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 الكرام        التعاونية العر�يةالسادة مساه�ي شركة التأم�ن 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اته،،،
التعاونية ("الشركة") أن يقدم لكم فيما ي�� تقر�ر عن نتائج أعمال الشركة وإنجازا��ا وا�خطط  العر�ية�سر مجلس إدارة شركة التأم�ن 

 والقرارات املهمة واإلفصاحات وفق
ً
لقواعد الت�جيل واإلدراج والئحة حوكمة الشر�ات والئحة حوكمة شر�ات التأم�ن، واملرفق معه تقر�ر ا

 .م31/12/2018املدققة للسنة املالية املن��ية ��  مراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن والقوائم املالية

 : نشاط الشركة )1
هـ (املوافق 15/03/1428) وتار�خ 23التعاونية �� شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب املرسوم املل�ي رقم (م/ العر�يةشركة التأم�ن 

م). و�� �عمل بموجب ال�جل التجاري رقم 02/04/2007هـ (املوافق 14/03/1428) وتار�خ 93م) وقرار مجلس الوزراء رقم (03/04/2007

م) . و�بلغ رأس مال الشركة  مائتان وخمسة وستون 27/01/2008هـ (املوافق 18/01/1429بتار�خ الصادر من مدينة الر�اض  1010243302

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

ً
) سهما

هـ (املوافق 1429/01/26تم إدراج األسهم �� السوق املالية السعودية (تداول) بتار�خ  ) ر�االت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بال�امل وقد10(

 م).2008/02/04

م) بمزاولة 18/06/2008هـ (املوافق 14/06/1429وتار�خ  15/20086حصلت الشركة ع�� تصر�ح مؤسسة النقد العر�ي السعودي رقم ت م ن/

 ألح�ام نظا
ً
م مراقبة شر�ات التأم�ن التعاو�ي والئحته التنفيذية. وتم تجديد تصر�ح مزاولة النشاط ملدة ثالث �شاط التأم�ن وإعادة التأم�ن وفقا

وتم ا�حصول ع�� موافقة مؤسسة النقد العر�ي السعودي ع�� �عديل ،  هـ11/06/1441وتنت�ي بتار�خ  هـ 12/06/1438سنوات تبدأ بتار�خ 

 
ً
وتار�خ  351000076885ع�� ممارسة �شاط التأم�ن وذلك بموجب ا�خطاب رقم  النشاط بناًء ع�� طلب الشركة بحيث ي�ون مقتصرا

م. وتتمثل اهداف الشركة �� مزاولة اعمال التأم�ن التعاو�ي واأل�شطة املرتبطة ��ا �� اململكة العر�ية 14/04/2014هـ املوافق 14/06/1435

 ن الص��، وا�حماية، واالدخار.السعودية ويشمل �شاطها الرئي��ي جميع فئات التأم�ن العام، التأم�

 للمادة الثالثة من النظام األسا��ي للشركة الذي نصت ع�� أن غرض الشركة : "مزاولة أعمال التأم�ن التعاو�ي و�ل ما يتعلق ��ذه 
ً
األعمال ووفقا

القيام ��ا لتحقيق أغراضها سواًء �� مجال من إعادة تأم�ن أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال ال�ي يلزم 

أو بواســطة التــأم�ن أو اســتثمار أموالهــا و أن تقــوم بتملــك و تحر�ــك األمــوال الثابتــة والنقديــة أو بيعهــا أو اســتبدالها أو تأج��هــا بواســط��ا مباشــرة 

 ألح
ً
�ــام نظــام مراقبــة شــر�ات التــأم�ن التعــاو�ي والئحتــه شــر�ات تؤسســها أو �شــ����ا أو باالشــ��اك مــع جهــات أخــرى وتمــارس الشــركة أ�شــط��ا وفقــا

 التنفيذية واألنظمة والقواعد السار�ة �� اململكة العر�ية السعودية و�عد ا�حصول ع�� ال��اخيص الالزمة من ا�جهات ا�ختصة إن وجدت."
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    م�خص املنتجات التأمينية: 
 التأم�ن الهند��ي • املمتل�اتالتأم�ن ع��  • التأم�ن الص�� • التأم�ن ع�� املركبات •

 تأمينات أخرى  • التأم�ن البحري  • و االدخارتأم�ن ا�حماية  • تأم�ن ا�حوادث العامة •

 

  فروع الشركة: 
�عمل الشركة من خالل املركز الرئي��ي وفروعها املرخصة، واملنتشرة �� مناطق مختلفة من اململكة العر�ية السعودية و�� ع�� الش�ل 

 التا��:

 طر�ق امللك عبد العز�ز، مركز بن طامي. -�� الورود  –الر�اض   املركز الرئي��ي  

   2153360-011رقم الهاتف: 

  2153197-011الفاكس: 

 11323الر�اض  286555ص. ب 

   www.aicc.com.saاملوقع اإللك��و�ي: 

 طر�ق امللك عبدالعز�ز، مركز بن طامي.  –فرع مدينة الر�اض  املنطقة الوسطى  ) أ

 جدة:  شارع التحلية، بناية السالم. )1 املنطقة الغر�ية ) ب

 مكة املكرمة: الرصيفة، طر�ق الدائري الثالث، برج السلوى  بجانب الدفاع املد�ي. )2

 طر�ق امللك فهد، بناية التسهيل ج) املنطقة ا�جنو�ية

 ديوان ا�جز�رة ىمب� –شارع االم�� حمود   -طر�ق خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن–ا�خ��: ا�خ��  د) املنطقة الشرقية: 

 اململكة العر�ية السعودية كما يوجد لدى الشركة عدة نقاط بيع منتشرة �� أنحاء

 

  

http://www.aicc.com.sa/
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 :م2018التطورات والقرارات الهامة لعام  )2

السنة التاسعة لبدء عمليات الشركة، وفيما ي�� أهم القرارات والتطورات الهامة واإلجراءات املتخذة خالل م 2018لقد �انت السنة املالية 

 :م2018العام املا�� 
 

 التأهيل لدى مجلس الضمان الص�� التعاو�ي: تجديد  

، هـ 01/08/1439املؤرخ ��  3531/  1325 رقمخطاب مجلس الضمان الص�� التعاو�ي الشركة  استلمتم 07/05/2018املوافق هـ 21/08/1439بتار�خ 

 .م2019 مايو 08 بتار�خ تنت�ي سنة ملدة للمجلس العامة األمانة لدى الشركة تأهيل تجديد طلب ع�� املوافقةواملتضمن 

 

 ا�جمعية العامة العادية: 

م �� املقر الرئي��ي للشركة �� مدينة الر�اض وال�ي �انت  2018-06-07هـ املوافق  1439-09-23جتماع األول) بتار�خ اال عقدت ا�جمعية العامة العادية (

 نتائجها ع�� النحو التا��: 

 .م 31/12/2017 �� املن��ية املالية السنة عن اإلدارة مجلس تقر�ر ع�� املوافقة .1

 ..م31/12/2017 �� املن��ية املالية للسنة املالية القوائم ع�� املوافقة  .2

 .م 31/12/2017 �� املن��ية املالية للسنة للشركة ا�حسابات مراج�� تقر�ر ع�� املوافقة .3

 .م 31/12/2017 �� املن��ية املالية السنة خالل أدا��م عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء ع�� املوافقة .4

 والرا�ع والثالث الثا�ي للر�ع املالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك املر�ح�ن ب�ن من الشركة حسابات مراج�� �عي�ن ع�� املوافقة -6

 -2. قانونيون  ومراجعون  محاسبون  والسديري  العظم -1:  وهم. أ�عا��م وتحديد م2019 املا�� العام من األول  والر�ع 2018 املا�� للعام والسنو�ة

 .)املتحالفون  ا�حاسبون (قانونيون  محاسبون  وشر�ائه البسام أحمد ابراهيم شركة

 غسان األستاذ اإلدارة مجلس لعضو وال�ي) أس��ا( والتجارة للتمو�ن العر�ية الشركة و الشركة ب�ن ستتم ال�ي والعقود األعمال ع�� املوافقة  -7

 مزايا أي دون  قادم لعام ��ا وال��خيص املعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأم�ن وثائق عن عبارة و�� ف��ا، مباشرة غ�� مص�حة عقيل

  تفضيلية
ً
 .سعودي  ر�ال 78,685 قيم��ا �انت م2017 عام �� التعامالت قيمة أن علما

 بن عبدالعز�ز األستاذ اإلدارة مجلس لرئيس وال�ي القحطا�ي عبدهللا عبدالهادي شركة و الشركة ب�ن ستتم ال�ي والعقود األعمال ع�� املوافقة -8

 دون  قادم لعام ��ا وال��خيص املعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأم�ن وثائق عن عبارة و�� ف��ا مباشرة غ�� مص�حة القحطا�ي عبدالهادي

  تفضيلية، مزايا أي
ً
 .سعودي ر�ال 4,793,815 قيم��ا �انت م2017 عام �� التعامالت قيمة أن علما

 مص�حة له وال�ي القحطا�ي عبدالهادي بن عبدالعز�ز األستاذ اإلدارة مجلس رئيس و الشركة ب�ن ستتم ال�ي والعقود األعمال ع�� املوافقة  -9

  تفضيلية، مزايا أي دون  قادم لعام ��ا وال��خيص املعتمدة الشركة وثائق حسب تأم�ن وثائق عن عبارة و�� ف��ا مباشرة
ً
 التعامالت قيمة أن علما

 .سعودي  ر�ال 26,546 قيم��ا �انت م2017 عام ��

 عن عبارة و�� ف��ا مباشرة مص�حة له وال�ي عقيل غسان األستاذ اإلدارة مجلس عضو و الشركة ب�ن ستتم ال�ي والعقود األعمال ع�� املوافقة  -10

  تفضيلية، مزايا أي دون  قادم لعام ��ا وال��خيص املعتمدة الشركة وثائق حسب تأم�ن وثائق
ً
 قيم��ا �انت م2017 عام �� التعامالت قيمة أن علما

 .سعودي  ر�ال 23,957
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 ف��ا مباشرة مص�حة له وال�ي العم�� صا�ح بن عبدالعز�ز األستاذ اإلدارة مجلس عضو و الشركة ب�ن ستتم ال�ي والعقود األعمال ع�� املوافقة  -11

  تفضيلية، مزايا أي دون  قادم لعام ��ا وال��خيص املعتمدة الشركة وثائق حسب تأم�ن وثائق عن عبارة و��
ً
 عام �� التعامالت قيمة أن علما

 .سعودي  ر�ال 48,650 قيم��ا �انت م2017

 و�� ف��ا مباشرة مص�حة له وال�ي ا�جاسر سليمان بن أحمد األستاذ اإلدارة مجلس عضو و الشركة ب�ن ستتم ال�ي والعقود األعمال ع�� املوافقة -12

  تفضيلية، مزايا أي دون  قادم لعام ��ا وال��خيص املعتمدة الشركة وثائق حسب تأم�ن وثائق عن عبارة
ً
 م2017 عام �� التعامالت قيمة أن علما

 .سعودي ر�ال 4,324 قيم��ا �انت

 مباشرة مص�حة له وال�ي العنقري  محمد بن عبدالرحمن الدكتور  اإلدارة مجلس عضو و الشركة ب�ن ستتم ال�ي والعقود األعمال ع�� املوافقة -13

  تفضيلية، مزايا أي دون  قادم لعام ��ا وال��خيص املعتمدة الشركة وثائق حسب تأم�ن وثائق عن عبارة و�� ف��ا
ً
 عام �� التعامالت قيمة أن علما

 .سعودي  ر�ال 26,768 قيم��ا �انت م2017

 تطو�ر وتدر�ب املوظف�ن: 

 مـــن مجلـــس اإلدارة 
ً
بتـــوف�� م  2018عـــام ، قامـــت إدارة الشـــركة خـــالل ع�ـــ� أداء وإنتاجيـــة الشـــركة ايجـــا�يالتـــدر�ب والتطـــو�ر وملـــا لـــذلك مـــن أثـــر  بأهميـــةإيمانـــا

  والوظائف.  �افة اإلدارات و�� مختلف املناصبمنسو���ا السعودي�ن �� لبعض من دورات تدر�بية متخصصة 

�ــوادر ســعودية مؤهلــة بمختلــف الــدرجات الوظيفيــة �ــ� الشــركة إيمانــا مــن  مجلــس اإلدارة  بــأن العنصــر البشــري الســعودي رك�ــ�ة �ــ�  إســتقطبت الشــركةكمــا 

 .لتنمية الوطنيةا

 إتفاقيات إعادة التأم�ن 

 .Aو   +Aقامت الشركة بتجديد وتوقيع إتفاقيات إعادة تأم�ن مع شر�ات إعادة تأم�ن عاملية رائدة بتصنيف دو�� ي��اوح ب�ن   2018خالل عام 

 إتفاقيات وساطة التأم�ن

كة �عمل من كما أن الشر بتوقيع إتفاقيات مع شر�ات وساطة تأم�ن معتمدة من ِقبل مؤسسة النقد العر�ي السعودي   م2018قامت الشركة خالل عام 

 لشر�ات وساطه وذلك لتسو�ق و�يع منتج تأم�ن املركبات. خالل منصتان إلك��ونيتان تا�عتان

 : م2019لعام املوافقة ع�� خطة العمل وم��انية الشركة 

  .م2019وافق ا�جلس ع�� خطة عمل الشركة وم��انية عام قام ا�جلس بمراجعة أعمال الشركة وإس��اتيجي��ا وقد 

 :ز�ادة رأس مال الشركة عن طر�ق طرح أسهم حقوق أولو�ةتوصية مجلس اإلدارة ب

وكما ، أولو�ة حقوق  أسهم طرح طر�ق عن الشركة مال رأس �ادةع�� ز بالتوصية  20/12/2018املوافق  13/04/1440بتار�خ  بالتمر�ر مجلس اإلدارة قرر 

 العالقة ذات الرسمية ا�جهات وذلك �عد أخذ املوافقات من  العادية غ�� العامة ا�جمعية ا�عقاد يوم لألسهم املالك�ن للمساهم�ن االحقية ست�ون 

  .وذلك ��دف ز�ادة توسع الشركة سعودي ر�ال  265,000,000 عليه ا�حصول  املراد االجما�� أن املبلغحيث  .العادية غ�� العامة وا�جمعية

 أنظمة التنقية واملعلومات:

 ع�� اإلن��اءو�عمل الشركة ، االلك��و�ي موقعهاالتقنية وكذلك  �عض من األنظمة م  بتطو�ر2018قامت الشركة خالل عام 
ً
من إطالق مشروع بيع  حاليا

 �عض من منتجا��ا ع�� موقعها اإللك��و�ي وذلك لغرض الوصول إ�� اك�� شر�حة من العمالء. 

 ا�خطط والتوقعات املستقبلية:  )3
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فسوف �ستمر إدارة الشركة بال��ك��  ع�� نوعية اإلنتاج ال ع�� كميته لذا إن قطاع التأم�ن يواجه عدة تحديات وم��ا املنافسة الشديدة ��  أسعار التأم�ن، 

 ملتطلبات ا�جهات و�أسعار مدروسة من ا�خب�� اإلكتواري 
ً
 . الرقابيةوفقا

فعالية   بز�ادةوذلك ع�� التوسع ا�جغرا��  خالل الف��ة املستقبلية ث�� ع�� ر�حية الشركة �ش�ل سل�يلز�ادة حجم اإلنتاج دون تأ ةالشرك�س�� كما سوف 

 تأم�ن.ووكالء ، والتعاقد مع وسطاء تأم�ن قنوات البيع

بتقييم فرص توف�� منتجات جديدة سواء الفردية أو التجار�ة أو العائلية أو العامة لتلبية متطلبات العمالء من األفراد وتقوم الشركة �ش�ل مستمر 

بطلب عدم  2019، وسوف تقوم الشركة خالل عام أح�ام نظام مراقبة شر�ات التأم�ن التعاو�ي والئحته التنفيذية واملؤسسات، وذلك بما يتوافق مع

 . ا�جديدة مما�عة مؤسسة النقد ع�� �سو�ق و�يع �عض املنتجات

 ا�خاطر ال�ي قد تواجهها الشركة وطرق تقييمها والتعامل معها:  )4

ومراقبة ا�خاطر تخضع لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شر�ات التأم�ن التعاو�ي والئحة إدارة ا�خاطر بحيث يتم وقياس  إلدارة تتبع الشركة سياسات

إدارة املراجعة الداخلية وإدارة ا�خاطر ، و�عمل تقييم وتحديث تلك السياسات �ش�ل دوري، و�طبيعة �شاط الشركة فإ��ا تتعرض �خاطر إعتيادية

ببحث نتائج �افة عمليات التقييم مع اإلدارة العليا و�جنة املراجعة ع ا�خاطر ال�ي تنشأ عن أ�شطة وأعمال الشركة وتقوم ع�� مراجعة وتقييم جمي

 بما يتوافق مع املعاي�� واملتطلبات النظامية باإلضافة إ�� أساليب معا�ج��ا والتوصية �شأ��ا إ�� مجلس اإلدارة،  و�جنة ا�خاطر، وتقديم تقر�ر بالنتائج

 بوفيما ي�� 
ً
 وال�ي قد  تواجها الشركة:    -ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  –ا�خاطر م�خصا

 مخاطر التأم�ن  . أ

ة إلل��امات التأم�ن. و�مكن أن وتمثل ا�خاطر املتعلقة بز�ادة املطالبات الفعلية املستحقة إ�� ا�جهات املتعاقد معها �شأن األحداث املؤمن عل��ا عن القيمة الدف��ي

.  دث ذلك �سبب تكرار املطالبات أو أن مبالغ املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة أو التطورات الالحقة ال�ي تطرأ ع�� املطالبات طو�لةيح
ً
األجل تختلف عما �ان متوقعا

 العر�ية السعودية. التأم�ن �ش�ل رئي��ي �� اململكةتتمثل أهداف الشركة �� ضمان توفر املوارد ال�افية لتغطية هذه اإلل��امات. ت��كز ا�خاطر الناجمة عن عقود 

 تكرار املطالبات ومبالغها

إكتتاب عقود تأم�ن املركبات والتأم�ن الط�ي. �عت�� هذه  يمكن أن يتأثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم الشركة، �ش�ل رئي��ي، بتغطية مخاطر 

عد �� ألنه يتم، �� العادة، اإلبالغ عن وسداد املطالبات خالل سنة واحدة من وقوع ا�حادث املؤمن عليه. وهذا من شأنه أن �سا العمليات كعقود تأم�ن قص��ة األجل

 التقليل من مخاطر التأم�ن.

 املركبات

ديل أو إصالح املركبات. تقوم الشركة بإصدار وثائق بالنسبة للتأم�ن ع�� املركبات، تتمثل ا�خاطر الرئيسية �� املطالبات املتعلقة بالوفاة واإلصابات ا�جسدية وتب

سنة. و�ش�ل رئي��ي، فإن معظم عقود املركبات تتعلق باألفراد. كما يوجد لدى الشركة إجراءات إدارة  18التأم�ن الشامل فقط إ�� املالك / السائق الذي يز�د عمره عن 

 ر�ال سعودي. 750,000غطية إعادة تأم�ن ل�حد من ا�خسائر املتعلقة بأي مطالبة فردية ولغاية ا�خاطر تتعلق بمراقبة ت�اليف املطالبات. يوجد لدى الشركة �

 التأم�ن الط�ي
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و�مكن تحقيق ذلك من تم تصميم إس��اتيجية التأم�ن الط�ي ا�خاصة بالشركة لضمان تنوع ا�خاطر �ش�ل جيد من حيث نوع ا�خاطر ومستوى املزايا املؤمن عل��ا. 

علية وسعر املنتج قطاعات واملناطق ا�جغرافية وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ �ع�ن االعتبار الظروف ال�حية ا�حالية واملراجعة االعتيادية للمطالبات الفخالل تنوع ال

لك لتغطية ا�خاطر املستقبلية غ�� املتوقعة واإلجراءات التفصيلية ملتا�عة املطالبات. كما تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم ع�� املتا�عة ا�جادة والنشطة للمطالبات وذ

 ع�� الشركة. ال�ي 
ً
 يمكن أن تؤثر سلبا

 مخاطر إعادة التأم�ن  . ب

�حتملة ال�ي قد تنشأ عن ع�� غرار شر�ات التأم�ن األخرى، تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية، بإعادة التأم�ن لدى أطراف أخرى لتقليل ا�خسائر املالية ا

ب��ة وتؤمن قدرات نمو التأم�ن ال�خمة. إن هذه ال��تيبات تؤمن تنوع أك�� �� األعمال و�سمح لإلدارة بمراقبة ا�خسائر ا�حتملة ال�ي قد تنشأ عن ا�خاطر الك مطالبات

 أم�ن فائض ا�خسارة.إضافية. يتم جزء كب�� من عمليات إعادة التأم�ن بموجب اتفاقيات إعادة تأم�ن، وعقود إعادة تأم�ن اختيار�ة، وإعادة ت

ن، ومراقبة ترك�� مخاطر لتقليل �عرضها �خاطر ا�خسائر ال�خمة الناشئة عن إفالس شر�ات إعادة التأم�ن، تقوم الشركة بتقو�م الوضع املا�� لشر�ات إعادة التأم�

 ية مماثلة لشر�ات إعادة التأم�ن.االئتمان الناتجة �� مناطق جغرافية و�شاطات وخصائص اقتصاد

ثائق بحص��ا من املطالبات تحت إتفاقيات إعادة التأم�ن املسندة ال �عفي الشركة من إل��اما��ا تجاه حملة الوثائق. ونتيجة لذلك ، تبقى الشركة مل��مة تجاه حملة الو  إن

 التأم�ن. التسو�ة املعاد التأم�ن عل��ا بالقدر الذي لم تف به شركة إعادة التأم�ن بإل��اما��ا بموجب إتفاقيات إعادة

 ا�خاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية . ج

اقبة النشاطات فحسب، تخضع عمليات الشركة ملتطلبات األنظمة ا�حلية �� اململكة العر�ية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط ا�حصول ع�� املوافقات ومر 

 اما��ا غ�� املتوقعة عند �شو��ا.الس من قبل شر�ات التأم�ن ولتمكي��ا من سداد إل�� بل وتفرض �عض القيود مثل كفاية رأس املال لتقليل مخاطر ال�جز واإلف

 مخاطر اإلئتمان  . د

لنسبة ل�افة فئات املوجودات تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما ع�� الوفاء بال��اماته �شأن أداة مالية ما، مما يؤدي إ�� تكبد الطرف اآلخر �خسارة مالية. با

 املقتناة من قبل الشركة، تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القيمة الدف��ية املف�ح ع��ا �� قائمة املركز املا��.املالية 

، وتقوم اإلدتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة ع�� الوفاء بالتعهدات املتعلقة بال��اما��ا املالية عند استحقاقها. يتم مراقبة متطلبات السيو 
ً
ارة بالتأكد لة شهر�ا

 من توفر السيولة ال�افية ملواجهة أية ال��امات عند �شو��ا.

 دمة للموظف�ن، السداد عند الطلب.�ستحق �افة مطلو�ات الشركة، الظاهرة �� قائمة املركز املا��، فيما عدا م�افأة ��اية ا�خ

 مخاطر أسعار العموالت . ذ

ت النقدية املستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغ��ات �� أسعار العموالت السائدة �� السوق. �عرض األدوات تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب قيمة أو التدفقا

والت الناتجة من �خاطر العم املالية �عمولة عائمة الشركة �خاطر أسعار العموالت الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات املالية �عمولة ثابتة �عرض الشركة

 يمة العادلة.الق

سعار العموالت تتعرض الشركة �خاطر أسعار العموالت �شأن �عض إستثمارا��ا. تقوم الشركة با�حد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغ��ات �� أ

 بالعمالت امل�جلة ��ا اإلستثمارات. 
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 :تقييم إس��اتيجية الشركة ووضعها من الناحية املالية )5

 ر�ال 10 قدرها اسمية بقيمة سهم مليون  26,5 من و�ت�ون  سعودي ر�ال مليون  265 بال�امل واملدفوع واملصدر به املصرح املال رأس يبلغ

 بمبلغ الشركة مال راس بز�ادة بالتوصية 2018 د�سم�� 20 بتار�خ اإلدارة مجلس قرار صدر وقد هذا. 2017 و 2018 لعامي سهم ل�ل سعودي

 .العالقة ذات واللوائح األنظمة �� عل��ا املنصوص القوان�ن �افة القرار هذا وسيتبع أولو�ة حقوق  اسهم طرح طر�ق عن سعودي ر�ال مليون  265

 اإلس��اتيجية تتمثل ،2030 اململكة رؤ�ة و اإلقتصادي التحول  خطة مع األو�� بالدرجة تتما��ى وال�ي إس��اتيجي��ا تطبيق ع�� الشركة �عمل

 النتائج ع�� ا�عكس ما هذا و املستوى، مرتفع مالية مالءة معدل ع�� وا�حفاظ  للمساهم�ن العوائد لتحقيق وذلك نو�� �ش�ل النمو ا�� بالس��

 خالل من التقليدية املنتجات من التنويع ع�� التأكيد سيتم كما الر�حية، تحقيق خالل من 2018-2016 املاضية الثالث األعوام مدار ع�� املالية

 وتحس�ن االكتتاب �جودة صارمة معاي�� ع�� ا�حفاظ مع التقليدية غ�� املبيعات قنوات واستخدام التكنولوجيا واستخدام املنتجات ابت�ار

 الفنية ا�جاالت �� وخاصة اإلس��اتيجية هذه تحقيق �� رئيسًيا حجًرا �عت�� الذي البشري  املال رأس تدر�ب و تطو�ر ع�� باإلعتماد وذلك الت�لفة

 .النجاح مفتاح لي�ون  املؤهلة السعودية املواهب ع�� وا�حفاظ توظيف وكذلك

 2018-2014يب�ن أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها آلخر خمس سنوات  جدول  )6

 2018 2017 2016 2015 2014 قائمة املركز املا��

 ألف ر�ال سعودي موجودات عمليات التأم�ن

  55,465  45,370  64,945  90,453  92,589 نقدية وشبه نقدية

  10,000  20,000  41,523  15,356  25,278 ودائع ألجل

  0         استثمارات متاحة للبيع

  26,105  26,105  26,467  30,717  22,622 استثمارات مقتناه ح�ي تار�خ االستحقاق

  113,178  108,003  126,828  197,432  181,983 أقساط تأم�ن وأرصدة إعادة تأم�ن مدينة، صا��

  51,490  50,612  60,950  112,826  93,953 حصة معيدي التأم�ن من األقساط غ�� املكتسبة

  49,651  46,630  79,140  129,252  195,007 حصة معيدي التأم�ن من املطالبات تحت التسو�ة

  8,391  10,044  14,367  21,603  21,194 ت�اليف اكتتاب مؤجلة

  12,297  11,418  13,206  11,902  9,203 مدفوعة مقدما وموجودات أخرى مصار�ف 

  0  64       مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

  6,547  5,003  5,039  4,734  6,605 ممتل�ات ومعدات ، صا��

  75,413  74,636  83,345  114,958  117,918 مبالغ مستحقة من عمليات املساهم�ن

  408,537  397,884  515,810  729,232  766,353 موجودات عمليات التأم�نمجموع 

 
     

 موجودات املساهم�ن
 

  35,255  104,625  95,089  33,537  12,641 نقدية وشبه نقدية

  156,576  50,000  122,439  168,811  79,260 ودائع ألجل

  1,479  619  1,158  1,037  2,595 مصار�ف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

  2,790  1,992  1,488  806   عوائد استثمار الود�عة النظامية

  62,121  102,133  48,667  90,221  50,805 استثمارات متاحة للبيع
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  36,988  37,738  25,905  23,905  19,645 استثمارات مقتناه ح�ي تار�خ االستحقاق

  0         عالقةمبالغ مستحقة من جهات ذات 

  40,000  40,000  40,000  40,000  20,000 ود�عة نظامية

  335,209  337,107  334,745  358,317  184,947 مجموع موجودات املساهم�ن

  743,746  734,990  850,555  1,087,549  951,300 مجموع املوجودات

 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

 التأم�نمطلو�ات عمليات 
 

  49,149  42,281  45,798  33,757  33,718 ذمم دائنة

  21,464  29,655  36,814  88,257  67,950 ذمم معيدي التأم�ن

  22,175  19,395  36,032  43,193  29,595 مبالغ مستحقة ومطلو�ات أخرى 

  4,637  4,919  5,879  9,336  8,872 عموالت إعادة تأم�ن غ�� مكتسبة

  149,402  141,778  195,889  295,292  311,912 إجما�� أقساط تأم�ن غ�� مكتسبة

  138,564  143,354  186,242  249,439  304,558 إجما�� مطالبات تحت التسو�ة

  10,616  9,935  7,064  6,107  6,222 م�افأة ��اية ا�خدمة للموظف�ن

  230    328  1,120  796 مبالغ مستحقة إ�� جهات ذات عالقة

  0         مبالغ مستحقة إ�� عمليات املساهم�ن

  10,799  3,756       �جز احتياطي االقساط

  407,036  395,073  514,048  726,501  763,622 مجموع مطلو�ات عمليات التأم�ن

           فائض عمليات التأم�ن

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

 )438( )444(       اعادة قياس م�افأة ��اية ا�خدمة للموظف�ن

  0         التغ�� �� القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

  408,537  397,884  515,810  729,232  766,353 مجموع مطلو�ات وفائض عمليات التأم�ن

           مطلو�ات وحقوق املساهم�ن      

           مطلو�ات املساهم�ن

  538  451  143  514  1,002 مصار�ف مستحقة ومطلو�ات أخرى 

  2,790  1,992  1,488  806   عوائد استثمار الود�عة النظامية املؤجلة

  5,714  4,979  5,479  4,284  2,470 ز�اة وضر�بة دخل مستحقة

  75,413  74,636  83,345  114,958  117,918 مبالغ مستحقة ا�� عمليات التأم�ن

  84,455  82,057  90,454  120,562  121,390 مجموع مطلو�ات املساهم�ن

 
     

           حقوق املساهم�ن

  265,000  265,000  265,000  400,000  200,000 رأس املال

 )7,922( )5,303( )15,494( )157,441( )136,312( خسائر م��اكمة

 )6,324( )4,648( )5,215( )4,804( )132( التغ�� �� القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

  250,754  255,049  244,291  237,755  63,556 مجموع حقوق املساهم�ن
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  335,209  337,107  334,745  358,317  184,947 مجموع مطلو�ات وحقوق املساهم�ن

مطلو�ات وفائض عمليات التأم�ن ومطلو�ات مجموع 

  743,746  734,990  850,555  1,087,549  951,300 وحقوق املساهم�ن

 

 2018 2017 2016 2015 2014 قائمة نتائج عمليات التأم�ن والفائض امل��اكم

 
 ألف ر�ال سعودي

  350,787  314,391  419,101  653,947  644,235 إجما�� أقساط التأم�ن املكتتبة

 )102,895( )101,026( )125,764( )261,233( )190,789( : أقساط إعادة التأم�ن الصادرة يخصم

 )9,063( )6,602( )11,286( )14,106( )10,508( أقساط تأم�ن فائض ا�خسارة

  238,830  206,763  282,051  378,608  442,937 صا�� أقساط التأم�ن املكتتبة

 )6,745(  43,772  47,527  35,492 )30,120( التأم�ن غ�� املكتسبة ، صا��التغ�� �� أقساط 

  232,085  250,535  329,578  414,101  412,817 صا�� أقساط التام�ن املكتسبة

 )217,984( )231,861( )347,436( )507,273( )593,363( إجما�� املطالبات املدفوعة

  69,249  87,965  121,987  191,429  268,167 املطالبات املدفوعةحصة معيدي التأم�ن من إجما�� 

  7,811  10,378  13,085 )10,636(  609 التغ�� �� املطالبات تحت التسو�ة ، صا��

 )140,924( )133,518( )212,364( )326,480( )324,587( صا�� املطالبات املتكبدة

 )7,043( )3,756(       �جز احتياطي االقساط

 )24,568( )27,188( )37,392( )47,551( )41,078( ت�اليف اكتتاب وثائق التأم�ن

  25,123  12,917  27,194  28,166  37,177 عموالت إعادة التأم�ن املكتسبة

  84,672  98,989  107,016  68,235  84,329 صا�� نتائج االكتتاب

 )84,571( )85,934( )106,931( )87,364( )94,003( مصار�ف عمومية وإدار�ة

        191 )1,411( إيرادات/ مصار�ف تأم�ن أخرى 

  1,671  1,876  3,148  3,003  1,905 إيرادات استثمارات وأخرى 

  1,773  14,931  3,232 )15,935( )9,179( فائض (�جز) عمليات التأم�ن

 )1,595( )13,438( )2,909(  15,935  9,179 حصة املساهم�ن من ال�جز (الفائض)

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 قائمة عمليات املساهم�ن

 
 ألف ر�ال سعودي

حصة املساهم�ن من فائض (�جز) عمليات 

 التأم�ن
)9,179( )15,935( 2,909 13,438 1,595 
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 )1,251( 651 1,339 143 7,039 ار�اح بيع استثمارات متاحة للبيع

 6,641 4,315 7,901 6,759 5,334 دخل عموالت

 أعباء انخفاض �� استثمارات متاحة للبيع
  

)2,453( 0 )2,000( 

 )1,567( )2,581( )1,249( )1,377( )1,280( مصار�ف عمومية وإدار�ة

 3,419 15,822 8,447 )10,410( 1,914 صا�� دخل / خسارة السنة

 0.13 0.60 0.32 )0.39( 0.1 ر�ح / خسارة السهم للسنة (ر�ال سعودي)
 

 :م31/12/2018أ) فيما ي�� نتائج القطاعات التشغيلية للسنة املالية املن��ية ��  -6(

 2018د�سم��  31باأللف ر�ال السعودي للسنة املن��ية ��   2018د�سم��  31للسنة املن��ية ��  

 ا�جموع األخرى  املركبات التأم�ن الص�� نتائج عمليات التأم�ن

  350,787  64,258  135,625  150,904 إجما�� أقساط التأم�ن املكتتبة 

 )102,895( )51,278(  0 )51,617( أقساط اعادة التأم�ن املسندةيخصم : 

 )9,063( )6,056( )3,006(  0 أقساط تأم�ن فائض ا�خسارة         

  238,830  6,924  132,619  99,287 صا�� أقساط التأم�ن املكتتبة

 )6,745( )97(  2,899 )9,547( التغ�� �� أقساط التأم�ن غ�� املكتسبة ، صا��

  232,085  6,828  135,518  89,740 صا�� أقساط التأم�ن املكتسبة

 )217,984( )14,501( )92,849( )110,634( إجما�� املطالبات املدفوعة

  69,249  11,076  2,552  55,621 حصة معيدي التأم�ن من إجما�� املطالبات املدفوعة

  7,811 )1,173(  12,611 )3,627( التغ�� �� املطالبات تحت التسو�ة ، صا��

 )140,924( )4,598( )77,686( )58,640( صا�� املطالبات املتكبدة 

 )7,043(     )3,372( �جز احتياطي االقساط

 )24,568( )6,190( )8,404( )9,974( ت�اليف اكتتاب وثائق التأم�ن 

  25,123  18,465  0  6,658 عموالت إعادة التأم�ن املكتسبة

  84,672  13,512  46,751  24,410 صا�� نتائج االكتتاب

 )84,571(       مصار�ف عمومية و إدار�ة  

  1,671       إيرادات استثمارات وأخرى 

  1,773       فائض عمليات التأم�ن
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 املاليةب) املؤشرات -6(

  :2018فيما ي�� إستعراض تحلي�� لنتائج العام 

ألف ر�ال للعام السابق، وذلك  15,822ألف ر�ال، مقابل صا�� ر�ح قبل الضر�بة والز�اة   3,419بلغ صا�� الر�ح قبل الز�اة وضر�بة الدخل  .1

 %. 78بانخفاض قدره 

 بانه تم إحتساب ر�حية السهم قبل الز�اة وضر�بة الدخل. 78وذلك بانخفاض قدره  0.60ر�ال، مقابل ر�ح  0.13بلغ ر�ح السهم  .2
ُ
 %، علما

 م��ا عائد إستثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)  .3
ً
 13,055ألف ر�ال، مقابل فائض  101بلغ فائض عمليات التأم�ن مخصوما

اط التأم�ن املكتسبة واإلرتفاع �� املطالبات املتكبدة ألف ر�ال للعام السابق ، �عود انخفاض الفائض ا�� االنخفاض  �� صا�� أقس

 ومخصص ديون مش�وك �� تحصيلها. .

%.  11.6ألف ر�ال للعام السابق، وذلك بإرتفاع قدره  314,391ألف ر�ال، مقابل  350,787بلغ إجما�� أقساط التأم�ن املكتتبة خالل العام  .4

 %. 15ألف ر�ال للعام السابق، وذلك بإرتفاع قدره  206,763ألف ر�ال، مقابل   238,830و�لغ صا�� أقساط التأم�ن املكتتبة خالل العام 

 %. 7ألف ر�ال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره  250,535ألف ر�ال مقابل  232,085بلغ صا�� أقساط التأم�ن املكتسبة  .5

 %. 5.5ألف ر�ال للعام السابق، وذلك بإرتفاع قدره  133,518ألف ر�ال، مقابل  140,924بلغ صا�� املطالبات املتحملة خالل العام  .6

%.  11ألف ر�ال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره  1,876ألف ر�ال، مقابل  1,671بلغ صا�� أر�اح إستثمارات حملة الوثائق خالل العام  .7

ف ر�ال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره أل 4,965ألف ر�ال، مقابل   3,391و�لغ صا�� أر�اح إستثمارات أموال املساهم�ن خالل العام 

31.7 .% 

 مع صا�� الر�ح خالل العام السابق إ�� االنخفاض �� صا�� أقساط التأم�ن  .8
ً
�عود سبب إنخفاض صا�� الر�ح خالل العام ا�حا�� مقارنة

 املكتسبة واإلرتفاع �� املطالبات املتكبدة ومخصص ديون مش�وك �� تحصيلها. 

للعام   ألف ر�ال 16,388ألف ر�ال ، مقابل إجما�� دخل شامل  1,743لشامل لعمليات املساهم�ن خالل العام ا�حا�� بلغ إجما�� الدخل ا .9

 %.89السابق وذلك بانخفاض قدره 

العام  مليون ر�ال للف��ة املماثلة من 255مليون ر�ال، مقابل  251بلغ إجما�� حقوق املساهم�ن (ال يوجد حقوق أقلية) خالل الف��ة ا�حالية  .10

 %. 1.6السابق وذلك بانخفاض قدره 

 % من رأس املال.3مليون ر�ال و بنسبة  7.9بلغت ا�خسائر امل��اكمة ب��اية العام ا�حا��  .11
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ج) فيما ي�� التحليل ا�جغرا�� إلجما�� أقساط التأم�ن املكتتبة حسب مناطق اململكة، علًما بأنه اليوجد للشركة أية -6(

 تا�عة خارج اململكة:إيرادات من شر�ات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 فيما ي�� التوزيع اإلجما�� ألقساط التأم�ن املكتتبة حسب قطاعات اإلنتاج : د) -6( 

 

 

 

 
 

 

 

  

67% 

27% 
6% 

 أقساط التأمين المكتتبة

 المنطقة الوسطى

 المنطقة الغربية

 المنطقة الشرقية

43% 

39% 

18% 

 أقساط التأمين المكتتبة

 التأمين الصحي  

 المركبات

 أخرى
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  هـ) معاي�� ا�حاسبة-6(

 للمعاي�� الدولية واملعدلة بواسطة مؤسسة النقد العر�ي السعودي بخصوص ا�حاسبة عن الز�اة وضر�بة ال
ً
دخل تم إعداد القوائم املالية وفقا

معيار فيما عدا تطبيق  (IASB)وال�ي تتطلب تطبيق جميع املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية والصادرة عن مجلس معاي�� ا�حاسبة الدولية 

واملتعلقة با�حاسبة عن الز�اة وضر�بة  21ضر�بة الدخل وتفس��ات املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية رقم  – 12ا�حاسبة الدو�� رقم 

ة والتعديالت الالحق 2017ابر�ل   11) بتار�خ 381000074519، أصدرت مؤسسة النقد العر�ي السعودي �عميم رقم (2017الدخل، خالل عام 

من خالل �عض التوضيحات املتعلقة با�حاسبة عن الز�اة والضر�بة، ستستمر الشركة �� استحقاق الز�اة والضر�بة ع�� أساس ر�ع سنوي 

ا ، �انت املعلومات املالية للشركة يتم إعداده 2016وسوف يتم اإلع��اف ��ا �� قائمة التغ�� �� حقوق املساهم�ن �� �� بند االر�اح املبقاة، ح�ى 

) إن هذا التغي�� �� األطار ا�حاس�ي لن ينتج عنه أي �غي�� �� السياسات ا�حاسبية للشركة بخصوص IFRSوفقا للمعاي�� ا�حاسبة الدولية (

 الز�اة والضر�بة. 

وعمليات املساهم�ن طبقا ألنظمة التأم�ن �� اململكة العر�ية السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية ل�ل من حسابات عمليات التأم�ن 

و�تم عرض هذه القوائم املالية مع هذا األساس. يتم اإلحتفاظ بجميع املوجودات املتعلقة �عمليات التأم�ن واملساهم�ن لدى الشركة. يتم 

األخرى  ��جيل اإليرادات واملصار�ف ا�خاصة ب�ل �شاط �� الدفاتر ا�حاسبية ا�خاصة بذلك النشاط. و�تم توزيع اإليرادات واملصار�ف

 املتعلقة بالعمليات املش��كة من قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة.

 الشر�ات التا�عة: )7

 التعاونية، و�التا�� اليوجد تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة ل�ل شركة تا�عة. العر�يةاليوجد شر�ات تا�عة لشركة التأم�ن 

 الشركة:إستثمارات أو إحتياطيات ا�شئت ملص�حة موظفي  )8

 ، فيما عدا م�افآة ��اية ا�خدمةاليوجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أ�شئت ملص�حة موظفي الشركة

 م2018عقود ومعامالت مع األطراف ذات العالقة عن عام  )9

 

ن الشركة بأنه اليوجد عقود تجار�ة ألعضاء مجلس اإلدارة أو الشر�ات ال�ي لهم مص�حه ف��ا مباشرة أو غ�� مباشرة  بإستثناء وثائق التأم� تؤكد 

اآلتية وتؤكد الشركة أن هذه الوثائق تم �سع��ها ع�� أسس تجار�ة  بحتة و�دون أسعار أو شروط أو خدمات تفضيليه عن با�� عمالء الشركة 

 ق اإلجراءات اإلعتيادية، واليوجد أي حاالت تحتمل �عارض �� املصا�ح، و�� �التا��: ووف
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 م  8201وصف الطراف ذات عالقة عن عام 

 املبلغ بالر�ال سعودي مدة العقد طبيعة العقد الشركة / الطرف

  222,589                     سنة وثائق تام�ن الشركة العر�ية للتمو�ن / أس��ا

  5,367,958                 سنة وثائق تام�ن شركة عبدالهادي عبدهللا القحطا�ي

  682,790                     سنة وثائق تام�ن أ / عبدالعز�ز بن عبدالهادي القحطا�ي

  222,411                     سنة وثائق تام�ن أ / عبد العز�ز العم��

  53,584                       سنة تام�نوثائق  أ / عبد الرحمن العنقري 

  3,843                         سنة وثائق تام�ن أ / أحمد ا�جاسر

  291,503                     سنة وثائق تام�ن أ / غسان عقيل

  6,844,678 ا�جموع

 م2018د�سم��  31�شأت عن املعامالت مع ا�جهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية كما �� 

 2018د�سم��  31�شأت عن املعامالت مع ا�جهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية كما �� 

 طبيعة الرصيد املبلغ بالر�ال سعودي الشركة / الطرف

 مدين  1,718,052 يمثلو��اأعضاء مجلس اإلدارة والشر�ات ال�ي 

 دائن )312,929( مساهم -شركة التأم�ن العر�ية

 مدين  83,346 مساهم  -شركة التأم�ن األردنية

 مدين  530,197 مساهم -ذمة إعادة تأم�ن مستحقة ع�� شركة التأم�ن األردنية

 

ر�ال ألعضاء مجلس اإلدارة والشر�ات ال�ي يمثلو��ا، وعمليات  672,209نتج عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة مطالبات تأم�ن بمبلغ 

 ر�ال بالصا�� لشركة التأم�ن األردنية. 6,950إعادة تأم�ن بمبلغ 

 

 ف��ا وف��ا مص�حة  )10
ً
 أو ألي �خص ذي عالقة بأي م��ما: كبار التنفييذي�نلوجود أعمال أو عقود �انت الشركة طرفا

 ف��ا وف��ا مص�حة للرئيس التنفيذي أو للمدير املا�� أو ألي �خص ذي عالقة بأ
ً
ي تقر الشركة �عدم وجود أعمال أو عقود �انت الشركة طرفا

مد��ا  –وثيقة تأم�ن مركبات  و ر�ال سعودي. 1,096للمدير العام عمار حلوا�ي وذلك  بقيمة  -مد��ا سنة  -وثيقة تأم�ن مركبات  بإستثناءم��ما. 

  .علما أن هذه الوثائق صدرت ضمن �شاط الشركة املعتاد سعودي،   ر�ال  3,205  للمدير املا�� حس�ن الراشد بقيمة –سنة 
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 مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة عنه: )11

 أوال: مجلس اإلدارة: 
أعضاء مجلس اإلدارة من قبل ا�جمعية العامة غ�� يت�ون مجلس إدارة الشركة من سبعة  أعضاء بما ف��م رئيس مجلس اإلدارة، وقد تم �عي�ن 

 من تار�خ  28/12/2016هـ  املوافق 29/03/1438العادية ال�ي ُعقدت بتار�خ 
ً
وذلك للدورة الرا�عة املمتدة لف��ة ثالث سنوات ميالدية اعتبارا

 ، وقد إتبعت الشركة إسلوب التصو�ت ال��اك�ي �� إنتخاب األعضاء. م31/12/2019م  ح�ى تار�خ 01/01/2017

بتعي�ن رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء  -م09/03/2017هـ املوافق 10/06/1438كما وقرر  أعضاء ا�جلس بتار�خ   

 ال�جان املنبثقة . 

 للنظام األس
ً
ا��ي للشركة واألنظمة واللوائح الصادرة عن �افة ا�جهات الرقابية �� اململكة بما ف��ا يمارس مجلس اإلدارة مهامه ومسؤولياته وفقا

الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية، والئحة نظام الشر�ات ونظام مراقبة شر�ات التأم�ن التعاو�ي والئحته التنفيذية، و 

ما يقوم مجلس اإلدارة بإعداد ومراجعة  أدلة السياسات واإلجراءات ال�ي من شأ��ا ضمان ، كواللوائح الداخلية للشركة حوكمة شر�ات التأم�ن

ق هذه إل��ام الشركة باألنظمة واللوائح الصادرة عن �افة ا�جهات الرقابية املنظمة لعمل الشركة، و�عمل الشركة ع�� تدر�ب املوظف�ن ع�� تطبي

  األدلة.

 وظائفهم ا�حالية والسابقة ومؤهال��م وخ��ا��م:  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  و )أ (

العضو�ة ��  اإلسم م

 ال�جان

 ا�خ��ات   املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية

عبدالعز�ز بن  1

عبدالهادي 

ا�جض�� 

 القحطا�ي

�جنة ال��شيحات 

 وامل�افآت

�جنة  ووعض رئيس مجلس اإلدارة -

شركة التأم�ن ��  ال��شيحات وامل�افآت

 .العر�ية التعاونية

الشر�ات مجلس اإلدارة �� وعضو  رئيس -

 :التالية

مجموعة أبناء عبد الهادي عبدهللا القحطا�ي 

 القابضة

شركة عبدالهادي عبدهللا وشر�اه ل�خدمات 

 البحر�ة والب��ولية

وشركة عبدالهادي عبدهللا القحطا�ي وأوالده 

 ا�حدودة لصناعة املرطبات

 .واملقاوالتشركة املها للتجارة 

 الشركة ا�خليجية لصناعة امل�ح ا�حدودة.

 شركة القحطا�ي فيسك. 

 شركة مجموعة شبكة األعمال ا�خليجية. 

عضو مجلس إدارة �� شركة أر�اح 

 املالية.

درجة الب�الور�وس �� 

إدارة األعمال من 

جامعة بورتالند 

أور�جون �� الواليات 

 املتحدة األمر�كية

خ��ة �� مجاالت 

ا�خدمات البحر�ة 

والب��ولية، واألعمال 

الكهر�ائية واالتصاالت، 

والصناعات الغذائية، 

واملقاوالت، وا�خدمات 

البيئية، والتعدين، 

 وا�خدمات املالية

أحمد بن سليمان  2

 ا�جاسر

ورئيس �جنة  نائب رئيس مجلس اإلدارة - �جنة املراجعة

 املراجعة �� شركة التأم�ن العر�ية التعاونية

مجلس اإلدارة �� شركة أبو معطي  عضو -

 (شركة مدرجة) تباتللمك

عضو مجلس اإلدارة �� شركة بحر العرب   -

 (شركة مدرجة) 

جمعية رأس املال  يالتنفيذالرئيس  -

الرئيس التنفيذي �جمعية رأس  -

 املال ا�جريء وامللكية ا�خاصة

العضو املنتدب لشركة كسب  -

 املالية

اإلشراف ع�� مؤسسات مدير عام  -

السوق املالية �� هيئة السوق 

 املالية

الب�الور�وس ��  -

اإلدارة الصناعية 

من جامعة امللك 

فهد للب��ول 

 واملعادن.

 شهادة �� اإلدارة -

التنفيذية من 

القطاع املصر�� خ��ة �� 

واملا�� واالستثماري 

وإدارة الشر�ات. خ��ة �� 

إدارة الشر�ات 

اإلستثمار�ة وتطو�ر 

االعمال واالس��اتيجيات 

 وإدارة ا�خاطر واملراجعة
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مدير عام املراجعة الداخلية ��  - ا�جريء وامللكية ا�خاصة

 هيئة السوق املالية.

 مدير عام مساعد �� ادارة -

�� مجموعة  التفتيش وا�خاطر

 سامبا املالية.

مدير عام مساعد �� ادارة  -

�� مجموعة  العمليات املصرفية

 سامبا املالية.

-  

جامعة ا�سياد �� 

 فر�سا

عبدالعز�ز بن  3

 صا�ح العم��

 ال�جنة التنفيذية.

 ا�خاطر.إدارة �جنة 

�جنة ال��شيحات 

 وامل�افآت.

 �جنة اإلستثمار

عضو مجلس اإلدارة ورئيس �جنة  -

ال��شيحات وامل�افآت وعضو ال�جنة 

و�جنة  التنفيذية و�جنة إدارة ا�خاطر 

�� شركة التأم�ن العر�ية  اإلستثمار 

 التعاونية. 

الرئيس التنفيذي �� شركة وصل  -

 لالستثمارات التجار�ة

 . عضو مجلس اإلدارة �� شركة مك�ن �ابيتال -

عضو �� مجلس اإلدارة وعضو ال�جنة  -

التنفيذية و�جنة ا�خاطر ��  شركة بداية 

 لتمو�ل املنازل. 

عضو مجلس اإلدارة �� شركة صندوق  -

 اإلبداع. 

عضو مجلس اإلدارة �� شركة مفاهيم  -

  الطعام.

الرئيس اإلقلي�ي للمنطقة  -

التسو�ق  -الوسطى والشرقية

�� للمؤسسات وكبار العمالء 

 .� املاليةشركة الراج�

صناديق األسهم  –نائب الرئيس  -

 ا�خاصة �� شركة الراج�� املالية.

ومسؤول العالقات مع املستثمر�ن  -

 �� بنك أر �ابيتا البحر�ن

درجة ب�الور�وس �� 

إدارة األعمال من 

جامعة و�ست�� �� 

 جنيف �� سويسرا

خ��ة �� مجال ا�خدمات 

 البنكية واملالية.

عبدالرحمن بن  4

 العنقري محمد 

عضو مجلس اإلدارة و�جنة إدارة ا�خاطر  - �جنة إدارة ا�خاطر

 �� شركة التأم�ن العر�ية التعاونية. 

مؤسسة أوناس  -املدير التنفيذي  -

 للمقاوالت واالستشارات الفنية

رئيس �جنة تطو�ر النقل العام  -

 بمنطقة مكة املكرمة

عضو مجلس منطقة مكة املكرمة  -

 ممثال لوزارة النقل

ال�جنة املركز�ة لتطو�ر عضو  -

 أعمال وزارة املواصالت.

نائب رئيس �جنة تخصيص  -

الطرق السريعة �� اململكة 

 بالتعاون مع البنك الدو��.

رئيس �جنة تطو�ر شبكة  -

ا�خطوط ا�حديدية �� اململكة 

 بالتعاون مع البنك الدو��.

مستشار �جلس إدارة املؤسسة  -

 العامة ل�خطوط ا�حديدية

 نـقل.مستشار وز�ر ال -

 الرئيس التنفيذي �� شركة أوناس -

دكتوارة �� التصميم  -

العمرا�ي و 

التخطيط ا�حضري 

 –جامعة أدن��ة  –

 اململكة املتحدة.

ماجست�� ��  -

 –التصميم العمرا�ي

جامعة نيو ساوث 

 –سيد�ى  -و�لز

 اس��اليا.

ب�الور�وس  -

–الهندسة املعمار�ة

 جـامعة امللك سعود

�� مجاالت  خ��ة 

 الهندسة والتخطيط

 .والنقل

غسان إبراهيم  5

 فارس عقيل

 ال�جنة التنفيذية.

 �جنة إدارة ا�خاطر.

 �جنة اإلستثمار

عضو مجلس اإلدارة وعضو ال�جنة  -

و�جنة التنفيذية و�جنة إدارة ا�خاطر 

�� شركة التأم�ن العر�ية اإلستثمار 

 التعاونية.

القاهرة �� عضو مجلس اإلدارة �� بنك   -

 َعمان.

مدير التدقيق واالستشارات املالية  -

 �� شركة آرثر أندرسن وشر�اهم.

العر�ية املدير املا�� �� الشركة  -

 للتمو�ن والتجارة.

نائب الرئيس التنفيذي �� الشركة  -

 العر�ية للتمو�ن والتجارة.

درجة املاجست�� ��  -

إدارة األعمال من 

جامعة ثندر ب��د 

�� أر�زونا �� 

الواليات املتحدة 

 األمر�كية.

خ��ة �� مجاالت 

ا�خدمات املالية، 

وا�خدمات البنكية، 

والصناعة، والتجارة، 

 واالستثمار
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الرئيس التنفيذي لللشركة العر�ية للتمو�ن  -

 والتجارة. 

 عضو مجلس اإلدارة �� إس��ا الصناعية.  -

عضو مجلس إدارة �� الشركة الوطنية  -

 للمساندة األرضية �� الط��ان. 

 

درجة الب�الور�وس  -

�� ا�حاسبة من 

ا�جامعة األردنية 

 �� عمان األردن

شهادة محاسب  -

 �ي معتمد ��قانو 

الواليات املتحدة 

 األمر�كية

عثمان (محمد  6

 ع��) عثمان بدير

 ال�جنة التنفيذية.

 �جنة اإلستثمار.

عضو مجلس اإلدارة وعضو ال�جنة  -

شركة التأم�ن  �� واإلستثمار ةالتنفيذي

 العر�ية التعاونية. 

رئيس مجلس اإلدارة �� شركة التأم�ن  -

 األردنية.

عضو �جنة اإلستثمارات �� شركة التأم�ن  -

 األردنية. 

عضو مجلس اإلدارة �� الشركة امل��ابطة ��  -

 األردن.  –اإلستثمار 

عضو مجلس اإلدارة �� شركة آسيا للتأم�ن  -

 العراق  –كردستان  –

عضو مجلس اإلداة �� شركة الكهر�اء  -

 األردنية. 

عضو مجلس اإلدارة �� الشركة  -

الوطنية إلنتاج النفط والطاقة 

الكهر�ائية من ال�خر الز��ي �� 

 األردن

الب�الور�وس �� إدارة  -

األعمال من جامعة 

تن��ي �� الواليات 

 املتحدة األمر�كية.

الب�الور�وس ��  -

الهندسة املدنية من 

�� جامعة تن��ي 

الواليات املتحدة 

 األمر�كية

خ��ة �� مجاالت التأم�ن 

والصناعة والتعدين 

واالستثمار والكهر�اء 

 والوساطة واالستثمار.

 

من�� بطرس  7

 معشر

 ال�جنة التنفيذية.

�جنة ال��شيحات 

 وامل�افآت.

 

ال�جنة  رئيسو عضو مجلس اإلدارة  -

التنفيذية وعضو �جنة ال��شيحات 

التأم�ن العر�ية وامل�افآت  �� شركة 

 التعاونية.

مدير إدارة أعمال التأم�ن  –نائب رئيس أول  -

 األردن  –�� البنك العر�ي 

�جنة التدقيق  �� رئيس و عضو مجلس إدارة  -

 األردن. –شركة التأم�ن العر�ية 

�جنة التدقيق  �� رئيس عضو مجلس إدارة و  -

 .ُعمان –فال�ون شركة التأم�ن العر�ية 

عضو مجلس إدارة ورئيس �جنة التدقيق ��  -

 شركة ا�خطوط البحر�ة األردنية . األردن. 

رئيس مجلس اإلدارة �� شركة  -

 األردن. –النسر العر�ي للتأم�ن 

عضو مجلس اإلدارة �� شركة  -

 التأم�ن العر�ية �� لبنان.

الرئيس التنفيذي �� الشركة  -

 العر�ية �� لبنان.

-  

الب�الور�وس ��   -

من جامعة  ا�حاسبة

 عمان األهلية �� األردن

ودبلوم �� التأم�ن من  -

معهد التأم�ن القانو�ي 

اململكة -�� لندن 

 املتحدة.

 خ��ة �� مجاالت التأم�ن

 .واالدارة

 

 :م 2018د�سم��  31تكو�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضاءه خالل السنة املالية املن��ية ��  )ب (
 

 عن: تصنيف العضو�ة املنصب إسم العضو م
ً
 ممثال

 - مستقل رئيس مجلس اإلدارة عبدالعز�ز بن عبدالهادي ا�جض�� القحطا�ي 1

 - مستقل نائب رئيس ا�جلس أحمد بن سليمان ا�جاسر 2

 - مستقل عضو مجلس اإلدارة عبدالعز�ز بن صا�ح العم�� 3

 - مستقل عضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن بن محمد العنقري  4

 السعودية -الشركة العر�ية للتمو�ن والتجارة  غ�� تنفيذي عضو مجلس اإلدارة غسان إبراهيم عقيل 5

شركة التأم�ن األردنية م.ع.م غ�� تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عثمان (محمد ع��) عثمان بدير 6
 

 (األردن)
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)شركة قابضة(الشركة العر�ية ش.م.ل  غ�� تنفيذي عضو مجلس اإلدارة من�� بطرس إبراهيم معشر 7
(لبنان) 

 

 �� مجالس إدار��ا ا�حالية والسابقة مجلس إدارة الشركة سماء الشر�ات داخل اململكة أو خارجها ال�ي يكون عضو مجلس أ )ج (
ً
عضوا

 :أو من مدير��ا
 م

 إسم العضو

 يكون  ال�ي الشر�ات أسماء

  اإلدارة مجلس عضو
ً
 عضوا

 أو ا�حالية إدارا��ا مجالس ��

 مدير��ا من

 داخل

 /اململكة

 خارج

 اململكة

 القانو�ي الكيان

 /مدرجة مساهمة(

 غ�� مساهمة

 ذات /مدرجة

 محدودة مسؤولية

......( 

 ال�ي الشر�ات أسماء

 مجلس عضو يكون 

  اإلدارة
ً
 �� عضوا

 إدارا��ا مجالس

 مدير��ا من أو السابقة

 /اململكة داخل

 اململكة خارج

 القانو�ي الكيان

 مساهمة(

 /مدرجة

 غ�� مساهمة

 ذات /مدرجة

 مسؤولية

 ....)محدودة

عبدالعز�ز بن  1

عبدالهادي ا�جض�� 

 القحطا�ي

 شركة التأم�ن العر�ية التعاونية.

مجموعة أبناء عبد الهادي عبدهللا 

 القحطا�ي القابضة

شركة عبدالهادي عبدهللا وشر�اه 

 ل�خدمات البحر�ة والب��ولية

شركة عبدالهادي عبدهللا القحطا�ي 

 املرطباتوأوالده ا�حدودة لصناعة 

 شركة املها للتجارة واملقاوالت.

 الشركة ا�خليجية لصناعة امل�ح ا.

 شركة القحطا�ي فيسك.

شركة مجموعة شبكة األعمال 

 ا�خليجية.

كة
مل

امل
ل 

خ
دا

 

 

 مساهمة مدرجة

 مساهمة غ�� مدرجة.

 

 ذات مسؤولية محدودة.

 

 ذات مسؤولية محدودة.

 

 

 ذات مسؤولية محدودة.

 مساهمة غ�� مدرجة

 مسؤولية محدودة. ذات

 ذات مسؤولية محدودة.

 مساهمة غ�� مدرجة. داخل اململكة شركة أر�اح املالية

أحمد بن سليمان  2 2

 ا�جاسر

 شركة التأم�ن العر�ية التعاونية

 .شركة أبو معطي للمكتبات

 شركة بحر العرب

جمعية رأس املال ا�جريء وامللكية 

 ا�خاصة

داخل 

 اململكة

 مساهمة مدرجة 

 مدرجة مساهمة

 مساهمة مدرجة

جمعية مهنية غ�� 

 مدرجة

 كسب املالية  

 مجموعة سامبا املالية

 مساهمة غ�� مدرجة داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

عبدالعز�ز بن صا�ح  3

 العم��.

 شركة التأم�ن العر�ية التعاونية

 شركة وصل لالستثمارات التجار�ة

 شركة مك�ن �ابيتال.

 شركة بداية لتمو�ل املنازل.

 شركة مفاهيم الطعام.

 شركة صندوق اإلبداع

كة
مل

امل
ل 

خ
دا

 

 

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة.

 مساهمة غ�� مدرجة

 مساهمة غ�� مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة.

 ذات مسؤولية محدودة.

 

  

عبدالرحمن بن محمد  4

 العنقري 

 شركة التأم�ن العر�ية التعاونية

مؤسسة أوناس للمقاوالت 

 الفنية واالستشارات

داخل 

 اململكة

 

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة.

   

غسان إبراهيم فارس  5

 عقيل

  مجموعة أس��ا الصناعية

 شركة فيتل القابضة

 شركة التأم�ن العر�ية التعاونية

 الشركة الوطنية للمساندة األرضية

 بنك القاهرة عمان

 شركة التنمية لصناعة ا�حديد

 أود�شيا �ابتل  

 الغذاءأس��ا 

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 اململكة خارج 

 اململكة خارج 

 اململكة خارج 

 داخل اململكة

 مدرجة مة مساه

 ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة 

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة

  ذات مسؤولية محدودة

  مساهمة مغلقة

التدقيق واالستشارات مدير 

املالية �� شركة آرثر أندرسن 

 وشر�اهم.

ملدير املا�� �� الشركة العر�ية ا

 للتمو�ن والتجارة.

نائب الرئيس التنفيذي �� 

الشركة العر�ية للتمو�ن 

 .والتجارة

 خارج اململكة

 

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 تضامنية

 

 

 ذات مسؤولية محدودة.

 ذات مسؤولية محدودة.
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عثمان (محمد ع��)  6

 عثمان بدير

 شركة التأم�ن العر�ية التعاونية

 شركة التأم�ن األردنية

 شركة الكهر�اء األردنية

 الشركة امل��ابطة للإلستثمار

 شركة آسيا للتأم�ن

 داخل اململكة

 خارج اململكة.

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 مساهمة مدرجة

 عامةمساهمة 

 عامةمساهمة 

 خاصةمساهمة 

 مساهمة 

الشركة الوطنية إلنتاج النفط 

والطاقة الكهر�ائية من 

 ال�خر الز��ي

 خارج اململكة.

 

 مساهمة مدرجة

 

 شركة التأم�ن العر�ية التعاونية من�� بطرس معشر 7

 شركة التأم�ن العر�ية األردن

 ُعمان-شركة التأم�ن العر�ية فال�ون 

 شركة ا�خطوط البحر�ة األردن

 ا�جموعة األردنية للو�االت البحر�ة

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 مساهمة مدرجة

 عامةمساهمة 

 عامةمساهمة 

 مساهمة عامة

 ذات مسؤولية محدودة

شركة النسر العر�ي للتأم�ن 

 األردن. –

 لبنان -شركة التأم�ن العر�ية 

 خارج اململكة.

 

 عامةمساهمة 

 

 
 
 

 :م31/12/2018عدد و�جل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة للسنة املالية املن��ية ��  )د (

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

20/02/2018 

 اإلجتماع الثا�ي

07/06/2018 

 اإلجتماع الثالث

02/10/2018 

 اإلجتماع الرا�ع

22/11/2018 

 اإلجتماع ا�خامس

12/12/2018 

 حضر حضر حضر حضر حضر ا�جض�� القحطا�ي عبدالعز�ز بن عبدالهادي 1

 حضر حضر حضر حضر حضر أحمد بن سليمان ا�جاسر 2

 حضر حضر حضر حضر حضر عبدالعز�ز بن صا�ح العم�� 3

 حضر حضر حضر   حضر حضر عبدالرحمن بن محمد العنقري  4

 حضر حضر حضر حضر حضر غسان إبراهيم عقيل 5

 حضر حضر يحضرلم  حضر حضر عثمان (محمد ع��) عثمان بدير 6

 حضر حضر حضر يحضرلم  حضر من�� بطرس إبراهيم معشر 7

 
عقو�ة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض ع�� أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية له عالقة  )ه (

 :بالشركة

مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية له التوجد أي عقو�ة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض ع�� أي من أعضاء 

 .عالقة بالشركة
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 ثانيا: �جان مجلس اإلدارة: 

 ألح�ام نظام الشر�ات والئحة حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق املالية والئحة حوكمة شر�ات التأم�ن والنظام األساس للشرك
ً
ة، تطبيقا

، وذلك ملساعدة مجلس اإلدارة من أعضاء مجلس اإلدارة ومن غ�� أعضاء مجلس اإلدارة وإقرار لوائح عملهاتم �شكيل �جان تا�عة للمجلس 

 إدارة الشركة �� إدارة الشركة بفعالية عالية وكفاءة تامة. 

 الوظائف ا�حالية والسابقة ألعضاء ال�جان من خارج مجلس اإلدارة  ومؤهال��م وخ��ا��م -1

 ا�خ��ات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية اإلسم م

عضو �جنة املراجعة �� شركة التأم�ن  - سعود بن محمد الس��ان 1

 اونيةالعر�ية التع

العضو املنتدب لشركة بحور      

م ح�ى 2005الدولية لالستثمار(من

 االن).
عضو مجالس إدارة و�جان تا�عة      -

 للعديد من الشر�ات. 

مسؤول تأم�ن ائتمان ��      -

برنامج الصادرات السعودية 

للتنمية بالصندوق السعودي 

 م).2005م ا��  2000(من 
مدير مشاريع بقسم االئتمان      -

�� صندوق التنمية الصناعية 

  م)2000ح�ى  1996السعودي (من 

درجة املاجست�� �� إدارة      -

االعمال �� تخصص�ن، 

املالية الدولية و كذلك 

ر�ادة االعمال من ا�جامعة 

االمر�كية بواشنطن دي 

 ��ي.
الور�وس �� درجة الب�      -

تخصص املالية من جامعة 

 امللك فهد للب��ول واملعادن.

مجاالت ا�خ�� �� 

املالية، التمو�ل 

والتأم�ن عليه، 

 اإلدارة واالستثمار. 
  

عضو �جنة املراجعة �� شركة التأم�ن  - ع�� بن عبدهللا ا�حر�ي 2

 العر�ية التعاونية.

نائب الرئيس لقطاع مالية الشر�ات  -

 اإلتصاالت السعودية�� شركة 

 

عضو هيئة تدريس �� معهد اإلدارة  -

 العامة

مدير ما�� �� مجموعة العبي�ان  -

 اإلستثمار�ة

املدير العام للرقابة املالية ��  -

 شركة اإلتصاالت السعودية.

عضو �جنة املراجعة �� شركة  -

ا�حلول املتقدمة التا�عة لشركة 

 اإلتصاالت السعودية.

عضو مجلس إدارة �� شركة  -

 ل�ابالت البحر�ة العر�ية.ا

الرئيس التنفيذي امل�لف ��  -

الشركة الوطنية السعودية للنقل 

 البحري 

املدير املا�� �� الشركة الوطنية  -

 السعودية للنقل البحري 

ب�الور�وس محاسبة من 

 جامعة امللك سعود.

ماجست�� محاسبة من جامعة 

 الواليات املتحدة. –�لورادو 

ة محاسب عام معتمد من الهيئ

 السعودية للمحاسب�ن.

مدير ما�� معتمد من معهد 

ا�حاسب�ن اإلدار��ن �� الواليات 

 املتحدة.

محاسب إداري معتمدة من 

معهد ا�حاسبي�ن اإلدار��ن �� 

 الواليات املتحدة األمر�كية.

مدقق داخ�� معتمد من معهد 

املراجع�ن ا�خارجي�ن �� 

 الواليات املتحدة األمر�كية.

ا�جاالت �� ا�خ��ة 

ا�حاسبية واملالية 

 واملراجعة.

 الوظائف ا�حالية والسابقة ألعضاء ال�جان من داخل مجلس اإلدارة  ومؤهال��م وخ��ا��م:  -2

 الس�� الذاتية ألعضاء ال�جان من داخل مجلس اإلدارة واملتضمنة وظائفهم ا�حالية والسابقة ومؤهال��م وخ��ا��م كما وردت �� صفحة رقم (

 .)20صفحة رقم () إ�� 16
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 �جنة املراجعة:  )أ (

م ملدة ثالث 01/01/2017�شكيل �جنة املراجعة واملوافقة ع�� مهامها وضوابط عملها وم�افآت أعضا��ا للدورة ا�جديدة وال�ي بدأت �� تم ) 1 –(أ 

، وكما وافقت ا�جمعية ع�� الئحة عمل م2017-06-04هـ املوافق  1438-09-09بتار�خ �� إجتماع ا�جمعية العامة العادية املنعقدة  سنوات ميالدية

 ألح�ام الئحة حوكمة الشر�ات ا�حدثة، و 
ً
تتمثل مهام �جنة املراجعة وفق مانص عليه نظام الشر�ات و الئحة حوكمة الشر�ات �جنة املراجعة تطبيقا

والئحة عمل  باإلضافة إ�� الئحة حوكمة الشركة الداخليةوالئحة �جان املراجعة �� شر�ات التأم�ن الصادرة عن مؤسسة النقد العر�ي السعودي 

 وم��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر ماي��: �جنة املراجعة

 دارةاإلشراف ع�� إدارة املراجعة الداخلية �� الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعلي��ا �� تنفيذ األعمال واملهمات ال�ي حددها لها مجلس اإل  •

 داخلية ووضع تقر�ر مكتوب عن رأ��ا وتوصيا��ا �� شأنه.دراسة نظام الرقابة ال •

 دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للم�حوظات الواردة ف��ا. •

 اللي��م.التوصية �جلس اإلدارة بتعي�ن املراجعي�ن ا�خارجي�ن وعزلهم وتحديد أ�عا��م، و�را�� عند التوصية بالتعي�ن التأكد من إستق •

 متا�عة أعمال ا�حاسبي�ن القانوني�ن، وإعتماد أي عمل خارج نظاق أعمال املراجعة ال�ي ي�لفون ��ا أثناء قيامهم بأعمال املراجعة. •

 دراسة خطة املراجعة مع ا�حاسب القانو�ي وإبداء م�حوظا��ا عل��ا. •

 م �� شأ��ا.دراسة م�حوظات ا�حاسب القانو�ي ع�� القوائم املالية ومتا�عة مات •

 دراسة القوائم املالية األولية والسنو�ة قبل عرضها ع�� مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية �� شأ��ا. •

 دراسة السياسات ا�حاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية �جلس اإلدارة �� شأ��ا. •

 أعضاء �جنة املراجعة:) أسماء  2 - أ(

 مجلس اإلدارةصفة العضو�ة ��  املنصب إسم العضو م

 مستقل رئيس ال�جنة أحمد بن سليمان ا�جاسر 1

 من خارج مجلس اإلدارة عضو ال�جنة سعود بن محمد الس��ان 2

 من خارج مجلس اإلدارة عضو ال�جنة ع�� بن عبدهللا ا�حر�ي 3

 

 :م2018) عدد و�جل حضور إجتماعات �جنة املراجعة خالل عام 3 - أ(

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

31/01/2018 

 اإلجتماع الثا�ي

19/03/2018 

 اإلجتماع الثالث

07/04/2018 

 اإلجتماع الرا�ع

01/05/2018 

اإلجتماع 

 سما�خا

09/07/2018 

اإلجتماع 

 السادس

24/07/2018 

اإلجتماع 

 السا�ع

23/10/2018 

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر أحمد ا�جاسر 1

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر سعود الس��ان 2

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر ع�� ا�حر�ي 3
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 : �جنة ال��شيحات وامل�افآت )ب (

ال��شيحات وامل�افآت بقرار من مجلس اإلدارة، وكما تم إعتماد الئحة عمل �جنة ال��شيحات وامل�افآت �� إجتماع ) تم �شكيل ال�جنة 1 - ب(

م، و تتمثل مهام �جنة 2017-06-04هـ املوافق  1438-09-09املنعقدة بتار�خ ا�جمعية العامة العادية �� إجتماع ا�جمعية العامة العادية 

ال ال��شيحات وفق ماتنص عليه األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة والئحة عمل �جنة ال��شيحات وامل�افآت ، وم��ا ع�� سبيل املثال 

 ا�حصر ماي��:

 للسياسات واملعاي�� املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي �خص سبق إدانته التوصية �جلس اإلدارة بال��شيح لعضو�ة ا�جلس،  •
ً
وفقا

 بجر�مة مخلة بالشرف واألمانة.

املراجعة السنو�ة لإلحتياجات املطلو�ة من املهارات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة  •

  الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.لعضو�ة مجلس اإلدارة، ملا �� ذلك تحديد 

 مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها. •

 تحديد جوانب الضعف والقوة �� مجلس اإلدارة، وإق��اح معا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة الشركة. •

تقل�ن، وعدم وجود أي �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة التأكد �ش�ل سنوي من إستقاللية األعضاء املس •

 شركة أخرى.

وضع سياسات وا�حة لتعو�ضات وم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذي�ن ومراجع��ا، و�را�� عند وضع تلك السياسات  •

 إستخدام معاي�� ترتبط باألداء.

 ال��شيحات وامل�افآت. التوصية للمجلس حول املسائل املتعلقة ب •

 

 ) أسماء أعضاء �جنة ال��شيحات وامل�افآت. 2-(ب

 صفة العضو�ة �� مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 مستقل رئيس ال�جنة عبدالعز�ز بن صا�ح العم�� 1

 مستقل عضو ال�جنة عبدالعز�ز بن عبدالهادي القحطا�ي 2

 غ�� تنفيذي عضو ال�جنة من�� بطرس معشر 3

 

 :م2018خالل عام  وامل�افآت ) عدد و�جل حضور إجتماعات �جنة ال��شيحات3-(ب 

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

20/02/2018 

 اإلجتماع الثا�ي

02/10/2018 

 حضر حضر عبدالعز�ز بن صا�ح العم�� 1

 حضر حضر عبدالعز�ز بن عبدالهادي القحطا�ي 2

 حضر حضر من�� بطرس معشر 3
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 ال�جنة التنفيذية:  )ج (

تم �شكيل ال�جنة التنفيذية بقرار من مجلس اإلدارة، و مع مراعاة أي �عليمات تضعها مؤسسة النقد العر�ي السعودي أو يضعها )   1 -(ج

ا�جلس، و�عاون  مجلس اإلدارة أو األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة ، تباشر ال�جنة التنفيذية �ل السلطات ال�ي تقررها املؤسسة أو 

س اإلدارة ال�جنة التنفيذية العضو املنتدب أو املدير العام �� حدود السلطات املقررة لها. هذا وتقوم ال�جنة التنفيذية بتقدم التوصيات إ�� مجل

بمهامه �� �عض حول مختلف املوضوعات مثل ا�خطط اإلس��اتيجية وخطط العمل. و�قوم مجلس اإلدارة بتفو�ض ال�جنة التنفيذية للقيام 

 .ا�حاالت

 . ال�جنة التنفيذيةأسماء أعضاء ) 2 -(ج

 صفة العضو�ة �� مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 غ�� تنفيذي رئيس ال�جنة من�� بطرس معشر 1

 غ�� تنفيذي عضو ال�جنة غسان إبراهيم عقيل 2

 مستقل عضو ال�جنة عبدالعز�ز صا�ح العم�� 3

 غ�� تنفيذي عضو ال�جنة عثمان محمد ع�� بدير 4

 

 :م2018) عدد و�جل حضور إجتماعات ال�جنة التنفيذية خالل عام 3-(ج

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

20/02/2018 

 اإلجتماع الثا�ي

07/06/2018 

 اإلجتماع الثالث

23/07/2018 

 اإلجتماع الرا�ع

02/10/2018 

 سماإلجتماع ا�خا

21/11/2018 

 سادس اإلجتماع ال

12/12/2018 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر لم ي حضر  من�� بطرس معشر 1

 حضر  حضر لم ي حضر  حضر  حضر  حضر  غسان إبراهيم عقيل 2

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  عبدالعز�ز صا�ح العم�� 3

 حضر  حضر  حضر لم ي حضر  حضر  حضر  عثمان محمد ع�� بدير 4

 

 �جنة اإلستثمار:  )د (

مهام �جنة اإلستثمار بوضع ا�خطط اإلس��اتيجية إلستثمارات الشركة والتأكد من مطابق��ا مع أح�ام اللوائح واألنظمة الصادرة  تت�خص) 1 -(د

عن ا�جهات الرقابية وم��ا الئحة اإلستثمار الصادرة عن مؤسسة النقد العر�ي السعودي، وصياغة وإعداد سياسة اإلستثمار ومراجعة أدا��ا 

 .سنو�ة، كما تقوم �جنة اإلستثمار بمراقبة أداء إستثمارات الشركة وتحديد أهداف اإلستثمار ووضع ا�خطط الالزمة لذلك وتنفيذها بصورة
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 ) أسماء أعضاء �جنة اإلستثمار: 2-(د

 صفة العضو�ة �� مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 غ�� تنفيذي عضو ال�جنة عثمان محمد ع�� بدير 1

 غ�� تنفيذي عضو ال�جنة عقيلغسان إبراهيم  2

 مستقل عضو ال�جنة عبدالعز�ز صا�ح العم�� 3

 م2018) عدد و�جل حضور إجتماعات �جنة اإلستثمار خالل عام 3-(د

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

20/02/2018 

 اإلجتماع الثا�ي

07/06/2018 

 اإلجتماع الثالث

02 /10 /2018 

 اإلجتماع الرا�ع

12 /12  /2018 

 حضر لم يحضر حضر حضر عثمان محمد ع�� بدير 1

 حضر حضر حضر حضر غسان إبراهيم عقيل 2

 حضر حضر حضر حضر عبدالعز�ز صا�ح العم�� 3

 

 �جنة إدارة ا�خاطر: )ه (

وا�حد م��ا تت�خص مهام �جنة ا�خاطر �� مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا �� عملية تحديد ا�خاطر ال�ي تتعرض لها الشركة ) 1-(ه

ا�عة ومراقب��ا بإستمرار وا�حافظة ع�� مستوى مقبول من ا�خاطرة للشركة إضافة إ�� العمل ع�� تصميم إس��اتيجية شاملة إلدارة ا�خاطر ومت

وتقييم فعاليته تنفيذها ومراجع��ا وتحدي��ا بناء ع�� املتغ��ات الداخلية وا�خارجية للشركة، وكما تقوم باإلشراف ع�� نظام إدارة ا�خاطر 

 .وتقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة ا�خاطر

 ) أسماء أعضاء �جنة إدارة ا�خاطر: 2 -(ه

 صفة العضو�ة �� مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 مستقل عضو ال�جنة عبدالرحمن محمد العنقري  1

 غ�� تنفيذي عضو ال�جنة غسان إبراهيم عقيل 2

 مستقل عضو ال�جنة عبدالعز�ز صا�ح العم�� 3

 م2018) عدد و�جل حضور إجتماعات �جنة إدارة ا�خاطر خالل عام 3 –(ه  

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

19/02/2018 

 اإلجتماع الثا�ي

06/06/2018 

 اإلجتماع الثالث

02/10/2018 

 اإلجتماع الرا�ع

12 /12  /2018 

 حضر حضر حضر حضر عبدالرحمن محمد العنقري  1

 حضر حضرلم ي حضر حضر غسان إبراهيم عقيل 2

 حضر حضر حضر حضر عبدالعز�ز صا�ح العم�� 3
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 :أسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية  و وظائفهم ا�حالية والسابقة ومؤهال��م وخ��ا��م  )12

 

 ا�خ��ات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية اإلسم م

 املدير العام �� شركة التأم�ن العر�ية التعاونية. - حلوا�يعمار محمد ها�ي  1

 رئيس ال�جنة املالية لشر�ات التأم�ن -

 عضو ال�جنة التنفيذية لشر�ات التأم�ن -

 

املدير العام امل�لف �� شركة 

 التأم�ن العر�ية التعاونية.

املالية ��  –نائب املدير العام 

 شركة التأم�ن العر�ية التعاونية.

تدقيق ا�حسابات  عمل �� مجال

�� الواليات املتحدة األمر�كية 

 واململكة األردنية الهاشمية

درجة املاجيست�� �� إدارة 

األعمال من الواليات املتحدة 

 األمر�كية

درجة الب�الور�وس �� 

ا�حاسبة من الواليات املتحدة 

 األمر�كية

شهادة محاسب قانو�ي معتمد 

من جمعية ا�حاسب�ن 

اليات املتحدة القانوني�ن �� الو 

 األمر�كية

وشهادة محلل ما�� معتمد �� 

 الواليات املتحدة األمر�كية

ا�خ��ة �� مجاالت 

ا�خدمات املالية 

 والتأم�ن

نائب املدير العام �� شركة التأم�ن العر�ية  - ز�اد بن محمد الر�يش 2

 التعاونية

 أم�ن سر مجلس اإلدارة -

 عضو ال�جنة القانونية لشر�ات التأم�ن. -

إدارة اإلل��ام �� شركة  مدير

 التأم�ن العر�ية التعاونية.

مدير اإلدارة القانونية وشؤون 

املساهم�ن �� شركة التأم�ن 

 العر�ية التعاونية.

مستشار قانو�ي ورئيس فر�ق 

التأم�ن �� صندوق التنمية 

 الصناعية السعودي

 .محامي ومستشار قانو�ي

 

دبلوم عا�� �� القانون التجاري 

التأم�ن من جامعة وقانون 

 سوانزي �� اململكة املتحدة.

ودرجة الب�الور�وس �� القانون 

 من ا�جامعة األردنية

دبلوم عا�� القانون من 

بورنموث ب���س س�ول 

ان��ناشيونال �� اململكة 

 .املتحدة

 شهادات متخصصة �� التأم�ن

ا�خ��ة �� مجاالت 

القانون التجاري 

 والصناعة والتأم�ن

 واملالية

 املوارد البشر�ة والشؤون اإلدار�ة.مدير إدارة  عادل بن صا�ح الفرج 3

رئيس �جنة املوارد البشر�ة لشر�ات التأم�ن 

 السعودية.

الشركة  –مدير املوارد البشر�ة 

 الكيميائية السعودية.

 

درجة الب�الوريس من جامعة 

 امللك سعود

شهادات مهنية دولية 

متخصصة �� مجال املوارد 

 البشر�ة.

ا�خ��ة العملية 

بجميع أدوار  واملهنية 

املوارد  ومهام إدارة

البشر�ة �� مجال 

التأم�ن والصناعات 

الب��وكيميائية 

 وا�خدمات ال�حية.

 شركة التأم�ن العر�ية التعاونية –املا�� املدير  حس�ن عبدا�حسن الراشد 4

 

الشركة   -* املدير املا�� التنفيذي 

 األهلية للتأم�ن التعاو�ي

الشركة   -* مدير ادارة ا�حاسبة 

 األهلية للتأم�ن التعاو�ي

األهلية للتأم�ن  -* رئيس حسابات 

 التعاو�ي

 –* محاسب املركز الرئي��ي 

 الشركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي

 ار�ست و يو�غ –* مساعد مدقق 

 

درجة املاجست�� �� محاسبة 

 من الواليات املتحدة األمر�كية

��  درجة الب�الور�وس

حاسبة من جامعة امللك ا�

 فيصل

 

 شهادة أساسيات التأم�ن

ا�خ��ة �� مجاالت 

 املالية

 ا�حاسبةو 

 التأم�نو 

 والتدقيق
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واعادة تأم�ن �� شركة التأم�ن  مدير اإلدارة الفنية خالد جاد حوا 4

 العر�ية التعاونية

رئيس دوائر ا�حسابات الفنية �� 

 شركة اعادة التأم�ن العر�ية 

 

 ب�الور�وس �� ادارة األعمال

 ماجست�� �� ادارة األعمال

 ماجست�� �� ال�حة العامة

دورات تخصص متقدمة �� 

 مجال التأم�ن واعادة تأم�ن

 تا�خ��ة �� مجاال 

 واعادة تأم�ن التأم�ن

 

�� شركة التأم�ن العر�ية مدير إدارة املطالبات  سعود بن أحمد املا�ع 5

 التعاونية

مدير مطالبات السيارات والتأم�ن 

ى، ومدير الوسطاملنطقة  –العام 

إدارة مقدمي ا�خدمات، ومدير 

اإلل��ام وا�جودة �� شركة 

 التعاونية للتأم�ن.

ومدير املطالبات (التأم�ن العام، 

السيارات والط�ي) �� شركة أليانز 

السعودي الفر���ي. مدير إدارة 

املطالبات (التأم�ن العام، 

السيارات والط�ي) �� الشركة 

 العاملية للتأم�ن التعاو�ي

دبلوم �� التأم�ن من معهد 

التأم�ن القانو�ي �� لندن �� 

اململكة املتحدة. دبلوم �� 

معا�جة املطالبات من معهد 

التأم�ن القانو�ي �� لندن �� 

 اململكة املتحدة.

ب�الور�وس �� العلوم الزراعية 

 من جامعة امللك سعود.

ا�خ��ة �� مجال 

 التأم�ن.
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وصف ألي مص�حة و أوراق مالية �عاقدية وحقوق اكتتاب �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأقر�ا��م ��  )13

أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شر�ا��ا التا�عة واى �غي�� �� تلك املص�حة أو تلك ا�حقوق خالل السنة املالية 

 : م2018

 أعضاء مجلس اإلدارة وأقر�ائهمأ) -9(

 ٍإسم من �عود له املص�حة م
 ��اية العام بداية العام

 �سبة التغي�� صا�� التغي��
 أدوات الدين األسهم أدوات الدين األسهم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 29150 ال يوجد 29150 عبدالعز�ز بن عبدالهادي القحطا�ي 1

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 662 ال يوجد 662 أحمد بن سليمان ا�جاسر 2

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 662 ال يوجد 662 عبدالعز�ز بن صا�ح العم�� 3

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 6625 ال يوجد 6625 عبدالرحمن بن محمد العنقري  4

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

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد واألوالد القصرالزوجة 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد عثمان محمد ع�� بدير 6

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد من�� بطرس معشر 7

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

 ك�ار التنفيذيين وأقر�ائهم ب) -9(

 ٍإسم من �عود له املص�حة م
 ��اية العام بداية العام

 �سبة التغي�� صا�� التغي��
 أدوات الدين األسهم أدوات الدين األسهم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ها�ي حلوا�يعمار محمد  1

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ز�اد بن محمد الر�يش 2

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد عادل بن صا�ح الفرج 3

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد حس�ن بن عبدا�حسن الراشد 4

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

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

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد سعود بن أحمد املا�ع  6

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر
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 م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة والتنفيذي�ن )14

 أ) س�اسة المكافآت: -14(

 واإلدارة التنفيذيةأعضاء ال�جان  وم  سياسة امل�افآت ألعضاء مجلس اإلدارة 02/08/2016بتار�خ الئحة ا�حوكمة الداخلية للشركة املعتمدة  تضمنت

 : أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة ع��ا :
ً
 -أوال

ملها املبدأ العام هو أن  ت�ون امل�افآت عادلة ومتناسبة مع خ��ة العضو واختصاصاته واستقالليته واألعمال واملسؤوليات ال�ي يقوم ��ا و�تح  -1

 أعضاء ا�جلس، وأن ت�ون امل�افآة �افية �ش�ل معقول إلستقطاب أعضاء مجلس ذوي خ��ة وكفاءة مناسبة وتحف��هم واإلبقاء عل��م.

�افأة السنو�ة لرئيس مجلس اإلدارة مقابل ا�خدمات ال�ى يقوم ��ا وكذلك امل�افأة السنو�ة ألعضاء مجلس اإلدارة حسب ما جاء �� املادة ت�ون امل -2

 السا�عة عشر من النظام األسا��ي للشركة.

الفع�� عن �ل جلسه بما  يحق ل�ل عضو مجلس إدارة ا�حصول ع�� �عو�ض مادي مقابل حضوره أجتماعات مجلس اإلدارة كبدل عن حضوره  -3

 يتما��ى مع ما جاء �� املادة السا�عة عشر من النظام األسا��ي للشركة.

سعودي والذي ي�ون مقر إقامته خارج اململكة العر�ية السعودية تذكرة سفر ذهاب وعودة التدفع إدارة الشركة لعضو مجلس اإلدارة غ��   -4

مدينة الر�اض أو املدينة ال�ى ي�ون مقرر أن ي�ون ف��ا إجتماع مجلس اإلدارة أو ال�جان، ع�� أن من مقره إ��  �األو�و�ش�ل مباشر ع�� الدرجة 

 يصدر أمر األر�اب من قبل الشركة.

من مقر إقامته  �األو�أما عضو مجلس اإلدارة السعودي والذي ي�ون مقر إقامته خارج مدينة الر�اض فيتم إصدار تذكرة ذهاب وعودة بالدرجة   -5

ا ملكة العر�ية السعودية إ�� مدينة الر�اض أو املدينة ال�ى ي�ون مقرر أن ي�ون ف��ا إجتماع مجلس اإلدارة أو ال�جان، و�تم �عو�ضه ع��داخل امل

.
ً
 نقدا

 من اليوم الذي �سبق موعد  -6
ً
 تتحمل الشركة مصار�ف السكن والتنقل لعضو مجلس اإلدارة والذي مقر إقامته خارج مدينة الر�اض وذلك بدءا

 اإلجتماع ا�حدد وح�ى موعد إن��اء اإلجتماع.

ع�� أعضاء مجلس اإلدارة تخصيص وقت �اف لإلضطالع بمسؤوليا��م، بما �� ذلك التحض�� إلجتماعات ا�جلس وال�جان، وا�حرص ع��   -7

 حضورها.

ت ا�خاص باملسؤول�ن التنفيذين بما �� ذلك يقوم مجلس اإلدارة ع�� �جنة ال��شيحات وامل�افآت بدراسة وأق��اح برنامج امل�افأت والتعو�ضا  -8

 املدير العام.

ذين. يجب أن تف�ح تقار�ر مجلس اإلدارة عن امل�افأت والتعو�ضات وغ��ها من املبالغ املدفوعة إ�� أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان وكبار التنفي  -9

 و من تار�خ آخر اجتماع ل�جمعية العامة.وأن �شتمل أيضا ع�� بيان �عدد جلسات ا�جلس وعدد ا�جلسات ال�ي حضرها �ل عض

 اليجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصو�ت ع�� بند امل�افآت �� إجتماع ا�جمعية العامة.   -10
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 : اإلدارة التفيذية :
ً
 -ثانيا

 

وال�ي �شمل ع�� سبيل املثال : ي�ون تقييم أداء كبار التنفيذين (عالوة و/أو م�افأة) من خالل مدى تحقيقهم لألهداف السنو�ة املوضوعة لهم،  -11

 ال ا�حصر:

 تحقيق الهدف الر���. - أ

 إنجاز املشاريع األس��اتيجية امل�لف ��ا. - ب

 تلبية �افة املتطلبات التنظيمية.  - ت

 التنفيذ الناجح للتدر�ب والتأهيل وخطط األحالل الوظيفي.  - ث

 تخفيض املصار�ف بما يتناسب مع حجم اإلنتاج. - ج

 العام.اإلنجازات األستثنائية خالل  - ح

 يجب أن يتناسب رواتب كبار التنفيذين مع مؤشر ومستوى ما يطبق ��   الشر�ات املنافسة، ح�ى لو أضطر األمر األستعانة بدراسات أو خ��ات  -12

 خارجية.

توى الز�ادة يتم مناقشة كبار التنفيذين �� التقييم السنوي ا�خاص ��م �ل ع�� حدة حول أدا��م الوظيفي والذي هو جزء من عملية تحديد مس -13

 وامل�افأة ل�ل مدير.

 .امل�افأة السنو�ة تحدد ع�� أساس املرتب األسا��ي وليس ع�� �سبة من األر�اح التشغيلية أو الدخل األجما�� ل�ل مدير من كبار التنفيذين  -14

 
ً
 أن �جنة ال��شيحات وامل�افآت عِملت  ع�� تحديث هذه السياسة وإخراج املسودة ال��ائية لها، وفقا

ً
  علما

ً
ملتطلبات الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة مؤخرا

 إلعتمادها.القادمة  عن هيئة السوق املالية و�ما يتناسب مع النظام األسا��ي املعدل ، وسوف يتم عرضها �� ا�جميعة العامة 

خالل  من كبار التنفيذي�ن بما ف��م الرئيس التنفيذي واملدير املا�� ستةامل�افأت والتعو�ضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة و ب) -14(

 2018العام املا�� 

 من كبار التنفيذي�ن بما ف��م الرئيس التنفيذي واملدير املا��: ستةأوال: 

 م 2018د�سبمر  31السنة املن��ية �� 
 كبار التنفيذي�ن بما ف��م املدير العام واملدير املا��

 بالر�ال السعودي

 2,740,062 الرواتب

 989,022 البدالت

 854,025 امل�افأت السنو�ة

 154,129 �عو�ض ��اية ا�خدمة املستحق

 4,737,238 اإلجما��:
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 : مجلس اإلدارة: ثان�ا
 امل�افآت املتغ��ة   امل�افآت الثابتة
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: األعضاء املستقل�ن  
ً
أوال  

عبد العز�ز بن عبد الهادي  

 القحطا�ي 
- 12,000 4,500 - - 16,500 - - - - - - 16,500 - 

 - 24,000 - - - - - - 24,000 - - 9,000 15,000 - أحمد سليمان ا�جاسر  

 - 40,500 - - - - - - 40,500 - - 25,500 15,000 - عبد العز�ز بن صا�ح العم��  

 - 21,000 - - - - - - 21,000 - - 6,000 15,000 - عبد الرحمن محمد العنقري  

 - 102,000 - - - - - - 102,000 - - 45,000 57,000 - ا�جموع  

: األعضاء غ�� التنفيذي�ن (غ�� 
ُ
مستقلي�ن)ثانيا  

 - 19,500 - - - - - - 19,500 - - 7,500 12,000 - عثمان محمد ع�� بدير  

 - 21,000 - - - - - - 21,000 - - 12,000 9,000 - من�� بطرس معشر  

 - 28,500 - - - - - - 28,500 - - 16,500 12,000 - غسان إبراهيم عقيل  

 - 69,000 - - - - - - 69,000 - - 36,000 33,000 - ا�جموع  

 - 171,000 - - - - - - 171,000 - - 81,000 90,000 - ا�جموع الك��  

  م2017عن عام  بدل ا�جلساتوجزء من م 2018بلغ املدفوع لبدل حضور جلسات ال�جان عن العام املا�� *�ش�ل امل

 
 

 : أعضاء اللجان:ثالثا

 
 م�افآت أعضاء ال�جان

 ال�جان 
امل�افآت الثابتة (عدا بدل حضور  

 ا�جلسات) 
 ا�جموع   بدل حضور جلسات  

 أعضاء �جنة املراجعة

  60,000.00  0.00  60,000.00 سعود الس��ان

  60,000.00  0.00  60,000.00 ع�� ا�حر�ي

  9,000.00  9,000.00 - أحمد سليمان ا�جاسر

  129,000.00  9,000.00  120,000.00 ا�جموع
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 أعضاء �جنة ال��شيحات و امل�افآت

  4,500.00  4,500.00 - عبد العز�ز بن عبد الهادي القحطا�ي

  4,500.00  4,500.00 - بن صا�ح العم��عبد العز�ز 

  3,000.00  3,000.00 - من�� بطرس معشر

  12,000.00  12,000.00 - ا�جموع

 أعضاء �جنة ا�خاطر

  7,500.00  7,500.00 - عبد العز�ز بن صا�ح العم��

  6,000.00  6,000.00 - عبد الرحمن محمد العنقري 

  4,500.00  4,500.00 - غسان إبراهيم عقيل

  18,000.00  18,000.00 - ا�جموع

 أعضاء ال�جنة التنفيذية

  9,000.00  9,000.00 - العم�� صا�ح عبدالعز�ز

  6,000.00  6,000.00 - عثمان محمد ع�� بدير

  9,000.00  9,000.00 - من�� بطرس معشر

  7,500.00  7,500.00 - غسان إبراهيم عقيل

  31,500.00  31,500.00 - ا�جموع

 أعضاء �جنة اإلستثمارات

  4,500.00  4,500.00 - عبد العز�ز بن صا�ح العم��

  1,500.00  1,500.00 - عثمان محمد ع�� بدير

  4,500.00  4,500.00 - غسان إبراهيم عقيل

  10,500.00  10,500.00 - ا�جموع

  201,000.00  81,000.00  120,000.00 ا�جموع الك��

 :
ً
 تعو�ض.أو  أو مكافآة  اليوجد أي ترتي�ات أو إتفاق تنازل �موج�ه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد ك�ار التنفيذيين عن أي راتب أورا�عا

 

 �جانه وأعضائه:  وأداء أدائه تقييم �� اإلدارة مجلس عل��ا اعتمد الوسائل ال�ي ال�ي )15

 و�تم ذلك من خالل املؤشرات التالية: تقوم �جنة التشر�حات وامل�افآت بتقييم أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان �ش�ل سنوي، 

 اإلستقاللية وا�حيادية. )أ (

 التوازن الوا�ح �� اإلبتعاد عن التضارب �� املصا�ح. )ب (

ضــافية إلســتكمال وتوضــيح املواضــيع والتشــاور مــع التحضــ�� الــدائم لإلجتماعــات قبــل ا�جلســات وطــرح اإلستفســارات وطلــب املعلومــات اإل  )ج (

 ا�جهات ذات العالقة من ا�ختص�ن �� الشركة.

 طرح األسئلة واإلستفسار عن املعلومات وطلب التوضيحات واملشاركة الفاعلة �� جلسات ا�جلس. )د (

 املشاركة الفاعلة �� ال�جنة املع�ن ف��ا واملنبثقة عن ا�جلس. )ه (

 لتطو�ر �شاطات الشركة.تقديم املق��حات البناءة  )و (

 املعرفة اإلستشرافية باملستقبل وشرح األف�ار وإستنباط النتائج للمق��حات. )ز (
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 :  2018املدفوعات النظامية لعام  )16

 املدفوع ا�خصص البيان

  366,993    - شركة السوق املالية السعودية ( تداول )

  1,741,009  451,444 ت�اليف اإلشراف والرقابة ملؤسسة النقد

  1,566,759  294,718 أ�عاب مجلس الضمان الص�� التعاو�ي

  5,302,764  4,803,809 الز�اة وضر�بة الدخل

  547,611  398,465 ضر�بة إستقطاع

  9,525,137  5,948,436 ا�جموع

 م2018الغرامات املالية املفروضة ع�� الشركة خالل عام  )17

، وال توجد أي عقو�ة أو قيد إحتياطي أو جزاء مفروض ع�� الشركة من أي جهة م2018لم تفرض ا�جهات الرقابية غرامات ع�� الشركة �� عام 

 قضائية أو إشرافية أو تنظيمية. 

 ا�حسابات: مراجع )18

 الشركة حسابات مراج�� �عي�نم ع��  2018-06-07هـ املوافق  1439-09-23وافقت ا�جمعية العامة العادية للشركة واملنعقدة بتار�خ بتار�خ 

 العام من األول  والر�ع 2018 املا�� للعام والسنو�ة والرا�ع والثالث الثا�ي للر�ع املالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك املر�ح�ن ب�ن من

 محاسبون  وشر�ائه البسام أحمد ابراهيم شركة -2. قانونيون  ومراجعون  محاسبون  والسديري  العظم -1:  وهم. أ�عا��م وتحديد م2019 املا��

 .)املتحالفون  ا�حاسبون (قانونيون 

اليوجد أي توصية من �جنة املراجعة يوجد �عارض لم يصدر عن ا�جلس أي توصية بتغي�� مراجع ا�حسابات قبل الف��ة املع�ن من أجلها.  وكما 

 أن �عي�ن مراجع حسابات الشركة أو تحديد أ�عا��م أو تقييم أدائه .بي��ا و��ن قرارات ا�جلس أو رفض ا�جلس األخذ ��ا �ش

 إدارة ا�خاطر: )19

اميم الصادرة عن وضعت الشركة دليل سياسات وإجراءات إلدارة ا�خاطر �شمل عمل �افة الدوائر  الفنية وغ�� الفنية وفًقا ألح�ام األنظمة واللوائح والتع

شط��ا بما يتوافق مع الئحة ا�جهات الرقابية، و�عمل الشركة ع�� تطبيق أح�ام هذا الدليل وتحديثه عند ا�حاجة، وتقوم وظيفة إدارة ا�خاطر بأعمالها وأ�

 إدارة ا�خاطر الصادرة عن مؤسسة النقد العر�ي السعودي وأية متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى. 

 خاطر ودراسةوكما أن �جنة إدارة ا�خاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة إضافة إ�� إدارة ا�خاطر، �عملون ع�� متا�عة تطبيق سياسات وإجراءات إدارة ا�

طر من خالل خاطر ا�حتملة وال�ي يمكن أن تنشأ عن أعمال الشركة أو عن وضع السوق التأمينية واالستثمار�ة وذلك للوقوف ع�� طرق احتواء تلك ا�خاا�

 . السياسات واإلجراءات املتبعة �� الشركة
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 إدارة املراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية: )20

بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية مع محافظ��ا ع�� اإلستقاللية املهنية. الشركة تقوم إدارة املراجعة الداخلية ب

التقار�ر الشاملة والالزمة لنتائج مراجع��ا واالل��ام ومناقش��ا مع �جنة املراجعة واملدراء املعني�ن وتقديم املق��حات و�تضمن عملها بإعداد 

 تطبيقها ملعا�جة املالحظات وإقفالها.والتوصيات الواجب 

، و�رفع لصادرة عن �افة ا�جهات التنظيميةكما يقوم املراقب النظامي بمراقبة إل��ام الشركة والتأكد من تطبيق الشركة األح�ام واللوائح ا

 الشركة. إ�� �جنة املراجعة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحس�ن مستوى اإلل��ام ب مراقبته تقار�ره عن نتائج 

 نتائج املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية: )21

دلة وضعت الشركة إجراءات الرقابة الداخلية من خالل �جنة املراجعة وإدارة املراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية ولوائح وسياسات وأ

قييم فاعلية تطبيق هذه اإلجراءات وفحص ا�خاطر األساسية �� الشركة عمل �ختلف الدوائر الفنية والفروع و�عمل الشركة بإستمرار ع�� ت

 لإلجراءات والسياسات بحسب اللوائح واألنظمة املرعية.
ً
 استنادا

 

وكما تا�عت ال�جنة عمل إدارة املراجعة ، 2018كما أتمت إدارة املراجعة الداخلية مهامها وتنفيذ خط��ا املعتمدة من قبل �جنة املراجعة  لعام 

قامت بإعداد تقار�رها الدور�ة وتوصيا��ا واملق��حات الواجب تطبيقها عن أعمال مختلف أقسام الشركة الداخلية �ش�ل مستمر، وال�ي بدورها 

راجعة باإلشراف ع�� أداء إدارة اإلل��ام وقامت �جنة امل، ورفعها لإلدارات املعنية و ل�جنة املراجعة وتقديم التوصيات �شأ��ا �جلس اإلدارة

 ومراجعة �افة التقار�ر الصادرة ع��ا والتوجيه �شأ��ا ومتا�عة عملها �ش�ل مستمر. 

تقار�ر إدارة املراجعة الداخلية وإدارة اإلل��ام باإلضافة إ��  ومراجعة ملناقشة 2018إجتماعات خالل عام  سبعةوقامت �جنة املراجعة �عقد 

ونتج عن املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ع�� أن نظام الرقابة ، مع املراجع ا�خار�� وإدارة الشركة القوائم املاليةمناقشة 

وتقوم اإلدارة بمراقبته بصورة دور�ة وإتخاذ اإلجراءات الت�حيحية املق��حة من قبل و�تم تنفيذه بكفاءة وفعاليه  مالئمالداخ�� للشركة 

، وكما لم �سفر إجراءات الرقابة الداخلية عن وجود مخالفات أو و�تم تحديث نظام الرقابة الداخلية �لما لزم األمر ارات الرقابة الداخليةإد

 .م2018خالل العام لم يتم رصد أي خلل ما��  وإش�االت جوهر�ة قد تؤثر ع�� عمل س�� الشركة أو يجب التنو�ه ع��ا، 

 وات الدين وحقوق املساهم�ن:رأس املال واألسهم  وأد )22

) سهم عادي 20,000,000) ر�ال سعودي مقسم إ�� عشر�ن مليون (200,000,000بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس مائ�ي مليون ( أ) –21( 

) ر�االت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بال�امل. وقد اكتتب املساهمون املؤسسون �عدد اث�ي عشر مليون 10بقيمة اسمية قدرها عشرة (

) 8,000,000ن إجما�� أسهم الشركة ودفعوا قيم��ا بال�امل، وقد تم طرح األسهم املتبقية والبالغة ثمانية مالي�ن (%) م60) سهم (12,000,000(

م) 03/11/2007هـ (املوافق 22/10/1428م) إ�� 27/10/2007هـ (املوافق 15/10/1428%) لالكتتاب العام الذي تم �� الف��ة من تار�خ 40سهم (

هـ (املوافق 26/01/1429) ر�االت سعودية للسهم الواحد. وتم إدراج األسهم �� السوق املالية (تداول) بتار�خ 10�سعر اكتتاب بلغ عشرة (

 م).04/02/2008
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) ر�ال سعودي وال�ي تمثل 200,000,000م) بمبلغ مائ�ي مليون (04/05/2015هـ (املوافق 15/07/1436وقد تمت ز�ادة رأس مال الشركة بتار�خ 

) ر�ال 400,000,000) سهم عن طر�ق طرح أسهم حقوق أولو�ة، ليصبح رأس مال الشركة أر�عمائة مليون (20,000,000عشرون مليون (

 ) ر�االت سعودية.10) سهم عادي، تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد عشرة (40,000,000سعودي مقسم إ�� أر�ع�ن مليون (

) ر�ال سعودي، مقسم إ�� ستة وعشرون 265,000,000وخمسة وستون مليون (تم تخفيض رأس مال الشركة لي�ون �عد التخفيض مائتان 

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

ً
) ر�االت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بال�امل، وذلك �عد 10) سهما

 م.2016-08-02املوافق  1437-10-28لعادية املنعقدة بتار�خ ا�حصول ع�� املوافقات النظامية الالزمة وموافقة ا�جمعية العامة غ�� ا

 % وأكثر في أسهم الشركة: 5وف�ما يلي أسماء ك�ار المساهمين والتي تبلغ نس�ة ملك�ة أسهمهم  ب) -21(
 �سبة التملك األسم

%19.2 الشركة العر�ية ش م ل ( شركة قابضة )  

%12.2 شركة التام�ن اال ردنية م ع م  

للتمو�ن والتجارة الشركه العر�يه  5%  

ق تم اإلل��ام باألح�ام ا�خاصة بحقوق املساهم�ن والواردة �� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية وذلك فيما يتعل ج)–21(

 اع ا�جمعيات العامة.با�حقوق العامة للمساهم�ن و�تسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم ع�� املعلومات إضافة ا�� ا�حقوق املتعلقة بإجتم

من النظام األسا��ي للشركة  السادسة واألر�عون أما فيما يتعلق بحقوق املساهم�ن �� أر�اح األسهم و�سياسة توزيع األر�اح، فقد نصت املادة  د)–21(

 لقرار ا�جمعية العامة الصادر �� هذا الشأن، و�ب�ن القر ع�� ما ي��: "
ً
ار تار�خ اإلستحقاق وتار�خ التوزيع. وت�ون �ستحق املساهم حصته �� األر�اح وفقا

تأخ�� بأي أحقية األر�اح ملال�ي األسهم امل�جل�ن �� �جالت املساهم�ن �� ��اية اليوم ا�حدد لالستحقاق. وتبلغ الشركة هيئة السوق املالية دون 

 للتعليمات ال�ي  قرارات لتوزيع األر�اح أو التوثية بذلك وتدفع األر�اح املقرر توزيعها ع�� املساهم�ن
ً
�� امل�ان واملواعيد ال�ي يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

 تصدرها ا�جهة ا�ختصة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة ملؤسسة النقد العر�ي السعودي" 

 للقواعد ال�ي يضعها مجلس   جب وتتبع الشركة نظام مراقبة شر�ات التأم�ن التعاو�ي واللوائح السار�ة 
ً
ت�ون أر�اح إستثمار اموال املساهم�ن وفقا

 اإلدارة. 

 يجب ع�� الشركةو 

 تجنب الز�اة وضر�بة الدخل املقررة. -1

%) من 100%) من األر�اح الصافية ت�و�ن احتياطي نظامي، و�جوز ل�جمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب م�ى بلغ اجما�� االحتياطي (20( تجنب -2

 رأس املال املدفوع. 

يحقق مص�حة الشركة أو اللذي ل�جمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم �� صا�� األر�اح أن تقرر ت�ون احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر  -3

 يكفل توزيع أر�اح ثابتة قدر اإلم�ان ع�� املساهم�ن. 

 .مليون ر�ال 7.9�سبب وجود رصيد خسائر م��اكمة يبلغ   م 2018قرار بتوزيع أر�اح للسنة املالية   ال يوجد هـ)-21(

 ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساه�ي الشركة عن أي حقوق �� األر�اح. و)-21(

أل�خاص  ) من قواعد الت�جيل واإلدراج بأي مص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت �عود45لم يتم تبليغ الشركة بموجب املادة ( ز)-21(

 �ن وأقر�اءهم.عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي
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ة ال يوجد أدوات دين قابلة للتحو�ل وأي اوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا الشركة خالل السن ح)-21(

  .2018املالية 

أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشا��ة ال يوجد أي حقوق تحو�ل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل أو أوراق مالية �عاقدية  ط)-21(

 أصدر��ا أو منح��ا الشركة.

 ال  يوجد أي إس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلس��داد. ي)-21(

 /ك) اليوجد أي أسهم خز�نة محتفظ ��ا من ِقبل الشركة. 21(

 بمق��حات -التنفيذي�ن غ�� و�خاصة- أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها ال�ي اإلجراءات )23
ً
 املساهم�ن علما

 وأدا��ا: الشركة حيال وم�حوظا��م

ع�� الهاتف أو  وإستفسارات املساهم�ن إستقبال مق��حات ومالحظاتضمن الهي�ل التنظي�ي للشركة يوجد قسم لشؤون املساهم�ن �ع�ى بـ

كما يتم إستقبال مق��حات وملوحظات ، وسائل اإلتصال األخرى املو�حة �� موقع السوق املالية تداول وموقع الشركة، و�تم إخطار ا�جلس ��ا

 . (إن وجدت) املساهم�ن من خالل إجتماعات ا�جمعية العامة للشركة وعرضها ع�� أقرب إجتماع للمجلس

 
وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ا�حاضر�ن م 2018عام  لالعامة للمساهم�ن املنعقدة خالبيان بتوار�خ ا�جمعيات  )24

 لهذه ا�جمعيات: 
 إجتماع ا�جمعية العامة  غ�� العادية إسم العضو م

 م07/06/2018هـ املوافق  23/09/1439بتار�خ 

 حضر عبدالعز�ز بن عبدالهادي ا�جض�� القحطا�ي 1

 حضر أحمد بن سليمان ا�جاسر 2

 حضر عبدالعز�ز بن صا�ح العم�� 3

 حضر عبدالرحمن بن محمد العنقري  4

 حضر غسان إبراهيم عقيل 5

 حضر عثمان (محمد ع��) عثمان بدير 6

 لم يحضر لتواجده خارج السعودية من�� بطرس إبراهيم معشر 7

 عدد طلبات الشركة �جالت املساهم�ن وتوار�خ تلك الطلبات وأسبا��ا:  )25

 يو�ح توار�خها وأسبا��ا.   6بطلب �جل املساهم�ن م 2018قامت الشركة خالل عام 
ً
 مرات، وفيما ي�� جدوال

 سبب الطلب تار�خ الطلب عدد طلبات الشركة

 31/12/2017إجراءات الشر�ات كما �� إغالق  م14/01/2018 1

 ا�جمعية العامة م07/06/2018 1

 إجراءات الشركة م29/07/2018 1

 إجراءات الشركة م29/11/2018 1

 إجراءات الشركة م19/12/2018 1

 إجراءات الشركة م30/12/2018 1
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 الئحة حوكمة الشر�ات:  )26

 من عناصر نجاح الشركة حيث يتطلب تطبيق إطار وا�ح للشفافية �عت�� يؤكد مجلس اإلدارة بأن التقيد بحوكمة الشر�ات  
ً
 رئيسا

ً
عنصرا

سياسة وأنظمة قيادة الشركة وإدار��ا  تضمن ال�يواإلفصاح بما يخدم مص�حة املساهم�ن، وتؤمن الشركة بأن ا�حوكمة �� أحد أهم األطر 

الئحة حوكمة الشر�ات  وكما تتقيد الشركة بأح�امح حوكمة داخلية �عمل الشركة حاليا من خالل لوائو والرقابة ع�� أعمالها �ش�ل فعال.  

ال�ي صدرت عن مؤسسة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية والئحة حوكمة شر�ات التأم�ن الصادرة عن مؤسسة النقد العر�ي السعودي 

 م.22/10/2015بتار�خ  النقد العر�ي السعودي

م ع�� تحديث الئحة ا�حوكمة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات الئحة حوكمة 02/08/2016ا�جمعية العامة للشركة املنعقدة بتار�خ  وافقت

  إلقرارهاوسوف يتم عرضها ع�� ا�جمعية العامة    و�قوم مجلس اإلدارة ا�حاليات بمناقشة تحديث الئحة ا�حوكمة وتحدي��اشر�ات التأم�ن، 

م  وافقت ع��  الئحة عمل �جنة املراجعة و ع��  2017-06-04هـ املوافق  1438-09-09عية العامة العادية املنعقدة بتار�خ تار�خ ا�جم أن وكما 

 
ً
حوكمة الشر�ات  ألح�ام الئحةالئحة عمل �جنة ال��شيحات وامل�افآت وع�� سياسات ومعاي�� إجراءات عضو�ة مجلس اإلدارة ا�حدثة تطبيقا

 الصادرة 
ً
 عن هيئة السوق املالية.    مؤخرا

 

  و�عمل الشركة
ً
       من خالل لوائح داخلية مثل الئحة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة. و الئحة تنظيم العالقة مع أ�حاب املصا�ح. أيضا

ا�خاطر وميثاق عمل إدارة والئحة تنظيم �عارض املصا�ح و الئحة اإلفصاح والشفافية الئحة حقوق املساهم�ن، وميثاق عمل �جنة ادارة 

 . وسياسة اإلبالغ عن ا�خالفات والئحة امليثاق األخال�� للعامل�ن �� الشركة اإلل��ام وإدارة املراجعة الداخلية

 
الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق  وأح�ام يق أح�ام الئحة حوكمة شر�ات التأم�ن والئحة ا�حوكمة الداخلية للشركة،بتم تط

 بإستثناء ماي��: املالية 

 أسباب عدم اإلل��ام نص املادة/ الفقرة رقم املادة
 التقييم: /هـ14

يتخذ مجلس اإلدارة ال��تيبات الالزمة ل�حصول ع�� تقييم جهة خارجية 

 ئه �ل ثالث سنوات.امختصة ألد

 
ً
 .يتم التقييم داخليا

 �جنة حوكمة الشر�ات (مادة إس��شادية)�شكيل  95

�� حال �شكيل مجلس اإلدارة �جنة مختصة بحوكمة الشر�ات، فعليه أن 

يفوض إل��ا اإلختصاصات املقررة بموجب املادة الرا�عة والتسع�ن من هذه 

الالئحة، وع�� هذه ال�جنة متا�عة أي موضوعات �شأن تطبيقات ا�حوكمة، 

ع�� األقل، بالتقار�ر والتوصيات ال�ي تتوصل مجلس اإلدارة، سنو�ا  تزو�د

 إل��ا.

إن مجلس اإلدارة يقوم بمراجعة أي موضوعات تتعلق بتطبيقات 

ا�حوكمة وكما تقوم إدارة املراجعة الداخلية واإلل��ام ب��و�د �جنة 

بدورها ترفعها إ�� املراجعة مالحظا��ا حيال تطبيق ا�حوكمة وال�ي 

 .مجلس اإلدارة 

 :اإلقرارات )27
 تقر الشركة بـ:

 أن �جالت ا�حسابات أعدت بالش�ل ال�حيح.  -
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 أن نظام الرقابة الداخلية أعد ع�� أسـس سليمة ونّفذ بفاعلية.  -

 أنه ال يوجد أي شك يذكر �� قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها.  -

 عدم وجود أية قروض ع�� الشركة.  -

 ف��ا وف��ا مص�حة جوهر�ة  -
ً
أو ألي �خص ذي عالقة بأي م��م بإستثناء ماذكر  كبار التنفيذي�نلعدم وجود أعمال أو عقود �انت الشركة طرفا

 ) من هذا التقر�ر. 10�� الفقرة رقم (

 ال يوجد تحفظات �� تقر�ر ا�حاسب القانو�ي ع�� القوائم املالية السنو�ة.  -

 

 ين��ز مجلس اإلدارة هذه الفرصة ليتقدم بخالص الشكر والتقدير للعمالء واملساهم�ن الكرام و�جميع منسو�ي شركة التأم�ن 
ً
التعاونية ع��  العر�يةختاما

ووزارة التجارة مساند��م ودعمهم للشركة. كذلك �شكر ا�جلس مؤسسة النقد العر�ي السعودي وهيئة السوق املالية ومجلس الضمان الص�� التعاو�ي 

 واإلستثمار لدعمهم املتواصل ل�ل ما من شأنه تطو�ر قطاع التأم�ن �� اململكة العر�ية السعودية.     

 وهللا و�� التوفيق...

 مجلس اإلدارة        
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