلدارة  بــأن العنصـر البشـري السـعودي ركيــ إسـتقطبت الشـركةكمـا 

 أن نسبة السعودة في املناصب القيادية بلغت في عام في ا
ً
 م.2016% في عام 60% مقارنة بـ 68م 2017لتنمية الوطنية، علما

 إتفاقيات إعادة التأمين 

 .Aو   +Aن قامت الشركة بتجديد وتوقيع إتفاقيات إعادة تأمين مع شركات إعادة تأمين عاملية رائدة بتصنيف دولي يش اوح بي  2017خالل عام 

 إتفاقيات وساطة التأمين

بهدف توسيع  بتوقيع إتفاقيات مع شركات وساطة تأمين معتمدة من ِقبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك م 2017قامت الشركة خالل عام 

 قاعدة عمالء الشركة.

 تحديث أدلة سياسات وقواعد الشركة: 

التطورات التشغيلية بما يتوافق مع  2017الشركة ال ي تم تحديثها خالل عام  إدارات وسياسات عمل بعض أدلة باعتمادقام مجلس اإلدارة 

 واملتطلبات التنظيمية. 

 : م2018املوافقة على خطة العمل وميزانية الشركة لعام

  م.2018وافق املجلس على خطة عمل الشركة وميزانية عام قام املجلس بمراجعة أعمال الشركة وإسش اتيجيتها وقد 
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 لخطط والتوقعات املستقبلية: ا (3

فسوف تستمر إدارة الشركة بالش كيز  على نوعية اإلنتاج ال على لذا إن قطاع التأمين يواجه عدة تحديات ومنها املنافسة الشديدة في  أسعار التأمين، 

 ملتطلبات الجهات وبأسعار مدروسة من الخبي  اإلكتواري كميته 
ً
 . الرقابيةوفقا

  بزيادةوذلك عب  التوسع الجغرافي  خالل الفش ة املستقبلية ثي  على ربحية الشركة بشكل سلبيلزيادة حجم اإلنتاج دون تأ ةركالشتسعى كما سوف 

 تأمين.ووكالء ، والتعاقد مع وسطاء تأمين فعالية قنوات البيع

، وكما ستعمل االلكش ونيالتنظيمية للبدء في عمليات البيع بما يتوافق مع املتطلبات  االلكش ونيوسوف تستمر الشركة بتطوير نظامها التقني وموقعها 

 على املحافظة على قاعدة عمالءها من خالل تقديم خدمات مميزة وسريعة وبأسعار تنافسية وبما يتوافق مع رأي الخبي  اإلكتواري.  

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

 . واملؤسسات، وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

 املخاطر التي قد تواجهها  الشركة وطرق تقييمها والتعامل معها:  (4

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

إدارة املراجعة الداخلية وإدارة ، وتعمل يتم تقييم وتحديث تلك السياسات بشكل دوري، وبطبيعة نشاط الشركة فإنها تتعرض ملخاطر إعتيادية

ببحث نتائج كافة عمليات التقييم مع اإلدارة العليا عن أنشطة وأعمال الشركة وتقوم  املخاطر على مراجعة وتقييم جميع املخاطر ال ي تنشأ

بما يتوافق مع املعايي  واملتطلبات النظامية باإل افة إلى أساليب معالجتها والتوصية بشأنها  ولجنة املراجعة ولجنة املخاطر، وتقديم تقرير بالنتائج

 بوفيما يلي  إلى مجلس اإلدارة، 
ً
 وال ي قد  تواجها الشركة:    -على سبيل املثال ال الحصر  –املخاطر ملخصا

 مخاطر التأمين  . أ

ة إللشزامات التأمين. ويمكن أن وتمثل املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية املستحقة إلى الجهات املتعاقد معها بشأن األحداث املؤمن عليها عن القيمة الدفش ي

ن ملطالبات أو أن مبالغ املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة أو التطورات الالحقة ال ي تطرأ على املطالبات طويلة األجل تختلف عما كايحدث ذلك بسبب تكرار ا

. تتمثل أهداف الشركة في  مان توفر املوارد الكافية لتغطية هذ  اإللشزامات. تش كز املخاطر الناجمة عن عقود التأمين بشكل رئ
ً
العربية  في اململكةيس ي متوقعا

 السعودية.

 تكرار املطالبات ومبالغها

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

عد ة، اإلبالغ عن وسداد املطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث املؤمن عليه. وهذا من شأنه أن يساالعمليات كعقود تأمين قصي ة األجل ألنه يتم، في العاد

 في التقليل من مخاطر التأمين.

 املركبات

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

سنة. وبشكل رئيس ي، فإن معظم عقود املركبات تتعلق باألفراد. كما يوجد لده الشركة إجراءات  18التأمين الشامل فقط إلى املالك / السائق الذي يزيد عمر  عن 



    8|  
 

ريال  750,000حد من الخسائر املتعلقة بأي مطالبة فردية ولغاية إدارة املخاطر تتعلق بمراقبة تكاليف املطالبات. يوجد لده الشركة تغطية إعادة تأمين لل

 سعودي.

 التأمين الطبي

ويمكن تحقيق ذلك من تم تصميم إسش اتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع املخاطر بشكل جيد من حيث نوع املخاطر ومستوه املزايا املؤمن عليها. 

غرافية وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية واملراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر خالل تنوع القطاعات واملناطق الج

ملستقبلية تغطية املخاطر ااملنتج واإلجراءات التفصيلية ملتابعة املطالبات. كما تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على املتابعة الجادة والنشطة للمطالبات وذلك ل

 على الشركة. زي  املتوقعة ال ي 
ً
 يمكن أن تؤثر سلبا

 مخاطر إعادة التأمين  . ب

ملحتملة ال ي قد تنشأ عن على زرار شركات التأمين األخره، تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية، بإعادة التأمين لده أطراف أخره لتقليل الخسائر املالية ا

هذ  الش تيبات تؤمن تنوع أكب  في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر املحتملة ال ي قد تنشأ عن املخاطر الكبي ة وتؤمن قدرات  مطالبات التأمين الضخمة. إن

 خسارة.نمو إ افية. يتم جزء كبي  من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات إعادة تأمين، وعقود إعادة تأمين اختيارية، وإعادة تأمين فائض ال

ن، ومراقبة تركيز لتقليل تعر ها ملخاطر الخسائر الضخمة الناشئة عن إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقويم الو ع املالي لشركات إعادة التأمي

 ية مماثلة لشركات إعادة التأمين.مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية ونشاطات وخصائ  اقتصاد

أمين املسندة ال تعفي الشركة من إلشزاماتها تجا  حملة الوثائق. ونتيجة لذلك ، تبقى الشركة ملشزمة تجا  حملة الوثائق بحصتها من إن إتفاقيات إعادة الت

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

 ملتعلقة باملتطلبات النظاميةاملخاطر ا . ج

اقبة النشاطات تخضع عمليات الشركة ملتطلبات األنظمة املحلية في اململكة العربية السعودية. إن هذ  األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على املوافقات ومر 

اماتها زي  املتوقعة عند تأمين ولتمكينها من سداد إلشز فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس املال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات ال

 نشوئها.

 مخاطر اإلئتمان  . د

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

 كة، تمثل مخاطر االئتمان القصوه للشركة القيمة الدفش ية املفصح عنها في قائمة املركز املالي.املوجودات املالية املقتناة من قبل الشر 

، وتقوم اإلدارة تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات املتعلقة بالشزاماتها املالية عند استحقاقها. يتم مراقبة متطلبات السيو 
ً
لة شهريا

 السيولة الكافية ملواجهة أية الشزامات عند نشوئها.بالتأكد من توفر 

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

 مخاطر أسعار العموالت . ذ

ألداة مالية ما نتيجة التغي ات في أسعار العموالت السائدة في السوق. تعرض  تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب قيمة أو التدفقات النقدية املستقبلية

والت ض الشركة ملخاطر العماألدوات املالية بعمولة عائمة الشركة ملخاطر أسعار العموالت الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات املالية بعمولة ثابتة تعر 

 الناتجة من القيمة العادلة.

عموالت لشركة ملخاطر أسعار العموالت بشأن بعض إستثماراتها. تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغي ات في أسعار التتعرض ا

 بالعمالت املسجلة بها اإلستثمارات. 
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 :تقييم إستراتيجية الشركة ووضعها من الناحية املالية (5

تمثلة بالسعي الى النمو بشكل نوعي وذلك لتحقيق العوائد للمساهمين  والحفاظ على معدل مالءة تعمل الشركة على تنفيذ إسش اتيجيتها امل

 على النتائج املالية للعام 
ً
مليون  15.8واملتمثلة بتحقيق صافي أرباح تقدر ب  2017مالية مرتفع املستوه، هذ  اإلسش اتيجية انعكست أيضا

 %. 87ذلك بإرتفاع قدر  و  2016مليون ريال للعام  8.4ريال مقارنة ب 

إستحداث وتطوير تقييم إ افة ملا سبق ذكر  تعمل الشركة على تنفيذ اإلسش اتيجية عب  تطوير أعمالها وتحسين الخدمات املقدمة للعمالء و 

 .منتجات تأمينية تلبي متطلباتهم
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 2017-2013جدول يبين أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها آلخر خمس سنوات  (6

 2017 2016 2015 2014 2013 املركز املاليقائمة 

 ألف ريال سعودي موجودات عمليات التأمين

  45,370  64,945  90,453  92,589  79,290 نقدية وشبه نقدية

  20,000  41,523  15,356  25,278  45,867 ودائع ألجل

           استثمارات متاحة للبيع 

  26,105  26,467  30,717  22,622  15,078 قاق استثمارات مقتنا  ح ي تاريخ االستح

  108,003  126,828  197,432  181,983  177,607 أقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي

  50,612  60,950  112,826  93,953  107,445 حصة معيدي التأمين من األقساط زي  املكتسبة 

  46,630  79,140  129,252  195,007  255,736 التسوية حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت 

  10,044  14,367  21,603  21,194  16,905 تكاليف اكتتاب مؤجلة

  11,418  13,206  11,902  9,203  10,327 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخره 

  64        2,239 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

  5,003  5,039  4,734  6,605  6,860 افيممتلكات ومعدات ، ص

  74,636  83,345  114,958  117,918  112,692 مبالغ مستحقة من عمليات املساهمين

  397,884  515,810  729,232  766,353  830,046 مجموع موجودات عمليات التأمين 

 
     

   موجودات املساهمين

  104,625  95,089  33,537  12,641  33,747 نقدية وشبه نقدية

  50,000  122,439  168,811  79,260  69,241 ودائع ألجل

 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخره 
1,673  2,595  1,037  1,158  619  

  1,992  1,488  806     عوائد استثمار الوديعة النظامية

  102,133  48,667  90,221  50,805  35,563 استثمارات متاحة للبيع

  37,738  25,905  23,905  19,645  19,645 استثمارات مقتنا  ح ي تاريخ االستحقاق 

  40,000  40,000  40,000  20,000  20,000 وديعة نظامية

  337,107  334,745  358,317  184,947  179,868 مجموع موجودات املساهمين

  734,990  850,555  1,087,549  951,300  1,009,915 مجموع املوجودات
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  2013 2014 2015 2016 2017 

  ألف ريال سعودي مطلوبات عمليات التأمين

  42,281  45,798  33,757  33,718  51,007 ذمم دائنة

  29,655  36,814  88,257  67,950  69,663 ذمم معيدي التأمين

  19,395  36,032  43,193  29,595  26,742 مبالغ مستحقة ومطلوبات أخره 

  4,919  5,879  9,336  8,872  12,604 عموالت إعادة تأمين زي  مكتسبة

  141,778  195,889  295,292  311,912  295,283 إجمالي أقساط تأمين زي  مكتسبة

  143,354  186,242  249,439  304,558  365,896 إجمالي مطالبات تحت التسوية

  9,935  7,064  6,107  6,222  6,120 وظفينمكافأة نهاية الخدمة للم

    328  1,120  796   مبالغ مستحقة إلي جهات ذات عالقة

  3,756         عجز احتياطي االقساط

  395,073  514,048  726,501  763,622  827,315 مجموع مطلوبات عمليات التأمين 

           فائض عمليات التأمين 

  3,255  1,762  2,731  2,731  2,731 ملستحقة توزيعات الفائض ا

 (444)         اعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  397,884  515,810  729,232  766,353  830,046 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين 
 

           مطلوبات وحقوق المساهمين     

           مطلوبات المساهمين

  451  143  514  1,002  1,278 ريف مستحقة ومطلوبات أخرىمصا

  1,992  1,488  806     عوائد استثمار الوديعة النظامية المؤجلة

  4,979  5,479  4,284  2,470  1,859 زكاة وضريبة دخل مستحقة

  74,636  83,345  114,958  117,918  112,692 مبالغ مستحقة الى عمليات التأمين

  82,057  90,454  120,562  121,390  115,828 وع مطلوبات المساهمينمجم

 

           حقوق المساهمين     

  265,000  265,000  400,000  200,000  200,000 رأس المال

 (5,303) (15,494) (157,441) (136,312) (136,726) خسائر متراكمة

تاحة التغير في القيمة العادلة لالستثمارات الم
 (4,648) (5,215) (4,804) (132)  766 للبيع 

  255,049  244,291  237,755  63,556  64,040 مجموع حقوق المساهمين

            

  337,107  334,745  358,317  184,947  179,868 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين 
  734,990  850,555  1,087,549  951,300  1,009,915 اهمينومطلوبات وحقوق المس
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 2017 2016 2015 2014 2013 قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض املتراكم

 ألف ريال سعودي  

  314,391  419,101  653,947  644,235  586,327 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

 (101,026) (125,764) (261,233) (190,789) (199,780) ة : أقساط إعادة التأمين الصادر  يخصم

 (6,602) (11,286) (14,106) (10,508) (8,922) أقساط تأمين فائض الخسارة          

  206,763  282,051  378,608  442,937  377,625 صافي أقساط التأمين املكتتبة

  43,772  47,527  35,492 (30,120)  70,426 التغي  في أقساط التأمين زي  املكتسبة ، صافي

  250,535  329,578  414,101  412,817  448,051 صافي أقساط التامين املكتسبة

 (231,861) (347,436) (507,273) (593,363) (607,227) إجمالي املطالبات املدفوعة

حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات 

 املدفوعة
147,141  268,167  191,429  121,987  87,965  

  10,378  13,085 (10,636)  609 (1,803) التغي  في املطالبات تحت التسوية ، صافي

 (133,518) (212,364) (326,480) (324,587) (461,889) صافي املطالبات املتكبدة

 (3,756)         عجز احتياطي االقساط

 (27,188) (37,392) (47,551) (41,078) (52,063) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

  12,917  27,194  28,166  37,177  29,369 عموالت إعادة التأمين املكتسبة

  98,989  107,016  68,235  84,329 (36,533) صافي نتائج االكتتاب

 (85,934) (106,931) (87,364) (94,003) (87,925) مصاريف عمومية وإدارية 

      191 (1,411)   ن أخره إيرادات/ مصاريف تأمي

  1,876  3,148  3,003  1,905  7,691 إيرادات استثمارات وأخره 

  14,931  3,232 (15,935) (9,179) (116,767) فائض )عجز( عمليات التأمين 

 (13,438) (2,909)  15,935  9,179  116,767 حصة املساهمين من العجز )الفائض(
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 2017 2016 2015 2014 2013 نقائمة عمليات املساهمي

 ألف ريال سعودي  

حصة املساهمين من فائض )عجز( عمليات 

 التأمين 
(116,767) (9,179) (15,935) 2,909  13,438  

  651  1,339  143  7,039  11,153 ارباح بيع استثمارات متاحة للبيع

  4,315  7,901  6,759  5,334  5,211 دخل عموالت

  0 (2,453)       ض في استثمارات متاحة للبيعأعباء انخفا

 (2,581) (1,249) (1,377) (1,280) (1,428) مصاريف عمومية وإدارية 

  15,822  8,447 (10,410)  1,914 (101,832) صافي دخل / خسارة السنة 

  0.60  0.32 (0.39)  0.1 (5.1) ربح / خسارة السهم للسنة )ريال سعودي(
 

 م:31/12/2017يلي نتائج القطاعات التشغيلية للسنة املالية املنتهية في أ( فيما  -6)

 2017ديسمبر  31باأللف ريال السعودي للسنة املنتهية في   2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 املجموع األخرى  املركبات التأمين الصحي نتائج عمليات التأمين

  314,391  63,452  113,996  136,942 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 

 (101,026) (51,177)  0 (49,849) أقساط اعادة التأمين املسندةيخصم : 

 (6,602) (2,676) (3,926)  0 أقساط تأمين فائض الخسارة         

  206,763  9,599  110,070  87,093 صافي أقساط التأمين املكتتبة

  43,772  741  30,445  12,586 ، صافيالتغي  في أقساط التأمين زي  املكتسبة 

  250,535  10,340  140,515  99,679 صافي أقساط التأمين املكتسبة

 (231,861) (39,649) (102,923) (89,288) إجمالي املطالبات املدفوعة

  87,965  34,786  3,372  49,807 حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات املدفوعة

  10,378  3,386  7,566 (574) طالبات تحت التسوية ، صافيالتغي  في امل

 (133,518) (1,477) (91,985) (40,055) صافي املطالبات املتكبدة 

 (3,756)     (3,756) عجز احتياطي االقساط

 (27,188) (5,026) (8,416) (13,746) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 

  12,917  12,917  0  0 عموالت إعادة التأمين املكتسبة

  98,989  16,754  40,114  42,122 صافي نتائج االكتتاب

 (85,934)      مصاريف عمومية و إدارية  

  1,876       إيرادات استثمارات وأخره 

  14,931       فائض عمليات التأمين
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 ب( املؤشرات املالية-6)

 : م2017فيما يلي إستعراض تحليلي لنتائج العام 

ألف ريال للعام السابق،  8,447ألف ريال، مقابل صافي ربح قبل الضريبة والزكاة   15,822بلغ صافي الربح قبل الزكاة و ريبة الدخل  .1

 %. 87وذلك بإرتفاع قدر  

 بانه تم إحتساب ربحية السهم قبل الزكاة و ر  87وذلك بإرتفاع قدر   0,32ريال، مقابل ربح  0،60بلغ ربح السهم  .2
ُ
 يبة الدخل.%، علما

 منها عائد إستثمارات حملة الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية(  .3
ً
ألف ريال، مقابل فائض  13،055بلغ فائض عمليات التأمين مخصوما

 في قطاع تأمين السيارات. السابق ألف ريال للعام 85
ً
 ، تعود زيادة الفائض الى تحسن نسبة الخسارة بشكل عام و خاصة

 25ألف ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدر   419,101ألف ريال، مقابل  314,391التأمين املكتتبة خالل العام بلغ إجمالي أقساط  .4

ألف ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدر   282,051ألف ريال، مقابل   206,763%. وبلغ صافي أقساط التأمين املكتتبة خالل العام 

27 .% 

 %. 24ألف ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدر   329,578ألف ريال مقابل  250,535كتسبة بلغ صافي أقساط التأمين امل .5

 %. 37ألف ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدر   212,364ألف ريال، مقابل  133,518بلغ صافي املطالبات املتحملة خالل العام  .6

 40ألف ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدر   3,148ألف ريال، مقابل  1,876بلغ صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق خالل العام  .7

ألف ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض  6,787ألف ريال، مقابل   4,965%. وبلغ صافي أرباح إستثمارات أموال املساهمين خالل العام 

 %. 27قدر  

 مع ص .8
ً
افي الربح خالل العام السابق إلى اإلنخفاض في املصاريف العمومية يعود سبب إرتفاع صافي الربح خالل العام الحالي مقارنة

 واإلدارية و التحسن في معدل الخسائر.

ألف ريال  للعام  8,037ألف ريال ، مقابل إجمالي دخل شامل  16,388بلغ إجمالي الدخل الشامل لعمليات املساهمين خالل العام الحالي  .9

 %.104السابق وذلك بارتفاع قدر  

مليون ريال للفش ة املماثلة من  244مليون ريال، مقابل  255جمالي حقوق املساهمين )ال يوجد حقوق أقلية( خالل الفش ة الحالية بلغ إ .10

 %. 4.4العام السابق وذلك بإرتفاع 

 % من رأس املال.2مليون ريال و بنسبة  5.3بلغت الخسائر املش اكمة بنهاية العام الحالي  .11
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ا بأنه اليوجد للشركة ج( فيما ي-6) لي التحليل الجغرافي إلجمالي أقساط التأمين املكتتبة حسب مناطق اململكة، علم 

 أية إيرادات من شركات تابعة خارج اململكة:
 

 

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

 

 

  

59% 

35% 

6% 

 أقساط التأمين المكتتبة

 المنطقة الوسطى

 المنطقة الغربية

 المنطقة الشرقية

44% 

36% 

20% 

 أقساط التأمين المكتتبة

 التأمين الصحي

 المركبات

 األخرى
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 هـ( معايير املحاسبة -6)

 للمعايي  الدولية واملعدلة بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص املحاسبة عن الزكاة و ريبة تم إعداد 
ً
القوائم املالية وفقا

فيما عدا  (IASB)الدخل وال ي تتطلب تطبيق جميع املعايي  الدولية إلعداد التقارير املالية والصادرة عن مجلس معايي  املحاسبة الدولية 

واملتعلقة باملحاسبة عن  21 ريبة الدخل وتفسي ات املعايي  الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  – 12حاسبة الدولي رقم تطبيق معيار امل

 2017ابريل   11( بتاريخ 381000074519، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعميم رقم )2017الزكاة و ريبة الدخل، خالل عام 

بعض التو يحات املتعلقة باملحاسبة عن الزكاة والضريبة، ستستمر الشركة في استحقاق الزكاة والضريبة  والتعديالت الالحقة من خالل

، كانت املعلومات  2016على أساس ربع سنوي وسوف يتم اإلعش اف بها في قائمة التغي  في حقوق املساهمين في في بند االرباح املبقاة، ح ى 

( إن هذا التغيي  في األطار املحاسبي لن ينتج عنه أي تغيي  في السياسات IFRSمعايي  املحاسبة الدولية )املالية للشركة يتم إعدادها وفقا لل

 املحاسبية للشركة بخصوص الزكاة والضريبة. 

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

ويتم عرض هذ  القوائم املالية مع هذا األساس. يتم اإلحتفاظ بجميع املوجودات املتعلقة بعمليات التأمين واملساهمين لده الشركة. يتم 

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

 تعلقة بالعمليات املشش كة من قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة.امل

 الشركات التابعة: (7

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

 إستثمارات أو إحتياطيات انشئت ملصلحة موظفي الشركة: (8

 ، فيما عدا مكافآة نهاية الخدمةأي إستثمارات أو إحتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركةاليوجد 
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 م2017عقود ومعامالت مع األطراف ذات العالقة عن عام  (9
 

ق الشركة بأنه اليوجد عقود تجارية ألعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات ال ي لهم مصلحه فيها مباشرة أو زي  مباشرة  بإستثناء وثائتؤكد 

التأمين اآلتية وتؤكد الشركة أن هذ  الوثائق تم تسعي ها على أسس تجارية  بحتة وبدون أسعار أو شروط أو خدمات تفضيليه عن باقي 

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

 

 م  2017وصف الطراف ذات عالقة عن عام  

 طبيعة العقد الشركة / الطرف
مدة 

 العقد

املبلغ بالريال 

 سعودي

 78,685 سنة وثائق تامين سان عقيلز/ ، أرةممثلة بمجلس اإلدا الشركة العربية للتموين / أسش ا

عبدالعزيز  /أالعالقة رئيس مجلس اإلدارة والعضو صاحب  شركة عبدالهادي عبدهللا القحطاني

 قحطاني عبدالهادي ال
 4,793,815 سنة وثائق تامين

 26,546 سنة وثائق تامين مجلس اإلدارة رئيس  – أ / عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

 48,650 سنة وثائق تامين مجلس اإلدارة عضو  – أ / عبد العزيز العمي 

 26,768 سنة وثائق تامين مجلس اإلدارةعضو  - أ / عبد الرحمن العنقري 

 4,324 سنة وثائق تامين مجلس اإلدارةعضو  -أ / أحمد الجاسر

 23,957 سنة وثائق تامين مجلس اإلدارةعضو  - أ / زسان عقيل

 5,002,744    املجموع

 م2017ديسمبر  31نشأت عن املعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية كما في 

 2017ديسمبر  31شأت عن املعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية كما في ن

 طبيعة الرصيد املبلغ بالريال سعودي الشركة / الطرف

 مدين  1,148,143 أعضاء مجلس اإلدارة والشركات ال ي يمثلونها

 دائن (19,507) مساهم -شركة التأمين العربية

 مدين  83,346 مساهم  -ةشركة التأمين األردني

 مدين  523,247 مساهم -ذمة إعادة تأمين مستحقة على شركة التأمين األردنية

ريال ألعضاء مجلس اإلدارة والشركات ال ي يمثلونها، ومصاريف مدفوعة  1.541.083نتج عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة مطالبات تأمين بمبلغ 

 ريال بالصافي لشركة التأمين األردنية. 3,198ريال، وعمليات إعادة تأمين بمبلغ  848,769بمبلغ  -لبنان–مين العربية عن الشركة من ِقبل شركة التأ
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 فيها وفيها مصلحة   (10
 
أو ألي شخص ذي عالقة بأي  كبار التنفيذيينلوجود أعمال أو عقود كانت الشركة طرفا

 منهما:

 فيها وفيها مصلحة تقر الشركة بعدم وجود أعمال أ
ً
أو ألي شخ  ذي عالقة بأي منهما.  كبار التنفيذيينلو عقود كانت الشركة طرفا

 : وفق شروط وإستثناءات وثائق الشركة املعتمدة وال ي صدرت  من نشاط الشركة املعتاد لتاليةاثائق التأمين و  بإستثناء

 

 طبيعة العقد املنصب اإلسم 
مدة 

 العقد

املبلغ بالريال 

 سعودي

 العاماملدير  محمد هاني حلوانيمار ع
تأمين ثيقة و 

 مركبات

 سنة
1,445 

 املدير العامنائب  محمد الربيشبن ياد ز 
تأمين ثيقة و 

 مركبات

 سنة
1,300 

 صالح الفرجبن ادل ع
 البشريةاملوارد  –املدير العام ئب ان

 والشؤون اإلدارية

تأمين ثيقة و 

 مركبات

 سنة
4,279 

 املالياملدير  عبداملحسن الراشدبن سين ح
تأمين ثيقة و 

 مركبات

 سنة
3,165 

 املطالبات -املدير العام مساعد  أحمد املانع بن عودس

 وثائق تامين

مركبات 

 لكاتوممت

 سنة

21,080 
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 مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه:  (11

  أوال: مجلس اإلدارة:

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

 من  28/12/2016هـ  املوافق 29/03/1438زي  العادية ال ي ُعقدت بتاريخ 
ً
وذلك للدورة الرابعة املمتدة لفش ة ثالث سنوات ميالدية اعتبارا

 ، وقد إتبعت الشركة إسلوب التصويت الش اكمي في إنتخاب األعضاء. م31/12/2019م  ح ى تاريخ 01/01/2017تاريخ 

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

 اللجان املنبثقة . 

 للنظام األسار ي للشركة واألنظمة واللوائح الصادرة عن كافة الجهات الرقابية في اململكة 
ً
بما يمارس مجلس اإلدارة مهامه ومسؤولياته وفقا

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

، كما يقوم مجلس اإلدارة بإعداد ومراجعة  أدلة السياسات واإلجراءات ال ي من واللوائح الداخلية للشركة والئحة حوكمة شركات التأمين

إلشزام الشركة باألنظمة واللوائح الصادرة عن كافة الجهات الرقابية املنظمة لعمل الشركة، وتعمل الشركة على تدريب  شأنها  مان

 املوظفين على تطبيق هذ  األدلة.

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

العضوية في  اإلسم  م

 اللجان

 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية

عبدالعزيز بن  1

عبدالهادي 

الجضعي 

 القحطاني

لجنة الش شيحات 

 واملكافآت

وعضة لجنة  رئيس مجلس اإلدارة -

شركة التأمين في  الش شيحات واملكافآت

 .العربية التعاونية

الشركات مجلس اإلدارة في وعضو  رئيس -

 :التالية

 القحطاني مجموعة أبناء عبد الهادي عبدهللا

 القابضة

شركة عبدالهادي عبدهللا وشركا  للخدمات 

 البحرية والبش ولية

وشركة عبدالهادي عبدهللا القحطاني وأوالد  

 املحدودة لصناعة املرطبات

 .شركة املها للتجارة واملقاوالت

 الشركة الخليجية لصناعة امللح املحدودة.

 شركة القحطاني فيسك. 

 مال الخليجية. شركة مجموعة شبكة األع

عضو مجلس إدارة في شركة أرباح 

 املالية. 

درجة البكالوريوس 

في إدارة األعمال من 

جامعة بورتالند 

أوريجون في الواليات 

 املتحدة األمريكية

 من  40أكث  من 
ً
عاما

الخب ة في مجاالت 

الخدمات البحرية 

والبش ولية، واألعمال 

الكهربائية واالتصاالت، 

ئية، والصناعات الغذا

واملقاوالت، والخدمات 

البيئية، والتعدين، 

 والخدمات املالية

أحمد بن سليمان  2

 الجاسر

ورئيس لجنة  نائب رئيس مجلس اإلدارة - لجنة املراجعة 

املراجعة في شركة التأمين العربية 

 التعاونية

عضو مجلس اإلدارة في شركة أبو معطي  -

 ()شركة مدرجة للمكتبات

عضو مجلس االدارة في شركة بحر العرب  -

ورئيس لجنة االستثمار  )شركة مدرجة(

 والش شيحات آتوعضو لجنة املكاف

تنفيذي لجمعية رأس لالرئيس ا -

 املال الجريء وامللكية الخاصة

العضو املنتدب لشركة كسب  -

 املالية

مدير عام اإلشراف على  -

في هيئة مؤسسات السوق املالية 

  السوق املالية

مدير عام املراجعة الداخلية في  -

البكالوريوس في  -

اإلدارة الصناعية 

من جامعة امللك 

فهد للبش ول 

 واملعادن.

 شهادة في اإلدارة -

التنفيذية من 

جامعة انسياد في 

  25 خب ة
ً
 القطاع في عاما

 واالستثماري  املصرفي

 . الشركات وإدارة واملالي

خب ة في ادارة الشركات 

االستثمارية وتطوير 

االسش اتيجيات االعمال و 

إدارة املخاطر  و

 .واملراجعة
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 هيئة السوق املالية.

مدير عام مساعد في ادارة  -

في مجموعة  التفتيش واملخاطر

 سامبا املالية. 

مدير عام مساعد في ادارة  -

في مجموعة  العمليات املصرفية

 سامبا املالية. 

 فرنسا

عبدالعزيز بن  3

 العمير صالح 

 اللجنة التنفيذية. 

 املخاطر. إدارة لجنة 

لجنة الترشيحات 

 واملكافآت. 

 لجنة اإلستثمار 

عضو مجلس اإلدارة في ورئيس لجنة  -

الش شيحات واملكافآت وعضو اللجنة 

ولجنة  التنفيذية ولجنة إدارة املخاطر 

في شركة التأمين العربية  اإلستثمار 

 التعاونية. 

شركة وصل  الرئيس التنفيذي في -

 لالستثمارات التجارية

عضو مجلس اإلدارة في شركة مكين  -

 . كابيتال

عضو في مجلس اإلدارة وعضو اللجنة  -

التنفيذية ولجنة املخاطر في  شركة بداية 

 لتمويل املنازل. 

عضو مجلس اإلدارة في شركة صندوق  -

 اإلبداع. 

عضو مجلس اإلدارة في شركة مفاهيم  -

 الطعام. 

للمنطقة  الرئيس اإلقليمي -

التسويق  -الوسطى والشرقية

في للمؤسسات وكبار العمالء 

 .شركة الراجحي املالية

صناديق األسهم  –نائب الرئيس  -

 الخاصة في شركة الراجحي املالية.

ومسؤول العالقات مع املستثمرين  -

 في بنك أر كابيتا البحرين

درجة بكالوريوس في 

إدارة األعمال من 

جامعة وبستي  في 

 سويسراجنيف في 

من الخب ة  سنة من 12

في مجال الخدمات 

 البنكية واملالية.

عبدالرحمن بن  4

 محمد العنقري 

عضو مجلس اإلدارة ولجنة إدارة املخاطر  - لجنة إدارة املخاطر 

 في شركة التأمين العربية التعاونية. 

مؤسسة أوناس  -املدير التنفيذي  -

 للمقاوالت واالستشارات الفنية

ير النقل العام رئيس لجنة تطو  -

 بمنطقة مكة املكرمة

عضو مجلس منطقة مكة  -

 املكرمة ممثال لوزارة النقل

عضو اللجنة املركزية لتطوير  -

 أعمال وزارة املواصالت.

نائب رئيس لجنة تخصي   -

الطرق السريعة في اململكة 

 بالتعاون مع البنك الدولي.

رئيس لجنة تطوير شبكة  -

الخطوط الحديدية في اململكة 

 ون مع البنك الدولي.بالتعا

مستشار ملجلس إدارة املؤسسة  -

 العامة للخطوط الحديدية

 مستشار وزير النـقل. -

لرئيس التنفيذي في شركة ا -

 أوناس

دكتوارة في  -

التصميم العمراني 

و التخطيط 

جامعة  –الحضري 

اململكة  –أدنبرة 

 املتحدة.

اجستير في م -

التصميم 

جامعة  –العمراني

 -نيو ساوث ويلز

 استراليا. –سيدنى 

بكالوريوس  -

الهندسة 

جـامعة –املعمارية

 امللك سعود

عاما في  29أكثر من 

مجاالت الهندسة 

 .والنقل والتخطيط

غسان إبراهيم  5

 فارس عقيل 

 اللجنة التنفيذية. 

 لجنة إدارة املخاطر. 

 لجنة اإلستثمار 

وعضو اللجنة  عضو مجلس اإلدارة -

ولجنة التنفيذية ولجنة إدارة املخاطر 

في شركة التأمين العربية اإلستثمار 

 التعاونية.

عضو مجلس اإلدارة في بنك القاهرة في   -

 َعمان.

مدير التدقيق واالستشارات املالية  -

 في شركة آرثر أندرسن وشركاهم.

املدير املالي في الشركة العربية  -

 للتموين والتجارة.

نائب الرئيس التنفيذي في  -

الشركة العربية للتموين 

درجة املاجستي  في  -

رة األعمال من إدا

جامعة ثندر بي د 

في أريزونا في 

الواليات املتحدة 

 األمريكية.

 من  22 أكثر من
ً
عاما

الخب ة في مجاالت 

الخدمات املالية، 

بنكية، والخدمات ال

والصناعة، والتجارة، 

 واالستثمار
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الرئيس التنفيذي لللشركة العربية للتموين  -

 والتجارة. 

عضو مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق  -

 واللجنة التنفيذية في إسترا الصناعية. 

عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية  -

 للمساندة األرضية في الطيران. 

 

درجة البكالوريوس  - والتجارة. 

في املحاسبة من 

الجامعة األردنية 

 في عمان األردن

شهادة محاسب  -

 قانوني معتمد في

الواليات املتحدة 

 األمريكية

عثمان )محمد  6

 علي( عثمان بدير

 اللجنة التنفيذية. 

 لجنة اإلستثمار. 

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة  -

التنفيذية في شركة التأمين العربية 

 التعاونية. 

رئيس مجلس اإلدارة في شركة التأمين  -

 األردنية.

أمين عضو لجنة اإلستثمارات في شركة الت -

 األردنية. 

عضو مجلس اإلدارة في الشركة املترابطة  -

 األردن.  –في اإلستثمار 

عضو مجلس اإلدارة في شركة آسيا  -

 العراق  –كردستان  –للتأمين 

عضو مجلس اإلداة في شركة الكهرباء  -

 األردنية. 

عضو مجلس اإلدارة في الشركة  -

الوطنية إلنتاج النفط والطاقة 

لزي ي في الكهربائية من الصخر ا

 األردن

البكالوريوس في  -

إدارة األعمال من 

جامعة تنس ي في 

تنس ي في الواليات 

 املتحدة األمريكية.

البكالوريوس في  -

الهندسة املدنية من 

جامعة تنس ي في 

تنس ي في الواليات 

 املتحدة األمريكية

  41أكثر من 
 
من عاما

الخب ة في مجاالت التأمين 

والصناعة والتعدين 

الكهرباء واالستثمار و 

 والوساطة واالستثمار.

 

منير بطرس  7

 معشر 

 اللجنة التنفيذية. 

لجنة الترشيحات 

 واملكافآت.

 

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة  -

التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات 

واملكافآت  في شركة التأمين العربية 

 التعاونية.

مدير إدارة أعمال  –نائب رئيس أول  -

 األردن  –ي التأمين في البنك العرب

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق   -

 األردن. –في شركة التأمين العربية 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق  -

في شركة الخطوط البحرية األردنية . 

 األردن. 

رئيس مجلس اإلدارة في شركة  -

 –النسر العربي للتأمين 

 األردن. 

عضو مجلس اإلدارة في شركة  -

 في لبنان. التأمين العربية 

الرئيس التنفيذي في الشركة  -

 العربية في لبنان. 

-  

البكالوريوس في   -

املحاسبة من جامعة 

عمان األهلية في 

 األردن

ودبلوم في التأمين  -

من معهد التأمين 

القانوني في لندن في 

 اململكة املتحدة.

 من  16أكث  من -
ً
عاما

الخب ة في مجاالت 

التأمين والخدمات 

 البنكية.

 

 م:2017ديسمبر  31تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضاءه خالل السنة املالية املنتهية في  (ب )

 عن:  تصنيف العضوية املنصب إسم العضو  م
 
 ممثال

 - مستقل رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني 1

 - مستقل  نائب رئيس املجلس أحمد بن سليمان الجاسر  2

 - مستقل عضو مجلس اإلدارة عزيز بن صالح العمير عبدال 3

 - مستقل عضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن بن محمد العنقري  4

 السعودية -الشركة العربية للتموين والتجارة  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة غسان إبراهيم عقيل  5

التأمين األردنية م.ع.م شركة 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( 
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 في مجالس إدارتها الحالية مجلس إدارة الشركة سماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس أ (ج )
 
عضوا

 :يهاوالسابقة أو من مدير 

 م

 إسم العضو

 التي الشركات أسماء

 مجلس عضو يكون 

  اإلدارة
 
 مجالس في عضوا

 من أو الحالية إداراتها

 مديريها

 /اململكة داخل

 اململكة خارج

 القانوني الكيان

 /مدرجة مساهمة(

 غير مساهمة

 ذات /مدرجة

 محدودة مسؤولية

......( 

 يكون  التي الشركات أسماء

 اإلدارة مجلس عضو

 
 
 إداراتها مجالس في عضوا

 مديريها من أو السابقة

 داخل

 /اململكة

 خارج

 اململكة

 القانوني الكيان

 مساهمة(

 /مدرجة

 غير مساهمة

 ذات /مدرجة

 مسؤولية

 ....(محدودة

عبدالعزيز بن  1

عبدالهادي 

الجضعي 

 القحطاني

 شركة التأمين العربية التعاونية. 

مجموعة أبناء عبد الهادي 

 قابضةعبدهللا القحطاني ال

شركة عبدالهادي عبدهللا وشركاه 

 للخدمات البحرية والبترولية

شركة عبدالهادي عبدهللا 

القحطاني وأوالده املحدودة 

 لصناعة املرطبات

 شركة املها للتجارة واملقاوالت.

 الشركة الخليجية لصناعة امللح ا.

 شركة القحطاني فيسك. 

شركة مجموعة شبكة األعمال 

 الخليجية.

ملم
ل ا

خ
دا

كة
ل

 

 

 مساهمة مدرجة

 مساهمة غير مدرجة. 

 

 ذات مسؤولية محدودة.

 

 ذات مسؤولية محدودة.

 

 

 ذات مسؤولية محدودة.

 مساهمة غير مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة.

 ذات مسؤولية محدودة. 

 مساهمة غير مدرجة.  داخل اململكة  شركة أرباح املالية 

أحمد بن سليمان  2

 الجاسر

 ة التعاونيةشركة التأمين العربي

 .شركة أبو معطي للمكتبات

كة ركة بحر العربش
مل

امل
ل 

خ
دا

 

 مساهمة مدرجة 

 مساهمة مدرجة.

 مدرجة.  مساهمة

 

عام مساعد في ادارة  مدير

في مجموعة  التفتيش واملخاطر 

 سامبا املالية. 

مدير عام مساعد في ادارة 

في مجموعة  العمليات املصرفية

 سامبا املالية. 

ل 
خ

دا
كة

مل
امل

 

 

ة.
ج ر

مد
ة 

هم
سا

م
 

 

عبدالعزيز بن  3

 صالح العمير. 

 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.

 غير مدرجة مساهمة

 مساهمة غير مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة.

 ذات مسؤولية محدودة.

 

  

عبدالرحمن بن  4

 محمد العنقري 

 شركة التأمين العربية التعاونية

مؤسسة أوناس للمقاوالت 

 واالستشارات الفنية

 داخل اململكة

 

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة.

   

غسان إبراهيم  5

 فارس عقيل 

 لتأمين العربية التعاونيةشركة ا

 بنك القاهرة عمان 

 شركة فيتل القابضة

الشركة الوطنية للمساندة 

 األرضية للطيران 

 استرا الصناعية. 

الشركة العربية للتموين 

 والتجارية

 داخل اململكة

 خارج اململكة. 

 خارج اململكة.

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

 مةعامساهمة 

 ذات مسؤولية محدودة.

 ذات مسؤولية محدودة.

 

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة.

مدير التدقيق واالستشارات املالية في 

 شركة آرثر أندرسن وشركاهم.

ملدير املالي في الشركة العربية ا

 للتموين والتجارة.

نائب الرئيس التنفيذي في الشركة 

 العربية للتموين والتجارة.

 لكة خارج املم

 

 

 داخل اململكة 

 

 داخل اململكة 

 تضامنية

 

 

ذات مسؤولية 

 محدودة.

ذات مسؤولية 

 محدودة.

 مساهمة مدرجة خارج اململكة. الشركة الوطنية إلنتاج النفط  مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة التأمين العربية التعاونيةعثمان )محمد  6
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 شركة التأمين األردنية  علي( عثمان بدير

 شركة الكهرباء األردنية

 الشركة املترابطة للإلستثمار

 شركة آسيا للتأمين 

 رج اململكة. خا

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 عامةمساهمة 

 عامةمساهمة 

 خاصةمساهمة 

 عامةمساهمة 

والطاقة الكهربائية من الصخر 

 الزي ي

  

 شركة التأمين العربية التعاونية منير بطرس معشر 7

 لبنك العربي األردن ا

 شركة التأمين العربية األردن

 شركة الخطوط البحرية األردن 

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 مساهمة مدرجة

 عامةمساهمة 

 عامةمساهمة 

 عامةمساهمة 

 –شركة النسر العربي للتأمين 

 األردن. 

 شركة التأمين العربية لبنان

 خارج اململكة. 

 

 عامةمساهمة 

 

 

 م:31/12/2017عدد وسجل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة لعام للسنة املالية املنتهية في  (د )

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

 04/01/2017 

 اإلجتماع الثاني

20/04/2017 

 اإلجتماع الثالث

20/07/2017 

 اإلجتماع الرابع

26/10/2017 

 لم يحضر حضر حضر حضر يعبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطان 1

 حضر حضر حضر حضر أحمد بن سليمان الجاسر  حضر

 حضر حضر حضر حضر عبدالعزيز بن صالح العمير  3

 حضر لم يحضر 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 س إبراهيم معشر منير بطر  7

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

 :عالقة بالشركة

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

 .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 شركات التأمين والنظام األساس 
ً
تطبيقا

، وذلك اء مجلس اإلدارة وإقرار لوائح عملهاللشركة، تم تشكيل لجان تابعة للمجلس اإلدارة من أعضاء مجلس اإلدارة ومن زي  أعض

 ملساعدة مجلس إدارة الشركة في إدارة الشركة بفعالية عالية وكفاءة تامة. 

 الوظائف الحالية والسابقة ألعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة  ومؤهالتهم وخبراتهم -1

 الخبرات املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم  م

د بن محمد سعو  1

 السبهان

عضو لجنة املراجعة في شركة التأمين  -

 العربية التعاونية. 

مجلس اإلدارة وعضو لجنة عضو  -

 الش شيحات في شركة إسمنت أم القره 

 ملخاطر امجلس إدارة ورئيس لجنة عضو  -

 تونس  –في البنك السعودي التونس ي 

لجنة اإلستثمار في مستشفى امللك عضو  -

  في التخصص ي ومركز األبحاث.

لجنة املراجعة في شركة فالكون عضو  -

 للصناعات البالستيكية. 

 إدارة شركة أنفال كابيتال. مجلس رئيس  -

التنفيذي لشركة بحور الرئيس  -

 إلستثمارية العاملية بالرياض. ا

مجلس اإلدارة عضو  -

وعضو اللجنة التنفيذية 

شركة ولجنة املراجعة في 

 املستقل للسي اميك. 

مجلسإدارة في شركة عضو  -

للصناعات فالكون 

 البالستيكية. 

مجلس إدارة وعضو عضو  -

لجنة الش شيحات واملكافآت 

في شركة الراحجي 

 الحديدية.  للصناعات

في صندوق التنمية  عمل -

 الصناعي السعودي. 

املاجستي  في املالية الدولية درجة 

 . Kogod -لجامعة األمريكية  من ا

 الواليات املتحدة األمريكية. في 

 

بنك تشيس من إئتمان محلل 

 منهاتن 

اإلئتمان متخصصة في رات ودو 

 والتأمين. 

 في  17من أكث  
ً
عاما

املجاالت املالية 

واملحاسبة واملراجعة 

 والصناعة. 

 

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

 العربية التعاونية. 

 املدير املالي في شركة البحري. -

 The west ofعضو مجلس إدارة في  -

England   شركة تأمين بحرية مشش كة في

 مورغ. لوكسب

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  -

الحلول املتقدمة التابعة لشركة 

 اإلتصاالت السعودية. 

عضو مجلس إدارة في شركة الكابالت  -

 لبحرية العربية. ا

-  

بكالوريوس محاسبة من جامعة 

 امللك سعود. 

ماجستي  محاسبة من جامعة 

 الواليات املتحدة.  –كلورادو 

محاسب عام معتمد من الهيئة 

 السعودية للمحاسبين. 

مدير مالي معتمد من معهد 

املحاسبين اإلداريين في الواليات 

 املتحدة. 

محاسب إداري معتمدة من معهد 

بيين اإلداريين في الواليات املحاس

 املتحدة األمريكية. 

مدقق داخلي معتمد من معهد 

املراجعين الخارجيين في الواليات 

 املتحدة األمريكية. 

 في  16أكث  من 
ً
عاما

املجاالت املحاسبية 

 واملالية واملراجعة. 

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

السي  الذاتية ألعضاء اللجان من داخل مجلس اإلدارة واملتضمنة وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخب اتهم كما وردت في صفحة رقم 

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

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

، وكما وافقت الجمعية على م2017-06-04هـ املوافق  1438-09-09بتاريخ في إجتماع الجمعية العامة العادية املنعقدة  ثالث سنوات ميالدية

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

حوكمة الشركات والئحة لجان املراجعة في شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي باإلضافة إلى الئحة حوكمة الشركة 

 ومنها على سبيل املثال ال الحصر مايلي: والئحة عمل لجنة املراجعة الداخلية

  إدارة املراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مده فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات ال ي حددها لها مجلس اإلشراف على

 اإلدارة

 .دراسة نظام الرقابة الداخلية وو ع تقرير مكتوب عن رأرها وتوصياتها في شأنه 

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

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

 عمال املراجعة.متابعة أعمال املحاسبيين القانونيين، وإعتماد أي عمل خارج نظاق أعمال املراجعة ال ي يكلفون بها أثناء قيامهم بأ 

 .دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها 

 .دراسة ملحوظات املحاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ماتم في شأنها 

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

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

 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

 

 م:2017( عدد وسجل حضور إجتماعات لجنة املراجعة خالل عام 3 - أ)

 اإلجتماع األول  إسم العضو  م

05/06/2017 

 اإلجتماع الثاني

18/07/2017 

 اإلجتماع الثالث

20/09/2017 

 اإلجتماع الرابع

19/10/2017 

 اإلجتماع الخاس

07/12/2017 

 اإلجتماع السادس

17/12/2017 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  أحمد بن سليمان الجاسر  1

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  سعود بن محمد السبهان  2

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  علي بن عبدهللا الحربي  3

 

  



    26|  
 

 : لجنة الترشيحات واملكافآت (ب )

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

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

مة واللوائح والتعليمات ذات العالقة والئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت ، ومنها على لجنة الترشيحات وفق ماتنص عليه األنظ

 سبيل املثال ال الحصر مايلي:

  للسياسات واملعايي  املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخ  سبق 
ً
التوصية ملجلس اإلدارة بالش شيح لعضوية املجلس، وفقا

 .إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة

  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.

 التغيي ات ال ي يمكن إجراؤها. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات في شأن 

 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وإقش اح 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 شركة أخره.

 ويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذيين ومراجعتها، ويراعى عند و ع تلك السياسات و ع سياسات واضحة لتع

 إستخدام معايي  ترتبط باألداء.

  .التوصية للمجلس حول املسائل املتعلقة بالش شيحات واملكافآت 

 

 ( أسماء أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت. 2-)ب

 ة في مجلس اإلدارةصفة العضوي املنصب  إسم العضو  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

 

 م:2017خالل عام  واملكافآت الترشيحاتعدد وسجل حضور إجتماعات لجنة ( 3-)ب 

 ع األول اإلجتما إسم العضو  م

19/04/2017 

 اإلجتماع الثاني

26/10/2017 

 حضر  حضر  عبدالعزيز بن صالح العمير  1

 حضر  حضر  عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني 2

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

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

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

ا وتقوم اللجنة التنفيذية بتقدم التوصيات إلى وتعاون اللجنة التنفيذية العضو املنتدب أو املدير العام في حدود السلطات املقررة لها. هذ

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

 .بمهامه في بعض الحاالت

 . اللجنة التنفيذيةأسماء أعضاء ( 2 -)ج

 في مجلس اإلدارةصفة العضوية  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

 

 :م2017 خالل عام اللجنة التنفيذيةعدد وسجل حضور إجتماعات ( 3-)ج

 اإلجتماع األول  إسم العضو  م

04/01/2017 

 اإلجتماع الثاني

08/03/2017 

 اإلجتماع الثالث

19/04/2017 

 اإلجتماع الرابع

19/07/2017 

 اإلجتماع الخاس

25/10/2017 

 اإلجتماع السادس

13/12/2017 

 حضر  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 )

ام اللوائح واألنظمة تتلخص مهام لجنة اإلستثمار بوضع الخطط اإلستراتيجية إلستثمارات الشركة والتأكد من مطابقتها مع أحك( 1 -)د

الصادرة عن الجهات الرقابية ومنها الئحة اإلستثمار الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وصياغة وإعاداد سياسة اإلستثمار 

ع ومراجعة أدائها وتنفيذها بصورة سنوية، كما تقوم لجنة اإلستثمار بمراقبة أداء إستثمارات الشركة وتحديد أهداف اإلستثمار ووض

 .الخطط الالزمة لذلك
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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

  مستقل  عضو اللجنة  عبدالعزيز صالح العمير  3

 م2017خالل عام لجنة اإلستثمار د وسجل حضور إجتماعات عد( 3-)د

 اإلجتماع األول  إسم العضو  م

19/04/2017 

 اإلجتماع الثاني

19/07/2017 

 اإلجتماع الثالث

26/10/2017 

 اإلجتماع الرابع

13/12/2017 

 حضر  حضر  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 إضافة إلى العمل على تصميم إستراتيجية شاملة إلدارة املخاطر ومراقبتها بإستمرار واملحافظة على مستوى مقبول من املخاطرة للشرك

قييم ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة، وكما تقوم باإلشراف على نظام إدارة املخاطر وت

 .فعاليته وتقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر

 ( 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

 م2017خالل عام لجنة إدارة املخاطر عات عدد وسجل حضور إجتما( 3 –)ه  

 اإلجتماع األول  إسم العضو  م

19/04/2017 

 اإلجتماع الثاني

18/07/2017 

 اإلجتماع الثالث

 م28/11/2017

 اإلجتماع الرابع

13/12/2017 

 حضر  حضر  حضر  حضر  عبدالرحمن محمد العنقري  1

 حضر  حضر  حضر  حضر  غسان إبراهيم عقيل  2

 حضر  حضر  حضر  حضر  زيز صالح العمير عبدالع 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  - عمار محمد هاني حلواني 1

 التعاونية. 

 اللجنة املالية لشركات التأمين رئيس -

 عضو اللجنة التنفيذية لشركات التأمين -

 

املدير العام املكلف في شركة 

 التأمين العربية التعاونية. 

املالية في  –نائب املدير العام 

 شركة التأمين العربية التعاونية. 

عمل في مجال تدقيق الحسابات 

في الواليات املتحدة األمريكية 

 ردنية الهاشميةواململكة األ 

درجة املاجيستي  في إدارة 

األعمال من الواليات املتحدة 

 األمريكية

درجة البكالوريوس في 

املحاسبة من الواليات املتحدة 

 األمريكية

شهادة محاسب قانوني معتمد 

من جمعية املحاسبين 

القانونيين في الواليات املتحدة 

 األمريكية

وشهادة محلل مالي معتمد في 

 ت املتحدة األمريكيةالواليا

عام  من  20أكث  من 

الخب ة في مجاالت 

الخدمات املالية 

 والتأمين

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

 التعاونية

 أمين سر مجلس اإلدارة -

  عضو اللجنة القانونية لشركات التأمين.  -

مدير إدارة اإللشزام في شركة 

 ربية التعاونية. التأمين الع

مدير اإلدارة القانونية وشؤون 

املساهمين في شركة التأمين 

 العربية التعاونية. 

مستشار قانوني ورئيس فريق 

التأمين في صندوق التنمية 

 الصناعية السعودي

 .محامي ومستشار قانوني

 

ي في القانون التجاري عالبلوم د

من جامعة  أمنينوقانون الت

 ة املتحدة.سوانزي في اململك

القانون من في دبلوم عالي 

بورنموث بيزنس سكول 

انش ناشيونال في اململكة 

 .املتحدة

درجة البكالوريوس في القانون 

 من الجامعة األردنية

دبلوم عالي القانون من 

بورنموث بيزنس سكول 

انش ناشيونال في اململكة 

 .املتحدة

شهادات متخصصة في 

 .التأمين

   16أكث  من 
ً
عاما

من الخب ة في 

مجاالت القانون 

التجاري والصناعة 

 واملالية والتأمين

املوارد البشرية  –نائب املدير العام  - عادل بن صالح الفرج 3

 والشؤون اإلدارية.

رئيس لجنة املوارد البشرية لشركات  -

 التأمين السعودية.

الشركة  –مدير املوارد البشرية 

 الكيميائية السعودية.

 

درجة البكالوريس من جامعة 

 امللك سعود 

شهادات مهنية دولية 

متخصصة في مجال املوارد 

 البشرية.

سنة من  27أكث  من 

الخب ة العملية 

بجميع أدوار  واملهنية 

املوارد  ومهام إدارة

البشرية في مجال 

التأمين والصناعات 

البش وكيميائية 

 والخدمات الصحية.
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 شركة التأمين العربية التعاونية  –املدير املالي  عبداملحسن الراشد  بن حسين 4

 

الشركة   -* املدير املالي التنفيذي 

 التعاوني  األهلية للتأمين

الشركة   -* مدير ادارة املحاسبة 

 األهلية للتأمين التعاوني

األهلية  -* رئيس حسابات 

 للتأمين التعاوني

 –* محاسب املركز الرئيس ي 

 الشركة العاملية للتأمين التعاوني 

 ارنست و يونغ  –* مساعد مدقق 

 

درجة املاجستي  في محاسبة  

 من الواليات املتحدة األمريكية

جة البكالوريوس في در 

حاسبة من جامعة امللك امل

 فيصل 

 

 شهادة أساسيات التأمين 

سنوات من  10

الخب ة في مجاالت 

 املالية

 املحاسبة و 

 التأمينو 

 والتدقيق

فني واعادة تأمين في شركة  -مساعد املدير العام  خالد جاد حوا  5

 التأمين العربية التعاونية 

-  

ة في رئيس دوائر الحسابات الفني

 شركة اعادة التأمين العربية 

 بكالوريوس في ادارة األعمال

 ماجستي  في ادارة األعمال

 ماجستي  في الصحة العامة

دورات تخص  متقدمة في 

 مجال التأمين واعادة تأمين

عاما من  36أكث  من 

 الخب ة في مجال

 واعادة تأمين  التأمين

 

والتأمين مدير مطالبات السيارات  املطالبات.  –مساعد املدير العام  انع سعود بن أحمد امل 6

املنطقة الوسطى، ومدير  -العام

ادارة مقدمي الخدمات، ومدير 

االلشزام والجودة في شركة 

 .التعاونية للتأمين

ومدير ادارة املطالبات )التأمين 

العام، السيارات والطبي( في 

 .شركة أليانز السعودي الفرنس ي

مدير ادارة املطالبات )التأمين 

العام، السيارات والطبي( في 

  ركة العاملية للتأمين التعاوني الش

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

وم الزراعية في العلبكالوريوس 

 من جامعة امللك سعود.

سنة   24أكث  من 

من الخب ة في مجال 

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

وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة واى تغيير فى تلك املصلحة أو تلك الحقوق 

 م: 2017ة خالل السنة املالي

 أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهمأ( -9)

 ٍ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 29150 ال يوجد 29150 عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني 1

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

 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 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 6625 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 ال يوجد 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 س معشرمنير بطر  7

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

 كبار التنفيذيين وأقربائهم ب( -9)

 ٍإسم من تعود له املصلحة م
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير
 أدوات الدين األسهم ينأدوات الد األسهم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 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 د القصرالزوجة واألوال 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد عادل بن صالح الفرج 3

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

 ال يوجد ال يوجد دال يوج ال يوجد ال يوجد ال يوجد حسين بن عبداملحسن الراشد 4

 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 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 جدال يو  سعود بن أحمد املانع  6

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

 أ( سياسة المكافآت: -14)

واإلدارة أعضاء اللجان  و ت ألعضاء مجلس اإلدارة م  سياسة املكافآ02/08/2016بتاريخ الئحة الحوكمة الداخلية للشركة املعتمدة  تضمنت

 التنفيذية

 : أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنها :
 
 -أوال

ملها املبدأ العام هو أن  تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع خب ة العضو واختصاصاته واستقالليته واألعمال واملسؤوليات ال ي يقوم بها ويتح  -1

 تكون املكافآة كافية بشكل معقول إلستقطاب أعضاء مجلس ذوي خب ة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم. أعضاء املجلس، وأن

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

 ألسار ي للشركة.املادة السابعة عشر من النظام ا

يحق لكل عضو مجلس إدارة الحصول علي تعويض مادي مقابل حضور  أجتماعات مجلس اإلدارة كبدل عن حضور  الفعلي عن كل   -3

 جلسه بما يتماش ى مع ما جاء في املادة السابعة عشر من النظام األسار ي للشركة.

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

على وبشكل مباشر علي الدرجة األولي من مقر  إلي مدينة الرياض أو املدينة ال ى يكون مقرر أن يكون فيها إجتماع مجلس اإلدارة أو اللجان، 

 أن يصدر أمر األركاب من قبل الشركة.

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

يتم إقامته داخل اململكة العربية السعودية إلي مدينة الرياض أو املدينة ال ى يكون مقرر أن يكون فيها إجتماع مجلس اإلدارة أو اللجان، و 

.
ً
 تعويضه عنها نقدا

 من اليوم الذي يسبق تتحمل الشركة مصار   -6
ً
يف السكن والتنقل لعضو مجلس اإلدارة والذي مقر إقامته خارج مدينة الرياض وذلك بدءا

 موعد اإلجتماع املحدد وح ى موعد إنتهاء اإلجتماع.

حرص على على أعضاء مجلس اإلدارة تخصي  وقت كاف لإل طالع بمسؤولياتهم، بما في ذلك التحضي  إلجتماعات املجلس واللجان، وال  -7

 حضورها.

ك يقوم مجلس اإلدارة عب  لجنة الش شيحات واملكافآت بدراسة وأقش اح برنامج املكافأت والتعويضات الخاص باملسؤولين التنفيذين بما في ذل  -8

 املدير العام.

اإلدارة واللجان وكبار يجب أن تفصح تقارير مجلس اإلدارة عن املكافأت والتعويضات وزي ها من املبالغ املدفوعة إلى أعضاء مجلس   -9

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

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

 

يكون تقييم أداء كبار التنفيذين )عالوة و/أو مكافأة( من خالل مده تحقيقهم لألهداف السنوية املو وعة لهم، وال ي تشمل علي سبيل :  -11

 املثال ال الحصر:

 تحقيق الهدف الربحي. - أ

 إنجاز املشاريع األسش اتيجية املكلف بها. - ب

 تلبية كافة املتطلبات التنظيمية.  - ت

 التأهيل وخطط األحالل الوظيفي.التنفيذ الناجح للتدريب و   - ث

 تخفيض املصاريف بما يتناسب مع حجم اإلنتاج. - ج

 اإلنجازات األستثنائية خالل العام. - ح

يجب أن يتناسب رواتب كبار التنفيذين مع مؤشر ومستوه ما يطبق في   الشركات املنافسة، ح ى لو أ طر األمر األستعانة بدراسات أو   -12

 خب ات خارجية.

التنفيذين في التقييم السنوي الخاص بهم كل علي حدة حول أدائهم الوظيفي والذي هو جزء من عملية تحديد مستوه  يتم مناقشة كبار  -13

 الزيادة واملكافأة لكل مدير.

 ن.املكافأة السنوية تحدد علي أساس املرتب األسار ي وليس علي نسبة من األرباح التشغيلية أو الدخل األجمالي لكل مدير من كبار التنفيذي  -14

 ملتطلبات الئحة حوكمة الشركا
ً
 أن لجنة الش شيحات واملكافآت عِملت  على تحديث هذ  السياسة وإخراج املسودة النهائية لها، وفقا

ً
ت الصادرة علما

 عن هيئة السوق املالية وبما يتناسب مع النظام األسار ي املعدل بتاريخ  
ً
عر ها في  ، وسوف يتمم 11/04/2017هـ املوافق  14/07/1438مؤخرا

 الجميعة العامة إلعتمادها.

من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي  ستةالمكافأت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة و ب( -14)
 2017خالل العام المالي  والمدير المالي

 أوال: ستة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:
 

 م 2017ديسبمر  31املنتهية في  السنة

واملدير  لرئيس التنفيذياكبار التنفيذيين بما فيهم 

 املالي

 بالريال السعودي

 2,776,573 الرواتب

 1,002,001 البدالت

 542,831 املكافأت السنوية

 156,182 تعويض نهاية الخدمة املستحق

 4,477,587 اإلجمالي:
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 : مجلس اإلدارة: ثانيا
بالريال السعودياملبالغ   املكافآت املتغيرة  ثابتةاملكافآت ال 
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: األعضاء املستقلين
 
 أوال

عبد العزيز بن عبد 

 الهادي القحطاني
- 21,000 19,500 - - 180,000 220,500 - - - - - - 220,500 - 

 - 175,500 - - - - - - 175,500 120,000 - - 31,500 24,000 - أحمد سليمان الجاسر

عبد العزيز بن صالح 

 العمير
- 24,000 62,500 - - 120,000 206,500 - - - - - - 206,500 - 

عبد الرحمن محمد 

 العنقري 
- 21,000 24,000 - - - 45,000 - - - - - - 45,000 - 

 120,000 - - - - - - 120,000 120,000 - - - - - **محمد أحمد عرار 
 

 - 767,500 - - - - - - 767,500 540,000 - - 137,500 90,000 - املجموع

: األعضاء غير التنفيذيين 
ُ
 ثانيا

 - 187,500 - - - - - - 187,500 120,000 - - 43,500 24,000 - عثمان محمد علي بدير

 - 202,500 - - - - - - 202,500 120,000 - - 58,500 24,000 - منير بطرس معشر

 - 192,585 - - - - - - 192,585 120,000 - - 51,585 21,000 - غسان إبراهيم عقيل

خلدون عبد الرحمن أبو 

 ** حسان
- - - - - 120,000 120,000 - - - - - - 120,000 - 

 - 120,000 - - - - - - 120,000 120,000 - - - - - ناجي حسيب فياض** 

 - 822,585 - - - - - - 822,585 600,000 - - 153,585 69,000 - املجموع

 - 1,590,085 - - - - - - 1,590,085 1,140,000 - - 291,085 159,000 - املجموع الكلي

 م 2016عن عام  بدل الجلساتم وجزء من 2017*يشكل املبلغ املدفوع لبدل حضور جلسات اللجان عن العام املالي 

 م 31/12/2016م حتى 01/01/2014الثالثة التي بدأت بتاريخ  ** إنتهت عضويتهم بسبب إنتهاء الدورة

م31/12/2016ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  1,260,000على صرف صرف مبلغ  2017-06-04هـ املوافق  1438-09-09بتاريخ *** وافقت الجمعية العامة العادية 
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 : أعضاء اللجان:ثالثا
بالريال السعودياملبالغ   

 املجموع   بدل حضور جلسات   املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(   اللجان 

 أعضاء لجنة املراجعة

  60,000               -                                                               60,000                                                     سعود السبهان

  60,000               -                                                               60,000                                                     علي الحربي

 أحمد سليمان الجاسر

 

                                                    31,500             31,500  

  151,500          31,500                                                      120,000                                                  املجموع

 املكافآت و  أعضاء لجنة الترشيحات

  19,500             19,500                                                        -                                                              عبد العزيز بن عبد الهادي القحطاني

  11,000             11,000                                                        -                                                              عبد العزيز بن صالح العمي 

  14,500             14,500                                                        -                                                              مني  بطرس معشر

  45,000             45,000                                                        -                                                              املجموع

 أعضاء لجنة املخاطر

  22,000             22,000                                                        -                                                              عبد العزيز بن صالح العمي 

  9,000               9,000                                                          -                                                              عبد الرحمن محمد العنقري 

  14,000             14,000                                                        -                                                              زسان إبراهيم عقيل

  45,000             45,000                                                        -                                                              املجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذية

  15,000             15,000                                                        -                                                              عبد الرحمن محمد العنقري 

  34,000             34,000                                                        -                                                              عثمان محمد علي بدير

  44,000             44,000                                                        -                                                              مني  بطرس معشر

  17,500             17,500                                                        -                                                              زسان إبراهيم عقيل

  110,500          110,500                                                     -                                                              املجموع

 أعضاء لجنة اإلستثمارات

  29,500             29,500                                                        -                                                              عبد العزيز بن صالح العمي 

  9,500               9,500                                                          -                                                              عثمان محمد علي بدير

  20,085             20,085                                                        -                                                              زسان إبراهيم عقيل

  59,085             59,085                                                        -                                                              املجموع

  411,085          291,085                                                   120,000                                                  لياملجموع الك

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

:
 
 بين قيمة املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها. جوهري ترى الشركة أنه اليوجد أي إنحراف  خامسا

 



36 |  
 

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

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

 اإلستقاللية والحيادية. (أ )

 لتضارب في املصالح.التوازن الواضح في اإلبتعاد عن ا (ب )

التحضــي  الــدائم لإلجتماعــات قبــل الجلســات وطــرح اإلستفســـارات وطلــب املعلومــات اإل ــافية إلســتكمال وتو ــيح املوا ــيع والتشـــاور  (ج )

 مع الجهات ذات العالقة من املختصين في الشركة.

 ملجلس.طرح األسئلة واإلستفسار عن املعلومات وطلب التو يحات واملشاركة الفاعلة في جلسات ا (د )

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

 تقديم املقش حات البناءة لتطوير نشاطات الشركة. (و )

 املعرفة اإلستشرافية باملستقبل وشرح األفكار وإستنباط النتائج للمقش حات. (ز )

 :  2017املدفوعات النظامية لعام   (16

 بها في اململكة العربية السعودية.  وذلك حسب ماتقتضيه األنظمة واللوائح املعمول  حسب مبدأ اإلستحقاق املحاسبياملبالغ املدفوعة أو املستحقة تمثل 

 البيان
 املخصص

 السعودي بالريال 

 املدفوع

 السعوديبالريال 

  1,662,024               653,965              تكاليف اإلشراف والرقابة ملؤسسة النقد

  1,691,176               302,443              أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

  6,130,421               4,978,754           خلالزكاة و ريبة الد

  2,118,948               2,698,858            ريبة إستقطاع

  11,934,166             8,634,020           املجموع

 م2017الغرامات املالية املفروضة على الشركة خالل عام  (17

، وال توجد أي عقوبة أو قيد إحتياطي أو جزاء مفروض على الشركة من أي م2017في عام لم تفرض الجهات الرقابية زرامات على الشركة 

 جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية. 

 الحسابات: مراجع (18

الدار لتدقيق تعيين م على إعادة  2017-06-04هـ املوافق  1438-09-09وافقت الجمعية العامة العادية للشركة واملنعقدة بتاريخ بتاريخ 

من بين  العاملية وذلك PKF سابات عبدهللا البصري وشركا  بالتعاون مع جرانت ثورنتون وإعادة تعيين البسام والنمر بالتعاون معالح

 م  ، والقوائم املالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.2017املرشحين من قبل لجنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية للعام املالي  

اليوجد أي توصية من لجنة املراجعة يوجد س أي توصية بتغيي  مراجع الحسابات قبل الفش ة املعين من أجلها.  وكما لم يصدر عن املجل

 تعارض بينها وبين قرارات املجلس أو رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو تحديد أتعابهم أو تقييم أدائه .
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 إدارة املخاطر: (19

سياسات وإجراءات إلدارة املخاطر تشمل عمل كافة الدوائر  الفنية وزي  الفنية وفًقا ألحكام األنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة  و عت الشركة دليل

 ما يتوافقعن الجهات الرقابية، وتعمل الشركة على تطبيق أحكام هذا الدليل وتحديثه عند الحاجة، وتقوم وظيفة إدارة املخاطر بأعمالها وأنشطتها ب

 مع الئحة إدارة املخاطر الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وأية متطلبات رقابية أو إشرافية أخره. 

 خاطر ودراسةوكما أن لجنة إدارة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة إ افة إلى إدارة املخاطر، يعملون على متابعة تطبيق سياسات وإجراءات إدارة امل

ال ي يمكن أن تنشأ عن أعمال الشركة أو عن و ع السوق التأمينية واالستثمارية وذلك للوقوف على طرق احتواء تلك املخاطر من املخاطر املحتملة و 

 . خالل السياسات واإلجراءات املتبعة في الشركة

 إدارة املراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية: (20

لية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية مع محافظتها على اإلستقاللية بتقييم فعاتقوم إدارة املراجعة الداخلية بالشركة 

التقارير الشاملة والالزمة لنتائج مراجعتها وااللشزام ومناقشتها مع لجنة املراجعة واملدراء املعنيين وتقديم املهنية. ويتضمن عملها بإعداد 

 الحظات وإقفالها.املقش حات والتوصيات الواجب تطبيقها ملعالجة امل

رفع كما يقوم املراقب النظامي بمراقبة إلشزام الشركة والتأكد من تطبيق الشركة األحكام واللوائح الصادرة عن كافة الجهات التنظيمية ، وي

 إلى لجنة املراجعة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين مستوه اإللشزام بالشركة.  مراقبته تقارير  عن نتائج 

لذكر أنه اليوجد أي توصية من لجنة املراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات املجلس أو رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين الجدير با

 املراجع الداخلي أو عزله. 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:  (21

وإدارة املراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية ولوائح وسياسات و عت الشركة إجراءات الرقابة الداخلية من خالل لجنة املراجعة 

وأدلة عمل ملختلف الدوائر الفنية والفروع وتعمل الشركة بإستمرار على تقييم فاعلية تطبيق هذ  اإلجراءات وفح  املخاطر األساسية في 

 لإلجراءات والسياسات بحسب اللوائح واألنظمة املرعية.الشركة 
ً
 استنادا

 

وكما تابعت اللجنة عمل إدارة م، 2017كما أتمت إدارة املراجعة الداخلية مهامها وتنفيذ خطتها املعتمدة من قبل لجنة املراجعة  لعام 

قامت بإعداد تقاريرها الدورية وتوصياتها واملقش حات الواجب تطبيقها عن أعمال مختلف املراجعة الداخلية بشكل مستمر، وال ي بدورها 

وقامت لجنة املراجعة باإلشراف على أداء ، ركة ورفعها لإلدارات املعنية و للجنة املراجعة وتقديم التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارةأقسام الش

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

تقارير إدارة املراجعة الداخلية وإدارة اإللشزام باإل افة إلى  ومراجعة م ملناقشة2017عام  وقامت لجنة املراجعة بعقد ستة إجتماعات خالل

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

وتقوم اإلدارة بمراقبته بصورة دورية وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية املقش حة كفاءة وفعاليه ويتم تنفيذ  ب مالئمالرقابة الداخلي للشركة 

، وكما لم تسفر إجراءات الرقابة الداخلية عن وجود ويتم تحديث نظام الرقابة الداخلية كلما لزم األمر من قبل إدارات الرقابة الداخلية

 .م2017الشركة أو يجب التنويه عنها، كما لم يتم رصد أي خلل مالي خالل العام  مخالفات أو إشكاالت جوهرية قد تؤثر على عمل سي  
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 رأس املال واألسهم  وأدوات الدين وحقوق املساهمين: (22

( سهم 20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون )200,000,000بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس مائ ي مليون ) أ( –21) 

( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب املساهمون املؤسسون بعدد اثني عشر 10درها عشرة )عادي بقيمة اسمية ق

%( من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم املتبقية والبالغة ثمانية ماليين 60( سهم )12,000,000مليون )

هـ )املوافق 22/10/1428م( إلى 27/10/2007هـ )املوافق 15/10/1428العام الذي تم في الفش ة من تاريخ %( لالكتتاب 40( سهم )8,000,000)

( رياالت سعودية للسهم الواحد. وتم إدراج األسهم في السوق املالية )تداول( بتاريخ 10م( بسعر اكتتاب بلغ عشرة )03/11/2007

 م(.04/02/2008هـ )املوافق 26/01/1429

( ريال سعودي وال ي 200,000,000م( بمبلغ مائ ي مليون )04/05/2015هـ )املوافق 15/07/1436ادة رأس مال الشركة بتاريخ وقد تمت زي

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

 ( رياالت سعودية.10( سهم عادي، تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد عشرة )40,000,000) ريال سعودي 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 قدر 26,500,000مليون وخمسمائة الف  )
ً
 عاديا

ً
( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل، وذلك 10ها عشرة )( سهما

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

 : م31/12/2017حتى  ر في أسهم الشركة% وأكث5وفيما يلي أسماء كبار المساهمين والتي تبلغ نسبة ملكية أسهمهم  ب( -12)
 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  

ئة السوق املالية وذلك فيما تم اإللشزام باألحكام الخاصة بحقوق املساهمين والواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هي ج(–21)

 يتعلق بالحقوق العامة للمساهمين وبتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على املعلومات إ افة الى الحقوق املتعلقة بإجتماع الجمعيات العامة.

من النظام األسار ي  ربعون السادسة واأل أما فيما يتعلق بحقوق املساهمين في أرباح األسهم وبسياسة توزيع األرباح، فقد نصت املادة  د(–21)

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

تحقاق. وتبلغ الشركة هيئة السوق املالية التوزيع. وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالس

ا مجلس اإلدارة، دون تأخي  بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوثية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد ال ي يحدده

 للتعليمات ال ي تصدرها الجهة املختصة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبق
ً
 ة ملؤسسة النقد العربي السعودي" وفقا

 للقواعد ال ي يضعها مجلس  يثحوتتبع الشركة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح السارية 
ً
تكون أرباح إستثمار اموال املساهمين وفقا

 اإلدارة. 

 يجب على الشركةو 

 الزكاة و ريبة الدخل املقررة.تجنب  -1

لصافية تكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب م ى بلغ اجمالي االحتياطي %( من األرباح ا20جنب )ت -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 أخره ، وذلك بالقدر  -3

 و يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين. الشركة أ

 .مليون ريال 5.3م  بسبب وجود رصيد خسائر مش اكمة يبلغ 2017قرار 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(-21)

( من قواعد التسجيل واإلدراج بأي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود 45لم يتم تبليغ الشركة بموجب املادة ) ز(-12)     

 ألشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم.

ت حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل ال يوجد أدوات دين قابلة للتحويل وأي اوراق مالية تعاقدية أو مذكرا ح(-21)

  .2016السنة املالية 

ال يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة  ط(-21)

 أصدرتها أو منحتها الشركة.

 د أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسش داد.ال  يوجد أي إسش دا ي(-21)

 / ( اليوجد أي أسهم خزينة محتفظ بها من ِقبل الشركة. 21)

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

 وأدائها: الشركة حيال وملحوظاتهم

عب  الهاتف أو  وإستفسارات املساهمين إستقبال مقش حات ومالحظاتهيكل التنظيمي للشركة يوجد قسم لشؤون املساهمين يعنى بـ من ال

كما يتم إستقبال مقش حات ، وسائل اإلتصال األخره املوضحة في موقع السوق املالية تداول وموقع الشركة، ويتم إخطار املجلس بها

 . )إن وجدت( ل إجتماعات الجمعية العامة للشركة وعر ها على أقرب إجتماع للمجلسوملوحظات املساهمين من خال



م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 2017عام  لبيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خال  (24

 الحاضرين لهذه الجمعيات: 

 إجتماع الجمعية العامة  غير العادية إسم العضو  م

هـ املوافق  14/07/1438بتاريخ 

 م11/04/2017

 إجتماع الجمعية العامة العادية

-06-04هـ املوافق  1438-09-09بتاريخ 

2017 

     عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني 1

     أحمد بن سليمان الجاسر  2

     عبدالعزيز بن صالح العمير  3

     عبدالرحمن بن محمد العنقري  4

     غسان إبراهيم عقيل  5

     مان )محمد علي( عثمان بديرعث 6

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

 يوضح تواريخها وأسبابها.   3م بطلب سجل املساهمين 2017قامت الشركة خالل عام 
 
 مرات، وفيما يلي جدوال

 لبسبب الط تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة 

م لتحديث سجالت الشركة فيما 31/12/2016الشركة هذا السجل كما في  تطلب م15/01/2017 1

 يخص ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمين املؤسسين.  

 الشركة هذا السجل لغرض إجتماع الجمعية العامة غير العادية  تطلب م11/04/2017 2

 إجتماع الجمعية العامة العاديةالشركة هذا السجل لغرض  تطلب م 04/06/2017 3

 الئحة حوكمة الشركات:  (26

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

ً
عنصرا

سياسة وأنظمة قيادة الشركة وإدارتها  تضمن ال يواإلفصاح بما يخدم مصلحة املساهمين، وتؤمن الشركة بأن الحوكمة هي أحد أهم األطر 

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

ال ي صدرت السعودي الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

 م.22/10/2015بتاريخ  عن مؤسسة النقد العربي السعودي

م على تحديث الئحة الحوكمة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات الئحة 02/08/2016الجمعية العامة للشركة املنعقدة بتاريخ  وافقت

بما يتماش ي مع الئحة حوكمة الشركات  نهائيةمسودة  إلى لوصول لالالئحة تحديث تلك  حوكمة شركات التأمين، وعمل مجلس اإلدارة على

 عن هيئة السوق املالية وسوف يتم عر ها على الجمعية العامة إلقرارها. . 
ً
 الصادرة حديثا

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

 
ً
حوكمة  ألحكام الئحةعلى الئحة عمل لجنة الش شيحات واملكافآت وعلى سياسات ومعايي  إجراءات عضوية مجلس اإلدارة املحدثة تطبيقا

 الشركات الصادرة 
ً
 عن هيئة السوق املالية.   مؤخرا

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

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

 . ملخالفاتوسياسة اإلبالغ عن ا والئحة امليثاق األخالقي للعاملين في الشركة اإللشزام وإدارة املراجعة الداخلية

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

 بإستثناء مايلي: السوق املالية 
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زمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة تخذ مجلس اإلدارة الش تيبات الال ي

 ئه كل ثالث سنوات.  األد

 
ً
 .من قبل لجنة الش شيحات واملكافآت يتم التقييم داخليا

 اإلجتماعيةاملسؤولية  87

سياسة  –على اقش اح من مجلس اإلدارة بناء  –ية العامة العادية الجمعتضع 

تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف ال ي يصبو املجتمع إلى تحقيقها، 

 جتماعية واإلقتصادية للمجتمع. بغرض تطوير األو اع اإل 

لتوازن بين أهداف اسياسة تكفل  عدادإتعمل الشركة على سوف 

   الشركة واملجتمع.



41 |  
 

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات   95

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن 

ن هذ  يفوض إليها اإلختصاصات املقررة بموجب املادة الرابعة والتسعين م

الالئحة، وعلى هذ  اللجنة متابعة أي مو وعات بشأن تطبيقات الحوكمة، 

 مجلس اإلدارة، سنويا على األقل، بالتقارير والتوصيات ال ي تتوصل إليها.  تزويدو 

إن مجلس اإلدارة يقوم بمراجعة أي مو وعات تتعلق بتطبيقات 

زويد لجنة الحوكمة وكما تقوم إدارة املراجعة الداخلية واإللشزام بش

بدورها ترفعها إلى املراجعة مالحظاتها حيال تطبيق الحوكمة وال ي 

 .مجلس اإلدارة 

 :اإلقرارات (27

 تقر الشركة بـ:

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  -

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

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

 عدم وجود أية قروض على الشركة.  -

 فيها وفيها مصلحة جوهرية  -
ً
أو ألي شخ  ذي عالقة بأي منهم بإستثناء  كبار التنفيذيينلعدم وجود أعمال أو عقود كانت الشركة طرفا

 ( من هذا التقرير. 10ماذكر في الفقرة رقم )

 قرير املحاسب القانوني على القوائم املالية السنوية.ال يوجد تحفظات في ت  -

 

 ينتهز مجلس اإلدارة هذ  الفرصة ليتقدم بخال  الشكر والتقدير للعمالء واملساهمين الكرام ولجميع منسوبي شركة التأمين 
ً
التعاونية  العربيةختاما

ودي وهيئة السوق املالية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ووزارة على مساندتهم ودعمهم للشركة. كذلك يشكر املجلس مؤسسة النقد العربي السع

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

 ولي التوفيق. وهللا 

   اإلدارةمجلس   


