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 دارة اإل مجلس رئیس كلمة
  

 ، وبعد طیبة تحیة
 

  للشركة  الحادي عشر    السنوي  التقریر  لكم  أقدم  أن  ،  اإلدارة  مجلسأعضاء    عن  نیابةباألصالة عن نفسي و   یشرفني
تقریر مجلس اإلدارة  ،    للتأمین  الوطنیة للسنة المالیة  والقوائم المالیة المدققة  ،  وتقریر مراجعي الحسابات  ،  متضمناً 

 .واإلیضاحات حول القوائم المالیة،  م2021دیسمبر 31 في المنتھیة 
 

مذكور ھو  السعودي من    رخیصـت  على  الشركة  حصلت  ،   م2011  عام  عناإلدارة    مجلس  رتقری  في  كما  البنك 
   م2010عام  یونیو 26لمزاولة العمل في  المركزي

على ذلك و  إدراج الشركة في سوق األسھم السعودیة   تمم  2011  عام  عناإلدارة    مجلس  تقریر  يورد فكما  عالوةً 
 ملیون لایر سعودي.   100 قدره إجمالي مال رأسب ، م2010 أبریل في"تداول" 

 
 للموافقة على، م 2016 یولیو 31 في عادیةال غیرة یممو الجمعیة الع  الشركة بدعوة مساھمیھا لحضور اجتماع  قامت
الجمعیة العمومیة  التي حصلت علیھا من  موافقة  ال  ناًء علىوبحقوق أولویة.  أسھم    إصدارخالل    من  مالالرأس    زیادة

من خالل إصدار أسھم حقوق    ملیون لایر سعودي  100مبلغ  جمع   2016في شھر سبتمبر    تمّ   ،  للمساھمین  غیر العادیة  
،  حقوق األولویة    بطریقةجدید    عادي   سھم   ) مالیین(عشرة  مالیین    10  الشركة   طرحت،    . وبحسب األنظمة أولویة

 م2016  یولیو  31  في عند إغالق التداول    الواحد  للسھم)  ریاالت(عشرة    ت ریاال  10  قیمةب،  المؤھلین  لمساھمین  ل
ما ال  فی .التي بحوزة المساھمین في تاریخ االستحقاق لكل سھم من أسھم الشركة واحدٍ  بواقع حقٍّ ،  (تاریخ االستحقاق)

  :تضم التي المؤسسین المساھمین مجموعةل مملوكةمن أسھم الشركة   )٪62.5( نسبة تزال
للتأمین  سنِ   شركة ً (  – ك    صة ـبح  ،  بحرینـال  ملكةـبم   جلةـالمس  ،  )SNIC  سعودیةـال  الوطنیة  التأمین شركة    سابقا

ً (  –ساب    بنكو   .٪) 27.5(درھاـق  New(  نیوروكفرزیشرنوج  شركةو   .%) 20(  قدرھا  بحصة  ،  ) األول  البنك  سابقا
Re 5( قدرھا بحصة ، المحدودة وإخوانھ الجفالي  إبراھیم شركةو . ٪)10(قدرھا  بحصة ،) سویسرا% .( 

 
  قطاع   ضمن طلیعة  تنافسي    موقع   تأسیس  فينجحت الوطنیة   ،  التشغیلي  نشاطال  بدء  من     ةسن  عشر أحد    من   أقل بعد  

تأمین   28  بین  من   التأمین   على  - إلى حد كبیر    -   الحصول   في  نجاحھا  من  مستفیدةً .  بالمملكة  عاملة  تأمین    شركة 
تأمین  تجدیدات الشركة"  عمالء    وثائق  مؤسسي  "أحد  السعودیة  الوطنیة  التأمین   ممارسة  عن  توقفتالتي    ،شركة 
   .والمؤسسین اآلخرین من المجموعات التجاریة المرموقة بالمملكة ،م2010 فبرایر في بالمملكة التأمینیة عملیاتھا

 
ملیون    7.600بأرباح بمبلغ  ارنة  مق،  م2021دیسمبر    31كما في  ملیون لایر سعودي    54.637  بلغت خسائر الشركة

تأمین المركبات  على  ضل الضغط  یكما  ،  بانخفاض مداخیل صافي االكتتابمتأثرة بشكل أساسي  م،  2020لایر لعام  
.  وذلك بسبب تنافسیة التسعییر وزیادة المطالبات  مداخیل أقساط التأمین  من   األكبر  ء یشكل الجز  يوالذفي قطاع التأمین  

 رلتخلص من تلك الخسائالعدید من االجراءات التصحیحیة لتحسین أداء االكتتاب والتسعییر  وعلیھ قامت الشركة باتخاذ  
 م.2021ي انخفض عن المتطلبات النظامیة لعام وتحسین ھامسش المالءة المالیة وال

 
  المال رأس    زیادةببتوصیة مجلس اإلدارة    2021سبتمبر    16وتم االعالن في  قامت الشركة بعمل خطة تصحیحیة  

لدعم خطط الشركة التوسعیة وكذلك دعم ھامش المالءة  ملیون لایر  200بمبلغ  أسھم حقوق أولویة إصدارخالل  من 
سركة العربي  على زیادة رأس المال وتعیین  ، والذي تاله إعالن الشركة عن استالم عدم ممانعة البنك المركزي  المالیة 

بحسب المتطلبات  سیتم رفع ھامش المالءة المالیة  زیادة رأس المال. وعلیھ  لعملیة    مستشار ماليالوطني لإلستثمار ك 
 النظامیة.
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وتوّخي الشركة الحذر في تنفیذ المبادرات الخاصة بالخطة    ) COVID – 19(  كرونا  حائجةمن تداعیات   بالرغم
تمكنّت الشركة    الوظائف الرقابیة الداخلیة،، وتكلفة  االستراتیجیة لھا، وتحویل مواردھا للتعامل مع تأثیرات الجائحة

الشركات  ، مما یجعلھا ضمن  لایرملیون    902م لیصل إلى  2021خالل العام  من تحسین إجمالي أقساط التأمین المكتتبة  
بمحفظة تأمینیة مكّونھ (% عن العام المنصرم  15زیادة نسبتھا  المملكة العربیة السعودیة، والذي شّكل  المتوسطة في  

توفیر  بالرغم من عدم  والتأمینات التجاریة األخرى للمتبقي)  تأمین للمتلكات  ك %  19تأمین المركبات و  ك %  50من  
والذي    حیث أن ترخیصھا الصادر عن البنك المركزي ال یشمل التأمین الطبيواسطة الشركة  منتج التأمین الطبي ب

 سوق التأمین بالمملكة. أقساط % من اجمالي 50یشكل 
 
 

العام  كما تخطط الشركة   التحدیثات الالزمة  م  2022في تطبیق خططھا االستراتیجیة  خالل  تقنیة  وعمل  لمنصات 
والتي تعّد من أھم عوامل النجاح   ، وبشكل خاص في الموارد البشریةوالمخططات االستراتیجیة األخرىالمعلومات ، 

وأثرھا السلبي.   خذ بعین االعتبار تأثیرات الجائحةاألو موظف.    248من  زم لفریق الشركة المكّون  الوتوفیر التدریب ال
، واالستمرار في  المبیعات والتدریب الفني وكذلك التدریب اإلداريلتطویر استمرت الشركة في تدریب موظفیھا كما 

رمة  صوالتي أدى إلى محافظة الشركة على نسب التوطین لدیھا خالل األعوام المنالكفاءات الوطنیة  وتطویر  استقطاب  
والذي یتفھم احتیاجات سوق التأمین المحلي  مستفیدة من الخبرات والكفاءات لدى فریقھا اإلداري   %.75بلغت والتي 

التطویر المستمر والتطواالستفادة من خبرات دور االستشارات المتخصصة   إلجراءات    یق األمثلبوالتي ساھم في 
  والمتطلّبات النظامیة.المخاطر وااللتزام باألنظمة  

  
 

  لي و و   ، آل سعود بن عبدالعزیز سلمان لملكا الشریفین الحرمین لخادم متنانيا أن أعرب عن عمیق  أودالمناسبة  بھذه
األمین   سلمان  عھده  بن  محمد  عبدالعزیز  األمیر    عامة   بصفة  السعودي   باالقتصاد    المستمر وارتقائھم    دعمھملبن 

ووزارة التجارة   یھالمال  سوقال  ھیئةوالبنك المركزي السعودي  أتوجھ بالشكر إلى    كما،  بصفة خاصة  التأمین  صناعةبو 
 .وتفانیھم  لدعمھم الموظفین جمیع و  ، عن أعضاء مجلس اإلدارة فضالً  ، والصناعة

 
 ً  لكم التوفیق والسداد  راجیا

 
 

 الدكتور حسین بن سعید عقیل 
 اإلدارة  مجلس رئیس

 م 2022 مارس 13
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 اإلدارة تقریر مجلس 

 ،   الكرام نوالمساھم السادة
 

ً ،    للتأمین  الوطنیة  للشركة  العاشر   السنوي  التقریر أن یقدم للمساھمین الكرام    للتأمینالوطنیة    شركة ال  دارةإ  مجلس  یسر    متضمنا
 واألنظمــة   اللوائــح  حســب  واإلفصاحـات  المالیـة  النتائـج  وأھـمالمستقبلیة    الخطــطوواألنشطة الرئیسیة  نبذة عن أداء األعمال  

،  ً  .المالیة القوائم حول  واإلیضاحات م2021دیسمبر  31 في  المنتھیة المالیة للسنة المدققة المالیة القوائم بــھ ومرفقا
 

ھـ 12/5/1431بتاریخ    ق  /158  رقم  التجارة  وزیر   قرار   بموجب  السعودیة  العربیة  المملكة  في  للتأمین  الوطنیة  الشركة  تأسست
،  المملكة العربیة السعودیة  -ة  جد  -طریق المدینة    -الجفالي عمارةم  ، وعنوانھا الرسمي المسجل ھو  2010أبریل    26الموافق  

 . والخبر الریاض في  انعفر  لھاو
 
ً  ، السعودیة العربیة المملكة في التأمین بأعمال للقیام للشركة الترخیص تم بموجب القرار الملكي  ، لمبادئ التأمین التعاوني  وفقا

)  تداولسوق األسھم السعودیة (في  الشركة ت درجأوم . 2009 أكتوبر  5الموافق  ـھ 21/10/1430/م بتاریخ 53الكریم رقم 
  التأمین  أعمالعلى ترخیص لممارسة  2010یونیو  26الموافق  1/7/1431بتاریخ الشركة حصلت م . 2010یونیو  6 منذ 

، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمین التعاوني السعودي والئحتھ   البنك المركزي السعودي  قبل  من  ،  واالدخار العام وتأمین الحمایة  
سنوات    التنفیذیة ثالثة  لمدة  الترخیص  تجدید  وتم  سنوات،   ثالثة  یونیو  ولمدة  في  انتھت  تجدید  2016أخرى  تم  ثم  ومن  م، 

تاریخ   وحتى  الثانیة  للمرة  الموافق    02/07/1440الترخیص  للمرة  م09/03/2019ھـ  تجدیده  تّم  كما  وحتى  الثالثة  ، 
الموافق    03/07/1443 لمدة    م05/02/2022ھـ  الترخیص  تجدید  وحتى  وتم  سنوات  الموافق  02/07/1446ثالثة  ھـ 
العامة    جتماعا أول    قدعُ ،  م25/01/2025 التأسیسیة  العامة    قدت عُ و  .م2010  أبریل   14في  للشركة  للجمعیة    غیرالجمعیة 

 یونیو  26 فيالجمعیة العامة  عُقدتو ، م2013 مارس 25 فيالجمعیة العامة  عُقدتو ، م2012مایو  12 فيللشركة  عادیةال
الجمعیة   عُقدتو  ،م2016أبریل    26في  الجمعیة العامة    عُقدتو  ،  م2015  یونیو  16  فيالجمعیة العامة    عُقدتو  ،  م2014
الجمعیة العامة    عُقدت و    ،م2017مایو    23 في  الغیر عادیة ً الجمعیة العامة    عُقدتو  ،م2016یولیو    31في  الغیر عادیة  العامة  
 20في العادیة الجمعیة العامة  عُقدتو ، م2019أبریل  25في العادیة الجمعیة العامة  عُقدتو ، م2018مایو  10في العادیة 
العامة  عُقدتوم،  2020فبرایر   التقنیة ،  م2020أبریل    21  العادیة في    الجمعیة  وسائل  مستخدمة  افتراضیاً  تم عقده  والذي 

وسائل التقنیة  افتراضیاً مستخدمة والذي تم عقده م 2021أبریل  11في الغیر عادیة  وكان آخر اجتماع للجمعیة العامةالحدیثة، 
    الحدیثة. 

 
زیادة    عتمادالم  2016یولیو    31  بتاریخالعادیة    غیرالشركة بدعوة مساھمیھا لحضور اجتماع الجمعیة العامة    قامت

  طرحت،  . وبحسب األنظمةولویةاألبواسطة طرح حقوق  ،  ملیون لایر (مائة ملیون لایر)  100  مبلغبرأس مال الشركة  
  تداول  لیغلق ، سجل المساھمین بحسب ،حقوق األولویة طریقةسھم) عادیة جدیدة ب مالیین(عشرة  مالیین  10الشركة 

 زیادة   مبلغ  استالم  تملقد  و   .الواحد  للسھم)  ریاالت(عشرة    لایر  10  قیمةعلى  م  2016  یولیو   31  في  الشركة  أسھم
 م . 2016 سبتمبر في المال رأس

 
 -: الشركة في وحصصھم نوالمساھم

 القانوني  الشكل الحصة المساھم إسم التسلسل 

(شركة التأمین   )م ب  م(ش سنك للتأمین  شركة 1
 لة  مقف بحرینیةمساھمة  شركة % 27.5 الوطنیة السعودیة سابقاً) 

 ذات مسئولیة محدودة    شركة % 20 لالستثمار القابضةشركة الثروات الخاصة  2

 سویسریة مساھمة شركة % 10 نیوروكفیرزیشرونج  شركة 3

 محدودة  مسؤولیة ذات شركة % 5 )1( ابراھیم الجفالي وإخوانھ شركة 4
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 )األفراد(المكتتبون  الجمھور % 37.50 الجمھور  6

  % 100 المجموع  

 
ً   -للتأمین    كسنِ ٪ في شركة  72.5  حصةالجفالي وإخوانھ    براھیمإ  شركة  تملك )1  السعودیة  الوطنیة  التأمین  شركة  سابقا

 .%24.9375تمثل نسبة  للتأمین الوطنیة الشركة  في مصلحتھا مجموع فإنوبالتالي  ،
عن استالمھا خطاب  االلیكتروني  م على موقع تداول  2021دیسمبر    26بتاریخ    الشركة الوطنیة للتأمینأعلنت   )2

(بواسطة البرید االلكتروني) شركة الثروات الخاصة القابضة و المتضمن افادتھم باتفاقیتھم مع البنك السعودي  
سھم,    4,000,000البریطاني بشراء كامل حصة البنك السعودي البریطاني بالشركة الوطنیة للتأمین والبالغة  

بتاریخ  20بما نسبتھ   للتأمین  الوطنیة  الشركة  لایر    80,000,000بقیمة  م  23/12/2021% من رأس مال 
 سعودي.

 
 یة مستقبلالخطط أداء األعمال وال .1

 
 األنشطة الرئیسیة  1.1
 

  دخار واال والحمایة العام التأمین مالأع بممارسة ترخیص  علىمؤسسة النقد العربي السعودي ،  من ، الشركة حصلت
منتجاتھا التأمینیة  عدد تبلغوم. 02/01/2025 الموافق ھـ 02/07/1446 تاریخ حتى  السعودیة العربیة  المملكة في

  منتج تأمیني  41المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 
 

 : م2021 دیسمبر  31وحتى  السعودي العربي النقد  مؤسسة قبل من علیھا الموافق الشركة منتجات بجمیع قائمة یلي فیما
 

 المنتج إسم  المنتج إسم 
 وثیقة تأمین أخطار التركیب  21 وثیقة تأمین شاملة للسیارات التجاریة  1
 وثیقة تأمین األجھزة اإللكترونیة 22 وثیقة تأمین شاملة للسیارات الخاصة  2
 وثیقة تأمین ضد تلف المخزون 23 وثیقة تأمین السیارات لمسؤولیة الطرف الثالث 3
 وثیقة تأمین عطل اآلالت والماكینات 24 وثیقة تأمین تجار السیارات (أخطار خارجیة)  4
 وثیقة تأمین أخطار المقاولین 25 وثیقة التأمین على الحیاة (مجموعات)  5
 وثیقة تأمین المسؤولیة المھنیة 26 الوثیقة المصرفیة الشاملة 6
 وثیقة تأمین المسؤولیة المھنیة (للمھندسین المعماریین) 27 تأمین حوادث السفروثیقة  7
 وثیقة تأمین المعدات وأجھزة المقاوالت 28 وثیقة تأمین المسؤولیة المھنیة (األخطاء الطبیة)  8
 وثیقة تأمین توقف وانقطاع العمل التجاري 29 وثیقة تأمین المساكن الشاملة 9

تأمین خسارة األرباح بسبب تعطل اآلالت  وثیقة  10
 والماكینات 

 وثیقة تأمین الممتلكات (كل األخطار) 30

 وثیقة تأمین جمیع األخطار 31 وثیقة تأمین الحریق  11
 وثیقة تأمین المسؤولیة المدنیة  32 وثیقة الضمان الممتد  12
 الشخصیة (مجموعات) وثیقة تأمین الحوادث  33 وثیقة تأمین ضد مخاطر اإلرھاب 13
 وثیقة تأمین األموال 34 وثیقة تأمین الحوادث الشخصیة (أفراد)  14
 وثیقة التأمین على الحیاة (أفراد) 35 وثیقة التأمین ضد السرقة  15
 وثیقة تأمین النقل البري (مخاطر الطریق) 36 وثیقة تأمین النقل البري (كل االخطار)  16
 شحنات متعددة  -وثیقة تأمین الشحن البحري  37 البحري (لشحنة واحدة) وثیقة تأمین الشحن  17
 وثیقة التأمین ضد خیانة االمانة 38 وثیقة تأمین اجسام السفن 18
 وثیقة تأمین ضد كسر الزجاج 39 وثیقة تأمین إصابات العمال  19
 المدراء والمسؤولینوثیقة التأمین على مسؤولیة  40 وثیقة تأمین مسؤولیة الطیران  20
41 
 

 وثیقة التأمین الشامل إللغاء الفعالیات 
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 الخطط المستقبلیة  2.1
 

 .في جمیع التخصصات الرئیسیة ، الكوادر المھنیة وتدریب  وتوظیف ،  على المحافظة 1.2.1

 . المخاطر من  متوازنة محفظة على المحافظة 2.2.1

   .% 90إلى  تصل بنسبة لوثائقل تجدید معدالت  على المحافظة 3.2.1

 . العمالء وخدمات المطالبات إدارة خالل  من ، للعمالءالبیع  بعد مال متمیزةخدمات  توفیر   4.2.1
 

 . بالشركة المبیعات فریق تطویر  5.2.1
 

  تطبیقاتأحدث    بإستخدام   والرقمیةالخدمات التأمینیة لعمالء الشركة وتقدیم أفضل الحلول التقنیة    توفیر   6.2.1
  .ةاآللی المعلومات وتقنیات

 
 .النظامیة والمتطلبات اللوائح بكافة لتزاماال  7.2.1

 
العمالء    المحافظة  8.2.1 لكافة  الخسارة  لمعدالت  المستمرة  المراجعة  من خالل  مربحة  محفظة   واتخاذ على 

 . المناسب  اإلجراء
 .األلیكترونیة التطبیقات خالل والمبیعاتفي تأمینات األفراد  التوسع 9.2.1

 
 . والمحافظة على بیئة عمل آمنیة لجمیع أصحاب المصالحاتباع التعلیمات الخاصة بالتباعد االجتماعي  10.2.1

 
 

 
 " الموجودات والمطلوباتبیان نتائج األعمال "  3.1

 
 

 .م2021دیسمبر  31 المنتھیة فيسنة المالیة للللشركة مالیة األحداث الفیما یلي ملخص ألبرز 
 
 

 قائمة الدخل المختصرة  1.3.1
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 : م  2021دیسمبر  31المنتھیة في للسنة المالیة قائمة الدخل المختصرة 
 
 

السنة المالیة المنتھیة  البیان
 31/12/2021في 

السنة المالیة المنتھیة 
 31/12/2020في 

السنة المالیة المنتھیة 
 31/12/2019في 

السنة المالیة المنتھیة 
 31/12/2018في 

السنة المالیة المنتھیة 
 31/12/2017في 

 "000 " 
 ألف لایر

"000 " 
 ألف لایر

"000 " 
 ألف لایر

"000 " 
 ألف لایر

"000 " 
 ألف لایر

      اإلیرادات
   أقساط إجمالي
 المكتتبة التأمین

902,100 785,881 735,044 712,324 578,701 

 أقساط صافي
 المكتتبة التأمین

522,770 462,980 415,706 420,669 301,324 

أقساط  صافي
 التأمین المكتسبة  

503,548 417,662 410,078 373,063 294,244 

 77,409 72,924 76,039 55,516 49,187 مكتسبة  عموالت
 364 406 319 190 432 أخرى إیرادات
 372,017 446,393 486,436 473,368 553,167 اإلیرادات  مجموع

      
 التكلفة

 والمصاریف
     

  المطالبات صافي
 المتكبدة 

386,060 263,985 316,100 247,566 190,558 

اقتناء  تكالیف
 وثائق التأمین 

66,977 60,576 65,015 65,318 69,288 

 - 23,516 ) 10,855( 1,565 ) 643( احتیاطیات فنیة  
مصاریف اكتتاب 

 أخرى
27,574 10,978 2,375 - - 

عملیات   مصاریف
 أخرى

123,673 118,572 87,146 87,207 62,408 

 التكالیف مجموع
 والمصاریف

603,641 455,676 460,141 423,607 322,254 

(العجز)  الفائض
 قبل التخصیص 

)50,474 ( 17,692 26,295 22,786 49,763 

 ) 5,055( ) 2,353( ) 2,512( ) 2,468( - حملة الوثائق حصة
وضریبة الزكاة 
 الدخل 

)4,002 ( )7,386 ( )5,345 ( )6,873 ( )6,914 ( 

ربح  صافي
 للسنة(خسارة) 

 الفترة/  المالیة

)54,476 ( 7,838 18,438 13,560 37,794 

 - ) 1,364( ) 927( ) 238( ) 161( خسائر االكتواریة 
ربح   إجمالي

شاملة  (خسارة) 
/   المالیة للسنة
 الفترة 

)54,637 ( 7,600 17,511 12,196 37,794 
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  (GWP)إجمالي األقساط  2.3.1
 

  ملیون لایر  785,881(مقارنة بمبلغ   ،  ملیون لایر    902,100  مبلغ  م  2021بلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة للشركة لعام  
والتأمین والمركبات  الزیادة بشكل أساسي إلى الزیادة في أقساط تأمین  سبب    رجعیو  %.15  بنسبةبزیادة  )  م2020في عام  
فیما   ملیون لایر 130,751بواقع ازداد ي الذو مین الحوادث الشخصیةأالمدنیة  وتالمسؤولیة والھندسي و الممتلكات والبحري 

 . ملیون لایر14,532بواقع  على الحیاة نخفضت أقساط التأمین الخاصة بتأمین ا
 

 ) NWPصافي األقساط المكتسبة ( 3.3.1
 

  ، قساط التأمین غیر المكتسبةحتیاطیات أاالمدفوعة لمعیدي التأمین ون  أقساط إعادة التأمیبعد خصم  ،  بلغ صافي أقساط التأمین  
  ملیون لایر   417,662مبلغ  (مقارنة ب،    م2021دیسمبر    31المنتھیة في    اً عشر شھر ثني  ا ملیون لایر لفترة   503,548مبلغ  
الزیادة  ھذه    رجعتو %.  21  بنسبةي صافي األقساط المكتسبة  بزیادة ف  ،  )م2020دیسمبر    31المنتھیة في    المماثلةالفترة  عن  
لوصول نسبة االحتفاظ بتأمین    ملیون لایر  69,349والتي زادت بواقع    المركباتأقساط تأمین  صافي  في    زیادة الإلى   نظراً 

 م.2021یولیو  1اعتباراً من الشركة.% لدى 100المركبات إلى 
 

 صافي العموالت المتحصلة 4.3.1
 

المنتھیة   المالیة  السنة 
 م31/12/2021في 

المنتھیة  المالیة  السنة 
 م31/12/2020في 

السنة المالیة المنتھیة في  
31/12/2019 

السنة المالیة المنتھیة في  
 م 31/12/2018

السنة المالیة المنتھیة في  
 م 31/12/2017

 " ألف لایر 000" " ألف لایر 000" " ألف لایر 000" " ألف لایر 000" " ألف لایر 000"
 77,409 72,924 76,039 55,516 49,187 عموالت مكتسبة  

ا   قتناء تكالیف 
 وثائق التأمین 

)66,977 ( )60,576 ( )65,015 ( )65,318 ( )69,288 ( 

 8,121 7,606 11,024 ) 5,060( ) 17,790( المجموع
 

اانخفض   للشركة  صافي  المستحقة  ھذیو،  الماضیة  السنةعن    %252بنسبة  لعموالت    فياالنخفاض  إلى  االنخفاض    ارجع 
ارتفعت فیما  ملیون لایر    10,906بواقع      والتأمین الھندسيالتأمین البحري  على الحیاة وتأمین المركبات والتأمین  عموالت  

 . ملیون لایر 4,577بواقع  وتأمین المسؤولیة عن الحوادثضمان الممتدوالمتلكات تأمین المستحقة عن العموالت الم
 

 صافي المطالبات المتكبدة  5.3.1
 

السنة   المتكبدة خالل  المطالبات  واالحتیاطیات  ،  بلغ صافي  التأمین  إعادة  مقابل  ملیون لایر  390,960بعد خصم حصة   ، 
صافي  في  الزیادة  إلى  الزیادة  الماضیة ویعود سبب  عن الفترة    ٪48  بنسبةبزیادة    ،م  2020في عام  ملیون لایر    263,985

 . ملیون لایر 126,975بمبلغ  بات المتكبدة لتأمین المركباتلالمطا
 

 فنیة إحتیاطیات  6.3.1
 

احتسابھا بواسطة الخبیر األكتواري  تم  یوالتي  عجز األقساط  احتیاطیات  إطالق واسترجاع  ھذه االحتیاطیات بشكل رئیسي  تعكس  
 الخارجي. 

 
 مصاریف عمومیة وإداریة (حاملي الوثائق)صافي  7.3.1
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 المصاریف العمومیة واالدرایة لحاملي الوثائق كالتالي: بلغت صافي 
 

 م 2021للعام  
 " ألف لایر 000"

 م 2020للعام 
 " ألف لایر 000"

 نسبة التغیّر %

المشكوك  مخصصات للدیون 
 في تحصیلھا

4,996 10,398 -52 % 

 % 4.6 119,453 124,933 مصاریف عامة و إداریة  
 % 91.5- ) 7,179( ) 609( إیرادات أخرى

 % 37.7 ) 4,100( ) 5,647( ایرادات إستثمارات  
 % 4 118,572 123,673 االجمالي 

 
  90الدیون المشكوك في تحصیلھا ألكثر من فترة انخفاض المشكوك في تحصیلھا بسبب  الدیونفي مخصصات االنخفاض  كان )أ

 . ملیون لایر  9,571وشطب الدیون بمبلغ  ملیون لایر 23,370بمبلغ یوم 
الرواتب والمزایا بمبلغ  ملیون لایر وتعود الزیادة إلى الزیادة في    5,480بمبلغ    المصاریف العامة واإلداریة  زادت   )ب

 ملیون لایر.  2,528بمبلغ ملیون لایر والزیادة في مصاریف تقنیة المعلومات  2,745
 لایر ملیون 1,2بمبلغ  مقارنة ،م2021للعام  لایر یونمل 0,4 مبلغب الحدودیة، منافذ اتفاقیة من فائض األخرى اإلیرادات تتضمن )ت

الشركة من تأمین    وحصة  ،م2020للعام    لایر   ملیون  3,7  بمبلغ  مقارنةم 2021للعام    أرباح   عموالت  وجود  عدمو.  م2020للعام  
   م.2020 للعام لایر ملیون 2,2 بمبلغ مقارنةملیون لایر   0,2بلغت  والتيالحج والعمرة 

 
   الفائض / (العجز) من عملیات التأمین 8.3.1

في عام ملیون لایر   24,684 قدرهبفائض  مقارنة  ،ملیون لایر )44,970(قدره عجز وجود ، م2021لعام تظھرالنتائج الفنیة 
  .م2020

 
 

 إجمالي الدخل (الخسارة) للسنة المالیة / الفترة 9.3.1
ملیون    ) 54,637( بمبلغ  خسائر  خصم الزكاة والضریبة    بعد،  م2021  دیسمبر   31شھراً للسنة المنتھیة في    12  تظھر نتائج مدة

 .  م2020 دیسمبر  31 ملیون لایر للسنة المنتھیة في 7,600 لایر ، مقارنة بأرباح بلغت
 
 

لذلك لم تقدم تفسیرات بشأن أي  ،  م  2021  دیسمبر   31  إلى م    2021  ینایر   1  لم تعلن الشركة أي توقعات خالل الفترة من 
 .ن الفترة المذكورةانحرافات ع

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص قائمة الموجودات والمطلوبات 
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 31 الرصید كما في البیان
 م2021دیسمبر 

 31 الرصید كما في
 م2020دیسمبر 

 31 الرصید كما في
 م2019دیسمبر 

 31 الرصید كما في
 م2018دیسمبر 

 31 الرصید كما في
 م2017دیسمبر 

 "000 " 
 لف لایرأ

"000 " 
 لف لایرأ

"000 " 
 لف لایرأ

"000 " 
 لف لایرأ

"000 " 
 لف لایرأ

      الموجودات 
,060324 354,707 80,733 42,130 یعادلھ  وما النقد  269,559 

 - - - 242,250 191,369 دائع بنكیة و
 112,518 192,465 153,813 194,538 249,526 مدینة تأمین أقساط صافي
  أقساط  من التأمین معیدي حصة

 المكتسبة  غیر التأمین
173,197 129,371 104,944 104,039 109,585 

  من التأمین معیدي حصة
 لقائمة  ا المطالبات

280,924 559,837 531,601 159,448 33,854 

  من التأمین معیدي حصة
الواقعة وغیر مبلغ  المطالبات

 عنھا

30,637 2,8635  7,0915  8,8807  87,152 

 28,047 24,279 23,771 32,299 38,790 مؤجلة تأمین وثائق تكالیف
 2,892 13,240 139,910 44,039 39,155 التأمین   معیدي من المطلوب
  وموجودات مقدمة مدفوعات

 أخرى
38,493 19,893 18,780 21,629 27,138 

 105,154 106,927 112,568 166,952 179,882 استثمارات
 1,847 9,976 11,268 12,371 17,403 ممتلكات ومعدات 

 - 20,211 35,963 38,113 44,139 موجودات غیر ملموسة 
 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ودائع نظامیة

 487 848 1,275 1,469 1,592 مدخوالت ودائع نظامیة  
 798,233 1,076,002 1,565,691 1,594,728 1,347,237 الموجودات  مجموع 

      المطلوبات 
 211,294 253,354 259,887 329,632 392,680 مكتسبة  غیر تأمین أقساط

,263244 610,423 641,948 373,698 قائمة مطالبات  80,299 
 128,894 114,013 102,179 101,491 76,046 مطالبات واقعة وغیر مبلغ عنھا

,38630 29,200 إعادة تأمین غیر مكتسبة   عمولة  25,328 29,443 31,204 
 3,597 27,113 16,258 17,823 17,180  فني احتیاطي

  التأمین لمعیدي مستحقة مبالغ
 والوسطاء والوكالء

 ثالث  ومدیرطرف

139,654 105,695 76,899 68,418 45,377 

 12,910 29,938 153,385 22,681 29,961  تأمینوثائق  لحملة مستحقات
 ومطلوبات مستحقة مصاریف

 أخرى
72,158 68,699 53,422 56,663 39,382 

توزیع الفائض مدفوعات 
 التأمیني 

- 2,468 2,512 5,069 12,225 

 7,205 7,305 5,853 6,604 3,873 زكاة وضریبة دخل مستحقة 
 487 848 1,275 1,469 1,592 مدخوالت ودائع نظامیة  

 572,874 836,427 1,307,421 1,328,896 1,136,042   المطلوبات مجموع 
      المساھمین مطلوبات

 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 المال  رأس حصة
 6,012 10,099 13,787 15,354 15,354 نظامي  احتیاطي

)4,159( مبقاه   ارباح /متراكمة  خسائر  50,478 44,483 29,476 19,347 
 225,359 239,575 258,270 265,832 211,195 المساھمین مطلوباتاجمالي 

ومطلوبات  اجمال المطلوبات 
 المساھمین

,2371,347  1,594,728 1,565,691 1,076,002 798,233 
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   موجودات 10.3.1

  م 2021  دیسمبر   31  في  لایر  ملیون  1,347  إلى  م2020  دیسمبر  31  في  لایر  ملیون  1,595  من    موجوداتال  إجماليانخفض  
% عن العام 48ملیون لایر وبنسبة    38ما في حكمھ بواقع  انخفاض النقد و  إلى  االنخفاض    ھذا  یعودو،  ٪16  قدرھا  بنسبة  ،

ضت ححصة معیدي  وانخف% عن العام المنصرم،  21وبنسبة  ملیون لایر    51بمبلغ  ت الودائع البنكیة  المنصرم، كما انخفض
صافي أقساط    ارتفععالوة على ما سبق قد  م،  2020% عن العام  49وبنسبة    ملیون لایر  301المطالبات القائمة بمبلغ  التأمین في  
وازدادت حصة معیدي التأمین في االقساط التأمینیة  % عن العام الماضي،  28  زیادة    بنسبةوملیون    55ینة بمبلغ  التأمین المد

  والموجوداتالمدفوعات المقدمة  تفعت قیمة  وار م،  2020% عن العام  34ملیون لایر وبنسبة زیادة    44الغیر مستحقة بمبلغ  
%  8ادة  ملیون لایر وبزی  13كما زادت االستثمارات بمبلغ  % عن العام المنصرم،  94ملیون لایر وبنسبة    18بمبلغ    األخرى

 عن العام الماضي. 

   مطلوبات  11.3.1

  ، م2021 دیسمبر 31  في لایر ملیون 1,136 إلى  ، م2020  دیسمبر 31  في لایر ملیون   1,329من مطلوبات ال إجماليانخفض 
التأمینیة الغیر مقابل الزیادة في األقساط    ملیون  294بواقع    لقائمة  المطالبات اانخفاض   إلى    االنخفاض    ھذا  عودوی.  ٪15  بنسبةو

شركات إدارة مطالبات الطرف  , الوكالء، الوسطاء، و المستحقات لمعیدي التأمین، واالرتفاع في  ملیون لایر  63المستحقة بمبلغ  
 ملیون لایر. 34الثالث بواقع 

 المساھمین موجودات 12.3.1

  دیسمیر 31  في لایر ملیون 211 مبلغ إلى  ، م2020  دیسمبر  31  في لایر ملیون 266 مبلغ من  المساھمین موجودات انخفضت
 ملیون لایر.  54,637م بمبلغ 2021خسائر للعام  ال يصاف إلى  االنخفاض ا ھذ رجعیو ،  م2021

 التحلیالت الجغرافیة    4.1

 : على النحو التاليالشركة الجغرافي في المملكة العربیة السعودیة  تواجد یظھر 
 

 فاكس ھاتف  العنوان  الموقع 
الرئیسي     –المركز 

 ةجد
  –طریق المدینة المنورة الفرعي  8530

 23325جده  – 4وحدة رقم  –األندلس 
– 4321 

طریق   ، الجفالي عمارةعنوان بریدي 
  المدینة

   21432جده  5832ص ب 
 المملكة العربیة السعودیة

6606200-012 6674530-012 

 طریق المدینة  ،الجفالي عمارة ة جدفرع 
المملكة   21432جده  5832ص ب 

 العربیة السعودیة

6606200-012 6674530-012 

  األمم مركز  الثالث الدور  303 مكتب فرع الریاض 
الریاض   86ص ب   - التجاري
 المملكة العربیة السعودیة 11411

4778035-011 
4778613-011 

4772290-011 

البرج رقم   9 الدور ،األعمال بوابة عمارة الخبر فرع
  -الملك فیصل بن عبدالعزیز  طریق 1

8825357-013 8826992-013 
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   31952 الخبر  1933ص ب  الخبر 
 المملكة العربیة السعودیة 

 
 كما یلي: بحسب النوع والمكان م2021دیسمبر  31 للسنة المالیة المنتھیة فيإنتاج الشركة 

 
 
 المجموع الخبر الریاض ة جد  نوع التأمین

 % م 2021 م 2020 % م 2021 م 2020 % م 2021 م 2020 % م 2021 م 2020 
 5 43,380 41,476 ) 18( 2,261 2,760 50 7,063 4,704 0 34,056 34,013 شحن البضائع 

 130 4,020 1,746 - - - - - 914 383 4,020 832 بحري  
133,42 91,619 ممتلكات 

9 
46 24,307 26,28

4 
8 7,356 8,148 11 123,283 167,86

1 
36 

85,86 67,715 8 326,668 303,660  سیارات
1 

27 56,450 38,588 )32 ( 427,826 451,117 5 

24,16 19,010 43 48,575 34,044 ھندسي
7 

27 5,956 23,94
5 

302 59,011 96,687 64 

ولیة  ؤالمس
 والحوادث 

36,864 46,273 26 6,849 15,44
8 

126 2,427 4,906 102 46,140 66,626 44 

التأمین على 
 الحیاة 

27,566 35,990 31 23,490 2,565 )89 ( 9,434 7,403 )22 ( 60,490 45,958 )24 ( 

الحوادث 
 الشخصیة 

2,615 2,639 1 - - - 52 38 )26 ( 2,667 2,678 0 

 2 23,773 23,243 - - - - - - 2 23,773 23,243   الضمان الممتد 
161,38 146,989 18 655,424 554,458 المجموع

7 
10 84,435 85,289 1 785,881 902,100 15 

 
 

داخل  عملھا من ناتجة  ھایراداتإ جیمعو ، السعودیةشركات تابعة تعمل داخل أو خارج المملكة العربیة ي أى الشركة ال یوجد لد
 المملكة العربیة السعودیة.

 
 
 س التقاریرا أس   .15
 
 ُ ً   تدَّ عِ أ ذات  والمعاییر األخرى  المعتمدة بالمملكة العربیة السعودیة  و "  IFRSلمعاییر التقاریر المالیة الدولیة "   البیانات المالیة وفقا

بمعاییر التقاریر المالیة ) والمشار إلیھا  SOCPA(  بالمملكةالقانونیین  من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین    والمعتمدة.  الصلة
 المعتمدة بالمملكة.  الدولیة 

 
الھامة  تم شرح   المحاسبیة  المالیة والسیاسات  البیانات  أكثر تفصیال  أساس عرض  من  )  3و ()  2(في اإلیضاح رقم  بطریقة 

 المالیة. القوائماإلیضاحات على 
 
 

 سیاسة توزیع األرباح  6.1
 

أي   أن بأي ضمان    كما أنھا ال تقدم ،    لمساھمین في السنوات األولى بعد تأسیسھا ن تدفع أرباحاً على أسھم اأالشركة  ال تتوقع  
 أي ضمان في ما یخص المبلغ الذي سیدفع في أي عام.  تقدم ال و،  بعدفیما تدفع سوف أرباح 

 
 ً حملة ى  لعوزع  سوف ت٪ من صافي الفائض من عملیات حملة الوثائق  10فإن  ،    للشركةالنظام األساسي  من    44للمادة    وفقا

المتبقیة من  ٪  90یتم ترحیل الـ  س و  ،  ، إما مباشرة أو عن طریق تخفیض في أقساط التأمین الخاصة بھم للسنة التالیة  الوثائق
 . مساھمینلدخل صافي الفائض إلى قائمة 
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النظام  من    45المادة  الواردة في  مع مراعاة القیود التالیة  ،  لمساھمین من األرباح الصافیة  لمن وقت آلخر، سوف یتم دفع أرباح  

مؤسسة النقد العربي  من    ةلنظام مراقبة شركات التأمین التعاوني الصادر من الالئحة التنفیذیة    70، والمادة  األساسي للشركة  
 :السعودي

 
 . المطلوبة كاة وضریبة الدخل لز ل یجنب مخصص. 1
 
 یجوز للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا و. النظامي٪ في المائة من صافي األرباح لتكوین االحتیاطي 20 یجنب. 2
 .من رأس المال المدفوع %100إلى حتیاطي اال عندما یصل التجنیب 

 
العادیة3 العامة  للجمعیة  المجلس   . یجوز  بناء على توصیة من  لتكوین األرباح  نسبة معینة من    تجنیب،    ،  السنویة الصافیة 
 التي تحددھا الجمعیة العامة.ألغراض للغرض محدد أو ات إضافیة حتیاطیا

 
 من رأس المال المدفوع. % 5بمبلغ ال یقل عن ، كدفعة أولى   على المساھمین رصیدال عیتوز . یتم 4
 
 إلى حساب األرباح المستبقاة.  یحول. یوزع الرصید المتبقي على المساھمین كحصة في األرباح أو 5
 
ً  أعاله 4من األرباح السنویة المحددة في الفقرة   تخصم ، توزیع أرباح دوریةب . یجوز للمجلس أن یصدر قراراً 6 للقواعد  ، وفقا

 واألنظمة الصادرة من قبل السلطات المختصة. 
 

،  ، والمناخ االقتصادي العام  ، وحالة األسواق المالي اوضعھو،   على أرباح الشركة اً عتمدكون متوزیع أرباح یعالن عن إأي 
متطلبات رأس  و  ، والنقدیة  ستثمار اال  عادةحتیاجات إوااالستثماریة  ل الشركة من الفرص  في ذلك تحلی، بما    وغیرھا من العوامل

 القانونیة والتنظیمیة.عتبارات ال ا، وغیرھا من  ، وفرص األعمال المال
 

 األرباح.   لتوزیع قرارات أو توصیات أي" عن CMA"  مالسوق الھیئة  على الفور بإبالغ الشركة تقوم
ً ،  اإلدارة    مجلسالمحدد بواسطة    والوقت  في المكان  على المساھمینالمقترحة    األرباحیتم توزیع   للتعلیمات الصادرة عن    وفقا

 .السعودي للبنك المركزيبالموافقة الخطیة  ومرھونة،  التجارة والصناعة وزارة
 
 

 بحسب النظام األساسي للشركة حقوق المساھمین  7.1
 
 

وحضور الجمعیات   ،  الشركة عند تصفیتھاللشركة یحق للمساھمین الحصول على نصیب من موجودات  بحسب النظام األساسي  
على    ةالمسؤولیورفع دعوى    ،  اإلدارة  ومراقبة أعمال مجلس  ،  والتصرف في األسھم  ،  والتصویت على قراراتھا،  العامة  
 بما ال یضر بمصالح الشركة وال یتعارض مع األنظمة.، ستفسار وطلب المعلومات وحق اال ، ءهأعضا

 
 وأدوات الدین كتتاب الاوخیارات وحقوق  أسھم 2

 
 

 كبار المسؤولینن قبل أشخاص (عدا مدراء المصدرومالمملوكة في فئة أسھم التصویت  المصلحة 1.2
 :وأزواجھم وأطفالھم القصر) التنفیذیین
  فئة أسھم التصویت في الشركة. من ٪ 5في أكثر من  فردٍ  ي شخٍص مصلحة ألال یوجد 

 
  وخیارات وحقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المسؤولین التنفیذیین وأزواجھم وأوالدھم  مصلحة 2.2

 : في حصة أو أدوات الدین القصر 
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ھم الملكیة عدد أس سم العضو إ
 فترةعند بدایة ال

 31 في الملكیة  أسھم عدد
 نسبة التغییر  التغییر  م2021 دیسمبر

 - ال یوجد  12,000 12,000 تنفیذي)(غیر  حسین بن سعید عقیل
 - - - )1مالحظة ( (غیر تنفیذي)  بیرند ألویز كوھن

 - - - )2مالحظة ( (غیر تنفیذي)  أمین موسى العفیفي
  4,000 فیصل بن محمد شراره (غیر تنفیذي) 

 )3مالحظة (
 - ال یوجد  4,000

 - - - )4مالحظة ( - (غیر تنفیذي) سورین نیكوالیزین
 - ال یوجد  10 10 محمد رشید رضوان (غیر تنفیذي مستقل)نضال 

 - - - - راكان عامر الھوشان (غیر تنفیذي مستقل) 
 - - - - ھیثم فاروق أخضر (غیر تنفیذي مستقل) 

 - - - - رائد سلمان ساتر (غیر تنفیذي مستقل) 
 - - - - ( غیر تنفیذي) طاھر محمد الدباغ 

رئیس  -عضو تنفیذي ھیثم بن حبیب البكري (
 تنفیذي) 

1,500  
 )5مالحظة (

1,500 - - 

 
 

 مالحظات: 
 

 . السویسریة نیوروكفرزیشرونج شركة عن  ممثالً  )1(
 
 . وإخوانھ الجفالي إبراھیم شركة عن  ممثالً  )2(

 
 . البحرینیة للتأمین سنك شركة  عن ممثالً  )3(
 
م وتم االعالن على  2021أبریل  13استقال األستاذ سورین نیكوالجیسن من عضویة المجلس إعتباراً من تاریخ ) 4(

 م. 2021أبریل  12بتاریخ  بھذا الخصوصموقع تداول 
 
وتم استالم عدم ممانعة البنك المركزي  عضو منتدب  –تم تعیین األستاذ ھیثم البكري كعضو مجلس إدارة تنفیذي ) 5(

وسیتم عرض التعیین  م  2021أكتوبر    7م وتم االعالن بھذا الخصوص على موقع تداول في  2021أكتوبر    6في  
  على التعیین. موافقة النھائیةحصول على العلى الجمعیة العامة لمساھمي الشركة في أول اجتماع قادم لل 

 
أي  القصر  الدھمو أوأأزواجھم أو  أحد من كبار المسؤولین التنفیذیینیملك ال "ستثاء ما ورد في الجدول السابق با

 .  " مصلحة في أسھم الشركة
 . "أي أدوات دینالشركة الوطنیة للتأمین تصدر لم "
 

 
 ألوراق المالیةاسترداد ا  /صدار إ،  قتراضالا  3.2

 
  ، أو، أو تعھدات    خیارات، أو    االستردادأو    للتحویلأدوات دین قابلة  لم تصدر أي  و،    الشركة أي أمواللم تقترض  

أي أدوات دین  أنھا لم تقم بإعادة سداد أي قرض ولم تقم باستبدال أو تحویل أي حقوق أخرى ذات طبیعة مماثلة. كما 
أدوات دین مستحقة للسداد أو التحویل كما في نھایة    ، وال توجد أي قروض أو الفترة  قابلة للتحویل أو االسترداد خالل  

 الفترة.
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 ذات العالقة  )األطرافالجھات ( مع معامالت ال 3
 

 العالقة ھي كما یلي:  ويذالمعامالت الھامة مع األطراف 
  

 م 2021 ت طبیعة التعامال الطرف ذو العالقة
 

 م 2020
 

 لایر ألف"  000" لایر ألف"  000"  
ذات مكافأت ومصروفات  اإلدارةأعضاء مجلس 

  عالقة
1,712 1,450 

    
    
مكافأت ومصروفات ذات  بار موظفي اإلدارةك

 عالقة
 

10,487 10,538 

 قروض وسلف 
 قروض وسلف مقدّمھ

  ة نھایة خدمة مدفوعةمكافأ

530 
- 

932 

506 
652 

- 
 

مساھمون وجھات ذات  
 عالقة (مساھمة مشتركة)     

 أقساط تأمین مكتتبة
عموالت أقساط تأمین اختیاریة  

 مستلمة
                                     

3,705 
37 
 

2,437 
295 

 

 10,513 11,401 مطالبات مدفوعة                                 
 2,650 1,801                    اختیاریة تأمین أقساط 
  

    مطالبات مدفوعة 
 

11,401 
 

10,513 
مطالبات تأمین اختیاریة   

   محصلة
 

                         مدفوعة أقساط تأمین أختیاریة 

237 
 

1,519 
 

295 
 

1,801 

                                    5,055                        5,395     مصروفات متكبده
 2,678                    925     وفوائد عموالت بنكیةدخل  

 -    46,853    أقساط تأمین مكتتبة 
 36,750     -    للمساھمین  منشأت 

 سیطرة وتأثیر علیھا
 

 1,136    1,180    بات مدفوعة لمطا
 617    1,906    مصروفات متكبده 

 
 -    1,785   رأسمال متكبدةمصروفات 

 
م.  2021دیسمبر  31قبل ببیع أسھمھ بالشركة لمستثمر آخر % من أسھم الشركة، 20كبار المساھمین والذي یملك قام أحد 

  السابق المساھممع م 2021دیسمبر  31السابقة تم تصنیف التعامالت و ،كطرف ذو عالقةولم یتم تصنییف التعامالت معھ 
   م.2021وتم االفصاح عنھا حتى نھایة عام 
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 بھا  مصلحة مادیةألعضاء مجلس اإلدارة الجدول التالي یلخص العقود التي 
 

# 
إسم عضو مجلس   العالقة يإسم الطرف ذ

 مدة العالقة  طبیعة العالقة  اإلدارة
القیمة المالیة  

"  000للعالقة "
 لایرألف 

   السید / أمین العفیفي وإخوانھبراھیم الجفالي إشركة  1
   السید / فیصل شراره

عقد إیجار المركز الرئیسي  
(متضمن الضریبة  للشركة 

 المضافة)

عام  سنوي
 م 2021

3,966 

خوانھ  إبراھیم الجفالي وإشركة  2
 (ألنظمة المعلومات)

   السید / أمین العفیفي
 السید / فیصل شراره 

تفاقیة خدمات وصیانة اعقد "
(متضمن   الحاسب اآللي"

 الضریبة المضافة)

عام سنوي 
 م 2021

1,429 

 سنك للتأمین (شركة  شركة 3
  التأمین الوطنیة السعودیة

 سابقاً)

   السید / أمین العفیفي
 السید / فیصل شراره 

 ختیاريا إعادة تأمین أقساط  ) 1
 عموالت إعادة تأمین اختیاري) 2
 مطالبات تأمین اختیاري محصلة) 3

 1,519 2021عام نوي س
37 

273 
 أقساط تأمین )1 أمین العفیفي السید /   شركة اإلسمنت السعودي 4

 
 )مطالبات مدفوعة 2

سنوي عام 
 م 2021

4,462 
 

2,455 
 

  طاھر محمد الدباغد/ یالس مجموعة الناغي شركة  5
 

 أقساط تأمین )1
 
 )مطالبات مدفوعة 2

عام  سنوي
 م 2021

6,225 
 

8,014 
 
أي من أعضاء مجلس   وبینالشركة  بینمادیة ذات مصلحة كن ھناك عقود تلم یؤكد مجلس اإلدارة أنھ ،  أعالهستثناء ما ذكر با

للعام المالي  أو أي شخص لھ عالقة بأي منھم    عضو في اإلدارة التنفیذیة العلیاوالمدیر المالي أو أي  أ  التنفیذيالرئیس  أو  اإلدارة  
 . م2021

 
  التنفیذیین   كبارالمسؤولینأحد    أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أيبموجبھا    لَ تنازَ   اتیتفاقا  أو  أي ترتیبات  التوجدعالوة على ذلك ،  

 . حقوق في األرباحأو  عن أي راتب أو تعویضأو أي من مساھمي الشركة بالشركة 
 
 

 المستحقات النظامیة  4
 

 ھي كما یلي:  م2021دیسمبر   31كما في  المستحقة على الشركةواجبة الدفع النظامیة المستحقات  1.4
 

 المبلغ / لایر سعودي البیان
 م 2021

 لایر سعودي / المبلغ
 م 2020

(تدفع في    م2021التأمینات االجتماعیة لشھر دیسمبر  
 ) م2022ینایر 

779,556 691,839 

الملف عند تقدیم تدفع ( م2021 لعامالزكاة  مخصص
 )الضریبي

3,873,001 6,602,522 

 الرابع   للربع  السعوديلبنك المركزي  ل  إشرافیة  رسوم
 م 2021لعام 

1,005,382 3,217,078 

ینایر   في  (تدفع  الضریبة  مبلغ  2022اقتطاع  م 
تسویة    لایر)  279,694 عند  دفعة  یتم  والمتبقي 

 مستحقات إعادة التأمین. 

7,046,184 5,567,381 

 10,258,104 11,253,806 ) م2022اقتطاع الضریبة المضافة (تدفع في ینایر 
 26,336,924 23,957,929 المجموع
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 استحقاقات الموظفین 5
 
 .واللوائح  األنظمة  بموجب   المطلوبة  تلك  غیر   ،   الموظفین  لصالح  حتیاطیاتا  أي  تجنب   ولم  ستثمارات ا  بأي  الشركة   تقم  لم

 
 المراجعین الخارجیین  تقریر 6

 
 : ما یليجاء في تقریر مراجعي الحسابات الخارجیین 

 
 رأي  1.6

 
 : ككل  المالیة للشركة البیانات أن ،  برأیھم،   أنھ على الخارجیین الحسابات مراجعي تقریر  نصَّ 

 
الجوھریة، من كافة    تظھر بعدل للشركة كما في    النواحي  المالي  المركز  أعمالھا  ، ونتائج  م2021دیسمبر    31، 

، وبحسب  الخاصة بالتقاریر المالیة  معاییر الدولیةل وفقا ل  ،م2021دیسمبر    31للسنة المالیة المنتھیة في  وتدفقاتھا النقدیة  
 . الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینتعامیم 

 
 
 مراجعي الحسابات الخارجیین   تعیین. 7
 

حسابات  قانونیین ومراجعي  محاسبین  ك،    ز رایس وتر ھاوس كوبر ب  /   والسادةكي بي أم جي      / السادةیوصي مجلس اإلدارة ب
 . م2023والربع األول من العام  م  2022دیسمبر    31المنتھیة في  القوائم المالیة السنویة  للربع األول، الربع الثاني، الربع الثالث،  

 
 
 . حوكمة الشركات 8
 
 

 واللوائح للقواعد متثالاال 1.8
 

 م2012مایو  12في نعقدت التي االجمعیة العامة غیر العادیة   1.1.8
  

 الجمعیة العامة غیر العادیة في ھذا االجتماع ما یلي:  اعتمدت
 

  تباعھا ا  یجب  التي  التراكمي  التصویت  آلیة  حول  المالیة  السوق  ھیئة  توجیھات  مع  لیتوافق  للشركة   األساسي   النظام  تعدیل )أ
 .اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب عند
 

 .كل منھما عمل  وطریقة والمكافآتلجنة المراجعة ولجنة الترشیحات  تشكیل )ب
 

  م2013مارس  25نعقدت في العادیة التي اجمعیة العامة  ال  2.1.8
 

 الجمعیة العامة غیر العادیة في ھذا االجتماع ما یلي:  اعتمدت 
 

 .للتأمین الوطنیة الشركة حوكمة الئحة )أ
 

   . الشركة لدى المصالح تعارض سیاسة )  ب
 

 . اإلدارة مجلس  أعضاء ختیارا معاییر  سیاسة  )ج
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   .األموال غسیل مكافحة الئحة   )د  
 
 

 م2014یونیو  26نعقدت في عادیة التى االالعامة  الجمعیة    3.1.8
  

 الجمعیة العامة غیر العادیة في ھذا االجتماع ما یلي:  اعتمدت
 

 المصالح أصحاب تعویض في التعامل آلیات تنظم التي،  المصالح أصحاب مع العالقة لتنظیم المكتوبة السیاسات )أ
 والمساھمة للعاملین المھني والسلوك والموردین العمالء مع العالقات قامةوإ المعلومات وسریة الشكاوى تسویةو

 .  للشركة االجتماعیة
   .وإجراءاتھ لإلفصاح المكتوبة السیاسات )ب

 
 م 2015یونیو  16الجمعیة العامة العادیة التي انعقدت في    4.1.8

 
 لتصویت. التي خضعت لبنود المیع جالعادیة في ھذا االجتماع الجمعیة العامة  اعتمدت

 
 2016أبریل  26الجمعیة العامة العادیة التي انعقدت في  5.1.8

 
 لتصویت. التي خضعت لبنود المیع اعتمدت الجمعیة العامة العادیة في ھذا االجتماع ج

 
 2016  أبریل  26  في   بدأت  التي  لدورةل  وعیَّنتھ  ،  الجدید  اإلدارة  مجلس  االجتماع  ھذا  في  العادیة  العامة  الجمعیة  انتخبت )أ

 .م2019 أبریل 25 في تنتھي سنوات ثالث لمدةو
 . الشركة حوكمة  بسیاسة الخاصة التحدیثات االجتماع ھذا في العامة الجمعیة اعتمدت )ب
 

 تم تعمیم محضر االجتماع على أعضاء مجلس اإلدارة وتحمیلھ على موقع الشركة األلیكتروني.
 

 وكان حضور أعضاء المجلس كاآلتي: 
 م 2016أبریل  26المنعقدة في الجمعیة  العضو  التسلسل 

 حضر لي احاتم علي الجف 1
 حضر (بالوكالة) ولید أحمد الجفالي  2
 حضر فیصل محمود عتباني 3
 حضر حسین سعید عقیل  4
 حضر أندریاس مولك أودي 5
 حضر عمر سھیل بیالني 6
 حضر الخیّال عبدالرحمن حسام   7
 حضر فیصل محمد شراره 8
 
 

 م2016یولیو  31الجمعیة العامة غیر العادیة التي انعقدت في  6.1.8
حقوق  أسھم  ، عن طریق طرح  ملیون لایر    100زیادة رأس مال الشركة بمبلغ    اعتمدت الجمعیة العامة غیر العادیة

 ملیون لایر. 200لیصبح رأسمال الشركة بعد الزیادة أولویة ، 
 اإلدارة وتحمیلھ على موقع الشركة األلیكترونيتم تعمیم محضر االجتماع على أعضاء مجلس 
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 وكان حضور أعضاء المجلس كاآلتي: 
 م2016 یولیو 31الجمعیة المنعقدة في  العضو  التسلسل 

 حضر (بالوكالة) حاتم علي الجفلي  1
 حضر   أسامة عبدهللا الخریجي  2
 حضر حسین سعید عقیل  3
 

 م2017مایو  23الجمعیة العامة غیر العادیة التي انعقدت في  7.1.8
نظام   مع  لیتماشى  للشركة  األساسي  النظام  تعدیالت  المثال  سبیل  على  والمتضمنة  اإلجتماع  بنود  جمیع  اعتماد  تم 

 أت لجنة المراجعة بالشركة.  فالشركات الجدید وكذلك عضویة وطریقة عمل ومكا
 االجتماع على أعضاء مجلس اإلدارة وتحمیلھ على موقع الشركة األلیكترونيتم تعمیم محضر 

 
 

 وكان حضور أعضاء المجلس كاآلتي: 
 م 2017 مایو 23الجمعیة المنعقدة في  العضو  التسلسل 

 حضر   حاتم علي الجفلي  1
 حضر   أسامة عبدهللا الخریجي  2
 حضر حسین سعید عقیل  3
 حضر فیصل محمود عتباني 4
 

 م 2018مایو  10الجمعیة العامة العادیة التي انعقدت في  8.1.8
 .  موقع الشركة األلیكترونيوتم تعمیم محضر االجتماع لمجلس اإلدارة وتم اعتماد جمیع بنود اإلجتماع 

 
 وكان حضور أعضاء المجلس كاآلتي: 

 م 2018مایو  10الجمعیة المنعقدة في  العضو  التسلسل 
 حضر   حاتم علي الجفلي  1
 حضر   أسامة عبدهللا الخریجي  2
 حضر أمین موسى العفیفي 3
 حضر لفیصل محمد شراره 4
 حضر حسام عبدالرحمن الخیال  5
 حضر عمر سھیل بیالني 6
 حضر فیصل محمود عتباني 7
 

 م 2019 أبریل 25الجمعیة العامة العادیة التي انعقدت في  9.1.8
 تم اعتماد جمیع بنود اإلجتماع وتم تعمیم محضر االجتماع لمجلس اإلدارة وموقع الشركة األلیكتروني.  

 
 وكان حضور أعضاء المجلس كاآلتي: 

 م 2019أبریل  25الجمعیة المنعقدة في  العضو  التسلسل 
 حضر   أسامة عبدهللا الخریجي  1
 حضر   أمین موسى العفیفي 2
 حضر جیسین ین كریغ نكوالر سو 3
 حضر فیصل محمود عتباني 4
 حضر حسین سعید عقیل  5
 حضر فیصل محمد شراره 6

 
 ً  : أعضاء لجنة المراجعة التالیة أسمائھم كما حضر أیضا
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 م 2019 أبریل 25الجمعیة المنعقدة في  العضو  التسلسل 
 حضر   رئیس لجنة المراجعة  -فیصل محمود عتباني  1
 حضر   عضو لجنة المراجعة  –فیصل عصام درویش  2
 
 

وعضویة مجلس    م2022أبریل    25م وحتى  2019أبریل    26وفیھ تّم انتخاب أعضء مجلس اإلدارة للدورة التي تبدأ في  
 اإلدارة الحالیة كالتالي: 

 الصفة   العضو  التسلسل 
 غیر تنفیذي  حسین سعید عقیل  1
 غیر تنفیذي  أمین موسى العفیفي 2
 غیر تنفیذي  سورین كریغ نكوالجیسین  3
 غیر تنفیذي  فیصل محمد شراره 4
 غیر تنفیذي  حسام عبدالرحمن الخیال  5
 غیر تنفیذي  بیرند ألویز كوھن 6
 مستقل نضال محمد رشید رضوان   7
 مستقل راكان عامر الھوشان  8
 مستقل ھیثم فاروق أخضر   9

 مستقل رائد سلمان ساتر   10
 

 . وموقع الشركة األلیكترونيلمجلس اإلدارة یم محضر االجتماع وتّم تعم
 

 م2020 فبرایر 20الجمعیة العامة العادیة التي انعقدت في  10.1.8
 

المراجعة  تم اعتماد   تعمیم محضر االجتماع لمجلس اإلدارة  عضویتھا  وضوابط عماھا ومكافآت  مھامھا  وعضویة لجنة  وتم 
 وكانت العضویة على النحو التالي: وموقع الشركة األلیكتروني. 

 
 العضو  التسلسل 

 سراج الدین أنور مظھر الدین   1
 نضال محمد رشید رضوان   2
 موسى الحلبي سامي  3
 

 وكان حضور أعضاء المجلس كاآلتي: 
 

 م 2020فبرایر  20المنعقدة في الجمعیة  العضو  التسلسل 
 حضر   حسین سعید عقیل   1
 حضر     محمد شراره فیصل  2
 حضر سورین كریغ نكوالجیسین  3
 حضر نضال محمد رشید رضوان  4
 حضر ھیثم فاروق أخضر  5
 حضر رائد سلمان ساتر 6
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 م2020 أبریل 21الجمعیة العامة العادیة التي انعقدت في  11.1.8
 

الحدیثة و التقنیة  باستخدام وسائل  الجمعیة  تعمیم محضر االجتماع لمجلس اإلدارة تم عقد  بنود اإلجتماع وتم  تم اعتماد جمیع 
 وموقع الشركة األلیكتروني.

 
 وكان حضور أعضاء المجلس كاآلتي: 

 م 2020 أبریل 21الجمعیة المنعقدة في  العضو  التسلسل 
 حضر   حسین سعید عقیل   1
 حضر     شرارهفیصل محمد  2
 حضر سورین كریغ نكوالجیسین  3
 حضر نضال محمد رشید رضوان  4
 حضر ھیثم فاروق أخضر  5
 حضر رائد سلمان ساتر 6
 حضر كوھنالویز  بیرند 7
 حضر   راكان عامر الھوشان   8
  العفیفيأمین موسى  9
 
 

 . م2020طلبات سجالت مساھمي الشركة لعام  12.1.8
 

 الغرض من الطلب  تاریخ الطلب التسلسل 
 إجراءات الجمعیة العامة  م 2020فبرایر  20 1
 إجراءات الجمعیة العامة   م 2020أبریل  21 2
 إجراءات الشركة   م 2020یونیو  22 3
 إجراءات الشركة   م 2020سبتمبر  15 4
 
  

 م 2021أبریل  11العادیة التي انعقدت في غیر الجمعیة العامة  13.1.8
 

تعمیم محضر االجتماع لمجلس اإلدارة  بنود اإلجتماع وتم  الحدیثة وتم اعتماد جمیع  التقنیة  باستخدام وسائل  الجمعیة  تم عقد 
 وموقع الشركة األلیكتروني.

 
 
 
 

 المجلس كاآلتي: وكان حضور أعضاء 
 م 2020أبریل  21الجمعیة المنعقدة في  العضو  التسلسل 

 حضر   حسین سعید عقیل   1
 حضر   فیصل محمد شراره   2
 حضر أمین موسى العفیفي 3
 حضر نضال محمد رشید رضوان  4
 حضر ھیثم فاروق أخضر  5
 حضر رائد سلمان ساتر 6
 حضر طاھر محمد الدباغ  7
 حضر   راكان عامر الھوشان   8
 



2021تقریر مجلس اإلدارة     22 

 .2021طلبات سجالت مساھمي الشركة لعام  14.1.8
 

 الغرض من الطلب  تاریخ الطلب التسلسل 
 إجراءات الجمعیة العامة  م2021مارس  19 1
 أخرى   م 2021مارس  29 2
 إجراءات الشركة    م 2021نوفمبر  01 3
 
 األمور التالیة:  مجلس اإلدارةد عتما

 االستثمار سیاسات) 1
 المعلومات  تقنیة استراتیجیات )2
 الدیون  سیاسة) 3
 التأمین إعادة استراتیجیة) 4
 المخاطر بإدارة الخاصة والمعاییر  السیاسات) 5
 االستثمار  ولجنة التنفیذیة للجنة  العمل وطریقة االختیار  قواعد) 6
 ) السیاسة الخاصة بلجنة الترشیحات والمكافآت  7
  م2021) استراتیجیة إعادة التأمین لعام 8
 یة لالداخ واللجان  المجالس عن قةثالمنب اللجان عضویة) 9

 ) التحدیثات على الھیكل التنظیمي بالشركة 10
 .للقسم القانونية ثمیل الشركتالشرعیة الخاصة لت ) تجدید الوكاال11
 . لس اإلدارةمعاییر اختیار أعضاء مج  تحدیث) 12
 . فتح باب الترشیحات لعضویة مجلس اإلدارة) 13
 على میثاق لجنة المراجعة.  التحدیثات )14
 م.2025م وحتى 2020اعتماد الخطة االستراتیجیة للشركة للفترة ) 15
 . التحدیثات على سیاسة االسناد ) 16
 لدى الشركة. عن المخالفات  اعتماد سیاسة االبالغ) 17
 م2021خطة أعمال لجنة المراجعة لعام ) 18
 بالشركة. التحدیثات على حوكمة األمن السیبراني )19
 .م2021لعام  التحدیثات على استراتیجیة األمن السیبراني بالشركة) 20
 األمن السیبراني بالشركة. ) التحدیثات على سیاسة 21
 عمل لجنة األمن السیبراني بالشركة. ) التحدیثات على الئحة  22
 وسجل قابلیة األخطار. ) سجل المخاطر 23

 
 أنشطة الحوكمة   13.1.8

 
 تحدیث سجل استعالمات المساھمین أ) 

 تحدیث نموذج تقییم االستقاللیة ألعضاء المجلس. ب) 
 بحسب أحدث الممارسات. ج) تحدیث العروض التوضیحیة الجتماعات مجلس اإلدارة والمستندات المصاحبة لالجتماعات 

 شركة استشارات إداریة عالمیة. مستعینة بخبرات  م 2021أداء المجلس للعام الشركة تقییم أتمت د) 
م وتم 2025أبریل    25م وحتى  2022أبریل    26تم فتح باب الترشیح لعضویة مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ في  ھـ)  

 . بحسب األنظمةم 2021أكتوبر  7موقع تداول األلیكتروني بتاریخ  االعالن عنھ على 
 اعتماد الصالحیات الخاصة بالتعامالت البنكیة لدى الشركة. و) 

 سكرتاریة اللجان المنبثقة عن المجلس. ز) اعتماد التحدیثات على مكافآت  
بمجرد م  2021أكتوبر    07في  (عضو منتدب)  بمجلس اإلدارة    تعیین األستاذ ھیثم البكري كعضو تنفیذياالعالن عن  تم  ح)  

 العتماده بصفة نھائیة.استالم عدم ممانعة البنك المركزي على التعیین وسیتم عرضھ على الجمعیة العامة لمساھمي الشركة  
 م.  2021أبریل  13المستقیل في األستاذ / سورین نكوالجیسن وعلماً بأن التعیین عوضاً عن عضو المجلس 
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ح أسھم حقوق ملیون لایر عن طریق طر   400ملیون لایر إلى    200الشركة من  أوصى مجلس اإلدارة بزیادة رأس مال  ط)  
  م.2021سبتمبر  16موقع تداول االلیكتروني في أولولیة وتم االعالن عنھا في 

 
 

 ". نظام الشركاتأنظمة " بالتماشي مع تحدیثات  م،   2021أبریل     11اعتمد المجلس التحدیثات على النظام األساسي للشركة في  
 
  

 حقوق المساھمین المتعلقة بالجمعیة العامة 
 
 

وكذلك على موقع ،  في الصحف المحلیة  م  2021  جتماع السنوي للجمعیة العمومیة التي عقدت في عامشر الدعوة إلى االتم ن
 . موقع الشركة اإللیكترونيو،  تداول

 
على التعدیالت الخاصة بالنظام األساسي للشركة بما یتوافق م  14/04/2020بتاریخ    البنك المركزي  "تم استالم عدم ممانعة  

    .م2021أبریل  11في اعتماده من الجمعیة غیر العادیة وتم مع مواد نظام الشركات الجدید، 
 

 باستثناء ما یلي: السوق المالیة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة الئحة نفذت الشركة جمیع أحكام 
 
 

   األشخاص بتصویت  خاصة  سیاسة  الشركة  لدى  یوجد  االعتباریة  ذوي  ال  غیرھم  ،  الصفة  عن  یتصرفون  الذین 
مما  ،  وكیفیة تعاملھم مع حاالت تعارض المصالح  ،  وإفصاحھم عن سیاساتھم في التصویت  ،    )ستثماریةالصنادیق اال(

 یؤثر على ممارسة حقوقھم األساسیة الخاصة باستثماراتھم.
 دى الشركة سیاسة داخلیة خاصة بالمساھمات المجتمعیة في الوقت الراھن. ال یوجد ل 

 
 

 اإلدارة مجلس 2.8
 

 مجلس اإلدارة  تكوین 1.2.8
 

  الجمعیة العامة   تعینھم،  ) أعضاء  10(  عشرة یتألف من  مجلس إدارة  الشركة   یتولى إدارة  أنعلى  ینص النظام األساسي للشركة 
 في  تبدأ  سنوات  ثالث  مدتھا  جدیدة  لدورة  الجدید  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تعیین  عتمادا  تمو.  ثالث سنوات  نلمدة التزید ع  العادیة

انتخاب    تم  ،   م 2022  أبریل   25  في   تنتھيو  م2019  أبریل   26 على  الجمعیة  التصویت  اجتماع  في  اإلدارة  أعضاء مجلس 
، وعلى موقع الشركة  اجتماع الجمعیة على مجلس اإلدارةوتم تعمیم محضر  م  2019یل  أبر   25لمساھمي الشركة المنعقد في  

 ني.األلكترو

 : التالي النحو على  المجلس ألعضاء الحالي والموقف ، بحسب األنظمة الجھات المختصة بالتغییرات إبالغ تم

 عضویة مجلس اإلدارة تصنیف  المنصب  مــــــــــاإلس  التسلسل 
  تنفیذي غیر    اإلدارةرئیس مجلس  حسین بن سعید عقیل  1
 غیر تنفیذي  )2(نائب رئیس المجلس  فیصل بن محمد شراره  2
 غیر تنفیذي  )1(عضو مجلس إدارة  بیرند ألویز كوھن 3
 غیر تنفیذي  )3عضو مجلس إدارة ( أمین موسى العفیفي 4
 غیر تنفیذي  عضو مجلس إدارة  سورین نیكوالیزین(*) 5
 غیر تنفیذي  عضو مجلس إدارة  طاھر بن محمد الدباغ   6
 مستقل عضو مجلس إدارة نضال محمد رشید رضوان   7
 مستقل عضو مجلس إدارة راكان بن عامر الھوشان   8
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 مستقل عضو مجلس إدارة ھیثم بن فاروق أخضر 9
 مستقل عضو مجلس إدارة رائد بن سلمان ساتر 10
 تنفیذي  عضو مجلس إدارة  *ھیثم بن حبیب البكري  11

 
 

 التمثیل:
   شركة نیوروكفریزیشرونجممثالً عن  )1(
ل )2( التأمین الوطنیة السعودیة ش م ب م  ممثالً  للتامین (شركة  شركة سنك 

 سابقاً) 
 شركة ابراھیم الجفالي وإخوانھ ممثالً ل )3(

 

م وحتى  2019أبریل    26م للدورة الممتدة من  2019أبریل    25الجمعیة العامة المنعقدة في  تم اعتماد مجلس اإلدارة من قبل  
 م.2022أبریل  25

استالم عدم ممانعة البنك المركزي على  مجرد  بھیثم البكري كعضو مجلس إدارة تنفیذي (عضو منتدب)  تعیین األستاذ  تم    *  
بدالً من االستاذ وتم االعالن عن التعیین على موقع تداول االلكتروني، م، 2021أكتوبر  06ھیثم البكري بتاریخ تعیین األستاذ 

نیكوالجیسن   في  سورین  استقال  العامة  م،  2021أبریل    13والذي  للجمعیة  اجتماع  أول  في  التعیین  على  التصویت  وسیتم 
 لمساھمي الشركة.  

تم االعالن عنھا في موقع تداول  و  ، م2021أبریل    13في  من عضویة مجلس اإلدارة  األستاذ / سورین نیكوالجیسین   ستقال  (*) ا
 م. 2021أبریل  12بتاریخ 

 في مجلس إدارتھا:  الشركة عضوٌ دارة  التي أحد أعضاء مجلس إ سماء الشركات  أ

 ) 4الرجاء مراجعة الملحق رقم (

 وأعمال المجلس  وظائف   2.2.8 

یقع كما  ل الشركة.  اعمأ خضع للمساءلة عن جمیع  وی،  عن المساھمین  نیابةً  التوجیھ والرقابة  إدارة الشركة بدور    مجلس یقوم  
المجلس   االستراتیجیةاعلى عاتق  الخطط  ومراقبة    عتماد  التشغیلي،  للمخ  األداء  فعالة  إدارة    ،   االستراتیجیةاطر  ، وضمان 

 المعمول بھا. األنظمةمتثال لجمیع واال

 قیام بواجباتھ:الفي المجلس مساعدة بالتالیة المنبثقة لجان تقوم ال

 اللجنة التنفیذیة . 
 ستثمار لجنة اال . 
  المراجعة.  لجنة 
 المكافآت. ات ولترشیحلجنة ا 
 لجنة المخاطر 

ومراقبة    ،  وسائل تحقیق ھذه األھدافو  ،   تحدید أھداف الشركة  من خالل،  لحوكمة الشركات    سلیمعمل    تنفیذ إطار بتلتزم الشركة  
ً ،  تعمل الشركة ضمن مجموعة من مبادئ حوكمة الشركات  لتحقیق ذلكواألداء.  لمجلس  اومسؤولیات دوار أإلى جنب مع  جنبا

 . ةحوكمة الشرك المنصوص علیھا في الئحة
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 رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي 

 
واللوائح   بحسب األنظمة،  بوضوح بواسطة مجلس اإلدارة    الرئیس التنفیذيالمسؤولیات بین رئیس مجلس اإلدارة ویتم توزیع  

 المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة.  
للشركة   التنفیذي  الشركة  المسؤولیة  ال  ھو صاحبالرئیس  إدارة  إدارة  الاإلدارة  مجلس  لرئیس  لیس  ، ومباشرة عن  تدخل في 
 . الشركة أو أعمالھا الیومیة

 
 المجلس  جتماعاتا  3.2.8

 
 كما یلي:  اكان الحضور فیھ ،م 2021) اجتماعات خالل السنة المالیة 5( خمسةعقد مجلس اإلدارة 

 
 

االجتماع   اسم العضو التسلسل 
 م 11/04/2021

جتماع  اال
 م 05/05/2021

جتماع  اال
 م 08/07/2021

االجتماع  
 م 16/09/2021

 االجتماع  
 م 13/12/2021

نسبة 
 الحضور 

 % 100 حضر حضر حضر حضر حضر حسین بن سعید عقیل   1
 %80 حضر تغیّب  حضر   حضر حضر     فیصل محمد شرارة 2
 % 100 حضر حضر حضر حضر حضر أمین موسى العفیفي 3
 % 100 ال ینطبق  ال ینطبق  ال ینطبق  ال ینطبق  حضر سورین نیكوالجیسین   4
 %60 تغیّب حضر حضر تغیّب حضر بیرند ألویز كوھن 5
 % 100 حضر حضر حضر حضر حضر نضال بن محمد رشید رضوان 6
 % 100 حضر حضر حضر حضر حضر راكان بن عامر الھوشان  7
 %60 حضر تغیّب تغیّب حضر حضر ھیثم بن فاروق أخضر 8
 % 100 حضر حضر حضر حضر حضر رائد بن سلمان ساتر 9

 % 100 حضر حضر حضر حضر حضر طاھر بن محمد الدباغ  10
 % 100 حضر ال ینطیق  ال ینطبق  ال ینطبق  ال ینطبق  ھیثم حبیب البكري 11

 

 م 2021دیسمبر   13 اجتمع المجلس اجتماعاً مغلقاً دون اإلدارة التنفیذیة في . 
  م2021  بر دیسم  13مع أعضاء لجنة المراجعة في  اجتمع . 

 :التالیة الرئیسیة المھام بتغطیةم 2021  عام في  جتماعاتھا خالل  أعاله اإلدارة مجلس قام

 ك المالحظات. لمراجعة ومناقشة مالحظات زیارات مؤسسة النقد التفتیشیة للشركة وكذلك خطة األعمال الخاصة بت 
 نتظامبا  الشركة  أداء  تحلیل    ، ً  السوق   معلومات  تحلیل  ذلك  في  بما  ،  ومراجعة ما أنجز من الخطط الموضوعة سابقا

 . ستراتیجياال الشركة موقع وتحدید
 بوجھ   للشركة والعالوات التنفیذیینلمسؤولین ا ومكافآت روألجوا الشركة  ةھیكل بشأن المكافآت لجنة  توصیاتد اعتما

 . عام
 م 2022الخاصة بعام  الموازنةد اعتما . 
 ھامش المالءة المالیة بالشركة  مناقشة . 
 مع كل من:المبرمة  الخارجیة العقود بشأن  لجنة المراجعة توصیاتد اعتما   

  .كتواريوالخبیراإل ، القانوني المستشارو ، ستشارییناال  الضرائب وخبراء ،  الخارجیین المراجعین
 . إداریة أو فنیة أخرى اتیتفاقا أي لشركةالدى  ولیس
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   ستثمار اال   لجنةو  ،   المراجعة  لجنةو  ،  التنفیذیة  اللجنة   ذلك  في   بماالمنبثقة عن مجلس اإلدارة    اللجان  أنشطةمتابعة    ،
 . ، ولجنة المخاطروالترشیحاتت آالمكاف ولجنة

  م. 2025-2020مراجعة تطبیقات خطة الشركة االستراتیجیة 
 ما یليم 2021عتمد مجلس اإلدارة خالل عام ا : 

 خطة إدارة المخاطر )أ
 . م2021، الفصلیة والسنویة لعام القوائم المالیة للشركة  )ب
    . م2021استراتیجیة إعادة التأمین  )ت
ملیون لایر سعودي بواسطة   400إلى  ملیون لایر سعودي    200المجلس بزیادة رأس مال الشركة من    ىأوص )ث

 . بحسب األنظمة  م2021سبتمبر   16تم االعالن عنھا في موقع تداول األلیكتروني في  وطرح أسھم حقوق أولویة  
أبریل    25وحتى  م  2022یل  أبر   26فتح باب الترشیحات لعضویة مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ في   )ج

 ، بحسب األنظمة.م2021أكتوبر  07بتاریخ م، وتم االعالن عنھا على موقع تداول األلیكتروني 2025
 . م2022المیزانیة لعام  )ح
 جدولة الصالحیات للتعامالت البنكیة. )خ
 التحدیثات على مكافآت سكرتاریة اللجان المنبثقة. )د
 المالیة بالشركة. الخطة التصحیحیة لھامش المالءة  )ذ
 . م2021لعام  الخطة السنویة للجنة المراجعة  )ر 
 . تأمین المركبات  تحمیل أرباح تسعییر وسیاسة  )ز 

 حوكمة األمن السیبراني. تحدیثات سیاسة   )س
 تحدیثات سیاسة األمن السیبراني.  )ش

 . م 2021لعام استراتیجیة األمن السیبراني  )ص
 السیبراني. تحدیثات الئحة عمل لجنة األمن  )ض
   اإلدارة. مجلس تم بواسطةتالتي  االعتمادات سیاسة  )ط
 االحتیال.  مكافحة سیاسة  )ظ
   سیاسة تفویض الصالحیات . )ع
 . التحدیثات على النظام األساسي للشركة  )غ
 .كعضو تنفیذي في مجلس اإلدارةھیثم بن حبیب البكري تعیین األستاذ /  )ف

 
 اللجان المنبثقة عن  المجلس:  83.
 
 
 
 
 
 اللجنة التنفیذیة:  .831.
 
 .عضویة اللجنةأ) 
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 -: ھو كما یليالتشكیل الحالي للجنة و ،  بحد أعلى أعضاء خمسة ء بحد أدنى واأعض ثالثةمن اللجنة التنفیذیة تتألف 
 

 منصب اللجنة المنصب  إسم العضو التسلسل 
  غیر  إدارة  مجلس  عضو ةفیصل محمد شرار  1

 تنفیذي 
 رئیس اللجنة 

 عضو من خارج المجلس  عضو نبیل بیتر شویري 2
 عضو التنفیذي  الرئیس حبیب البكريبن ھیثم  3
 عضو الرئیس التنفیذي نائب  علي بن ابراھیم الحسین  4
 عضو المدیر المالي سھیل فضل عباس  5

 
 وظائف اللجنةب) 

 بما في ذلك: ،  التنفیذي في أداء مھامھالرئیس ھذه اللجنة ھو مساعدة  وجود الغرض من
 السیاسات واإلجراءات والمیزانیات. التشغیلیة ووستراتیجیة االالخطط وتطویر  وضع وتنفیذ 
 متابعة األداء التشغیلي والمالي للشركة . 
 المخاطر متابعة تقییم و . 
 لھا تحدید األولویات وتخصیص الموارد. 
  ات الشركةملیع كلفي القوى التنافسیة متابعة . 
  ت التحمل المالیة للشركة. اختبارامتابعة 

 
 جتماعات  عدد اال ج) 

 
 كالتالي:م  2021 عام  خالل  جتماعات ا ستة  اللجنة عقدت 

المكافأة   29/12/2021 11/11/2021 114/10/2021 29/08/2021 14/06/2021 07/03/2021 اإلسم 
 (لایر)

 12,000 حضر حضر حضر حضر حضر حضر فیصل محمد شرارة
 (*) حضر حضر حضر حضر حضر حضر شویرينبیل بیتر 

 12,000 حضر حضر حضر حضر حضر حضر ھیثم حبیب البكري
 12,000 حضر حضر حضر حضر حضر حضر علي ابراھیم الحسین 

 12,000 حضر حضر حضر حضر حضر حضر سھیل فضل عباس 
 

 لدى اللجنة التنفیذیة وكمستشار لمجلس اإلدارة.  م 2021نظیر خدماتھ عن العام لایر،  167,797تم دفع مبلغ (*) 
 
 ستثمار: لجنة اال  .832.
 
 عضویة اللجنةأ. 
 

 التشكیل الحالي للجنة ھو كما یلي:و ، ءاأعض ثالثةلجنة االستثمار من  تتألف
 

 منصب اللجنة المنصب  إسم العضو التسلسل 
 اللجنة رئیس  غیر تنفیذي  عضو مجلس إدارة  فیصل محمد شرارة 1
 عضو  بنك دبي التجاري – الرئیس التنفیذي  بیرناردذ فان لیندیر 2
 عضو  الرئیس التنفیذي ھیثم بن حبیب البكري 3

 
 :اللجنة ب.وظائف

ضمن الصالحیات المخولة لھا من  ،  إدارة جمیع جوانب األصول االستثماریة التي تحتفظ بھا الشركةتقوم اللجنة باإلشراف على  
 .المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة األنظمةوبما یتماشى مع المجلس، 
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 جتماعات ج.  عدد اال
 -: ھو كما یليوالتشكیل الحالي للجنة ، م2021خالل عام   ین  جتماعااللجنة عقدت 

 
المكافأة   06/12/2021 02/06/2021 اإلسم 

 (لایر)
محمد   فیصل 

 شرارة 
 - حضر حضر

حبیب   بن  ھیثم 
 البكري

 - حضر حضر

فان   بیرناردذ 
 لیندیر 

 - حضر حضر

 
 
 لجنة المراجعة:   .833.
 

 أ. عضویة اللجنة
 

 -: ھو كما یليوالتشكیل الحالي للجنة  ،)1( أعضاء ثالثةتتألف لجنة المراجعة من 
 

 منصب اللجنة المنصب  إسم العضو التسلسل 
 رئیس اللجنة  مستقل -مجموعة صافوال  – مراجعة داخلیة  – رئیس  أنور مظھر الدین سراج الدین  1
 عضو مجموعة روالكو التجاریة – رئیس عملیات تنفیذي  سامي بن موسى الحلبي  2
 عضو عضو مجلس إدارة مستقل نضال بن محمد رشید رضوان 3

 
على م  2019أبریل    16الموافق  ھـ    13/11/1440بتاریخ    38090189رقم  تّم استالم عدم ممانعة مؤسسة النقد   )1(

بشكل م 2020فبرایر  20عضویة لجنة المراجعة وتّم اعتمادھا من قبل اجتماع الجمعیة العامة لمساھمي الشركة في 
  م.2022أبریل  25للدورة التي تنتھي في  نھائي

 
 اللجنة ب. وظائف

 الداخلیة الرقابة ونظم المخاطر ب یتعلق فیما الشركة عملیات وتقییم اإلداریة المخاطر  مراجعة .   
 الداخلي التدقیق ووظائف  الخارجیة المراجعة وفعالیة للشركة  المالیة البیانات سالمة من التأكد. 

 
 جتماعات  عدد االج. 
 

 كما یلي : م 2021 عام خالل  جتماعا ثالثة عشر  عقدت اللجنة 
 

 سامي الحلبي  نضال رضوان سراج الدین أنور  االجتماعات  التسلسل 
 حضر حضر حضر م 28/02/2021 1
 حضر حضر حضر م 07/03/2021 2
 حضر حضر حضر م 07/04/2021 3
 حضر حضر حضر م 02/05/2021 4
 حضر حضر حضر م 27/05/2021 5
 حضر حضر حضر م 13/06/2021 6
 حضر حضر حضر م 29/06/2021 7
 حضر حضر حضر م 08/08/2021 8
 حضر حضر حضر م 29/08/2021 9
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 حضر حضر حضر م 03/10/2021 10
 حضر حضر حضر م 30/10/2021 11
 حضر حضر حضر م 05/12/2021 12
 حضر حضر حضر م 08/12/2021 13

 101,000 101,000 111,000 التعوضات (لایر) 
 
 جنة الترشیحات والمكافآت: ل .834.
 
 عضویة اللجنةأ. 
 

 -: ھو كما یليوالتشكیل الحالي للجنة  ، أعضاء ثالثة تتألف لجنة الترشیحات من 
 

 منصب اللجنة المنصب  إسم العضو التسلسل
 رئیس اللجنة  مستقلعضو مجلس إدارة  –اللجنة رئیس  رائد بن سلمان ساتر 1
 عضو عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي فیصل بن محمد شرارة  2
 عضو مجموعة روالكو التجاریة – رئیس عملیات تنفیذي  سامي بن موسى الحلبي  3

 
 ب. وظائف اللجنة

 الشركةب إلدارةوالتقییم ألعضاء مجلس ا تغییر الو ختیار االو تعیینال إجراءات  في الشفافیة ضمان  . 
 العامة الجمعیة قبل من علیھا التصدیق یتم التغییراتو التعیینات جمیع. 
 التفیذیین وكبار  المجلس  أعضاء ومكافأت اتتعویض بشأن سیاسات وضع. 
  .تقییم مجلس االدارة واللجان واالدارة التنفیذیة للشركة 

 
 

 جتماعات االعدد ج. 
 

 .م2021 عامخالل    اتجتماعا ثالثة عقدت اللجنة
 المكافأة (لایر)  م 07/12/2021 م 28/10/2021 م 01/04/2021 اإلسم 

 36,000 حضر حضر حضر رائد بن سلمان ساتر
 24,000 حضر حضر حضر فیصل بن محمد شرارة 
 24,000 حضر حضر حضر سامي بن موسى الحلبي 

 
 : المخاطر لجنة  83.5.
 

 عضویة اللجنة .أ
 -: ھو كما یليوالتشكیل الحالي للجنة ،  أعضاء ثالثةمن  المخاطر تتألف لجنة 

 منصب اللجنة المنصب  إسم العضو التسلسل 
 رئیس اللجنة  تنفیذي غیر  إدارة مجلس عضو أمین العفیفي  1
 عضو مستقلعضو مجلس إدارة  رشید رضواننضال بن محمد   2
 عضو التنفیذي  الرئیس ھیثم بن حبیب البكري 3

 
 اللجنةب. وظائف 

 الغرض من ھذه اللجنة تقدیم المساعدة لمجلس اإلدارة للقیام بمسؤولیاتھ االشرافیة الخاصة بالنقاط التالیة:
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بما یتماشى مع سیاسات واجراءات الشركة ، وااللتزامات    لمھام المتصلة بالمخاطر باإدارة الشركة  قیام  التأكید على   )1
 مبادئ الحوكمة واستراتیجیة الشركة.، وتوجیھھا بالتناسق مع  النظامیة

اإلدارة )2 لمجلس  مباشرة  وتوصیاتھا  ومالحظاتھا  تقاریرھا  اللجنة  اللجنة    تقدم  رئیس  یقوم  كما  المالحظات  ،  بتقدیم 
 ، وذلك بحسب الصالحیات والمسؤولیات. والتوصیات لرئیس مجلس اإلدارة

 
 جتماعات االج. عدد 

 
 . م2021 عامخالل  ان اجتماععقدت اللجنة 

 
 (لایر) المكافأة  م 2021/ 01/07 م 2021/ 01/04 اإلسم

 4,000 حضر حضر العفیفيموسى بن  أمین
 4,000 حضر حضر البكري بن حبیب ھیثم

 4,000 حضر حضر نضال بن محمد رشید رضوان
 
 وكبار التنفیذیین اإلدارة مجلس  عضاء أ. تعویضات  9
 

 أعضاء مجلس اإلدارة 1.9
 

جتماعات  ، لحضور ا   اآلخرین في الشركة واألعضاء  والنفقات األخرى المستحقة لرئیس مجلس اإلدارة    عویضاتتالدفع  یتم  
عتماد  او  النظام األساسي للشركة) من  19) من نظام الشركات السعودي والمادة (74المادة (  ان المنبثقة بحسبالمجلس واللج

 . الجمعیة العامة للشركة
 

 : التالي  النحو علىم 2021دیسمبر  31وحتى  العام خالل والنفقات المكافآت دفع تم  وقد
 

   مكافأة العضو  إسم
 المجلس عضویة

حضور  بدل
اجتماع  لایر 

 سعودي

  لجنة مكافأة
لایر   المراجعة

 سعودي

  لجنة مكافأة
 الترشیحات
 والمكافآت 

حضور  بدل
اجتماع لجان  
المجلس  لایر 

 سعودي

مصاري
  سفر ف

 وإعاشة

  31حتى  المجموع
 م 2021 دیسمبر
 سعودي لایر

  31 حتى المجموع
 م 2020 دیسمبر
 سعودي  لایر

 193,000 216,667 - - - - 20,000 196,667 عقیل سعید حسین
 166,500 192,000 - 18,000 18,000 - 16,000 140,000  شرارة محمد  فیصل
 126,000 152,000 - - - - 12,000 140,000 كوھن ألویز بیرند 

 152,696 144,000 - - - - 4,000 140,000 * نیكوالیزین  سورین
 133,000 164,000 - 4,000 - - 20,000 140,000 العفیفي  موسى أمین
 196,525 196,000 - 6,000 30,000 - 20,000 140,000 ساتر  سلمان رائد 

  رشید  محمد  نضال
 رضوان

140,000 20,000 75,000 - 30,000 - 265,000 206,333 

 135,099 160,000 - - - - 20,000 140,000 الھوشان  عامر راكان
 133,000 152,000 - - - - 12,000 140,000 أخضر  فاروق ھیثم

 4,000 50,000 - - - - 20,000 30,000 طاھر محمد الدباغ 
 - 20,000 - 16,000 - - 4,000 - **   البكري حبیب ھیثم

 1,450,153 1,711,667 - 74,000 48,000 75,000 168,000 1,346,667 المجموع
 

 م2021أبریل  13اعتباراً من *إستقال األستاذ / سورین نیكوالجیسن من عضویة المجلس 
 م  07/10/2021تعیین األستاذ / ھیثم البكري كعضو تنفیذي في مجلس اإلدارة في **تم 
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 كبار التنفیذیین تعویضات ومكافآت  2.9
 

خالل  ،  بما في ذلك الرئیس التنفیذي والمدیر المالي  في الشركة  وائل  ألاللتنفیذیین الخمسة    المدفوعةبلغت التعویضات والمكافآت  
للعام ملیون لایر سعودي  11,044(مقارنة بمبلغ  لایر سعوديملیون  11,017مبلغ  م2021دیسمبر  31العام المالي وحتى 

 ).م2020المالي 
 لایر)  ملیون(م 2020 لایر)  ملیونم (2021 المدفوع

 6,191 6,155 الرواتب 
 3,721 3,500 السنویةالمكافآت 

 1,132 1,362 بدالت أخرى 
 11,044 11,017 المجموع

 
 

 . غرامات وعقوبات10
 

ھیئة السوق المالیة أو    السعودي  البنك المركزيقیود من قبل    غرامات ، ولم تفرض علیھا أيأوات  لم تتعرض الشركة ألي عقوب
سلطة   أو  تنظیمیة  أو  إشرافیة  ھیئة  أي  العام    نظامیةأو  بمبلغ  من  غرامة  بإستثناء    ،م2021خالل  السعودي  المركزي  البنك 

 . لایر  27,146بمبلغ  من المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة  و غرامة  (راجع التفاصیل بحسب الجدول أدناه)  لایر    95,000
 

 قرارات البنك المركزي التنفیذیة:
 م 2020العام  م 2021العام  موضوع المخالفة 

مبلغ  عدد القرارات  اجمالي 
المالیة   الغرامات 

 باللایر السعودي 

مبلغ  عدد القرارات  اجمالي 
المالیة   الغرامات 

 باللایر السعودي 
المركزي  البنك  تعلیمات  مخالفة 

 اإلشرافیة والرقابیة
4 95,000 1 40,000 

مخالفة تعلیمات البنك المركزي الخاصة 
 بحمایة العمالء 

- - - - 

مخالفة تعلیمات البنك المركزي الخاصة 
مكافحة   في  الواجبة  العنایة  غسل  ببذل 

 األموال وتمویل اإلرھاب

- - - - 

 
للضریبة المضافة على الشركة وبمبلغ تقریبي والجمارك بعمل عدة تقییمات ھیئة الزكاة والضریبة م، قمات 2021خالل العام 

تعود  ملیون لایر    10,1و مبلغ  ملیون لایر،    7,9الضریبة المضافة والغرامات بمبلغ  والمتضمن  ملیون لایر سعودي    18وقدرة  
مبالغ األسترجاع للشركة  بشكل أساسي متصالً بوكان التقییم    م،2020م و  2019م و  2018إلى الضریبة المضافة الخاصة بعام  

 والمحصلھ من الطرف الثالث.  بمطالبات تأمین المركبات والخاصة 
 

ظیر خدمات مقدمة من قبل الشركة، وعلیھ فھي خاضعة  على أن المبالغ المحصلة ھي نأكدت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك 
وتعتقد الشركة بأن تقییم ن نطاق الضریبة المضافة،  بینما احتسبت الشركة تلك المبالغ خارجة عالحتساب الضریبة المضافة،  

م، وھي 2021دیسمبر    23في  وقامت باالعتراض على التقییم أمام الھیئة  لیس على أساس ضریبي صحیح،    الھیئة  وقرار  
ولعدم فرض أي  بقوة موقفھا في االعتراض مما سیؤدي إلى نجاحھا فیھ،  وتعتقد الشركة  بانتظار ما یصدر عن ذلك االعتراض.  

 لھیئة الزكاة والضریبة والجمارك، لحین البّت في اعتراضھا. بسداد تلك االلتزامات والغرامات غرامات إضافیة، قامت الشركة 
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 . التدقیق الداخلي 11
 

قامت الشركة بتعیین رئیس للتدقیق الداخلي بالشركة    ، حسابات  لمراجعة"دیلویت"    شركة إسناد وظیفة التدقیق الداخلي لمن    بالرغم
 . الشركة  لدى الداخلي التدقیق عملیة بتطویر  یقوم والذيم 2021یونیو  7في 

 
 : أدناه المذكورة الست الخطوات  في الداخلي التدقیق"دیلویت" في تلخیص منھجیة  یمكنو

 
 . االستراتیجيأ. التحلیل 

 . المشاریع مخاطر تقییم ب. 
 . خطة التدقیق الداخلي  تطویر ج. 
 داخلیة.  مراجعة ال تنفیذ مھام الد. 

 . ه. اإلبالغ عن النتائج
 . متابعة القرارات الصادرةو. 
 
 ھي:  ، خطوات  6على مھام المراجعة الداخلیة  تنفیذیشتمل و
 

ختبار والتوثیق والتأكید. االو  ،   والعملیات  تحلیل الفجوات و  ،   اریعفھم المش و  ‘   المشاریعتخطیط  و،    جتماعات المبدئیةاإلخطار واال
 یساعد على تحدید ما یلي:  ما
 

 االقتصاد  مبدأ(  ،  الفاقد  وتقلیل  والنفقات  والجھد  الوقت  من  األدنى  الحدب  فعالیةب  األھداف  تحقیق  تم  قد  كان  إذا  ما 
 ).والكفاءة 

 ذلك إلى وما ، والبیئة ، والباعة  ،  والناس ، األصول( كافٍ  بشكل محمیة الموارد كانت إذا ما( . 
 التعاقدیة   واالتفاقات  واللوائح  والقوانین  واإلجراءات التنظیمیة  السیاسات  مع  تتوافق  داء األو  عملیاتال  كانت  إذا  ما  

 .وغیرھا
 واألداء العملیات حول  القرارات اتخاذ في المستخدمة المعلومات وسالمة موثوقیة. 

 
 

 :م 2021التالي خالل عام  ومنھا مالحظات  أظھرت أعمال المراجعة الداخلیة
 

 اإلدارة تعلیق المالحظة
 والقانونیة   حوكمةال
 

المجلس    تمكینالحوكمة بالشركة    الئحة عدم تضمن   مالحظة تم -
   .مستھدفاتھا لتحقیق الشركة  أنشطةوتوجیھ  إدارة

الئحة الحوكمة بالشركة على االجراءات الواجب    تضمن  عدم -
حال   في  ومجلس    تعارض  وجوداتباعھا  المراجعة  لجنة  بین 

 اإلدارة. 
بمدى    سیاسة وجود    عدم - یختص  فیما  من    الجدوىوإجراءات 

واالثر المالي المتوقع لھا ، ومخاطر    ئیة،القضا  الدعاويرفع  
السلبیة واالیجابیة لذلك في حال رفع القضایا   والجوانبالسمعة،  

 . الشركة قبلمن 
 

 
 
 وسیتم  القانونیة  دارةاإل  قبل  من  المالحظات  قبول  تم

بالشركة    تحدیث الحوكمة  مالحظات    بحسبالئحة 
 المراجعة الدالخلیة.  

 
لتضمین   الدعاوى  سجل  تحدیث   سیتم  كما القضائیة 

 الدعاوى وتویثقھا.   تقییم
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 البشریة   الموارد
 

  وسطاء /    وكالء(  بالشركة  الزائرین  لبطاقات  سجل  وجود   عدم -
 مستشارین).  /

للموظفي   الممنوحةعلى النظام    الدخولربط الصالحیات    عدم -
الوظیفي.    مع   الدخول   صالحیات   مراجعة  عدم   معالوصف 

 . دوري بشكل
المستندات    أور  شھري  بشكل مراجعة    عدم - لحفظ  سنوي  ربع 

ملفاتھم بحسب سجل بیانت المحتویات    فيالخاصة بالموظفین  
 بملف الموظف. 

  نھایة   مكافاءات  إدخال  فياتباع سیاسة االدخال والماراجعة    عدم -
 .آلیة ةقبطری عملھا وعدمالسنویة  والعالوات للموظفین العام

 
 
 
 
  البشریة   الموارد  إدارة  قبل  من  المالحظات  قبول  تم

سجل    عملل  المعلومات  تقنیة  أدارة  مع   التنسیق  وسیتم
  مراجعة   سیتم  كما  الدخول،  لصالحیات  الربط

   ،دوري بشكل المستندات
 

واستخدام    آلیةاالجراء بطریقة    تمتةأ  على  العمل  سیتم
 . صالحیات االعتماد

 
 
 
 

 السیبراني  األمن
 

 . السیبراني األمنناحیة  من تقییم المشتریات  عدم -
  إدارة وظائفاألمن السیبراني كجزء من  اعتبار  عدم -

 .المشاریع
 . دوري بشكل  االلكترونیة السجالت مراجعة عدم -
 . دوري بشكلالسیبراني  األمن تصامیم مراجعة عدم -
الخاصة باألمن   والمستھدفات األداء مقاییس وجود عدم -

 موثق.   بشكلالسیبراني 

 
 
من ناحیة    المتعاقدین  تقییم  وسیتم  المالحظات   قبول  تم

 . العالقة بدء قبل السیبراني األمن
 

  السیبراني  األمنمن ناحیة  التقییمإجراء  تضمین سیتم
 . بالشركة المشاریع إدارة ضمن
  بشكل  المراجعة لمالحظات ومراجعة عمل تقییم  سیتم

 .دوري
   المطالبات

 
إجراء    عدم - اإلحتیال    لوجود  داخليوجود   متضمنةمؤشرات 

لمتابعتھا من   االشتباه  وحاالت  االحتیال  على  للتعرف   إجراءات
 قبل وحدة االحتیال. 

الصالحیات    أجراء  وجود  عدم -   المطالبات   قسم  داخللفصل 
  المستخدم  نفس  قبل من  واعتمادھا المطالبات  إدخال  بین للفصل

 في فرع جده والریاض والخبر. 
  بالشركة  الخسائر لتثبیت تاریخ تعیین مقدري  أجراءوجود  عدم -

 . في النظام اآللي

 
 
  عمل   وسیتمقبول المالحظة من قبل إدارة المطالبات    تم

  تحویل   وسیتم على حاالت االحتیال    للتعرف  آلي  إجراء
 . والمراجعة التدقیق من لمزید االشتباه حاالت

 
 
  واالعتماد   التسجیل   موائمة  وسیتم  المالحظة  قبول  تم

المطالبات   ،نھمایب  والفصل تسویة  على  والتأكید 
 . وتعیین مقدري الخسائر تأخیر  أي دونالمكتملة 

 التأمین   إعادة
 

  تأمین   أعادة  لمتابعة  یدوي  أو  آلي  إجراء  دلیلوجود    عدم -
 .  التأمین إعادة اتفاقیة ضمن أو االختیاري المخاطر 

 التأمین  إعادة  ألى  اللجوء  حول  للمسببات  توضیحوجود    عدم -
 اتفاقیة  بحسب  التناسبي  التأمین  إعادة  إلى  اللجوء  أو  االختیاري

 . بالشركة التأمین إعادة
 للمخاطر االختاري التأمین إعادة لطلبات أرشفة وجود عدم

 
  التأمین   إعادة  تناسق  عدم   لمتابعة  إجراء  عمل  سیتم

  وأرشفة   لدیھا  التأمین  إعادة   استراتیجیات   بحسب 
 .التأمین اعادة طلبات

 
المادة    تطبیق  لمتابعةالتنسیق مع إدارة االلتزام    سیتم
 .التعاوني بالتأمین الخاصة التعلیمات منمن  46

 بالعمالء  العنایة 
 

 .بالعمالء العنایة إدارة لدىصالحیات  مصفوفةوجود  عدم -

 
 
المالحظة    تم صالحیات   مصفوفةإعداد    وتمقبول 

 . النظامیة الجھة قبل من لالعتماد تقدیمھاوسیتم 
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 االكتتاب  قسم

 
 وسیطسیاسة أو اجراء للتأكد من عدم التعامل مع أي    جودو  عدم -

 . المركزي البنك قبل من مرخص غیر 
وثائقھم   عدم - انتھاء  بقرب  العمالء  لتذكیر  متبع  إجراء  وجود 

 . الوثیقة انتھاء من یوم 30 قبلالتأمینیة للمركبات 
من الوثائق ( عقد التسأسیس،    لعددوجود مستندات مطلوبة    عدم -

أشعارات    التسعییر،  أدوات  من  صورةالشخص المفوض،    ھویة
 . أسعار  عروض  إلغاء، تأكیددائن/مدین، 

 
 
قبول المالحظة وستقوم االدارة بالتنسیق مع إدارة   تم

 .ئقالوثا معلومات تغییر  لعدتقنیة المعلومات 
 

 تأمین  وثائق  انتھا  بقربتطبیق تذكیر العمالء    وسیتم
 .المركبات

 
آلیة لالستحصال على جمیع المستندات    تطبیق  سیتمو

 . للوثائقالمتطلبة 
 المعلومات  تقنیة قسم

 
 . الشركة  إدارة قبل من الطوارئ خطة یتم اعتماد  لم -
مستخدم    عدم - اسم  تذكرة طلب    العینة   من  ملفات  3  في وجود 

 .المفعلین المستخدمین ملفملف في  15 البالغ
اتفاقیة    عدم - للعملیات    الشروط   توضحوجود    ویتم واالحكام 

 . ثالث طرف بواسطة حفظھا

 
 . الطوارئ خطة  اعتماد وسیتمالمالحظة  قبول تم
 

  خالل   من   الدخول   تصاریح   عملیات  أجراء  سیتم
 . المعتمدة القنوات

 
الخاصة    سیتم الشروط واالحكام  اتفاقیة توضح  عمل 

 .بالعملیات
 االحتیال  مكافحة سیاسات

 
 بخصوص  واالشعار   للتنبیھواجراء    سیاسة  وجود  عدم -

 .بھا المشتبھ المطالبات
 . الوثائق  حاملي  بواسطة  االحتال  حاالتوجود إجراء لتقدیم    عدم -
مطالبات    عدم - على  للتعقیب  إجراء  شبھة   التيوجود  تحوي 

 .  االحتیال
 سجل لالحتیال الداخلي.    وجود عدم -

 
  

 
 
عمل دلیل إلجراء التنبیھ   وسیتم  المالحظات  قبول  تم

بالتنسیق مع    احتیال  شبھة  تحوي  التي  المطالبات  عن
المطالبات. عن    سیتم  وإدارة  للتنویھ  اجراء  عمل 

  نصف   بشكلاحتیال    ىعل  تحتوي  التي  المطالبات
 .  المراجعة للجنة سنوي
 . للتعقیب اجراء عمل سیتم
 . داخليال الیحتلالعمل سجل  سیتم

 
 

 . إدارة المخاطر 12
 

 حوكمة المخاطر 
 

  الھیكل   تستخدمالتي    المقررة  الرقابیة  والوسائل ءات  واإلجرا  السیاسات  من  مجموعة ب  بالشركة  الخاصة  المخاطر   مةوكح  تتمثل
  تتوافق   والتي  والمعروفة  بھا  المرغوب  المخاطر   قبول  في  الشركة  فلسفة  تتركز و.  ستراتیجیةاال  األھداف  لتحقیق  الحالي  التنظیمي

  وإعادة   التأمین  لمخاطر   الشركـة  تتعرض  .اإلدارة  مجلس  من  المعتمدة  المخاطر   وقبول  بإدارة  المتعلقة   ستراتیجیةاال  الخطة  مع
 . لعمالتا ومخاطر  السیولة ومخاطر  ئتمانواال الخاص  العمولة  معدل ومخاطر  التأمین

 
 المخاطر دارة إ ھیكل

 
 . المخاطر  ومراقبة ومتابعةوتقییم  لتحدید الشركة داخل محكم تنظیمي ھیكل تأسیس تم
 

 اإلدارة  مجلس
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  لتحقیق والسیاسات  ستراتیجیاتاال عتماداو التوجیھب یقوم حیث،  المخاطر حوكمة  عن  المسؤولة العلیاالجھة  ھو اإلدارة مجلس
 . للشركة  المحددة األھداف

 
 العلیا   اإلدارة

 
ً   محددة  سیاسة  ضمن،    ستراتیجیةاال  األھداف   تحقیق  أجل  من  ،  الیومیة  العملیات  عن ولة  ؤمس   العلیا  اإلدارة   الشركة   قبل   من  مسبقا
 . المخاطر قبول بشأن

 
 :  منھا للتقلیل اإلدارة قبل من المتبعة والطرق  الشركة تواجھھاي الت بالمخاطر  ملخص یلي فیما

 
 مخاطرالتأمین 1.12

 
  ذلك   عن  الناتجة  المطالبة  وزمن   حجم  من  التأكد  عدم  مع  علیھ  مؤمنٍ   امّ   حادثٍ   وقوع  مخاطر   ھي  تأمینال  عقد  بموجب  المخاطر 
  التي   المدفوعة  الفعلیة  والمزایا  المطالبات  في،    العقود  ھذه  بموجب،    الشركة  تواجھھا  التي  الرئیسیة  المخاطر   تتمثلو.  الحادث

 .التأمین لمطلوبات الدفتریة القیمة عن تزید
ً مما كان    أكثر   المدفوعة  الفعلیة  والمزایا  المطالبات  وحجم  لتكرار   ذلك  یخضع  للمطالبات   الالحقة  والتطورات   ،أصالً   متوقعا
 . األجل طویلة

 
ع ً   األكثر   حافظ المَ   أن  حیث،    التأمین  عقود  من  كبیرة  محفظة  على  الخسائر   مخاطر  بتوزیع  المخاطر   تم تحسین تنوُّ   تكون   تنوعا

 .المتوقعة غیر  وبالنتائجھا من جزء  أي في بالتغییر  اً تأثر  أقل
 ستخداموبا  بھا  المتعلقة  والتعلیمات  التأمین  ستراتیجیةال   الحذر   والتطبیقالدقیق    ختیار اال  طریق  عن  المخاطر   تغیرات  تتحسن  كذلك 

 . التأمین إعادة ترتیبات
 
 . التأمین فئات ختالفاب ختلفت بنسب حتفاظاال مع ،  نسبي أساٍس  على ،   المسندةِ  التأمین إعادة عملیات من  كبیر  جزء یتم

  التأمین   مزایا  من  التحقق  في  المستخدمة  فتراضاتاال  بطریقة تتفق مع  التأمین  معیدي  من  ستردادلال  القابلة  التأمین  مبالغ  تقدر 
 . التأمین إعادة عملیات كموجودات المالي  المركز  قائمة في وتعرض ، المعنیة

 
 ،   الوثائق  حملة  تجاه  المباشرة  لتزاماتھاا  من  معفاة  غیر تظل    فإنھا  ،  الشركة  لدى   الموجودة  التأمین  إعادة  ترتیبات  من  وبالرغم
  على   التأمین  معیدي  من  أي  قدرة  عدم  حدود في    وذلك،    المسندة  التأمین  عملیات  بشأن  مانئتاال  لمخاطر   تتعرض  فإنھا  وبالتالي

 .التأمین إعادة ترتیبات بموجب لتزاماتھبا الوفاء
 

 مخاطر إعادة التأمین  2.12
 

  خالل الشركة تقوم ، الكبیرة التأمین مطالبات الناتجة عن المالیة  المخاطر تقلیل من أجل ،   األخرى التأمین شركات   غرار  على
 .التأمین إعادة ألغراض أخرى طرافأ مع تفاقیاتا بإبرام العادیة أعمالھا دورة

 
  ومتابعة   ،  التأمین  لمعیدي  المالي  الوضع  بتقییم  الشركة  تقوم  ،  التأمین  إعادة  شركات  إفالس  نتیجة  كبیرة  لخسائر   تعرضھا  ولتقلیل
 .لتلك الشركات  االقتصادیة أوالظروف والنشاطات،  مشابھة جغرافیة مناطق في  تنشأ قد التي ئتماناال مخاطر  على التركیز 

ً  التأمین معیدي ختیار ا یتمو   في  تتلخصالتي  التأمین إعادة ولجنة  الشركة إدارة مجلس  قبل  من المحددة  والتعلیمات معاییر لل وفقا
 : اآلتي
 . (BBB) عن یقل الَّ أ یجب والذي بھا المعترف التصنیف وكاالت قبل من المقبول ئتماناال لتصنیف األدنى الحد )أ

 . تأمینال إعادةة شرك سمعة )ب
 . التأمین معیدي مع والسابقة الحالیة العمل عالقة )ت

 
  المسجلة  الشركات  على تقتصر  والتي ، ئتمانياال التصنیف ھذا مثل  تحمل  ال  التي ،  المحلیة الشركات القاعدة  ھذه من ویستثنى

 . التأمین عن المسؤولة المعنیة المحلیة الجھات قبل من والمعتمدة
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 ینطبق  حیثما -  التاریخي   واألداء  والفنیة  اإلداریة  والخبرات  المالیة  للقوة  تفصیلیة  مراجعة   بإجراء   الشركة   تقوم  ،   ذلك   إلى  ضافةإ
ً   المحددة   المتطلبات  قائمة  مع  ومطابقتھا  -  ذلك   عملیات   تبادل   على   الموافقة  قبل،   التأمین  إعادة  ولجنة  اإلدارة  مجلس   قبل  من   سلفا

 .التأمین إعادة
 

  ا تھمراجع  یتم  -  ذلك  ینطبق   حیثما  -  التاریخي  األداء  عن  فضالً   ،  والتقنیة   اإلداریة  والخبرة  المالیة   القوة  فإن  ،  ذلك  على  عالوة
  التأمین إعادة ولجنة الشركة إدارة مجلس قبل من المحددة  المتطلبات من قائمةِوفقاً ل اویتم تقییمھ،   الشركة قبل من شاملةبصفة 

 . التأمین إعادةلبدء التعامل ب علیھا الموافقة قبل
 
 

 مخاطر العمالت  3.12
 

 ةاألجنبیالعمالت    صرف   أسعار  في  للتغیرات   نتیجة   ،  ما  مالیة  أداة  قیمة   تذبذب  عن  تنشأ   التي  المخاطر  في   العمالت  مخاطر  تتمثل
  ال الشركة  فإن    وبالتالي  ،  محدودة  -العمالت  أسعار  بسبب تقلبات    -  جوھریة  خسائر  وقوع  مخاطر أن    الشركة   إدارة  تعتقد، و

 . العمالت  صرف مخاطر ل تتحوط 
 

   العموالتمخاطر  4.12
أحد    العموالت  أسعار  مخاطر  تمثل، و  العموالت   أسعار  لمخاطر  خاضعة   ودائع  ولدیھا،    المالیة  األوراق   في   الشركة  تستثمر 

  بعمولة  المرتبطة  المالیة   وراقاأل  على  الكلي  العائد  تخفیض إلى   یؤدي  مما ،    العموالت  أسعار  في   التغیرات   عن  الناجمة   المخاطر 
 . ثابتة

 وما  النقد  بھا  المسجل  بالعمالت  العموالتأسعار    في  التغیرات  مراقبةعن طریق  ،    العموالت  مخاطر   من  بالحد  الشركة  تقومو
 .  واالستثمارات یعادلھ

 
 ئتمانمخاطر اال 5.12

 
  اآلخر الطرف تكبد إلى یؤدي ما ،  ما مالیة أداة بشأن  لتزاماتھبا الوفاء على  ما طرف قدرة عدمفي  ئتماناال مخاطر  تمثلت

  عنھا المفصح الدفتریة  تھابقیم من قبل الشركة ،لموجودات المالیة المقتناة ل وتتمثل مخاطر االئتمان القصوى. مالیة لخسارة
 . المالي  المركز  قائمة في
 

 : الشركة لھا تتعرضقد  التيئتمان الا مخاطر  لتقلیل الموضوعةءات واإلجرا بالسیاسات بیانٌ  یلي فیما
 

 سیاسة   وتكمن  ،   فقط  جیدةال   سمعةال  ذات   بھا  معترفال  جھات ال  مع  التأمین  وإعادة   التأمین  عقود  بإبرام   الشركة  تقوم  
  مراقبة   إلى  إضافة  ،  ئتمانیةاال  الناحیة  من  والدراسة  للتحقق  معھم  التعامل  تود  الذین  العمالء  كافة  یخضع  بأن  الشركة
  الدیون   لمخاطر   الشركـة  تعرض  لتقلیل  مستمرة  بصورة  التأمین  وإعادة  التأمین  عقود  بموجب  المستحقة  المبالغ

 .المعدومـة
 ومراقبة   ،   وسیطو  وكیل   لكل   ئتمانا  حدود  بوضع  وذلك  ،   والوسطاء  بالوكالء  المتعلقـة  المخاطر  من   بالحد   الشركـة   تقوم  

 .القائمـة المدینة الذمم
  التجاریـة  البنوكفي    ،  خرىأ  مالیة  موجودات  عن   الناشئة  ئتماناال  بمخاطر   یتعلق  فیما  ،الشركـة  تعامالت  تنحصر  

 . جیدة ائتمانیة وتصنیفات قویة مالیة مراكز  لدیھا التي لھا المماثلة والشركات
 

 مخاطر السیولة   6.12
 
في    مثلتت السیولة  لتزاماتھا  اب  المتعلقة  بالتعھدات  للوفاء  الالزمة  األموال  توفیر   في   الشركة  تواجھھا  التي  الصعوباتمخاطر 

 نشوئھا. لتزامات عند االبتلك  للوفاء الكافیة السیولة توفر  من لتأكدل یوميبشكل  السیولة متطلبات مراقبة یتم، والمالیة
 

 مخاطر أسعار السوق  7.12
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  نتیجة  ،  المالیة  لألداة  المستقبلیة  النقدیة  للتدفقات  العادلة  القیمة  بتقلبات  المتعلقة  المخاطر  ھي   السوق  أسعار  مخاطر 
  ھذه   كانت  سواء  ،   )العملة  مخاطر  أو  العموالت  أسعار  مخاطر  عن  الناشئة  تلك   بخالف(    السوق  أسعار  في  للتغیرات
  مؤثـرة   أخرى  عوامل   أوبأي  ،  لھا  المصدرة   بالجھة  أو   ،   بعینھا  المالیة  األداة  بھذه   خاصة  عوامل   عن   ناتجة  التغیرات

 . السوق في المتداولة المشابھة المالیة األدوات كافة في
 في  التطورات  یراقب  الذي  الصندوق  مدیر   أداءو  المتنوعة  محفظتھا  أداء  بمراقبة  السوق  مخاطر   من  بالحد  الشركة  تقوم 

 . المال وأسواق العالمیة الخزینة أسواق
 
 

 إدارة رأس المال  8.12
 

 السعودي  البنك المركزي  متطلبات  مع  تماشىتو  ،  االستمرار   على  مقدرتھا  تضمن  بطریقــة  رأسمالھا  بإدارة  الشركة  تقوم 
   .والملكیة الدیون لرصید األمثل  ستخداماال خالل من  المصلحة ألصحاب ممكن عائد أقصى تحقیق سبیل  في ،

 اتیحتیاطواال  ،   المدفوع   المال  رأس:  من  تتألف  التي   للمساھمین  العائدة  الملكیة  من   الشركة   مال   رأس   ھیكل  یتكون   ،  
 . المستبقاة واألرباح

 برأسمالھا  الشركـة  تحتفظ  ،   ً )  4  و   3(  جدول)  66(  المادة  في   السعوديالبنك المركزي    وضعھا  التي   للتوجیھات  وفقا
 بھامش  االحتفاظ  الصحي  أو  العام  التأمین  تزاول  التي  الشركـة  على  یجب  أنھ  على  تنص  التي  التنفیذیة  الالئحــة  من
 : اآلتیة الثالث الطرق من األعلى باعتماد المطلوب ةءمالال

 لایر ملیون 100( المال لرأس األدنى الحد(. 
 المكتتبة األقساط مجموع. 
 لمطالباتا. 

م عن المتطلبات النظامیة، واتخذت الشركة االجراءات التالیة 2021دیسمبر    31كما في  انخفض ھامش المالءة المالیة بالشركة  
 :لتحسین ھامش المالءة بحسب المتطلبات النظامیة

 
  ملیون لایر. 200حقوق أولویة بمبلغ زیادة رأس المال للشركة بواسطة طرح 
  المنتجات التأمینیة الحالیةزیادة الدخل بواسطة طرح منتجات تأمینیة جدیدة وتوسیع . 
 .مراقبة معدل الخسائر لمختلف منتجات التأمین المتعددة لدیھا 
  التحول اآللي والرقمي. تخفیض معدالت التكلفة والتركیز على 

 
 

 النظامیــة  بالمتطلبات المتعلقــة المخاطر  9.12
 

 على  الحصولب  -فقط    -تقضي    الالتي    ،  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المحلیة  األنظمة  لمتطلبات،    الشركة  عملیات  تخضع
،    الـتأمین  إعادة  شركات  وإفالس   عجز   مخاطر  لتقلیل،    المال  رأس   كفایة  مثل   اً قیود  تفرض  بل  ،   النشاطات  ومراقبة  الموافقات
 . نشوئھا عند المتوقعة غیر  تزاماتلالا سداد من ولتمكینھا

 
 تصنیف للند بورز ستاندرد آ. معاییر 13
 

للتصنیف اإلئتماني ""الوطنیة"  حافظت   آند بورز  ستاندرد  للشركة من قبل وكالة  " مع نظرة  BBBعلى تصنیفھا اإلئتماني 
 مستقبلیة مستقرة. 

 
 . الوكاالت الشرعیة14
 

 الصالحیات التالیة :مزه الجنید تتضمن لسكرتیر المجلس األستاذ غسان حوكالة شرعیة خاصة  بعملقام مجلس اإلدارة 
 
   -سماع الدعاوى والرد علیھا     -المرافعة و المدافعة     -فیما یخص [المطالبات والمحاكم] وذلك فى المطالبة وإقامة الدعاوى  "

ة  اإلجاب  -إحضار الشھود والبینات والطعن فیھا   -طلب الیمین ورده واالمتناع عنھ   -التنازل   -الصلح   -اإلنكار   -اإلقرار 
بالتزویر     -والجرح والتعدیل   الخطوط واألختام والتواقیع     -الطعن  الحجز والتنفیذ     -إنكار  الحجز    -مراجعة دوائر  طلب 
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المطالبة بتنفیذ    -الطعن بتقاریر الخبراء والمحكمین وردھم واستبدالھم     -تعیین الخبراء والمحكمین     -طلب التحكیم     -والتنفیذ  
التھمیش على صكوك    -التماس إعادة النظر     -االعتراض على األحكام وطلب االستئناف     -كام ونفیھا  قبول األح   -األحكام  
بشیك      -استالم المبالغ     -إنھاء ما یلزم حضور الجلسات في جمیع الدعاوى لدى جمیع المحاكم     -طلب رد االعتبار     -االحكام  

طلب إحالة    -طلب اإلدخال والتداخل    -طلب تنحي القاضي     -األحكام    استالم صكوك  -باسم الشركة  لدى  المحاكم الشرعیة  
المظالم)    -الدعوى   (دیوان  اإلداریة  المحاكم  العمالیة    -لدى  اللجان  تسویة    -لدى  ولجان  المالیة  المنازعات  لجان فض  لدى 

ي منازعات األوراق التجاریة  لدى لجان الفصل فى منازعات األوراق المالیة  لدى مكاتب الفصل ف  -المنازعات المصرفیة  
لدى لجان الفصل فى المنازعات و المخالفات     -لدى اللجان الجمركیة ولجان الغش التجاري     -ولجان حسم المنازعات التجاریة  

كات]  و فیما یخص [الشر  -طلب نقض الحكم لدى المحكمة العلیا   -لدى النیابة العامة   -لدى ھیئة الرقابة والتحقیق   -التأمینیة 
   -تعیین المدراء وعزلھم     -توقیع قرارات الشركاء     -التوقیع علي عقود التأسیس ومالحق التعدیل     -وذلك فى تأسیس شركة  

االشتراك بالغرفة التجاریة وتجدیدھا    -استخراج السجالت التجاریة وتجدیدھا للشركة     -خفض رأس المال     -زیادة رأس المال  
  -مراجعة الھیئة العامة لالستثمار والتوقیع أمامھا     -فة التجاریة و الغاء التوقیع لدى الغرفة التجاریةاعتماد التوقیع لدى الغر 

مراجعة أمانة     -تجدید الرخص     -و فیما یخص [األمانات والبلدیات] وذلك فى استخراج رخص     -مراجعة ھیئة سوق المال  
حكومیة  و فیما یخص [مكتب العمل والعمال] وذلك فى استخراج التأشیرات  المدن والبلدیات وكتابة العدل وجمیع الدوائر ال   -
و     -استخراج رخص العمل وتجدیدھا     -تصفیة العمالة وإلغاؤھا     -تحدیث بیانات العمال     -تعدیل المھن     -نقل الكفاالت     -

و فیما    -االعتراض على الشیكات   -جمیع البنوك والمصارف  اإلیداع    -فیما یخص [البنوك والمصارف] وذلك فى مراجعة 
مراجعة الھیئة العامة لالستثمار    -مراجعة النیابة العامة   -یخص [الھیئات الحكومیة] وذلك فى مراجعة ھیئة الرقابة والتحقیق 

كشف   استخراج -و فیما یخص [المرور] وذلك فى االعتراض والتسویة والفصل في المخالفات   -مراجعة ھیئة سوق المال   -
و فیما یخص [السجالت التجاریة] وذلك فى مراجعة إدارة السجالت   -بیانات (برنت) وتجدید رخص سیر المركبات واستالمھا

التوقیع على جمیع المستندات لدى الغرفة   -تجدید االشتراك لدى الغرفة التجاریة    -تجدید السجالت   -استخراج السجالت   -
و فیما یخص     -إلغاء السجالت     -فتح فروع للسجالت     -إضافة نشاط     -تعدیل السجالت     -إدارة السجالت     -التجاریة  

وفروعھا وما یتبعھا من إدارات    -مراجعة وزارة التجارة واالستثمار   -[الوزارات الحكومیة] وذلك فى مراجعة وزارة العدل 
   -مراجعة مراكز الشرطة   -وشعبة تنفیذ األحكام الحقوقیة و فیما یخص [الجھات األمنیة] وذلك فى مراجعة األمارة    -وأقسام 

مراجعة جمیع الجھات     -  -االستالم و التسلیم     -وفروعھا وما یتبعھا من إدارات وأقسام     -مراجعة المدیریة العامة للسجون  
 ".ذات العالقة وإنھاء جمیع اإلجراءات الالزمة والتوقیع فیما یتطلب ذلك

 
 تتضمن الصالحیات التالیة : محمد أحمد الشامي األستاذ القانونیة الشؤون مساعد خاصة لوكالة شرعیة  

 
   -سماع الدعاوى والرد علیھا     -المرافعة و المدافعة     -فیما یخص [المطالبات والمحاكم] وذلك فى المطالبة وإقامة الدعاوى  "

اإلجابة    -إحضار الشھود والبینات والطعن فیھا   -طلب الیمین ورده واالمتناع عنھ   -التنازل   -الصلح   -اإلنكار   -اإلقرار 
بالتزویر  ا   -والجرح والتعدیل   الخطوط واألختام والتواقیع     -لطعن  الحجز والتنفیذ     -إنكار  الحجز    -مراجعة دوائر  طلب 

المطالبة بتنفیذ    -الطعن بتقاریر الخبراء والمحكمین وردھم واستبدالھم     -تعیین الخبراء والمحكمین     -طلب التحكیم     -والتنفیذ  
التھمیش على صكوك    -التماس إعادة النظر     -على األحكام وطلب االستئناف    االعتراض   -قبول األحكام ونفیھا     -األحكام  
بشیك      -استالم المبالغ     -إنھاء ما یلزم حضور الجلسات في جمیع الدعاوى لدى جمیع المحاكم     -طلب رد االعتبار     -االحكام  

طلب إحالة    -طلب اإلدخال والتداخل    -لقاضي  طلب تنحي ا   -استالم صكوك األحكام    -باسم الشركة  لدى  المحاكم الشرعیة  
المظالم)    -الدعوى   (دیوان  اإلداریة  المحاكم  العمالیة    -لدى  اللجان  تسویة    -لدى  ولجان  المالیة  المنازعات  لجان فض  لدى 

اریة  لدى لجان الفصل فى منازعات األوراق المالیة  لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التج  -المنازعات المصرفیة  
لدى لجان الفصل فى المنازعات و المخالفات     -لدى اللجان الجمركیة ولجان الغش التجاري     -ولجان حسم المنازعات التجاریة  

و فیما یخص [الشركات]   -طلب نقض الحكم لدى المحكمة العلیا   -لدى النیابة العامة   -لدى ھیئة الرقابة والتحقیق   -التأمینیة 
   -تعیین المدراء وعزلھم     -توقیع قرارات الشركاء     -التوقیع علي عقود التأسیس ومالحق التعدیل     -ة  وذلك فى تأسیس شرك

االشتراك بالغرفة التجاریة وتجدیدھا    -استخراج السجالت التجاریة وتجدیدھا للشركة     -خفض رأس المال     -زیادة رأس المال  
و فیما یخص [األمانات والبلدیات] وذلك فى    -مراجعة ھیئة سوق المال   -امھا مراجعة الھیئة العامة لالستثمار والتوقیع أم  -

المدن والبلدیات وكتابة العدل وجمیع الدوائر الحكومیة  و فیما یخص     -مراجعة أمانة     -تجدید الرخص     -استخراج رخص  
تصفیة العمالة    -تحدیث بیانات العمال     -لمھن  تعدیل ا   -نقل الكفاالت     -[مكتب العمل والعمال] وذلك فى استخراج التأشیرات  

جمیع البنوك والمصارف     -و فیما یخص [البنوك والمصارف] وذلك فى مراجعة     -استخراج رخص العمل وتجدیدھا     -وإلغاؤھا  
مراجعة     -ق  و فیما یخص [الھیئات الحكومیة] وذلك فى مراجعة ھیئة الرقابة والتحقی   -االعتراض على الشیكات     -اإلیداع  

و فیما یخص [المرور] وذلك فى االعتراض    -مراجعة ھیئة سوق المال     -مراجعة الھیئة العامة لالستثمار     -النیابة العامة  
المخالفات   المركبات واستالمھا  -والتسویة والفصل في  سیر  وتجدید رخص  بیانات (برنت)  فیما یخص   -استخراج كشف  و 
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تجدید االشتراك لدى الغرفة     -تجدید السجالت     -استخراج السجالت     -مراجعة إدارة السجالت  [السجالت التجاریة] وذلك فى  
فتح     -إضافة نشاط     -تعدیل السجالت     -إدارة السجالت     -التوقیع على جمیع المستندات لدى الغرفة التجاریة     -التجاریة   

مراجعة وزارة     -لحكومیة] وذلك فى مراجعة وزارة العدل  و فیما یخص [الوزارات ا   -إلغاء السجالت     -فروع للسجالت  
و فیما یخص [الجھات األمنیة] وذلك فى مراجعة األمارة     -وفروعھا وما یتبعھا من إدارات وأقسام     -التجارة واالستثمار  

عھا وما یتبعھا من إدارات  وفرو   -مراجعة المدیریة العامة للسجون     -مراجعة مراكز الشرطة     -وشعبة تنفیذ األحكام الحقوقیة  
مراجعة جمیع الجھات ذات العالقة وإنھاء جمیع اإلجراءات الالزمة والتوقیع فیما یتطلب     -  -االستالم و التسلیم     -وأقسام  

 ."ذلك
 
 

 تتضمن الصالحیات التالیة : الزھراني محمد ماجد  األستاذ لمسئول العالقات الحكومیة لوكالة شرعیة خاصة 
 
المدن والبلدیات وكتابة   -مراجعة أمانة   -تجدید الرخص   -یخص [األمانات والبلدیات] وذلك فى استخراج رخص و فیما "

تعدیل    -نقل الكفاالت   -العدل وجمیع الدوائر الحكومیة  و فیما یخص [مكتب العمل والعمال] وذلك فى استخراج التأشیرات 
  –وفیما یخص الجوازات   -استخراج رخص العمل وتجدیدھا   -مالة وإلغاؤھا تصفیة الع  -تحدیث بیانات العمال   -المھن 

طلب كشف بیانات (برنت)و فیما یخص [المرور] وذلك فى االعتراض   –تعدیل المھن  –تحدیث المعلومات  –نقل الكفاالت 
و فیما یخص    -ستالمھااستخراج كشف بیانات (برنت) وتجدید رخص سیر المركبات وا -والتسویة والفصل في المخالفات 

وفروعھا وما یتبعھا من   -التأمینات االجتماعیة -[الوزارات والھیئات الحكومیة] وذلك فى مراجعة الھیئة العامة لالستثمار 
 "مراجعة جمیع الجھات ذات العالقة وإنھاء جمیع اإلجراءات الالزمة والتوقیع فیما یتطلب ذلك  -إدارات وأقسام 

 
نوارة القحطاني، لمتابعة أعمال  ثنیان الثنیان، بدر الحربي، مرام العنزي،  : بدر العنزي، ؤھماسمألیة اتلاصة لوكالة شرعیة خ

 التالیة:  الشركة
 
  –سماع الدعاوي والرد علیھا  –المرافعة والمدافعة  –فیما یخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبة واقامة الدعاوي  "

احضار الشھود والبینات  –طلب الیمین ورده واالمتناع عنھ  –والتنازل بموجب خطاب مصدق من الموكل االقرار والصلح 
طلب المنع من السفر   –انكار الخطوط واالختام والتواقیع  –الطعن بالتزویر  –االجابة والجرح والتعدیل  –والطعن فیھا 

الطعن بتقاریر   –تعیین الخبراء والمحكمین  –طلب التحكیم  – طلب الحجز والتنفیذ –مراجعة دوائرالحجز والتنفیذ  –ورفعھ 
االعتراض على االحكام وطلب   –قبول االحكام ونفیھا  –المطالبة بتنفیذ االحكام  –الخبراء والمحكمین وردھم واستبدالھم 

ي جمیع الدعاوي لدى انھاء ما یلزم حضور الجلسات ف – التھمیش على صكوك االحكام  –التماس اعادة النظر  –االستئناف 
استالم صكوك االحكام   –لدى المحاكم الشرعیة  –استالم المبالغ بشیك مصدق بإسم الشركة الوطنیة للتأمین  –جمیع المحاكم 

لدى لجان   –لدى المحاكم االداریة (دیوان المظالم)  –طلب احالة الدعوى  –طلب االدخال والتداخل  –طلب تنحي القاضي  –
طلب نقض الحكم لدى  –لدى النیابة العامة  –لدى ھیئة الرقابة والتحقیق  –عات والمخالفات التأمینیة الفصل في المناز 

  –مراجعة مراكز الشرطة  –وفیما یخص [الجھات االمنیة] مراجعة االمارة وشعبة تنفیذ االحكام الحقوقیة  –المحكمة العلیا 
مراجعة جمیع الجھات ذات العالقة   –االستالم والتسلیم  –و اقسام  وفروعھا وما یتبعھا من ادارات  -مراجعة ادارة المرور 

    "وانھاء جمیع االجراءات الالزمة والتوقیع فیما یتطلب ذلك
 
 . اإلعالنات 15 

 
 -ما یلي: بالمجلس یقر 

 المالیة التقاریر  بإعداد الصلة ذات األنظمة ذلك  في بما ، والمحاسبیة المالیة األنظمة سالمة من التأكد تم أنھ . 
 المخاطر عن  العام  التصور  تحدید  خالل  من  وذلك المخاطر،  إلدارة بةمناس  رقابیة  أنظمة تطبیق من لتأكدا تم أنھ  

 .بشفافیة وطرحھا  الشركة تواجھ قد التي
 الصحیح بالشكل  أعدت الحسابات سجالت  أن . 
 بفعالیة ونفذالرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة  نظام أن . 
 نشاطھا مواصلة على  الشركة قدرةال یوجد أي شك یذكر في  أنھ . 
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 إلدارة العلیا طاقم ا الذاتیة ل   ةعن السیر ة. لمح16
 
 

 والسابقة:طاقم اإلدارة العلیا بالشركة ومھامھم الوظیفیة الحالیة السیرة الذاتیة لعن  ةلمحفیما یلي 
 

 ھیثم بن حبیب البكرياألستاذ عن السیرة الذاتیة للرئیس التنفیذي  ةلمح 1.16
 
 

 ھیثم حبیب محمد البكري االسم

 سنة 49 العمر

 سعودي  الجنسیة

 العضو المنتدب  –  الرئیس التنفیذي المنصب

تاریخ التعیین في  
 الشركة

 م 01/04/2013

في    المؤھالت العلمیة األماجستیر  الشرق  الدولي ودراسات  الوالیات ،    ھوبكنز  جامعة جون من    وسطاالقتصاد 
 . م 2000عام  ، المتحدة االمریكیة

 م1996 عام ، ، الوالیات المتحدة االمریكیة ريفي إدارة األعمال من كلیة كَ  بكالوریوس . 
 م. 2022أبریل  25للدورة الحالیة التي تنتھي في عضو في اللجنة التنفیذیة في الشركة   الخبرات العملیة

 م. 2022أبریل  25للدورة الحالیة التي تنتھي في في الشركة  عضو في لجنة االستثمار 
  م. 2022أبریل  25للدورة الحالیة التي تنتھي في في الشركة عضو في لجنة المخاطر 
   في دبي   مسجلة  مساھمةشركة    ،  للعملیات لشركة إف دبلیو یو جلوبال تكافلالرئیس التنفیذي  

 . م 2012 وحتىم 2011 عام من ، الحیاة على مینأالت مجالتعمل في 
 مدرجة سعودیة مساھمة   شركة  ،  تكافل  الجزیرةمدیر عام اإلدارة االستراتیجیة في شركة    مساعد  

 . م2011 عام حتىو م 2009 عام من ، تعمل في مجال التأمین التعاوني
 نائب المدیر العام ورئیس المنتجات والتوزیع وسكرتیر مجلس اإلدارة في شركة األھلي تكافل 

 . م2009م وحتى عام 2007مجال التأمین من عام  مدرجة تعمل فيشركة سعودیة مساھمة 
 تعمل في المجال    مدرجةشركة سعودیة مساھمة  ،    مدیر تطویر األعمال في البنك األھلي التجاري

 . م2007م حتى عام 2002من عام   ، المصرفي
 

 
 علي بن ابراھیم الحسین األستاذ عن السیرة الذاتیة لنائب الرئیس التنفیذي لمحة  2.16

 
  الحسینابراھیم  علي االسم

 سنة 71 العمر

 سوداني  الجنسیة

 نائب الرئیس التنفیذي   المنصب

تاریخ التعیین في  
 الشركة

 م 01/04/2010
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 م 1974، عام العربیة مصر جمھوریة ، في التجارة والتأمین من جامعة القاھرة بكالوریوس  المؤھالت العلمیة

 م. 2022أبریل  25في الشركة للدورة الحالیة التي تنتھي في عضو في اللجنة التنفیذیة   الخبرات العملیة
   شركة مساھمة بحرینیة   ھي، و  .مب .م.ش  السعودیة  الوطنیة  التأمین   شركةمساعد المدیر العام في  

 . م2010م وحتى عام 1996، من عام  تعمل في مجال التأمین 
   شركة مساھمة بحرینیة   ھي، و  .مب.م.ش  السعودیة  الوطنیة  التأمین  شركةفي    االكتتابمدیر  

 .م1996 عام وحتى م1990 عام من ، تعمل في مجال التأمین 
 
 

 لمحات عن السیرة الذاتیة لمدیر اإلدارة المالیة األستاذ سھیل فضل عباس  3.16
 

 سھیل فضل عباس   االسم

 سنة   60 العمر

 باكستاني  الجنسیة

 اإلدارة المالیة  رئیس المنصب

تاریخ التعیین في  
 الشركة

 م 01/04/2010

   .م1986عام  ، ، الباكستانمعتمد  إداريمحاسب    المؤھالت العلمیة
 م1985، عام   ، الباكستانمعتمد  محاسب قانوني . 
 م1982باكستان، عام ال،  بكالوریوس في التجارة من جامعة كراتشي . 

 م. 2022أبریل  25في الشركة للدورة الحالیة التي تنتھي في في اللجنة التنفیذیة  وعض  الخبرات العملیة
   تعمل في شركة مساھمة بحرینیة  ،  .م  ب.م.ش  السعودیة  الوطنیة  التأمین  شركةفي    ماليمدیر

 م 2010م وحتى عام 2001 ، من عام مجال التأمین
 المتخصص في  في المملكة العربیة السعودیة    یونغ  و رنست  إفي مكتب    مدیر التدقیق التنفیذي

 م. 2001م وحتى عام 1986من عام  ، المحاسبة القانونیة واالستشارات
 
 

 لمحة عن السیرة الذاتیة لرئیس العملیات التنفیذي األستاذ ماجد بن بریك بن محسن الغامدي 4.16
 

 اجد بریك محسن الغامدي م االسم

   سنة 41 العمر

 سعودي  الجنسیة

  رئیس العملیات التنفیذي المنصب

تاریخ التعیین في  
 الشركة

 م 01/05/2012

، المملكة العربیة السعودیة جده  –لملك عبدالعزیز  ، من جامعة افي تقنیة الحاسب اآللي  بكالوریوس  المؤھالت العلمیة
 م. 2004عام 

  م 2018وحتى   2015مدیر تقنیة المعلومات في الشركة الوطنیة  من تاریخ 
  م. 2015م وحتى 2011مراجع داخلي أول لتقنیة المعلومات بالبنك األھلي من تاریخ 
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 م. 2011م وحتى 2008لتقنیة المعلومات في بنك الجزیرة من تاریخ جعة رامساعد مدیر الم 
  م 2008وحتى  2006مدیر أمن الشبكات في شركة یترو رابغ من 

 م 2006وحتى  2006إداري تقنیة معلومات في شركة فقیھ من   الخبرات العملیة

 
 

 میسولونقیتیس بانتیلیس نیكوالس األستاذ  ةلفنیللشئون ارئیس التنفیذي للمحة عن السیرة الذاتیة ل 5.16
 

 بانتیلیس نیكوالس میسولونقیتیس االسم

 سنة   54 العمر

 یوناني  الجنسیة

   تنفیذي للشئون الفنیة رئیس  المنصب

تاریخ التعیین في  
 الشركة

 م 01/08/2021

 المؤھالت العلمیة

 

 

 الخبرات العملیة

   الوالیات المتحدة  ،    زالتأمین في جامعة سان  جون كلیة  من  التأمین والعلوم االكتواریة  ماجستیر في
 . االمریكیة

  وات بالمملكة المتحدة. بكالوریوس في العلوم االكتواریة الریاضیة من جامعة ھاریوت 
  واترلو من كندا. دلم علوك أكتواریة من جاعة 
  عضو جمعة االكتواریین القبرصیة 

 
  اإلمارات العربیة المتحدة. – شركة أیس للوساطة  – رئیس إعادة التأمین  – نائب رئیس تنفیذي 
   م  2010من    – شركة عمان للتأمین    –نائب رئیس تنفیذي للعملیات الدولیة وتطویر األعمال

   م. 2018وحتى 
  م. 2010وحتى  م2000اریخ إلعاة التأمین من تشركة فالق ستون  – مسؤول اكتواري 

 
 

 غسان بن حمزه الجنید األستاذ عن السیرة الذاتیة لسكرتیر مجلس اإلدارة لمحة   6.16
 

 جنیدغسان حمزه علي ال االسم

 سنة 48 العمر

 سعودي   الجنسیة

 سكرتیر مجلس االدارة  -والشئون القانونیة واإلداریة  رئیس الحوكمة  المنصب

تاریخ التعیین في  
 الشركة

 م 01/04/2010

،  ، المملكة العربیة السعودیةبجدة  بكالوریوس في إدارة األعمال من جامعة الملك عبدالعزیز  المؤھالت العلمیة
 . م2009 معا

  عام   ، المملكة العربیة السعودیة دبلوم عالي في ھندسة المركبات من الكلیة التقنیة بجدة ،
 م 1994
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 . وحتى تاریخھ 2014من في الشركة رئیس الشؤون القانونیة واإلداریة والحوكمة   الخبرات العملیة
  م2013م وحتى عام 2010مدیر الموارد البشریة والشؤون اإلداریة في الشركة من عام . 
  شركة مساھمة بحرینیة   .مشركة التأمین الوطنیة السعودیة ش.م.بمدیر الموارد البشریة في ،

 . م2009م وحتى عام 1999 عام  من،  تعمل في مجال التأمین
 

 محمد سعید باوزیر األستاذ عن السیرة الذاتیة لمدیر إدارة االلتزام لمحة  7.16
 

   محمد سعید باوزیر االسم

 سنة   33 العمر

 سعودي   الجنسیة

 االلتزام  إدارة مدیر  المنصب

تاریخ التعیین في  
 الشركة

 م 01/02/2018

 . م2014عام  ،الوالیات المتحدة األمریكیة، كارولینا الجنوبیةمن جامعة علوم  بكالوریوس  المؤھالت العلمیة
 

وحتى عام  م  2020  من عام ،  ومكافحة غسیل أمول بالشركة الوطنیة للتأمین  مسؤول أول ألتزام    الخبرات العملیة
 . م2021

 م2020وحتى عام م 2018 من عامبالشركة الوطنیة للتأمین ، إلتزام  مسؤول. 
  لتقنیة المعلومات. مدیر عملیات بشركة بایس 
   مساندة  مدیر وخدمات  إداریة  الصناعیة  شئون  سكن  شركة  عام في  عام  م  2016  من  وحتى 

 . م2018
  م2015وحتى عام م 2014 عامالسعودي من إدارة االلتزام في البنك األھلي  –مسؤول حظر . 

 
 

 ر ـدیـقـ ر وتـكـ. ش17
على   لعمالء والوكالء والوسطاء والجھات اإلشرافیة والبنوكلالشكر والتقدیر  خالص  بإدارة الشركة الوطنیة للتأمین  یتقدم مجلس  

ودعمھم   ً سجل  یكما    .تعاونھم  تقدیر   أیضا الشركة  ل  ھمتناناو  هخالص  في  العاملین  اجمیع  قبللخدمات  على  من  ، المقدمة    ھم 
 على دعمھم المستمر. الكرام  لمساھمینلو
 
 
 
 
 

 نیابة عن مجلس اإلدارة 
 
 

       الدكتور / حسین بن سعید عقیل
                            رئیس مجلس اإلدارة 

        م2021مارس  13
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 الملحقات : 
 

 مؤھالت أعضاء مجلس اإلدارة    : 1ملحق 
 مجلس اإلدارةلجان خبرات أعضاء   : 2ملحق 
 خبرات أعضاء اإلدارة العلیا  : 3ملحق 
 عضویة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات األخرى  : 4ملحق 

 
 
 

 : مؤھالت أعضاء مجلس اإلدارة 1ملحق 
 

 العدد  األسم  المنصب الحالي  المنصب السابق  المؤھالت الخبرات 
سنة  23 جامعة   -دكتوراه قانون  

الوالیات المتحدة   -دنفر 
1998األمریكیة   

كبیر المستشارین  
مجموعة  -القانونیین 

 عبد اللطیف جمیل

رئیس مجلس اإلدارة 
 الشركة الوطنیة للتأمین

عقیل سعید د.حسین   1 

سنة  27   -أعمال  ماجستیر إدارة  
1994جامعة ھارفارد   

 نائب المدیر المالي
إبراھیم  شركة 

 الجفالي وإخوانھ

رئیس مجلس اإلدارة  ئبنا  
رئیس الشؤون المالیة  

الجفالي  إبراھیم شركة 
 وإخوانھ 

 2 فیصل شراره

سنة  24 ماجستیر في االقتصاد من  
- ألمانیا   -جامعة كولونیا 

9981  

میونخ  شركة مدیر 
إلعادة التأمین  

 سنغافورة

شركة میونیخ إلعادة 
 التأمین

 3 برند الویس كوھن

سنة  37 إدارة   -بكالوریوس  
األعمال جامعة تكساس 

1984 

مجموعة مدیر عام 
البنك   –الشركات 

 األھلي

الرئیس التنفیذي شركة  
الجفالي و إخوانھ إبراھیم   

ي أمین موسى العفیف  4 

سنة  32 كالوریوس إدارة أعمال  ب 
- جامعة الملك سعود  –

م 9851  

 –مستشار عمالي 
 كلیة تقنیة األعمال 

شركة كاماك  –مدیر عام 
 لالستشارات

نضال محمد رشید  
 رضوان

5 

سنة  28   – اجستیر إدارة أعمال م 
 –الجامعة األمریكیة 
الوالیات المتحدة  

م1993 –األمریكیة   

الرئیس التنفیذي  
لمجموعة شركات 
 الھوشان المحدودة 

رئیس مجلس إدارة 
والرئیس التنفیذي لمجموعة 
 شركات الھوشان المحدودة 

 6 راكان عامر الھوشان 

سنة  28 علوم سیاسیة  –اجستیر م 
  –جامعة ستانفورد  –

الوالیات المتحدة  
م1995 –األمریكیة   

  –الرئیس التنفیذي 
 –شركة دیزان الب 
اإلمارات العربیة  

 المتحدة 

 7 ھیثم فاروق أخضر  مستشار 

سنة  29  –كالوریوس علوم ب 
جامعة الملك فھد للبترول  

م1994 – والمعادن   

شركة  –شریك 
ھیدریك آند سترقلز 

دبي –لالستشارات   

  –مدیر الموارد البشریة 
 شركة البترول البحرینیة 

 8 رائد سلمان ساتر 

سنة  14 یة سیاسم وبكالوریوس عل 
جامعة  –وإدارة أعمال 

م1981 –میتشیقان   

رئیس مجلس إدارة 
شركة المأمون 
 لوساطة التأمین  

ورئیس  نائب رئیس مجلس 
شركة   –لجنة المراجعة 

 تمویلي 

 9 طاھر محمد الدباغ 

سنة  20   -درجة الماجستیر  
جامعة جون   -االقتصاد 

ھوبكنز بالوالیات المتحدة 
2000األمریكیة   

العملیات  رئیس 
شركة حلول تكافل  

 العالمیة

الرئیس التنفیذي والعضو 
المنتدب للشركة الوطنیة  

 للتأمین

01 ھیثم البكري   
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 خبرات أعضاء لجان مجلس اإلدارة   : 2ملحق 
 

 اللجنة التنفیذیة  

 العدد  األسم  المنصب الحالي  المنصب السابق  المؤھالت الخبرات 
سنة  27 جامعة  -ماجستیر إدارة أعمال  

1994ھارفارد   
شركة   نائب المدیر المالي

الجفالي وإخوانھ إبراھیم   
رئیس الشؤون المالیة  

الجفالي  إبراھیم شركة 
 وإخوانھ

 1 فیصل شراره

سنة  31 كالوریوس إدارة أعمال جامعة  ب 
م1991 – ألمانیا -فریدریك ألیكساندر   

شركة  – مستشار تنفیذي 
 – لي ھیتش ھاریسون 

 ألمانیا

مستشار أول شركة 
روالند بیرقر  
ألمانیا – لإلستشارات    

نبیل بیتر 
 شویري

2 

سنة  20 جامعة  -االقتصاد  -درجة الماجستیر  
جون ھوبكنز بالوالیات المتحدة  

2000األمریكیة   

شركة  لعملیات ارئیس 
 حلول تكافل العالمیة 

 الرئیس التنفیذي
والعضو المنتدب  

لشركة الوطنیة للتأمین ل  

 3 ھیثم البكري 

سنة  46 جامعة القاھرة  -درجة البكالوریوس  
1974للتأمین   

مساعد مدیر عام الشركة 
 الوطنیة السعودیة للتأمین

نائب الرئیس التنفیذي  
 لشركة الوطنیة للتأمین 

 4 علي الحسین 

سنة  35 محاسب إداري معتمد ، باكستان ،   
م  1986  

زمالة المحاسبین القانونیین ، باكستان  
م  ١٩٨٥،   

بكالوریوس تجارة ، جامعة كراتشي ،  
م  1982باكستان ،   

المالي للشركة   المراقب
 الوطنیة السعودیة للتأمین

رئیس الشؤون المالیة  
 لشركة الوطنیة للتأمین 

 5 سھیل عباس 

 

 مراجعة  لجنة ال

 الخبرات  المؤھالت السابق المنصب   المنصب الحالي  األسم  العدد 
سراج الدین  1

مظھر  أنور 
 الدین

 – مراجعة الداخلیة تنفیذي ئیس ر
 جموعة صافوال م

رئیس المراجعة 
بشركة  – الداخلیة 

 فاروق ومأمون تمر 

محاسبة درجة البكالوریس 
ن  كراتشي باكستاجامعة من 

 م 1996

سنة  42  

سامي موسى   2
 الحلبي

مجموعة   – ئیس عملیات تنفیذي ر
 روالكو التجاریة 

شركة   – مدیر عام 
  أحمد محمد باعشن 

 وشركاه 

 میكانیكیةماجستیر ھندسة 
 – جامعة ستانفورد  – 

الوالیات المتحدة األمریكیة 
 م1992 – 

سنة  30  

نضال محمد   3
 رشید رضوان

شركة كاماك   – مدیر عام 
 لالستشارات 

كلیة  – مستشار عمالي  
 تقنیة األعمال

  – كالوریوس إدارة أعمال  ب
- جامعة الملك سعود 

 م 1985

سنة  32  

 

ر ستثمالجنة اال   

 العدد  األسم  المنصب الحالي  المنصب السابق  المؤھالت الخبرات 
سنة  27 جامعة  -ماجستیر إدارة أعمال  

1994ھارفارد   
  نائب المدیر المالي

إبراھیم  شركة 
 الجفالي وإخوانھ

رئیس الشؤون المالیة  
الجفالي  إبراھیم شركة 

 وإخوانھ

 1 فیصل شراره
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سنة  27   /عضو منتدب  دكتواره ذكاء اصطناعي   
التنفیذي رئیس ال

 للبنك األول 

الرئیس التنفیذي لبنك 
 دبي التجاري 

فان  د. بیرناردذ
 لیندیر 

2 

سنة  20 جامعة  -االقتصاد  -درجة الماجستیر  
بالوالیات المتحدة  جون ھوبكنز 

2000األمریكیة   

لعملیات  ارئیس 
حلول تكافل  شركة 
 العالمیة

 الرئیس التنفیذي
والعضو المنتدب  

لشركة الوطنیة للتأمین ل  

 3 ھیثم البكري 

 

المكافآت  الترشیحات ولجنة   

 العدد  األسم  المنصب الحالي  المنصب السابق  المؤھالت الخبرات 
سنة  27 جامعة  -أعمال ماجستیر إدارة  

1994ھارفارد   
شركة   نائب المدیر المالي

الجفالي وإخوانھ إبراھیم   
رئیس الشؤون 
المالیة شركة 

الجفالي إبراھیم 
 وإخوانھ

 1 فیصل شراره

جامعة الملك فھد   – كالوریوس علوم ب سنة  29
م 1994 –للبترول والمعادن   

شركة ھیدریك آند  – شریك 
دبي  – سترقلز لالستشارات   

مدیر الموارد 
شركة  – البشریة 

 البترول البحرینیة 

 2 رائد سلمان ساتر

جامعة   – ماجستیر ھندسة میكانیكیة  سنة  30
الوالیات المتحدة   – ستانفورد 
م 1992 – األمریكیة   

شركة أحمد   – مدیر عام 
 محمد باعشن وشركاه 

ئیس عملیات ر
 – تنفیذي 

مجموعة روالكو  
 التجاریة 

سامي موسى  
 الحلبي

3 

 

 لجنة المخاطر 

 العدد  األسم  المنصب الحالي  المنصب السابق  المؤھالت الخبرات 
سنة  37 إدارة األعمال   -درجة البكالوریوس  

1984جامعة تكساس   
رئیس البنك األھلي 

 التجاري
الرئیس التنفیذي 

لشركة الجفالي و  
 إخوانھ

يأمین موسى العفیف  1 

سنة  20 جامعة  -االقتصاد  -درجة الماجستیر  
جون ھوبكنز بالوالیات المتحدة  

2000األمریكیة   

شركة  لعملیات ارئیس 
 حلول تكافل العالمیة 

 الرئیس التنفیذي
والعضو المنتدب  

لشركة الوطنیة  ل
 للتأمین

 2 ھیثم البكري 

سنة  32 جامعة   – كالوریوس إدارة أعمال  ب 
م 1985-الملك سعود   

كلیة  – مستشار عمالي  
 تقنیة األعمال

  – مدیر عام 
شركة كاماك  
 لالستشارات 

نضال محمد رشید 
 رضوان

3 

 
 

 خبرات أعضاء اإلدارة العلیا  : 3ملحق 
 العدد  األسم  المنصب الحالي  المنصب السابق  المؤھالت الخبرات 

سنة  20  -درجة الماجستیر  
جامعة   -االقتصاد 

جون ھوبكنز 
بالوالیات المتحدة  

2000األمریكیة   

لعملیات  ارئیس 
حلول تكافل  شركة 
 العالمیة

الرئیس التنفیذي 
والعضو المنتدب  

لشركة الوطنیة  ل
 للتأمین

 1 ھیثم البكري 

سنة  46 درجة البكالوریوس  
جامعة القاھرة   -

1974للتأمین   

مساعد مدیر عام  
الشركة الوطنیة  
 السعودیة للتأمین 

نائب الرئیس 
التنفیذي لشركة  
 الوطنیة للتأمین 

 2 علي الحسین 



2021تقریر مجلس اإلدارة     47 

سنة  35 محاسب إداري   
معتمد ، باكستان ،  

م  1986  
زمالة المحاسبین  

القانونیین ،  
م  ١٩٨٥باكستان ،   

بكالوریوس تجارة 
، جامعة كراتشي ،  

  1982باكستان ، 
 م

المسؤول المالي  
یة  للشركة الوطن

 السعودیة للتأمین 

رئیس الشؤون 
المالیة لشركة 
 الوطنیة للتأمین 

 3 سھیل عباس 

سنة  16 تقنیة   – بكالوریوس  
  –الحاسب اآللي 
جامعة الملك  

 – عبدالعزیز 
م 2004  

مدیر تقنیة  
بالشركة  المعلومات 

 الوطنیة للتأمین 

رئیس العملیات  
 التنفیذي 

 4 ماجد الغامدي 

سنھ  26 بكالوریوس إدارة  
جامعة   – أعمال  

الملك عبدالعزیز 
م  2009  

مدیر الموارد 
البشریة والشئون 

اإلداریة شركة  
التأمین الوطنیة  

 السعودیة

  والحوكمة  رئیس
 –  القانونیة الشئون

سكرتیر مجلس  
 اإلدارة

 5 غسان الجنید 

 
 

 عضویة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات األخرى   : 4ملحق 
 

 اسم المدیر  اسم الشركة  موقع الشركة الوضع القانوني
حدودة  ملیة ئوات مسذشركة  المملكة العربیة   

 السعودیة
المحدودة  كن سشركة  . حسین سعید عقیلد   

ات مسئولیة محدودة ذشركة  أي بالس لتشغیل األیدي   شركة  الفلبین 
 العاملة 

 
 

 اسم المدیر  اسم الشركة  موقع الشركة الوضع القانوني
شركة میونیخ إلعادة التأمین   ألمانیا شركة مساھمة عامة 

 أفریقیا
ن ھبرند الویس كو  

 شركة سنیك السعودیة   البحرین  شركة مساھمة محدودة  
 شركة التأمین األردنیة  األردن شركة مساھمة عامة 

 

القانونيالوضع   اسم المدیر  اسم الشركة  موقع الشركة 
المملكة العربیة   شركة مساھمة محدودة 

 السعودیة 
ي أمین موسى العفیف شركة إبراھیم الجفالي و إخوانھ   

 
 
 
 
 
 

المملكة العربیة   شركة مساھمة عامة مدرجة
 السعودیة 

 شركة األسمنت السعودیة

سنیك للتأمین شركة  البحرین شركة مساھمة محدودة   
المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 

 السعودیة 
الشركة العربیة الكیماویة 

 (البولیسترین)
المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 

 السعودیة 
الشركة العربیة الكیماویة 

 (التكس)
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المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

الشركة العربیة للعوازل 
 (ACIC) الكیماویة

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

 شركة التكییف العربیة 

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

  الشركة السعودیة للخدمات
) كاریرالتكییف(  

محدودة شركة ذات مسئولیة  المملكة العربیة   
 السعودیة 

العربیة  فلور شركة   

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

 الشركة الوطنیة للسیارات

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

باتش)ماستر (ون  شركة بولي  

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

 شركة سامكو للتكییف 

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

 الشركة السعودیة لبناء المباني  

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

شركة اریكسون السعودیة  
 لإلتصاالت 

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
لسعودیة ا  

 شركة لیبھر السعودیة

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

المحدودة ستیبكو شركة   

األمارات العربیة  شركة ذات مسئولیة محدودة 
 المتحدة  

برومینت الجفالي شركة   

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

المحدودة  شركة أوتیس للمصاعد 
 المملكة العربیة السعودیة 

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

شركة إبراھیم الجفالي و إخوانھ 
 یونیفار السعودیة للكیماویات 

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

شركة إبراھیم الجفالي وإخوانھ  
 لالطارات

مسئولیة محدودة شركة ذات  األمارات العربیة  
جبل علي   – المتحدة    

ھایدلبرج الشرق األوسطشركة   
FZCO 

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

شركة إبراھیم و إخوانھ الجفالي 
 للتكییف والمیكانیك (جامد) 

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

شركة إبراھیم الجفالي لصیانة  
 المكیفات والثالجات

(MARCO) 
المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 

 السعودیة 
شركة إبراھیم الجفالي وإخوانھ  

 JTECO) للمعدات الفنیة
 

 اسم المدیر  اسم الشركة  موقع الشركة الوضع القانوني
المملكة العربیة   شركة مساھمة محدودة  

 السعودیة 
 فیصل شراره شركة إبراھیم الجفالي و إخاونھ 

 شركة سنیك السعودیة   البحرین  شركة مساھمة محدودة  
المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 

 السعودیة 
الشركة العربیة الكیماویة 

 (البولیسترین)
محدودة شركة ذات مسئولیة  المملكة العربیة   

 السعودیة 
الشركة العربیة الكیماویة 

 (التكس)
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المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

الشركة العربیة للعوازل 
 (ACIC) الكیماویة

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

 شركة التكییف العربیة 

محدودة شركة ذات مسئولیة  المملكة العربیة   
 السعودیة 

  الشركة السعودیة للخدمات
) كاریرالتكییف(  

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

العربیة  فلور شركة   

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

 الشركة الوطنیة للسیارات 

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

باتش)ماستر (ون  شركة بولي  

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

 شركة سماكو للتكییف

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

 الشركة السعودیة لبناء المباني  

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
  السعودیة

شركة اریكسون السعودیة  
 لإلتصاالت 

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

 شركة لیبھر السعودیة

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

المحدودة ستیبكو شركة   

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

برومینت الجفالي شركة   

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

شركة أوتیس للمصاعد المحدودة  
 المملكة العربیة السعودیة 

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

شركة إبراھیم الجفالي و إخوانھ 
 یونیفار السعودیة للكیماویات 

مسئولیة محدودة شركة ذات  المملكة العربیة   
 السعودیة 

شركة إبراھیم الجفالي و إخوانھ 
 لالطارات

األمارات العربیة  شركة ذات مسئولیة محدودة 
 المتحدة  

ھایدلبرج الشرق األوسطشركة   
FZCO 

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

شركة إبراھیم و إخوانھ الجفالي 
 للتكییف والمیكانیك (جامد) 

المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 
 السعودیة 

شركة إبراھیم الجفالي لصیانة  
 المكیفات والثالجات

(MARCO) 
المملكة العربیة   شركة ذات مسئولیة محدودة 

 السعودیة 
شركة إبراھیم الجفالي وإخوانھ  

 JTECO) للمعدات الفنیة
حدودة شركة ذات مسئولیة م المملكة العربیة   

 السعودیة 
 شركة األھلي المالیة

 

 اسم المدیر  اسم الشركة  موقع الشركة الوضع القانوني
المملكة العربیة   شركة مساھمة محدودة 

 السعودیة 
 راكان عامر الھوشان شركھ الھوشان المحدودة 

المملكة العربیة   شركة مساھمة محدودة 
 السعودیة 

 شركھ لوازم المكتب 

المملكة العربیة   شركة مساھمة محدودة  
 السعودیة 

 شركھ الخلیج لالتصاالت 
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المملكة العربیة   شركة مساھمة محدودة 
 السعودیة 

 الشركھ العربیھ لالثاث والتصمیم 

المملكة العربیة   شركة مساھمة محدودة 
 السعودیة 

الشركھ المتطورة للتشغیل  
 والصیانھ

المملكة العربیة   شركة مساھمة محدودة 
 السعودیة 

الشركھ العربیھ لالستثمارات 
 الحیوانیھ 

المملكة العربیة   شركة مساھمة محدودة 
 السعودیة 

شركھ عامر حمد الھوشان  
 وشركاه 

العربیة اإلمارات  شركة مساھمة محدودة 
 المتحدة 

 شركھ اتش تو او (االمارات)

 


