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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 

 المحترمين                                     األهلية للتأمين التعاونيمساهمي الشركة  السادة

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة الله           
 

متضمنًا القرارات الهامة م، 1038عن العام التقرير السنوي لمجلس اإلدارة أن يقدم للسادة المساهمين الكرام الشركة يسر مجلس إدارة 
تهي في واألنشطة التشغيلية والتوقعات المستقبلية والمخاطر وأهم النتائج المالية واإلفصاحات، مرفقًا به القوائم المالية للعام المالي المن

 نظم واللوائح ذات العالقة.للشركة وحسب ال يم، وفقاً ألحكام النظام األساس13/31/1038
 

 وهيتتميز بها الشركة  مجموعة مقومات م على1038إعتمدت الشركة األهلية للتأمين التعاوني في تحقيق إستراتيجيتها خالل العام الماضي 
ات، إنتشارها الجغرافي الجيد ، التنوع في الحلول التأمينية التي تقوم بتقديمها لعمالئها من األفراد أو الشركالخبرة الطويلة التي تتمتع بها

بمناطق المملكة المختلفة، والكوادر البشرية ذات الخبرة والكفاءة العالية. حيث قامت الشركة بتحديد نقاط القوة والضعف والتهديدات 
ذ مجموعة من بإتخاقامت الشركة و وضع الشركة بسوق التأمين السعودي،  تعزيزوذلك من أجل  للشركة وكذلك الفرص المتاحة المحتملة

 31.831 بقيمة أرباحتحسين هامش المالءة المالية للشركة وتحسين نتائج اإلستثمار مما نتج عنه تحقيق جراءات على مدار العام نتج عنها اإل
 .ريال سعودي قبل الزكاةمليون 

 

قامت الشركة برفع قدرة وكفاءة موظيفيها  إعتمدت الشركة األهلية في تحسين وضعها الحالي على مجموعة من الكوادر الوطنية المؤهلة، كما
 من الكفاءات الوطنية من خالل التدريب المستمر الذي تقدمة الشركة.

 

وإذ يؤكد مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمين التعاوني للسادة المساهمين أن مجلس اإلدارة يعمل بكل جهد وإخالص من أجل مصلحة الشركة 
 ترضي طموح السادة مساهمي الشركة.التي يجابية النتائج اإلعمل مجلس اإلدارة دائماً على تحقيق ومصلحة السادة المساهمين، وسي

 

، وكذلك نتقدم بالشكر للسادة ونعدهم بمزيد من اإلنجازات خالل الفترات القادمة للسادة المساهمين على ثقتهم الغاليةبالشكر وإذ نتقدم 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على تفانيهم في العمل، أعضاء مجلس اإلدارة والسادة أعضاء اللجان 

 عمالء الشركة ونعدهم بتقديم المزيد من الحلول التأمينية التي تلبي متطلباتهم التأمينية.ونشكر جميع 
 

 والله ولي التوفيق.
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 أهم تطورات السوق -أ

واللوائح واألنظمة ذات ، العربي السعودي لتأمين لوائح وأنظمة مؤسسة النقدعن إتباع شركات امًا ناتجًا تنظي السعودي شهد سوق التأمين
م، والتي تهدف إلى تنظيم سوق التأمين والحفاظ 1038مجموعة من التعاميم خالل العام  ، كما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعوديالعالقة

 على حقوق حاملي وثائق التأمين.
 

 

 ة عن الشركةنبذ -ب

المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  الشركة األهلية للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في
، 33131الرياض  111ب  ص. الرياضم، وعنوان الشركة هو 1007سبتمبر  31هـ الموافق 3018رمضان  7بتاريخ  3030118003

قد تم ترخيص الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم المملكة العربية السعودية، و 
هـ الموافق 3017رمضان  30بتاريخ  111م، وقرار مجلس الوزراء رقم 1000أكتوبر  33هـ الموافق 3017رمضان  38بتاريخ  00م/
م، أصدرت وزارة التجارة 1000ديسمبر 30هـ الموافق 3017ذي القعدة  31لعام بتاريخ م، وبعد إتمام عملية االكتتاب ا1000أكتوبر 1

 م. 1007يوليو1هـ الموافق 3018جمادي الثاني  38والصناعة قراراً باإلعالن عن تأسيس الشركة في 
م 1/1/1001لموافق هـ، ا31/1/3010(، بتاريخ 10/10011وقد حصلت الشركة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين رقم )ت م ن /

 هـ،33/1/3010وتاريخ  30/010الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي بناًء على قرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 
 .الصحي()التأمين العام، التأمين والمصرح فيه للشركة بمزاولة التأمين في الفروع التالية 

 

 
أمين السيارات السعودي فإن الشركة تزاول أعمال التأمين الصحي والتأمين العام والذي ينقسم إلى )تعلى تصريح مؤسسة النقد العربي  بناءً 

تقوم بخدمة عمالئها ، ومن الجدير بالذكر أن الشركة ط اإلجماليةأقساط كل فرع ونسبتها إلى األقسا( والجدول التالي يوضح والتأمينات العامة
، كما أنه ال توجد آية لمنطقة الغربية والمنطقة الشرقيةاض وإداراتها اإلقليمية الثالث في المنطقة الوسطى وامن خالل مركزها الرئيسي بمدينة الري

 .شركات تابعة للشركة

 

بذة عن الشركةون مقدمة: تطورات السوق  

 نشاط الشركة -3
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 الشركة التأمينيةأهم منتجات  3 -3
 :منتجات الشركة  3-3-3

 النسبة االقساط نوع التامين

 %53 90,789,670 التامين الصحى

 %33 57,892,395 تامين السيارات

 %14 24,298,957 نات العامةيالتام

 %100 172,981,022 االجمالى
 

 

  :التي تندرج تحت التأمينات العامةأمين بيان بمنتجات الت 3-3-1
 تندرج تحت التامينات العامة منتجات التامين التى

 بحري مينات عامةتأ حريق المهن الطبيةاخطاء  هندسى نوع التامين

 199,810 1,630,943 5,196,274 11,542,458 5,729,472 االقساط المكتتبة
 

 

 

 ات التأمين التي تندرج تحت تأمين السيارات:منتج 3-3-1
 تأمين السياراتتندرج تحت  منتجات التامين التى

 اإلجمالي سيارات ضد الغير سيارات شامل نوع التامين
 57,892,395 11,991,936 45,900,459 االقساط المكتتبة
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 مة القرارات الها 3 -1
 .م10/01/1038م، والتي تم إعتمادها بتاريخ 13/31/1037لعام المالي المنتهي إعتماد القوائم المالية السنوية الخاصة با -

 م.13/31/1037إعتماد التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في  -

 م.1031م والربع األول من العام 1038ن العام تعيين مراجعي حسابات الشركة الخارجيين، لمراجعة أعمال الشركة ع -

 التوقيع على إتفاقية اإلندماج المقترح بين الشركة وشركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني. -

 .م1031/م1038إعتماد إستراتيجية إعادة التأمين لعام  -

 م.1031م/1038لعام  الموافقة على تقرير تحليل اآلثار المالية إلتفاقيات إعادة التأمين -

 الموافقة على مذكرة التفاهم األولية فيما يخص مشروع اإلندماج. -

 لجنة أمن المعلومات. والتعديل على هيكلةأمن المعلومات،  لجنةعمل إعتماد ميثاق  -

 الغير وضد شاملال سياراتتأمين ال– اإللكتروني البيع لمشروع تأمينية منتجات إضافة على الموافقة -

 م.1031ة والهدف البيعي المستهدف عن العام إعتماد الميزانية التقديري -

 (1011-1031فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة بدورته القادمة ) -

سياسات وإجراءات التأمين  –الشركة بعد التحديث ومنها )سياسات األمن السيبراني إعتماد بعض السياسات واإلجراءات الخاصة ب -
 سياسات -سياسة مكافحة اإلحتيال  –سياسات وإجراءات إعادة التأمين  –ت سياسات وإجراءات تعويضات السيارا –الطبي 

 الصغيرة والمنشآت األفراد مبيعات إدارة وإجراءات سياسات - الطبي التأمين تعويضات وإجراءات سياسات - األعمال استمرارية
 (.الشركة موظفي لجميع يفيالوظ التعاقب وإجراءات سياسات - بالعمالء العناية وإجراءات سياسات - والمتوسطة

 

 األنشطة التشغيليةأهم التطورات في  1-1
 إعادة تأهيل الشركة لدى األمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثالث سنوات -
 تجديد التأهيل السنوي لدى األمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني. -
 مليون ريال 31.831بقيمة  م1038تحقيق ربح عن العام  -
 .م1037عن العام السابق  م1038تحسن هامش المالءة المالية للعام  -
 م.1037م مقارنة بالعام السابق 1038زيادة دخل اإلستثمار للعام  -
 تسعير منتجات الشركة بما يتوافق مع رؤية الخبير اإلكتوارى وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي. -
 ارات داخل الشركة بما يتوافق مع متطلبات الشركة.إعادة هيكلة بعض اإلد -
 تطوير إدارة نظم المعلومات واألنظمة اإللكترونية ذات الصلة بما يتوافق مع متطلبات العمل. -
 إعادة التأمين.شركات أفضل عدد من  ( وكذلك معAAشركة ميونخ ري )الرائد( ذات التصنيف ) إتفاقيات إعادة تأمين مع تجديد -
 تطبيق السياسة اإلئتمانية الخاصة بالشركة والتقيد بها.يد على التأك -
 

 

  القرارات الهامة واألنشطة التشغيلية والتوقعات المستقبلية والمخاطر -1

 

 



 

 

5 | P a g e                                                               م     8103ديسمبر 13ين التعاوني عن السنة المالية المنتهية في تقرير مجلس إدارة الشركة األهلية للتأم
    

 وتوقعاتها المستقبليةاستراتيجية الشركة  1-1

 : لى تحقيق األهداف اآلتيةإ م1031خالل العام المالي  تهدف الشركة
 تحسين هامش المالءة المالية للشركة. -3

 األخرى التي توفر الوقت والجهد على العمالء. اإلرتقاء بخدمات البيع اإللكتروني والخدمات اإللكترونية -1

المحافظة على نسب النمو في المحافظ اإلستثمارية من خالل تطبيق السياسة اإلستثمارية من حيث توزيع هذه اإلستثمارات لتحقيق  -1
 أعلى عائد ممكن مع المحافظة على تقليل المخاطر إلى أدنى مستوى.

 رفع الكفاءة اإلنتاجية للشركة. -0

محافظ بعض المنتجات التأمينية التي تتميز بها الشركة لتحقيق أعلى ربحية ممكنة مع الحفاظ على تنوع محفظة الشركة  تنمية -1
 التأمينية. 

 خالل العمل على تحسين وتطوير العالقات مع وسطاء التأمين. التأمين منزيادة إنتاجية إدارة مبيعات وسطاء  -0

 زيادة إنتاجية إدارة مبيعات األفراد. -7

 .الجغرافي االنتشارتحقيق  الشركة فيطبقاً لرؤية جديدة فتح نقاط البيع الحالية و  توزيع نقاطعادة إ -8

 .دعم سياسة إرضاء العميل وتطوير إدارة خدمة العمالء -1

ية والالزم لهم، وتوظيف عدد من الكوادر الوطناإلستمرار في تأهيل ورفع كفاءة موظفي الشركة من خالل توفير التدريب المناسب  -30
 الجيدة.

 

 المخاطر التي تواجه الشركة  1-0
 المخاطر محكومية

 التنظيمــي الهيكــل تســتخدم التــي المقــررة الرقابيــة والوســائل واإلجــراءات السياســات مــن مجموعــة فــي بالشــركة الخاصــة المخــاطر محكوميــة تتمثــل
 .اإلستراتيجية األهداف لتحقيق الحالي

 من والمعتمدة المخاطر وقبول بإدارة المتعلقة اإلستراتيجية الخطة مع تتوافق والتي والمعروفة بها مرغوبال المخاطر قبول في الشركة فلسفة تتركز
 .التشغيلية والمخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر اإلئتمان، لمخاطر الشركة تتعرض .اإلدارة مجلس

 

 المخاطر إدارة هيكل

 .المخاطر ومراقبة ومتابعة لتحديد الشركة داخل محكم تنظيمي هيكل تأسيس تم

 
 

  اإلدارة مجلس

 األهداف لتحقيق والسياسات اإلستراتيجيات وإعتماد التوجيه بتقديم يقوم حيث المخاطر حوكمة عن المسؤولة العليا الجهة هو اإلدارة مجلس إن
 .للشركة المحددة
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 العليا اإلدارة   

 قبــول بشــأن الشــركة قبــل مــن مســبقاً  محــددة سياســة ضــمن اإلســتراتيجية األهــداف حقيــقت أجــل مــن اليوميــة العمليــات عــن مســلولة العليــا اإلدارة
 .المخاطر

 

  المخاطر وإدارة المخاطر لجنة

 بهذه اإللتزام ومن اإلجراءات كفاية من بالتأكد تقوم والتي الداخلية المراجعة إدارة قبل من سنوياً  الشركة داخل المخاطر إدارة عمليات تدقيق يتم
 لجنـة إلى مباشرة والتوصيات بالنتائج تقرير وتقديم العليا، اإلدارة مع التقويم عمليات كافة نتائج ببحث الداخلية المراجعة إدارة تقوم. اتاإلجراء

 المراجعة.

 : منها للتقليل اإلدارة قبل من المتبعة والطرق الشركة تواجهها التي بالمخاطر ملخصاً  يلي فيما

  التأمين مخاطر(    أ

ــ ــادة المطالبــات الفعليــة المســتحقة إلــى الجهــات المتعاقــد معهــا بشــأن األحــداث المــؤمن عليهــا عــن القيمــة الدفتريــة وتمث ل المخــاطر المتعلقــة بزي
التـي  إللتزامات التأمين. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبـات أو أن مبـالا المطالبـات والمزايـا الفعليـة المدفوعـة أو التطـورات الالحقـة

ركـز رأ على المطالبات طويلة األجل تختلف عما كان متوقعًا. تتمثل أهداف الشـركة فـي ضـمان تـوفر المـوارد الكافيـة لتغطيـة هـذه اإللتزامـات. تتتط
 مخاطر التأمين الناجمة عن عقود التأمين بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.

 

 المطالبات تطور

ات مناسبة فيما يتعلق بأعمال التأمين تحسباً للمطالبات المستقبلية. كلما تطورت المطالبات لتصبح التكلفة تهدف الشركة إلى اإلحتفاظ باحتياطي
حادث الحالية النهائية مؤكدة، يتم إطفاء تلك االحتياطيات المتعلقة بها. تقوم الشركة بنقل االحتياطيات المطفأة إلى االحتياطيات المتعلقة بسنة ال

 مطالبات غير مكتمل ويشتمل على شكوك جوهرية متعلقة بالتكلفة النهائية لتلك المطالبات.عندما يكون تطور ال
نهـا فـي يبين الجدول المطالبات المتكبدة المتراكمـة والتـي تشـمل كـاًل مـن المطالبـات المتكبـدة المتراكمـة والمبلـا عنهـا والمطالبـات الغيـر مبلـا ع

 .المدفوعات المتراكمة حتى تاريخهتاريخ كل قائمة مركز مالي، باإلضافة إلى كل 
 
 
 

      أساس إجمالي – 2018ديسمبر  13

 سنة الحادث
2014 
 المجموع 2018 2017 2016 2015 وما قبلها

       ألقرب ألف ريال سعودي

        للمطالبات:التكلفة النهائية المقدرة 

 1,164,515 118,814 104,777 150,933 174,828 615,162 في نهاية سنة الحادث

 1,087,159 -- 101,881 144,272 163,811 677,194 بعد سنة 

 1,008,720 -- -- 142,390 166,680 699,649 بعد سنتين

 894,159 -- -- -- 179,560 714,598 بعد ثالث سنوات

 698,444 -- -- -- -- 698,444 بعد أربع سنوات 

 ————— ————— ————— ———— ———— ———— 

 1,241,090 118,814 101,881 142,390 179,560 698,444 لحالية للمطالبات المتراكمة التكلفة ا

 1,145,290 78,815 87,405 119,287 157,879 701,904 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

 ——————  —————— —————— —————— ————— ——————  

المطلوبات المعترف بها في قائمة المركز 
 95,800 40,000 14,476 23,103 21,681 3,460- المالي

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
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      أساس إجمالي – 2017ديسمبر  13

 سنة الحادث
2013 
 المجموع 2017 2016 2015 2014 وما قبلها

       ألقرب ألف ريال سعودي

        للمطالبات:التكلفة النهائية المقدرة 

 1,047,181 104,779 152,412 174,828 166,461 448,701 في نهاية سنة الحادث

 985,277 -- 144,272 163,811 182,862 494,340 بعد سنة 

 866,329 -- -- 166,680 194,530 505,119 بعد سنتين

 714,598 -- -- -- 201,095 513,503 بعد ثالث سنوات

 514,259 -- -- -- -- 514,259 بعد أربع سنوات 

 ————— ————— ————— ———— ———— ———— 

 1,131,086 104,779 144,272 166,680 201,095 514,259 التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة 

 1,033,509 64,074 114,076 155,798 189,085 510,476 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

 ——————  —————— —————— —————— ————— ——————  

المطلوبات المعترف بها في قائمة المركز 
 97,577 40,705 30,197 10,882 12,010 3,783 المالي

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 
 

 

 المركبات

تقـوم  السـيارات.صـابات الجسـدية وتبـديل أو إصـالح بالنسبة للتأمين على المركبات، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقـة بالوفـاة واإل
سنة. وبشكل رئيسي، فإن معظم عقـود المركبـات تتعلـق  38الشركة بإصدار وثائق التأمين الشامل فقط إلى المالك / السائق الذي يزيد عمره عن 

 باألفراد. كما يوجد لدى الشركة إجراءات إدارة المخاطر تتعلق بمراقبة تكاليف المطالبات.
 

 الطبي التأمين

تم تصميم إستراتيجية التأمين الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخـاطر ومسـتوى المزايـا المـؤمن عليهـا. ويمكـن 
خذ بعين االعتبار تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية والقيام بالفحص الطبي قبل إجراء التأمين وذلك للتأكد بأن األسعار تأ

مطالبات. كما الظروف الصحية الحالية وتاريخ العائلة الطبي والمراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة ال
ر المتوقعة التي يمكن أن تـؤثر سـلباً تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على المتابعة الجادة والنشطة للمطالبات وذلك لتغطية المخاطر المستقبلية غي

 على الشركة. 
 

 

  األساسية االفتراضات

  إكتوارية أساليب باستخدام تقديرها تم والتي للشركة المقدرة النهائية الخسائر نسبة االلتزامات بتقدير المتعلقة األساسية االفتراضات تتمثل
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 الحساسية تحليل

 األخـرى االفتراضـات جميع إبقاء مع النهائية الخسائر نسبة مثل الرئيسية االفتراضات في المعقولة المحتملة التغيرات أثر يوضح أدناه التحليل إن
 :يلي كما التاريخ ذلك في المنتهية للسنة الدخل وصافي ديسمبر 13 في كما المطلوبات صافي على ثابتة

 
  8132ديسمبر  13

 التغير في االفتراضات
 األثر على صافي الدخل  صافي المطلوبات األثر على 

    ألقرب ألف ريال سعودي

 (515151)  515151  %10+  نسبة الخسارة النهائية
  - 10%  (515151)  515151 
  ══════════  ══════════  ══════════ 

 

   8132ديسمبر  13
االفتراضات التغير في  

 األثر على صافي الدخل  األثر على صافي المطلوبات 
    لف ريال سعوديألقرب أ

 (14,876)  575,41  %10+  نسبة الخسارة النهائية
  - 10%  (14,876)  14,876 
  ══════════  ══════════  ══════════ 

 

 التأمين إعادة مخاطر(  ب
 

ى لتقليل الخسـائر الماليـة المحتملـة خالل دورة أعمالها العادية، بإعادة التأمين لدى أطراف أخر  الشركة،على غرار شركات التأمين األخرى، تقوم 
ي قـد التي قد تنشأ عن مطالبات التأمين الضخمة. أن هذه الترتيبات تؤمن تنـوع أكبـر فـي األعمـال وتسـمح لـبدارة بمراقبـة الخسـائر المحتملـة التـ

تفاقيات إعادة تأمين، وعقـود إعـادة تـأمين تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية. يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب ا
 اختيارية، وإعادة تأمين فائض الخسارة.

 

تقـوم الشـركة بتقـويم الوضـع المـالي لشـركات إعـادة التـأمين،  التـأمين،لتقليل تعرضها لمخاطر الخسائر الضخمة الناشـلة عـن إفـالس شـركات إعـادة 
 ية ونشاطات وخصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.ومراقبة تركيز مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغراف

 

تبقــى الشــركة ملتزمــة تجــاه حملــة الوثــائق  لــذلك،إن إتفاقيــات إعــادة التــأمين المســندة ال تعفــي الشــركة مــن إلتزاماتهــا تجــاه حملــة الوثــائق. ونتيجــة 
 .بموجب إتفاقيات إعادة التأمين بالتزاماتهاتف به شركة إعادة التأمين  بحصتها من المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم

  

 العمالت مخاطر(  ج
 

تعتقـد إدارة الشــركة بوجـود مخـاطر متدنيــة  األجنبـي.تمثـل المخـاطر التـي تنشــأ عـن تذبـذب قيمــة أداة ماليـة مـا نتيجــة التغيـرات فـي أسـعار الصــرف 
 عار الصرف األجنبي حيث أن غالبية الموجودات والمطلوبات النقدية مربوطة بالريال السعودي.لوقوع خسائر جوهرية نتيجة للتقلبات في أس
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 اإلئتمان مخاطر(  د

ممـا يـؤدي إلـى تكبـد الطـرف اآلخـر لخسـارة ماليـة. بالنسـبة  مـا،تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طـرف مـا علـى الوفـاء بالتزاماتـه بشـأن أداة ماليـة 
تمثل مخـاطر االئتمـان القصـوى للشـركة القيمـة الدفتريـة المفصـح عنهـا فـي قائمـة المركـز  الشركة،ت المالية المقتناة من قبل لكافة فلات الموجودا

 المالي المرفقة.
   

 :الشركة لها تتعرض التي اإلئتمان مخاطر لتقليل الموضوعة واإلجراءآت بالسياسات بياناً  يلي فيما

 عادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. وتكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافةة العمةال  تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإ
إعةادة الذين تود التعامل معهة  للتحقةو والدراسةة مةن الناحيةة انئتمانيةة. إلةافة إلةى ذلةاق يةت  مراقبةة المبةالم المسةتحقة بموجة  عقةود التةأمين و 

 الشركة لمخاطر الديون المعدومة.التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض 

 .تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكال  والوسطا  وذلا بولع حدود إئتمان لكل وكيل ووسيطق ومراقبة الذم  المدينة القائمة 

 ن مجلس اندارة.تدار استثمارات وودائع الشركة من قبل المدير المسئول عن انستثمار طبقاً للسياسة انستثمارية المعتمدة م 

 عة فيما يتعلو بمخاطر انئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرىق تقوم الشركة بالتعامةل فقةط مةع بنةوا تجاريةة ذات مركةز مةالي قةوي وسةم
 إئتمانية جيدة.

 ال يوجد تركزات مخاطر إئتمان هامة داخل الشركة 
 

 تتعرض لها بنود قائمة المركز المالي:يبين الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي 

 7132ديسمبر  13  8132ديسمبر  13 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين ألقرب ألف ريال سعودي
 617195 087291  3882931 912824 نقدية وشبه نقدية  

 707111 --  892111 -- وديعة نظامية
 77116 --  82192 -- ديعة نظاميةعوائد إستثمار و 

 -- 67111  -- 12111 إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق
 307182 --  372321 -- إستثمارات متاحة للبيع

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة 
 -- --  -- -- الدخل 

أقساط تأمين وارصدة اعادة تأمين مدينةق 
 -- 617132  -- 142132 صافي

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
 -- 367162  -- 392174 التسوية

 67871 --  72992 -- مبالم مستحقة من جهة ذات عالقة
 -- 77162  -- -- ذم  مدينة أخرى

 3342327 3232128  3882133 442993 
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  السيولة مخاطر(  هـ

 متطلبات مراقبة يتم. المالية بالمطلوبات المتعلقة بالتعهدات للوفاء الالزمة األموال توفير يف الشركة تواجهها التي الصعوبات السيولة مخاطر تمثل
 . نشوئها عند إلتزامات بأية للوفاء الكافية األموال توفر من بالتأكد اإلدارة وتقوم شهريًا، السيولة

 

 اإلستحقاق تواريخ( و

ة الخاصــة بالشــركة وذلــك علــى اســاس اإللتزامــات التعاقديــة غيــر المخصــومة المتوقعــة يلخــص الجــدول التــالي تــواريخ اســتحقاق المطلوبــات الماليــ
تـم اسـتبعاد المتبقية. تحدد تواريخ اإلستحقاق بناءًا على التوقيت الزمني المقدر لصافي المدفوعات النقدية من مطلوبات التامين التـي تـم اثباتهـا. 

 ريخ إستحقاق ثابت:ليست إلتزامات تعاقدية. ان مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بدون تا أقساط التامين غير المكتسبة من التحليل حيث أنها

 8132ديسمبر  13 

 المجموع شهر 38أكثر من  شهر 38أقل من  ألقرب ألف ريال سعودي

    مطلوبات عمليات التامين

 12981 -- 12981 ذم  معيدي التأمين

 412244 -- 412244 مطالبات تحت التسوية

 132721 -- 132721 دائنون ومصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 3112244 -- 3112244 

    مطلوبات المساهمين

 332114 -- 332114 زكاة ولريبة دخل مستحقة

 

 8132ديسمبر  13 

 المجموع شهر 37أكثر من  شهر 37أقل من  ألقرب ألف ريال سعودي

    مطلوبات عمليات التامين

 37619 -- 37619 ي التأمينذم  معيد

 827622 -- 827622 مطالبات تحت التسوية

 017056 -- 017056 دائنون ومصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 3077691 -- 3077691 

    مطلوبات المساهمين

 97181 -- 97181 زكاة ولريبة دخل مستحقة
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 الخاصة العموالت أسعار مخاطر( ز

 ممـا العمـوالت أسـعار فـي التغيـرات عـن المخـاطر الناجمـة العمـوالت، أسـعار مخـاطر تمثـل  .العمـوالت أسـعار لمخـاطر اضـعةخ ودائع لدى الشركة

 فـي التغيـرات بمراقبـة وذلـك العمـوالت أسـعار مخـاطر مـن بالحـد تقـوم الشـركة  .ثابتة بعمولة المرتبطة الودائع على الكلي العائد تخفيض إلى يؤدي

  .بها الودائع المسجلة بالعمالت وذلك العموالت أسعار
 

 المال رأس إدارة مخاطر(  ح

تحدد متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك بهدف توفر السيولة الكافية في حالة إفالس الشـركة كمـا توضـع أهـداف 
 وزيادة الفائدة للمساهمين. أخرى من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة 

ت علـى تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بانتظام. يـتم إجـراء التسـويا
وللحفاظ على أو تعديل  مستويات رأس المال الحالية وذلك حسب التغيرات في الظروف السائدة في السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة.

 هيكل رأس المال، تقوم الشركة بتعديل مبلا توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو تقوم بإصدار أسهم. 
 

  النظامية بالمتطلبات المتعلقة المخاطر(  ط

لــب فقــط الحصــول علــى الموافقــات تخضــع عمليــات الشــركة لمتطلبــات األنظمــة المحليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. إن هــذه األنظمــة ال تتط
ومراقبــة النشــاطات فحســب، بــل وتفــرض بعــض القيــود مثــل كفايــة رأس المــال لتقليــل مخــاطر العجــز واإلفــالس مــن قبــل شــركات معيــدي التــامين 

 ولتمكينها من سداد التزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.
 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 العام المالى

 451,021,866 458,813,646 428,747,317 463,990,847 490,583,926 االصول

 328,160,372 345,547,750 324,355,490 342,853,733 309,378,512 الخصوم

 122,861,494 113,265,896 104,391,827 121,137,114 181,205,414 حقوق الملكية

 12,537,672 11,416,115 )16,745,287( )60,068,300( )56,219,647( )الدخل الشامل( نتائج االعمال
 

 

 

 خالل السنوات الخمس األخيرة أعمالها ونتائج الشركة وخصوم أصول -1
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 :إيضاح
 إقليمية وهي، وللشركة ثالثة مناطق أية فروع أو أعمال خارج المملكةوليس لديها  ل المملكة العربية السعودية فقط،تزاول الشركة نشاطها داخ 

والمنطقة الثالثة هي المنطقة الشرقية  والطائف،ربية وتضم فروع جدة والمدينة والمنطقة الغ والقصيم،المنطقة الوسطى وتضم فرعي الرياض 
 .ركةوتضم فرع الخبر، ونورد فيما يلي التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الش

 

 مبيعات المناطق 0-3

 مبيعات المناطقإجمالي  0-3-3

 النسبة االجمالى المناطق االقليمية

 %68.2 117,930,264 المنطقة الوسطى

 %15.6 27,018,650 المنطقة الغربية

 %16.2 28,032,108 المنطقة الشرقية

 %100 172,981,022 االجمالى
 

 

 

 للمناطق مين طبقاً أانواع الت 0-3-1
 االجمالى طبي تامينات عامة بحري حريق هندسى سيارات المناطق االقليمية

 117,930,264 59,490,748 6,709,875 101,235 3,697,768 4,774,627 01,156,011 ة الوسطىالمنطق

 27,018,650 17,697,442 5,434,642 0 614,104 195,837 1,076,625 المنطقة الغربية

 28,032,108 13,601,479 1,028,885 98,575 884,402 759,009 33,659,758 المنطقة الشرقية

 172,981,022 90,789,669 13,173,402 199,810 5,196,274 5,729,473 57,892,394 االجمالى

 

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة -0
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 مبيعات الفروع  0-1

   إجمالي مبيعات الفروع 0-1-3

 النسبة االجمالى الفرع

 %66 331,101,131 الرياض

 %2 1,180,113 القصيم

 %14 10,030,711 جدة

 %1 3,107,031 المدينة

 %1 3,010,878 الطائف

 %16 18,011,308 الخبر

 %100 02221832172 المجموع
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 مبيعات كل فرع حسب المنتجات التأمينية 0-1-1
 

 النسبة االجمالى الخبر الطائف المدينة جدة القصيم الرياض نوع التامين

 %26.5 45,900,458 9,871,359 15,024 100,274 2,548,439 60,776 33,304,586 سيارات شامل

 %6.9 11,991,936 1,788,399 13,506 3,066 396,316 87,039 9,703,610 سيارات ضد الغير

 %3.3 5,729,473 759,009 - 56,344 139,493 274,694 4,499,933 هندسى

 %3 5,196,274 884,402 - 137,279 476,825 462,818 3,234,950 حريق

 %0.1 199,810 98,575 - - - (6,101) 107,336 بحري

 %6.7 11,542,459 857,581 1,519,271 849,684 2,930,060 1,030,733 4,355,130 اخطاء مهنة

 %0.7 1,265,130 49,035 - 31,252 43,268 73,480 1,068,095 مسلولية مدنية

 %0.02 29,264 29,264 - - - - - عمال

 %0.01 18,735 - - - - - 18,735 اموال

 %0.03 53,395 16,825 - - - - 36,570 خيانة امانة

 %0.15 264,419 76,180 22,089 2,698 36,320 13,799 113,333 سفر

 %52.5 90,789,669 13,601,479 64,988 186,422 17,446,032 1,987,113 57,503,635 طبي

 %100 172,981,022 28,032,108 1,634,878 1,367,019 24,016,753 3,984,351 113,945,913 االجمالى

 
 

 م8103إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع منتجات التأمين حسب الفروع لعام  0-1

 نسبةال االجمالى الخبر الطائف المدينة جدة القصيم الرياض نوع التامين

 %27 31,237,238 6,188,215 - (12,975) 5,724,123 7,750 19,330,125 سيارات شامل

 %7 8,580,588 1,645,387 - - 1,635,581 (3,136) 5,302,756 سيارات ضد الغير

 %3 2,899,643 - - - - - 2,899,643 اتعاب نجم معاينات

 %0 47,122 - - - - - 47,122 هندسى

 %0.1 120,988 - - - 120,988 - - حريق

 %0.1 78,242 78,242 - - - - - بحري

 %4 4,572,123 325,000 - 394,470 2,064,303 483,350 1,305,000 اخطاء مهنة

 %0 - - - - - - - مسلولية مدنية

 % 0 - - - - - - - عمال

 %0 24,278 - - - - - 24,278 اموال

 %0 - - - - - - - خيانة امانة

 %0 8,891 - - - 858 - 8,033 سفر

 %59 67,277,913 10,079,110 48,158 138,144 12,928,042 1,472,511 42,611,948 طبي

 %100 114,847,026 18,315,954 48,158 519,639 22,473,895 1,960,475 71,528,905 االجمالى
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 وفقاً للبيان اآلتي 8103-31-13الفروقات الجوهرية فى النتائج التشغيلية عن العام المالى المنتهى فى 
 نسبة التغير % حجم التغير 1038العام المالى  1037العام المالى  يانالب

 %0- (10,237,606) 172,981,022 183,218,628 اجمالى االقساط المكتتبة

 %4 6,581,388 155,344,717 148,763,329 االقساط المكتسبة

 %4 6,013,549 157,351,109 151,337,560 مجموع االيرادات

 %31 (12,174,737) (114,847,026) (102,672,289) وعةالمطالبات المدف

 %5 (5,162,919) (108,617,072) (103,454,153) المطالبات المتكبدة

 %4 (6,415,458) (163,310,137) (154,735,759) مجموع التكاليف والمصاريف

 %67 1,185,167 2,960,393 1,775,226 فائض )عجز( عمليات التامين
 

زيادة األقساط المكتسبة وزيادة لى إام السابق لععمليات التأمين ل بربحمقارنة م 1038 العامخالل لعمليات التأمين  الربحدة زيايعود سبب 
 .مجموع اإليرادات مقارنة بالعام السابق

 

 

الواردة بالنظام األساسي للشركة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والقواعد للقواعد الواردة في سياسة الشركة في توزيع األرباح  تخضع
سياسة الشركة في توزيع للشركة ( من النظام األساسي 00-01-00) الموادللشركة، حيث تحدد  العامةوالذي تم إعتماده من قبل الجمعية 

 : كالتالي  األرباح بكل وضوح
 تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. .3
نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلا اإلحتياطي من األرباح الصافية لتكوين احتياطي  %10يجنب  .1

 المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة بناًء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ملوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي وتخصيصه لغرض أو  .1
 امة. أغراض معينة تقررها الجمعية الع

 من رأس المال المدفوع.  %1لمساهمين ال تقل عن ليوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى  .0
 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة.  .1
( الواردة أعاله وفق القواعد 0) يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة .0

 المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة.
من الفائض الصافي بحيث يتم  %30( أواًل من النظام األساسي والتي تنص على توزيع 00المادة ) ( من1هذا مع مراعاة الفقرة ) .7

 ى حسابات دخل المساهمين.إل %10توزيعه مباشرة للمؤمن لهم أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل 
 

، تطفئ خسائر رأس المال المتراكمة عن السنوات السابقة لمحيث أن الشركة  م1038ليس من المقرر توزيع أرباح عن نتائج العام المالي 
 .األرباح على المساهمينال توزيع وستعمل الشركة مستقباًل عند تحقيق أرباح إلى إتخاذ القرار المناسب حي

 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية -1

 

 

 

 

 سياسة الشركة في توزيع األرباح - 0
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، كما ال يوجد تنفيذيين عن رواتبهم او مكافآتهمترتيب او تنازل من قبل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار الال يوجد  -
 أي ترتيب أو تنازل تم من قبل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

 

 
 
 

 
 
 

مجلس اإلدارة وكبار مصلحة في فلة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء  ال توجد أي -
 ( من قواعد التسجيل واإلدراج.01التنفيذيين وأقربائهم( قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة )

 
 

 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة 1-3

 وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة

 ةعضو مجلس اإلدار  م
 نهاية العام بداية العام

 صافي التغير
 )سهم(

  نسبة التغير
 عدد األسهم

أدوات 
 عدد األسهم الدين

أدوات 
 الدين

3 
صاحب السمو الملكي األمير /محمد بن بندر 

 %0 0 0 3,000 0 3,000 بن عبد العزيز )رئيس مجلس اإلدارة(

1 
 %0 0 0 100 0 100 شركة كايد اإلنجاز

 %0 0 0 30 0 30 سعود آل نايف بن الله دعب/  األمير

1 
 %0 0 0 100 0 100 شركة عمر بن صالح بابكر

 %0 0 0 0 0 0 ويمثلها الشيخ/ عمر بن صالح بابكر

 %0 0 0 0 0 0 شركة المساق 0

 ترتيب أو تنازل عن رواتب أومكافآت أو حقوق في األرباح أي -7

 

 

 

 

 

ألي مصلحة في فلة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص قاموا بإبالغ  وصف -8
 الشركة بتلك الحقوق

 

 

 

 

 

في مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر  وصف مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب أعضاء -1
 .أو أدوات دين الشركة والتغييرات التى حدثت في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة أسهم
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 %0 0 0 100 0 100 األستاذ / محمد نجيب نصر

1 

شركة هيف بن محمدالقحطاني وشركاه 
 %0 0 0 100 0 100 للتجارة والمقاوالت

 %0 0 0 0 0 0 الشيخ / علي بن هيف القحطاني

 %0 0 0 1,003 0 1,003 الدكتور / ياسر بن محمد الحربي 0

 %0 0 0 100 0 100 األستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع 7

 %0 0 0 710 0 710 األستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني  8

1 

 %0 0 0 100,000 0 100,000 شركة مصر لتأمينات الحياة

 %0 0 0 0 0 0 األستاذ/ أحمد إسماعيل الهواري-3ويمثلها 

 %0 0 0 0 0 0 األستاذ/ مدحت أحمد عبد الغني – 1 

 %0 0 0 100 0 100 األستاذ/ بسام سالم درويش مصطفى 30
 

 كبار التنفيذيين  1-1

 سهم أو أدوات دين الشركةوصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أ

أو أدوات دين الشركة والتغييرات التى حدثت في تلك  في أسهمال يوجد مصالح ألي من كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر  -
 الرئيس التنفيذي وذلك وفقاً لآلتي: األخيرة بإستثناءالمصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية 

 ر التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركةوصف ألي مصلحة تعود لكبا

 المسمى الوظيفي المدير التنفيذي
صافي  نهاية العام بداية العام

 التغير
 )سهم(

 نسبة التغير
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 %0 0 0 100 0 100 الرئيس التنفيذي األستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع
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 :تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة –مهام مجلس اإلدارة  – س اإلدارةمجلتشكيل   30-3
خمسة أعضاء ( أعضاء مستقلين و 0) أربعةمنهم ( عضوًا 33يتألف مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمين التعاوني بدورته الحالية من أحد عشر )

م، ومن الجدير 31/00/1030تم إنتخابهم بالجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت بتاريخ ، ( تنفيذيين1( غير تنفيذيين وعضوين )1)
م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 01/00/1030( بدأت أعمالها بتاريخ الرابعةبالذكر أن دورة مجلس اإلدارة الحالية )الدورة 

 .م03/00/1031
نائباً  عمر بن صالح بابكر/ الشيخ/ محمد بن بندر بن عبد العزيز رئيساً لمجلس اإلدارة كما تم تعيين تم إنتخاب صاحب السمو الملكي األمير

 لرئيس مجلس اإلدارة.
 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 العضوية االسم تصنيف العضوية م

3 

 غير تنفيذي

 ارةرئيس مجلس اإلد آل سعود صاحب السمو الملكي األمير / محمد بن بندر بن عبد العزيز

 نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ / عمر بن صالح بن عبد العزيز بابكر 1

 عضو مجلس إدارة صاحب السمو األمير / عبد الله بن نايف آل سعود 1

 عضو مجلس إدارة األستاذ/ أحمد إسماعيل الهواري 0

 عضو مجلس إدارة األستاذ/ مدحت أحمد عبد الغني 1

0 

 مستقل

 عضو مجلس إدارة بن محمد بن عاتق الحربيالدكتور / ياسر 

 عضو مجلس إدارة الشيخ / علي بن هيف القحطاني 7

 عضو مجلس إدارة األستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني 8

 عضو مجلس إدارة األستاذ/ بسام سالم درويش مصطفى 1

30 
 تنفيذي

 عضو مجلس إدارة األستاذ / محمد نجيب نصر

 عضو مجلس إدارة بن إبراهيم الشايعاألستاذ / مشعل  33

 

 ويقوم مجلس إدارة الشركة بكافة المهام والواجبات المنوطة به، وتشمل واجبات مجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 .القيادة اإلستراتيجية للشركة ووضع األهداف وصياغة الخطط اإلستراتيجية 

 .ة والعمليات الرئيسيةاإلشراف على تنفيذ الخطط اإلستراتيجي 

 .فة مستمرةت الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصالموافقة على السياسات واإلجراءا 

 مجلس اإلدارة -30
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 .وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته  

 التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات المالية ومالئمة آلية اإلفصاح. 

 .لى اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركةاإلشراف ع 

 .ضمان حماية مصالح المؤمن لهم في جميع األوقات 

 اإلرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من اإللتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة في جميع األوقات. 

 

 براتهم:أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخ  30-1

، مجلس اإلدارة منيشترك أعضاء مجلس اإلدارة في رئاسة وعضوية اللجان المنبثقة ، و يتألف مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوا 
 -وفقاً لآلتي: ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهموعضويتهم باللجان أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وموضح أدناه 

 اإلسم م
العضوية بالمجلس 

 واللجان
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

3 
 األمير الملكي السمو صاحب

 العزيز عبد بن بندر بن محمد/ 
 سعود آل

رئيس مجلس 
رئيس  –اإلدارة 

 اللجنة التنفيذية

 شركة ورئيس مالك
 الدولية المساق

- 
األعمال  إدارة ماجستير

 السياسة بكالوريوس-
  الجغرافية

 شركات إدارة عام 31
 إدارة عام 11-التأمين 

 وتجارة أعمال

1 
الشيخ / عمر بن صالح بن 

 عبد العزيز بابكر
نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة
 مجموعة رئيس
 القابضة بابكر

 عبد صالح أبناء العام لشركة المدير
 لشركة العام المدير-بابكر  العزيز

المبيعات  مدير-للتموين  بابكر
 مشروع مدير-للتجارة  بابكر لمؤسسة

 الرياض مدينة لتطوير العليا في الهيلة

 هندسة بكالوريوس
 مدنية

 الشركات إدارة عام 18
 إدارة عام 31-التجارية 
 33-التجارية  المشاريع

 التأمين بمجال أعوام

1 
صاحب السمو األمير / عبد 

 الله بن نايف آل سعود

عضو مجلس 
رئيس  –اإلدارة 

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

حب ومدير صا
 المرافعات مكتب

 للمحاماة
 القانون في بكالوريوس -

 –المحاماة  بأعمال عام 37
 أعوام بمجال التأمين 33

 األستاذ/ محمد نجيب نصر 0

عضو مجلس 
عضو  –اإلدارة 

 –اللجنة التنفيذية 
عضو لجنة إدارة 

 المخاطر

المدير التنفيذي 
لشركة المساق 

المدير  –الدولية 
التنفيذي لشركة 
 بيالتوس العربية

السعودية  أنيت لشركة التنفيذي المدير
 شركةب للتسويق المدير نائب-
ECCالتسويق مدير-بأمريكا  العالمية 

 بأمريكا بابلك فيرتشيلدر شركةب

أعمال  إدارة ماجستير
 إدارة بكالوريوس-

 طيار شهادة-أعمال 
 طيران ومدرس مدني

 أعمال عام إدارة 17
 – وتأمين وإستيراد وتصدير
  عام في التسويق 31
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1 
األستاذ/ مشعل بن إبراهيم 

 الشايع

عضو مجلس 
عضو  –اإلدارة 

 –اللجنة التنفيذية 
عضو لجنة 

 اإلستثمار

الرئيس التنفيذي 
للشركة األهلية 
 للتأمين التعاوني

 للتأمين سالمة لشركة التنفيذي الرئيس
 الراجحي لشركة التوزيع قنوات رئيس-

 التنفيذي الرئيس نائب-للتأمين 
 األهلية الشركة والتسويق للمبيعات
 اإلدارة مدير-التعاوني  للتأمين

 مالذ لشركة الوسطى بالمنطقة اإلقليمية
 الرئيسية الحسابات مدير-للتأمين 
للتأمين  مالذ لشركة الوسطى بالمنطقة

 التعاونية في شركة فني مستشار-
 للتأمين

 في بكالوريوس
 والعلوم اإلقتصاد
 شهادة-اإلدارية 
 من التأمين أساسيات

 القانوني التأمين معهد
 بلندن

 شركات في عام اإلدارة 31
 أعوام األعمال 7-التأمين 
 التأمين لشركات الفنية

0 
الدكتور/ ياسر بن محمد 

 الحربي

عضو مجلس 
عضو  –اإلدارة 

لجنة الترشيحات 
عضو  –والمكافآت 

 لجنة اإلستثمار

 مجلس رئيس نائب
 رالأب لشركة اإلداره

 الدولية
 الدولية أبرال لشركة التنفيذي الرئيس

 الماجستير برنامج
 إدارة في والدكتوراة

 نظم األعمال
-المعلومات 

 علم بكالوريوس
 اللغويات

 شبكات بناء- عام 11
 مجالس وأعمال اإلتصاالت

 المساهمة الشركات إدارات
 الشركات وتأسيس

7 
األستاذ/ أحمد بن سليمان 

 المزيني

عضو مجلس 
رئيس  –اإلدارة 

 لجنة المراجعة

وإستشاري  مؤسس
 آند كواليتي- رئيس

 الجودة) تايم
( والوقت

  لبستشارات
الرئيس التنفيذي 

وعضو مجلس إدارة 
الشركة  –منتدب 

 السعودية لألسماك

 ُملكية لشركة التنفيذي الرئيس
 التنفيذي الرئيس نائب-لبستثمار 

 منافع شركة والمخاطر لبستراتيجية
 للمالية العام المدير نائب-بضة القا

 خدمات شركة المساندة والخدمات
 نائب-ساسكو  والمعدات السيارات

 والمساندة للمالية التنفيذي الرئيس
 الشريك-األرجان  مشاريع شركة
 اإلستشارات لقطاع التنفيذي والمدير
 الفريق شركة األعمال وتطوير المالية
 بنك المالية المحاسبة مدير-األول 

 المالية الشؤون عمليات مدير-بالد ال
-الوطني  والتراث للسياحة العامة لهيلة
 يونج آند إيرنست شركة محاسبين كبير

األعمال  إدارة ماجستير
 في بكالوريوس-

 الهيلة زمالة-المحاسبة 
 للمحاسبين السعودية
 معهد زمالة-القانونيين 

 الداخليين المراجعين
 معهد زمالة-األمريكي 

 اإلداريين المحاسبية
 األمريكي

 االستشارات-عام  38
 واإلقتصادية واإلدارية المالية

وإدارة األعمال  وتطوير
استثمارية  ومصرفية أصول

وعقارية  مالية واستثمارات
 المالية واالستشارات

الشركات  وتمويل والترتيب
 المراجعة والمحاسبة،
 المراجعة الداخلية،

 والزكاة المخاطر، الخارجية،
األعمال  تواستشارا

 والعمليات والمحاسبة
 البنكية

8 
الشيخ/ علي بن هيف 

 القحطاني
عضو مجلس 

 اإلدارة

 العام المشرف
-المالك  وممثل

 جدة فنادق
 هيلتون والمدينة
 الشرق وقصر

 هيف بشركة العام المدير مساعد
 المدير نائب-والمقاوالت  للتجارة

 والمقاوالت للتجارة هيف بشركة العام

 ارةإد ماجيستير
-الدولية  األعمال

 أداب بكالوريوس
 إجتماع

 
-التأمين  أعوام بقطاع 8

 الفندقة عام قطاع 38
 33-واإلستثمار  والسياحة
 المقاوالت قطاع أعوام

 الحرة واألعمال والتجارة
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1 
األستاذ/ بسام سالم درويش 

 مصطفى

عضو مجلس 
عضو  –اإلدارة 

لجنة الترشيحات 
عضو  –والمكافآت 

 مارلجنة اإلستث

 المالية اإلدارة مدير
 نسال مجموعة

 للتجارة

 المهنية الرقابة ومدير تدقيق مدير
 محاسبون أبوغزالة طالل لشركة
 في شركة إستشارات مدير-قانونيون 

-قانونيون  محاسبون المديهيم العتين
 للتراكتورات الزاهد بشركة مالي اشراف

 األعمال إدارة شهادة
 شهادة -القانونية 
 في لعلياا الدراسات
 -اإلدارية  المحاسبة

 مالي مستشار شهادة
 بكالوريوس -معتمد 

 شهادة -اإلقتصاد  في
 معتمد قانوني محاسب

 مجال في عام 13
 اإلستشارية الخدمات

 في عام 31 -والمالية 
 والرقابة التدقيق مجال

30 
األستاذ/ أحمد إسماعيل 

 الهواري

عضو مجلس 
عضو  –اإلدارة 

 لجنة إدارة المخاطر

البحوث  قطاع رئيس
والتأمين البنكي 

 مصر بشركة
 الحياة لتأمينات

 وإعادة اإلكتوارية الشلون قطاع رئيس
 -الحياة  لتأمينات مصر بشركة التأمين
 مصر بشركة الفني الدعم عام مدير

 إدارة مدير -الحياة  لتأمينات
 لتأمينات مصر بشركة الفنية الحسابات

 جماعيال التكافل إدارة مدير -الحياة 
 للتأمين المثني بشركة والصحي

 الشلون إدارة مدير -الكويت  التكافلي
 األهلية التأمين بشركة اإلكتوارية

 المصرية

 العليا الدراسات دبلوم
 -اإلحصاء  في

 علوم بكالوريوس
 رياضيات

 عام بمجال التأمين  10
 التأمين - الحياة تأمينات)

 الخبرة - التكافلي
 (اإلكتوارية

33 
اذ/ مدحت أحمد عبد األست

 الغني

عضو مجلس 
عضو  –اإلدارة 

 لجنة إدارة المخاطر

 الشؤون قطاع رئيس
 شركة - المالية
 لتأمينات مصر

 الحياة

 مصر شركة المالية الحسابات عام مدير
 عام مدير -الحياة  لتأمينات

 مصر شركة( ندب) المالية الحسابات
 إدارة مدير -الحياة  لتأمينات

 مصر شركة يةالختام الحسابات
 شركة أول محاسب -الحياة  لتأمينات

 إدارة مدير -الحياة  لتأمينات مصر
 بشركة( ندب) الحياة تأمينات حسابات

 ثان محاسب -الحياة  لتأمينات مصر
 قسم رئبس -للتأمين  مصر بشركة

 مصر بشركة الحياة تأمينات حسابات
 بإدارة ثالث محاسب -للتأمين 

 مصر شركةب الحياة تأمينات حسابات
 الحسابات عام مدير -للتأمين 

 لتأمينات مصر بشركة والموازنة الختامية
 الحياة

 العليا الدراسات دبلوم
 أخطار وإدارة تأمين في

والمسؤولية  األشخاص
 تجارة بكالوريوس-

 )محاسبة(

في المحاسبة  عام 17
 واإلدارة المالية
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 :وتواريخهامجلس اإلدارة جتماعات عدد إ  30-1
 

 لآلتي: م وفقاً 1038خالل العام المالي  ( إجتماعات0ة )أربعالشركة دارة س إعقد مجل 

 عدد األعضاء الحضور تاريخ االجتماع االجتماع
 أعضاء 1 م10/01/1038 االجتماع األول
 أعضاء 8 م30/01/1038 االجتماع الثاني
 أعضاء 30 م10/01/1038 االجتماع الثالث
 أعضاء 1 م30/31/1038 االجتماع الرابع

 

 

 :سجل حضور كل اجتماع 30-0
 

 مجلس اإلدارة
     

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 اإلجتماع الرابع اإلجتماع الثالث اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول
عدد 

 اإلجتماعات
التي حضرها 
العصو خالل 

العام 
 م1038

عدد اإلجتماعات 
 العضو التي حضرها

من تاريخ آخر 
إجتماع جمعية 

في منعقدة عامة 
13/01/1038 

 م30/31/1038 م10/01/1038 م30/01/1038 م10/01/1038

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن بندر 
 آل سعود بن عبد العزيز

X √ √ √ 3 1 

 X X √ X 1 3 بابكربن عبد العزيز صالح بن الشيخ/ عمر 
بن عبد الله آل  األمير/ عبد الله بن نايف

 سعود
√ X √ √ 3 1 

 1 4 √ √ √ √ حمد نجيب نصراألستاذ/ م
 1 4 √ √ √ √ األستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع
 1 4 √ √ √ √ األستاذ/ مدحت أحمد عبد الغني
 X √ 3 3 √ √ الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي
 1 4 √ √ √ √ األستاذ/ أحمد إسماعيل الهواري

 1 4 √ √ √ √ األستاذ/ بسام سالم درويش
 X √ X 2 3 √ قحطانيالشيخ/ علي بن هيف ال

 1 4 √ √ √ √ األستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني
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علمًا بمقترحات  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضاءه   30-1
 :المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

معلومات التي تُمكن المساهمين من ممارسة حقوقه  على على توفير جميع الممثلة في مجلس إدارتها حرصت الشركة  
أكمل وجهق بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقةق ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددةق كما حرصت 

 الشركة على التأكد من توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينه .

الجمعيات العامة ظات حول الشركة وأدائها من خالل عدة قنوات منها )وللمساهمين الحو في تقدي  المقترحات والملحو  
 (.الهاتف-انلكترونيالبريد  –البريدية  الخطابات-للمساهمين 

كما ولع مجلس اندارة سياسات وإجرا ات محددة يتبعها أصحاب المصالح المختلفين ومن بينه  المساهمين لإلبالغ  
 عن الممارسات المخالفة أو الشكاوى.

ومجلس اندارة يقوم بإبالغ جميع األعضا  خالل إجتماع مجلس اندارة بآية مقترحات مقدمة من المساهمين أو آية  
 .لمناقشتها وإتخاذ القرار المناس  حيالها ملحوظات بخصوص الشركة وآدائها

 

 :الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم آداءه وآداء لجانه وأعضاءه  30-0

لجنة الترشيحات والمكافآت من خالل عدة بنود يت   لتقيي  ألعضا  مجلس اندارة ولجانه وأعضا ه تت  من خاللعملية ا 
  -لآلتي: أخذها بعين انعتبار عند القيام بعملية التقيي  وفقاً 

 .الحرص على حضور جلسات مجلس اندارة واللجان 

 لداعمة لبنود جداول األعمال.تخصيص الوقت الكافي لإلطالع على المستندات المرفقة وا 

 .المشاركة الفعالة في مناقشة بنود جدول أعمال انجتماعات 

 .تحري الدقة في طل  المعلومات وطرح انستفسارات 

 .الحيادية في إتخاذ القرار 

 .البعد عن/ تجن  تضارب المصالح 

 .الحرص على تحقيو أعلى مصلحة للشركة 

 ت العالقة.انلتزام بقواعد الحوكمة والقوانين ذا 

حيث إطلع أعضا  لجنة الترشيحات والمكافآت على سجل حضور إجتماعات مجلس اندارة وكذلا سجل حضور إجتماعات  
وأكد رئيس اللجنة اللجان المنبثقة عن مجلس اندارة وأكدوا على إلتزام وحرص رئيس وأعضا  المجلس واللجان المنبثقة عنهق 

د التقيي  الوارد أعاله في السادة رئيس وأعضا  المجلس ورؤسا  وأعضا  اللجان المنبثقة عنه وحرصه  الشديد والسادة األعضا  على توفر جميع بنو 
على حضور جلسات المجلس واللجان والمشاركة الفعاله في مناقشة بنود جداول أعمال انجتماعاتق وتخصيص األعضا  الوقت الكافي 

نود جداول األعمالق وتحريه  الدقة في طل  المعلومات وطرح انستفساراتق وإلتزامه  الحيادية في لإلطالع على المستندات المرفقة والداعمة لب
إتخاذ القرار وبعده  التام عن تضارب المصالحق وحرصه  الشديد على تحقيو أعلى مصلحة للشركةق كما أكدوا على إلتزامه  التام بقواعد 

بأن رئيس مجلس اندارة وأعضا  مجلس اندارة واللجان المنبثقة عن المجلس يقومون بكل المهام الحوكمة والقوانين ذات العالقةق وت  انقرار 
 ومن الجدير بالذكر أنه ل  تت  انستعانه بجهة خارجية نجرا  عملية التقيي . والمسؤوليات المنوطة به .
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 التي خارجها أو المملكة داخل سواءً  القانوني شكلها انك أياً  الشركات وأسماءأدناه بيان بأعضاء مجلس اإلدارة  ينموضح بالجدول 
 .مديريها من أو والسابقة الحالية إداراتها مجلس في عضواً  اإلدارة مجلس عضو يكون

 

 الشركات الحاليةأواًل: 

 أسماء الشركات إسم عضو مجلس اإلدارة م
 العضوية

 الكيان القانوني المكان عضو مجلس إدارة / مدير() 

3 
لسمو الملكي األمير/ صاحب ا

محمد بن بندر بن عبد العزيز آل 
 سعود

شركة المساق  – الدولية المساق شركة
 شركة بيالتوس العربية –للخدمات المساندة 

 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة مالك ورئيس الشركة

1 
الشيخ/ عمر بن صالح بن عبد 

 العزيز بابكر

 قابضة شركة مملكةداخل ال مديراً  القابضة بابكر مجموعة
 مساهمة مقفلة داخل المملكة عضو مجلس إدارة الزراعي لبستثمار آسيا شرق شركة

 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة اإلنشائية للمقاوالت الهيكلية الشركة
 مساهمة مدرجة داخل المملكة عضو مجلس إدارة البالد بنك

 قابضة شركة داخل المملكة عضو مجلس إدارة الجاهزة للخرسانة بناء شركة
 مقفلة مساهمة خارج المملكة عضو مجلس إدارة الشامل البحرين اليمن مصرف

 مقفلة مساهمة خارج المملكة عضو مجلس إدارة والتعليمية الصحية للخدمات الموارد شركة
 محدودة مسؤولية ذات لكةخارج المم عضو مجلس إدارة والغاز للحديد العربية الشركة

1 
صاحب السمو األمير / عبد الله بن 

 نايف آل سعود
 مكتب خاص داخل المملكة مالك ورئيس المكتب للمحاماة المرافعات مكتب

 األستاذ/ محمد نجيب نصر 0
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة مديراً  الدولية المساق شركة

 ذات مسؤولية محدودة المملكةداخل  مديراً  شركة بيالتوس العربية
 مساهمة مدرجة داخل المملكة مديراً  األهلية للتأمين التعاوني األستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع 1
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة الدولية أبرال شركة الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي 0

 األستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني 7
( والوقت الجودة) تايم آند كواليتي بمكت

 مكتب فردي داخل المملكة مديراً  لبستشارات

 مساهمة مدرجة داخل المملكة عضو مجلس إدارةمديراً و  لألسماك السعودية الشركة

 الشيخ/ علي بن هيف القحطاني 8

 ت مسؤولية محدودةذا داخل المملكة مشرف عام وممثل المالك الشرق وقصر هيلتون والمدينة جدة فنادق
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة والمقاوالت للتجارة هيف شركة

 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة اإلسمنت إلنتاج السالم شركة
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة واإلستثمار للسياحة الطائف شركة

1 
األستاذ/ بسام سالم درويش 

 مصطفى
 فردية داخل المملكة مديراً  للتجارة نسال مجموعة

 مساهمة خارج المملكة مديراً  الحياة لتأمينات مصر شركة األستاذ/ أحمد إسماعيل الهواري 30
 مساهمة خارج المملكة مديراً  الحياة لتأمينات مصر شركة األستاذ/ مدحت أحمد عبد الغني 33

 

 في لشركة عضواً أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة ا -33
 .مديريها من أو والسابقة الحالية إدارتها مجالس
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 : الشركات السابقةثانياً 

 أسماء الشركات إسم عضو مجلس اإلدارة م

 العضوية
)عضو مجلس إدارة /  

 مدير(
 الكيان القانوني المكان

3 
صاحب السمو الملكي األمير/ 

محمد بن بندر بن عبد العزيز آل 
 سعود

- - - - 

1 
الشيخ/ عمر بن صالح بن عبد 

 العزيز بابكر
 مساهمة مدرجة المملكة خارج دارةعضو مجلس إ العقارية إشراق شركة

1 
صاحب السمو األمير / عبد الله بن 

 نايف آل سعود
- - - - 

 األستاذ/ محمد نجيب نصر 0
 مساهمة أمريكية خارج المملكة مديراً  العالمية ECC شركة
 مساهمة أمريكية خارج المملكة مديراً  بابلك فيرتشيلدر شركة

 ذات مسؤولية محدودة خل المملكةدا مديراً  السعودية أنيت شركة

 األستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع 1

 مدرجة مساهمة داخل المملكة مديراً  شركة سالمة للتأمين التعاوني
 مدرجة مساهمة داخل المملكة مديراً  شركة الراجحي للتأمين التعاوني
 رجةمد مساهمة داخل المملكة مديراً  الشركة األهلية للتأمين التعاوني

 مدرجة مساهمة داخل المملكة مديراً  شركة مالذ للتأمين التعاوني

 الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي 0
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة مديراً  الدولية أبرال شركة
 مدرجة مساهمة داخل المملكة عضو مجلس إدارة للتنمية الشرقية شركة
 مدرجة مساهمة داخل المملكة ارةعضو مجلس إد للتعمير الرياض شركة

 األستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني 7

 مقفلة مساهمة داخل المملكة مديراً  لبستثمار ُملكية شركة
 مقفلة مساهمة داخل المملكة مديراً  القابضة منافع شركة

 مدرجة مساهمة داخل المملكة مديراً  ساسكو - والمعدات السيارات خدمات شركة
 مقفلة مساهمة داخل المملكة مديراً  األرجان مشاريع شركة

 محدودة مسؤولية ذات داخل المملكة مديراً  األول الفريق شركة
 مدرجة مساهمة داخل المملكة مديراً  البالد بنك

 حكومية هيلة داخل المملكة مديراً  الوطني والتراث للسياحة العامة الهيلة
 تضامنية داخل المملكة مديراً  يونج آند إيرنست شركة

 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة مديراً  والمقاوالت للتجارة هيف شركة الشيخ/ علي بن هيف القحطاني 8

1 
األستاذ/ بسام سالم درويش 

 مصطفى

 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة مديراً  قانونيون محاسبون - المديهيم العتين شركة
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة مديراً  قانونيون محاسبون - أبوغزالة طالل شركة

 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة مديراً  للتراكتورات الزاهد شركة

 األستاذ/ أحمد إسماعيل الهواري 30
 مساهمة مقفلة خارج المملكة مديراً  الكويت التكافلي للتأمين المثني

 مساهمة خارج المملكة عضو مجلس إدارة (أكما) الطبية للمستلزمات العربية الشركة
 مساهمة خارج المملكة عضو مجلس إدارة (اركوستيل) المخصوص للصلب العربية الشركة األستاذ/ مدحت أحمد عبد الغني 33
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  ًلآلتي: اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمين التعاوني هي خمسة لجان تم تشكيلهم وفقا- 

لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة لتوسيع نطاق عمله في المجاالت المتخصصة وقد منحها  أربعةقام مجلس اإلدارة بتشكيل  
 الصالحيات الالزمة ألداء أعمالها ويقوم مجلس اإلدارة بمراقبة أداءها، وهي 

 لجنة اإلستثمار( -لجنة المخاطر   –لجنة الترشيحات والمكافآت  –)اللجنة التنفيذية 
للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وإنتخاب أعضائها وتحديد مهام اللجنة  وفقاً  (لجنة المراجعة)قامت الجمعية العامة بتشكيل  

 أعضائها.وضوابط عملها وكذلك تحديد مكافآت 
 

 أسماء أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم: 31-3
جميع  من الجدير بالذكر أن، و تلك اللجان وفقًا للضوابط المنظمة لتشكيل وعمل ن مجلس اإلدارةتم تشكيل خمسة لجان منبثقة ع 

من خارج المجلس، ( عضوين 1هم أعضاء من داخل مجلس اإلدارة، بخالف لجنة المراجعة يوجد عدد)الخمس أعضاء اللجان 
-30للجان من داخل مجلس اإلدارة نأمل الرجوع للبند )ولبطالع على المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء ا

 - ألعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة وفقاً لآلتي:(، وفيما يلي مؤهالت وخبرات والوظائف الحالية والسابقة 1
 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اللجانبالعضوية  اإلسم م

3 
 صالح محمد فهد/ األستاذ

 وازالف
 عضو لجنة المراجعة

 التنفيذي المدير
 وعضو المالك وممثل

 - اإلدارة مجلس
 غرناطة مركز

 لبستثمار

 والحسابات المشتريات عام مدير
 الموحد للشراء الوطنية الشركةب الرئيسية
  الطبية والمستلزمات واألجهزة لألدوية

 للضيافة رحالة شركةل التنفيذي الرئيس -
 السعودية الشركةب  التشغيل عام مدير -

 الشركةب التسويق مدير - للفنادق
 التطوير مدير - للفنادق السعودية

 - للفنادق السعودية الشركةب والتخطيط
 الصناعية التنمية صندوقب قروض مسؤول

 مستشفىب إجراءات محلل - السعودي
 محاسب - التخصصي فيصل الملك

 سابك شركةب

 إدارة ماجيستير
  -  األعمال
 علوم بكالوريوس

 الصناعية اإلدارة

 الممارسة - عام 11
 المحاسبة في والتدريب

 واإلدارية والمالية
 والتشغيل والمشتريات

 المجال وفي والصيانة
 والتحليل البنكي المالي

 وتأسيس وفي المالي
 االعمال

1 
 عبدالعزيز عصام/ األستاذ

 الصقير
 عضو لجنة المراجعة

مستشار المدير العام 
برنامج كفالة ل

الصغيرة  آتنشمال
 والمتوسطه 

 والدخل الزكاة هيلةب المخاطر ادارة مدير
- البالد بنكب المخاطر إدارة مدير-

 المالية الراجحيب المخاطرالتشغيلية مدير
 السوق هيلةب السوق مراقبة مسؤول-

 البنكب المراجعة إدارة مدير- المالية
 الفرنسي السعودي

  األعمال إدارة ماجستير
 في سبكالوريو   -

 اإلدارية العلوم
 (محاسبة)

 مجال في - عام 31
 المخاطر وإدارة المراجعة

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة -31
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 -وفيما يلي نستعرض اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وأعضائها ومهامها وإجتماعاتها وسجل الحضور لكل إجتماع من إجتماعات اللجان:
 

 لجنة المراجعة 31-1
 

 :تشكيل اللجنة 
 لجنة المراجعة

 تصنيف العضوية صفة العضوية لمراجعةلجنة اأعضاء 

 عضو مجلس إدارة مستقل رئيس اللجنة األستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني

من غير أعضاء مجلس اإلدارة -عضو مستقل  عضواً  الفوازبن محمد األستاذ/ فهد   

من غير أعضاء مجلس اإلدارة -عضو مستقل  عضواً  عصام بن عبد العزيز الصقيراألستاذ/   
 

 هام اللجنةم: 
( أعضاء وغالبيتهم من خارج مجلس اإلدارة، وتشرف اللجنة على إدارتي 1مكونة من عدد )والبتشكيل لجنة المراجعة قامت الجمعية العامة 

 المراجعة الداخلية والمراقبة النظامية بالشركة وتتلقى تقريرهما وتناقشها، ومن مهام اللجنة:
 .مراقبة أداء الشركة 

 يق السياسات واإلجراءات واألنظمة.زام الشركة بتطبالتأكد من إلت 

اإلطالع على التقارير المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المراقبة النظامية ومناقشتهم فيها، ورفع التوصيات بشأنها لمجلس  
 اإلدارة.

يين واإلدارة العليا للشركة قبل إصدارها والتوصية لمجلس دراسة القوائم المالية السنوية والربع سنوية األولية ومناقشة المراجعين الخارج 
 رة بشأنها.اإلدا

 إعادة تعيين المراجعين الخارجيين.التعامل مع المحاسبين القانونيين للشركة، والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة على تعيين أو  

 جراءات الرقابة الداخلية بالشركة.التأكد من فاعلية إ 

 . المنوطة بها خالل العام المالي المنصرم بأداء جميع هذه المهاموقد قامت اللجنة 
 

 :إجتماعات اللجنة 
 وفقاً لآلتي:م 8103( إجتماعات خالل العام المالي المنصرم 0) ستةعقدت لجنة المراجعة 

 لجنة المراجعة
      

 
 أعضاء لجنة المراجعة

عدد  اإلجتماع السادس اإلجتماع الخامس ماع الرابعاإلجت اإلجتماع الثالث اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول 
 م10/31/1038 م11/30/1038 م10/07/1038 م03/01/1038 م10/01/1038 م10/03/1038 اإلجتماعات

 6 √ √ √ √ √ √ األستاذ/ أحمد المزيني

 6 √ √ √ √ √ √ األستاذ/ فهد الفواز

 6 √ √ √ √ √ √ األستاذ/ عصام الصقير

 

 بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، وال توجد لجنة المراجعة يوجد تعارضجد آية توصيات صادرة عن ال تو   31-1-3
 .م13/31/1038رفض مجلس اإلدارة األخذ بها خالل العام المنتهي في  صادرة عن لجنة المراجعة توصيات               
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 اللجنة التنفيذية 31-1
 

 لجنةتشكيل ال: 
 اللجنة التنفيذية

 تصنيف العضوية صفة العضوية اللجنة التنفيذية أعضاء

غير تنفيذي -رئيس مجلس اإلدارة  رئيس اللجنة آل سعود صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز  

 عضو مجلس إدارة تنفيذي عضواً  األستاذ/ محمد نصر

 عضو مجلس إدارة تنفيذي عضواً  األستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع
 

 

 مهام اللجنة: 
 ( أعضاء ومن مهام اللجنة:1مكونة من ثالث )والجنة التنفيذية لقام مجلس اإلدارة بتشكيل ال

 دراسة تقرير الرئيس التنفيذي ومناقشته فيه، دراسة خطة العمل المقدمة من الرئيس التنفيذي ومناقشته فيها  -

 ت بشأنها لمجلس اإلدارة.دراسة أية مقترحات يقترحها الرئيس التنفيذي ورفع التوصيا -

 إعتماد الصالحيات المالية وصالحيات اإلكتتاب وأي تعديالت تطرأ عليهما ورفع توصية بشأنها لمجلس اإلدارة إلعتمادها. -

 دراسة تقرير الخبير اإلكتواري. -

 .دراسة الهيكل التنظيمي للشركة وإعتماده ورفع التوصية بشأنه لمجلس اإلدارة -

 كالت قد تواجه الشركة.ألية مشتقديم مقترحات وحلول  -
 العمل على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة. -

 معاونة الرئيس التنفيذي في إدارة الشركة في حدود السلطات المقررة لها. -

 وقد قامت اللجنة خالل العام المالي المنصرم بأداء جميع هذه المهام المنوطة بها. 
 

 :إجتماعات اللجنة 
 م وفقاً لآلتي:8103مالي المنصرم ( إجتماعات خالل العام ال0) ستةجنة التنفيذية عقدت الل

 اللجنة التنفيذية
       

 أعضاء اللجنة التنفيذية
عدد  اإلجتماع السادس اإلجتماع الخامس اإلجتماع الرابع اإلجتماع الثالث اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول 

 م30/31/1038 م00/33/1038 م10/01/1038 م30/01/1038 م11/01/1038 م13/03/1038 اإلجتماعات

صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن بندر بن عبد 
 آل سعود العزيز

√ √ √ √ √ √ 6 

 6 √ √ √ √ √ √ األستاذ/ محمد نصر

 6 √ √ √ √ √ √ األستاذ/ مشعل الشايع
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 لجنة الترشيحات والمكافآت 31-0
 

 تشكيل اللجنة: 
يحات والمكافآتلجنة الترش  

 تصنيف العضوية صفة العضوية لجنة الترشيحات والمكافآتأعضاء 

غير تنفيذي –إدارة مجلس عضو  رئيس اللجنة عبد الله بن نايف آل سعودسمو األمير/   

 عضو مجلس إدارة مستقل عضواً  الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي

دارة مستقلعضو مجلس إ عضواً  األستاذ/ بسام سالم درويش مصطفى  
 

 

 مهام اللجنة: 
 ( أعضاء ومن مهام اللجنة:1مكونة من ثالث )والقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 

 ية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.التوص -

المؤهالت المطلوبة المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات و  -
 صه من العضو ألعمال مجلس اإلدارة.في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصي اإلدارة، بمالعضوية مجلس 

 الجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح مع -

 من استقاللية األعضاء المستقلين. التأكد -

 عضوية مجلس اإلدارة بشركة أخرى. مصالح إذا كان العضو يشغل التأكد من عدم وجود أي تعارض -

 وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، واالستعانة بمعايير ترتبط باألداء في تحديد تلك المكافآت.  -

 وقد قامت اللجنة خالل العام المالي المنصرم بأداء جميع هذه المهام المنوطة بها. 
 تماعات اللجنة:إج 

 م وفقاً لآلتي:8103خالل العام المالي المنصرم  إجتماعات (1)ثالث  عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت

 لجنة الترشيحات والمكافآت
  

 
 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
 اإلجتماع األول 

 م30/01/1038

 اإلجتماع الثاني

 م00/33/1038

 الثالث االجتماع
 اإلجتماعات عدد م11/31/1038

 3 √ √ √ سمو األمير/ عبد الله بن نايف آل سعود

 3 √ √ √ الدكتور/ ياسر الحربي

 3 √ √ √ األستاذ/ بسام سالم درويش
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 المخاطرإدارة  لجنة 31-1

 

 :تشكيل اللجنة 
رالمخاطإدارة لجنة   

 تصنيف العضوية صفة العضوية المخاطرإدارة لجنة أعضاء 

تنفيذيغير عضو مجلس إدارة  رئيس اللجنة ريالهوا أحمد/ األستاذ  

 عضو مجلس إدارة تنفيذي عضواً  نصر محمد/ األستاذ

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي عضواً  الغني عبد مدحت/ األستاذ

 

 مهام اللجنة: 
 ( أعضاء ومن مهام اللجنة:1مكونة من ثالث )والقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة المخاطر 

 المخاطر باالستعراض الشامل إلطار عمل إدارة المخاطر واضعة في االعتبار استراتجيات عمل الشركة. إدارةتقوم لجنة  -
 إستراتيجية المخاطر وكشوف المخاطر التي يمكن قبولها. تحديد -
 دارة مخاطر الشركة السنوية.خطة إلوضع وتحديث  -
 نظام المخاطر بالشركة.  مخاطر فيما يتعلق بقدراتالدراسة التغييرات المقترحة من قبل إدارة  -
 مخاطر فيما يتعلق بسياسات إدارة المخاطر واإلجراءات بالشركة.الدراسة التغييرات المقترحة من قبل إدارة  -
 مخاطر.الالمخاطر عالية المستوى المعدة من قبل مدير إدارة  دراسة تقارير -

 المنوطة بها. وقد قامت اللجنة خالل العام المالي المنصرم بأداء جميع هذه المهام 
 

 :إجتماعات اللجنة 
 م وفقاً لآلتي:8103خالل العام المالي المنصرم إجتماعات ( 0)أربعة عقدت لجنة المخاطر 

 لجنة إدارة المخاطر
     

 أعضاء لجنة إدارة المخاطر
 اإلجتماع الرابع اإلجتماع الثالث اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول 

 عدد اإلجتماعات
 م31/31/1038 م31/01/1038 م31/01/1038 م11/01/1038

 4 √ √ √ √ األستاذ/ أحمد الهواري

 4 √ √ √ √ األستاذ/ محمد نصر

 4 √ √ √ √ األستاذ/ مدحت عبد الغني
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 لجنة االستثمار 31-0
 
 

 :تشكيل اللجنة 
 لجنة اإلستثمار

 تصنيف العضوية صفة العضوية لجنة اإلستثمارأعضاء 

 عضو مجلس إدارة مستقل رئيس اللجنة ربيالح ياسر/ الدكتور

 عضو مجلس إدارة تنفيذي عضواً  الشايع مشعل/ األستاذ

 عضو مجلس إدارة مستقل عضواً  درويش سالم بسام/ األستاذ
 

 :مهام اللجنة 

 ( أعضاء ومن مهام اللجنة:1) ثالثةقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة اإلستثمار مكونة من 
 ، وعرضها على مجلس اإلدارة لمراجعتها والموافقة عليها سنوياً قبل تنفيذها.اإلستثمارية، ومتابعة تنفيذها عداد وصياغة السياسةإ -
 تحديد أهداف اإلستثمار ووضع الخطط الالزمة والتي تشمل: -

  من عدم تعارضها مع السياسة واإلجراءت الداخلية  والتأكد المملكة،الصادرة المعمول بها في  للنظم واللوائحوالتأكد من مطابقتها  اإلستثمار،تطوير خطط وسياسة
 للشركة.

 .وضع أهداف وخطط متوسطة وطويلة األجل، وإعتمادها من مجلس اإلدارة 

 الترشيحات ولجنة التنفيذي الرئيس مع التعيين باإلشتراك ومتطلبات معايير ووضع أدائه وتقييم اإلستثمار مدير بتعيين التوصية -
 والمكافآت.

 بما يتضمن على سبيل المثال ال الحصر: أقصى(ربع سنة بحد  )كلدورية  اإلستثمار بصفةذ سياسة مراجعة تنفي -
وضع المعايير الفنية ألنشطة اإلستثمار   متابعة المخاطر العامة للسياسة اإلستثمارية.  متابعة المخاطر العامة للسياسة اإلستثمارية.  مراجعة أداء كل فلة من فلات األصول.

 .المعتمدة

 تقييم نتائج أعمال وأنشطة اإلستثمار. -
 دراسة التقارير والمالحظات التي يقدمها الخبير اإلكتواري للشركة وإدارة المخاطر وإدارة اإلستثمار والرئيس التنفيذي. -
 ر.اإلشتراك مع اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر بمراجعة اتفاقيات اإلسناد المزمع توقيعها مع شركات اإلستثما -
 اإلستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم. -

 ء جميع هذه المهام المنوطة بها. وقد قامت اللجنة خالل العام المالي المنصرم بأدا
 :إجتماعات اللجنة 

 م وفقاً لآلتي:8103م المالي المنصرم ( إجتماعات خالل العا0) ستةعقدت لجنة اإلستثمار 

 لجنة اإلستثمار
     

 
 

 أعضاء لجنة اإلستثمار
 السادس االجتماع اإلجتماع الخامس اإلجتماع الرابع اإلجتماع الثالث اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول 

 م03/33/1038
عدد 

 م11/07/1038 م11/00/1038 م31/01/1038 م30/01/1038 م30/03/1038 اإلجتماعات

 6 √ √ √ √ √ √ الدكتور/ ياسر الحربي

 6 √ √ √ √ √ √ األستاذ/ مشعل الشايع

 X X √ 4 √ √ √ األستاذ/ بسام سالم درويش
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ذوي الخبرة في مجال التأمين، ويحرص فريق العمل الكوادر بالشركة األهلية للتأمين التعاوني من مجموعة متميزة من  العلياتتألف اإلدارة  
 بما يضمن مصداقية الشركة في السوق السعودي.د على أعلى معايير إدارة األعمال، إدارة الشركة باإلعتما على

ووظائفهم الحالية  ومناصبهم ومؤهالتهم وخبراتهمبالشركة واإلدارة العليا أعضاء اإلدارة التنفيذية  31-3
 والسابقة:

 

 اإلسم م
بالشركة /  المنصب

 الوظيفة الحالية
 الخبرات المؤهالت لسابقةالوظائف ا

3 
األستاذ/ مشعل بن إبراهيم 

 الشايع
 الرئيس التنفيذي

 قنوات رئيس - للتأمين سالمة لشركة التنفيذي الرئيس
 التنفيذي الرئيس نائب -للتأمين  الراجحي لشركة التوزيع

 -التعاوني  للتأمين األهلية الشركة والتسويق للمبيعات
 مالذ لشركة الوسطى نطقةبالم اإلقليمية اإلدارة مدير

 الوسطى بالمنطقة الرئيسية الحسابات مدير -للتأمين 
 التعاونية في شركة فني مستشار -للتأمين  مالذ لشركة

 للتأمين

 والعلوم اإلقتصاد في بكالوريوس
 أساسيات شهادة -اإلدارية 

 القانوني التأمين معهد من التأمين
 بلندن

 في عام اإلدارة 31
 7 -التأمين  شركات

 الفنية أعوام األعمال
 التأمين لشركات

1 
األستاذ/ ناجي بن أحمد 

 المصطفى
المدير المالي 

 التنفيذي

مدير حسابات  –مراقب مالي بالشركة األهلية للتأمين 
رئيس حسابات بشركة  –بالشركة األهلية للتأمين التعاوني 

مساعد مراجع بشركة إيرنست  –عبر الخليج القابضة 
  آنديونج

يستير في المحاسبة ماج
في بكالوريوس   - والمراجعة

 المحاسبة

أعوام بالمحاسبة  30
 واإلدارة المالية

1 
األستاذ/ محمد مصطفى كامل 

 منصور
رئيس الشؤون الفنية 

 التنفيذي

       -مدير إعادة التأمين بالشركة األهلية للتأمين   
 العربية المجموعة)  الفنية للشلون العام المدير نائب

 مجموعة)  التأمين مدير - ( مصر للتأمين لمصريةا
 التكافل شركة)  التأمين إعادة مدير -  (مصر بهجت
 إعادة قسم رئيس - (جدة اإلسالمية التكافل وإعادة

 (مصر التأمين إلعادة المصرية الشركة)  التأمين

 تأمين شعبة تجارة بكالوريوس
في مجال  عام 17

 التأمين

 لحزيمياألستاذ/ عايد عيد ا 0
مدير الموارد 

البشرية والشؤون 
 تنفيذي2 اإلدارية

–مدير الموارد البشرية بالشركة األهلية للتأمين التعاوني 
المدير العام ومدير الموارد البشرية بشركة نائب 

(XERVON )–أخصائي موارد بشرية بشركة طيران ناس 

 –بكالوريوس إدارة أعمال 
 دبلومة الموارد البشرية

مجال  في سنوات 1
 الموارد البشرية

 واإلدارة العليا اإلدارة التنفيذية -31
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1 
األستاذ/ خالد بن عبد العزيز *

 الحوشان

مدير إدارة 
 المراجعة الداخلية

مسؤول اإللتزام والمراجعة في المؤسسة العامة 
 للتأمينات اإلجتماعية

 –ماجيستير إدارة أعمال 
دبلوم  –ماجيستير مالية تطبيقية 

 –عالى في التجارة الدولية 
 بكالوريوس في القانون

عام في مجال  37
 اإللتزام والمراجعة

 اإللتزامإدارة مدير  األستاذ/ تركي بن ناصر الموح 0

مدير  –مدير إدارة اإللتزام بشركة بداية للتمويل 
رئيس وحدة اإللتزام  –اإللتزام بشركة تمويل األولى 

 –ومكافحة غسل األموال في بنك البحرين الوطني 
مراقب باإلدارة  –مسؤول معلومات الشركات بتداول 

 العامة لمراقبة البنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي

 –دبلوم عالى مستشار قانوني 
 –بكالوريوس إدارة أعمال 

 دبلوم أعمال بنكية

عام في مجال  11
اإللتزام في البنوك 
وشركات التمويل 
 وشركات التأمين

 .م10/07/1038 كان آخر يوم عمل له بتاريخو كمدير إدارة المراجعة الداخلية،   األهلية للتأمينالشركة العمل ب *األستاذ/ خالد بن عبد العزيز الحوشان قد تقدم بإستقالته من
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية 30-3
س ادارة الشركة األهلية للتأمين التعاوني من التنفيذيين وغير التنفيذيين بشكل عام تتحدد التعويضات والمكافآت المدفوعة ألعضاء مجل

طر التي حددتها التعليمات الصادرة عن الجهات اإلشرافية، ويحكمها بشكل عام المبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات في وفق األوالمستقلين 
ركات الصادرة عن هيلة السوق المالية، وأحكام نظام الشركات والنظام عن مؤسسة النقد العربي السعودي والئحة حوكمة الش الصادرةالمملكة 

 األساسي للشركة األهلية ووثيقة حوكمتها.

مكافآت أعضا  مجلس اندارة عن عضويته  بمجلس  األهلية للتأمين التعاوني النظام األساسي للشركة ( من91تحدد المادة التاسعة عشرة ) 
 -وفقاً لآلتي: كما تحدد الحد األعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانهق  مونهاوالخدمات التي يقد إدارة الشركة

 مجلس وعضو رئيس بصفته يقدمها التي الخدمات مقابل سنوياً  ريال ألف أربعمائة(  ريال 044,444)  اندارة مجلس رئيس مكافأة " تكون
 إدارة مجلس عضو بصفته يقدمها التي الخدمات مقابل سنوياً  ريال ألف ثالثمائة(  ريال 044,444)  اندارة مجلس رئيس نائ  ومكافأة إدارةق
 مائتان(  ريال 004,444)  مبلم بها يقوم التي الخدمات مقابل اندارة مجلس أعضا  من عضو كل مكافأة وتكون اندارةق مجلس رئيس ونائ 

 من المنبثقة اللجان من لجنة أي في العضو مشاركة حالة يف انلافية للمكافآت شاملة غير. أقصى بحد سنوياً  سعودي ريال ألف وخمسون
 قررتها التي االحتياطيات خص  بعد الربح صافي باقي من( %94) تعادل نسبة توزيع يت  أن يجوز أرباح الشركة حققت حال وفي .اندارة مجلس
 الشركة مال رأس من( %0) عن يقل ال المساهمين على بحر  توزيع وبعد التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام ألحكام تطبيقاً  العامة الجمعية
 وفي .باطالً  يكون ذلا يخالف تقدير وكل العضوق يحضرها التي الجلسات عدد مع متناسباً  المكافأة هذه استحقاق يكون أن على المدفوعق

 ألف خمسمائة( ريال 044.444) مبلم عينية وأ مالية ومزايا مكافآت من اندارة مجلس عضو عليه يحصل ما مجموع يتجاوز ال األحوالق جميع
 مصاريف شاملة غير جلسةق كل عن ريال االف خمسة(  ريال 0444)  ولجانه المجلس جلسات حضور لبدل األعلى الحد يكون .سنوياً  ريال

وكبار  ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة مزايا -30
 التنفيذيين
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 اجتماعات حضور أجل من لونهايتحم التي الفعلية النفقات قيمة المجلس؛ رئيس فيه  بما المجلس أعضا  من عضو لكل يُدفع .وانقامة السفر
 ".وانعاشة وانقامة السفر مصروفات ذلا في بما اندارة مجلس من المنبثقة اللجان أو المجلس

 ندارة وكذلا بدالت حضور الجلسات.مكافآت أعضا  اللجان المنبثقة عن مجلس ا وتحدد الضوابط المنظمة لعمل اللجان 

على المكافآت التي يحصل عليها أعضا  مجلس اندارة في أعمال لس اندارة واللجان سياسة مكافآت وتعويضات أعضا  مج وتشتمل 
 -لآلتي: دارة وفقاً المجلس وأعمال اللجانق والتي يحصل عليها أعضا  اللجان من خارج مجلس ان

جميع اللجان المنبثقة من  جلسات( ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من 0,444على مبلم وقدره ) ورئيسها يحصل عضو مجلس االدارة" 
 جلسة( ريال سعودي نظير حضور كل 9,044ق فيما عدا ذلا يحصل عضو مجلس اندارة على مبلم وقدرة )التي هو عضو فيها مجلس اندارة

اللجان يتقالى كل عضو من أعضا  و  سوا  كان حضوره بصفة مباشرة او من خالل أي خواص التواصل عن بعد.من جلسات اللجنة التنفيذيةق 
 ."( ريال سعودي سنوياً 00,444وبدل لمشاركته في أعمال اللجان يبلم ) كمكافآةدارة الشركة مبلم مقطوع  إالمنبثقة عن مجلس 

 على المكافآت والتعويضات لإلدارة التنفيذية.وكذلا عقود العمل كما تشتمل سياسة الحوافز والترقيات بالشركة  

في عضوية مجلس  ستحقة ألعضا  مجلس االدارة واالعضا  من خارج المجلس نظير مشاركاته يت  احتساب التعويضات والمكافآت الم 
 اندارة أو اللجان المنبثقة من مجلس اندارة بصفة سنوية.

 للسياسة وفقاً  بالشركة عنه المنبثقة واللجان اندارة مجلس أعضا  بمكافآت اندارة لمجلس تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية 
 .المعتمدة

يصدر مجلس اندارة قرارًا بالموافقة على صرف مكافآت أعضا  اللجان المنبثقة عن مجلس اندارة بالشركة بنا ًا على توصية لجنة  
 الترشيحات والمكافآت.

للتصويت عليهق يعرض بند صرف مكافآة أعضا  مجلس اندارة نظير مشاركته  في عضوية مجلس اندارة لمن بنود الجمعية العامة للشركة  
 .عليها العامة الجمعية موافقة بعد المجلس إال وأعضا  لرئيس المقترحة والتعويضات من المكافآت أي يعتمد وال

 انعقاد قبل لجميع المساهمين متاحة لتكون المقترحة والتعويضات مكتوبة للمكافآت التفاصيل كل نشر من التأكد الشركة على ويج  

 .والتعويضات المكافآت تلا على فيها التصويت يت  التي العامة الجمعية

 
 

 العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها 30-1
 

جميع المكافآت والبدالت التي ت  صرفها ألعضا  مجلس اندارة وألعضا  اللجان المنبثقة عن مجلس اندارة واندارة التنفيذية والمنصوص  
ق وال توجد آية وكذلا عقود عمل اندارة التنفيذية صرفت وفقًا لما نصت عليه سياسة المكافآت الخاصة بالشركةعليها بالجداول أدناهق 

 إنحرافات جوهرية عن تلا السياسة.

ل نظير اآلدا  المتميز لإلستثمار خالومن الجدير بالذكر أنه ت  صرف مكافآة إستثنائية من مجلس اندارة للسادة أعضا  لجنة انستثمار  
 ريال( لكل عضو. 00,444بقيمة )م 0492العام 

ومن الجدير بالذكر أنه ل  يت  صرف مكافآة أعضا  مجلس اندارة نظير عضويته  بمجلس اندارة والمنصوص عليها بالنظام األساسي عن  
 م0492وليس من المقرر بعد صرف مكافآة أعضا  مجلس اندارة عن العام م 0490وكذلا عن العام ق م0492العام 
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 أعضاء مجلس اإلدارة 03-1
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             -        18,000       -   -     -    -     -     -        18,000       -             -    -       9,000       9,000    -صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن بندر بن عبدالعزيز

             -          3,000       -   -     -    -     -     -          3,000       -             -    -          -       3,000    -الشيخ/ عمر صالح بابكر

             -        18,000       -   -     -    -     -     -        18,000       -             -    -       9,000       9,000    -األمير/ عبداهلل بن نايف

       60,000        24,000       -   -     -     -    -     -     -        24,000       -             -    -     12,000     12,000    -األستاذ/ مدحت أحمد عبدالغني

       60,000        24,000       -   -     -     -    -     -     -        24,000       -             -     12,000     12,000    -األستاذ/ أحمد اسماعيل الهواري

      120,000        87,000       -   -     -     -    -     -     -        87,000       -             -    -     42,000     45,000-المجموع

             -        36,000       -   -     -     -    -     -     -        36,000       -             -    -     27,000       9,000    -الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي

             -        33,000       -   -     -     -    -     -     -        33,000       -             -    -     21,000     12,000    -األستاذ/ بسام سالم درويش

             -          6,000       -   -     -     -    -     -     -          6,000       -             -    -          -       6,000    -الشيخ/ علي بن هيف القحطاني

             -        30,000       -   -     -     -    -     -     -        30,000       -             -    -     18,000     12,000    -األستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني

             -      105,000       -   -     -     -    -     -     -      105,000       -             -    -     66,000     39,000-المجموع

             -      393,000       -   -     -     -    -     -     -      393,000       -      360,000    -     21,000     12,000    -األستاذ/ محمد نجيب نصر

             -        39,000   -     -        39,000       -    -     27,000     12,000    -األستاذ/ مشعل بن ابراهيم الشايع

             -      432,000       -   -     -     -    -     -     -      432,000       -      360,000    -     48,000     24,000-المجموع

ثانياً : األعضاء المستقلين

ثالثاً : األعضاء التنفيذيين

أوالً : األعضاء غير التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

االسم

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مكافأة 
نهاية 

الخدمة

 المجموع 
الكلي

بدل 
المصروفات

 
 

يذي للشركة تم من الجدير بالذكر أن األستاذ / مشعل بن إبراهيم الشايع  الرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس إدارة، وما تقاضاه مقابل عمله كرئيس تنف 
 0-30تضمينه في البند 

 

 

 التنفيذى الرئيس فيهم بما بالشركةة العليا واإلدار  التنفيذيين كبار من خمسة ومكافات ومزايا رواتب 03-0

 المالى والمدير
 

المبلاالبيان
                                                        2,389,000رواتب

                                                           805,450بدالت

                                                        2,178,600مكافآت

                                                           184,000مكافآة نهاية الخدمة

                                                        5,557,050المجموع

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين واإلدارة العليا
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارةومكافآت أعضاء مزايا  03-1
 

                      93,000                     18,000                          75,000األستاذ أحمد بن سليمان المزيني

                      93,000                     18,000                          75,000األستاذ فهد الفواز

                      93,000                     18,000                          75,000األستاذ عصام الصقير

                   279,000                    54,000                       225,000المجموع

                      84,000                       9,000                          75,000سمو األمير/ عبداهلل بن نايف آل سعود

                      84,000                       9,000                          75,000الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي

                      84,000                       9,000                          75,000األستاذ/ بسام سالم درويش

                    252,000                    27,000                       225,000المجموع

                      87,000                     12,000                          75,000األستاذ/ أحمد اسماعيل الهواري

                      87,000                     12,000                          75,000األستاذ/ محمد نجيب نصر

                      87,000                     12,000                          75,000األستاذ/ مدحت أحمد عبدالغني

                    261,000                    36,000                       225,000المجموع

                      93,000                     18,000                          75,000الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي

                      93,000                     18,000                          75,000األستاذ/ مشعل بن ابراهيم الشايع

                      87,000                     12,000                          75,000األستاذ/ بسام سالم درويش

                    273,000                    48,000                       225,000المجموع

                      84,000                       9,000                          75,000صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن بندر بن عبدالعزيز

                      84,000                       9,000                          75,000األستاذ/ محمد نجيب نصر

                      84,000                       9,000                          75,000األستاذ/ مشعل بن ابراهيم الشايع

                    252,000                    27,000                       225,000المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

أعضاء لجنة إدارة المخاطر

أعضاء لجنة االستثمار

أعضاء اللجنة التنفيذية

المجموعبدل حضور الجلساتالمكافآت الثابتة 

أعضاء لجنة المراجعة 

أعضاء لجنة المكافآت الترشيحات

االسم

 
 

 
 
 

 
 

 

رة والشركات التي لهم قامت الشركة بإجراء عدد من عقود التأمين مع أعضاء مجلس اإلدا )التأمين( في إطار عمل الشركة الطبيعي   31-3
( من نظام 73ومراعاة ما نصت عليه المادة )( من النظام األساسي للشركة 10، وقامت الشركة بمراعاة ما تنص عليه المادة )فيها مصلحة

التنظيمية  ( من الالئحة07( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة )01أحكام المادتين ) ، باإلضافة إلىالشركات
المستحق ، حيث أن إجراء عقود تأمين ألي من أعضاء المجلس يتم بدون أي معاملة تفضيلية ومع دفع كامل القسط ات سوق التأمينلسلوكي
عرض العقود التأمينية التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة خالل العام المالي المنتهي  تمومن الجدير بالذكر أنه  ،مقدماً 
، ولم تتم والترخيص بها لعام قادم للموافقة عليها م13/01/1038بتاريخ للشركة في إجتماعها  العاديةة العامة م على الجمعي13/31/1038

التأمين التي تمت بين عقود ونورد تفاصيل  ،م10/01/1031لمدة عام كامل تنتهي بتاريخ  عالموافقة عليها وتم إعطاء مهلة توفيق األوضا 
 :وفقاً لآلتي ذوي العالقةمن األطراف أحد  ر التنفيذيين بالشركة أوالشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبا

 

لعقود التي تكون الشركة طرفًا فيها وتوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها أو ا -31
 للرئيس التنفيذي أو المدير المالي
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 م1038-31-13مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين حتى أعضاء مين أعقود ت

 اسم العميل 
 صلحةم/ صاحب الاسم المالك  

 المباشرة
إسم العضو ممن له  المدة طبيعة العمل وشروط العمل الصفة

 مصلحة غير مباشرة
ي إجمال

 األقساط

إجمالي 
 التعويضات

شركة المساق للخدمات 
 المساندة

بن عبد  محمد بن بندر/سمو األمير
 العزيز

رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

  للوثيقةوفقاً  –وثائق تأمين سيارات 
 المعتمدة لدى الشركة ومؤسسة

 النقد العربي السعودي

عام 
 واحد

 
62,140 12,419 

  -شركة المساق المحدودة 
 كاميرا

بن عبد  محمد بن بندر/ألميرسمو ا
 العزيز

محمد نجيب نصر 
 )بصفته الرئيس

 التنفيذي(

21,889 28,644 

بن عبد  محمد بن بندر/سمو األمير المحدودة العربية بالتوس شركة
 15,661 165,020 العزيز

  شركة المساق المحدودة
بن عبد  محمد بن بندر/سمو األمير

 العزيز

لوثيقة فقاً لو  –وثيقة تأمين طبي 
الموحدة الصادرة من مجلس 

 الضمان الصحي التعاوني
103,425 101,579 

 محمد نجيب محمد نصر محمد نجيب محمد نصر
عضو 

مجلس 
 إدارة

 اً للوثيقةوفق –وثيقة تأمين سيارات 
 المعتمدة لدى الشركة ومؤسسة

 النقد العربي السعودي
- 48,642 7,044 

 165,347 401,116 اإلجمالي
 

 

  م1038مين اإلدارة التنفيذية أعقود ت 

 اسم العميل 
اسم  

 المالك
 إجمالي األقساط   طبيعة العمل وشروط العمل المسمى الوظيفي  

إجمالي  
 التعويضات 

وفقاً للوثيقة المعتمدة  –وثيقة تأمين سيارات   التنفيذيالشلون الفنية  رئيس نفسه محمد مصطفي كامل منصور
 سسة النقد العربي السعوديلدى الشركة ومؤ 

 2,080 - 

 - 1,080  اإلجمالي

، ومن %10تبلا حصة  والتي يملك فيها رئيس مجلس اإلدارةالمساندة  للخدمات المساقالتعاقد مع شركة تجديد قامت الشركة ب   31-1
( تبلا شهريةاألهلية بقيمة )الشركة  يماتها لمبانصيانة ومستلز شركة المساق لعدد من عمالة النظافة وال توفيروص الجدير بالذكر أن العقد بخص

عدم التجديد وفقًا ألحكام  تلقائيًا مالم يخطر أحد طرفيه الطرف اآلخر برغبته فيويجدد ة واحدة ن، علمًا بأن مدة العقد سريال (302800)
م للموافقة عليها والترخيص بها لعام 13/01/1038على الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها بتاريخ وقد قامت الشركة بعرضه ، العقد

 م10/01/1031قادم، ولم تتم الموافقة عليها وتم إعطاء مهلة توفيق األوضاع لمدة عام كامل تنتهي بتاريخ 

شركة ال المبرمة بين مع أي شخص ذي عالقة بأي منهما باستثناء عقود العمل اإلدارة أووأعضاء مجلس ال توجد عقود بين الشركة    31-1
 .البند امن هذ (1-31)( والتعاقد بالفقرة 3-31) رةقالففي إليها التأمين المشار  نصر وعقودمحمد  /الشايع واألستاذوكاًل من األستاذ/مشعل 

للشركة على تلك حال موافقة الجمعية العامة  قع استمراراها خالل العام القادمة للعقود التأمينية السابقة الذكر فإن الشركة تتو بالنسب   31-0
 .م اإلفصاح عنها في السنة القادمة، وال تستطيع الشركة حالياً تحديد ذلك نظراً لطبيعة العمل وحجم المبيعات التي سيتعمال والعقوداأل

 أي حاالت تحتمل وجود تعارض في المصالح وآلية معالجتها والتعامل معها   31-1

 م.13/31/1038لح خالل العام المنتهي بتاريخ ال توجد أي حاالت تحتمل وجود تعارض في المصا 
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 عدد اإلجتماعات وأعضاء مجلس اإلدارة الحضور 30-3
 

 م.13/31/1038ي خالل العام المالي المنتهي ف)إجتماعان إثنان(  مرتانإنعقدت الجمعية العامة لمساهمي الشركة األهلية للتأمين التعاوني 
 م، وكذلك أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.1038لعامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية الجدول أدناه يوضح تواريخ الجمعيات ا

 

 اإلجتماع  م
 نوع الجمعية العامة المنعقدة

 غير عادية( –)عادية 
 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحضور تاريخ اإلنعقاد

 م11/00/1038 جمعية عامة عادية األول 3

 تاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايعاألس 

 األستاذ/ أحمد إسماعيل الهواري 

 األستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني 

 األستاذ/ بسام سالم درويش مصطفى 

 األستاذ/ مدحت أحمد عبد الغني 

 م13/01/1038 جمعية عامة عادية الثاني 1
 األستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع 

 األستاذ/ أحمد إسماعيل الهواري 

 اذ/ بسام سالم درويش مصطفىاألست 

 

 أسماء كبار المساهمين ونسبة التملك في أسهم الشركة. 30-1
من  أكثر أو خمسة بالملة على آخرين، باالشتراك مع بمفردهم أو مباشر، غير أو مباشر بشكل يسيطرون، االعتباريون الذين أو الطبيعيون المساهمين هم األشخاص كبار
 .الشركة مال رأس

 

 النسبة الملوية اإلجمالية م1038عدد األسهم في نهاية العام  وصف المصلحة   اإلسم م

 %12011  100,000 مباشرة بمفردها شركة مصر لتأمينات الحياة 1

 

 

 

 

 موجز عن المدفوعات واسبابها المسدد المبلا الجهة

 بي السعوديلمؤسسة النقد العر  الرسوم اإلشرافية 1,064,720 مؤسسة النقد العربى السعودى
 التأهيل لمجلس الضمان الصحي وتجديدالرسوم اإلشرافية  1,055,979 التعاوني مجلس الضمان الصحى

 مدفوعات زكوية وضريبية 694,008 مصلحة الزكاة والدخل
 التأمينات اإلجتماعية 2,482,094 مينات االجتماعيةتألالمؤسسة العامة ل

 ورسوم مكتب العمل كفالة ونقل اقامات وتجديد تكاليف تأشيرات 517,112 عملال مكتب ورسوم وجوازات تأشيرات تكاليف
 

 الجمعية العامة للمساهمين -30
 

 

 

 

 

 المدفوعات النظامية  -37
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 ارصدة الجهات النظامية مستحقة الدفع  
 

المبلا المستحق حتى  الجهة
 ولم يسدد م1038نهاية 

 موجز عن المدفوعات واسبابها

 ربي السعودي باإلضافة إلى فوائد الوديعة النظاميةلمؤسسة النقد الع الرسوم اإلشرافية 2,905,566 مؤسسة النقد العربى السعودى 
 م1038لمجلس الضمان الصحي عن الربع الرابع الرسوم اإلشرافية  203,494 مجلس الضمان الصحى 

 م1038مخصص الزكاة حتى  5,565,528 مصلحة الزكاة والدخل 
 

 

 

 

 1.010  خصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الشركة يبلا، بينما يوجد مارات تم إنشاؤها لمصلحة الموظفينستثمال توجد أية إ 
  ريال. مليون

 
 

 

 

 

 

 

 

 -باآلتي: م 13/31/1038ضمن إلتزامات الشركة اإلجتماعية قامت الشركة خالل العام المالي المنتهي في 

 .متدرب ضمن برنامج التدريب التعاوني 30تدريب عدد  -3

 .متدربين ضمن برنامج تمهير 30تدريب عدد  -1

 إعداد حملة للتبرع بالدم مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل وشارك عدد كبير من موظفي الشركة بحملة التبرع بالدم.تم  -1
 

 

 

 على سبيل المثال ال الحصر النظم واللوائح اآلتيةمنها ، و بشكل عام واللوائح المطبقة بالمملكة والنظم لتزمت الشركة بالقواعدإ: 

 نظام الشركات. 

 الشركات.الئحة حوكمة  

 الئحة حوكمة شركات التأمين. 

 .قواعد التسجيل واإلدراج 

 .ق الصادرة عن هيلة السوق الماليةالئحة سلوكيات السو  

 التنفيذية. التعاوني والئحتهنظام مراقبة شركات التأمين  

 االلتزامات واإلفصاحات واإلقرارات وفقاً لألنظمة واللوائح -10
 

 

 

 

 

 الجمعية العامة للمساهمين -30
 

 

 

 

 

 إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة االستثمارات أو اإلحتياطيات التي تم  -38
 

 

 

 

 
 المساهمات اإلجتماعية للشركة -31
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 .ة عن مؤسسة النقدر الالئحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين الصاد 

 .ة عن مؤسسة النقد العربي السعوديكات التأمين الصادر قواعد مكافحة غسل األموال لشر  

 .الصادرة عن مؤسسة النقد الئحة مكافحة االحتيال في شركات التأمين 

 .التنظيمية ألعمال إعادة التأمين الالئحة 

 .لوسطاء ووكالء التأمينالالئحة التنظيمية  

 .تأمينالالئحة التنظيمية لألعمال اإلكتوارية لشركات التأمين وإعادة ال 

 .الئحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو اعادة التأمين 

 .الئحة إدارة المخاطر 

 .مارالئحة اإلستث 

 .الئحة اإلسناد 

 .الئحة تكاليف اإلشراف والتفتيش  

 .الئحة أعمال التأمين اإللكترونية 

 .والئحته التنفيذيةنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة عن مجلس الضمان الصحي  

 .الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل قواعد الزكاة وضريبة الدخل 

 العمل.الصادر عن وزارة و  المعدل نظام العمل والعمال 

 

 االلتزام بالئحة الحوكمة 10-3

 ، وإذ تؤكدت الصادرة عن هيلة السوق الماليةما تضمنته الئحة حوكمة الشركاب اإللتزام حرصت الشركة على   10-3-3
 .المتضمنة بالئحة حوكمة الشركات اإللزامية الشركة إلتزامها بتطبيق كافة البنود                

حرصت الشركة على اإللتزام بما تضمنته الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي  
 ئح.السعودي، وكذلك الئحة الحوكمة الداخلية بالشركة وتؤكد الشركة إلتزامها بتطبيق تلك اللوا

 

 وجه، اهمين من ممارسة حقوقهم على أكملوقد حرصت الشركة على توفير جميع المعلومات التي تُمكن المس   10-3-1
 حرصت ، كمابحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة                

 .بما يضمن العدالة والمساواة بينهم المعلومات للمساهمين دون تمييز،ر على التأكد من توفي الشركة                
 

 

 اإلقرارات 10-1
 مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمين التعاوني باآلتي:يقر  

 دت بالشكل الصحيح.ع  أن سجالت الحسابات أُ  -3

 على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. الداخلية أعدأن نظام الرقابة  -1

 .اعلى مواصلة نشاطه الشركةر في قدرة أنه ال يوجد أي شك يذك -1

 ال توجد أي قروض على الشركة. -0
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 أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي حقوق خيار أوال توجد أي أدوات دين قابله للتحويل إلى أسهم  10-1
 ي مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية المنتهية ف أو حقوق مذكرات حق إكتتاب          
 م.13/31/8103          

 أو أوراق ماليةال توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم  10-0
 أصدرتها أو منحتها الشركة. أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أو حقوق خيارتعاقدية           

 

 ال توجد أي أدوات دين قابلة لبسترداد 10-1
 .ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لبسترداد         

 

 العقوبات النظامية 10-0

 م.13/31/1038رقابية خالل السنة المالية المنتهية في آية عقوبات من آية جهة الشركة األهلية للتأمين التعاوني  ال توجد على 

 

م خطاب مؤسسة 00/01/1038هـ الموافق 10/31/3011استلمت بتاريخ األهلية للتأمين التعاوني قد  ومن الجدير بالذكر أن الشركة 
الحظته المؤسسة من  هـ المتضمن انذارًا نهائيًا للشركة في شأن ما10/31/3011وتاريخ   41/15488النقد العربي السعودي رقم 

كما تضمن خطاب المؤسسة أنه يجب على الشركة القيام بتصحيح   لشركة،اضعف عمل إدارة المطالبات وعدم فعالية النظام التقني لدى 
، وقد قامت الشركة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تصحيح تلك ( يوم عمل10المخالفات الواردة في خطاب المؤسسة خالل )
 المالحظات خالل المدة الزمنية المحددة بالخطاب.

 
 واريخ تلك الطلبات وأسبابهاعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وت 10-7

 - وفقاً لآلتي: ( مرة30عشرة ) أربعةم بطلب سجل مساهمي الشركة 13/31/1038المالي المنتهي في خالل العام الشركة قامت 
 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 الداخلية إجراءات الشركة م10/03/1038 (3)

 الداخلية ءات الشركةراإج م31/01/1038 (1)

 الداخلية راءات الشركةإج م31/01/1038 (1)

 الداخلية راءات الشركةإج م31/01/1038 (0)

 الداخلية إجراءات الشركة م30/01/1038 (1)

 الداخلية إجراءات الشركة م38/01/1038 (0)

 التجهيز للجمعية العامة لمساهمي الشركة –إجراءات الشركة  م13/01/1038 (7)

 التجهيز للجمعية العامة لمساهمي الشركة –إجراءات الشركة  م10/01/1038 (8)



 

 

42 | P a g e                                                             م     8103ديسمبر 13ين التعاوني عن السنة المالية المنتهية في تقرير مجلس إدارة الشركة األهلية للتأم
      

 التجهيز للجمعية العامة لمساهمي الشركة –إجراءات الشركة  م11/00/1038 (9)

 إجراءات الجمعية العامة لمساهمي الشركة م11/00/1038 (10)

 إجراءات الجمعية العامة لمساهمي الشركة م13/01/1038 (11)

 إجراءات الشركة الداخلية م13/07/1038 (12)

 إجراءات الشركة الداخلية م31/01/1038 (13)

 إجراءات الشركة الداخلية م31/33/1038 (14)

 

 
 

 

 
نظامية واإللتزام الشركة األهلية للتامين التعاوني لديها ثالث إدارات مسؤولة عن الرقابة الداخلية وهم إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المراقبة ال

 .وإدارة المخاطر

تامة حيث ترتبط بشكل مباشر بلجنة المراجعة حيث أنه من مهام إدارة  وتتمتع باستقالليةالمراجعة الداخلية هي نشاط أساسي وحيوي ومستقل 
خطة المراجعة السنوية المعتمدة المراجعة الداخلية التأكد من مدى تطبيق السياسات واإلجراءات الداخلية وقد قامت بعمليات مراجعة وفقا ل

وقد شملت عمليات المراجعة كافة أنشطة الشركة سواء مالية أو إدراية أو تشغيلية للتحقق من مدي فعالية الرقابة  من قبل لجنة المراجعة.
 .الداخلية وترفع تقاريرها الدورية إلى لجنة المراجعة بنتائج التدقيق والفحص

إللتزام فهي مسؤولة عن التأكد من تطبيق الشركة للوائح واألنظمة المختلفة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية وإدارة المراقبة النظامية وا
وعلى األخص األنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي وهيلة السوق المالية ورفع تقارير دورية 

قش هذه التقارير وتضع التصورات الالزمة لعالج أية مالحظات واردة إليها سواء كانت مالحظات جوهرية أو غير للجنة المراجعة، والتي تنا
تزام ذلك، ثم ترفع توصياتها إلى مجلس اإلدارة إذا تطلب األمرذلك، إجمااًل فإن تقارير إدارة المراقبة النظامية تؤكد حرص الشركة على اإلل

 ا في المملكة.بالنظم واللوائح المعمول به

وتتلخص آلية عمل إدارة المخاطر في قياس المخاطر ووضع تقييم نسبي لمخاطر كل إدارة من إدارات الشركة فى حال وجود أية مخاطر قابلة 
 ثم رفع تقارير إلى لجنة إدارة المخاطر ومتابعة إتخاذ اإلجراءات التصحيحية. للتحقق لتفاديها ومن

تقارير بالمالحظات المهمة للجنة وقد  وتم رفعمن قبل لجنة المراجعة  المعتمدة م1038اخلية خطة المراجعة لعام وقد نفذت إدارة المراجعة الد
قابلة إلضافة  وهيالمراجعة الداخلية أنه ال توجد مالحظات جوهرية وأن إجراءات الرقابة الداخلية فعالة وذات كفاءة  عمل إدارةأظهرت نتائج 

 العمليات أو الجهات الرقابية أو السياسات واإلجراءات وما يستجد عليها.أى تعديالت وفق متطلبات 

راً قصوك هنا وال يوجدبكفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة،  اإلدارة القناعةيتوفر لدى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس 
لرقابية تعمل األنظمة كما أن المالية.اير رلتقااد اما له صلة بإعدوحاسبية لموالمالية األنظمة ا يتعلق بسالمةفيما  حإلفصايستدعي اجوهريًا 
 تقويمها.أو لتصحيحية لها اءات اإلجرل امة حيازلالابير التداخذ أقد تم ت لتوصيات والمالحظاان جميع ا كما وفعال وبشكل سليمبكفاءة 

 

 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة -13
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 بناءاً على توصية مجلس إدارة الشركة المبنية على توصية  م،11/00/1038والتي عقدت بتاريخ للشركة  العادية أقرت الجمعية العامة

محاسبون قانونيون )المحاسبون المتحالفون( وشركة العظم والسديري  وشريكهالبسام أحمد إبراهيم  شركة كاًل من  المراجعة تعيينلجنة 
 م1031م والربع األول لعام 1038محاسبون قانونيون وإستشاريون ألعمال المراجعة المالية لحسابات الشركة عن عام 

 

 م13/31/1038عن العام المالي المنتهي في  ال يتضمن تقرير مراجعي حسابات الشركة أية تحفظات على القوائم المالية السنوية. 
 

 

 

 

 أسس االعداد  11-3
للمحاسـبة عــن الزكـاة وضـريبة الــدخل والتـي تتطلـب تطبيــق  تـم إعـداد القــوائم الماليـة وفقـاً للمعــايير الدوليـة والمعدلـة بواســطة مؤسسـة النقـد العربــي السـعودي

 – 31فيمـا عـدا تطبيـق معيـار المحاسـبة الـدولي رقـم  (IASB)جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والصادرة عن مجلس معايير المحاسـبة الدوليـة 
، أصــدرت 1037والمتعلقــة بالمحاســبة عــن الزكــاة وضــريبة الــدخل. خــالل عــام  13 ضــريبة الــدخل وتفســيرات المعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــة رقــم

والتعـديالت الالحقـة مـن خــالل بعـض التوضـيحات المتعلقــة  1037ابريــل  33( بتـاريخ 183000070131مؤسسـة النقـد العربـي الســعودي تعمـيم رقـم )
لضريبة على أسـاس ربـع سـنوي وسـوف يـتم اإلعتـراف بهـا فـي قائمـة التغيـر فـي حقـوق بالمحاسبة عن الزكاة والضريبة، ستستمر الشركة في استحقاق الزكاة وا

 المساهمين في بند خسائر متراكمة.
 العملة الرئيسية للشركة. والذي يعتبرتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي 

 ديسمبر. 13تتبع الشركة السنة المنتهية في 
 

 أسس القياس  11-1
قيمتهــا العادلــة بقائمــة  واإلســتثمارات المدرجــةوفقــاً ألســاس االســتمرارية ولمبــدأ التكلفــة التاريخيــة بإســتثناء اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع  تعــد القــوائم الماليــة

ع ذلـك، فـإن ومـ الدخل حيث تقاس قيمتهما بالقيمة العادلة. لم يتم عـرض المعلومـات الماليـة األوليـة المـوجزة بإسـتخدام تصـنيف المتداولـة وغيـر المتداولـة.
حصـة معيـدي  –أقسـاط تـأمين وذمـم معيـدي التـأمين مـن األقسـاط غيـر المكتسـبة  –األرصدة التالية بشكل عام تصنف كمتداولـة: )النقديـة ومـا فـي حكمهـا 

مبـالا  –إسـتثمارات  –تكـاليف إكتتـاب مؤجلـة  –حصـة معيـدي التـأمين مـن المطالبـات المتكبـدة غيـر المبلـا عنهـا  –التامين مـن المطالبـات تحـت التسـوية 
 –ذمــم معيــدي التــأمين  –دائنــون ومصــاريف مســتحقة و مطلوبــات أخــرى  –مصــاريف مدفوعــة مقــدماً و موجــودات أخــرى  –مســتحقة مــن جهــة ذات عالقــة 

تيـاطي عجـز أقسـاط إح –مطالبـات متكبـدة غيـر المبلـا عنهـا  –مطالبـات تحـت التسـوية  –عموالت إعادة تأمين غيـر مكتسـبة  –أقساط تأمين غير مكتسبة 
مخصصـات أخـرى(، واألرصـدة التاليـة بشـكل عـام تصـنف   –زكاة وضـريبة دخـل مسـتحقة  –توزيعات الفائض المستحقة  –إحتياطيات فنية أخرى  –التأمين 

 هاية الخدمة(.مخصص مكافأة ن –عوائد إستثمار الوديعة النظامية  –وديعة نظامية  –ممتلكات ومعدات، صافي  –كغير متداولة: )ودائع ألجل 
بية لكـل مـن حسـابات تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي وفقاً للسيولة. طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسـ

صـاريف الخاصـة بكـل نشـاط فـي الـدفاتر عمليات التأمين وعمليات المساهمين ويتم عرض هذه المعلومات الماليـة وفقـا لـذلك. يـتم تسـجيل اإليـرادات والم
 .قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة المحاسبية الخاصة بذلك النشاط. ويتم توزيع اإليرادات والمصاريف األخرى المتعلقة بالعمليات المشتركة من

 مراجعي الحسابات الخارجيين  -11

 
 

 

 

 

 معايير المحاسبة  المتبعة  في إعداد القوائم  المالية -11 
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يــات المســاهمين والتــي تــم تقــديمها كمعلومــات ماليــة وقائمــة الــدخل وقائمــة الــدخل الشــامل والتــدفقات النقديــة لعمليــات التــأمين وعمل المــالي،قائمــة المركــز 
ــة الصــادرة مــن مؤسســة ا ــي الســعودي. تتطلــب اللــوائح التنفيذي ــة الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العرب ــال لمتطلبــات اللــوائح التنفيذي لنقــد العربــي إضــافية واالمتث

فــإن القــوائم  ذلــك،ات التــأمين وعمليــات المســاهمين. وبنــاًء علــى الســعودي الفصــل الواضــح بــين الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصــروفات لعمليــ
المركـز المــالي وقائمــة الـدخل والــدخل الشــامل والتـدفقات النقديــة المعــدة لعمليـات التــأمين وعمليــات المسـاهمين المشــار إليهــا أعــاله،  تشــمل قائمــةالماليـة 

 عمليات المعنية.ح أو الخسائر الشاملة للتعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألربا 
مين مـع تلـك الخاصـة عند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة مع االلتـزام بالمعـايير الدوليـة للتقـارير الماليـة، يـتم دمـج أرصـدة ومعـامالت عمليـات التـأ

غيـــر المحققـــة، إن وجـــدت بالكامـــل أثنـــاء الـــدمج. إن السياســـات بعمليـــات المســـاهمين. يـــتم حـــذف األرصـــدة المتداخلـــة والمعـــامالت واألربـــاح والخســـائر 
 المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

 

 العملة الرئيسية وعملة العرض 11-1
 ما لم يذكر خالف ذلك.سعودي . تم تقريب المبالا إلى أقرب ريال الرئيسية للشركة ذي يعتبر العملةتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وال

 

 ، والتعديالت على المعايير والتفسيرات المعايير الجديدة 11-0

ديسـمبر  13المنتهيـة فـي إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم الماليـة تتماشـى مـع تلـك المتبعـة فـي إعـداد القـوائم الماليـة السـنوية للسـنة 
ومـن  الماليـة،، بإستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة للمعايير الحالية والمـذكورة أدنـاه، حيـث إنـه لـيس لهـم أي تـأثير مـالي جـوهري علـى القـوائم 1037

 سابقة بما يتفق مع عرض الفترة الحالية:ال يوجد أي تأثير جوهري على الفترات المستقبلية، تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة ال المتوقع أن
 

 .1030يناير  3)االستثمارات العقارية( والمطبق من  00تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 وقياس المعامالت على اساس السهم(. )تصنيف1تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 )االيرادات من العقود مع العمالء(.31لمالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير ا -

 االفصاحات.–االدوات المالية  – 7تعديالت على المعيار الدولي العداد التقرير المالي رقم  -

 المالية  القوائم-30تعديالت على المعيار الدولي العداد التقرير المالي  -

 التابعة والمشاريع المشتركة."االستثمارات في الشركات  18المعيار المحاسبي الدولي رقم  -

 المعامالت بالعملة االجنبية والمقابل المادي المقدم. 11تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي  -

 
 صادرة ولكنها غير سارية المفعول معايير 11-0-3

لم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة، تعتزم  إضافة على المعايير أعاله، نوضح أدناه بيانًا بالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي
يير الدولية الخاصة الشركة إتباع هذه المعايير )في حالة إنطباقها على الشركة( عند سريان مفعولها، قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت على المعا

 كة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية.بالتقرير المالي التي تم نشرها ويتعين على الشر 

  األدوات المالية –( 1المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) 11-0-3-3      

ة (، بأن يؤثر في جزء مهم من األصول المالية الحالية والمصنفة كإستثمارات متاح1من المتوقع عند تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
ول المالية والمقيمة للبيع، بحيث يعاد تصنيفها بقيمتها العادلة في قائمة الدخل أو بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشاملة األخرى، بدالت اإلئتمان لألص

ائمة الدخل الشاملة األخرى، والتي بالقيمة المطفأة وسندات الدين سوف يتم تقيمهم بالقيمة العادلة بحيث يتم اإلعتراف بالتعديالت للقيمة العادلة ضمن ق
( "عقود 0ل رقم )من المتوقع أن تزيد طبقًا لمقدمة منهجية خسائر اإلئتمان المتوقعة، بناءًا على تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية المعد
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خسارة لخيار القيمة العادلة، تستمر الشركة في مراقبة التقدم التأمين" سوف يعاد تصنيف العديد من األصول لتصبح بالقيمة العادلة في قائمة الدخل أو ك
(، والذي يقدم إعفاء مؤقت لتطبيق المعيار الدولي 0لمجلس معايير المحاسبة الدولية بخصوص تعديل المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

مرتبط بالتأمين، تتوقع الشركة بأنه من المسموح لها إستخدام العفو المؤقت  ( للشركات التي يكون نشاطها األساسي9الخاص بالتقارير المالية رقم )
 م.1013يناير  3( لتاريخ الحق، ولكن ليس بعد 1وتأجيل تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 
 عقود التأمين –( 37المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) 11-0-3-1      

تصدرها المنشأة، وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها المنشأة وعقود  التي) التأمينبما في ذلك عقود إعادة  (جميع عقود التأمين تقريبا ً  ينطبق على
داد التقارير عقود تأمين، تم إصدار المعيار الدولي إلع اإلستثمار ذات ميزات اإلكتتاب اإلختيارية التي تصدرها، بشرط أن تقوم المنشاة أيضًا بإصدار

 م.1013يناير  3م وينطبق على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1037في مايو  37المالية رقم 
 

 اإليجار التمويلي   30المعيار التقرير المالي الدولي  11-0-3-1      

المتوقع ان ال يكون له تأثير  ومن 1031يناير  3التي تبدأ في أو بعد السنوية  يطبق للفتراتوالذي  –االيجار التمويلي  30معيار التقرير المالي الدولي 
 جوهري على القوائم المالية للشركة.

 

 

 
)الشركة السابقة( في  األهلية ش.م.ب.متعتزم الشركة إبرام اتفاقية لشراء محفظة التأمين وصافي الموجودات العائدة لعمليات شركة التأمين 

ووفقًا لذلك، تم تقديم دراسة مالية )التي تتضمن تقويم للعمليات( طبقًا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي  المملكة العربية السعودية.
. وقد صدرت نتيجة التقييم من قبل مؤسسة 1007السعودي من قبل مراجع حسابات مستقل الى مؤسسة النقد العربي السعودي خالل عام 

يوليو  13هـ )الموافق 3010رجب  18بموجب خطابها لشركة التأمين األهلية للتأمين التعاوني بتاريخ النقد العربي السعودي )المؤسسة( 
، وأن القيمة التي يمكن نقلها هي قيمة صافي قيمة لتقييم لن يكون هناك قيمة للشهرة( والذي نص على أنه وفقًا لمعايير برنامج ا1001

 الموجودات فقط. 
( حيث تم إطالع المساهمين على 1001أكتوبر  7هـ )الموافق 3010شوال  38جمعية العامة العادية بتاريخ قامت الشركة بعقد اجتماع ال

كما تمت الموافقة على تحويل محفظة التأمين وصافي الموجودات العائدة لعمليات شركة التأمين األهلية للتأمين   أعاله،نتيجة التقييم المذكورة 
العربية السعودية إلى الشركة، على أن يتم االتفاق حول ماهية الموجودات والمطلوبات التي سوف تنقل التعاوني )ش.م.ب.م( في المملكة 

وتعتزم الشركة نقل  األساس.ونقلها على هذا  1007بشكل محدد وتقدير قيمتها حسب معايير برنامج التقييم الصادر عن المؤسسة في مايو 
بعد إنهاء اإلجراءات النظامية. لم يتم اإلنتهاء بعد من اإلجراءات النظامية لتحويل  1001يناير  3الموجودات والمطلوبات بأثر رجعي كما في  

 المحفظة. 
 

العادية، حيث أقرت بالموافقة على عدم نقل  العامة( قامت الشركة بعقد إجتماع الجمعية 1038أبريل  11هـ الموافق )3011شعبان  1بتاريخ 
حرينية، لما له من تأثير سلبي على الوضع المالي للشركة. وتعمل الشركة على إنهـاء اإلجـراءات النظاميـة الالزمـة محفظة شركة التأمين األهلية الب

 لعدم نقل محفظة شركة التأمين األهلية البحرينية.

 

 اتفاقية شراء الموجودات وتحويل محفظة التأمين  -10
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 ابق. مليون ريال للعام الس 10.415 ربح قبل الزكاةمليون ريال، مقابل صافي  15.815الزكاة  الربح قبلبلا صافي  -3

 ريال للعام السابق.  0,01 للسهم بمقدار  ربحية ريال، مقابل 0,99السهم   ربحيةبلغت  -1

 101 فائض، مقابل الف ريال 100التشغيلية( عمليات التأمين مخصومًا منها عائد استثمارات حملة الوثائق )نتائج العمليات  فائضبلا  -1
 ريال  للعام السابق.  ألف

 بإنخفاضمليون ريال للعام السابق وذلك  183,2مليون ريال، مقابل  371( خالل العام GWPط التأمين المكتتبة )بلا إجمالي أقسا -0
مليون ريال للعام السابق وذلك  163,8مليون ريال، مقابل  31020العام  ( خاللNWP)المكتتبة وبلا صافي أقساط التأمين  ،%5.6قدره 

 .% 021 قدره بإنخفاض
 . %1قدره  بإرتفاعمليون ريال للعام السابق وذلك  103,5مليون ريال، مقابل  108,6طالبات المتكبدة خالل العام بلا صافي الم -1

قدره  بإرتفاعمليون ريال للعام السابق وذلك  1,5مليون ريال، مقابل  2,1أرباح استثمارات حمله الوثائق خالل العام  صافيبلا  -0
 بإرتفاع السابق ريال للعام مليون 721ربح ريال، مقابل  مليون 3127موال المساهمين خالل العام . وبلا صافي ربح استثمارات أ36.4%
 .%71قدره 
العام السابق الى االرتفاع في صافي األقساط المكتسبة وانخفاض تكاليف  بالربحصافي الربح خالل العام الحالي مقارنة ارتفاع يعود سبب  -7

 .في أرباح استثمارات أموال المساهمين واالنخفاض في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها اكتتاب وثائق التامين والزيادة
 
 

وفي نهاية تقريرنا يسرنا أن نعرض قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي، ندعوا الله أن نكون 
الع على القوائم المالية وتقرير مراجعي وفقنا في عرض موقف الشركة كما هو، وندعوا السادة المساهمين لبط

 .م1038ديسمبر 13الحسابات للسنة المالية المنتهية في 
 

  

 

 ،،، والله ولي التوفيق                                                     
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