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  1 صفحة

 

 كلمة املهندس/ بسام بن أحمد البنعلي 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 السادة / مساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

 لنشاط وطبيعة أعمال الشركة31/12/2019أصالة عن نفس ي ونيابة عن مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني، أتقدم لسعادتكم بتقرير مجلس اإلدارة للعام املنتهي في 
ً
 مختصرا

ً
 شرحا

ً
ومستوى أدائها  م متضمنا

  (، PKF برايس ووتر هاوس كوبرز, البسام والنمر املحاسبون املتحالفون م، والتي تمت مراجعتها بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيين للشركه )31/12/2019ية في هوالقوائم املالية املدققة للسنة املالية املنت
ً
وكذلك ملخصا

مدى إلتزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات، باإلضافة إلى املعلومات الخاصة بمجلس إدارة الشركة واللجان املنبثقة عن املجلس،  تقرير موجز عن م، و 2019خالل العام التي تم إنجازها ألبرز القرارات اإلستراتيجية 

 أله
ً
 مختصرا

ً
الخطط املستقبلية ، واملخاطر املتعلقة بالشركة وكيفية إدارتها ، ومعلومات أخرى تغطي كافة الجوانب  إلنجازات والنتائج املالية و م التطورات وا واإلفصاحات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك سردا

 الضرورية .
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 املقدمة

 به  م  من قبل مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني ليتم تقديمه للمساهمين الكرام،  31/12/2019م إلى نهاية  01/01/2019ن  ملالية األخيرة إبتداًء متم إعداد هذا التقرير الخاص بالسنة ا 
ً
القوائم املالية للشركة  ومرفقا

ة واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الرقابية واإلشرافية واملعمول جدر اإلشارة إلى أنه تم العمل على هذا التقرير  باإلستناد على كافة األنظم تكما  ،  بعد إتمام مراجعتها والتدقيق عليها من قبل مدققي الحسابات الخارجيين

 تقرير فقد تضمن البها في اململكة العربية السعودية، وبناء على املتطلبات اإللزامية 
ً
حقوق  فاظ عل ى الحضمان ذلك بهدف ،  و م2019 الشركة التي تمت في السنة املاليةوعمليات نشاطات البيانات املتعلقة باإلفصاح و  أيضا

 مه.ياملساهمين و تسهيل وصولهم لكافة املعلومات والبيانات بشكل واضح والتي تمكنهم من اإلطالع على الوضع املالي للشركة وتقي

 

 نبذة عن شركة الصقر للتأمين التعاوني 

 منأعمالها بدأت شركة الصقر 
ً
الكائنة و العربية املتحدة،  ثم انتقلت بعد ذلك للعمل كوكيل لصالح شركة الصقر السعودية للتأمين  لشركة الصقر الوطنية للتأمين الكائنة في دولة اإلماراتوذلك كفرع   م1983عام  ذفعليا

 .في مملكة البحرين

السعودية  تعمل شركة الصقر للتأمين التعاوني على ممارسة نشاط التأمين كشركة مساهمة مدرجة في سوق األسهم  واآلن وبعد أن حصلت على كافة التراخيص الالزمة بموجب اللوائح الخاصة بالتأمين  في اململكة العربية

 من الشركة على مليون ريال سعودي  400السعودي )تداول( برأس مال قدره 
ً
تلك شركة الصقر للتأمين  تمحيث  ي،نشاطها التأمينتقديم أفضل الخدمات التأمينية فقد عملت على  توسعة نطاق تنمية أعمالها و ، وحرصا

ل،  اعمومجال األ حجم وتنوع ات التأمينية بإختالف اإلحتياج بذلك تراعي ،تجارية كما إنها تغطي جميع فئات املجتمع أفراد كانوا أم كيانات ،كافة مناطق اململكة العربية السعودية فيعدة فروع ونقاط بيع منتشرة  التعاوني

 املجتمع.تجاه ممارسات أخالقية تتسم بالعدل واملسوؤلية و معايير تعتمد على لتكون إحدى أهم شركات التأمين الرائدة في السوق السعودي  نحو السعيالشركة الذي بدوره يدفع 

 الشركة  نشاطات  (1

التي تقدمها الشركة التأمينية لخدمات وتتمثل أهم ا ، التأمينيةتقديم أفضل الحلول نحو املهنية  مستوياتكون من مجموعة مؤهلة بأعلى يسعى فريق عمل الشركة املحيث  ،)التأمين(شركة هو لإن النشاط الرئيس ي ل

 باآلتي:

 التـأمين الصحي .أ

من مقدمي الخدمة توفير شبكة طبية موثوقة شاملة إلى  باإلضافة السعوديةتوفير أفضل برامج تأمين الرعاية الصحية بما يتوافق مع شروط وأحكام وأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني في اململكة العربية 

 . ومستوصفات وصيدليات مستشفياتالطبية من 
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 تأمين ممتلكات  .ب

 :وهي كما يلي

 التأمين على أخطار الحريق والصواعق : حماية املمتلكات في مكان محدد. −

 التأمين على كافة األخطار التي تتعرض لها املمتلكات : حماية املمتلكات من الضرر نتيجة حادث.  −

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

 

 تأمين السفر . ج

 ر الناتجة عن السفر. الحماية ضد الخسائ

 

 التأمين البحري  .د

 تأمين بحري بضائع : حماية البضائع ضد ضرر النقل البحري .  −

 تأمين السفن: حماية هيكل السفن ضد الحوادث البحرية. −

 

 تأمين هندس ي .ه

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

 تأمين املعدات: التأمين على املعدات  ضد األضرار الخارجية.  −

 طل املفاجئ.عاملعدات 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. −

 .ةمين ضد الضرر الناتج عن األجهزة اإللكترونيتأمين األجهزة واملعدات: التأ −

 

 تأمين مركبات  .و 

 الحماية ضد الضرر  الناتج عن الحوادث. 
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 تأمين أخطاء املمارسات الطبية   .ز 

 الحماية ضد أضرار األخطاء الطبية.

 

 تأمين املسؤولية   . ح

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

 تأمين املسؤولية العامة:  حماية املؤمن له ضد املطالبات املقدمة ضده. −

 تأمين األخطاء املهنية: حماية املؤمن له من أخطائه املهنية.   −

 

 تأمين الحوادث املتنوعة .ط

 تأمين الحوادث الشخصية: التعويض عن أضرار اإلصابات أو الوفاة. −

 تأمين األموال: حماية مال املؤمن له.  −

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

 تأمين ضد السرقة: التعويض عن الخسائر الناتجة عن السرقة. −

 

 تأمين الطاقة .ي

 : تأمين العقارات واملعدات الستخراج النفط، والغاز الطبيعي املسال، وغاز )نطاق اليابسة(تأمين شركات الطاقة  -
ً
لذلك كله؛ من مرافق عامة   البترول، ومصانع معالجة البتروكيماويات، أو ما كان تابعا

 وغيره.

أو غيرها من   ريةن العقارات واملعدات املتعلقة باملنصات الثابتة، أو خطوط األنابيب، أو آالت الحفر، أو السفن والعوامات، أو مرافق معالجة الغاز البي: تأم)النطاق البحري( تأمين شركات الطاقة  -

 .، وغيرها من املصالح املتصلة املقبولةاملمتلكات، وكذلك تكاليف نفقات املراقبة، أو إزالة الحطام، أو فقدان اإلنتاج، أو حماية املطلوبات التعاقدية أو القانونية وتعويضها
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 أبرز القرارات االستراتيجية والتشغيلية واإلنجازات (2

 التأمين الصحي ملنسوبي الشركة   لموارد البشرية لتقديم خدماتمهارة لترسية عقد مع شركة  •

 يعود ع تم توقيعكما بانوراما النخبة،تم توقيع عقد وكالة بين شركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة  •
ً
 إيجابيا

ً
 ماليا

ً
 وأثرا

ً
لى عقد وكالة بين شركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة تضامن وتتوقع الشركة مردودا

 الشركة في املستقبل القريب

استقطاب العديد من الكفاءات البشرية للشركة ، وكذلك  افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابدعم وتشجيع جهود التدريب في الشركة حيث تم التعاقد مع شركة )تومسن رويتر( في مجال التدريب على دورات مك •

 في مختلف األقسام. 

عبر األنترنت من خالل خدمة التجميع  ركباتإطالق خدمة مبيعات تأمين امل عبر األنترنت للحج والعمرة مع وزارة الحج و  صحيإطالق خدمة مبيعات التأمين ال لكتروني من خاللتحسين وتطوير موقع الشركة اإل •

 .ركباتتطوير خدمة مبيعات تأمين املعبر األنترنت، و  اءطنترنت وتطوير بوابة مبيعات الوسكذلك تطوير خدمة مبيعات تأمين السفر عبر األ 

يعات املركبات "الحطام" عبر األنترنت لزيادة قيمة االسترداد وتقليل وقت االسترداد وعملية التخزين للمركبات  وتنفيذ مب  ركبات ليل املطالبات املتعلقة بامللتق  ركبات مطالبات املإجراءات العمل الخاصة بإدارة  تطوير   •

 "الحطام".

 جودة تقديم الخدمة للعمالء. رفع في نقاط البيع للشركة لتسهيل و إجراءات العمل تحسين  •

 ف وهيكل املبيعات والتعويضات.للمبيعات، وتطوير خطط وأهدا  CRMتطبيق نظام إدارة عالقات العمالء  •

 لعمالء الرئيسين.على أعلى مستوى من الخدمة ل حافظةية، وهو يعنى باالهتمام واملتأسيس قسم إلدارة الحسابات الرئيس •

 . في التأمين الصحيالحتيال ملكافحة ا إنشاء وحدة  •

 إجراء تحسين وتطوير لشعار العالمة التجارية منسجم مع هوية الشركة.  •

 للشركة. كما قامت إدارة املوارد البشرية بتطبيق نظام جديد عبر املوقع املوقع اإللكتروني مدمجة مع خدماتجود آلية للتواصل واملحادثة كلها تنفيذ نظام جديد ملركز االتصال مع نظام تتبع لسير كل طلب، مع و  •

ة الكفاءة من خالل عمليات ومعايير موحدة. كذلك تطوير إدارة املوارد اإللكتروني، يتيح تقديم حلول تغطي عمليات وإجراءات املوارد البشرية "من التوظيف حتى التقاعد"، وساهمت في تقليل الوقت والجهد وزياد

 هداف.  البشرية آللية تقييم األداء، وذلك من خالل وضع نظام لتقييم تحقيق األ 

 تعزيز جهود الشركة في مجال إدارة األمن السيبراني. •
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 األهداف املستقبلية للشركة  (3

  تطوير البنية التحتية للشركة من خالل تطوير النظم املعلوماتية واالعتماد بشكل أكبر على الوسائل التقنية. -أ 

 ملواكبة مستوى التنافسية.  التنافسية في القطاعتطوير كفاءة آلية االكتتاب في الشركة ورفع درجة  -ب

 العمل على تنويع املحفظة التأمينية عن طريق التركيز على رفع الحصة السوقية في تأمين املركبات والتامين العام. -ج

 تعزيز دور الحوكمة ووظائف الرقابة الداخلية في الشركة. -د

 للشركة.  ستحداث منتجات جديدة ومتنوعة تخدم عمالء الشركة وتدعم استراتيجية التميزإ العمل على  -ه

 

 : ما طبق من الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق (4

 
ً
باب عدم التطبيق في تقرير مجلس إداراتھا، عليه حرصت شركة الصقر  الئحة حوكمة الشركات التي توجب على الشركة ذكر ما تم تطبيقه من أحكام الئحة الحوكمة و ما لم يتم تطبيقه مع بيان أسمع ما نصت عليه  تماشيا

 ھيئة السوق املالية، باستثناء التالي: عنحة حوكمة الشركات الصادرة للتأمين التعاوني على اإللتزام بكافة املتطلبات النظامية التي اشتملت عليھا الئ

 أسباب عدم التطبيق  الفقرة نص املادة /  مصدر الئحة الحوكمة رقم املادة / الفقرة 

املادة العاشرة: أمين سر 

 املجلس  

 

الئحة الحوكمة لشركة  

 الصقر للتأمين التعاوني 

لم يحدد مجلس اإلدارة مبلغ املكافأة ألمين سر املجلس بسبب أن أمين   يحدد مجلس اإلدراة مكافأة ألمين سر مجلس اإلدارة لقاء قيامه بهذا الدور  

وعليه فهو يتقاض ى مرتب شهري  الوظيفة،السر يعمل كمتفرغ لهذه 

هذا وسوف يتم تخصيص مبلغ مكافأة إبتداًء   الوظيفة، مقابل قيامه بهذه  

 لالئحة حوكمة الشركة. 2020من العام 
ً
 م وذلك طبقا

املادة الرابعة  

الفقرة )ب(   /والخمسون 

 )فقرة إسترشادية(

.  الئحة هيئة السوق املالية 
ً
 مستقال

ً
   يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا

ً
رئيس لجنة املراجعة عضو من خارج املجلس ويتمتع باإلستقاللية. علما

استرشادية في الئحة حوكمة الشركات لهيئة السوق  هذه الفقرةبأن 

 املالية. 

املادة الخامسة 

(، 2والثمانون/ الفقرة )

 )مادة إسترشادية( (3)

 في الشركة أ الئحة هيئة السوق املالية 
ً
 من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس  برامج منح العاملين أسهما

ً
و نصيبا

 صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج. 

 إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. -3

 لمم تملمتمزم الشممممممممممممممركممممممة بسممممممممممممممبممممممب عممممممدم تمحمقميمق ربمحميممممممة فمي المعممممممام املمنمتمهمي فمي

كمما أن لمدى الشمممممممممممممركمة برامج مختلفمة لتحفيز املوظفين  ، م31/12/2019

اسمترشمادية في الئحة   الفقراتهذه في حال تحقيق ربحية. باإلضمافة إلى إن  

 حوكمة الشركات لهيئة السوق املالية.

املادة الثامنة والثمانون/  

مادة  الفقرة )أ(

  )إسترشادية(

أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة وضع مؤشرات قياس تربط  الئحة هيئة السوق املالية 

 ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه 

قد التزمت الشركة بتقديم مبادرات في العمل االجتماعي، أال نها لم تضع  

مؤشرات قياس أو تقارن بين مبادراتها والشركات األخرى، لعدم وضع  

ة وسعيها ألن تكون متفردة ومتميزة في هذا حدود على مبادراتها االجتماعي 

املجال عن باق الشركات، إضافة إلى أن هذه الفقرة استرشادية في الئحة  

 حوكمة الشركات لهيئة السوق املالية.  



 م2019السنة املالية  – دارةاإل تقرير مجلس 

 

  7 صفحة

 

املادة الخامسة 

)مادة  والتسعون 

 إسترشادية(

  

  

بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة  الئحة هيئة السوق املالية 

االختصاصات املقررة بموجب املادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة  

 على األقل،  عات بشأن تطبيق الحوكمة، وتزويد متابعة أي موضو 
ً
مجلس اإلدارة، سنويا

 التوصيات التي تتوصل إليها. و بالتقارير 

حيث أن هذه املادة استرشادية غير إلزامية في الئحة حوكمة الشركات 

 لهيئة السوق املالية، فإن هذه املهمة موكلة 
ً
إلى لجنة املراجعة في  حاليا

 الشركة. 

املادة الثالثة والتسعون/  

 الفقرة )ب(

 أن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل ممن يلي على حدة: بيان التفاصيل الالزمة بش - الئحة هيئة السوق املالية 

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم  -ب

 الرئيس التنفيذي واملدير املالي. 

لم تلتزم الشركة بهذه الفقرة حيث صدر قرار مجلس هيئة السوق املالية 

بأن يكون   م26/3/2018  املوافق     هم9/7/1439  وتاريخ (  1-35-2018) رقم

اإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين الواردة في الفقرة الفرعية )ب (من 

( من املادة الثالثة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات بشكل 4الفقرة )

 إجمالي. وقد ألتزمت الشركة باإلفصاح بشكل إجمالي  

املادة الثامنة والسبعون/  

)مادة  الفقرة )أ(

 إسترشادية(

 عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة  الئحة هيئة السوق املالية 
ً
 مكتوبا

ً
تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريرا

 لنظام الرقابة  
ً
املراجعة بشكل ربع سنوي على األقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما

انتهت إليه الوحدة أو اإلدارة من نتائج وتوصيات، وبيان اإلجراءات التي  الداخلية في الشركة وما 

اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة وتوصيات املراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها السيما في 

 حال عدم املعالجة في الوقت املناسب. 

حيث أن هذه املادة استرشادية غير إلزامية في الئحة حوكمة الشركات 

لسوق املالية، فإن هذه املهمة موكلة إلى لجنة املراجعة في الشركة.  لهيئة ا

هذا ونصت الئحة الشركة على أن ترفع وظيفة املراجعة الداخلية تقاريرها 

مباشرة للجنة املراجعة بشكل ربع سنوي للجنة املراجعة. وللحاالت التي  

 رة. مباشفسيتم رفعها ترى لجنة املراجعة تصعيدها إلى مجلس اإلدارة 

املادة الحادية واألربعون/  

)مادة  )ه(  الفقرة

 إسترشادية(

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل   الئحة هيئة السوق املالية 

 ثالث سنوات. 

حيث أن هذه املادة استرشادية غير إلزامية في الئحة حوكمة الشركات  

لهيئة السوق املالية، فإن هذه املهمة موكلة إلى لجنة الترشيحات 

حات واملكافآت لديها آلية  واملكافآت في الشركة. حيث أن لجنة الترشي

  .
ً
 للتقييم داخليا
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 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم. (5

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

العضوية في شركة الصقر  االسم م

 للتأمين التعاوني

 الخبرة املؤهالت الوظائف السابقة / الخبرات  الوظائف الحالية األخرى 

بسام بن أحمد   1

 البنعلي 

 رئيس مجلس اإلدارة.   -

 رئيس اللجنة التنفيذية.  -

 

شركة أحمد   دارةإئب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس نا -

 ناصر البنعلي وأوالدة

شركة أحمد  ل  والرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة   -

 ناصر البنعلي القابضة. 

 ستثمار  شركة مداخل اإل عضو مجلس إدارة  -

 الشركة السعودية لألساسات -عضو مجلس إدارة  -

 ج العربية السعودية. يشركة ساف -عضو مجلس إدارة  -

 املؤسسة العامة للموانئ  عضو مجلس إدارة -

 ستثمار القابضة  لإل  رسملةعضو مجلس إدارة  -

شركة أحمد البنعلي وتترا العربية  عضو مجلس إدارة  -

 املحدودة  

 شركة البنعلي كورديلعضو مجلس إدارة  -

هندسة  -بكالوريوس 

 مدنية 

 سنة  38

عبدهللا بن جمعة   2

 السري 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة. -

 

 رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية لإلستثمارات العامة  -

 دبي–شركة البحيرة للتأمين  مجلس إدارةعضو  -

– شركة الصقر الوطنية للتأمين  رئيس مجلس إدارة -

 دبي.

 -نائب رئيس جمعية املستشارين االقتصاديين -

 الشارقة

 بلدية الشارقة نائب الرئيس ل -

 بنك دبي التجاري رئيس اللجنة التنفيذية ل -

 بنك الشارقة الوطني   عضو مجلس إدارة  -

 سنة 50 العسكرية الكلية 

3 

 

 

 

فهد بن عبدالرحمن  

 التركي

 الشركة  دارةعضو مجلس إ -

لجنة الترشيحات  عضو  -

 .املكافآت

 عضو لجنة املخاطر.  -

رئيس لجنة أمن املعلومات  -

 )األمن السيبراني(. 

  مجموعة شركات عبدالرحمنمجلس إدارة نائب رئيس  -

 علي التركي للتجارة واملقاوالت، السعودية

عضو مجلس إدارة شركة ردالند العربية للخدمات   -

 الصناعية املحدودة، السعودية

عضو مجلس إدارة شركة هونيويل تركي العربية   -

 املحدودة، السعودية 

عضو مجلس إدارة شركة روكويل السعودية املحدودة،   -

 السعودية

ية لإلنشاءات عضو مجلس إدارة الشركة التمويل -

 املحدودة، السعودية 

مجموعة شركات مجلس إدارة نائب رئيس  -

 عبدالرحمن علي التركي للتجارة واملقاوالت، السعودية

عضو مجلس إدارة شركة ردالند العربية للخدمات   -

 الصناعية املحدودة، السعودية

عضو مجلس إدارة شركة هونيويل تركي العربية   -

 املحدودة، السعودية 

عضو مجلس إدارة شركة روكويل السعودية   -

 ودة، السعودية املحد

عضو مجلس إدارة الشركة التمويلية لإلنشاءات  -

 املحدودة، السعودية 

-اتصاالتيوس بكالور 

جامعة ريتشموند، اململكة  

 املتحدة 

 سنة 15
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عضو مجلس إدارة شركة تمام املتكاملة التجارية   -

 املحدودة، السعودية 

،  مستشفى البحرين التخصص يعضو مجلس إدارة  -

 البحرين 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة اتكو للخدمات البحرية   -

 املحدودة، البحرين 

 عضو مجلس إدارة شركة جولدن بيراميدز بالزا، مصر  -

عضو مجلس إدارة شركة تمام املتكاملة التجارية   -

 املحدودة، السعودية 

،  مستشفى البحرين التخصص يعضو مجلس إدارة  -

 البحرين 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة اتكو للخدمات   -

 البحرية املحدودة، البحرين 

عبدالعزيز  بن  محمد 4

 النعيم 

 عضو مجلس إدارة الشركة.  -

 عضو لجنة املراجعة.  -

  الترشيحاتعضو لجنة  -

 .واملكافآت

 التجارة وزارة ترخيص – صحيةال خدماتال إدارة مستشار -

 واالستثمار 

ملجلس الضمان  مدير إدارة االعتماد باألمانة العامة -

 م(2016-2006الصحي التعاوني )

مدير إدارة الشؤون الفنية باألمانة العامة ملجلس  -

 م(2006-2003الضمان الصحي التعاوني )

من مؤسس ي األمانة العامة ملجلس الضمان الصحي  -

 م(2003التعاوني )

األمانة العامة  - عضوية عدة لجان داخلية وخارجية-

 م(2016 – 2003التعاوني )ملجلس الضمان الصحي 

قسم أمراض  –مساعد مدير العيادات الخارجية -

الرياض،  -مستشفى القوات املسلحة –النساء والوالدة 

 م(2003-1999اململكة العربية السعودية )

طبيب إستشاري أمراض النساء والوالدة بمستشفى -

القوات املسلحة الرياض، اململكة العربية السعودية  

 م(1992-2003)

مستشفى  -طبيب أخصائي أول أمراض النساء والوالدة -

الرياض، اململكة العربية السعودية    -القوات املسلحة

 م(1992 – 1989)

طبيب مساعد باملستشفى، أمراض النساء والوالدة،  -

املانيا      –كولون  –عمل ودراسة وتدريب الدكتوراه 

 م(1986-1989)

طبيب أخصائي، طبيب مقيم أول، أمراض النساء -

مستشفى القوات املسلحة، الرياض، اململكة   -والوالدة 

 م(1986-1980العربية السعودية )

دبلوم التأمين الصحي   -

منظمة   - عياإلجتما

  العمل الدولية إيطاليا

 م2002

 

الزمالة األملانية   -

الدكتوراة طب أمراض  /

غرفة النساء والوالدة 

الراين  أطباء شمال 

 م1989 املانيا

 

بكالوريوس الطب  -

- والجراحة بكلية الطب 

  جامعة القاهرة

 م1975عام

 

 سنة 31
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5 

 

 

محمد  بن أمجد 

 * الدويك

 عضو مجلس إدارة الشركة.  -

 ستثمار. لجنة اال  عضو -

 بنك االستثمار  دارةإمجلس نائب رئيس  -

 شركة الشرق االدنى لالستثمار ذ.م.م  دارةإرئيس مجلس  -

 الشركة االهلية العقارية دارةإرئيس مجلس  -

 الشركة االهلية للتجارة والصناعة  دارةإرئيس مجلس  -

 شركة الصقر الوطنية للتأمين دارة إعضو مجلس   -

 كوزموبالستشركة  دارةإرئيس مجلس  -

 مؤسسة الخليج التعليمية   دارةإعضو مجلس   -

 . االستثمارت الصناعية شركة   -دارة إعضو مجلس   -

 بنك االستثمار  دارةإمجلس نائب رئيس  -

 دارة شركة الشرق االدنى لالستثمار إرئيس مجلس  -

 الشركة االهلية العقارية دارةإرئيس مجلس  -

 للتجارة والصناعة الشركة االهلية  دارةإرئيس مجلس  -

 الصقر الوطنية للتأمين  إدارة شركةعضو مجلس   -

 شركة كوزموبالست دارةإرئيس مجلس  -

 مؤسسة الخليج التعليمية   دارةإعضو مجلس   -

 شركة االستثمارت الصناعية  -دارة إعضو مجلس   -

 سنة 35 دارة اعمال إبكالوريوس 

عبدهللا  بن طارق  6

 البسام

 عضو مجلس إدارة الشركة.  -

 الترشيحاترئيس لجنة  -

 .واملكافآت

 ستثمار. عضو لجنة اال  -

 شركة البسام الدولية   -دارة إرئيس مجلس  -

 شركة البسام العاملية املحدودة   -دارة إرئيس مجلس  -

 الشركة العامة للمعدات والتجارة -دارة إرئيس مجلس  -

 مؤسسة اسيا  -مدير عام  -

 للمالحة عضو مجلس إدارة شركة البحر املتوسط  -

عضو مجلس إدارة الشركة العربية السعوديه   -

 إلتصاالت الكمبيوتر املحدوده

هندسة  بكالوريوس 

 ميكانيكية

 سنة 44

سامي   محمد 7

 **الشخشير

 عضو مجلس إدارة الشركة.  -

 ستثمار. لجنة اال عضو  -

 عضو اللجنة التنفيذية.  -

 عضو لجنة املخاطر.  -

 شركة الصقر الوطنية للتأمين   -رئيس تنفيذي  -

 شركة الصقر الوطنية للتأمين.  -عضو مجلس إدارة  -

 

 شركة الصقر الوطنية للتأمين   -رئيس تنفيذي  -

 شركة الصقر الوطنية للتأمين.  -عضو مجلس إدارة  -

 

 سنة 25 حقوق  -ليسانس 

عبداملحسن بن   8

 عبدهللا السنيد 

 الشركة. عضو مجلس إدارة  -

 لجنة املخاطر. رئيس  -

 شركة الصقر الوطنية للتأمين.  -عضو مجلس إدارة  -

 شركة الصقر للتأمين التعاوني – لجنة املخاطررئيس  -

بأرامكو  حماية البيئة إدارة ، ةهندسأعلى للاستشاري  -

عن القضايا البيئية العاملية   واملسؤول، السعودية

في    أول    واالستشارات التقنية. كما شغل منصب عضو

تفاقية األمم املتحدة  الوفد الحكومة السعودية 

( ولجنة التنمية UNFCCC) اإلطارية بشأن تغير املناخ

 (. CSD) املستدامة

التابع إلدارة حماية البيئة   التنسيق البيئيقسم  منسق   -

ذا القسم يعنى بالتنسيق مع بأرامكو السعودية، وه

الجهات واملنظمات الحكومية واإلقليمية والعاملية في  

 مجاالت حماية البيئة. 

 البترول واملعادن   أستاذ وباحث بجامع -

  العلوم ماجستير

 البيئة   وهندسة

 

 سنة 30

سعود بن صالح   9

 العريفي

 عضو مجلس ادارة  الشركة   -

 لجنة املخاطرعضو ل -

 التنفيذي للشركة الوطنية لالنتاج الثالثي للطاقة. الرئيس  -

 

 للقطاع الصحي بمجموعه الفيصليه   عضو منتدب -

  –شريك ورئيس تنفيذي لشركة طب الرياض  -

 مجموعه فواز الحكير . 

لوريوس هندسة ابك -

 صناعية 

 سنة 39
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عضو مجلس اداره وعضو منتدب لشركة تكييف   -

 املناطق املحدوده . 

دوره متقدمة لكبار   -

  جامعة-التنفيذيين

 مشيقان امريكا.

 رةباالدا دورة دولية -

IMD  سويسرا. ب 

عبداملحسن بن نافذ   10

 جابر

شركة الصقر الوطنية   عضو مجلس إدارة و مدير عام -   دارة الشركةعضو مجلس إ -

 للتامين

شركة النسر العربي  -مسؤول الشبكة الطبية  -

 للتأمين

 شركة البركة للتكافل –مدير التأمين الطبي  -

 شركة تكافل اإلمارات  –مساعد املدير العام  -

ماجستير إدارة أعمال   -

جامعة تولين الواليات  

 املتحدة 

ماجستير علوم جامعة   -

 أبردين اململكة املتحدة 

بكالوريوس األحياء  -

جامعة العلوم  - الدقيقة 

 والتكنولوجيا األردنية 

 سنة 18

 م23/6/2019 إستقالة العضو املذكور في تاريخ*تم 

 م1/5/2019**تم إستقالة العضو املذكور في تاريخ 
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 أعضاء اللجان من خارج املجلس: .ب

 االسم م
أسم اللجنة وصفة  

 العضوية
 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة / الخبرات  الوظائف الحالية

 رئيس لجنة املراجعة - اليعيش زيد بن عبدهللا 1

 شركةل التنفیذي  الرئیس

 للتمویلالتيسير العربية 

 القابضة  سمنان شركة -التنفیذي  الرئیس -

 للتنمیة األحساء  شركة -التنفیذي  الرئیس -

 الھولندي  السعودي  البنك -فروع  مدیر -

 والتقسیط للتجارة  تمویل وشركة التجاریة الكفاح شركة -التنفیذي  الرئیس -

 البنك -االئتمانیة  والبطاقات الشخصیة للقروض االئتمان أول  مدیر -

 الھولندي السعودي 

 الھولندي  السعودي  البنك -فرع  مدیر -

 البریطاني  السعودي  البنك -فرع  مدیر -

 التمویل  -ماجستير -

 اإلسالمي

 حاسبة م بكالوریوس -

 سنة 26

 

 

2 

 

 ELM-الخزينة مدير املراجعةعضو لجنة  - محمد بن صالح الغامدي 

 KPMG – محلل -

 تداول  – عالقات مدير -

 EY –  مالي أول  محلل -

 السعودية العقارية الشركة – واالستثمار الخزينة مدير -

 ناس طيران – الخزينة مدير -

- املالية علومال بكالوريوس 

جامعة امللك فهد للبترول  

 واملعادن

 سنوات 10

3 
ماجد بن عبداملحسن  

 السنيد
 ستثمارلجنة اال عضو  -

 االستثمار رئيس  إدارة 

 شركة أرامكو السعوديةب

الستثمار )شركة مملوكة امة و الدخل الثابت لشركة وصاية لرئيس األسهم الع -

 (السعوديةألرامكو 

 KAUSTة االستثمارات العامة )محفظة اإلستثمار(مدير محفظ -

 .شركة أرامكو السعودية  )إدارة االستثمار( -رئيس إدارة األسهم العامة   -

شركة إدارة استثمار جامعة امللك عبد هللا )جامعة امللك    - IMCمدير محفظة  -

 (.   عبد هللا

 شركة أرامكو السعودية  )إدارة االستثمار( -املحلل املالي  -

إدارة األعمال ماجستير 

 جامعة بنسلفانيا
 سنة 12
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 التنفيذيةاإلدارة  . ج

 الخبرات  املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االسم م

  املدير العام * طالل عبدالعزيز فدا 1

 املكلف   

 م2018-2012شركة نكست كير السعودية املدير العام ل -

 م2012-2011 للتأمين شركة التعاونيةمدير تطوير األعمال ب -

 م2011-2008شركة وصيل رئيس تنفيذي للعمليات ب -

 Applied_Technologiesشركة نائب رئيس تطوير األعمال ب -

 .م2006-2005شركة اململكة القابضة مساعد مدير األتصاالت  -

 ماجستير إدارة أعمال  -

 بكالوريوس هندسة حاسب آلي  -

 سنة 27

 . للتجارة واملقاوالت والخدمات املالية شركة سعد  -مدير أول ومساعد للمدير املالي  - املدير املالي  شفيق بن منصور الرميح  2

 . البنك األهلي التجاري  - عمالء مجموعة تمويل الشركاتعالقات أول  مدير  -

البنك األهلي   - عالقات عمالء مجموعة تمويل الشركاتمدير  /عمالءعالقات مساعد مدير  -

 التجاري 

  (Master Financial Professional) دير مالي محترفم -

 األكاديمية األمريكية لإلدارة املالية 

 زميل األكاديمية األمريكية لإلدارة املالية -

 وإعادة التأمين املحاسبة / التقارير  التأمين -دورة تدريبية   -

 املالية

 التنفيذي   املسؤول -دورة تدريبية  -

 املالي الرئيس ي املراقب -دورة تدريبية  -

 املالية إدارة املخاطر في األسواق  -دورة تدريبية  -

 برنامج إدارة النقد  -دورة تدريبية  -

 العمل الجماعي املتقدم  -دورة تدريبية  -

القروض  / / االئتمان املتقدم  املخاطر -دورة تدريبية  -

 وتقييم االئتمان 

 التحليل املالي  -دورة تدريبية  -

 سنة 24

مدير االسترتيجية   بشار عبدالعزيز أباالخيل 3

 وتطوير األعمال  

 في مؤسسة النقد العربي السعودي  هم1438-1435حص امليداني مدير شعبة الف -

 العربي السعودي مؤسسة النقد-م2004-2001إدارة مراقبة البنوك التفتيش البنكي  -

 بكالوريوس العلوم اإلدارية واملالية جامعة امللك سعود  -

 ماجستير إدارة األعمال   -

 سنة 19

 عماد مهدي عواني  4

 

 

رئيس إدارة 

 املراجعة الداخلية 

 (م2012-2005موظف في قسم التدقيق الداخلي بشركة إرنست ويونغ ) -

 (.م2018-2012مدير املراجعة الداخلية شركة بروج للتأمين )  -

 بكالووريوس محاسبه جامعة امللك فيصل   -

 شهادة معتمد املخاطر   -

 .  IFCEشهادة أساسيات التأمين  -

 إدارة الوقت.  -

 إدارة الضغوط في العمل   -

 شهادة مؤتمر املراجعة الداخلية   -

 سنة 15
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إدارة  رئيس  دالل عبدهللا البرهان  5

 اإلكتتاب

 رئيس إكتتاب املركبات بشركة الصقر للتامين التعاوني .  -

 مدير إكتتاب أول بشركة والء التامين.  -

 مدير إكتتاب السيارات بشركة بروج للتامين التعاوني.  -

 محاسبة في شركة العثمان.  -

 بكالوريوس محاسبة جامعة امللك سعود.  -

 ( من معهد البحرين للدراسات املصرفية.  CIIدبلوم ) -

 سنة 15

 

  العناية مديرة إدارة  ياسمين محمد الزهراني 6

 العمالء 

 رئيس إدارة العناية بالعمالء.  -

 ..مسؤولة العناية بالعمالء في شركة الصقر -

 موظفة استقبال في عيدات امجد الحقيل. -

 مدخلة بيانات شركة مدى.  -

 بكالوريوس اللغة االنجليزية جامعة امللك فيصل.  -

 .  IFCEشهادة أساسيات التأمين  -

 يرنامج تدريبي في الحاسب اآللي والتطبيقات املكتبية  -

 سنوات 10

اإلدارة رئيس  خالد فوزي حربي  7

 الطبية 

 (.م2015-2006رئيس  قسم اإلكتتاب الطبي بشركة ميدغلف ) -

 نائب رئيس التطوير في شركة الوثيقة الشاملة   -

 

 بكالوريوس إدارة إعمال جامعة القدس.  -

 .  IFCEشهادة أساسيات التأمين  -

 شهادة غسيل األموال.  -

 مهارات اإلشراف اإلداري.  -

 سنة 13

 مدير مطالبات عمر بن ناصر بن جبير  8

 

 مدير املطالبات شركة الصقر   -

 (م2018-2009مدير مشاريع في شركة اليانز ) . -

 (م2010-2009مكتتب  املركبات ) -

 (م2011-2010مسؤول إول إكتتاب املركبات ) -

 (م2013-2011مشرف إكتتاب املركبات شركة اليانز ) -

 ( م2014-2013مساعد مدير إكتتاب املركبات ) -

 (م2009-2008محلل مطالبات شركة الراجحي ) -

 (م2017-2016املركبات والعام )مدير مطالبات  -

 (م2016-2014مدير إكتتاب املركبات ) -

 علوم مصرفية ومالية جامعة عمان األهلية   بكالوريوس  -

 .  IFCEشهادة أساسيات التأمين  -

 (. CIIدبلوم ) -

 سنة 11

مدير الشؤون   حسين يحي آل منصور  9

 اإلدارية 

 (.م2013-2012مشرف مبيعات املنطقة الشمالية شركة الجيل الطبيه ) -

 (م2015-2014باحث استثمارات أمانة منطقة نجران ) -

 (.م2017-2015تنفيذي تطوير األعمال شركة املير ) -

 (م2015-2014مدير مركز الكلى في شركة ديافرم ) -

 إخصائي موارد بشرية شركة أركان .  -

   يوكاسل "أستراليا"ماجستير إدارة إعمال جامعة ن -

 يكالوريس كيمياء جامعة امللك خالد.  -

 سنة 12

 إدارة مدير علي بن محمد البندر  10

 التسويق

 (م2014 – 2013شركة الصقر للتأمين التعاوني )بمساعد مدير التسويق  -

 (م2013 –2011شركة البندر للمقاوالت العامة )بمدير التسويق  -

كوينزالند للتكنولوجيا،  جامعة  - ماجستير إدارة تسويق -

 م2011استراليا، برزبن، 

 م2007جامعة امللك سعود، - بكالوريوس إدارة عامة -

 سنة 12
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صادق عبداملحسن   11

 السنان

مدير مبيعات 

 التجزئة  

 رئيس مبيعات التجزئة بشركة الصقر.  -

 مدير تطوير االعمال بشركة الراجحي.  -

 التامين. مدير تطوير االعمال بشركة والء  -

 مدير تطوير قنوات البيع بشركة والء .  -

 مدير تطوير املبيعات ببنك ساب. -

 خدمة العمالء بالبنك العربي.  -

بكالوريوس علوم في التسويق من جامعة امللك فهد   -

 للبترول واملعادن. 

 .  IFCEشهادة أساسيات التأمين  -

 إدارة الضغوط في العمل   -

 

 سنة 18

مدير إعادة  عبداملجيد هشام محمد  12

 التأمين 

 رئيس إعادة التأمين بشركة الصقر.  -

 مدير إعادة التامين بشركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني.  -

 مساعد فني بإدارة إعادة التامين بشركة التامين االسالمية العاملية.  -

 بكالوريوس انجليزي جامعة ام درمان بالخرطوم.  -

 دراسات املصرفية. ( من معهد البحرين للCIIدبلوم ) -

 شهادة اكتتاب التامين العام من معهد التامين بالهند .  -

 سنة 20

املوارد  رئيس إدارة فايز حسن العصفور  13

 البشرية 

 املدير التنفيذي للموارد البشرية بشركة مرمار القابضة.  -

 املدير التنفيذي للموارد البشرية بشركة السويدي القابضة.  -

 للموارد البشرية بشركة الجميح القابضة. املدير االقليمي  -

 ماجستير إدارة إعمال الجامعة االمريكية بلندن.  -

بكالوريوس إدارة إعمال جامعة ليتل روك الواليات   -

 املتحدة. 

- CHR  .مدير موارد بشرية معتمد دوليا 

 سنة 25

املدير االقليمي   وليد إلياس  14

 للمنطقة الغربية  

 (.م2015-2012املدير االقليمي للمنطقة الغربية شركة النخبة لوساطة التأمين) -

 (.م2013-2012املدير االقليمي للمنطقة الغربية شركة عناية للتأمين ) -

 (.م2012-2011املدير العام لشركة االمتياز لوساطة التامين) -

 (.م2011-2007املدير االقليمي لفرع شركة اليانز لوساطة التأمين ) -

 نائب مدير فرع التعاونية للتأمين.  -

 بكالوريوس علوم حاسب آلي.  -

 .  IFCEشهادة أساسيات التأمين  -

 دورة إجراءات األكتتاب بالتأمين. -

 دورة إدارة املخاطر. -

 دوره في التأمين العام.  -

 دورة إدارة املشاريع. -

 سنة 16

رئيس االكتتاب  سعد سامح شخشير 15

 العام  

 رئيس إدارة االكتتاب العام بشركة الصقر.  -

 مسؤول اكتتاب أول في شركة الصقر للتأمين التعاوني.  -

 التامين. مدير عمالء أول ومدير قسم التأمينات العامة شركة مارش للوساطة في  -

 جامعة النجاح بفلسطين.-بكالوريوس تسويق  -

 .   IFCEمين شهادة أساسيات التأ -

 شركة مارش.   -مكافحة غسل األموال -

 سنوات 10

رئيس إدارة  **حسين باقر الشيخ 16

 املخاطر

 (م2006الرياض ) حسابات بنكمدير  -

 (م2012نائب رئيس في قسم إدارة املخاطر بنك الخليج ) -

 (.م2008-2006مدير أول في إدارة األئتمان مجموعة سامبا ) -

 

  

املالية جامعة امللك فهد للبترول  بكالوريوس العلوم  -

 واملعادن. 

 دبلوم عالي في إدارة إعمال.  -

 الحماية القانونية للقروض املصرفية   -

 الجوانب القانونية لإلعمال املصرفية  -

 حل املشكالت واتخاذ القرارات.  -

- (Credit Management &Collection) 

 سنة 20
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 رئيس إدارة االلتزام بشركة الصقر.  - رئيس إدارة االلتزام   ***روال محمد الخربوش  17

 رئيس قسم االلتزام في شركة وفاء للتأمين التعاوني.  -

 مدير املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال في شركة شعاع كابيتال.  -

 دبلوم حاسب آلي مركز كمبيوسيرف   -

 دبلوم لغة انجليزية مركز كمبيوسيرف  -

 املعهد املالي   شهادة أساسيات التأمين -

 الشهادة العامة للتعامل في االوراق املالية   -

 سنة 11

 م23/11/2019* إنتهى تكليف  األستاذ طالل فدا كمدير عام مكلف في تاريخ 

 م23/10/2019 تمت اإلستقالة للمذكور بتاريخ**

 م16/12/2019بتاريخ  ةتمت اإلستقالة للمذكور  ***

 

 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من يديرها. أسماء الشركات داخل  (6
ً
 اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

   اسم العضو 
ً
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من يديرها.

مدرجة / مساهمة   الكيان القانوني ) مساهمة

 غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...(

 داخل اململكة / خارج اململكة  

 

 

 بسام أحمد ناصر البنعلي 

 شركة الصقر التعاوني للتأمين  .1

 املؤسسة العامة للموانئ  .2

 شركة أحمد ناصر البنعلي وأوالدة  .3

 ستثمار القابضة املحدودة رسملة لإل  .4

 العربية املحدودة شركة أحمد البنعلي وتترا  .5

 شركة البنعلي كورديل  .6

 شركة مساكن  .7

 شركة أحمد ناصر البنعلي القابضة  .8

 ستثمارشركة مداخل اإل  .9

 لشركة السعودية لألساسات ا .10

 ج العربية السعودية يشركة ساف .11

 مساهمة مدرجة  .1

 مؤسسة حكومية.  .2

 مسؤولية محدودة  .3

 مساهمة غير مدرجة  .4

 مسؤولية محدودة مختلطة.  .5

 مختلطة. مسؤولية محدودة  .6

 مساهمة غير مدرجة  .7

 مساهمة غير مدرجة  .8

 مسؤولية محدودة  .9

 مسؤولية محدودة مختلطة  .10

 مسؤولية محدودة مختلطة  .11

 داخل اململكة  -1

 داخل اململكة  -2

 داخل اململكة  -3

 خارج اململكة -4

 داخل اململكة  -5

 داخل اململكة  -6

 داخل اململكة  -7

 داخل اململكة  -8

 داخل اململكة  -9

 داخل اململكة  -10

 داخل اململكة  -11

 

 جمعة السري بن عبدهللا 

 شركة الصقر التعاوني للتأمين  .1

 دبي –شركة الصقر الوطنية للتأمين  .2

 دبي –شركة البحيرة للتأمين  .3

 مساهمة مدرجة  .1

 مساهمة مدرجة  .2

 مسؤولية محدودة  .3

 داخل اململكة  .1

 خارج اململكة .2

 اململكة خارج .3

 

 

 عبدالرحمن التركي بن فهد 

 شركة الصقر التعاوني للتأمين  .1

 عبدالرحمن علي التركي للتجارة واملقاوالت املحدودة شركة  .2

 مستشفى البحرين التخصص ي  .3

 شركة هوني ويل تركي العربية املحدودة  .4

 شركة ردالند العربية للخدمات الصناعية املحدودة  .5

 شركة روكويل اوتوميشن السعودية املحدودة  .6

 شركة كيلر تركي املحدودة  .7

 مساهمة مدرجة  .1

 مساهمة غير مدرجة  .2

 مساهمة غير مدرجة  .3

 مساهمة غير مدرجة  .4

 مساهمة غير مدرجة  .5

 مسؤولية محدودة  .6

 مسؤولية محدودة  .7

 داخل اململكة  .1

 داخل اململكة  .2

 اململكة خارج .3

 داخل اململكة  .4

 داخل اململكة  .5

 داخل اململكة  .6

 داخل اململكة  .7
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 خارج اململكة .8 مساهمة مدرجة   .8 شركة جولدن بيراميدز بالزا  .8

 

 محمد الدويك بن مجد أ

 التعاوني للتأمين شركة الصقر  .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

 - ريفييرا بول - شركة االستثمارت الصناعية  .9

 مساهمة مدرجة  .1

 مساهمة مدرجة  .2

 مة غير مدرجة مساه .3

 مساهمة غير مدرجة  .4

 مساهمة غير مدرجة  .5

 مساهمة مدرجة  .6

 مساهمة غير مدرجة  .7

 مساهمة غير محدودة  .8

 مساهمة غير مدرجة  .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

 داخل اململكة  .1 مساهمة مدرجة  .1 شركة الصقر للتأمين التعاوني  .1 بن عبدهللا السنيد  عبداملحسن 

 شركة الصقر للتأمين التعاوني  .1 عبدهللا البسامبن طارق 

 شركة البسام الدولية .2

 شركة البسام العاملية املحدودة  .3

 الشركة العامة للمعدات والتجارة  .4

 مؤسسة اسيا  .5

 شركة البحر املتوسط للمالحة   .6

 الشركة العربية السعوديه إلتصاالت الكمبيوتر املحدوده  .7

 مساهمة مدرجة  .1

 مساهمة غير مدرجة  .2

 مساهمة غير مدرجة  .3

 مساهمة غير مدرجة  .4

 مساهمة غير مدرجة  .5

 مساهمة غير مدرجة  .6

 مساهمة غير مدرجة  .7

 داخل اململكة  .1

 داخل اململكة  .2

 داخل اململكة  .3

 داخل اململكة  .4

 اململكة داخل  .5

 خارج اململكة .6

 داخل اململكة  .7

 داخل اململكة  .1 مساهمة مدرجة  .1 شركة الصقر للتأمين التعاوني  .1 محمد بن عبدالعزيز النعيم 

 شركة الصقر للتأمين التعاوني  .1 سامي الشخشير بن محمد 

 شركة الصقر الوطنية للتأمين  .2

 مساهمة مدرجة  .1

 مساهمة مدرجة  .2

 داخل اململكة  .1

 خارج اململكة .2

 داخل اململكة  .1 مساهمة مدرجة  .1 شركة الصقر للتأمين التعاوني  .1 سعود بن صالح العريفي 

 شركة الصقر للتامين التعاوني  .1 عبداملحسن نافذ جابر 

 شركة الصقر الوطنية للتامين   .2

 مساهمة مدرجة  .1

 مساهمة مدرجة  .2

 داخل اململكة  .1

 خارج اململكة  .2
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 عضو مجلس إدارة مستقل. –عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  –النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على  (7

 تصنيف العضوية  اسم العضو

 )تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ( 

 غير تنفيذي بسام احمد البنعلي

 غير تنفيذي عبدهللا جمعه السري 

 مستقل محمد عبدالعزيز النعيم

 مستقل البسام بدهللاطارق ع

 غير تنفيذي محمد سامي الشخشير

 غير تنفيذي أمجد محمد الدويك

 غير تنفيذي فهد عبدالرحمن التركي

 غير تنفيذي عبداملحسن بن عبدهللا السنيد

 مستقل سعود بن صالح العريفي  

 غير تنفيذي عبداملحسن نافذ جابر

 

 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأداءها.  –وبخاصة غير التنفيذيين  -تخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه التي ااإلجراءات  (8
ً
 علما

 الوسائل التالية:ئه وبخاصة غير التنفيذيين بهذه املقترحات أو امللحوظات عن طريق يقوم مجلس اإلدارة بإحاطة أعضا املساهمين،في حال استالم مقترحات أو ملحوظات من 

 اجتماعات مجلس اإلدارة •

 اجتماعات اللجان •

 اجتماعات الجمعية العامة •
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   مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه التواصل مع املساهمين: (9

املساهمين كالبريد اإللكتروني وتلقي اإلتصاالت   مع التواصل في فعالية الطرق  أكثر وباستخدام وجه، أكمل على حقوقهم  ممارسة الصقر للتأمين التعاوني حقوق املساهمين وذلك بتمكينهم من تنظم الئحة حوكمة شركة

 الهاتفية وتدوين كافة مالحظاتهم ومناقشتها مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بهدف الوصول إلى حلول مرضية. 

تحقيق تواصل بين الشركة  ن، وبغرض أبهذا الش املساهمينبين  النظامية وعدم التمييز لحقوقهم  املساهمين جميع ممارسة الالزمة لضمان واالحتياطات تاإلجراءا  الداخلية ولوائحها للشركة األساس ي النظام كما تّضمن

 على الفهم املشترك لألهدا ينواملساهمين يكون مب
ً
 ف االستراتيجية للشركة ومصالحها.ا
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 اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة  (10

 واريخ إنعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع، وذلك كما يلي فيما يلي وصف مختصر إلختصاصات اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة ومهامها مع ذكر أسماء اللجان و رؤساها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وت

 لجنة املراجعة .أ

 ملتطلبات الجمعية العمومية بة املراجعة يشكل مجلس اإلدارة لجن
ً
ثالث  ما اليقل عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة، وعلى أن يكونوا من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو موظفينها أو مستشارينها ملدة تعيين ووفقا

 وذلك سنوات بعد الحصول على عدم ممانعة املؤسسة 
ً
 على ا كتابيا

ً
النقد العربي السعودي بما فيها الئحة حوكمة الشركات والالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات   ومؤسسة اللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية ستنادا

 التأمين.

 ومن ضمن مهام لجنة املراجعة: 

 امات لجنة املراجعة.وضع خطة عمل لها معتمدة بقرار من مجلس اإلدارة متضمنه قواعد ومسؤوليات والتز  .1

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

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

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

 .ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة بشأنها والسنوية يةالربع سنو  دراسة ومراجعة القوائم املالية .5

 .تنفيذهالتزام وإقرارها ومتابعة إلى خطط اإلالخارجيين، باإلضافه  دراسة خطة إدارة املراجعة الداخلية واملراجعين .6

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

 .اإلدارة والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة ورفع التوصيات بشأنها ملجلس النقد العربي السعودي ؤسسة ممتابعة التقارير الصادرة عن  .8

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

 .والخارجيينلية أعمال املراجعيين الداخليين كفاءة وفعاتقييم مدى  .10
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 م2019جنة خالل عام للاجتماعات ا

 طبيعة العضوية  االسم م

 م 2019اإلجتماعات املنعقدة خالل العام 
مجموع  

 الحضور 
 االجتماع األول 

 م17/03/2019

 االجتماع الثاني

 م2/5/2019

 االجتماع الثالث

 م30/07/2019

 االجتماع الرابع

 م31/10/2019

 االجتماع الخامس

 م1/12/2019

 االجتماع السادس

 م31/12/2019

 5 لم يحضر        مستقل من خار ج املجلس  زيد بن عبدهللا اليعيش 1

       6 مستقل عضو في مجلس اإلدارة د.محمد بن عبدالعزيز النعيم 2

   5 لم يحضر     خار ج املجلس مستقل من  محمد بن صالح الغامدي 3

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت .ب

 
ّ
 عن الصادرة  اللوائح على اإلدارة، وذلك بناء  مجلس رئيس يرئسها أن يمكن وال مستقلين اللجنة أعضاء من اثنان يكون  أن وعلى 5 عن عددهم  واليزيد أعضاء 3 عن يقل ال بما واملكافآت الترشيحات ل مجلس اإلدارة لجنةشك

 التأمين.  شركات مراقبة لنظام التنفيذية الشركات والالئحة حوكمة الئحة فيها بما السعودي  العربي النقد ومؤسسة املالية السوق  هيئة

 

 ومن ضمن مهام لجنة الترشيحات واملكافآت:  
 

 اإلدارة العليا ومراقبة تطبيقها.تقديم سياسات وإجراءات فيما يخص التعاقب الوظيفي للشركة ومجلس اإلدارة وأعضاء  .1

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

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

 التأكد من استقاللية األعضاء املستقلين بمجلس اإلدارة. .4

 ملؤشرات األد .5
ً
 الرئیسیة ومن ثم يوافق عليها مجلس اإلدارة وجمعية املساهمين. اءتقديم خططها بشأن تحديد حصص مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفين للجنة املراجعة ليتم مراجعتها وفقا

 ال .6
ً
 من عدم وجود حاالت تعارض مصالح لدى أعضاء املجلس في حال كان أحدهم عضو مجلس إدارة شركة اخرى. تأكد سنويا

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وتقديم اقتراحات بشأن معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. .7

 جات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.املراجعة السنوية للكفاءات الضرورية وتحديد املؤهالت و االحتيا .8

 یخصصه أن یلزم الذي  الوقت تحدید ذلك في بما اإلدارة، مجلس لجان  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  ألعمال مجلس العضو
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 م2019جنة خالل عام للاجتماعات ا

 طبيعة العضوية  االسم م

 م 2019اإلجتماعات املنعقدة خالل العام 

 االجتماع األول  مجموع الحضور 

 م02/09/2019

 االجتماع الثاني

 م16/12/2019

   2 مستقل طارق بن عبدهللا البسام 1

 1 لم يحضر    غير تنفيذي فهد بن عبدالرحمن التركي 2

   2 مستقل د.محمد بن عبدالعزيز النعيم 3

 

 لجنة املخاطر  . ج

ظام مراقبة شركات التأمين تم تشكيل لجنة املخاطر من قبل مجلس اإلدارة وعلى أن بناء على اللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بما فيها الئحة حوكمة الشركات والالئحة التنفيذية لن

عقيد أعمال ا وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. مع ضرورة تناسب معرفة أعضاء لجنة املخاطر وخبراتهم مع حجم وطبيعة ومدى تتضم في عضويتها على األقل ثالثة أعضاء، وعلى أن يكون رئيسه

 الشركة.  

 من ضمن مهام لجنة املخاطر

 دعم إدارة املخاطر نحو التوعية بثقافة املخاطر لدى موظفي الشركة.   .1

 وضع استراتيجية شاملة إلدارة املخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعة تحديثها بناء على املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.  .2

 مراجعة سياسات إدارة املخاطر.  .3

 الحرص على توفير املوارد الالزمة والنظم الكافية إلدارة املخاطر. .4

 من املخاطر.   التصحيحية للحّد  الخطوات اقتراح .5

 التوصيات الالزمة إلى مجلس اإلدارة بشأن تقارير إدارة املخاطر.رفع  .6

 رفع تقارير  ملجلس اإلدارة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدارتها.    .7

 يقوم مجلس اإلدارة بتحديد مدى قابلية واستعداد الشركة لتقبل املخاطر بناء على توصيات من لجنة املخاطر.  .8

 الشركة على تحمل املخاطر التي تتعرض لها ) من خالل إختبارات التحمل (.تقييم دوري ملدى قدرة  .9
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 م2019جنة خالل عام للاجتماعات ا

 طبيعة العضوية  االسم م

 م 2019اإلجتماعات املنعقدة خالل العام 

 االجتماع األول  مجموع الحضور 

 م18/02/2019

 االجتماع الثاني

 م10/11/2019

   2 مستقل –رئيس لجنة  بن عبدهللا السنيد عبداملحسن 1

  - 1 غير تنفيذي * محمد بن سامي الشخشير 2

   2 غير تنفيذي فهد بن عبدالرحمن التركي 3

  1 -  مستقل * *سعود بن صالح العريفي 4

 م 2019/ 5/ 1*إستقال العضو املذكور في تاريخ 

 م 2019/ 2/ 24أنضم العضو املذكور بتاريخ  **
 

 

 لجنة االستثمار  .د

 على األنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بما فيها الئحة حوكمة الشركات والالئحة التنفيذية لنظام مرا 
ً
قبة شركات التأمين ينش ئ مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني لجنة االستثمار إستنادا

ستقلين وتنفيذيين وغير تنفيذيين مع ضرورة تعيين أعضائها بناء على ترشيحات مجلس اإلدارة مع األخذ باإلعتبار اتباع االجراءات النظامية كما يجب أن تضم لجنة االستثمار أعضاء م ويتم اء. على ما ال يقل عن ثالثة أعض

 إمتالك أعضائها للخبرة واملعرفة الكافية بشأن االستثمار. 
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 اإلستثمار من ضمن مهام لجنة 

 أن تتماش ى مع طبيعة كل فروع التأمين املختلفة سواًء فروع التأمين العام أو الصحي أو املركبات.  االستثمار وعلىتحديد استراتيجيات وسياسات استثمارية لتنظيم عمليات  .1

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

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

رة ولجنة املخاطر لتقييم مخاطر الشركة والتي بالتعاون مع إدا   التوجيه نحو وضع أهداف للسياسة االستثمارية التي تسمح بفهم مدى املخاطر التي قد تواجهه محفظة الشركة واإليرادات التي تحققها، وذلك .4

 تشتمل على مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة.

اف والرقابة على محافظها  مع اإلحتفاظ بأحقية امللكية واإلشر العربي السعودي وضع وصف للمنهجية املتبعة فيما يخص إسناد األعمال إلى الغير بما يتطابق مع قواعد اإلسناد الصادرة من مؤسسة النقد  .5

 املسندة إلى الغير عن طريق السياسة الخاصة بتفويض الصالحيات في عملية إسناد املسؤوليات. 

 ة.وائح االخرى ذات العالقالحرص على تحديد املعايير الفنية املتعلقة بأنشطة االستثمار حسب ما هو متطلب من الئحة االستثمار الصادرة من املؤسسة واألنظمة والل .6

 .املسبقة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي  رفع التوصية ملجلس اإلدارة عند رغبة الشركة استخدام األدوات املالية مثل املشتقات املالية والبنود خارج امليزانية العامة، والحصول  .7

 تقارير أدائها بشكل دوري إلى مجلس اإلدارة. ورفعإدارة املحفظة االستثمارية  .8

 تحركات املحفظة االستثمارية ومراجعتها.مراقبة  .9

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

 م2019لجنة خالل عام ات الاجتماع

 طبيعة العضوية  االسم م

 م 2019اإلجتماعات املنعقدة خالل العام 

 االجتماع األول  مجموع الحضور 

 م30/07/2019

 االجتماع الثاني

 م16/12/2019

   2 مستقل البسام طارق عبدهللا 1

   2 من خارج املجلس  -مستقل  ماجد عبداملحسن السنيد 2

 0 مستقيل لم يحضر  غير تنفيذي *أمجد محمد الدويك 3

 م 2019/ 6/ 23*إستقال العضو املذكور في تاريخ 
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 اللجنة التنفيذية   .ه

 أعمال اللجنة. في وغير تنفيذيين ويكونوا من ذوي الخبرات املالئمة ينش ئ مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية والتي تضم في عضويتها ما ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن خمسة، وعلى أن تتكون من أعضاء تنفيذيين 

 من ضمن مهام اللجنة التنفيذية  

 ة بهدف الرفع بها إلى مجلس اإلدارة إلعتمادها. اإلطالع على استراتيجيات وسياسات الشرك .1

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

  .عليها أ تطر  أن یمكن جوهریة تيرا تغ وأي  سمالیةأ الر  النفقاتيزانيات وم السنویة التشغیل خطط اعتمادى عل لموافقةل إلى مجلس اإلدارة  توصیةال رفع .3

 . مستويات التفاویض اإلدارية واملاليةإلى مجلس اإلدارة للموافقة على رفع التوصيات  .4
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 م2019لجنة خالل عام اجتماعات ال

 طبيعة العضوية  االسم م

 م 2019العام اإلجتماعات املنعقدة خالل 
مجموع  

 الحضور 
 االجتماع األول 

 م29/01/2019

 االجتماع الثاني 

 م04/03/2019

 االجتماع الثالث 

 م11/03/2019

 االجتماع الرابع 

 م28/04/2019

 االجتماع الخامس 

 م29/05/2019

 االجتماع السادس 

 م11/09/2019

       6 غير تنفيذي )رئيس اللجنة( بسام بن احمد البنعلي 1

 4 مستقيل مستقيل     غير تنفيذي * محمد بن سامي الشخشير 2

    4 لم يحضر  لم يحضر   غير تنفيذي فهد بن عبدالرحمن التركي 3

 م 2019/ 5/ 1*إستقال العضو املذكور في تاريخ 

 

 تقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء اللجان وأعضاءه (11

 ملعايير وإجراءات التقييم الدورية والسنوية لألداء  واللجان،تم إعتماد السياسة الخاصة بتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة 
ً
 .  وذلك وفقا
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 ملا هو منصوص عليه في املادة الثالثة والتسعين من الئحة حوكمة  (12
ً
 الشركاتاإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية -

 منوحةامل املكافآت عن اإلدارة  مجلس تقرير في وتفصيل وشفافية بدقة إلفصاحيبين النظام األساس ي للشركة والئحة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  بغرض ضمان ا 

، حيث نصت املادة التاسعة عشر في النظام األساس ي للشركة وتحت عنوان مكافأة  مزايا أم منافع أم مبالغ أكانت تضليل، سواء  أو إخفاء  دون  مباشرة، غير أو مباشرة  واللجان املنبثقة عنه بصورة  اإلدارة  ألعضاء مجلس

 نظير   خمسمائة ألف ريال سعودي ريال(  500,000ريال( أربعمائة ألف ريال سعودي وبحد أعلى ) 400,000بحد أدنى ) و أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء املجلس واللجان املنبثقة مايلي : "تكون املكافأة السنوية لرئيس 
ً
سنويا

 ثقة من مجلس اإلدارة .عضويتهم في مجلس اإلدارة ومشاركتهم في أعماله ، شاملة للمكافآت السنوية اإلضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان املنب

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح على املساهمين  ( من باقي صافي الربح بعد خصم االحتياط%10وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل )
ً
يات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا

 مع عدد الجلسات التي يحضرها  املدفوع،( من رأس مال الشركة %5ال يقل عن )
ً
. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باط العضو،على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

ً
 ال

.  األحوال،وفي جميع 
ً
 ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا

 واإلقامة.غير شاملة مصاريف السفر  جلسة،يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات املجلس ولجانه مبلغ خمسة آالف ريال عن كل  

   قامة واإلعاشة.قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات املجلس واللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإل املجلس،يدفع لكل عضو من أعضاء املجلس بما فيهم رئيس 

 بأي تعليمات ولوائح صادرة عن الجهات الرقاكما تتّضمن الئحة مكافآت أعضا
ً
بية واإلشرافية واملعمول بھا في اململكة العربیة ء اإلدارة التنفيذية اإلفصاح عن مكافآت ملنسوبي اإلدارة التنفيذية بشكل مناسب وإلتزاما

 أعلى املكافآت من الشركة.  واملزايا لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا  التقرير املكافآتالسعودیة، حيث يبين هذا 

 

 املكافآت املعمول بها   وسياسةالعالقة بين املكافآة املممنوحة  -

ة واللجان واإلدارة ( من النظام األساس ي للشركة واملتوافقة مع سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدار 19شركة الصقر للتأمين التعاوني في املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ماجاء في الفقرة الواردة في املادة رقم ) تبعات

من قيمة املكافأة السنوية وذلك بسبب   % 45تنازل عن ال تم التصويت باألغلبية من أعضاء مجلس اإلدارة على ريال سعودي إال أنه 400,000دنى للمكافأة وهو وذلك بمنح الحد األ  عتمدة من الجمعية العامةالتنفيذية امل

 .النتائج املالية لهذا العام
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 : مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .أ

 اإلدارة ولجان املجلس وكبار التنفيذيين )األرقام بالريال السعودي(تفاصيل املكافآت املستحقة لكل من أعضاء مجلس 

ال  ، وبالتالي ، فإن جميع هذه األرصدة ال تز  م31/12/2019حتى م   01/01/2019، لم يتم دفع أي مبالغ إلى أي عضو في مجلس اإلدارة ولجانه فيما يتعلق برسوم الحضور واملكافاة السنوية للفترة من م 2019  خالل عام

 م 31/12/2019حتى م  01/01/2019على ذلك، وضعت الشركة مستحقات للرسوم املستحقة للفترة من  بناءً . م2019تظهر مستحقة الدفع كما في نهاية عام 
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: األعضاء املستقلين                 
ً

 أوال

 د محمد عبدالعزيز النعيم* 220,000 20,000 40,000 - - - 280,000 - - - - - - - 275,000 -

 البسام طارق عبدالعزيز 220,000 20,000 20,000 - - - 260,000 - - - - - - - 260,000 -

 سعود صالح العريفي 187,611 15,000 5,000 - - - 207,611 - - - - - - - 207,611 -

 املجموع 627,611 55,000 65,000 - - - 747,611 - - - - - - - 742,611 -

: األعضاء غير التنفيذيين                
ً
 ثانيا

 بسام بن أحمد البنعلي 220,000 20,000 35,000 - - - 275,000 - - - - - - - 275,000 -

 عبدهللا جمعة السري  220,000 15,000 0 - - - 235,000 - - - - - - - 235,000 -

 محمد سامي الشخشير 73,333 10,000 25,000 - - - 108,333 - - - - - - - 108,333 -

 محمد الدويكأمجد  169,889 5,000 0 - - - 174,889 - - - - - - - 174,889 -

 فهد عبدالرحمن التركي 220,000 20,000 40,000 - - - 280,000 - - - - - - - 280,000 -

 عبداملحسن عبدهللا السنيد 220,000 20,000 10,000 - - - 250,000 - - - - - - - 250,000 -

 نافذ جابر عبداملحسن 92,278 10,000 0 - - - 102,278 - - - - - - - 102,278 -

 املجموع 1,215,500 100,000 110,000 - - - 1,425,500 - - - - - - - 1,425,500 -

: األعضاء التنفيذيين:                
ً
 ثالثا

 املجموع - - - - - - - - - - - - - - - -

 املجموع الكلي  1,843,111 155,000 175,000 - - - 2,173,111 - - - - - - - 2,168,111 -

 ريال إلى عضو مجلس اإلدارة املذكور خالل العام 5,000*مالحظة: تم دفع مبلغ 
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 من خارج املجلسمكافآت أعضاء اللجان  .ب

 املجموع مكافأت خاصة االجتماعات كافآت بدل حضور م صفة العضوية  االسم

 أعضاء لجنة املراجعة 

 25,000  25,000 رئيس اللجنة  *زيد بن عبدهللا اليعيش .1

 25,000  25,000 عضو في اللجنة **محمد الغامدي  .2

 أعضاء لجنة االستثمار 

 10,000  10,000 عضو في اللجنة  ماجد بن عبداملحسن السنيد .1

 60,000  60,000 الكلي املجموع
 العضو كامل مبلغ املكافأة املحددة في الجدول *لقد استلم 

 ريال من قيمة املكافأة املحددة في الجدول  20,000استلم العضو مبلغ ** لقد 

 

 

 مكافآت كبار التفيذيين . ج

 بيانات وتعويضات خمسة من كبار التنفييذين من ضمنهم ) املدير العام واملدير املالي(

املجموع  

 الكلي 

مجموع مكافأت 

التنفيذين من املجلس  

 أن وجدت

مكافأة نهاية الخدمة 

 م2019للعام 

 املكافأت املتغيرة 

)أي مبالغ تم دفعها كنسبة من االرباح أو  

كمكافأة دورية أو كخطط تحفيزية قصيرة  

 األجل أو طويلة األجل أو كأسهم ممنوحة(

 املكافأت الثابتة 

 البيان

 بدالت  مزايا عينية  املجموع 
رواتب  

 ومكافأت ثابتة

4,481,146 0 247,922 0 4,233,224 0 957,004 3,276,220 

من كبار التنفيذيين   5ما حصل عليه 

نفيذي واملدير بمن فيهم الرئيس الت

 على املكافأتاملالي ممن تلقوا أ
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 : املتطلبات النظامية والقيود املفروضة على الشركة  (13

العقوبة /   /التدابير اإلحترازية

 الجزاء/ القيد اإلحتياطي 

 سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل  املوقعة للمخالفةالجهة  املخالفة سبابأ

تلقت الشركة خطاب إنذار نهائي من مؤسسة النقد   خطاب إنذار نهائي 

تم )هم 15/5/1440)ساما( بتاريخ العربي السعودي 

م(  22/1/2019اإلفصاح عنه في موقع تداول بتاريخ 

املخالفات  على وجود عدد من  خطاب اإلنذار  نص  حيث ي

ال تتماش ى مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 

والئحتها التنفيذية واللوائح والتعليمات الصادرة عن 

املؤسسة في هذا الشأن بخصوص ما الحظته املؤسسة  

من وجود مخالفات متعلقة بالئحة حوكمة الشركات وفي 

 ضعف فعالية الرقابة الداخلية ومالحظات أخرى.

تم وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي الشركة إلى ضرورة تعيين مستشار مستقل ) العربي السعوديمؤسسة النقد 

(  25( على نفقة الشركة خالل )الحصول على موافقة املؤسسة على تعيين أيرنست أند يونغ

يوم عمل من تاريخ خطاب املؤسسة من أجل التأكد من التزام الشركة باللوائح والتعليمات 

ن املؤسسة ، ومن فعالية اللوائح الداخلية للشركة وإجراءات الرقابة الداخلية الصادرة م

ومدى تطبيق الشركة لها والفضل ممارسات متعلقة بالحوكمة والرقابة الداخلية ، وعليه 

قامت الشركة بإتخاذ التدابير الالزمة لخطاب اإلنذار النهائي الصادر من املؤسسة وقامت 

كما قامت الشركة بإرسال توضيح عن  ملؤسسة ،  ستقل النهائي إلى ا برفع تقرير املستشار امل

م، كما تقوم الشركة  14/2/2019كل املخالفات املذكورة من قبل املؤسسة وذلك بتاريخ 

 ببذل الجهود ملتابعة تحقيق التقدم ومعالجة املالحظات املذكورة  

 

 الداخلية:الرقابة  (14

 الداخلية الرقابة  نظام  وتنفيذ  بإعداد  املخاطر  وإدارة  الداخلية  املراجعة وإدارة  اإللتزام وإدارة  العام  باملدير  ممثلة  العليا  اإلدارة   وتقوم  دوري   بشكل  الشركة  أنظمة  وفعالية  كفاءة   من التأكد مسؤولية  الشركة  إدارة   مجلس  يتولى

  الضمان ومجلس  املالية السوق  وهيئة السعودي  العربي النقد كمؤسسة  العالقة ذات والرقابية اإلشرافية الجهات  عن  الصادرة  النظامية املتطلبات مع الشركة  أنظمة  توافق على التأكيد ذلك  ومن  وفّعالة سليمة  أسس على

 وتمالتعاوني.   الصحي
ً
 من املراجعة لجنة وتتكون . للشركة العامة الجمعية من بقرار تشكل مستقلة لجنة وهي الشركة، في املراجعة لجنة تشكيل تم  فقد التنظيمية واملتطلبات السليمة الشركات حوكمة ممارسات معاشيا

 والتحقق  األنظمة   وفعالية  كفاءة   من  والتأكد  الشركة  في  الداخلية  الرقابة  أنظمة  وتطبيق  أداء  بمراقبة  اإلدارة   مجلس   من  واملنبثقة  املراجعة  لجنة  تختص  حيث  املالية،   الشؤون  في  مختصين  عضوين   منهم   مستقلين،  أعضاء  ثالثة

  خالل تماعات( اج6) اللجنة  عقدت وقد هذا  العالقة. ذات  رى األخ والتعليمات واللوائح واألنظمة  التعاوني التأمين شركات  مراقبة ونظام الشركات  نظام  بتطبيق اإللتزام وضمان  الداخلية، بالرقابة  املتعلقة القرارات تنفيذ من

 .م 2019املالي العام
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 :ية في الشركة نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخل  (15

 :التالية باملهام م2019 املالي العامل خال املراجعة لجنة قامت فقد الداخلية الرقابة فّعالية ولتأكيد

 املالية  القوائم   ومراجعة  دراسة  بعد  دارة اإل   ملجلس  التوصية  برفع  اللجنة  قامت  كما.  إصدارها  قبل  للشركة  العليا واإلدارة   الخارجيين  املراجعين  مع م2019للعام    األولية  سنوية  والربع  السنوية  املالية  القوائم   مناقشة -

 .إعتمادها في والنظر ملناقشتها

 م .  31/12/2019   في املنتهي للعام الحسابات مراجع بتعيين والتوصية الحسابات مراجعي شركات عروض دراسة -

 . م 2019 املالي للعام الداخلية املراجعة خطة واعتماد مراجعة -

 . م 2019 للعام املعتمدة املراجعة خطة تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة إدارة  على اإلشراف -

 .الشركة في الرئيسية التشغيلية األدوار من عدد على الرقابة تقارير إلعداد داخلي مراجع مع التعاقد ذلك في بما الداخلية، املراجعة إلدارة  الرقابة نظام تطوير  -

 .الداخلية املراجعة إدارة  تقارير في الواردة  الهامة التوصيات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير مناقشة -

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة آليات تعزيز ذلك في بما اإللتزام، إلدارة  الداخلية الرقابة نظام تطوير  -

 .التقارير في املتضمنة التوصيات تنفيذ ومتابعة النظامية، باملتطلبات الشركة التزام مدى  تعكس التي االلتزام إدارة  تقارير دراسة -

 .اإلدارة  مجلس إلى الصدد هذا  في املناسبة التوصيات ورفع املخاطر، لتلك الشركة إدارة  وأسلوب عنها، التقارير وإعداد وتقييمها الشركة لنشاط الهامة املخاطر تحديد عملية فاعلية مدى  دراسة -

.  سنوي السياسات هذه ثبات مدى  ذلك في بما الهامة املحاسبية واملمارسات السياسات مراجعة -
ً
 ا

  للمجلس وتقدم الشركة، إدارة  مجلس إليها يوكلها أخرى  مهام أي  تنفيذ عاتقها على املراجعة لجنة تأخذ بعاليه، املذكورة  املسؤوليات الى باإلضافةهذا 
ً
  تقاريرا

ً
 هذا في وتوصياتها فحص، عمليات من اللجنة به قامت عمادوريا

 .الشأن

 
ً
 على الشركة قدرة  في يذكر شك  يوجد وال والتطبيق، التصميم  حيث من  مالئمة  بدرجة وفعال سليم  ومالية داخلية رقابة نظام لديها الشركة بأن  نعتقد فإننا  املراجعة، لجنة أعمال نطاق  ومن  أعاله  ذكر ما على وبناء وأخيرا

 أنظمة  في  والتطوير  للتحسين  خطط  وضع  على  مستمر  بشكل  العمل  ويجري   .  الشركة في  الداخلية الرقابة وإجراءات  نظام  بفعالية  تتعلق  جوهرية  مالحظات  هناك  يكن  لم   م 2019  عام وخالل  أهدافها  وتحقيق  عمالهاأ  مواصلة

 .املراجعة لجنة قبل من  ذلك ومتابعة للشركةالداخلية  الرقابة
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 : املساهمات اإلجتماعية للشركة (16

 بالعديد من املبادرات وهي كما يلي: م2019االجتماعية قامت الشركة خالل العام وضمن املسؤولية اإلجتماعية وفي جهود الشركة املستمرة لتطوير برامج املسؤولية 

 في أوساط املجتمع وذلك بالتعريف عن مصطلحات التأمين ونشرها في وسائل التواصل اإلجتماعي نشر الوعي التأميني  •

 املعوقين االطفال وإبداعات ورسومات لبرنامج دعم  إتفاقية توقيع •

 منه. الوقايه وسبل وأعراضه املرض هذا  عن أسباب والتعريف املستشفيات أحد مع التعاقد خالل من الثدي  سرطان  عن  توعوية بحملة القيام •

 منه الوقايه وسبل وأعراضه املرض هذا  أسباب عن والتعريف املستشفيات أحد مع التعاقد خالل  من السكري  مرض توعويةعن بحملة القيام •

 القيام بعمل زيارات ميدانية للعمالء وعمل فحوصات طبية بشكل دوري  •

 محاضرة عن أهمية تأمين املركبات ومزاياه مشاركة الصقر للتأمين في معرض قيادة املرأة وتقديم  •

 للصحفيين واإلعالميين ندوة  في التأمين لشركات املالية ئم ا القو  مفهوم عن الحديث في املالي ممثلها املدير والتي للتأمين الصقر مشاركة التأمينيةتمت والتوعية اإلعالم لجنة مع بالتنسيق •

 .  حتى القمة()همة  89اإلحتفال باليوم الوطني السعودي  •

 التأمين عن الالزمة باملعلومات هم تزويد خالل من العلمية بحوثهم  دعم  خالل من أو التدريب فترة  خالل لدينا العمل خالل من إما العلمية بحوثهم  ودعم  واملعاهد الجامعات طالب تدريب •

 .2030الرؤية تمكين املرأة من العمل في القطاع التأميني والذي يعد أهم أهداف تحقيق  •
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 :  بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات (17

 االسم م

 سجل الحضور 

 اجتماع الجمعية األول 

 م13/05/2019
 مجموع الحضور 

 1 ✓ بسام بن أحمد البنعلي  1

 0 لم يحضر  طارق بن عبدهللا البسام   2

 1 عبداملحسن بن عبدهللا السنيد  3

  1 فهد بن عبدالرحمن التركي 4

 0 لم يحضر   أمجد بن محمد الدويك  5

 0 لم يحضر  عبدهللا من جمعة السري  6

 1 ✓ د. محمد بن عبدالعزيز النعيم  7

  1 العريفيسعود بن صالح  8

 املعلومات املتعلقة باملخاطر التي تواجهها الشركة  (18

 من خالل: التي تواجههالمخاطر تها لالتعاوني في إدار تسعى شركة الصقر للتأمين 

 وجود قسم مستقل مختص بإدارة املخاطر.-

 وجود لجنة إلدارة املخاطر، تابعة ملجلس اإلدارة. تهدف لتعزيز ودعم إدارة املخاطر املؤسسية في الشركة.  -

 وحدود املخاطر املقبولة.   وتصنيف عليه وإطار عمل متفق عليه من قبل مجلس اإلدارة يحدد نوعية متفقاملخاطر( تحمل  /)الشهية للمخاطر للمخاطر املقبولة وجود بيان -

 حيث يمثل خط الدفاع األول في الشركة اإلدارات واألقسام.  الثالثة، نهج خطوط الدفاعفي عملياتها، من خالل العمل وفق مل على زيادة اإلدراك للمخاطر، وتعزيز ثقافة املخاطر الع-

 إتباع أسلوب التقييم الذاتي ملختلف اإلدارات في الشركة.-

 باملخاطر.عمل استبانات لألقسام في الشركة متعلقة -
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ومراقبة واإلبالغ للمخاطر التي تواجه الشركة على ركنين أساسيين هما: الركن األول،    تستند إدارة الشركة في إدارة وتصنيفها للمخاطر والتي يمثلها قسم إدارة املخاطر في الشركة، حيث ينطلق القسم في تحديده ألهم املخاطر

للشركة، والركن الثاني هو املراقبة واإلبالغ للمخاطر التي  Risk Appetite Framework والواردة ضمن "إطار النزعة للمخاطرة" Risk Appetite Statement  (بيان املخاطر املقبولة/املخاطربيان النزعة للمخاطر )بيان تحمل 

 تأتي ضمن التقارير الخاصة.

على تغطية األبعاد/املؤشرات التالية وهي )املخاطر األستراتيجية، مخاطر التأمين، مخاطر األئتمان، مخاطر السيولة،    Risk Appetite Statement خاطر("تحمل" امل/وعليه يركز تقرير بيان النزعة للمخاطر )بيان قبول 

د التي يتم رصدها لنسبة للتقارير الخاصة فهي تتناول محاور أخرى تأتي كمكمل لبقية األبعامخاطر املبيعات، مخاطر العمليات، مخاطر تقنية املعلومات، مخاطر املوارد البشرية، مخاطر األلتزام، مخاطر السمعة(. أما با

 واإلبالغ عنها.

 حوكمة املخاطر-

عرض الشركة للعديد من املخاطر، وتتمثل فلسفة إدارة ة للشركة. هذا وتتحوكمة املخاطر في الشركة تتمثل في مجموعة السياسات واإلجراءات والوسائل، والتي تستخدم الهيكل التنظيمي لتحقيق األهداف األستراتيجي

ة في بيان املخاطر ا 
ّ
ملقبولة "بيان النزعة للمخاطر" والذي يعتبر جزء من إطار إدارة املخاطر واملعتمد من  املخاطر في الشركة ليس فقط بتحديد وتقييم املخاطر وطرق تجنبها بل في فن إدارتها، من خالل قبول املخاطر املعرف

 ل مجلس اإلدارة. قب

 وهذا إستعراض للمخاطر التي تواجهها الشركة:

 املخاطر األستراتيجية -

الي في "بيان قبول  ر التي تصنف ضمن املخاطر األستراتيجة ذات األبعاد املتتمثل إدارة هذه املخاطر في التوفيق بين األهداف األستراتيجية ووضع الخطط والحوافز وتخصيص املوارد لتحقيق تلك األهداف، ومن املخاط

وهي تعد من     Risk Appetite Statementاملعتمدة في بيان قبول املخاطر "بيان نزعة املخاطر"  Risk Thresholdsاملخاطر" تتمثل في نسبة العائد على امللكية، واملالءة املالية، ويوجد هناك مقاييس تمثل الحدود للمخاطر 

 عدادها واإلبالغ عنها.  ضمن التقارير الربع سنوية التي يتم إ 
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 مخاطر التأمين: -

بة. وبعبارة أخرى هي وقوع حدث مع عدم التأكد من حجم وزمن املطالبة الناتجة التأمين هي تلك املخاطر املدرجة في عقد التأمين وفي إحتمالية وقوع الحدث املؤمن عليه مع عدم اليقين حيال القيمة الناتجة عن املطال  مخاطر

طالبات واملزايا الفعلية عقد التأمين هو املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفترية ملطلوبات التأمين. ويخضع ذلك لتكرار وخطورة امل عن ذلك الحدث. هذا وتتمثل املخاطر الرئيسية في هذا السياق أي 

 والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. 
ً
 املدفوعة أكثر من تلك املقدرة أصال

 في تقليل مقدار التأثر في حجم محفظة وبسبب تنوع هذه املخاطر الناتج
ً
 هاما

ً
التأمين الكلية. كذلك يلعب ُحسن األختيار والتطبيق    ة عن تنوع نوعية العقود؛ يلعب توزيع هذه املخاطر ضمن املحفظة التأمينية بشكل نسبي دورا

 إدارة مخاط
ً
 أساسيا

ً
ر التأمين. هذا وحددت الشركة ضوابط وإجراءات في ذلك مع الدعم من قبل األكتوراري. هذا ويتم مراقبة واإلبالغ عن تلك املخاطر  الحذر إلستراتجية األكتتاب واستخدام ترتيبات إعادة التأمين دورا

 مد من قبل مجلس اإلدارة للشركة. خاطر" واملعتاملتمثلة في نسبة الخسارة على مستوي املحفظة واملطالبات ونسبة األحتفاظ وهي املذكورة ضمن حدود املخاطر والواردة ضمن "بيان قبول امل

 في الحد من مخاطر التأمين وذلك من خالل عمليات إعادة التأمين حيث تقوم الشركة بإعادة التأمي
ً
 كبيرا

ً
ن لدى أطراف تتمتع بسمعه ومالءة مالية كبيرة وتصنيف عاملي مرتفع بهدف تقليل  هذا ويلعب تحويل املخاطر دورا

امين املختارين كما توفر للشركة قدرات اضافية لزيادة  لتي قد تنشأ عن مطالبات التأمين. إن هذه الترتيبات تؤمن حماية الشركة من األخطار التي قد تتعرض لها من خالل مشاركتها مع معيدي التالخسائر املالية املحتملة ا 

 اعمالها. 

املسندة ال  م نشره وتداوله من جهات التقييم العاملية التخاذ االجراءات الالزمه قبل وقوع الضرر عند الضرورة، علما بأن اتفاقيات إعادة التأمين كما تقوم الشركة بتقييم الوضع املالي لشركات إعادة التأمين من خالل ما يت 

  لتسوية "املعاد التأمين عليها" وبالنسبة املتفق عليها مع شركة إعادة التأمين. تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق. ونتيجة لذلك، تبقى الشركة ملتزمة تجاه حملة الوثائق بحصتها من املطالبات تحت ا 

 مخاطر االئتمان-

ن فيما يتعلق بالتعامل مع الوكالء والوسطاء  هذا وتسعي الشركة للحد من مخاطر االئتمامخاطر االئتمان تتمثل في عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته في شأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 

املتأخرة من ضمن حدود املخاطر االئتمانية وهي تقع ضمن "بيان قبول املخاطر" واملعتمد من قبل مجلس اإلدارة ذمم املدينة غير املسددة حيث أن هناك حدود لل ذمم املدينةحدود على االئتمان ومراقبة المن خالل وضع 

لجارية، فالشركة تقوم بالتعامل مع بنوك محلية ذات مركز  ة إشتراك في خدمات الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية "سمة". وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الودائع ألجل والحسابات ا للشركة. هذا وللشرك

إستثمارية ذات تصنيف استثماري وائتماني مرتفع.  شركات الشركة حيث تتعامل الشركة مع نك على حدة. كما يشمل ذلك إستثمارات مالي وائتماني مرتفع. هذا وتقوم الشركة بوضع تحليل ملستوى التعرض للمخاطر مع كل ب

 ويقع على عائق لجنة االستثمار في الشركة وضع التوقعات والتحليالت الالزمة في هذا الشأن. 
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 مخاطر تقنية املعلومات-

 
ً
 هاما

ً
 بتطوير تلعب تقنية املعومات دورا

ً
 كبيرا

ً
األنظمة التقنية مع اإلرتقاء بمستويات األمان  في عملية خلق القيمة وتكامل أنشطة وظائف األعمال في الشركة بسبب توسع العمليات وحجم النشاط. وتولي الشركة إهتماما

 والحماية. 

 مع توسع نشا
ً
ط الشركة بما فيها فروع ونقاط البيع، و إن مخاطر التقنية تمثل بدورها مخاطر عالية قد يتعرض له أي قطاع لعدة أسباب ومنها األخطاء  تأخذ الشركة باإلعتبار للدور الهام والحيوي لألنظمة التقنية خصوصا

متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك تقوم إدارة التقنية واملعلومات افق مع البشرية، واألعطال التقنية، وهذا وتعمل الشركة على تطوير  أمن املعلومات )األمن السيبراني( ضمن إدارة التقنية واملعلومات وبما يتو 

  بعمل إختبار استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث
ً
 ي عطل قد تتعرض له انظمة الشركة.لضمان استمرارية العمل عند حدوث ا   مرتين سنويا

 مخاطر السيولة -

 ملالية. السيولة في مواجهة الشركة صعوبات في توفير األموال الكافية وفي الوقت املالئم للوفاء بالتعهدات وااللتزامات املتعلقة باملطلوبات ا  تتمثل مخاطر

تيجة عدم املوائمة ما بين تواريخ إستحقاق املوجودات واملطلوبات. كما تنشأ مخاطر  تنشأ فجوة السيولة نتيجة فجوة اإلستحقاق بين املوجودات )األصول( واملطلوبات )الخصوم( في املدى القصير، وبعبارة أخرى هي تنشأ ن

شركة. تقوم الشركة على توفير السيولة الالزمة للوفاء بتعهدات والتزامات ال السيولة نتيجة عدم القدرة على تسييل األصول في الوقت املالئم مع إحتمالية خسارة في قيمة األصل. كل هذه املخاطر تحد من قدرة الشركة

على موجودات سائلة وشبه سائلة وأستثمارات قصيرة األجل وذلك ملواجهة أي   بمراقبة متطلبات السيولة بصفة دورية، للتأكد من توفر السيولة الكافية ملواجهة أي إرتباطات عند نشوئها. هذا وتقوم الشركة باملحافظة

 د والتبليغ عن مؤشرات السيولة ضمن تقاريرها الدورية، والتي تقع ضمن "بيان املخاطر املقبولة" للشركة. متطلبات للسيولة. هذا وتقوم إدارة املخاطر برص

 مخاطر املوارد البشرية-

ر وظيفية ضمن نطاق زمني محدد للمناصب القيادية، لذا وضمن جهود  وجود شواغ تتمثل مخاطر املوارد البشرية في سرعة الدوران الوظيفي ونقص عنصر التأهيل والخبرات واملهارات الالزمة للكوادر البشرية، وكذلك تالفي

 . نية. كل ذلك يترافق مع وجود خطط لعملية اإلحالل الوظيفي والتدريب والتأهيلالشركة املستمرة في اإلرتقاء بالعنصر البشري تقوم بجهود حثيثة غايتها تطوير املوارد البشرية وإستقطاب أصحاب الخبرات واملواهب الوط
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 املخاطر التشغيلية 

تية. باإلضافة للعوامل األخرى الخسارة املباشرة وغير املباشرة التي قد تنتج من أسباب متعددة وهي ترتبط بالتقنيات والعمليات املستخدمة في الشركة وفي بينتها التح املخاطر التشغيلية التي تواجه الشركة تتمثل في مخاطر

ق إدارة الشركة مسؤولية تطوير وتنفيذ الرقابة على املخاطر التشغيلية. ومن ضمنها خطط الطوارئ وإستمراراية الخارجية بخالف مخاطر السيولة واألئتمان لذا املخاطر التشغيلية تنتج عن كافة عمليات الشركة. ويقع على عات

 يير األعمال.، ومعايير األخالق املهنية ومعااألعمال، وحاالت السرقة االختالس الداخلية والخارجية، واألمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمة األخرى، وتوثيق الضوابط واإلجراءات

 علق باملخاطر االستراتجية. هذا وتقوم إدارة الشركة بجهودها للتأكد والدعم من توفر التدريب والخبرة الكافية ملوظفي الشركة، وتشجيع التواصل الفعال في كل ما يت

 مخاطر املبيعات-

 ملا هو 
ً
 لألهداف املرسومة. لذا تسعي إدارة الشركة في توفير الدعم واملساندة وتخصيص املوارد للعمل على تحقيق املستهدفات   تتمثل مخاطر املبيعات في الشركة في وجود إنحراف مستويات املبيعات وفقا

ً
مخطط لها. ووفقا

 يتضمنها "بيان املخاطر املقبولة" في الشركة. ر التياملخطط لها ووضع الحلول واملعالجة الالزمة. ويتم رصد والتقرير واإلبالغ عن مستوى هذا اإلنحراف في املبيعات باعتباره من ضمن املخاط

 املخاطر القانونية-

راءات  ألنظمة الصادرة عن الجهات املعنية، لذلك فإن الشركة تضع السياسات واإلجتسعى الشركة بتقليل املخاطر القانونية من خالل التأكيد على اإلدارات الداخلية في الشركة على اإللتزام بكافة التشريعات واللوائح وا 

 املكتوبة والتأكيد على فعاليتها ويتم معالجة أي مخالفات لتفادي أي مخالفات قانونية.

 مخاطر عدم اإللتزام التنظيمي -

الضمان الصحي، أحد املخاطر التي قد يترتب عليها العديد من العقوبات  لية، مجلس يمثل عدم عدم اإللتزام باألنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات اإلشرافية والرقابية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق املا

الصادرة ولوائحها الداخلية ومعامالتها بما يضمن توافقها مع األنظمة واللوائح مثل العقوبات املالية مما ينعكس بشكل سلبي على سمعة وربحية الشركة. لذا تسعي الشركة لتعزيز جهودها في ذلك من خالل تحديث سياساتها 

  من الجهات الرقابية.
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 األداء املالي (19

 املاضية: في السنوات الخمس مقارنة ألصول وخصوم الشركة ملخص قائمة املركز املالي، يوضح الجدول التالي 

 (الرياالت آالف)                                                                                                                                                                             املالي املركز  قائمة                                                                     

2015 2016 2017 2018 2019 
 

 أصول عمليات التأمين  581,235 493,017 539,122 503,983 835,206

 يخصم) إستبعاد عمليات مشتركة( (57,480) (9,315) (19,610) (8,046) (1,648)

 مجموع أصول عمليات التأمين 523,755 483,702 519,512 495,937 833,558

      

 :أصول املساهمين     

 دائع ألجل ونقد وما في حكمهو  إستثمارات و 429,637 423,082 341,276 335,713 169,875

 وديعة نظامية 40,000 40,000 25,000 25,000 25,000

 موجودات أخرى  36,200 36,594 187,313 219,029 264,386

 إستبعاد عمليات مشتركة(يخصم)  0 (4,235) (158,308) (189,951) (98,182)

 مجموع أصول املساهمين  505,837 495,441 395,281 389,792 361,080

      

 مجموع األصول  1,029,592 979,143 914,793 885,729 1,194,638

     
 

 :املطلوبات     

 :مطلوبات ناتجة عن عقود التأمين     

 إجمالي أقساط التأمين غير مكتسبة 230,734 182,880 143,345 67,021 470,170

 إجمالي املطالبات تحت التسوية 169,692 143,330 98,263 105,513 115,470

 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 63,181 39,134 44,856 54130 61,786

 إحتياطات فنية أخرى  19,360 28,337 8,600 5,852 11,242

 مطلوبات أخرى  52,536 52,532 196,086 224,914 147,459

 فائض عمليات التأمين املتراكم 44,433 45,808 46,197 47,370 29,395

 يخصم) إستبعاد عمليات مشتركة( 0 (4,235) (158,308) (189,951) (98,182)
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 مجموع املطلوبات الناتجة عن عقود التأمين 579,936 487,786 379,039 314,850 737,341

      

  :لعمليات املساهمين املطلوبات      

  زكاة مستحقة 45,730 42,271 59,325 56,710 48,727

 مطلوبات أخرى  65,957 16,507 26,845 14,153 4,987

 يخصم) إستبعاد عمليات مشتركة( (57,479) (9,315) (19,610) (8,046) (1,648)

 عمليات املساهمين مجموع املطلوبات الناتجة عن  54,208 49,463 66,560 62,817 52,066

      

 مجموع املطلوبات  634,144 537,249 445,599 377,667 789,407

      

 :حقوق املساهمين     

 رأس املال  400,000 400,000 250,000 250,000 250,000

 االحتياطي النظامي 47,342 47,342 78,342 76,789 46,501

 االرباح املبقاة (57,435) (9,173) 138,369 182,157 111,005

 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 5,069 3,164 807 (884) (2,275)

 التزامات مزايا محددة احتياطي إعادة قياس   472 562 1,676 - -
 مجموع حقوق املساهمين  395,448 441,894 469,195 508,062 405,231

      

 حقوق املساهمين و مجموع املطلوبات  1,029,592 979,143 914,794 885,729 1,194,638

 

 

 

 

 



 م2019السنة املالية  – دارةاإل تقرير مجلس 

 

  39 صفحة

 

 ))آالف الرياالت                                                                                                                                                             :في السنوات الخمس األخيرة عمالاأل ئج ملخص نتا •

 قائمة دخل عمليات التأمين 2019 2018 2017 2016 2015

 إجمالي اقساط التأمين املكتتبة  455,703 350,379 329,307 176,014 863,838

 صافي أقساط التأمين املكتتبة  386,234 306,471 275,196 109,197 793,256

 التغيرات في أقساط التأمين غير املكتسبة  (47,854) (39,534) (76,324) 398,511 (357,270)

 إحتياطات أقساط تأمين إضافية التغيرات في  2,248 1,272 (2,983) (3,070) 7,340

 صافي أقساط التأمين املكتسبة  340,629 268,209 195,889 504,639 443,326

 إيرادات عموالت إعادة تأمين 4,769 5,311 6,175 7,071 8,030

 إجمالي االيرادات  345,398 273,520 202,064 511,710 451,356

      

 اإلكتتاب تكاليف ومصاريف      

 إجمالي املطالبات املدفوعة  (315,174) (193,377) (158,838) (264,986) (178,987)

 املصاريف األخرى  (15,015) (11,386) (8,192) (3,055) (25,894)

 حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات املدفوعة  32,815 16,139 24,628 37,329 29,520

 صافي املطالبات املدفوعة (297,374) (188,624) (142,401) (230,712) (175,361)

 التغيرات في املطالبات تحت التسوية، بالصافي  (26,908) 1,394 16,839 8,517 (82,154)

 صافي املطالبات املتكبدة  (324,283) (187,229) (125,562) (222,195) (257,515)

 تكاليف إكتتاب بوالص تأمين ومصاريف أكتتاب أخرى  (23,538) (47,069) (25,949) (63,006) (47,463)

     
 

 إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب (347,821) (234,298) (151,513) 285,201 304,978

      

 صافي نتائج اإلكتتاب  (2,423) 39,221 50,551 226,509 146,378

      

 التشغيل األخرى مصاريف(/إيرادات (     

 مصاريف عمومية وإدارية  (58,468) (60,169) (54,261) (59,670) (39,926)

 عكس قيد )مخصص( ديون مشكوك في تحصيلها  (9,848) (896) 4,750 (3,713) (7,918)

 إيرادات إستثمار  28,608 20,251 17,379 16,618 10,556

 قبل الزكاة إجمالي الدخل للسنة (39,861) 818 22,889 179,744 109,090
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 مخصص الزكاة (8,400) (10,610) - - -

 إجمالي دخل السنة العائد الى املساهمين (48,261) (9,792) 22,889 179,744 109,090

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

 :م2019للعام  تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة (20

 )ألف ريال سعودي(م  2019 -2015مقارنة األصول والخصوم للسنوات الخمس األخيرة 

 2015 2016 2017 2018 2019 البيان

 833,558 495,937 519,512 483,702 523,755 عمليات التأمين -املوجودات

 361,080 389,792 395,281 495,441 505,837 عمليات املساهمين -املوجودات

 1,194,638 885,729 914,793 979,143 1,029,592 املوجوداتمجموع 

 737,341 314,850 379,039 487,786 579,936 عمليات التأمين -املطلوبات والفائض

 789,407 377,667 445,599 537,249 634,144 عمليات املساهمين -املطلوبات 

 789,407 377,667 445,599 537,249 634,144 مجموع املطلوبات
 405,231 508,062 469,195 441,894 395,448 مجموع حقوق املساهمين 

 1,194,638 885,729 914,794 979,143 1,029,592 حقوق املساهمين و مجموع املطلوبات 

 

 (آالف الرياالتإجمالي األقساط املكتتبة)  املنطقة 

 119,574 املنطقة الوسطى 

 183,930 املنطقة الشرقية 

 152,199 املنطقة الغربية 

 455,703 املجموع

34%

26%

40%

 2019تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة للعام: رسم بياني 

املنطقة الغربية املنطقة الوسطى املنطقة الشرقية
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 :  م 2018مقارنة بالعام م   2019للعام جوهرية في النتائج التشغيلية الفروقات الإيضاح  (21

 

 

 

o  (بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبةGWP خالل العام )مليون ريال للعام السابق مما يمثل 350مليون ريال مقابل  456 م مبلغ 2019  
ً
 .  %30بنسبة نموا

o  مل م2019كان العام 
ً
ى تقليص مصاريفها التشغيلية ومنها بالطبع  بالتحديات وعلى رأسها إنخفاض عدد املؤمن لهم وإشتداد املنافسة الشرسة على الحصة املتبقية مع توجه الكثير من املنشأت االقتصادية ال يئا

ا من أهمية كبيرة لحين تحسن مؤشرات االعمال وعودة الزخم للقطاعات االقتصادية الرئيسية لسابق عهدها ولذلك ركزت إدارة الشركة على الحفاظ على حصتها السوقية و تعزيزها ملا يمثل هذ التأمين.مصاريف 

 بدعم من قطاع املقاوالت واملشاريع االنشائية الكبيرة.

o والتي  -في ضوء توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الخصوص–الداخلية  كما وشهدت الشركة استمرار بعض التحوالت اإلدارية والتنظيمية الداخلية خالل العام وخاصة فيما يتعلق بتحسين الرقابة

 على هذا الجانب وتوجيه الجهود النجازها في اسرع وقت ممكن  أكبرتطلبت التركيز بشكل 

o   م2018مقارنة بالعام    م2019يمثل ملخص بأهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام  والتالي    الشركة،إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها: 

 مليون ريال 72، زيادة بمبلغ م 2019مليون بنهاية العام  341الى م  2018مليون في العام  268من  %26بنسبة  م2019العام زاد مجموع اإليرادات في  ▪

  االخيرة وبخاصةالفترة  املطالبات فيتثمل الزيادة الكبيرة في   . % 73بنسبة زيادة مليون ريال للعام السابق مما يمثل  187مليون ريال مقابل  297  مبلغ م2019بلغ صافي املطالبات املتكبدة خالل العام  ▪

في بعض  -دمة التأمين عبر جميع السبل املتاحة حتىمطالبات التأمين الصحي ظاهرة عامة تعكس االرتفاع في اسعار مقدمي الخدمة و توجه شريحة متزايدة من املؤمن لهم لإلستفادة القصوى من خ

افة السبل للتحكم في هذه الزيادة عبر إتخاذ عدة إجراءات على رأسها زيادة مستوى التدقيق على والشركة تسعى جاهدة عبر ك  لو لم تكن ضرورية وبتسهيل من طرف بعض مقدمي الخدمة. -الحاالت

 وتدقيقها.   املطالبات للتأكد من صحتها واملتابعة مع شركات إدارة املطالبات الصحية بشكل مستمر بخصوص مراقبة املطالبات الواردة من مقدمي الخدمة

 مليون ريال وهذا يرجع بشكل اساس ي الى الزيادة الكبيرة في املطالبات الصحية. 39مليون  ريال مقارنة بفائض بلغ  2.4م عجز بمبلغ بلغ صافي نتائج اإلكتتاب في العا ▪

 مليون ريال للعام السابق وهذا يمثل  20.3 مليون ريال مقابل 28.6 م مبلغ 2019ستثمارات خالل العام ال بلغ صافي أرباح إ  ▪
ً
 تقريب %41بنسبة  إنخفاضا

ً
   ا

 الف ريال في العام السابق . 818مليون ريال مقارنة بربح بمبلغ  39.6مبلغ  2019بلغ صافي الخسارة قبل خصم مخصص الزكاة للعام  ▪

 . مليون ريال للعام السابق 8.6غ مليون ريال مقارنة بمبل 46.4غ مبل م2019بلغ صافي الدخل الشامل خالل العام  ▪

 . (للسهم  ريال 0.24 خسارة بمبلغ :م2018) العام  للسهم  ريال 1.21 مبلغ م2019السهم للعام  خسارة  بلغت ▪

 

 

 

 

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 مليون ريال

 864 176 329 350 456 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 
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 : معايير املحاسبة املتبعة للقوائم املالية  (22

 للمعايير املحاسبيةمراجعي الشركة  قبلمن مراجعتها  تقوم الشركة بإعداد قوائمها املالية ويتم 
ً
الدولية للمؤسسات املالية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ومعايير التقارير املالية  الصادرة عن املجلس   طبقا

 للمعايير الدولية مقارنة  الدولي للمعايير املحاسبية، وتؤكد الشركة عدم وجود أية فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم املالية نتيجة إلعدادها
ً
 تلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  بوفقا

 

 وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:   (23

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

   املدفوع.( من رأس املال %100االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور )( من صافي األرباح لتكون %20ُيجنب ) ▪

 ركز املالي للشركة.للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم امل ▪

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

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة .    ▪

 لقرار الجمعية العا
ً
سهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد  وتكون أحقية االرباح ملالكي األ مة الصادرة في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع.  كما يستحق املساهم حصتة في األرباح وفقا

األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها  ي قرار لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفعأب  –دون تأخير    –هيئة السوق املالية  الشركة  تبلغ  و   لالستحقاق.

 .السعودي مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة للمؤسسة النقد العربي  الجهة املختصة
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وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة، وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود  (24 السنة  ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 

 املالية األخيرة.

وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين  الشركة وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة 

 نسبة التغيير  صافي التغيير  نهاية العام  بداية العام اسم من تعود له املصلحة  تسلسل 

 أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين  عدد األسهم

 %60.0 750 - 2,000 - 1,250 شركة أحمد بن ناصر البنعلي القابضة (1)

 %0.0 - - - - -  السري  جمعه عبدهللااألستاذ/  (2)

 %60.0 1,800 - 4,800 - 3,000 النعيم عبدالعزيز محمدالدكتور/  (3)

 %18.4- (11,257) - 49,763 - 61,020 البسام دهللاعب طارق األستاذ/  (4)

 %0.0 - - - - - الشخشير  سامي محمداألستاذ/  (5)

 %0.0 - - - - - الدويك محمد أمجداألستاذ/  (6)

 %0.0 - - 2,001,000 - 2,001,000 * التركي عبدالرحمن فهداألستاذ/  (7)

 %0.00 - - 1,711 - 1,711 * * عبد املحسن عبدهللا السنيداألستاذ/  (8)

 %0.0 - - - - - سعود صالح العريفي  األستاذ/  (9)

 %0.0 - - - - -   عبد املحسن نافذ جابراألستاذ/  (10)

 . وأفراد عائلته*عدد األسهم يمثل مجموع ما يملك العضو 

 عدد األسهم يمثل مجموع ما يملك العضو وأفراد عائلته. **
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وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة  وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين 

 اسم من تعود له املصلحة  تسلسل 
 نهاية العام  بداية العام

 نسبة التغيير  صافي التغيير 
 أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين  عدد األسهم 

 %0.0 - - - - - طالل عبدالعزيز فدا (1)

 %0.0 - - - - - شفيق منصور الرميح (2)

 %0.0 - - 65,000 - 65,000 بشار عبدالعزيز صالح اباالخيل (3)

 %0.0 - - 19 - 19 عماد مهدي محمد عواني (4)
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 فيه أسماء الحاضرينعدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي  (25
ً
 :عقدت خالل السنة املالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحأ

 اسم العضو 
 عدد االجتماعات 

 اإلجمالي  م. 15/12/2019االجتماع الرابع  م. 12/09/2019االجتماع الثالث  م. 29/04/2019االجتماع الثاني  م. 19/02/2019  االجتماع األول 

     4  األستاذ/ بسام أحمد ناصر البنعلي

   4 توكيل أ.سامي شخشير   األستاذ/ عبدهللا جمعه السري  

 2 م05/2019/ 1تم إستقالته بتاريخ  م05/2019/ 1تم إستقالته بتاريخ    األستاذ/محمدسامي الشخشير  

 2 م23/06/2019بتاريختمت إستقالته  م23/06/2019تمت إستقالته بتاريخ  شخشير توكيل أ.سامي  األستاذ/ أمجد محمد الدويك 

   4 األستاذ/ طارق عبدهللا البسام 

   4 األستاذ/ فهد عبدالرحمن التركي 

     4 محمد عبد العزيز النعيم  /دكتور ال

األستاذ/ عبداملحسن عبدهللا  

 السنيد

    4 

    3 م  2019-02-24تاريخ بداية العضويه  األستاذ/ سعود بن صالح العريفي 

- 06-23تاريخ بداية العضويه  م  2019-06-23تاريخ بداية العضويه  األستاذ/ عبداملحسن جابر

 م  2019

  2 

 م 2019-05-13تاريخ آخر انعقاد للجمعية العامة 

 

 : تواريخ تلك الطلبات وأسبابهاعدد طلبات الشركة لسجل املساهمين  (26

 أسباب الطلب  تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين 

 الجمعية العامة  م05/05/2019 (1)

 ألغراض املراجعة والتحليل م25/09/2019 (2)
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 فيها أو كانت، فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فالعالقة وأرصدتها ذات الجهات مع املعامالت (27
ً
يها أو  ألي شخص ذي عالقة  ، واملعلومات املتعلقة بأي أعمال تكون الشركة طرفا

 بأي منهم.  

الطرف  /الجهة ذات العالقة

 املتعامل معه

عالقته /طبيعة العالقة

 بالشركة
 العقد /طبيعة املعاملة

 

 املدة

 

 شروط العقد/العمل 
 خالل املدة (الف الرياالت)آ  مبلغ املعاملة

 م31/12/2019 م ولغاية1/1/2019من 

السيد/عبدالرحمن على التركي 

 "رحمه هللا"  

 السيد/فهد التركي  

 

شركات عبدالرحمن علي   مجموعة

 التركي

عضو "سابق" في مجلس   

 اإلدارة

 عضو في مجلس اإلدارة 

  تأمين مكتتبة أقساط 

 

 

 سنة

 12,877 حسب الوثيقة املوافق عليها من الجهات الرقابية وبدون مزايا تفضيلية 

 ( 7,227) حسب الوثيقة املوافق عليها من الجهات الرقابية وبدون مزايا تفضيلية  مطالبات متكبدة

 مصروف إيجار مكاتب 

 

 (1,099) بدون مزايا تفضيلية 

 البسام السيد/طارق 

مجموعة شركات طارق عبدهللا  

 البسام

  أقساط تأمين مكتتبة  عضو في مجلس اإلدارة 

 

 سنة

 192 حسب الوثيقة املوافق عليها من الجهات الرقابية وبدون مزايا تفضيلية 

 (7) حسب الوثيقة املوافق عليها من الجهات الرقابية وبدون مزايا تفضيلية  مطالبات متكبدة

 بسام احمد البنعلي السيد/

شركات ناصر احمد  مجموعة 

 البنعلي القابضة 

  أقساط تأمين مكتتبة  إلدارة رئيس مجلس ا

 سنة

 1,918 حسب الوثيقة املوافق عليها من الجهات الرقابية وبدون مزايا تفضيلية 

 مطالبات متكبدة
 تفضيلية حسب الوثيقة املوافق عليها من الجهات الرقابية وبدون مزايا 

(846 ) 

 السيد/عبداملحسن السنيد 

 بصفته الشخصية 

عضو سابق في مجلس  

 اإلدارة
  أقساط تأمين مكتتبة 

 سنة

 20 حسب الوثيقة املوافق عليها من الجهات الرقابية وبدون مزايا تفضيلية 

 5 تفضيلية حسب الوثيقة املوافق عليها من الجهات الرقابية وبدون مزايا  مطالبات متكبدة

 السيد/عبد هللا السرى 

 السيد/محمد سامى شخشير

 السيد/أمجد يسرى الدويك 

 شركة الصقر الوطنية للتأمين 

 

 

 

 

 أعضاء في مجلس اإلدارة

إقساط إعادة التأمين  

 املسندة

 

 

 سنة

 

 حسب الوثيقة املوافق عليها من الجهات الرقابية وبدون مزايا تفضيلية 
(616) 

التأمين  حصة معيدي 

 من املطالبات املدفوعة 

 حسب الوثيقة املوافق عليها من الجهات الرقابية وبدون مزايا تفضيلية 
161 

إيرادات عمولة إعادة 

 التأمين

 حسب الوثيقة املوافق عليها من الجهات الرقابية وبدون مزايا تفضيلية 
53 

 - الجهات الرقابية وبدون مزايا تفضيلية حسب الوثيقة املوافق عليها من  مطالبات متكبدة

 (1,103) بدون مزايا تفضيلية  اتفاقية استشارات

 ي وذلك من خالل الجمعية العامة.  العالقة يتم تجديدها بشكل سنو  ذات الجهات مع *إن املعامالت
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 :  كبار التنفيذيين عن أي مكافآتترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد بيان ألي  (28

    وذلك بسبب النتائج املالية لهذا العام.السنوية من قيمة املكافأة  %45عن  تم التصويت باألغلبية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة على التنازل 

 

 : بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح (29

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

 

   :بيان بقيمة املدفوعات النظامية (30

    م.2020خالل العام سدادها  " بإذن هللاسيتم "م  2019بنهاية العام  تسددإلى أن أية مبالغ لم مع اإلعتبار  العام،والتي تم دفعها في نفس م  2019للعام  على الشركة الجدول التالي بيان بقيمة املدفوعات النظاميةوضح ي

 (الف الرياالت)آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

والتي تم  م2019املدفوعات املستحقة لغاية نهاية عام  نوع املدفوعات

 سدادها

 م2020والتي سيتم سدادها خالل م 2019نهاية عام السداد باملدفوعات املستحقة 

 315 3,767 اإلجتماعيةالتأمينات 

 8,400 8,400 الزكاة والضريبة والدخل

 674 2,147 تكاليف اإلشراف والرقابة ملؤسسة النقد

 1,117 3,607 اتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

 

وافقات على مراجعي (31   :الخارجيين الحسابات م

م والبيانات الربع السنوية وتحديد 2019باختيار مراجعي الحسابات الخارجيين املرشح من قبل لجنة املراجعة، وذلك ملراجعة حسابات الشركة للعام املالي  م13/05/2019تي عقدت بتاريخ وافقت الجمعية العامة ال

 أتعابهم وهم على النحو اآلتي: 

 PKF  املحاسبون املتحالفون  البسام والنمر -

 كوبرز  تر هاوسو برايس و  -
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 .  تغييرمع بيان أسباب التوصية بال ذلك، في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على  (32

 .ترة املعين من أجلهاتقر شركة الصقر للتأمين التعاوني بأن مجلس إدارتها لم يصدر أي توصية بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل إنتهاء الف

 

 

 .ي معلومات متعلقة بهايجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأ السنوية،إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم املالية  (33

 .السنوية في تقرير مراجع الحساباتتقر شركة الصقر للتأمين التعاوني بأنه ال توجد أي تحفظات على القوائم املالية 

 

ركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي، توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الش (34

 عدم األخذ بها.ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب 

 ال تنطبق.

 

 : اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم (35

عدد أسهم الخزينة املحتفظ  

 بها من قبل الشركة

 تفاصيل استخدامها تاريخ االحتفاظ بها قيمتها 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد
 

وأقربائهم( أبلغو  (36 ( من قواعد  45ا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة )وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 

 م  2019وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية  واإلدراج،التسجيل 

 فأكثر تستوجب من املساهمين إبالغ الشركة أو الهيئة بذلك. %5تغييرات في نسب ملكية كبار املساهمين الذين يملكون لم تحدث 
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 :والتأكيدات اإلقرارات (37

 إقرارات:  (أ 

 : الصقر للتأمين التعاوني شركة فيما يلي إقرارات تتقدم فيها 

 م.2019 العام خالل )سواًء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(  قروض أية على تحصل لم تقر الشركة بأنها   •

 .املوظفين ملزايا احتياطيات أي  تنش ئ أو ستثماراتا  أية توظف لم تقر الشركة بأنها   •

 م.2019 املالية السنة خالل مشابهة حقوق  أو إكتتاب حق مذكرات تعاقدية أو مالية أوراق أي  أو للتحويل قابلة دين أدوات أي  منح أو بإصدار تقم  لم تقر الشركة بأنها   •

 حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة. أي  منح أو بإصدار تقم تقر الشركة بأنها لم  •

 .لإلسترداد قابلة دين أدوات أي  إلغاء أو شراء أو بإسترداد تقم  لم تقر الشركة بأنها   •

 

 

 تأكيدات: (ب

 يؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين والجهات األخرى ذات العالقة، وحسب معرفته التامة ومن كافة النواحي املادية ما يلي:  

 .الصحيح بالشكل أعدت الحسابات سجالت أن •

 .بفاعلية وُنفذ سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن •

 .نشاطها مواصلة علىة الشرك قدرة  في يذكر شك أي  يوجد ال أنه •


