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 تقرير مجلس اإلدارة

ي 
 م  2020ديسمب   31عن السنة المالية المنتهية ف 
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 الفهـرس  

 رقم الصفحة  البيان 

 4 التنفيذي   الرئيس   وكلمة  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 5 األنشطة الرئيسية 

كة   البنك المركزي السعودي موافقة    5 عىل منح ترخيص مزاولة النشاط للشر

كة  ي عىل تأهيل الشر
 5 موافقة مجلس الضمان الصحي التعاون 

 5 بداية ممارسة النشاط 

 6 المهمة   والقرارات الخطط  

 8 التوقعات المستقبلية والمخاطر 

 9 ملخص قائمة المركز المالي 

ي إلجمالي األقساط المكتتبة 
 11 التحليل الجغراف 

 12 والمساهمي   ملخص نتائج أعمال التأمي    

 13 بية المحاس   المعاير 

كة عناية السعود  كات التابعة لشر  13 ية الشر

كة تابعة لعناية السعودية   13 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شر

ي توزيــــع األرباح 
كة ف   13 سياسة الشر

ي  
ي فئة األسهم ذات األحقية ف 

 13 التصويت وصف ألي مصلحة ف 

 14 تعود ألعضاء مجلس اإلدارة   اكتتاب   وحقوق مالية تعاقدية    وأوراق وصف ألي مصلحة  

كة  ي عىل الشر
 14 المعلومات الخاصة بالقروض الت 

أصدرتها أو منحتها    وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل ال أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية 
كة   الشر

14 

كة   أسهم ويل ال  بموجب أدوات دين قابلة للتح   اكتتاب وصف ألي حقوق تحويل أو    14 أصدرتها أو منحتها الشر

دادات وصف ألي   كة ألي أدوات دين قابلة    اسب  اء أو إلغاء من الشر داد أو شر  14 لالسب 

 15 الجمعيات العمومية وسجل الحضور   اجتماعات عدد  

 15 مجلس اإلدارة وسجل الحضور   اجتماعات عدد  

كة لسجل المساهم   15 ي   وتواريــــخ تلك الطلبات عدد طلبات الشر

كات ذات صلة بأعضاء المجلس   16 عقود تأمي   مع الشر

كات ذات الصلة بأعضاء مجلس اإلدارة   17 عقود أخرى مع شر

 17 التنفيذيي   عن أي راتب أو تعويض تنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أي أحد من كبار  

ي األرباح ألحد المساهمي   
 17 تنازل عن أي حقوق ف 

ي تقييم أدائ 
ي اعتمد عليها مجلس اإلدارة ف 

 17 ه الوسائل الت 

 18 المدفوعات النظامية 

كة   18 إقرارات الشر

 18 تقرير المحاسبي   القانونيي   

 18 القانونيي    المحاسبي     استبدال 

كة   18 تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشر

كات وما لم يطبق    19 وأسباب ذلك ما طبق من الئحة حوكمة الشر

ي    أعضائه تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف  
 ف 
ً
ي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

كات المساهمة الت  وأسماء الشر
 مجلس إدارتها 

20 

 22 اإلدارة التنفيذية 

 25 لجان مجلس اإلدارة 

 29 ت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي   آ مزايا ومكاف 

 32 العقوبات النظامية 

ي مدى كفاية نظام   الداخلية  الرقابة  إجراءات  لفعالية  السنوية  جعة المرا  نتائج 
إضافة إل رأي لجنة المراجعة ف 

 الرقابة الداخلية 
32 

ي حال عدم وجوده 
كة ف  ي الشر

 مراجع داخىلي ف 
 33 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إل تعيي  

ي يوجد بها تعارض بينها وبي   قرار 
 33 ات مجلس اإلدارة توصية لجنة المراجعة الت 

ي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة  
حات المساهمي   وملحوظاتهم   أعضائه اإلجراءات الت 

 33 بمقب 
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كة   االجتماعية تفاصيل المساهمات    33 للشر

 33 نظام الرقابة الداخلية 

 34 االحتفاظ بالسجالت المحاسبية 

 34 مواصلة العمليات 

 34 الخاتمة 
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 كـــلــمة رئــيـس مجلس اإلدارة ❖

ي 
كة عناية السعودية للتأمي   التعاون   السادة/ مساهمي شر

 ،،، تحية طيبة وبعد 

، أ  أعضاءأصالة عن نفسي ونيابة عن   ي
كة عناية السعودية للتأمي   التعاون  ي  لكم    قدممجلس إدارة شر

تقرير مجلس اإلدارة للعام المنتهي ف 

  م  2020/ 12/ 31
ً
حا كة وطبيعة أعمالها ومستوى أدائها والقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية تص مخمتضمنا شر  لنشاط الشر

ً
ا

ي  
عنه  م2020/ 12/ 31ف  المنبثقة  واللجان  كة  الشر إدارة  بمجلس  الخاصة  المعلومات  إل  باإلضافة  و واختصاصاتها ،  أعضاء    فصاحإ، 

اتيجية  ا  اتمجلس اإلدارة، وملخص ألبرز القرار   ألهم التطورات واإلنجازات.  2020خالل العام    الصادرةإلسب 
ً
 مختصا

ً
، وكذلك شدا

إدارتها، وأنظم كة وكيفية  بالشر كات السعودي    األنظمة  عليه  نصت  لما   يةالتشغيل  تها والمخاطر المتعلقة  العالقة مثل نظام الشر ذات 

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية كة باللوائح الصادرة من الجهات الرقابية. وم ،  والئحة حوكمة الشر ام الشر إل بعض    إضافة دى الب  

ي المعلومات  
 . معكم  مشاركتها  نود   الت 

بالشكر الجزيل   ان اتقدم  ي 
يفي    يسعدن  الشر الدولة من اجلمقام خادم الحرمي    به  راءات استثنائية  وولي عهده االمي   عىل ما قامت 

ي عىل االقتصاد السعودي بشكل عام وعىل القطاع المالي بشكل خاص  مما كا  المستجد لتخفيف اثار جائحة كورونا   ن له االثر االيجان 

 . ي من ضمنها التأمي  
 والت 

ي الختام،
كة. اقدم   وف  ي تحسي   أداء الشر

لعمالئنا   موصول الشكر و جزيل الشكر للمساهمي   والموظفي   عىل الجهود المقدمة والفعالة ف 

ي الكرام الذين وضعوا ث
كة  قتهم ف     ونتطلع إل مزيد من النجاحات واإلنجازات خالل السنوات القادمة.   عناية السعودية.   شر

 

  

 كـــلــمة الرئيس التنفيذي   ❖

ي 
كة  مرت  م2020  عام  ف  ي   التحديات  من   بعديد   الشر

ي   بشكل  بتجاوزها   الحمد   ولل   استطاعت   الت  وتخفيض    اعمالها   عىل  انعكس  إيجان 

ام   كة.    ألنظمةابخسائرها، ورفع مستوى االلب   ي الشر
 تم  فقد   اإلدارية  الناحية  ومنوالتعليمات ورفع مستوى فاعلية الرقابة الداخلية ف 

كة   نجت   فقد   التشغيلية  الناحية  ومن   الوطنية،  الكوادر   وتدريب   تأهيل استقطاب و  ي   الشر
  بالمطالبات   الخاصة   المهام  بعض   اسناد   ف 

ي  الطبية  والموافقات والشبكات 
ي  كبب    دور  لها   كان  والت 

ي   الوقت وتقليص  العمل ألية تطوير  ف 
ي  منافس  وقت ال  الزمت 

 . السوق ف 

كة  عملت  وكما   هذا  كة  الخاص  الذكي   التطبيق  وتطوير   استحداث  عىل  الشر   الخاصة   ائقالوث   اعمال  تقييم  من  العمالء  يمكن  الذي  بالشر

كة استحدثت  كما .  ومراقبتها  بهم  . استفساراتهم  عىل  واالجابة المستثمرين  مع بالتواصل تهتم  المستثمرين لعالقات  وحدة الشر

كة   تعمل  و   عمل  خطة  وفق  الشر اتيجية،  اتيجية  اسب  االسب  الخيارات  لدراسة  مالي  مستشار  االدارة  مجلس  عي    الخصوص  هذا  ي 
ف 

كة. و  ي خيار االندماج  ومراجعة توصيات المستشار المالي فقد قرر المجلس    ت بعد المداوال الستمرارية الشر
ي قدما ف 

وتم توقيع  المض 

ي السوق السعودي    إحدىب  ملزمة لدراسة احتمالية االندماج مع  مذكرة المفاهمة الغ
ي قطاع التأمي   ف 

كات العاملة ف  ي أعمال    والبدء الشر
ف 

   التشغيلية، والقانونية. الفحص والتقييم من الناحية المالية، 
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 األنشطة الرئيسية    ❖

كة عناية السعودية للتأ كة مساشر ي هي شر
ي سوق األسهم السعودي بتاريــــخ  مي   التعاون 

  1433/    04/    05همة عامة سعودية مدرجة ف 

ي المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم    م،2012/    02/    27  الموافق هـ
/    27وتاريــــخ    4030223528ومسجلة ف 

 .م2012/   02  /   19الموافق  ـه،  1433/    03

 

الشر  العربية  كة  وتعمل  المملكة  ي 
ف  السارية  والقواعد  واألنظمة  التنفيذية  والئحته  ي 

التعاون  التأمي    كات  مراقبة شر نظام  ألحكام   
ً
وفقا

ي مجال التأمي   أو استثمار 
ي وكل ما يتعلق بهذه األعمال لتحقيق أغراضها سواء ف 

 .أموالها   السعودية بمزاولة أعمال التأمي   الصحي التعاون 

 

 لنظام  
ً
كة األساسي ووفقا كة تبدأ  الشر من تاريــــخ صدور القرار الوزاري باإلعالن عن    اعتبارا  وعقد التأسيس فإن السنة المالية األول للشر

كة رقم   ي  2012/    02/   08ـه الموافق  1433/   03/   16 وتاريــــخ) ق/    98(تأسيس الشر
 .ديسمب  من العام التالي  31م وتنتهي ف 

 

ة  ة للعام المنصم والتمثل القوائم المالي  ي تغطي فب 
    12ت 

ً
م    2020/    01/    01ـه الموافق  1441/ 05/ 06تبدأ من تاريــــخ  ميالديا  شهرا

كة منذ تأسيسها.   م، 2020/  12/   31ـه الموافق  1442/ 05/  01وتنتهي بتاريــــخ    ثامن قوائم مالية للشر

 

 النسبة المئوية  إيرادات النشاط  النشاط 

 % 100 165,874 صحي تأمي   
 

كة البنك المركزي موافقة  ❖  السعودي عىل منح ترخيص مزاولة النشاط للشر

الموافق  1439/ 10/ 28بتاريــــخ   النشاط  2018/  07/ 12ـه  تجديد ترخيص مزاولة  كة عىل  الشر تنتهي  م حصلت  لمدة ثالث سنوات 

كة  حصلت  م. كما2021/ 07/ 11ـه الموافق  1442/ 10/ 25بتاريــــخ   ي  لها  فرع  فتح ترخيص  عىل الشر
 خطاب بحسب  ينة الرياضدم  ف 

 .م 2013/ 02/ 07 الموافق هـ 1434 شعبان 23 وتاريــــخ 341000103587 رقم البنك المركزي 

ي اجراءات التجديد 
كة قد بدأت ف  كة.    والجدير بالذكر بأن الشر  الرابع لرخصة مزاولة نشاط الشر

كة ❖ ي عىل تأهيل الشر
 موافقة مجلس الضمان الصحي التعاون 

كة حصلت م 2018/ 08/ 05 الموافق ـه 1439/ 11/ 23 بتاريــــخ ي  الصحي  الضمان مجلس تجديد تأهيل  عىل الشر
ثالث   لمدة التعاون 

 .م 2021/ 08/ 04 الموافق هـ 1442/ 11/ 08بتاريــــخ  تنتهي  سنوات

كة عىل2019/ 07/ 22ـه الموافق  1441/ 12/ 07وبتاريــــخ   ي  الصحي  الضمان من مجلس السنوي  لأهي الت تجديد   م حصلت الشر
 التعاون 

 م.  22/07/2020ـه الموافق 1442/ 12/ 01واحدة تنتهي بتاريــــخ  ة  سن  لمدة

 بداية ممارسة النشاط  ❖

كة مزاولة النشاط وبيع منتجات التأمي     م، وهو التاريــــخ الذي يعتب  بداية التشغيل  2013/    01/    01من تاريــــخ    اعتبارا   الصحي بدأت الشر

كة ببذل جهدها  الالفعىلي لعمليات وأقسام   كة، وقد قامت الشر تنفيذية من خالل تطبيق أنظمة ولوائح  الكبب  نحو إنجاح مهام إداراتها الشر

 م. 2020ومجلس الضمان الصحي وهيئة السوق المالية خالل عام البنك المركزي لرقابية وهي  الجهات ا 

 

 

 



 

Page 6 of 34 
 

ة   ❖  الخطط والقرارات المهمة خالل الفب 

كة الوطنية للضمان الصحي  كل  ماي  / سيد ال  مجلس اإلدارةعضو    استقالةالموافقة عىل قبول   .1 ر ممثل الشر من عضوية    -ضمان-بب  

 . م2020/ 01/ 19ـه الموافق 1441/ 05/ 24بتاريــــخ  مجلس اإلدارة 

كة الوطنية للضمان الصحي  الم .2 ي مجلس    -وافقة عىل تعيي   األستاذ/ خالد عبد هللا الماس ممثل شر
 غب  تنفيذي ف 

ً
ضمان عضوا

ا  العضو  عن   
ً
بديال كة  الشر ي 

ف  مايكل  اإلدارة  األستاذ/  وذلكلمستقيل  ر.  قرار   بب   بتاريــــخ    بموجب  بالتمرير  اإلدارة  مجلس 

 . م2021/ 03/ 07الدورة الحالية لمجلس اإلدارة تاريــــخ   انتهاءم وحت   2020/ 04/ 07ـه الموافق  1441/ 08/ 14

ي لجنة المراجعةال .3
 ف 
ً
 عن    موافقة عىل تعيي   األستاذ/ سلطان محمد عبد الرؤوف عضوا

ً
تقيل األستاذ/ سليمان  العضو المسبديال

الدورة    انتهاءم وحت   2020/ 03/ 24ـه الموافق  1441/ 07/ 29مجلس اإلدارة بالتمرير بتاريــــخ    وذلك بموجب قرار   أحمد أبو تايه

 . م 2021- 03- 07تاريــــخ  ب للجنة المراجعةالحالية 

كة   .4 كة عىل تخفيض رأس مال الشر ريال    300,000,000مال قبل التخفيض  الرأس    إن  حيثالموافقة عىل توصية مجلس إدارة الشر

كة 50تخفيض قدرها  ريال سعودي، بنسبة    150,000,000سعودي، رأس المال بعد التخفيض   عدد  وأن    ٪ من رأس مال الشر

التخفيض    األسهم التخفيض  30000000قبل  بعد  العمو   15000000، عدد األسهم  الجمعية  غب     العامة  يةمحسب موافقة 

ي العادية 
 . م 2020/ 04/ 23ـه الموافق 1441/ 08/ 30بتاريــــخ   جتماعها ا  ف 

اكمة إل % الانخفاض   .5 اكمة  من رأس مالها حيث    7.8خسائر المب  ألف ريال سعودي أي ما    11,714أصبحت قيمة خسائرها المب 

كة البالغ    7.8نسبته %  .م 2020/ 04/ 30ـه الموافق 1441/ 09/ 07مليون ريال سعودي وذلك بتاريــــخ   150من رأس مال الشر

قبول   .6 عىل  المراجعة    استقالة الموافقة  لجنة  لجنة  عضو  عضوية  من  الرؤوف  عبد  محمد  سلطان  بتاريــــخ  األستاذ/  المراجعة 

 . م 2020/ 07/ 25ـه الموافق  1441/ 12/ 04

قبول   .7 عىل  منصب   استقالة الموافقة  من  وايتهيد  دانييل  السيد/  التنفيذي  بتاريــــخ  الرئيس  الموافق 1441/ 12/ 07ه    ـه 

كة بعد  تم    م. 2020/ 07/ 28  للشر
ً
 تنفيذيا

ً
نعة البنك المركزي  عدم مما  استالمتعيي   األستاذ/ سلطان محمد عبد الرؤوف رئيسا

 . م2020/ 08/ 05ـه الموافق  1441/ 15/ 12السعودي ليتول ممارسة المهام ابتداًء من بتاريــــخ  

شيحات والمكافآت وعضوية  ه من عضوية مجلس اإلدارة و الدكتور/ مازن سليمان فقي  استقالة الموافقة عىل قبول  .8 رئاسة لجنة الب 

ي مجلس  2020/ 10/ 29ـه الموافق 1442/ 03/ 12لجنة المخاطر بتاريــــخ  
 مستقال ف 

ً
ي عضوا م. وتم تعيي   األستاذ/ عمرو خاشقح 

المخاطر   لجنة  ي 
ف   
ً
وعضوا شيحات  الب  للجنة   

ً
ورئيسا بمو اإلدارة  قرار وذلك  الصا  جب  اإلدارة  بتاريــــمجلس  بالتمرير  خ  در 

 . م2021/ 03/ 07م وحت  إنتهاء الدورة الحالية لمجلس اإلدارة تاريــــخ  2020/ 10/ 29ـه الموافق  1442/ 03/ 12

 عن الموافقة عىل   .9
ً
كة التعيي   األستاذ /حمد المحياس آل عىلي ممثال كة   - ضمان – الصحي ضمان  الوطنية للشر ي مجلس إدارة الشر

ف 

غ تنفيذي  عضو  االست ب   عن   
ً
هللابديال عبد  خالد  قرار اذ/  بموجب  وذلك  الماس  بتاريــــخ      بالتمرير  الصادر  اإلدارة  مجلس 

 . م2021/ 03/ 07م وحت  إنتهاء الدورة الحالية لمجلس اإلدارة تاريــــخ  2020/ 10/ 29ـه الموافق  1442/ 03/ 12

10.  
ً
ي لجنة اإلستثمار و   الموافقة عىل تعيي   عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ حمد المحياس عضوا
 . لتنفيذية ة الجن الف 

 . تحديث الئحة عمل اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة .11

ي والثالث لعام 2019القوائم المالية للعام اعتماد  .12
 م.  2020م وللربــع األول والثان 

مجلس  .13 لجان  تشكيل  إعادة  بخصوص  والمكافئات  شيحات  الب  لجنة  توصية  عىل  البنك   الموافقة  مالحظات  عىل   
ً
بناءا اإلدارة 

 .  المركزي 

كة األساس   تعديل  عىل موافقةلا .14  نظام الشر
ً
التوصية برفعه للجمعية العمومية  و  الرقابية الجهات عن  الصادرة التحديثات  عىل بناءا

 . العتماده العامة غب  العادية 
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كة المحدثةالموافقة عىل  .15  . سياسات وإجراءات الشر

 المحدثة ورفعها للجمعية العمومية العتمادها. ية يذلتنفياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة االموافقة عىل س  .16

كة المحدثة عىل  الموافقة  .17  . الئحة عمل حوكمة الشر

كة.  ءالموافقة عىل بد  .18 اتيجية للحفاظ عىل استمرارية الشر  دراسة الخيارات االسب 

كة أمانة للت  .19 ، بت بدء مناقشات مبدئية مع شر كتي   ي لدراسة احتمالية اندماج الشر
وقيع مذكرة  ، وتم2020/ 10/ 04اريــــخ  أمي   التعاون 

ي بتاريــــخ  
كة أمانة للتأمي   التعاون  م وذلك لتقييم جدوى اندماج  2020/ 11/ 15ـه الموافق  1442/ 03/ 29تفاهم غب  ملزمة مع شر

كتي     . الشر

كة بإسناد مهام إدارات المطالبات   .20 كة غلوب  ط ل  و إدارة خدمة العمالء )مركز اإلتصال(  الموافقات   وإدارةقامت الشر رف ثالث شر

 بد  السعودية ميد 
ً
 م 2020/ 09/ 01من بتاريــــخ ءا
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 التوقعات المستقبلية والمخاطر ❖

 (: 2020التقرير السنوي إلدارة المخاطر ) 

يق مع األقسام  الخارجية والداخلية والتنسمراقبة عوامل الخطر  رقابية داخلية مستقلة، تعمل عىل  تنفيذية  إدارة المخاطر هي جهة  

المخاطر    األخرى لتحديد  والمعتمدة  المقبولة  األخطار  تطبيق  بالمخاطر، ودعم ورصد سياسات  الوعي  ثقافة  لخلق  مستمر،  بشكل 

كة  كة  وعملت  المقبولة للشر  عىل الشر
ً
اح تنفيذ إطار عمل محّسن إلدارة المخاطر ليكون مناسبا كة ويوفر    تطوير واقب  لثقافة مخاطر الشر

كة إلدارة   مستوى عال   نظرة عىل    .وضوابطها كما تعمل إدارة المخاطر بشكل مستمر لتحديد وتقييم المخاطر   المخاطر،لنهج الشر

ي كال   ركزنا جهودنا عىل،  م2020خالل عام  
ي إدارة وتعزيز نقاط الضعف ف 

كة ومطالبات العمالء حيث نجحنا ف  .    حوكمة الشر المجالي  

كة. لقد استندنا إل تضمي   جميع جوانب إطار تعزيز ممارسات إدارة المأيضا، واصلنا   إدارة    خاطر لدينا والحوكمة استجابة لنمو الشر

ي ذلك
 :المخاطر الخاص بنا، بما ف 

 .نا الداخلية وإجراءاتناتطوير وتعزيز سياسات •

 .قابلية المخاطر  صوباألخ مستمر بشكل تقارير المخاطر  تطوير  •

كة منتعزيز ثقافة إدارة   •  .خالل التدريب والتوعية المخاطر بالشر

ي عام  
  ي البنك المركز المالحظات المرصودة من  م ركزت إدارة المخاطر عىل المخاطر التشغيلية والضوابط الخاصة بها ومعالجة  2020ف 

ام ب  ا  . األنظمة والتعليماتوتعزيز أنشطة إدارة المخاطر وااللب   ي إسب 
ي    تيجية إدارة المخاطر سيتم وصف فئات المخاطر المحددة ف 

الت 

اتيجية.  وفيما يىلي يتم متابعتها   بعض المخاطر االسب 

 . التسعب  مخاطر   -

 اب. ت مخاطر االكت  -

 مخاطر المطالبات.  -

 مخاطر التشغيلية.  -

.   مخاطر  - ي
ان   تقنية المعلومات واآلمن السيب 

 مخاطر السمعة.  -

 مخاطر السوق.  -
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ي  ❖
 م  2020مب  ديس 31ملخص قائمة المركز المالي كما ف 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

 موجودات عمليات التأمي   
 سعودي  ‘ ريال000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000

ي حكمه  13,641 14,590 16,484 32,389 5,954
 نقد وما ف 

ي  49,116 44,859 17,429 114,890 50,861
 ذمم اقساط تامي   مدينة، صاف 

 مبلغ مستحق القبض من عمليات المساهمي    99,230 93,217 96,298 37,203 23,994

 ذمم مدينة لمعيدي التأمي    191 2,995 - - 14,173

 حصة معيدي التأمي   من األقساط غب  المكتسبة  - - - - 9,424

 حصة معيدي التأمي   من المطالبات تحت التسوية  119 1,128 8,570 798 11,438

 تكاليف اقتناء وثائق تأمي   مؤجلة  3,230 2,851 1,035 8,924 2,511

 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 5,956 12,653 14,262 27,806 2,806

 موجودات غب  ملموسة  1,082 1,106 1,157 1,396 3,302

ات ومعدات مكتبية  2,173 2,392 2,450 1,930 1,366  أثاث وتجهب  

ي م األصول حق استخدا 2,743 -  -  -  - 
 ، صاف 

 مجموع موجودات عمليات التأمي    177,481 175,791 157,685 225,336 125,829

2016 2017 2018 2019 2020 

 موجودات المساهمي   
 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000

ي حنقد وم 101,585 62,785 40,237 423 92,706
 كمه ا ف 

 ودائع مرابحة  40,068 76,036 82,882 134,863 43,810

 استثمارات  68,376 72,950 12,695 34,489 34,992

 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 824 2,322 1,119 921 1,125

  عموالت مستحقة عىل الودائع القانونية 4,377 3,492 2,318 1,460 1,411

  ليات التأمي   ستحقة من عمالمبالغ الم -  - - - -

 وديعة نظامية  22,500 45,000 30,000 30,000 30,000

 مجموع موجودات المساهمي    237,730 262,585 169,251 202,156 204,044

 مجموع الموجودات  415,211 438,376 326,936 427,492 329,873
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2016 2017 2018 2019 2020 

 مطلوبات عمليات التأمي   
 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ودي يال سع‘ ر 000

 أقساط تأمي   غب  مكتسبة 67,504 75,920 20,338 148,377 64,740

 مطالبات قائمة واحتياطيات تقنية أخرى  67,152 58,719 63,364 49,137 27,420

 رصيد إعادة تأمي   مستحق الدفع  - - 939 873 17,509

 المبالغ المستحقة من عمليات التأمي    - - - - -

 مكافأة نهاية الخدمة مخصص  4,970 5,934 5,808 4,207 3,053

 مصوفات مستحقة ومطلوبات أخرى  34,629 34,994 66,462 26,949 13,107

امات تأجب   2,218 - - - -  الب  

 ات التأمي   مجموع مطلوبات عملي  176,473 175,567 156,911 225,336 125,829

2016 2017 2018 2019 2020 

 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ريال سعودي ‘ 000 ‘ ريال سعودي 000 مطلوبات المساهمي   

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  1,396 1,238 4,645 267 193

 زكاة مستحقة 12,000 15,498 10,698 8,298 6,699

 مبالغ مستحقة لعمليات التأمي    99,230 93,217 96,298 37,203 23,994

1,411 1,460 2,318 3,492 4,377 
عموالت مستحقة عىل الودائع   

 القانونية

 مجموع مطلوبات المساهمي    117,003 113,445 113,959 47,228 32,297

2016 2017 2018 2019 2020 
 حقوق المساهمي   

 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000

 رأس المال  150,000 300,000 100,000 200,000 200,000

اكمة  (29,273) (150,860) (44,708) (45,072) (28,253)  خسائر مب 

 إجمالي حقوق أصحاب األسهم 120,727 149,140 55,292 154,928 171,747

204,044 202,156 169,251 262,585 237,730 
إجمالي حقوق ومطلوبات أصحاب  

 األسهم

- - 774 224 1,008 
إحتياطي إعادة قياس تعويضات نهاية 

 الخدمة 

 إجمالي المطلوبات  415,211 438,376 326,936 427,492 329,873
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2016 2017 2018 2019 2020 

 اإليرادات واألرباح  
 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000

 اإليرادات  174,290 98,446 243,925 175,082 62,397

 تكاليف اإليرادات   157,429 143,422 286,855 134,332 42,963

 مجمل الربــح   16,861 ( 44,976)  (42,930) 40,750 19,434

ي    (28,413) (106,152) (94,235) (14,519) (25,824)
 الخسارة صاف 

 

ي إلجمالي األقساط المكتتبة حت   ❖
 م 2020ديسمب    31نهاية التحليل الجغراف 

كة حت  نهاية  ي إلجمالي إيرادات الشر
 التحليل الجغراف 

 السنة  م 2020ديسمب     31

قية  المنطقة الوسط  أخرى  المجموع   المنطقة الغربية المنطقة الشر

165,874 2,538 26,470 1,105 135,761 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

16%

1%

82%

2020

أخرى المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية المنطقة الغربية
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 والمساهمي   ملخص نتائج أعمال التأمي    ❖

ات )+( أو )  %  ( -المتغب 
 2020ديسمب    31 2019ديسمب    31

 ملخص النتائج المقارنة 
 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000

 إجمالي أقساط التأمي   المكتتبة 165,874 154,028 11,846 % 8

ي أقساط التأمي   ال 174,290 98,446 75,844 % 77
 مكتسبة صاف 

 إجمالي المطالبات المدفوعة  139,752 139,694 58 % 0

ي المطالبات المتكبدة  152,122 119,166 32,956 % 28
 صاف 

ي نتيجة  16,861 (44,976) 61,837 % 137-
 االكتتاب صاف 

 إيرادات أخرى  - - - -

 يع والتسويق إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية والب  50,119 60,166 ( 10,047)  % 17-

 العجز من عمليات التأمي    (33,258) (105,142) 71,884 % 68-

 إجمالي مصاريف المساهمي   العمومية واإلدارية  3,622 3,678 ( 56)  % 2-

 دخل )خسارة( استثمار  4,969 7,468 ( 2,499)  % 33-

ة قبل الزكاة  (31,911) (101,352) 69,441 % 69- ي خسارة للفب 
 صاف 

 الخسارة للسهم )بالريال السعودي(  (1.89) (7.37) 311,264 
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 المحاسبية  المعايب   ❖

 ( العالمية  المالية  التقارير  يتوافق مع مقاييس  بما  كة  المالية للشر القوائم  إعداد  المركزي  ( المعدلة من قبل  IFRSتم  السعودي  البنك 

يبة الدخل وليس وفقا لمعايب    لقواني    كة بأن هذه  SOCPAالهيئة السعودية للمحاسبي   القانونيي   )   المحاسبة للزكاة وض  ( وتؤكد الشر

 المعايب  ال تؤثر بأي شكل من األشكال عىل البيانات المالية.  

 

كة عناية السعودية ❖ كات التابعة لشر  الشر

كة تمتلك ال كة أي  الشر  مملكة. ال  خارج  أو  داخل تابعة شر

 

كة تابعة لعناية السعوديةتفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل   ❖  شر

كة تملك ال كات  أي الشر كة  أي من صادرة دين  وأدوات أسهم أي يوجد ال وعليه ،المملكة  خارج أو داخل تابعة شر كة.  تابعة شر  للشر

 

كة سياسة   ❖ ي  الشر
 األسهم  أرباح توزيــــع ف 

كة عىل حساب تنص المادة الخامسة واألربعون من النظام األ  :    وتوزيــــعساسي للشر  عىل النحو التالي
 األرباح للمساهمي  

 

يبة الدخل المقررة.  •  تجنب الزكاة وض 

لتكوين  20تجنب   • الصافية  االرباح  بلغ    احتياطي % من  التجنب مت  ما  العادية وقف هذا  العامة  للجمعية  ، ويجوز  نظامي

 لمال المدفوع. %( رأس ا 100االحتياطي المذكور إجمالي ) 

ي األرباح ان تقرر تكوين    –للجمعية العامة العادية   •
ي صاف 

أخرى وذلك بالقدر الذي    احتياطياتعند تحديد نصيب األسهم ف 

كة او يكف  ل توزيــــع ارباح ثابتة قدر اإلمكان عىل المساهمي   يحقق مصلحة الشر

ي تحددها بعد خصم •
كة السنوية الصافية الت    االحتياطياتجميع المصوفات العامة والتكاليف األخرى وتكوين    توزع أرباح الشر

ام  االستثماراتالالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر   ورتها بما يتفق    اتوااللب   ي يرى مجلس اإلدارة ض 
الطارئة الت 

ي واألحك
كات التأمي   التعاون  ي من األرباح  مع احكام نظام مراقبة شر

ام الصادرة عن البنك المركزي السعودي ويخصص من الباف 

%( بالمئة من رأس المال المدفوع  5عن )   لتقال  نسبة    والزكاةالمقررة بموجب االنظمة ذات العالقة    االحتياطياتبعد خصم  

ال وتقرره  اإلدارة  مجلس  حه  يقب  لما  طبقا  المساهمي    عىل  األرباح  للتوزيــــع  من  المتبقية  النسبة  واذا كانت  العامة  جمعية 

ي المستحقة للمساهمي    
ي السنة أو السنوات ال  ال تكف 

تالية وال يجوز  لدفع هذه النسبة فال يجوز للمساهمي   المطالبة بدفعها ف 

حه مجلس اإلدارة.   للجمعية العامة أن تقرر توزيــــع نسبة من األرباح عما اقب 

 

ي فئة األسهم وصف ألي مصلحة  ❖
ي التصويت تعود ف 

أعضاء مجلس إدارة    ألشخاص( عدا ذات األحقية ف 

كة بتلك الحقوق  كة وكبار التنفيذيي   و أقربائهم( تم إبالغ الشر  الشر

ي  مصلحة توجد  ال
ي  األحقية ذات األسهم فئة ف 

 .األشخاص  من ألي تعود التصويت  ف 
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تعاقدية  ❖ مالية  واوراق  مصلحة  ألي  التنفيذيي      اكتتابوحقوق    وصف  وكبار  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  تعود 

ي تلك المصلحة أو   وأقربائهم
كاتها التابعة وأي تغيب  ف  كة أو أي من شر ي أسهم أو أدوات دين الشر

تلك الحقوق   ف 

 خالل السنة المالي 

ي  المصلحة  أدناه الجدول يوضح
ي  واقربائهم يي   التنفيذ وكبار اإلدارة  مجلس أعضاء  يملكها الت 

كة أسهم ف   ضمان  أسهم بما فيها الشر

ي  العضوية
  ، المجلس ف 

ً
كة بأن علما  دين.  أدوات أي  منح أو بإصدار تقم لم الشر

ي  وأقربائهم اإلدارة مجلس ألعضاء  تعود مصلحة  ألي وصف
كة دين أدوات أو أسهم ف  كاتها أي  أو الشر  التابعة شر

 االسم 
ي التغب   م نهاية العا  بداية العام 

 نسبة التغب   صاف 

 %  عدد األسهم  أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين  األسهم عدد  

 فيصل فاروق تمر 
125 0 125 0 0 0 

 الدانا خالد الجفالي 
100000 0 100000 0 0 0 

 611399 مازن سليمان فقيه 
0 611399 0 0 0 

 كورنياليوس اليكساندر انكيل 
0 0 0 0 0 0 

 ة  خالد عابد قام
0 0 0 0 0 0 

 دانييل وايتهيد 
0 0 0 0 0 0 

كة خالد احمد الجفالي  
 شر

250000 0 250000 0 0 0 

ي قعمرو محمد خاش  0 ح 
0 

0 
0 0 0 

 0 حمد المحياس آل عىلي 
0 

0 
0 

0 
0 

 0 سلطان عبد الرؤوف  
0 

0 
0 0 0 

 

 

 

ي المعلومات الخاصة بالقروض   ❖
كة الت   عىل الشر

كة تقم لم اض الشر ة خالل باالقب   .ذلك  عىل وتقر عليها قروض أي  توجد وال الفب 

أو مذكرات حق    ❖ تعاقدية  مالية  أوراق  أو أي  ال أسهم  للتحويل  قابلة  أدوات دين  أي  لفئات وأعداد  وصف 

 أصدرتها أو منحتها عناية السعودية  اكتتاب 

كة  تقم  لم حقوق   أو اكتتاب  حق  مذكرات أو تعاقدية  مالية  أوراق  أي  أو  ، أسهم ال  للتحويل قابلة دين  أدوات أي منح أو  بإصدار  الشر

ة خالل مشابهة  .الفب 

بموجب أدوات دين قابلة للتحويل ال أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو    اكتتابوصف ألي حقوق تحويل أو     ❖

 أصدرتها أو منحتها عناية السعودية  اكتتابمذكرات حق  

كة تقم لم أو   تعاقدية مالية أوراق أو أسهم ال للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب او تحويل حقوق أي منح أو ارصدبإ الشر

 .مشابهة حقوق  أو اكتتاب حق  مذكرات

داد   ❖ كة ألي أدوات دين قابلة لإلسب  اء أو إلغاء من الشر داد أو شر  وصف ألي اسب 

كة تقم لم داد  قابلة دين أدوات ألي  منح أو بإصدار  الشر  . لالسب 
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 الجمعيات العمومية وسجل الحضور  اجتماعات عدد  ❖

  2020( اجتماع خالل العام    3)    االجتماعات عدد  

اجتماع الجمعية العامة غب  العادية                                      
 األول (   االجتماع ) 

 م 2020/ 12/ 14

                 ادية                      اجتماع الجمعية العامة الع 
 األول (   االجتماع ) 

 م 2020/ 06/ 30

اجتماع الجمعية العامة غب  العادية            
 األول (   االجتماع ) 

 م  2020/ 04/ 22

   االسم 

 فيصل فاروق تمر   ✓  ✓  ✓

 الدانا خالد الجفالي   ✓  ✓  ✓

 مازن سليمان فقيه   ✓  ✓ استقال

 خالد عبد هللا الماس  ✓ X استقال

X    ي ق عمرو محمد خاش لم يتم التعيي    لم يتم التعيي  ح 

X X X كورنيليوس الكسندر لونس 

 خالد عابد قامه  ✓  ✓  ✓

X    حمد المحياس آل عىلي  لم يتم التعيي    لم يتم التعيي 
 

 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور  ❖

 

كة لسجل المساهمي   وتواريــــخ تلك الطلبات و   ❖  أسبابها. عدد طلبات الشر

 تاريــــخ الطلب  أسباب الطلب 
كة   عدد طلبات الشر

 لسجل المساهمي   

كة   1 م 2020/ 15/03 إجراءات الشر

 2 م 2020/ 04/ 22 الجمعية العمومية 

 3 م 2020/ 06/ 29 الجمعية العمومية 

كة   4 م 2020/ 10/ 14 إجراءات الشر

 5 م 2020/ 11/ 05 الجمعية العمومية 

 6 م 2020/ 12/ 14 الجمعية العمومية 

 

طبيعة   2020الل العام  ( اجتماعات خ    6)      االجتماعات عدد  

 العضو 
 االسم 

 السادس   االجتماع 
 م 2020/ 12/ 17

 الخامس   االجتماع 
 م 2020/ 10/ 29

 الرابع   االجتماع 
 م 2020/ 07/ 19

الثالث          االجتماع 
 م 2020/ 04/ 25

ي         االجتماع 
الثان 

 م 2020/ 03/ 15
 األول   االجتماع 

 م 2020/ 01/ 18

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
رئيس 

 المجلس
 فيصل فاروق تمر 

 الدانا خالد احمد الجفالي  نائب الرئيس   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓

 خالد عابد قامة عضو   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓

 كارلينيوس الكساندر انكل عضو   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓

 حمد عبدهللا المحياس  عضو  لم يتم التعيي    يتم التعيي   لم  لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي     ✓

ي  عضو  لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لتعيي   لم يتم ا  ✓  عمرو محمد خاشقح 

 استقالة
 مازن بن سليمان فقيه عضو   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓

 استقالة استقالة        
✓  X    خالد الماس   عضو  لم يتم التعيي    لم يتم التعيي 
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كات ذات الصلة بأعضاء المجلس قع ❖  ود التأمي   مع الشر

 ) ة هم : الدانا خالد الجفالي
ة او غب  مباشر  )االعضاء الذين لديهم مصالح مباشر

 الوثيقة   انتهاء   تاريــــخ  األقساط   إجمالي  الوثيقة   رقم 
ــخ    شيان  تاريــ

 الوثيقة 

األعضاء الذين لديهم  
 مصالح  

ة  ة أو غب  مباشر  مباشر
 الوثيقة   أسم 

كة الدانا خالد الجفالي  4/12/2019 4/12/2020 ( 6,270.39) 8383  المحدودة  الصناعية الجفالي  خالد  شر

 الدانا خالد الجفالي  5/1/2019 5/1/2020 1,126.55 8391
كة   السعودية العربية كورب  جاب شر

 المحدودة 

 لألطفال  والسمع قالنط لتقويم العون مركز  الدانا خالد الجفالي  5/5/2019 5/5/2020 ( 1,528.26) 8396

كة الدانا خالد الجفالي  5/1/2019 5/1/2020 5,508.84 8399  الجفالي  خالد  شر

 الدانا خالد الجفالي  5/1/2019 5/1/2020 ( 2,272.80) 8410
كة   ةلوسط  اسوشييتساند  لونزديل شر

 التأمي   

كة الدانا خالد الجفالي  5/1/2019 5/1/2020 ( 245.84) 8416  الي الجف أحمد  خالد  شر

كة الدانا خالد الجفالي  5/1/2020 5/1/2021 136,051.45 11899  المحدودة لإلنشاءات الجفالي  خالد  شر

كة الجفالي الدانا خالد  5/1/2020 5/1/2021 176,359.00 11908  الجفالي  أحمد  خالد  شر

كة الدانا خالد الجفالي  5/1/2020 5/1/2021 2,633.00 11909  الجفالي  خالد  الدانا  شر

 الدانا خالد الجفالي  5/1/2020 5/1/2021 242,446.67 11910
كة   لوسطاة اسوشييتساند  لونزديل شر

 التأمي   

كة خالد الجفالي الدانا  5/1/2020 5/1/2021 25,725.00 11911  للتسويق  الدولية الدهناء شر

 الدانا خالد الجفالي  5/1/2020 5/1/2021 190,179.24 11912
كة   السعودية ةالعربي  كورب  جاب شر

 المحدودة 

كة الدانا خالد الجفالي  5/1/2020 5/1/2021 73,047.51 11913  المحدودة لإلنشاءات الجفالي  خالد  شر

كة الدانا خالد الجفالي  5/1/2020 5/1/2021 305,543.71 11940  الجفالي  خالد  شر

كة الدانا خالد الجفالي  5/1/2020 5/1/2021 13,417.65 11948  للطاقة لي الجفا خالد  شر

كة الدانا خالد الجفالي  5/3/2020 5/3/2021 297,269.53 11963  الصناعية الجفالي  خالد  شر

 فقيه  سليمان الدكتور  مستشف   مازن سليمان فقيه  7/13/2019 7/13/2020 256,362.58 8532

 للطب  فقيه كلية مازن سليمان فقيه  7/13/2019 7/13/2020 81,554.55 8535

 التكميلية الصحية للرعاية فقيه مازن. دكتور  مازن سليمان فقيه  7/13/2019 7/13/2020 18,576.64 8536

كة مازن سليمان فقيه  7/13/2019 7/13/2020 45,417.57 8537 ي  شر ة للرعاية الصحية الفران   المتمب  

كة مازن سليمان فقيه  7/13/2019 7/13/2020 ( 698.92) 8538  المحدودة  العربية كميد   شر

 فقيه  مازن الدكتور  مركز  مازن سليمان فقيه  7/13/2019 7/13/2020 60,253.51 8539

 فقيه  سليمان الدكتور  مستشف   مازن سليمان فقيه  7/13/2020 7/13/2021 16,330,548.74 12806

 للطب  فقيه كلية مازن سليمان فقيه  7/13/2020 7/13/2021 895,798.78 12827

 التكميلية الصحية للرعاية فقيه مازن. دكتور  مازن سليمان فقيه  7/13/2020 7/13/2021 488,442.88 12828

كة مازن سليمان فقيه  7/13/2020 7/13/2021 1,885,965.62 12829 ي  شر ة للرعاية الصحية الفران   المتمب  

 فقيه  سليمان الدكتور  مستشف   مازن سليمان فقيه  7/13/2020 7/13/2021 245,916.32 12830

 فقيه  مازن الدكتور  مركز  مازن سليمان فقيه  7/13/2020 7/13/2021 641,943.42 12831

كة مازن سليمان فقيه  7/13/2020 7/13/2021 4,501.00 12832  المحدودة  للبصيات فقيه شر

كة مازن سليمان فقيه  7/13/2020 7/13/2021 151,236.85 12852  المحدودة  العربية كميد   شر

 فقيه  سليمان الدكتور  مستشف   مازن سليمان فقيه  7/28/2020 7/28/2021 23,594.95 13243

 التكميلية الصحية للرعاية فقيه مازن. دكتور  مازن سليمان فقيه  7/28/2020 7/28/2021 4,501.00 13315

 التكميلية الصحية للرعاية فقيه مازن. دكتور  مازن سليمان فقيه  7/28/2020 7/28/2021 4,501.00 13316

 فقيه  سليمان الدكتور  مستشف   مازن سليمان فقيه  2020/ 10/20 2021/ 10/20 88,082.00 15501
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كات ذات الصلة مع أع  ❖  ضاء مجلس اإلدارةعقود أخرى مع شر

كة   ي العام     خمسمائة   -ألف ريال سعودي    519بمبلغ    SBM Ltdتوجد دفعة إل شر
   م 2020وتسعة عشر ألف ريال سعودي ف 

ة هم :   ة أو غب  مباشر ونية، و رخص، و محركات، وخدمات أخرى )األعضاء الذين لديهم مصالح مباشر اء معدات إلكب  مقابل شر

 .)  الدانا خالد الجفالي

كة  مت (   Lonsdaleدفع عموالت إل شر ي تقدم خدمات تأمينية )وسيط تأمي  
ن  وخمسو  ثمانية  -ألف ريال سعودي  58بقيمة   والت 

ي العام 
ة هم2020ألف ريال سعودي ف  ة أو غب  مباشر (.  م )األعضاء الذين لديهم مصالح مباشر  : الدانا خالد الجفالي

و  فقيه  مع مستشف  سليمان  لهم    اتعيادالتعاقد  للمؤمن  لتقديم خدمات صحية  الخدمات    وبلغ فقيه  قيمة  المقدمة  إجمالي 

م )األعضاء الذين لديهم مصالح  2020خالل العام عشر مليون و ستة آالف ريال سعودي  ثمانية –ريال سعودي   18,006,000

ة هم : مازن سليمان  ة أو غب  مباشر  (. فقيهمباشر

ي لتقديم خدمات صحي المع اقد  التع  الدولي الطت 
ال  ري  22,173,000إجمالي قيمة الخدمات المقدمة  وبلغ   لهم للمؤمن  ةمستشف 

ون   اثنان   – سعودي   العام    ألف  وسبعون  وثالثة  ومائة   مليون  وعشر لديهم مصالح  2020ريال سعودي خالل  الذين  )األعضاء  م 

ة هم ة أو غب  مباشر  . : فيصل فاروق تمر( مباشر

 

 تنازل أحد اعضاء مجلس اإلدارة أو أي أحد كبار التنفيذيي   عن أي راتب أو تعويض   ❖

 لم يتنازل أحد اعضاء مجلس اإلدارة أو أي أحد كبار التنفيذيي   عن أي راتب أو تعويض. 

ي األرباح ألحد المساهمي    ❖
 تنازل عن أي حقوق ف 

 . قوق او ارباح زل أصحاب األسهم عن أي حاو ترتيبات تنص عىل تنا  اتفاقيةلم يتم إبرام اي  

ي تقييم   ❖
ي اعتمد عليها مجلس اإلدارة ف 

ي  هوالج وأعضائه لجانهوأداء   أدائهالوسائل الت 
ة الخارجية الت 

كة  . قامت بالتقييم وعالقتها بالشر

شيحات حيث تم التقييم من   تقييم االداء لمجلس اإلدارة ونموذج تقييم اللجان  نموذج    تطوير و تحديثم  ت قبل لجنة المكافآت والب 

 
ً
ي    من خالل   داخليا

ي تضمن الدقة وتفادي األخطاء ف 
آخر  وتقييم  لنفسه  ومخرجات كل عضو  اداء  وكذلك نتائج   االستبيانتقييم ذان 

   .اتيم أعضاء مجلس اإلدارة من قبل جهة خارجية كل ثالث سنو ن يتم تقي أ ألداء األعضاء اآلخرين عىل  

 

 

 

 

 

 

ي  الدولي  مستشف   فيصل فاروق تمر  2/1/2020 2/1/2021 26,943,723.96 10567  الطت 

 األول العيادة فيصل فاروق تمر  2/1/2020 2/1/2021 1,683,349.01 10578

كة ق تمر فيصل فارو  2/1/2020 2/1/2021 218,517.75 10579  مسحة  أول شر

كة فيصل فاروق تمر  2/1/2020 2/1/2021 2,898,798.87 10580  العالمية  أخيار  شر

كة فيصل فاروق تمر  2/1/2020 2/1/2021 86,574.53 10581  تدواي شر
 مؤسسة الحويش فيصل فاروق تمر  2/1/2020 2/1/2020 1,195,650.77 10582
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 المدفوعات النظامية   ❖

 

ي ل ا واالحتياطات االستثمارات  ❖
 الموظفي    لمصلحة إنشاؤها  تم ت 

ي  الموظفي    لمصلحة  استثمارات أي تخصيص أو  صناديق أي  إنشاء يتم لم
كة  ف  لمكافئة نهاية    .الشر كة االحتياطي  الشر اتخذت 

  بحسب معايب  المحاسبة الدولية   وذلكالخدمة 

 يىلي  بما  إقرارات  ❖

 صحيحة بصورة  المحاسبية السجالت إعداد •

 ونفذ بفعالية   سليمة أسس عىل الداخلية ابة الرق نظام إعداد •

   . أنشطتهال يوجد أي شكوك حول قدرة المصدر عىل مواصلة   •
 

 القانونيي    المحاسبي    تقرير  ❖

ي 
كة كما ف  كة تمثل الوضع المالي للشر

وجميع نتائج العمليات    2020ديسمب    31تبي   تقارير المحاسبي   القانوني   أن القوائم المالية للشر

البنك  ( المعدلة من قبل  IFRSمع مقاييس التقارير المالية العالمية )   وأن هذه التقارير تم إعدادها بما يتوافق لسيولة حت  نهاية العام. وا

ي  لمركزيا كة.  ، ة الدخلب السعودي لقواني   المحاسبة للزكاة وض   والتأكيدات عىل فاعلية الرقابة الداخلية للشر

 استبدال المحاسبي   القانونيي    ❖

ي  األسهم أصحاب  اختار
كاه المحاسبون المتحالفون و   ف  كة البسام و شر كة اإلبقاء عىل شر كة العظم والسديري والشيخ  الشر اختيار شر

كائهم )   كجهات تدقيق خارجية. (  CROWوشر

كة وتفاصيل عن إستخدامات هذة األسهم    ❖  تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشر

كة.   نة المحتفظ بها من قبلال يوجد أي أسهم للخزي  الشر

 

 وصف موجز لها 

الرصيد المستحق  

ديسمب    31حت  

2020 

المدفوعات  

المستحقة وسدادها  

 2020خالل 
 البيان 

 ‘ ريال سعودي 000 ‘ ريال سعودي 000

كة عناية السعودية من  بناًء عىل قرار المستشار يتم إعفاء شر
 م2019م و 2018م و 2017دفع الزكاة لسنة 

 -  - 
يبة الدخل   الزكاة وض 

اف والرقابة تكاليف اإلشر المركزي تم دفع  المستحقة   للبنك 
ي    2019للربــع الرابع لسنة  

م 2020لعام ,والربــع األول والثان 
عام   ي  و   م2020خالل 

ف  الرابع  الربــع  تكاليف  دفع  تم 
     م2021سنة

162 411 
اف والرقابة، ) البنك تكاليف اإلشر

 (المركزي السعودي
د اتم  شهر فع  من  المستحقة  االجتماعية  ديسمب     لتأمينات 
نوفمب     2019 شهر  العام  م  2020ال    م 2020خالل 

ي شهر يناير   م2020المستحقات لشهر ديسمب   و 
تم دفعها ف 

 م2021من العام 

240 2,629 
المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية 
الصحي  الضمان  لمجلس  والرقابة  اف  اإلشر تكاليف  دفع  تم 

ي ا
الرابع لسنة    لتعاون  للربــع  والربــع األول   م2019المستحقة 
 م2020خالل عام  م2020

اف )مجلس الضمان   970 1,049 رسوم اإلشر
 ) ي
 الصحي التعاون 

 تداول 408 - 
 رسوم مكتب العمل   513   العودةرسوم الخروج و رسوم تجديد إقامات 

 المجموع  4,931 1,451 
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كات وما لم يطبق وأسباب   ❖  ذلك: ما طبق من الئحة حوكمة الشر

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء المواد   ي الئحة حوكمة الشر
كة األحكام الواردة ف   التالية: تطبق الشر

 

رقم   نص المادة/ الفقرة  ل طبقت بالكام  لم تطبق  طبقت جزئيا  التفاصيل واألسباب 
 المادة  

شادية مادة    ✓  اسب 
تيبات الالزمة للحصول عىل تقييم جهة   ة يتخذ مجلس اإلدار   الب 

 كل ثالث سنوات    هخارجية ألدائ
 /ـه41

شادية مادة    ✓  اسب 

 : العاملي   تحفب    

ي  
كة برامج تطوير وتحفب   المشاركة واألداء للعاملي   ف  تضع الشر

كة، عىل أن تتضمن ال  : ما يىلي بصفة خاصة  –شر

كة أو نصيبا من  .2 ي الشر
برامج منح العاملي   أسهما ف 

وتأسيس   التقاعد،  وبرامج  تحققها  ي 
الت  األرباح 

امج.   صندوق مستقل لإلنفاق عىل تلك الب 

85 

شادية مادة   اسب 

 

✓  

 االجتماعية: المسؤولية  
ا العامة  الجمعية  ا  –لعادية  تضع  عىل  مجلس بناًء  من  اح  قب 

إقامةسياسة    –اإلدارة   يصبو    تكفل  ي 
الت  أهدافها  بي    التوازن 
األوضاع   تطوير  بغرض  تحقيقها  إل   االجتماعيةالمجتمع 

 للمجتمع.  واالقتصادية

87 

شادية مادة   اسب 

 

✓  

: مبادرة العمل    االجتماعي

لطرح   الالزمة  الوسائل  ويحدد  امج  الب  اإلدارة  مجلس  يضع 
ي مجال العمل  

كة ف  ،مبادرات الشر   ما يىلي ويشمل ذلك    االجتماعي

كة بما تقدمه   .1 ات قياس تربط اداء الشر وضع مؤشر

العمل   ي 
ف  مبادرات  ذلك االجتماعي من  ومقارنة   ،

كات األخرى ذات ال  المشابه. نشاط بالشر

المسؤولية   .2 أهداف  عن  ي   االجتماعيةاإلفصاح 
الت 

وتثقيفهم  وتوعيتهم  فيها  للعاملي    كة  الشر تتبناها 

 . بها 

  االجتماعية اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية   .3

ي التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة 
كة. ف   الشر

ع للتعريف بالمسؤولية  وضع برامج توعية للمجتم .4

كة. إلجتماعية ا  للشر

88 
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ي يكون عضو مجلس اإلدارة    ❖
كات المساهمة الت  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه وأسماء الشر

ي مجلس إدارتها 
 ف 
ً
 عضوا

 أعضاء مجلس اإلدارة   .أ 

 اإلسم 
ي المجلس و/  

أو  صفة العضوية ف 
 ة منه ثق ب من عضوية اللجان ال 

ات  المؤهالت  السابقة   الوظائف  ة الحالي   الوظائف   الخب 

 مستقل  -رئيس مجلس اإلدارة • فيصل فاروق تمر 

 رئيس لجنة االستثمار  •

 رئيس اللجنة التنفيذية  •

كة عناية للتأمي    • : شر ي
 رئيس مجلس إدارة  التعاون 

كة فاروق ومأمون تمر  • كاهما شر  وشر

 عضو مجلس إدارة 

كة العربية السع  • رئيس مجلس   اليابانية: ودية الشر

 . اإلدارة

 للمنتجات الصيدالنية المحدودة:  •

كة أرابيو  •  : عضو مجلس اإلدارة . شر

كات مجموعة تمر  •  . : عضو مجلس اإلدارةشر

كة سكون العالمية •  . : عضو مجلس اإلدارةشر

كة الخليج  • : رئيس  المتحدة للرعاية الصحية شر

 . مجلس اإلدارة

كة الوجب •  . : عضو مجلس اإلدارةيةات اإليطالشر

ي الدولي  •  . : عضو مجلس اإلدارةالمركز الطت 

كة األناقة الفاخرة •  : عضو مجلس إدارةشر

كة العربية السعودية اليابانية • : المدير  الشر

 التنفيذي

 ماجستب  إدارة أعمال •

 سنة 28 أعمالبكالوريوس إدارة  •

 الدانا خالد احمد 
 الجفالي 

غب   –الدارة نائب رئيس مجلس ا  •

 ذيتنفي

 عضو اللجنة التنفيذية  •

شيحات  • عضو لجنة الب 

 والمكافئات 

ي  •
كة عناية السعودية للتأمي   التعاون  نائب رئيس   شر

 . مجلس االدارة

كة خالد احمد الجفالي القابضة  •
: رئيس تطوير  شر

 االعمال 

Siemens LTD : Project Manager & 
Learning and Development Manager • ي إدارة األعمال

 ماجستب  ف 

ي علوم إدارية  •
  –بكالوريوس ف 

 إدارة أعمال دولية 
 سنة 8

كارلينيوس الكساندر  
 انكل 

 غب  تنفيذي  –عضو مجلس االدارة  •

 رئيس لجنة المخاطر   •

كة عناية السعودية للتأمي    • ي شر
: عضو  التعاون 

 . مجلس اإلدارة

• ERGO Group AG : Chief Operating 

Officer ERGO International 

 

• Khazanah Nasional Bergad's 

Insurance, Avicennia Capital Sdn. 

BHD., Malasia    : Group CEO 

• Allianze Global Corporate & 

Specialty SE SE, Singapour : Regional 

Chief Executive Officer Asia.   

ي التأمي   من جامعة  •
شهادة ف 

 سنة 24 همبل شامب  اوف كومرس 

عبدهللا  حمد 
 المحياس  

 غب  تنفيذي   –عضو مجلس االدارة   •

 عضو اللجنة التنفيذية  •

ي  •
كة عناية السعودية للتأمي   التعاون  : عضو  شر

  .إدارةمجلس 

كة ضمان الصحي ) •  . ( : الرئيس التنفيذيضمانشر

• Daman Healthcare Solutions, 

GmBH,Munich  

• Independent Health Information 

Technology Services – Member of the 

Board 

رئيس اللجنة الفرعية   –جمعية االمارات للتأمي    •

 الفنية لدعم التوطي   

العليا  رئيس اللجمة الفنية  –جمعية االمارات للتأمي    •

ورئيس اللجنة الفرعية الفنية للتأمي   عىل الحياة  

 .والتأمي   الصحي 

  نائب رئيس مجلس –جمعية االمارات للتأمي    •

 اإلدارة 

كة الوطنية للضمان الصحي  • ضمان   –الشر

  .الرئيس التنفيذي للعمليات –

كة الوطنية للضمان الصحي  • ضمان   –الشر

 الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية  –

• MedNet GCC : Regional 

Managing Director         

عي  –وزارة العدل  •
ي طب شر

  أخصان 

• UAE National Biosecurity 

Committee – The UAE Cabinet- 

General Secretary 

• Bachelor of Forensic 

Science 

• Master on DNA 

Profiling 

 

 سنة 26

 عمرو محمد خالد  
ي   خاشقح 

 غب  تنفيذي  –عضو مجلس االدارة  •

شيحات والمكافآت   •  رئيس لجنة الب 

 عضو لجنة المخاطر  •

كة عناية السعودية للتأمي    • : شر ي
عضو   التعاون 

 . س اإلدارةمجل

  AMKESTمجموعة أمكست  •

كة الجبس العالمية المحدودة  •  3Gشر

كة صناعات األغذية الوطنية  •  شر

كة المخازن المتحدة  •  شر

قية المحدودة   • كة الصناعات الغذائية الشر شر

ا(   )نيجب 

ق األوسط للرعاية الصحية   • كة الشر  شر

كة قادرون ألصحاب االعمال واالعاقة المحدودة  •  شر

 

كة عمر قا • ي  شر
 سم العيسان 

كة السكر المتحدة   •  شر

كة التوفيق لألكياس البالستيكية  • شر

 والمنسوجات 

كة الوطنية للبسكويت والحلويات   •  الشر

ي للتسويق   •
كة عمر قاسم العيسان   شر

كة األهىلي تكافل  •
 شر

كة مساهمة عامة   • كة الجبس االهلية شر  شر

 

ماجستب  إدارة االعمال من  •

، الواليات المتحدة  جامعة ييل

 مريكيةاال 

بكالوريوس إدارة االعمال كلية   •

، الواليات المتحدة مينلو 

 االمريكية

 سنة 38

 األزهري  عىلي 

عضو  –عضو لجنة المراجعة  •

 مستقل

•  Member in board and the Technical 

committee of accounting and auditing 

organization for Islamic financial 

institutions  

 • US CPA 

• Holder Active US CPA 

licenses in the states of 

Illinois and Virginia 

 سنة 35
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كة عناية السعودية للتأمي    عضو لجنة المر  • اجعة شر

ي 
 التعاون 

 خالد عابد قامة  

عضو   –عضو مجلس اإلدارة  •

 مستقل 

 رئيس لجنة المراجعة  •

شيحات والمكافآت  •  عضو لجنة الب 

كة عناية السعودية للتأمي     • : شر ي
عضو   التعاون 

 مجلس اإلدارة 

كة ميثاق القابضة •  المدير التنفيذي  -شر

 عضو مجلس اإلدارة   –مجموعة ايالف  •

كة االعتصام الحديثة للتسوق المحدودة  • عضو   –شر

 مجلس االدارة 

كة مجموعة المنارة المتكاملة  • عضو مجلس   –شر

 اإلدارة & مدير اللجنة االدارية  

كة دارات العربية للت •   –طوير العقاري المحدودة شر

 عضو مجلس الغدارة   

كة سكون العالمية القابضة  • عضو مجلس   –شر

 اإلدارة  

ة لالستثمار  • كة راسخات الممب   عضو   -العقاري شر

 مجلس اإلدارة

كة سدكو كابيتال  • عضو منتدب و عضو   –شر

 االستثمار لجنة 

ي البنك السعودي  •
يطان  ئيس قسم تمويل  ر  -الب 

كات وتطوير األعمال بالمنطقة الغربية عضو   الشر

 بالغربية  المخاطر واالئتمانلجنة 

كة تزويد المهارات التجارية  • عضو ورئيس  –شر

 مجلس اإلدارة 

كة انفال كابيتال لالستثمار • عضو مجلس  -شر

 اإلدارة  

كة سدكو القابضة  •  عضو للجنة التنفيذية   –شر

 عضو مجلس اإلدارة  -المغاسل المركزية  كةشر  •

كة مجموعة المنارة المتكاملة  • عضو مجلس   –شر

 اإلدارة & مدير اللجنة االدارية  

بكالوريوس إدارة أعمال من  •

 سنة 28 جامعة الملك عبد العزيز

كنانه بن مزاحم 
يف   الشر

كة عناية السعودية   •  مستقل -عضو لجنة المراجعة  • ي للتأمي   التشر
عضول   –عاون 

 لجنة المراجعة. 

ي  •
ي للتطوير العمران 

ف الثالن  كة المحب  الرئيس   –شر

 التنفيذي 

كة أرواض العربية   • ي شر
 –واألعالف  للمواسر

 الرئيس التنفيذي 

كة عسب  للطباعة والنشر  •  –جريدة الوطن  -شر

 نائب المدير العام  

نائب رئيس   –مجموعة عبدالخالق سعيد  •

 س اإلدارة مجل

نائب مدير عام /   -مستشف  السالم الدولـي  •

 مدير مالي تنفيذي 

تمويل   -مراقب مـالي  -البنك األهىلي التجاري  •

كات و مدير قسم األصول الثابتة    الشر

كاهم  • ي مري وشر
ي   –محاسب  –ويت   مراجع خارج 

بكالوريوس محاسبة من جامعة  •

 سنة 29 الملك عبد العزيز 
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 يذية اإلدارة التنف  .ب

ات   االسم المنصب   الوظائف الحالية   السابقة  الوظائف المؤهالت  الخب 

ي المحاسبة   سنة 25
ماجستب  ف 

 ونظام المعلومات المالية 
  االستثمار كبب  مسؤولي  •

رئيس االستثمار المباشر   •
كات   للشر

كات  •  رئيس تمويل الشر

 رئيس األصول   •

 المدير العام مساعد  •

ي ول مسؤول أ •
  مصف 

كات   الشر

 سلطان عبدالرؤوف   الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي 

ي إدارة األعمال سنة 18
رئيس قسم الشؤون  • ماجستب  ف 

 المالية 

 مدير الخدمات المالية   •

 رئيس عمليات الخزانة  •

الحسابات الدائنة  •

 وكشوف المرتبات 

 مدير اعمال  •

 مدير المحاسبة  •

 المدير المالي  •

 محلل األعمال  •

  حلل مالي م •

 رامي المدهون   الرئيس المالي  الرئيس المالي  

 الماجستب   - سنة 17
ي  
المصغر ف 

إدارة 
 األعمال،

المالية وإدارة 
 المحاسبة 

بكالوريوس   -
ي إدارة 

ف 
 األعمال

 موظف خدمة عمالء  •

 العمليات  –مدير مساعد  •

المراجعة   –مدير  •

ام    وااللب  

 رئيس العمليات  •

امرئيس  •     االلب  

 الداخىلي رئيس المراجعة  •

الداخىلي  رئيس المراجعة  •

ام   وااللب  

رئيس المراجعة  
و مدير  الداخلية 
ام  المكلف  االلب  

 رئيس المراجعة  
 الداخلية 

 مازن شهاوي  

ي   سنوات 6
بكالوريوس العلوم ف 

 الهندسة 
 األعمال مدير تطوير  •

ي اإلدارة   •
متدرب مشارك ف 

 لقادة الشباب   برنامج ا -

مدير تقنية 
المعلومات وتطوير  
 األعمال المكلف  

مدير تقنية المعلومات  
 وتطوير األعمال المكلف 

 ماجد حسن 

ية   • علم نفس   سبكالوريو  سنوات 8 مدير الموارد البيشر

 المكلف  

يك أعمال الموارد   • شر

ية   البشر

مساعد مدير الموارد  •

ية    البشر

ية   •  مسؤول الموارد البشر

 مسؤول المطالبات   •

مدير الموارد 
ية المكلف    البشر

ية  مدير الموارد البشر
 المكلف 

 وجدان باخريبة  

ي إدارة األعمال سنوات 6
ي   • دكتوراه ف 

ان  مدير األمن السب 

 المكلف  

ي   •
ان  مدير األمن السب 

 المكلف  

وع   •  مدير مشر

وع معاون مدير  •  مشر

ي  
ان  مدير األمن السب 

 المكلف  
ي  
ان  مدير األمن السب 

 المكلف 
هة    ريان الب  

 مساعد اكتواري  • بكالوريس إكتوراي   سنوات  10

 محلل أكتوراي اول   •

 محلل اكتواري   •

 مساعد اكتوراي  •

متدرب النماذج   •

 اإلكتوراية  

 

 الكسندر ليفب    االكتواري مدير    االكتواريمدير 

 عبدالجبار المربعي   مدير رعاية العمالء  مدير رعاية العمالء  مدير الحسابات   • تسويق   سبكالوريو  سنة 14
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   عالقاتمدير ال •

 مسؤول رعاية عمالء  •

رئيس األعمال التجارية   • بكالوريوس اتصاالت  سنة 14

ة  كات الصغب  والشر

 والمتوسطة 

  -المدير اإلقليمي  •

 المنطقة الغربية 

 مدير العمليات   •

مدير االكتتاب بالمنطقة  •

 الغربية 

 مسؤ ول اكتتاب   •

 سامي المالكي   المدير التجاري  المدير التجاري 

ي إدارة األعمال سنة 25
 مدير الخدمات الفنية  • ماجستب  ف 

 عضو منتدب  •

 مدير مشاريــــع   •

 المدير العام   •

 مدير   •

 الرئيس التنفيذي  •

 توماس رين  االكتتاب مدير    االكتتابمدير 

ي التسويق  سنة 15
الهاتفية  مدير المبيعات  • بكالوريوس ف 

كة عناية    شر

استشاري عقارات   •

 بداماك 

منسق مبيعات وتسويق   •

كة غسان السليمان    بشر

مدير الوحد بالمبيعات  •

 الهاتفية )بوبا( 

قائد فريق المبيعات  •

 الهاتفية

 مستشار مبيعات هاتفية  •

مدير المبيعات 
 الهاتفية 

 المدير التجاري  
 المكلف 

 لوران  
 سمكري

ي فنون   سنة 25
بكالوريوس ف 

لعالقات الدولية ا  
ي اداره االعمال. 

 ماجستب  ف 

اتيجية الطبية   • مدير االسب 

كة التأمي   الصحي   بشر

 الوطنية. 

قائد ممارسة الرعاية  •

ق   الصحية بمنطقة الشر

 االوسط وشمال افريقيا 

ي   الممارسةرئيس  •
ف 

اداره  تاستشارا

(TCO)      ي  دن 

مدير برينج بوينت   •

 الواليات المتحدة  

ي فيستا  م •
دير قطري ف 

ي , موسكو                       تكنولوج 

 استقالة بتاريــــخ 
 م( 28-7-2020)

 دانييل وايتهيد  التنفيذيالرئيس 

كة عناية  • تنظيم وتطوير اداري    سنة 13 ام بشر مدير االلب  

 السعودية  

كة   • ام بشر رئيس ادارة االلب  

 اتحاد الخليج للتامي    

ام   •  مساعد مدير االلب  

ام الداخىلي  مدير االل •
ب  

UCA 

ي ومسؤول   •
مسؤول قانون 

ام    UCAااللب  

 استقالة بتاريــــخ 
 م( 7-9-2020)

ام   ي  مدير االلب  
 نوران الوقدان 

ي ادارة االعمال    سنة 17
كة   • العلوم ف  مدير المبيعات بشر

 عناية 

كة   • ي شر
ادارة التغيب  ف 

 المياه الوطنية 

مسؤول اعادة هندسة  •

 االعمال 

   استقالة بتاريــــخ 
 م( 27-2-2020)

 محمد عموره   المدير التجاري 
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ي اللغة  كا ب سنة 17
لوريوس ف 
ية   االنجلب  

ف  •  ادارة الموارد مشر

كة عناية   ية بشر البشر

 السعودية  

مسؤول التدريب   •

كة  عناية   والتطوير بشر

مدير مكلف للموارد   •

كة عناية   ية بشر  البشر

ي  •
مسؤول الجدودة ف 

ي الت
 جاري  البنك الوطت 

مساعد مجموعة اعمال  •

ي  
ي البنك الوطت 

التامي   ف 

 التجاري  

   استقالة بتاريــــخ 
 م( 13-2-2020)

ية   سحر باشيخ  مدير الموارد البشر

ي  سنة 11
الموارد  بكالوريوس ف 

ية    البشر
كة االتصاالت   • شر

قسم السعودية )مدير 

اتيجية الموارد   اسب 

ية والتخطيط.   البشر

بمدينة مدير مركز التمب    •

 الملك فهد الطبية 

رئيس وحدة المقاييس   •

والتحليل بمدينة الملك  

 .فهد الطبية

رئيس اكتساب المواهب   •

 وتقييمها

ية •   منسق موارد بشر

ي ضمان جوده   •
اخصان 

ية.   الموارد البشر

ي  •
 مسؤول التدريب التعاون 

نائب رئيس اتحاد   •

ي جامعه العلوم  
الطالب ف 

 . والتكنولوجيا 

 تاريــــخ  استقالة ب
 م( 21-6-2020)

ية   دينا رقبان   مدير الموارد البشر

ي تقنية   سنة 14
بكالوريوس ف 

 .المعلومات
ي تقنية  

ماجستب  ف 
 المعلومات. 

ي  مدير االمن  •
ان  السيب 

كة عناية   المكلف بشر

ي   
 للتامي   التعاون 

ي   •
مؤسسة التدريب المهت 

ي  
 والتقت 

•  

 استقالة بتاريــــخ    
 ( م 16-7-2020)

ي  
ان  مدير االمن السب 

 المكلف 
 ارجوان الوزان  

ي تقنية   سنة 20
بكالوريوس ف 

 المعلومات والحاسوب. 
ارامكو السعودية محلل   •

 امن المعلومات 

 اتصاالت امن الكمبيوتر  •

)أرامكو مدينة الملك عبد  

 هللا( 

مشغل كمبيوتر ب  •

 أرامكو. 

التخطيط ودعم   •

 الكمبيوتر ب أرامكو. 

 استقالة بتاريــــخ    
 م( 30-1-2020)

ي 
ان  ي  مدير االمن السب 

 عبد الكريم الزهران 

ي الحاسب   سنة 20
بكالوريوس ف 
 االلي 

ي الحاسب االلي 
 ماجستب  ف 

ي   •
مدير تقنية المعلومات ف 

كة سعيد  محمد شر

 البسامي 

ي جامعه  •
مهندس نظم ف 

مج الملك عبد العزي ز مب 

 كمبيوتر  

ي   •
مدير تقنية المعلومات ف 

كة عناية السعودية    شر

 لة بتاريــــخ  استقا
 م( 29-1-2020)

تقنية إدارة مدير 
 المعلومات 

 عباس نتو

 مسؤول خدمة   •  سنوات  10

 مسؤول دعم مبيعات  •

 مسؤول ادارة السياسات   •

ف رعاية عمالء   •  مشر

مدير مكلف لقسم رعاية   •

 العمالء 

مدير عالقات  
كات   الوسطاء للشر

ة  الصغب 
 والمتوسطة  

مدير رعاية العمالء 
 المكلف 

 طارق فوده 
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شيحات والمكافآت، اللجنة  المراجعة،لجان مجلس اإلدارة: )لجنة  ❖  ( االستثمارلجنة  التنفيذية،لجنة الب 

 : المراجعة  لجنة     

 اللجنة  ومهام  اختصاصات 

كة    المراجعي   د من استقالل  التوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عىل تعيي   وإعادة تعيي   المراجعي   الخارجيي   و التأك الخارجيي   عن الشر

س  وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا فيها، االطالع ومناقشة القوائم المالية السنوية والربــع سنوية المسودات األولية والتوصية لمجل

ي قد تطرأ عليها وإعداد  اإلدارة بشأنها قبل إصدارها، مراجعة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والت 
ات الت  توصيات لمجلس  غب 

كة ي تصدرها الشر
كة، وتقييمها للتقارير المالية الت  مراجعة   اإلدارة فيما يتعلق بمدى مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشر

ييم مستوى كفاءة وفاعلية   وإقرارها ومتابعة تنفيذها، تق  امااللب   خطة إدارة المراجعة  الداخلية وفريق عملها، دراسة خطة إدارة    واعتماد 

 وإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخىلي و إدارة 
ام وموضوعية أعمال المراجعي   الخارجيي   ام او مسؤول  االلب    . االلب  

والجهات    ي السعوديالبنك المركز دارة، دراسة مالحظات  مراجعة ودراسة تقارير الخبب  االكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإل 

افية والرقابية ذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب إجراءات تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة، مراجعة   اإلشر

ارات الالزمة بشأنها  دها التخاذ اإلجراءات وإصدار القر التوصية لمجلس اإلدارة لالطالع عليها واعتما  ورفعالقوائم المالية السنوية النهائية  

ي يبديها المراجعي   الداخليي   والخارجيي   
ي  وإجراءومتابعة استجابة اإلدارة للمالحظات الت 

 مراجعة سنوية ألداء المحاسب القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبيعة   م 2020( اجتماعات خالل العام  8)   االجتماعات عدد    

 العضو 
 االسم 

الثامن    االجتماع 
19/12 /2020 

السابع    االجتماع 
 م 2020/ 10/ 25

 السادس   االجتماع 
 م 2020/ 08/ 13

الخامس          االجتماع 
 م 2020/ 06/ 25

الرابع    االجتماع 
 م 2020/ 05/ 18

الثالث       االجتماع 
 م 2020/ 03/ 14

ي    االجتماع 
الثان 

 م 2020/ 02/ 13
 األول   االجتماع 

 م 2020/ 16/01

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
 خالد عابد قامة  رئيس للجنة 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
 عىلي األزهري  عضو

 استقال استقال استقال
✓  ✓  

 عضو لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي   
سلطان عبد  

 الرؤوف 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
يف  عضو  كنانه الشر

 المراجعة مكافآت أعضاء لجنة  

 اإلسم 
ي تم رصدها عن العام    المكافآت  بدل حضور الجلسات   موع  المج 

الثابتة الت 
   م   2020المالي 

   خالد قامة  ريال  150,000 ريال   12,000 ريال   162,000

يف   ريال   120,000 ريال   20,000 ريال   140,000  كنانة الشر

 عىلي االزهر   ريال   120,000 ريال   20,000 ريال   140,000

 عبد الرؤوف   سلطان ريال   40,000 ريال   5,000 ريال   49,500

 المجموع  ريال   430,000 ريال  57,000 ريال  487,000
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شيحات والمكافآت   لجنة الب 

 إختصاصات ومهام اللجنة 

رات والمؤهالت المطلوبة  المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقد 

ي ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس و مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع  
لعضوية مجلس اإلدارة، بما ف 

ات التغيب  ي شأن 
مع    التوصيات ف  يتفق  بما  معالجتها  اح  اإلدارة، واقب  ي مجلس 

والقوة ف  الضعف  إجرائها وتحديد جوانب  ي يمكن 
الت 

كة و وضع معايب  لتحديد استقاللية عضو مجلس اإلدارة، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل  مص لحة الشر

كة أخرى و وضع سياسة للمكافآت وا  كة وتنظيم عضوية مجلس إدارة شر لحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس المالي التنفيذي بالشر

ي مجلس اإلدارة
ي تطبيق األهداف    جهود كل عضو ف 

اتيجي والرئيس المالي التنفيذي ف  شيحات والمكافآت    ةاإلسب  كة، وتقييم لجنة الب  للشر

ي وضعها مجلس اإلدارة 
ي مقابل األهداف الت 

 لألداء الشخضي لهم ف 

 

  2020( اجتماعات خالل العام  2)   االجتماعات عدد  

 االسم  طبيعة العضو 
ي    اع االجتم 

 الثان 
 م 2020/ 09/ 10

األول               االجتماع 
 م 2020/ 03/ 12

 مازن سليمان فقيه  رئيس اللجنة  ✓ ✓

 فيصل فاروق تمر  عضو ✓ ✓

 الدانا خالد الجفالي  عضو ✓ ✓

 خالد عابد قامة   عضو   ✓ ✓

ي  رئيس اللجنة  لم يتم التعيي    لم يتم التعيي     عمرو محمد خاشقح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيحات والمكافآت مكافآت أع   اإلسم  ضاء لجنة الب 

  بدل حضور الجلسات   المجموع  

 مازن سليمان فقيه   ريال 3,000 ريال 3,000

 فيصل فاروق تمر   ريال 3,000 ريال 3,000

 الدانا خالد الجفالي   ريال  3,000 ريال 3,000

 خالد عابد قامه   ريال 3,000 ريال 3,000

ي  0 0  عمرو محمد خاشقح 

 المجموع  ريال  12,000 ريال  12,000
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 ة اللجنة التنفيذي 

 ومهام اللجنة   اختصاصات 

انيات والبيانات المالية التقديرية وما يتبعها من مصاريف رأس مالية واستثمارية وخط كة والمصادقة عىل المب   ة  دراسة األداء المالي للشر

التوصيات إل مجلس اإلدارة و القيام بأي أعمال بناًء عىل تفويض من مجلس إدارة  العمل السنوية والربــع سنوية باإلضافة إل تقديم  

كة و  كات ومشاريــــع جديدة  الشر كات األخرى وإنشاء شر ي الشر
تقديم المساعدة لرئيس المجلس و دراسة المشاريــــع المتعلقة بالمشاركة ف 

كات أخرى وتقديم التوصيات إل مجلس اإلدارة و الق ي  واالستحواذ عىل شر
يام بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الطارئة الت 

عا قرار  اتخاذ  إل  األهداف  تحتاج  ومراجعة  وإعداد  كة  الشر أهداف  تحقق  ي 
الت  اتيجية  االسب  الخطط  وإعداد  وضع  من  والتأكد  جل 

اتيجيات المالية السنوية وطويلة األجل وتقديم التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة و  مراجعة وإعداد التوصيات الالزمة لمجلس    واالسب 

كة ومدى ت بأعمالاإلدارة فيما يتعلق  كة لتحقيق األهداف المرجوة لتحسي   جودة الخدمات الشر ها عىل مستقبل الشر  أثب 

 

  2020( اجتماعات خالل العام  2)   االجتماعات عدد  

 االسم  طبيعة العضو 
ي    االجتماع 

 الثان 
 م 2020/ 12/ 27

األول               االجتماع 
 م 2020/ 11/ 29

 تمر  فاروق فيصل رئيس اللجنة  ✓ ✓

 الدانا خالد الجفالي  عضو ✓ ✓

   سلطان عبد الرؤوف عضو   ✓ ✓

 حمد عبدهللا المحياس   عضو لم يتم التعيي    لم يتم التعيي   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم  مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية 

  بدل حضور الجلسات     المجموع 

 تمر  فاروق فيصل ريال 3,000 ريال 3,000

 الدانا خالد الجفالي  ريال 3,000 ريال 3,000

   الرؤوف عبد  سلطان ريال 3,000 ريال 3,000

 المحياس  عبدهللا حمد  0 0

 المجموع  ريال  9,000 ريال 9,000 
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 : االستثمار لجنة  

 هام اللجنة وم   اختصاصات 

اف عىل األنشطة   كة  تتول لجنة االستثمار اإلشر افية والمالئمة الحتياجات ومتطلبات الشر كة والتأكد من اإلدارة االحب  االستثمارية للشر

كة وتقديم   للشر االستثمارية  السياسات  وتحديد  المخاطر  وترشيد درجة  والمساعدة بضبط  السائدة  بالنظم  التام  وتقيدها  اماتها  والب  

اف عىل ا كة. لتوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة العتمادها واإلشر  تنفيذ السياسات االستثمارية للشر

 االسم  2020( اجتماعات خالل العام  1)   االجتماعات عدد  

    طبيعة العضو  م 2020/ 12/ 29    ول األ   االجتماع 

 فيصل تمر   رئيس اللجنة  ✓

 سلطان عبدالرؤوف   عضو   ✓

 حمد عبدهللا المحياس   عضو   ✓

 

 

 

 

 

 

  

          المخاطر: لجنة  

 ومهام اللجنة   اختصاصات 

كة للخطر والحفاظ عىل   ي قد تعرض الشر
ي تحديد المخاطر الت 

ي مساعدة مجلس اإلدارة ف 
يتمثل الهدف الرئيسي للجنة المخاطر ف 

اف عىل نظام إدارة المخاطر وتقييم فعاليتها وتحديد  كة واإلشر كة   بيانات مخاطر مقبولة للشر اتيجية شاملة إلدارة مخاطر الشر اسب 

     المخاطر. ومراجعة سياسات إدارة 

 

 

 

 

 

 االسم  االستثمار مكافآت أعضاء لجنة  

  بدل حضور الجلسات   المجموع  

 فيصل تمر   ريال 3,000 ريال 3,000

   عبدالرؤوف سلطان ريال  1,500 ريال  1,500

 عبدهللا المحياس   حمد  ريال 1,500 ريال 1,500

 المجموع  ريال  6,000 ريال  6,000

 2020( اجتماعات خالل العام  2)   االجتماعات عدد  
 االسم  طبيعة العضو 

الثالث          االجتماع 
 م 2020/ 06/ 17

ي    االجتماع 
الثان 

 م 2020/ 06/ 10
األول    االجتماع 

 م 2020/ 01/ 18
 ألكسندر أنكل  كورنيليوس رئيس اللجنة  ✓ ✓ ✓

 مازن سليمان فقيه  عضو   ✓ ✓ ✓

يف   عضو لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي     كنانه آل غالب الشر

 االسم  مكافآت أعضاء لجنة المخاطر 

  بدل حضور الجلسات   المجموع  

 ريال 4,500 ريال 4,500
لكسندر  كورنيليوس أ

 أنكل 

 سليمان فقيه مازن  ريال 4,500 ريال 4,500

يف  0 0  كنانه آل غالب الشر

 المجموع  ريال  9,000 ريال  9,000
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 مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي    ❖

 تحديدها:  وكيفية المكافآتسياسة  

ي تحديد مكافئات أع ا
كة الخاصة عتمد مجلس اإلدارة ف  أعضاء   ت آبمكافضاء المجلس و اللجان و اإلدارة التنفيذية عىل سياسة الشر

و قد تضمنت هذه   م12/2020/ 14العامة للمساهمي   بتاريــــخ  مجلس اإلدارة و اللجان و اإلدارة التنفيذية و المعتمدة من الجمعية 

ي منح 
 كافآت: المالسياسة القواعد و المعايب  التالية ف 

 المادة الرابعة: قواعد ومعايب  منح المكافآت 

كة األساس،    دون العامة: القواعد والمعايير   -أ كات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشر اإلخالل بأحكام نظام الشر
 عد والمعايب  التالية: يراع عند تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية القوا

شيحات والمكافآت. أن تكون المكافآت مبنية عىل  (1  توصية لجنة الب 
كة  (2  عىل تعزيز اإلدارة الفاعلة للمخاطر وتحقيق سالمة واستقرار الوضع المالي للشر

كب    الب 
 ربط المكافآت والتعويضات باألداء  (3
 :يجب التأكد من أن مستوى وهيكل المكافآت والتعويضات (4

 عادل  •

اتيجيةفق مع أهداف متوا • كة وإسب   الشر

ازية وعدم أخذ    يشجع عىل الممارسات • ة المدى، ويتفق مع سياسة إدارة مخاطر    مخاطر االحب  عالية لتحقيق عوائد قصب 
كة المعتمدة من المجلس   الشر

م المكافئات بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة   •
َّ
ك  واإلدارةأن تقد   الطويل، عىل المدى    وتنميتها ة  التنفيذية عىل إنجاح الشر

 عىل المدى الطويل.  باألداءكأن تربط الجزء المتغب  من المكافآت 

الوظيفة،   • مستوى  عىل  بناء  المكافئات  تحدد  ات    والمؤهالت بشاغلها،    المنوطة  والمسئوليات   المهامأن  الخب  العلمية، 
 ، ومستوى األداء. والمهاراتالعملية، 

ي  •
ف  ر    االعتبار   األخذ  ارتفاع غب  مب  ينشأ عن ذلك من  ما قد  تفادي  المكافئات، مع  تحديد  ي 

األخرى ف  كات  الشر ممارسات 
 .للمكافآت والتعويضات 

ها عليها  والمحافظةأن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية  •  .، مع عدم المبالغة فيهاوتحفب  

ي المصالح من  •
كة ال يسبب أي تعارض ف   شأنه التأثب  سلبا عىل أداء الشر

اتيجية طويلة المدى  • كة االسب   يهدف إل تحقيق مصالح ّ المؤمن لھم والمساهمي   وأهداف الشر
ي  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا )باستثناء مديري المبيعات( الحصول عىل عموالت أو مكافآت لقاء األ  (5

عمال الت 
ي  
كة. كما ال يجوز ربط أي جزء من مكافآت وتعويضات عضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا  يساهمون ف  إبرامها لصالح الشر

( بشكل مباشر  كة )أقساط التأمي    .)باستثناء مديري المبيعات( بحجم أعمال الشر
شيحات عند التعيينات الجدي  (6  دة. أن تعد المكافئات بالتنسيق مع لجنة الب 
أة قد تقررت بناء عىل معلومات غب  دقيقة قدمها عضو مجلس اإلدارة أو أي من اللجان أو اإلدارة التنفيذية،  إذا تبي   أن المكاف  (7

دادها فإنه يتم إيقاف ضفها أو إتخاذ اإلجراءات النظامية نحو   ي حال تم    اسب 
ي   ذلكو  ضفهاف 

لمنع استغالل الوضع الوظيف 
  مكافآت غب  مستحقة. للحصول عىل 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان:  -ب
كة االساس، وتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  (1   – يجب ان ال يتجاوز ما يحصل عليه كل عضو حدود ما نص عليه نظام الشر

ي المجلس أو اللجان  
 أو بدل    –نظب  عضويتهم ف 

ً
 معينا

ً
ي ة معينة من  حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسب مبلغا

األرباح    صاف 
كة.  شيحات والمكافآت بالشر  ويجوز الجمع بي   إثني   أو أكب  من هذه المزايا وذلك بناًء عىل توصية لجنة الب 

كة أو أن ت  (2 ي تحققها الشر
كون مبنية بشكل مباشر أو  يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي   نسبة من األرباح الت 

كة.  غب  مباشر عىل   ربحية الشر
يجوز منح أعضاء المجلس أو اللجان المنبثقة )سواء كان العضو من داخل المجلس أو من خارجه( مكافأة سنوية، وذلك بناء   (3

كة.  شيحات والمكافآت بالشر  عىل توصية لجنة الب 
 الموافقة عليها من سكرتارية اللجان.  يتم دفع المكافآت والبدالت خالل شهر ديسمب  وذلك بعد   (4
:   اجتماعاتحدد بدالت حضور ت (5  مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة كما يىلي
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البدل     Categoryالتصنيف 
 Allowanceالمقرر 

 مجلس اإلدارة اجتماعبدل حضور 
 Allowance for attending Board meetings 

 SRريال /  3,000

 ء المجلس(بدل حضور اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة )ألعضا 
Allowance for attending meetings of committees of the board (for board members)  

 SRريال /  1,500

 بدل حضور اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة )لغب  أعضاء المجلس( 
Allowance for attending meetings of committees of the board (for non-board members)  

 SRريال /  2,500

:  وأعضاءدارة كما تحدد مكافئات أعضاء مجلس اال  (6  اللجان المنبثقة كما يىلي

 المكافأة المقررة سنويا  Categoryالتصنيف 
Annual Remuneration 

 مكافئة رئيس مجلس اإلدارة
Chairman of the Board Remuneration 

 SRريال /  180,000

 اإلدارةمكافئة أعضاء مجلس 
Board Members Remuneration  

 SRريال /  140,000

 مكافئة أعضاء لجنة المراجعة  
Audit committee Members Remuneration  

 SRريال /  120,000

 مكافئة رئيس لجنة المراجعة
Audit Committee Chairman  

 SR /ريال 150,000

شيحات والمكافئات ا  لمستقل )من خارج المجلس(  مكافئة أعضاء لجنة المخاطر ولجنة الب 
NRC, Risk independent Members (Non- Board Members) Remuneration 

 SR /ريال 60,000

 

لس، قيمة النفقات  ٌيدفع لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة )من أعضاء المجلس أو من خارجه( بما فيهم رئيس المج

ي يتحملونها من أجل حضور اج
ي ذلك مصوفات السفر واإلقامة  الفعلية الت 

تماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما ف 

 واإلعاشة. 

ي لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقاب  (1
ل أي  يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول عىل مكافأة مقابل عضويته ف 

أو   إدارية  تنفيذية أو فنية أو  ي    –   استشارية أعمال أو مناصب 
كة، وذلك    –بموجب ترخيص مهت  بها من قبل الشر إضافية يكلف 

ي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقا لنظام  
ي مجلس اإلدارة وف 

ي يحصل عليها بصفته عضو ف 
باإلضافة إل المكافأة الت 

كة األساس.  كات ونظام الشر  الشر
ي شكل أسه  يجوز منح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان  (2

ي هذا    استيفاءم، وذلك بعد  ف 
المقررة ف  النظامية  كافة الضوابط 

ي هذه الحالة تكون القيمة المدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريــــخ االستحقاق. 
 الشأن، وف 

ة العضو   (3 والمهام    صاتهواختصايجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خب 
ها من االعتبارات.  ها غب  ي يحص 

 المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات الت 
متتالية للمجلس    اجتماعاتإذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة   (4

وع، فال يستحق هذا العضو أي مكافآت ع ة الدون عذر مشر ه، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت  ن الفب  ي تىلي آخر اجتماع حص 
ت 

ة.  ي ضفت له عن تلك الفب 
 الت 

ي ضفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية عىل معلومات غب    (5
إذا تبي   للجنة المراجعة أو هيئة السوق المالية أن المكافآت الت 

كة، ويحق    تم عرضها عىل الجمعية العامة  ومضللةصحيحة   أو تضمينها تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشر
كة مطالبته بردها.   للشر

 البنكي موقعه منهم.    من الحسابجب عىل األعضاء تزويدنا بصورة ي (6
 

 مكافآت كبار التنفيذين:  -ج 
شيحات والمكافآت    –يحدد مجلس اإلدارة  .1 كة مثل  أنواع ال  – بناء عىل توصية لجنة الب  ي الشر

ي تمنح لكبار التنفيذيي   ف 
مكافآت الت 

 . المكافآت الثابتة أو المكافآت المرتبطة باألداء 
الثابتة حسب عقود العمل   .2 التنفيذيي   مكافآت سنوية بناء عىل تقييم األداء، باإلضافة ال التعويضات والمكافآت  يتم منح كبار 

مة معهم.   المب 
ي شكل أسهم، وذلك بعد  يجوز منح مكافآت لكبار التنفيذيي    .3

ي هذه    استيفاء ف 
ي هذا الشأن، وف 

كافة الضوابط النظامية المقررة ف 
 الحالة تكون القيمة المدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريــــخ االستحقاق. 

ي  
المهت  تفاعلهم  ومدى  العام  خالل  ي 

المهت  أدائهم  عىل  رئيسي  بشكل  التنفيذيي    أداء كبار  تقييم  كة  يبت   الشر اهداف  تحقيق  ي 
ف 

اتيجية.   االسب 
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 المكافآت:  وسياسةلعالقة بي   المكافئات الممنوحة  ا

منسجمة مع سياسة    ادناه، مبينههي   كما  م جاءت2020التنفيذية خالل عام    واإلدارةالمكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 . كالتالي م  2020/ 12/ 14  الموافقـه 1442/ 04/ 29اريــــخ  المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية بت 

المبلغ المستحق حسب   أسم العضو 
 سياسة المكافآت 

بي   المستحق    رق ا الف  المبلغ المدفوع 
 والمدفوع 

 - 207,000 207,000 فيصل فاروق تمر 

 - 164,000 164,000 الدانا خالد الجفالي 

 - 162,500 162,500 الكسندر انكل كلورونيس 

 - 162,500 162,500 مان فقيه مازن سلي

 - 323,000 323,000 خالد عابد قامه

 - 22,849 22,849 خالد الماس

ي   - 4,822 4,822 عمرو خاشح 

 - 6,322 6,322 حمد المحياس

 - 140,000 140,000 عىلي األزهري

يف كنانه  - 140,000 140,000 آل غالب الشر

 - 49,500 49,500 سلطان عبد الرؤوف 

 - 1,382,493 1,382,493 المجموع 

 

 

: آمزايا ومكاف   ت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي  

 أعضاء مجلس اإلدارة  

بدل  
المصوف 
 ات  
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   أوال: األعضاء المستقلي   
 فيصل تمر 180,000 18,000 9,000  -  - 180,000 207,000  -  -  -  -  -  -  - 207,000  -

ي  1,822 3,000 0  -  -  - 4,822  -  -  -  -  -  -  - 4,822  -  عمرو خاشقح 

 خالد قامة  140,000 18,000 15,000  -  -  - 173,000  -  -  -  -  -  -  - 173,000  -

 غب  التنفيذين   األعضاء ثانيا:  
 حمد المحياس آل عىلي  1,822 3,000 1,500  -  -  - 6,322  -  -  -  -  -  -  - 6,322  -

 الدانا الجفالي  140,000 18,000 6,000  -  -  - 164,000  -  -  -  -  -  -  - 164,000  -

  كارلينيوس الكساندر انكل  140,000 18,000 4,500  -  -  - 162,500  -  -  -  -  -  -  - 162,500  -

 مازن فقيه 140,000 15,000 7,500  -  -  - 162,500  -  -  -  -  -  -  - 162,500  -

 خالد عبد هللا الماس  19,849 3,000 0  -  -  - 22,849  -  -  -  -  -  -  - 22,849  -

 

 

 

 

 كبار التنفيذيي    
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ة   المكافآت  الثابتة   المكافآت   مكافآت   المتغب 
نهاية  
 الخدمة 

 
 
 

 التعويضات 

مجموع  
مكافآت  
التنفيذيي    
عن  

المجلس  
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الرئيس التنفيذي  -1
 السابق  

801,336 238,664 145,100 1,185,100 
-  -  -  -  -  -  -  

788,600 
-  -  

الرئيس التنفيذي   -2
 الحالي 

590,000 206,500 25,513 822,013 
-  -  -  -  -  -  -  

 
-  -  

التنفيذي الرئيس  -3
 المالي 

762,396 257,604 49,225 1,069,225 
       

 
  

  -  -   -  -  -  -  -  -  - 360,000 - 99,870 260,130 مدير اإلكتتاب  - 4
المراجعة   رئيس – 5

 الداخلية 
369,387 141,852 - 511,239 

        
 -  

  -  -   -  -  -  -  -  -  - 390,000 - 109,764 280,236 المدير التجاري  – 6
   -    -  788,600   -    -    -    -    -    -   - 4,337577 219,838 1,054,254 3,063,485 المجموع 

 

 العقوبات النظامية   ❖

 

 

 

 

ي المستقبل  
الجهة الموقعة   سبل عالجها وتفادي وقوعها ف 

 للمخالفة 

ازي/   أسباب المخالفة  العقوبات/الجزاء/التدبب  االحب 

 الحتياطي القيد ا 

كة بإنهاء خدمات المدير التنفيذي  مدير  وتعيي   السابق المالي قامت الشر

 م 2020/ 01/ 01 بتاريــــخ تنفيذي مالي سعودي 
 البنك المركزي السعودي 

استمرار المدير التنفيذي المالي بممارسة مهامه بالرغم 

ة تعيينه وعدم   اممن انتهاء فب  كة بقرار البنك  الب    الشر

تعيين تمديد  عن  التعذر  المتضمن  هذا    هالمركزي  ي 
ف 

ي   . المنصب
ف  مؤهل  سعودي  شخص  إحالل  عدم 

  . منصب المدير التنفيذي المالي خالل المدة المحددة 

 

كة عناية السعودية خطاب البنك المركزي  استلمت شر

ـه الموافق   1441/ 05/ 13السعودي بتاريــــخ 

ي  م والذي يفيد بقرار البنك المركز 2020/ 01/ 08

كة عناية  السعودي المتضمن فرض غرامة مالية عىل شر

 ريال سعودي  90,000قدرها 

ي خطاب 
تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة ما ورد من مالحظات ف 

البنك المركزي، وتحديث السياسات واإلجراءات بما يتوافق مع الية  

 معالجتها. 

 البنك المركزي السعودي 

الم  بتقييم  كة  الشر قيام  ي  عدم 
الت  اتيجية  االسب  خاطر 

كة والحد منه باستمرار، عدم   ومراقبتها ا  تتعرض لها الشر

 ، المخاطر  تحمل  قابلية  بيان  بتحديث  كة  الشر ام  الب  

عىل  كة  بالشر الخاصة  الحوكمة  الئحة  شمولية  عدم 

ام الخبب    برفع   االكتواريهيكل اإلدارة العليا، عدم الب  

كة، عدم   2018ام تقرير التسعب  للع  لمجلس إدارة الشر

ي لإلدارة العليا وجود سياسة وإجراء 
ات للتعاقب الوظيف 

ام  الب   والمكافآت، عدم  شيحات  الب  لجنة  معتمدة من 

مجلس  إل  مفصل  تقرير  برفع  المخاطر  إدارة  لجنة 

حة  المقب  والخطوات  للمخاطر  التعرض  حول  اإلدارة 

هذه   ي تو   عدم  ،المخاطر إلدارة 
المنطف  األساس  ثيق 

الخبب   بها  وض  ي 
الت  عن  مختلفة  أسعار  ي 

لتقاض 

التقارير  ي 
ف  صحيحة  بيانات  تسليم  عدم  االكتواري، 

المركزي  للبنك  المقدمة  والربعية  السنوية  المالية 

( رقم  بالنموذج  والمتعلقة  للسنوات 76السعودي   )

2015 ،2016 ،2017 ،2018 . 

خطا السعودية  عناية  كة  شر ا استلمت  المركزي  ب  لبنك 

بتاريــــخ   الموافق 1442/ 04/ 08السعودي  ـه 

يفيد بقرار البنك المركزي السعودي   م والذي2020/ 11/ 23

قدرها   عناية  كة  شر عىل  مالية  غرامة  فرض  المتضمن 

 ريال سعودي  200,000

ي مالحظات البنك  
تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة ما ورد ف 

 المركزي. 
 السعودي  المركزيالبنك 

عدم مراعاة المساحات الكافية للتباعد بي    

، عدم وجود نقاط فرز عند المداخل   الموظفي  

كة  ي الشر
 والعمالء لقياس درجة الحرارة لكل من موظف 

المركزي   البنك  خطاب  السعودية  عناية  كة  شر استلمت 

ـــخ   بتاريـ الموافق   1442/ 04/ 30السعودي  ـه 

البنك المركزي السعودي   د بقرار م والذي يفي2020/ 12/ 15

كة عناية قدرها     15,000المتضمن فرض غرامة مالية عىل شر

 ريال سعودي 
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ي مدى كفاية   الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائج ❖
إضافة إل رأي لجنة المراجعة ف 

كة  ي الشر
 نظام الرقابة الداخلية ف 

ي الرقابة الداخلية برفع تقارير دورية إل لجنة المراجعة  وفقا لخطة الرقابة الداخلية السنوية  
المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، تقوم إدارن 

ي 
ي حماية  عن عمليات المراجعة التشغيلية واإلدارية والمالية الت 

 تقوم بها بصفة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية ف 

كة وتقييم مخاطر العمل وقياس م  ي  أصول الشر
دى كفاءة وكفاية األداء، إضافة لمتابعتها لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الت 

كة خالل  تم تسجيلها، وتقدم بذلك تقارير متابعة يهدف منها العمل عىل إنهاء وإ  غالق المالحظات المسجلة عىل وحدات العمل بالشر

ي كانت نتاج إلجراءات الرقابة الداخلية وأعمال ام2020
ي خضعت الختبار وتقييم من قبل ، والت 

لفحص الذي تمت لبعض العمليات الت 

ك ي ادارات الشر
 ة منها: فريق عمل إدارة المراجعة الداخلية ، وقد رصدت اللجنة وجود بعض أوجه القصور ف 

كة، وخاصة جدول الصالحيات ال يجب -  مالية. تحديث السياسات واإلجراءات المالية واإلدارية الداخلية لكافة إدارات الشر

كة عىل   - ي الوظائف القيادية واإلدارية والتوصية بأن تعمل إدارة الشر
كة بالكوادر المؤهلة وخاصة ف  ورة تدعيم الشر التوصية بص 

.  معالجتها بالشكل والتوقيت  الصحيحي  

ي تتم إلجراءات الرقابة الداخل  نال يمك إال أنه  
ي جوهرها  التأكيد بشكل مطلق عىل شمولية عمليات التقييم الت 

ية ألن عملية المراجعة ف 

الرقابة   إجراءات  فاعلية وكفاءة  تأكيدات معقولة من  الوصول ال  بهدف  والتقييم  أخذ عينات عشوائية تخضع للفحص  إل  تستند 

كة لضمان ر  الداخلية خالل العام. ولذلك فإن جهود  فع فاعلية  التحسي   والتطوير مستمرة من قبل اللجنة وفريق الرقابة الداخلية بالشر

ي الرقابة الداخلية  
وكفاءة آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية، وذلك من خالل إعداد خطط العمل السنوية من قبل إدارن 

ف بشكل مباشر من قبل "لجنة ال  واعتمادها ويتم مناقشتها   ي تشر
يم  عىل جميع أعمالها، لتقي   مراجعة" المنبثقة من مجلس اإلدارة والت 

كة.   ي الشر
 مدى فاعلية إجراءات إدارة الرقابة الداخلية ف 

للجنة    اتاجتماع وقد تم انعقاد عدد ثمانية    -وكلما دعت الحاجة إل ذلك    –اجتماعات سنوية رئيسية    6لجنة المراجعة    وتعقد هذا  

كة الربــعم2020خالل عام  كة، كما تقوم اللجنة أيضا   ، حيث قامت اللجنة بمراجعة النتائج المالية للشر سنوية ومناقشتها مع إدارة الشر

ي العديد من أوجه المراجعة والتوجيه وبالتنسيق مع إدارة الرقابة 
كة المتمثلة ف    بمراجعة فاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشر

كة ولضمان تطبيق وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة كة.    الداخلية وإدارة الشر  بالضبط الداخىلي بالشر

العام    الداخلية خالل  الرقابة  ي 
إدارن  )   م 2020قامت   " وقد   ين وعشر   ثمانية(  28بإصدار   ,"

ً
لجنة   تقريرا التقارير عىل  تلك  تم عرض 

ي  
ف  المراجعة  لجنة  اف  إشر الداخلية وتحت  الرقابة  ي 

إدارن  وقد ساهمت  عليها.   اإلدارات  ردود  توثيق  بعد  معالجة تحسي    المراجعة 

ي تفعيل إجراءات الضبط الداخىلي وتحسي   أداء األعمال بشكل ع
كة مما سيساهم ف  ام آخذين  االجراءات المتبعة للعديد من إدارات الشر

كة.  فة عىل أعمال الشر ي االعتبار تعليمات الجهات الرقابية الحكومية المشر
   ف 

ي حال عدم وجودهلجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إل تعيي    ة . توصي ❖
كة ف  ي الشر

  مراجع داخىلي ف 

ي إدارة المراجعة الداخلية وفق لخطة التعي   وبما يتوافق مع  
ية ف   خطة المراجعة المعتمدة من اللجنة. تم تعيي   كوادر بشر

ي رفض مجلس   ❖
ي يوجد بها تعارض بينها وبي   قرارات مجلس اإلدارة أو الت 

توصيات لجنة المراجعة الت 

كة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم أدائه أو تعيي   المراجع اإلدارة األخذ  بها بشأن مراجع حسابات الشر

،   ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ بها  الداخىلي

 م2020ال يوجد توصيات من لجنة المراجعة توجد بها تعارض بينها وبي   قرارات مجلس اإلدارة خالل العام  

ي اتخذها  ❖
حات المساهمي     اإلجراءات الت 

مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه وخاصة الغب  تنفيذين علما بمقب 

كة   وأدائها وملحوظاتهم حيال الشر

 . تاريخهال يوجد أي إجراء حت   

كة االجتماعيةتفاصيل المساهمات   ❖  : للشر

كةلم  ي اي تقم شر
 وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا  م2020ل عام  فعالية خال  عناية السعودية بالمشاركة ف 
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 بة الداخلية وفعاليته ا قنظام الر  ❖

ي تقوم بها إدارة الرقابة الداخلية وذلك من خالل الفحص المستمر    إنحيث  
هنالك مستويات متعددة لتأكيد فعالية إجراءات الرقابة الت 

ي يتم تنفيذها تحت إشر 
ي تطبيق خطط العمل السنوية الت 

فإن    اف لجنة المراجعة لتحسي   مستوى الرقابة الداخلية باستمرار. المتمثل ف 

كة. لجنة المراجعة تؤكد ع  ي الشر
 ىل فاعلية نظام الرقابة الداخلية ف 

 

 االحتفاظ بالسجالت المحاسبية  ❖

كة بأنها   ف الشر ي المملكة العربية السعودية. تعب 
 مع متطلبات أنظمة السالمة والرقابة ف 

ً
بسجالت محاسبية منفصلة    احتفظتتماشيا

كة أهمية احتفاظها بسجالت محاسبية صحيحة للسنة المالية.    األسهم،لعمليات التأمي   وعمليات أصحاب    كما تدرك الشر

 مواصلة العمليات   ❖

كة تؤكد  عقبات.  أي وجود دون عملياتها مواصلة عىل  قدرتها  عىل الشر

 

 الخاتمة ❖

كة مساهمي  لجميع  والتقدير الشكر  نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أقدم  ي  للتأمي    السعودية عناية  شر
ي  إسهامهم عىل التعاون 

 مواصلة  ف 

كة  لدى  التأمي   الصحي  أعمال   بالشكريتقدموا   أن يشهم كما الشر
ً
كة إلدارة  أيضا ي  جهودهم عىل وموظفيها الشر

 لتشغيل بذلوها  الت 

كة  كة عمالء اإلدارة شكرهم لجميع مجلس أعضاء  وجهكما ي  . م2020 العام  خالل الشر  تطوير عىل  حرصهم و  الثقة منحهم عىل الشر

كة تقدمه بما استمرارها و  العالقة كة االنجازات هذه أن من ثقة عىل وهم .ومنتجات من خدمات الشر لعام   قوية دفعة ستعطي الشر

اتيجية الغاية تحقيق أجل من  م  2021  النجاحات.  من المزيد حرازإو  اإلسب 

،   كم ول    ي
 ، تحيان 

 

ي محمد  عمرو       خاشح 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 

 


