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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

      
 الكرام      / المساهين السادة والسيدات

 عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، السالم

 
م، والمممي  يبمممين مداد الومممركة، وأتمممالر مأوممموتُا الرليسمممية، وياولمممة كممميل  ال ممموالم الماليمممة 2019بإسممممب وباسمممم معلممماد مةلمممر ا دارة، يسمممرأب من ملمممر بمممين  ميمممديكم الت ريمممر السمممأو  ل مممام 

 ما تم تح ي ه وأتولر لما هو مفلل فب السأوات ال ادمة بمويلة هللا. م. واكرين المولى عز وةل ل2019ديسمبر  31للسأة المالية المأتُية فب 
فمممة مأسممموبب الومممركة للمممدعم والةُمممود ومصمممالةن عمممن أنسمممب  وأيابمممةن عمممن معلممماد مةلمممر ا دارة الكمممرام، مت مممدم بالومممكر الةزيمممل لكمممم ولكمممل الةُمممات الر ابيمممة والحكوميمممة يات ال ال مممة وكا 

 أحو متميز.المستمرة فب تووير مداد الوركة على 
 
 
 
 
 

 وهللا ولي التوفيق،،،
 

 ثامر بن عبد هللا محمد بن ريس                                               
 رئيس مجلس اإلدارة                                               
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 مجلس اإلدارة واللجان المساندة
 :مجلس اإلدارة

 
 رئيس المجلس                                  د هللا بن ريرالمُأدر ثامر بن عب .1
 نائب رئيس المجلس                           وارق بن عبد هللا بن حسين الرميم        المُأدر .2
 عضوا                                     عبد ال ادر البكر  بن المُأدر محمد هاأب .3
 عضوا                                                                       اوغز  الحسام بن والل  األستاي .4
 عضوا                                     الدكتور عبد اللويف بن محمد آل الويخ .5
 عضوا                                                                ة أوف س ود الح باأب    األستاي .6
 عضوا                                                                         فوازمحمد الورعبب  االستاي .7
 والرئيس التنفيذي عضوا                                                           محمد الوريف  األستاي هوام بن .8

 
 :اللجنة التنفيذية

 رئيس اللجنة                                                         المُأدر ثامر بن عبد هللا بن رير .1
  اللجنة عضو                                               عبد ال ادر البكر بن المُأدر محمد هاأب  .2
او  بن والل األستاي حسام .3  عضو اللجنة                                                      الغز 
 عضو اللجنة                                                           األستاي هوام بن محمد الوريف  .4
  عضو اللجنة                                                   الدكتور عبد اللويف بن محمد آل الويخ .5

 
 :لجنة المراجعة

 
 رئيس اللجنة                                                   االستاي عبد هللا الحربب                    .1
 اللجنة عضو                            األستاي أبيل أصيف. .2
  عضو اللجنة                                                                    الدكتور م صوم باهلل      .3
 عضو اللجنة                                         االستاي عبد هللا الويبيلب .4

 
 :لجنة الترشيحات و المكافات 

 رئيس اللجنة                                                             ألستاي فوازمحمد الورعبب   ا .1
 عضو اللجنة                                                    الدكتور عبد اللويف بن محمد آل الويخ .2
 عضو اللجنة                                                                       أايف التميمب األستاي  .3
 عضو اللجنة                                  وارق بن عبد هللا الرميم                         المُأدر .4

 
 :االستثمارلجنة 

 رئيس اللجنة                                                   هللا بن ريرالمُأدر ثامر بن عبد  .1
 عضو اللجنة                                                          األستاي هوام بن محمد الوريف  .2
 عضو اللجنة                                                      الرميم  وارق بن عبد هللا  المُأدر .3
 عضو اللجنة                                                    االستاية أوف س ود الح باأب          .4

 
 

 لجنة ادارة المخاطر :
او   .1  رئيس اللجنة                                                          األستاي حسام بن والل الغز 
 عضو اللجنة                                                           لوريف األستاي هوام بن محمد ا .2
 عضو اللجنة            الدكتور يوسف باسودان                                                         .3
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 س اإلدارةــر مجلـتقري
 

 ة:ياألنشطة الرئيس أوال :
( 21/20095/ين الت اوأب )مسير( كوركة مساهمة عامة، بأعمال التأمين الت اوأب، بموةب التصمرية الصمادر عمن مةسسمة الأ مد ال ربمب السم ود  ر مم  )ت م نت وم وركة المةموعة المتحدة للتأم

 هـ. 14/05/1439م، وتم تةديد التصرية لمدة ثالث سأوات متتالية تبدم من تاريخ 11/5/2009هـ، الموافق 15/5/1430وتاريخ 
لسر ة، والتلف وما وابه يل ، والتأمين البحمر ، يد الأواو الرليسب للوركة  التأمين الصحب والتأمين ال ام، والي  يومل التأمين على المركبات، والتأمين على الممتلكات لد الحريق، واويومل تحد

  والتأمين الُأدسب، وتأمين الحوادث ال امة.
  التالب الأحو على الأتالر فبا وإسُامُ كةالور معمال حةم فب الرليسية األأووة هيه تأثير

 ايرادات النشاط النسبة
 

 
 القيمة بالف لاير

 
 مركباتال 354،693 67.01%

 وببال 139،036 26.27%

 الحوادث ال امة 15،902 3.00%

 الُأدسب 1،997 0.38%

 الحريق 14،520 2.74%

 البحر  2,620 0.50%

 ىمخر 584 0.11%

 مالياالج 529،352 100%

 
يزيد عن ثالثين وركة تأمين. وتأمل الوركة من توفَّق  وتواةه الوركة عدة مخاور من خالل ت ديمُا للتأمين ال ام والتأمين الصحب، ومن مهمُا  مخاور السوق بما فيُا المأافسة الكبيرة بين ما

  لتح يق مهدافُا ومتاب ة معمالُا بما يح ق مصالة المساهمين والمت املين م ُا.
 
 

 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة: ووصف لخطط وقرارات الشركة المهمة  ثانيا :
 

كما مأه  ات, ويُدف ميلا لرفر ف الية األداد وت ليل التكاليف,تم إوالق الأظام اآللب الةديد للوركة والي  من المتو ر من يساهم بتحسين مستوى خدمة ال مالد, با لافة إلى زيادة ا أتاةية والمبي 
 سيسُل عملية التووير لألأظمة الداخلية مما سيساعد فب رفر ال درة التأافسية للوركة.

 
 . 2019يأاير  1ألمن الم لومات بتاريخ  رليسان  الوودر  د تم ت يين المُأدر ماةد ومن السيبراأب االدارة إويل  بتأسير أظيمب للوركة الُيكل التتم ت ديل  

هـ بالتوصية للةم ية ال امة غير ال ادية بتخنيض رمر مال 1441-05-21م الموافق  2020-01-16وعة المتحدة للتأمين الت اوأب ) مسير (  راره بالتمرير بتاريخ مصدر مةلر ادارة المةم
 الوركة وفق اآلتب 

 
 



 57 من 6 صفحة   م2019 لسنةتقرير مجلس اإلدارة 

 

 
لاير   200،000،000 رأس المال قبل التخفيض  

لاير  141،000،000 رأس المال بعد التخفيض  

تخفيض في رأس المالنسبة ال  29.5%  

سُم 20،000،000 عدد االسهم قبل التخفيض  

سُم  14،100،000 عدد االسهم بعد التخفيض  

 إعادة هيكلة رمر مال الوركة  وناد الخسالر المتراكمة سبب تخفيض رأس المال

سُم من مسُم الوركة 5،900،000إلغاد عدد  طريقة تخفيض رأس المال  

ة داء الشركأمال على التزامات، أو عمليات، أو أثر تخفيض رأس ال
 المالي أو التشغيلي أو التنظيمي

 ال يوةد تأثير من تخنيض رمر مال الوركة على التزاماتُا المالية

رمر المال أُاية ثاأب يوم تداول يلب اأ  اد الةم ية ال امة غير ال ادية التب ت رر فيُا تخنيض تاريخ التخفيض  

 الموافقات
بب و الحصول على مواف ات الةُات الرسمية يات ال ال ة بما فيُا مةسسة الأ د ال ريوتر

 الس ود  وهيلة السوق المالية با لافة إلى الةم ية ال امة غير ال ادية

ى تعيين مستشار مالي، وتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال ال
 الهيئة

مال لُيلة ملف ولب تخنيض رمر ال سيتم االعالن عأد ت يين مستوار مالب وكيل  عأد ت ديم
 السوق المالية ألخي مواف تُا

ضافيةإمعلومات   

سُمعالوة على يل  لن تتغير أسبة ملكية كل مساهم فب الوركة بسبب تخنيض عدد األ  

هـ للةم ية 1441-05-21م الموافق  2020-01-16كما موصب مةلر إدارة الوركة بتاريخ 
ن اد من عملية تخنيض رمر المال بزيادة رمر مال الوركة مال امة غير ال ادية وب د االأتُ

مليون ريـال 150خالل ورح مسُم ح وق األولوية ب يمة  . 
م ية وسيتم فيما ب د تحديد س ر الورح وعدد األسُم الموروحة ويل  لإلكتتاب من خالل الة

 ربب مةسسة الأ د الال امة غير ال ادية ب د مخي مواف ة الةُات الرسمية يات ال ال ة بما فيُا 
دة الس ود  وهيلة السوق المالية ، وتُدف الوركة من رفر رمر المال إلى ت زيز هامش المال

اهمين المالكين المالية ودعم عمليات التوسر فب أواوُا. كما وست تصر األح ية فب ا كتتاب للمس
 المال عن وريق ورحلألسُم يوم اأ  اد الةم ية ال امة غير ال ادية التب  ررت زيادة رمر 

مسُم ح وق مولوية واليين تظُر مسماةهم فب سةل مساهمب المصدر لدى مركز ا يداع فب 
 ، كما مأه أُاية ثاأب يوم تداول يلب تاريخ الةم ية والتب سيتم تحديد موعدها الح ان بمويلة هللا

المال لُيلة  دة رمرسيتم االعالن عأد ت يين مستوار مالب للورح وكيل  عأد ت ديم ملف ولب زيا
 السوق المالية ألخي مواف تُا. 

 كما أود التأويه من عملية زيادة رمر المال مورووة بمواف ة الةم ية ال امة غير ال ادية
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سسة على تخنيض رمر مال الوركة بم دار هـ المتلمن مواف ة المة20/07/1441بتاريخ  41050316م استلمت الوركة خواب مةسسة الأ د ال ربب الس ود  ر م  2020مارر  15وبتاريخ 

 .مليون لاير 141مليون لاير بحيث يصبة رمر مال الوركة ب د التخنيض  59

 

 

 

 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:
 

بات الوامل، والتأمين الصحب للوركات. زيادة ف الية معمال وحدة البير الُاتنب وإسُامُا فب است واب تأميأات  واع الوركات من خالل مأتَةب التأمين  تأمين المرك .1
مخواد المُن الوبية، ومأتر التأمين الصحب للمةموعات الصغيرة، والتأمين ا لزامب على لد تأمين الوبا لافة إلى زيادة تن يل معمالُا لزيادة مبي ات مأتر التأمين  

  المركبات )للورف الثالث(.

  مليات ر مية متوورة. تووير وحدة متخصصة فب التسويق المباور وفق .2

 تووير المبي ات ا لكتروأية لتومل كافة الخدمات الالزم ت ديمُا لل مالد.  استمرار    .3
 تووير برامر خاصة بالوالد والحناظ على ال مالد.  استكمال اليات    .4
 لية ت دد المأتةات من خالل  أوات البير المختلنة.آتووير      .5
 رامر من خالل موا ر م ارأة األس ار .بوتووير آلي ات      .6
 الدورات التدريبية لموظنب المبي ات على مستوى المملكة على وروو ومحكام البير الخاصة بوركات التأمين . استمرار تكثيف     .7
 ير محكام ووروو مةسسة الأ د ال ربب الس ود .ال مل على الحمالت التسوي ية لب ض المأتةات التأميأية الخاصة بورالة األفراد، وتكون مستوفاة لةم     .8
  ال مل على زيادة الحمالت التسوي ية ا لكتروأية ويل  بُدف رفر مبي ات المأتةات الغير إلزامية .     .9
 متخصصة وفق أوع المأتر التأميأب. إأواد إدارات   .10

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ملخص النتائج المالية: ثالثا :
 

 م، وهب على الأحو التالب  31/12/2019المالية للسأة المالية المأتُية  ص البياأاتالةدول مدأاه يولة ملخ
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 (ترياالال األرقام بآالفللشركة )المالية  بياناتملخص ال-1

 2015 2016 2017 2018 2019 النشاط

 395،779 431،714 388،329 407،425 408،038 موجودات عمليات التأمين

 118،380 127،456 141،468 144،791 154,792 موجودات المساهمين

 514،159 559،170 529،797 552،216 562،830 مجموع الموجودات

 395،779 431،714 388،329 407،785 408,869 إجمالي مطلوبات عمليات التأمين

 1،421 2،305 3،534 6،783 10،333 مطلوبات المساهمين

 116،959 125،151 137،934 138،008 144،459 حقوق المساهمين

 118،380 127،456 141،468 144،791 154،792 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 549،441 510،618 429،972 500،013 529،352 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 458،544 431،792 365،917 456،012 470،867 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 401،944 450،687 370،159 450,305 473،101 اجمالي اإليرادات

 284،317 353،566 299،436 346،972 399،682 جمالي المطالبات المدفوعةا

 290،990 344،715 246،888 324،871 361،228 صافي المطالبات المتحملة

 56،540 62،442 76،247 79،150 79،932 داريةالمصاريف العمومية واإل

 2،094 6،584 2،570 4،157 4،605 لعمليات التأمين ىإيرادات استثمارات وإيرادات أخر

الفائض )العجز( في عمليات التأمين مخصوما  منها عائد 
 استثمارات حملة الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية(

668 4،347 14،975 6،519 
 

9،986 
 

 11,133 8،344 18،117 2،358 7،115 صافي ربح )خسارة( السنة قبل الزكاة وضرائب الدخل
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 -السابقة: فيما يلي بعض المؤشرات والنسب المالية لألرقام  -2

 

 %202 دره  رتناعبا لل ام السابقلاير  ملف2،358  الربةملف لاير م ابل صافب  7،115خالل السأة  بل  الزكاة بلغ صافب الربة  -

 . %85 دره  اأخناضبالسابق  لل امملف لاير 4،347 م ابل  ،ملف لاير 668خالل السأة  ،التوغيلية(ال مليات  )أتالرمأُا عالد استثمارات حملة الوثالق  التأمين مخصومان بلغ فالض عمليات  -

م ساو التأمين المكتتبة ، وكيل  بلغ صافب %6 دره  رتناع الاير بالم ارأة بال ام السابق بملف  500،013م ابل  ،ملف لاير529،352 ( خالل السأةGWPبلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة ) -
NWP) 3  ارتناعبملف لاير بالم ارأة بال ام السابق  456،012ملف لاير م ابل  470،867( خالل السأة%   . 

 .%11 دره  بالم ارأة بال ام السابق بارتناع لايرملف 324،871لاير، وم ابل ملف  361،228 خالل السأة بلغ صافب الموالبات المتحملة -

 .%1  رتناعبالاير بالم ارأة بال ام السابق  ملف407،425لاير، م ابللف م 408،038موةودات عمليات التأمين خالل السأة  بلغ إةمالب -

 .%7بأسبة  بارتناعملف لاير بالم ارأة بال ام السابق 144،791 م ابل ،ملف لاير154،792بلغ إةمالب موةودات المساهمين خالل السأة  -

 .%2أسبته بارتناع لاير بالم ارأة بال ام السابق ملف 552،216م ابل  ،لايرملف 562،830خالل السأة  بلغ إةمالب الموةودات -

 .% 1 رتناعلاير بالم ارأة بال ام السابق با ملف  407،785م ابل لاير، ملف  408،869عمليات التأمين خالل السأة  مولوباتبلغ إةمالب   -

 .% 52 دره  رتناع ملف لاير م ارأة بال ام السابق با6،783 م ابل  ،لايرملف 10،333 السأة المساهمين خالل  مولوباتبلغ إةمالب  -

   %5 دره  بارتناعلاير بالم ارأة بال ام السابق ملف  138،008م ابل  ،ملف لاير144،459 السأةبلغ إةمالب ح وق المساهمين خالل  -

 .%7 دره  بارتناعبالم ارأة بال ام السابق  لايرملف  144،791م ابل  ،لاير ملف  154،792ل السأة وح وق الملكية للمساهمين خال المولوباتبلغ إةمالب  -
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 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية: -3
 

 البيان م2019 م2018 قيمة التغيرات نسبة التغيرات

 
 القيمة باأللف لاير القيمة باأللف لاير القيمة باأللف لاير

 

 إةمالب م ساو التأمين المكتتبة 529،352 500،013 29،339 6%

 صافب م ساو التأمين المكتتبة 470،867 456،012 14،855 3%

 اةمالب ا يرادات 473،101 450،305 22،796 5%

ةمالب الموالبات المدفوعةا 399،682 346،972 52،710 15%  

المتكبدةصافب الموالبات  361،228 324،871 36،357 11%  

 المصاريف ال مومية 79،932 79،150 782 1%

 إيرادات استثمارات وإيرادات مخرى ل مليات التأمين 4،605 4،157 448 11%

-85% (3،679) 4،347 668 
ثالق النالض )ال ةز( فب عمليات التأمين مخصومان مأُا عالد استثمارات حملة الو

 )أتالر ال مليات التوغيلية(

  بل الزكاةصافب ربة )خسارة( السأة  7،115 2,358 4،757 202%

 
 

و  % 3و االرتناع فب صافب م ساو التأمين المكتتبة بأسبة  %6 ي ود سبب االرتناع  فب  صافب الربة  خالل هيا ال ام م ارأة  بال ام السابق الى االرتناع  فب اةمالب م ساو التأمين المكتتبة  بأسبة
واالرتناع فب صافب   % 15أسبة ب أخناض فب تكاليف استحواي وثالقو ا  %72عادة التأمين بأسبة إو االرتناع فب ال موالت المكتسبة من  %7تأمين المكتسبة بأسبة االرتناع فب صافب م ساو ال

  %10من استثمارات مموال حملة الوثالق بأسبة  رباح الأاتةةاأل
ملف لاير  3،182من استثمارات مموال المساهمين ب يمة  الخسالر الأاتةة الف لاير س ود   خالل هيا ال ام م ابل 4،657لمساهمين ب يمة االرباح الأاتةة من استثمارات مموال ا ىبااللافة ال

 س ود  فب ال ام المالب 
ملف لاير س ود  فب  7،499الموكو  فب تحصيلُا ب يمة  مخصص الديون  ىلافات الإالف لاير س ود  خالل هيا ال ام م ابل  227وكيل  رد مخصص الديون الموكو  فب تحصيلُا ب يمة 

 ال ام المالب 
  % 1دارية بأسبة رتناع فب المصاريف ال مومية وا واال %80بأسبة  ىواالأخناض فب ايرادات اكتتاب مخر % 11بالرغم من االرتناع فب  صافب الموالبات المتحملة بأسبة 
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 :م  2019 – 2015األعوام  وفيما يلي تحليل حجم األعمال التي قامت بها الشركة خالل .والصحيالعام تقوم الشركة ببيع جميع أنواع التأمين و

 

 االســـم
 م2019

 )القيمة باأللف لاير(
 م2018

 )القيمة باأللف لاير(
 م2017

 )القيمة باأللف لاير(
 م2016

 )القيمة باأللف لاير(
 م2015

 )القيمة باأللف لاير(

 18،002 12،441 10،496 9،258 14،520 تأمين الحريق

 12،768 8،817 10،591 2،845 1،997 التأمين الُأدسب

 1،073 1،134 1،054 1،656 2،620 التأمين البحر 

 19،831 22،170 21،119 9،360 15،902 التأمين ال ام

 320،469 278،858 271،305 323،683 354،693 تأمين السيارات

 177،031 186،765 115،155 152،751 139،036 التأمين الصحب

 267 433 252 460 584 ىمأواع تأمين مخر

 549،441 510،618 429،972 500،013 529،352 اإلجمالي

 
 
 
 
 

   عمال جغرافيا  حجم األ وفيما يلي تحليل -4
 

 م 2019القيمة باأللف لاير  اسم المنطقة

 244،251 المنطقة الوسطى

 242،392 المنطقة الغربية

 25،920 منطقة الشرقيةال

 1،009 المنطقة الشمالية

 15،780 المنطقة الجنوبية

 529،352 اإلجمالي
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 فصاحات النظامية:اإل: رابعا  
 
 

 .ذلك وأسباب قيطب لم وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من ما طبق -1
 

بمتاب ة  لتزاما وت وم إدارة ةمير األأظمة واللوالة والتأكد من توبي ُا وفق المتولبات التب تل ُا الةُات الر ابية. دور ص بمتاب ة ،لتزاما دارة إوالمراة ة الداخلية ت وم الوركة من خالل إدارة 
الةم ية ال امة الغير ال ادية  اةتماعمأه فب حيث  المالية.بكل ما تلمأته اللحة حوكمة الوركات الصادرة عن هيلة السوق  الوركةالتزمت و د  مر الةُات الر ابية للتح ق من ا لتزام التام. تصالا 

وتختص بالتصويت التراكمب فب الةم يات  ،( للأظام األساسب للوركة37واف ت الةم ية على إلافة مادة تحمل ر م ) ،م11/6/2012، الموافق هـ21/7/1433المأ  دة مساد ا ثأين  ،األولى
   فب فإن المساهمين لُم الحق ،لة الداخلية للوركةللأظام األساسب واللوا ووب ان ال مومية للمساهمين. 

  األرباح التب يت رر توزي ُا.من الحصول على أصيب 

 .الحصول على أصيب من موةودات الوركة عأد التصنية 

  تُا.اتُا والتصويت على  رارفب مداوال وترا وا حلور الةم يات ال امة 

  سُم.فب األالتصرف 

 ر دعوى المسةولية على معلاد المةلر.مرا بة معمال مةلر ا دارة ورف 

  وال ي ارض أظام السوق واللوالة التأنييية.  ،وولب م لومات بما ال يلر بمصالة الوركة ستنسارا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عن مر اللحة الحوكمة الصادرة  تماويان  .اللحة حوكمة الوركة ىلافات علالت ديالت وا  م وواف ت على 2017-12-25الموافق  هـ 1439-04- 07م ية ال امة ال ادية يوم االثأين الة اةتم تو
   .الس ود  ين الصادرة عن مةسسة الأ د ال رببهيلة السوق المالية الس ودية مر األخي فب الحسبان اللحة حوكمة وركات الـتأم

 :دناهأ ةحكام الواردة باستثناء األهيئة السوق المالي الصادرة عنالشركات ئحة حوكمة الواردة في الحكام األجميع  تطبق الشركة
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 اسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة

 المادة الرابعة والعشرون
 (الفقرة ج)

وكل والة ايا ومسةولياتُم ب -ان وةد–ال لو المأتدب دارة وأالبه وديد اختصاصات كل من رلير مةلر ا دارة تحمةلر ا  ىعل
 .ساسب من يل األ خال أظام الوركة

ر المةلر مأصوص عليُا يوةد إختصاصات لرلي
يتم ال مل على إعداد سساسب للوركة وبالأظام األ

 سياسة تتلمن إختصاصات أالب الرلير

 ربعونالمادة الحادية و األ
 (جميع الفقرات)

دارة وا اد المةلر و معلاله و لةاأه دمليات الالزمة لت ييم اآل –لةأة الترويحات  ا تراح من ىبأاد عل –دارة يلر مةلر ا  .1
دارة إستراتيةية للوركة وةودة تح يق األهداف ا  ىداد مأاسبة ترتبو بمدم، ويل  من خالل مةورات  يار التأنييية سأويان 
صلحة الةتُا بما يتنق مر ما تراح م ال وة و الل ف و ن تحدد ةواأبم ىمأظمة الر ابة الداخلية وغيرها، عل المخاور وكناية

 .الوركة
 .وخاص الم أيين بالت ييمدارة واألعلاد مةلر ا ن ينصة عأُا ألمداد مكتوبة ووالحة وةرادات ت ييم األإن تكون ميةب  .2
 ى، مر ال مل علهو ال وة فيالمُارات و الخبرات التب يمتلكُا المةلر وتحديد أ او الل ف  ىداد علن يوتمل ت ييم األميةب  .3

ليات آلمةلر ويةب ميلا ان يوتمل ت ييم كتروية كنايات مُأية تستوير تووير مداد اورق الممكأة م الةة أ او الل ف بال
 .ال مل فب المةلر بوكل عام

داد واةباته ومسةولياته بما فب يل  أالمواركة الن الة لل لو والتزامه ب ىدارة مدب الت ييم النرد  ألعلاد مةلر ا يراعب ف .4
 لو ت الالزم لُا.وتخصيص احلور ةلسات المةلر و لةاأه 

 داله كل ثالث سأوات.رةية مختصة ألت ييم ةُة خا ىارة الترتيبات الالزمة للحصول علديتخي مةلر ا  .5
من  –التأنيييين  لمةلر ب د مخي وةُات أظر األعلادألداد رلير ا دارة غير التأنيييين ت ييما دوريان يةر  معلاد مةلر ا  .6

الةتُا بما م علب ان تحدد ةواأب ال وة و الل ف وا تراح  –أ اش المخصص لُيا الغرض دون ان يحلر رلير المةلر ال
 يتنق مر مصلحة الوركة.

 المادة استروادية

 المادة الخامسة والثمانون

 ما يلب  –بصنة خاصة  –تتلمن من تلر الوركة برامر تووير وتحنيز المواركة واألداد لل املين فب الوركة، على 
مو ع د ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراد ال املين فب الوركة ومأا وتُم فب المسالل والمولوعات توكيل لةان  .1

 محل ال رارات المُمة.
برامر مأة ال املين مسُمان فب الوركة مو أصيبان من األرباح التب تح  ُا وبرامر الت اعد، وتأسير صأدوق مست ل لإلأناق  .2

 على تل  البرامر.
 .تماعية لل املين فب الوركةإأواد مةسسات اة .3

 المادة استروادية

 المادة السابعة والثمانون
سياسة تكنل إ امة التوازن بين مهدافُا واألهداف التب يصبو  –بأادن على ا تراح من مةلر ا دارة  –تلر الةم ية ال امة ال ادية 

 ةتمر.المةتمر إلى تح ي ُا، بغرض تووير األولاع االةتماعية واال تصادية للم
 المادة استروادية

 المادة الثامنة والثمانون

 يلر مةلر ا دارة البرامر  ويحدد الوسالل الالزمة لورح مبادرات الوركة فب مةال ال مل االةتماعب، ويومل يل  ما يلب 

ألخرى يات الأواو ولر مةورات  يار تربو مداد الوركة بما ت دمه من مبادرات فب ال مل االةتماعب، وم ارأة يل  بالوركات ا (1
 الموابه.

 ا وتوعيتُم وتث ينُم بُا.يُالتب تتبأاها الوركة لل املين فةتماعية ا فصاح عن مهداف المسةولية ا  (2

 ةتماعية فب الت ارير الدورية يات الصلة بأأووة الوركة.فصاح عن خوو تح يق المسةولية ا ا  (3

 ماعية للوركة.ةتة للمةتمر للت ريف بالمسةولية ا ولر برامر توعي (4

 المادة استروادية

 المادة الثالثة و التسعون
 (الفقرة الرابعة  ب)

 تآفصاح عن المكافا 
 فصاح الوارد فب هيه المادة فب ت رير مةلر االدارة وف ا للةداول المراف ةيكون ا 

تلمأت البياأات المولحة إةمالب المبالغ المستلمة 
 .اح للةمُوروالتب بموةبُا تح ق الونافية وا فص

 المادة الخامسة والتسعون
فب حال توكيل مةلر ا دارة لةأة مختصة بحوكمة الوركات، ف ليه من ينوض إليُا االختصاصات الم ررة بموةب المادة الراب ة 

ان على األ ل، والتس ين من هيه الاللحة، وعلى هيه اللةأة متاب ة م  مولوعات بوأن توبي ات الحوكمة، وتزويد مةلر ا دارة، سأوي
 بالت ارير والتوصيات التب تتوصل إليُا.

لةأة الترويحات والمكافآت ت وم ن المادة استروادية وإ
 .بالمُام المت ل ة بحوكمة الوركات
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 :األرباحتوزيع سياسات  -2
 

على الأحو ( و الخاصة بالزكاة و االحتياوب 45الن رة ) ىوباالوارة ال( 46)ساهمين فب المادة وزير مرباح الموالخاصة بت ،الواردة فب الأظام األساسب للوركة على توبيق السياساتت مل الوركة 
  التالب 
 
 
 
 

 الزكاة واالحتياطي: المادة الخامسة واألربعون:
 يجب على الشركة:

 تةأ ب الزكاة ولريبة الدخل الم ررة. .1

 ( من رمر المال المدفوع.%100لةم ية ال امة ال ادية و ف هيا التةأيب متى بلغ اةمالب االحتياوب )( من األرباح الصافية لتكوين احتياوب أظامب، ويةوز ل%20تةأ ب ) .2

على مو يكنل توزير مرباح ثابتة  در ا مكان  للةم ية ال امة ال ادية عأد تحديد أصيب األسُم فب صافب األرباح من ت رر تكوين احتياويات مخرى، ويل  بال در الي  يح ق مصلحة الوركة .3

 المساهمين.

 

 

 

 

 األرباح:إستحقاق  المادة السادسة واألربعون:
وتاريخ التوزير. وتكون مح ية األرباح لمالكب األسُم المسةلين فب سةالت ا ستح اق يستحق المساهم حصته فب األرباح وف ان ل رار الةم ية ال امة الصادر فب هيا الوأن، ويبين ال رار تاريخ 

همين فب المكان . وتابلغ الوركة هيلة السوق المالية دون تأخير بأ   رارات لتوزير األرباح مو التوصية بيل  وتدفر األرباح الم رر توزي ُا على المسالإلستح اق اليوم المحدد المساهمين فب أُاية 
 ف ة الكتابية المسب ة لمةسسة الأ د ال ربب الس ود .والمواعيد التب يحددها مةلر ا دارة، وف ان للت ليمات التب تصدرها الةُة المختصة مر مراعاة الموا
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 مؤهالتهم وخبراتهم والسابقة والحالية  ووظائفهم التنفيذية، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء- 3 
 

 أعضاء مجلس االدارة -أ

 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

 ر تأنيمممممممممممممممي  لمممممممممممممممب ض الومممممممممممممممركات ممممممممممممممممدي
 علممممممو مةلممممممر إدارة مةموعممممممة مممممممن الوممممممركات

 رلير مةلر إدارة وركة اسير

ماةستير إدارة معمال 
 لأدن –كار سيتب  –

ريور الُأدسمممة وبكمممال
 ةام ة المل  س ود –

 رلير مةلر ا دارة علو مةلر إدارة
المهندس/ ثامر بن عبدهللا بن 

 ريس
1 

عمممممال عامممممان فممممب مةممممال األ 14خبممممرة تزيممممد عممممن
 وا ستثمار

ماةسمممممتير فمممممب إدارة 
 1975األعمال 

 
رلمممير إدارة الثمممروات واألصمممول فمممب بأممم  

 دويتوه

 
ومممري  مةسمممر فمممب ومممركة 

 وتر للتةارة

األستاذ / طارق بن عبدهللا 
 الرميم

2 

 علو مةلر إدارة فب مةموعة وركات
بكممممالوريور هأدسممممة 

 1982أووية 
رلمير اللةأمة  م يد بةام ة المل  عبدال زيز

 مالحية بالغرفة التةارية بةدةال

رلممير ، علممو مةلممر إدارة
لةأممة الأ ممل البحممر  بالغرفممة 

 التةارية الصأاعية بةدة

المهندس / محمد هاني بن 
 عبدالقادر البكري

3 

رلير فممممب بأمممم  كريممممد  سمممموير ورلممممير أالممممب المممم
 ستثمار فب وركة الت اوأية للتأمينا 

 ماةستير مالية
ر رلير فممممب بأمممم  كريممممد  سممممويأالممممب المممم

سممممتثمار فممممب وممممركة الت اوأيممممة ورلممممير ا 
 للتأمين

وممري  فممب وممركة دار بدايممة 
 المالية

 4 نوف سعود الحقباني األستاذة/ 

-2006ات أالمممب المممرلير التأنيمممي  ل وممماع المركبممم
-2004ات السمممممميارات مممممممدير إدارة موالبمممممم 2011
مممدير  -  2004-2002مممدير خدمممة ال مممالد  2006

 2002-2001 التسويق والمبي ات االلكتروأية

 أالب الرلير التأنيي   ل واع المركبات الثاأوية ال امة
المممممرلير التأنيمممممي  لومممممركة 

 سيرم
 

هشام محمد عبدهللا األستاذ / 
 الشريف

5 

خبمممرة فمممب توممموير األعممممال وا سممممتراتيةية وإدارة 
 األعمال

 
دكتممممممواره فممممممب إدارة 

 األعمال

أالب الرلير التأنيي  لإلستراتيةية وتوموير 
 لوركة بب إيه سيستمزاألعمال 

الرلير التأنيمي  لومركة بمب 
ا  سيسمممممممممتمز السممممممممم ودية 

 للتووير والتدريب

الدكتور / عبد اللطيف بن محمد 
 آل الشيخ

6 

 وحتى تاريخه 1992علو مةلر إدارة من 
 خبرة فب ال مل ال اأوأب وإدارة األعمال والتووير

 بكالوريور مأظمة
ات كة الغزاو  لالستوارالوري  المدير لور

 علو مةلر إدارة ال اأوأية

كة الوممممممري  المممممممدير لوممممممر
الغمممممممممزاو  لالستومممممممممارات 

 علو مةلر إدارة ال اأوأية
 7 األستاذ / حسام طالل غزاوي

 علو مةلر إدارة وركة الورق األوسو للمحركمات 
 رلير مةلر إدارة وركة الوالرات المروحية

بكمممالوريور الُأدسمممة 
 الصأاعية

 ال ابلة وري  فب وركة مةواد الويران
رلمممير مةلمممر إدارة ومممركة 

 الوالرات المروحية
 8 فوازمحمد الشرعبي                                                               /االستاذ
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 أعضاء اللجان: -ب

 
  لجنة المراجعة 

 

 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

 -يبة زكمماة ولممر - ةمراة ممة داخليمم
لمريبة ال يممة  -مراة ة الحسابات 

 ةالملاف
 1 . عبد هللا الحربيأ محاسب  اأوأب و مستوار لريبب مدير مراة ة داخلية فب مصرف الراةحب ماةستير

 ال واع البأكب و ال واع الخير 
ماةسمممممممممممممممممتير ادارة 

 عمالم
 أالب االمين ال ام لةم ية مراكز األحياد بةدة 

 البأ  االسالمب للتأمية
 2 أ . نبيل نصيف مستوار 

 أالب المستوار موكتيش ماليزيا الدكتوراه  التأمين
 تصممممماد سمممممتاي  الماليمممممة و التمممممأمين وا م
 ةام ة المل  عبد ال زيز -سالمب ا 

 3 معصوم باهلل .د

 بكالوريور محاسبة  لتزام إمراة ة داخلية و
مراةممر داخلممب بوممركة ال لممم ألمممن الم لومممات و 

 ير مراة ة التوغيل بموبايلب وركة سيمأر ومد
 4 الشيبيلي. عبد هللا أ لتزام بوركة وركة لوكُيد مارتنمدير ا 

 
 

 
 تآلجنة الترشيحات و المكاف

 

 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

علو مةلر إدارة وركة 
 الورق األوسو للمحركات 
رلير مةلر إدارة وركة 

 حيةالوالرات المرو

بكالوريور الُأدسة 
 الصأاعية

وري  فب وركة مةواد 
 الويران ال ابلة

 1 فواز الورعبب األستاي /  رلير مةلر إدارة وركة الوالرات المروحية

 الموارد البورية
 ادارة اعمممممممممممممال
(Bachelors) 

ممدير ا ليممب لومةون الممموظنين 
 فأدق االأتركوأتيأأتل -

فأمممممممدق  - دارة المممممممموارد البومممممممريةإرلمممممممير 
 النورسيزأز

 2 األستاي / أايف التميمب

عامممان  14خبممرة تزيممد عممن
فمممممممب مةمممممممال األعممممممممال 

 وا ستثمار
 ماةستير فب إدارة األعمال

رلير إدارة الثروات واألصول 
 فب بأ  دويتوه

 3 المُأدر / وارق الرميم وري  مةسر فب وركة وتر للتةارة

خبرة فمب توموير األعممال 
وا سمممممممممممممتراتيةية وإدارة 

 األعمال
 دكتواره فب إدارة األعمال

أالمممممممممب المممممممممرلير التأنيمممممممممي  
لإلسممتراتيةية وتومموير األعمممال 

 لوركة بب إيه سيستمز

الممممرلير التأنيممممي  لوممممركة بممممب ا  سيسممممتمز 
 الس ودية للتووير والتدريب

الدكتور / عبد اللويف بن محمد آل 
 الويخ

4 
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 لجنة ادارة المخاطر
 

 م االسم ائف الحاليةالوظ الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

 وحتى تاريخه 1992علو مةلر إدارة من 

 خبرة فب ال مل ال اأوأب وإدارة األعمال والتووير

بكالوريور 
 مأظمة

كة الغمممزاو  لالستومممارات الومممري  الممممدير لومممر
 علو مةلر إدارة ال اأوأية

الوممممممري  المممممممدير لوممممممركة 
  لالستومممممممممارات الغمممممممممزاو
 علو مةلر إدارة ال اأوأية

حسام والل  األستاي /
 غزاو 

1 

-خدممممة ال ممممالد  -اكتتممماب و موالبمممات السممميارات 
 التسويق والمبي ات االلكتروأية

الثاأويمممممممممممة 
 ال امة

-2006أالممب الممرلير التأنيممي  ل ومماع المركبممات 
-2004مممدير إدارة موالبممات السمميارات ، 2011
، 2004-2002ممممممدير خدممممممة ال ممممممالد ، 2006

-2001يممة مسممةول التسممويق والمبي ممات االلكتروأ
2002 

المممممرلير التأنيمممممي  لومممممركة 
 اسير
 

األستاي / هوام بن محمد 
 الوريف

2 

 دكتوراه مراة ة حسابات ومحاسبة مالية
سالمب للدراسات ال ليا  تصاد ا وكيل م ُد ا 

 ةام ة المل  عبدال زيز -والبحث ال لمب 

مر  ومت ا د حاليان  -مت اعد 
ةام ة المل  عبدال زيز/ 

 علو هيلة تدرير
 3 الدكتور يوسف باسودان 

 
 

 لجنة االستثمار
 

 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

 مممممممممممممممممممممممدير تأنيممممممممممممممممممممممي  لممممممممممممممممممممممب ض الوممممممممممممممممممممممركات 
 علمممممممممممو مةلمممممممممممر إدارة مةموعمممممممممممة ممممممممممممن الومممممممممممركات

 رلير مةلر إدارة وركة اسير

 كممار –ماةسممتير إدارة معمممال 
 لأمممممممممممممممممممممممدن –سممممممممممممممممممممممميتب 

ةام مممة  –ريور الُأدسمممة وبكمممال
 س ود المل 

 رلير مةلر ا دارة علو مةلر إدارة
المُأدر/ ثامر بن عبدهللا 

 بن رير
1 

        2011-2006أالممممممب الممممممرلير التأنيممممممي  ل ومممممماع المركبممممممات 
                      2006-2004مممممممممممممممممدير إدارة موالبممممممممممممممممات السمممممممممممممممميارات 

مممدير التسممويق والمبي ممات  2004-2002مممدير خدمممة ال مممالد 
 2002-2001االلكتروأية 

 الثاأوية ال امة
أالممب الممرلير التأنيممي   ل وممماع 

 المركبات
المممممرلير التأنيمممممي  لومممممركة 

 اسير
األستاي / هوام بن محمد 

 الوريف
2 

 ماةستير فب إدارة األعمال عامان فب مةال األعمال وا ستثمار 14خبرة تزيد عن
رلير إدارة الثمروات واألصمول 

 فب بأ  دويتوه
ومممري  مةسمممر فمممب ومممركة 

 ارةوتر للتة
األستاي / وارق بن عبدهللا 

 الرميم
3 

أالب الرلير فب بأ  كريد  سوير ورلير االستثمار فب وركة 
 الت اوأية للتأمين

 ماةستير مالية
أالممب الممرلير فممب بأمم  كريممد  
سممموير ورلمممير االسمممتثمار فمممب 

 وركة الت اوأية للتأمين

وممري  فممب وممركة دار بدايممة 
 المالية

أوف س ود األستاية / 
 بالح باأ

4 
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 اللجنة التنفيذية
 

 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

 ممممممممدير تأنيمممممممي  لمممممممب ض الومممممممركات 
علمممممو مةلمممممر إدارة مةموعمممممة ممممممن 
 الومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممركات

 رلير مةلر إدارة وركة اسير

كار  –ماةستير إدارة معمال 
 لأمممممممممممممممممممممدن –سممممممممممممممممممممميتب 

ةام ممة  –بكممالريور الُأدسممة 
 المل  س ود

 رلير مةلر ا دارة ةعلو مةلر إدار
المُأدر/ ثامر بن عبدهللا بن 

 رير
1 

علمممممو مةلمممممر إدارة فمممممب مةموعمممممة 
 وركات

بكممممالوريور هأدسمممممة أوويمممممة 
1982 

م يممممممممد بةام ممممممممة الملمممممممم  
عبمدال زيز    رلممير اللةأممة 
المالحيممة بالغرفممة التةاريممة 

 بةدة

علممممممممممممممو مةلممممممممممممممر إدارة        
رلمممير لةأمممة الأ مممل البحمممر  
ة بالغرفمممة التةاريمممة الصمممأاعي

 بةدة

المُأدر / محمد هاأب بن 
 عبدال ادر البكر 

2 

وحتممى  1992علممو مةلممر إدارة مممن 

 تاريخه

خبرة فب ال مل ال اأوأب وإدارة األعممال 
 والتووير

 بكالوريور مأظمة

الومممممري  الممممممدير لومممممركة 
الغممممممممزاو  لالستوممممممممارات 
 ال اأوأيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 علو مةلر إدارة

الومممممممري  الممممممممدير لومممممممركة 
الغمممممممممممزاو  لالستومممممممممممارات 

 وأيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممةال اأ
 علو مةلر إدارة

 3 األستاي / حسام والل غزاو 

أالب المرلير التأنيمي  ل وماع المركبمات 
مدير إدارة موالبات       2006-2011

مممدير خدمممة  - 2006-2004السمميارات 
                        2004-2002ال مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالد 

ممممدير التسمممويق والمبي مممات االلكتروأيمممة 
2001-2002 

 الثاأوية ال امة
المممممرلير التأنيمممممي    أالمممممب

 ل واع المركبات
 سير مالرلير التأنيي  لوركة 

هوام محمد عبدهللا األستاي / 
 الوريف

4 

خبرة فب تووير األعمال وا سمتراتيةية 
 وإدارة األعمال

 دكتواره فب إدارة األعمال

أالمممممب المممممرلير التأنيمممممي  
لإلسممممممممتراتيةية وتومممممممموير 
األعمممممال لوممممركة بممممب إيممممه 

 سيستمز

يممي  لوممركة بممب الممرلير التأن
ا  سيستمز الس ودية للتووير 

 والتدريب

الدكتور / عبد اللويف بن محمد 
 آل الويخ

5 
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 االدارة التنفيذية-ج

 
 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

التسويق -خدمة ال مالد  -اكتتاب و موالبات السيارات 
 والمبي ات االلكتروأية

 ال امة الثاأوية
مدير إدارة    2011-2006أالب الرلير التأنيي  ل واع المركبات 

-2002مدير خدمة ال مالد    2006-2004موالبات السيارات 
 2002-2001مسةول  التسويق والمبي ات االلكتروأية  2004

الرلير التأنيي  
 لوركة اسير

هشام محمد 
عبدهللا 
 الشريف

1 

 .تصميم المأتةات التأميأية*
 .اسة سوق التأمين والتأبةاتدر*
 .ا أتوار وغزو األسواق*
 .إعداد الميزاأيات والخوو ا ستراتيةية*
 .إدارة ال سم النأب*
 .إدارة المبي ات والتسويق*
 .الر ابة على ةمير عمليات الوركة*
 إعداد برامر إعادة التأمين والتحكم فب توزير المخاور*
 التدريب وتصميم المأاهر*
دث فب ب ض مةتمرات التأمين داخليان موار  ومتح*

 .وخارةيا
مدرب مت اون م تمد من الم ُد المالب فب تدريب *

 التأمين بكافة فروعه.

 (1992) بكالوريور تسويق *
 

* Diploma in Customer Satisfaction &it's 
contribution to Profit (1995) 

*COP - London (1996) 
* PIC - London (2004)   

 
 2004  ا كتتاب وا دارة ا ستراتيةية ديد من الدورات المت دمة فب ال *
-2011  

 (2014) وُادات مدرب م تمد *

 .الت اوأية المدير ا  ليمب للمأو ة الوسوى *
 .الت اوأية –مدير  أاة المسو ين  *
 .الت اوأية -ا كتتاب ا  ليمب للمأو ة الوسوى  مدير*
 .اوأيةالت  -مدير ا كتتاب ال ام *

 .الت اوأية -مدير إكتتاب التأميأات التةارية  *
 .الت اوأية -مسةول مول إكتتاب وعال ات ال مالد *
 .الت اوأية -مسةول عال ات ال مالد  *

رلير ال مليات 
 والوةون النأية

المةموعة المتحدة 
للتأمين الت اوأب 

 )مسير(

محمد بن 
عبدهللا 
 القاضي

2 

  سم حاسبات -بكالوريور هأدسة كُربالية  التأمين ت أية الم لومات و مبي ات

 مدير تأميأات األفراد
أالب المدير   2002-2000  مدير ت أية الم لومات بمةموعة عرفان

الرلير التأنيي  لوركة   2006-2002ال ام لوكيل الت اوأية للتأمين 
سير م -مدير تأميأات األفراد   2009-2006حلول لوساوة التأمين 

- 2013أالب الرلير التأنيي  للتسويق والمبي ات   2013 - 2009
 حتى اآلن

أالب الرلير 
التأنيي  للتسويق 

 والمبي ات

حسن عوض 
حسن 

 الحازمي
3 

 دارة ماليةإماةستير  التد يق.الحسابات والمالية و
مراةر حسابات -مد ق حسابات )سأتين(  -مورف حسابات )سأتين(

 استوار  مالب )سأتين(. - مدير حسابات )سأتين( -سأوات(  6)
أالب الرلير للمالية 

 واالستثمار
شاقول حميد 

 شريف
4 

ت ويلات المركبات, إكتتاب المركبات, المبي ات 
والتسويق, تووير المأتةات, ا ستراتيةية وتووير 
 األعمال, إدارة موارير األتمتة والتحول الر مب.

 
 بحوث ال مليات -بكالوريور 

 كة الرواد لوكالة التأمين.ور -*المدير ال ام 
 الت اوأية للتأمين -*مدير تووير األعمال 

خبرة تزيد عن سب ة عور عامان فب  واع التأمين عمل خاللُا فب *
عدة إدارات تومل الت ويلات, ا كتتاب, المبي ات والتسويق, 

 .وا ستراتيةية وتووير األعمال

مساعد الرلير 
 -التأنيي  

ا ستراتيةية 
 ألعمالوتووير ا

عمار 
 الصحن

5 

 الخدمات الموتركة بوكل عام والتب تومل ما يلب 
 ممن الم لومات .1
 ت أية الم لومات .2
 تحول األعمال الر مب .3
 الموارد البورية .4
 إدارة الموارير .5
 االتصال الداخلب والخارةب .6
 ال  ود والموتريات .7
 التوغيل .8

  ةام ة هارفارد  –إدارة المخاور الم لوماتية 

 وزارة التةارة واالستثمار الس ود  – درةة االستوارية 

  المةلر األعلى لمستوار  التةارة ا لكتروأية  –درةة االستوارية
 ال المب

  مأظمة تحول األعمال الر مية ال المية –درةة االستوارية 

  ةام ة ليستر البريواأية –إدارة ومعمال  –دراسات عليا 

  زيزةام ة المل  عبد ال  –علوم حاسبات  –بكالوريور 
وال ديد من الدورات االحترافية فب الخدمات الموتركة عامة وممن وت أية 

 وُادة 26 –الم لومات خاصه 

 كما يلب  عامان  19 إةماالن 

 )رلير ممن الم لومات )وركة ةبل عمر للتووير 

  رلير الخدمات الموتركة با أابة )وركة المُيدب للم اوالت
 والصياأة والتوغيل(

  ممن الم لومات )وركة يأبر مرامكو حوكمة و- 3مخصالب
 ياسرف(-سيأوب  لتكرير البترول 

  مدير ال مليات والبأية التحتية )مةموعة الوركة الس ودية
 سدكو(-لال تصاد والتأمية ال ابلة 

 مورف األمن السيبراأب )البأ  األهلب التةار (

رلير ممن 
 الم لومات

ماجد 
 الشودري

6 

 الت اوأية للتأمين -دير ادارة اكتتاب السيارات م دبلوم تأمين تامين المركبات
أالب الرلير 

التأنيي  ل واع 
 المركبات

عبدالعزيز 
فريعان 
 العنزي

7 
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  :مجلس اإلدارة-4

ةلمر األساسمية للم وليةالمسة المت ل ة بسياساتُا. وتتمثل واتخاي ةمير ال رارات األساسية ،التوغيلية والمالية وةوأُا التب تسير ولية ا وراف على إدارة الوركةيتولى مةلر ا دارة فب الوركة مسة
ومأُم عممالد الومركة والمةسسمات  ،وليته ميلان الموازأة بين المصالة المتأوعة للمستنيدينومصالة حملة الوثالق. ومن مسة ،بما يح ق مصالة المساهمين ،ون الوركةفب تأمين الحوكمة الن الة لوة
الومركة بأفلمل ية. ويحرص معلاد مةلر إدارة الوركة ومن خالل ةميمر ا ةمرادات التمب ي ررهما المةلمر، ال ممل علمى اتخماي ا ةمرادات المأاسمبة لخدممة مصملحة المرتبوة م ُا ب ال ات تةار

أكد من تأنييها على الوةه توت ،واللةان التاب ة له معتمدها مةلر ا دارةالتب وا ستراتيةيات المةلر واللةان التاب ة له ا دارة التأنييية للوركة فب توبيق ال رارات تتم المتاب ة من صورة ممكأة. و
  المولوب.

 
 

)لمندة  17/05/2022وتنتهني فني  م18/05/2019م وتبدأ هذه الدورة منن  15/05/2019بتاريخ العادية لجمعية العامة إجتماع افي  لمجلس اإلدارة الذي تم تشكيله الخامسة هذه هي الدورة 
 :على النحو التاليوتصنيف األعضاء أعضاء  8 هو عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي طريقة التصويت التراكمي و ىتم انتخاب األعضاء عل وقد,( الث سنواتث

 
 
 

 أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين -
 

 االســــم
 تصنيف  العضوية

 )تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل (

  غير تأنيي ثامر بن عبد هللا بن رير

 غير تأنيي  محمد هاأب بن عبد ال ادر البكر 

او   غير تأنيي  حسام بن والل الغز 

 غير تأنيي  عبد اللويف بن محمد آل الويخ

 مست ل فواز محمد الورعبب

 مست ل وارق بن عبد هللا بن حسين الرميم

 مست ل أوف س ود الح باأب

 تأنيي  هوام بن محمد الوريف

 
 
 
 

م بإسمت التُما ممن علموية مةلمر  2019مكتموبر  22م و األستاي / زياد سامب اللبان ) علو مست ل ( بتاريخ  2019مكتوبر  16اية / زين إياد االمام ) علو غير تأنيي  ( بتاريخ و د ت دمت األست
 م2022مايو  17م للدورة المأتُية بتاريخ 2019مايو  18ا دارة ، واليين إلتح ا ب لوية مةلر ا دارة بتاريخ 
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بالأسمبة لألسمتاية / زيمن ايماد االممام يخ  بولُا ،ويرةر سمبب ا سمت الة م على من تسر  اعتباران من تار2019مكتوبر  27وبأاد عليه تم  بول إست الة ال لوين من  بل مةلر إدارة الوركة فب تاريخ 
و د ت دم مةلر إدارة الومركة بخمالص الومكر والت مدير لألسمتاية/ زيمن ايماد االممام و األسمتاي / زيماد ، لى ظروفه الوخصيةو بالأسبة لألستاي / زياد سامب اللبان إ، إلى تباين األراد فيما ي أب الحوكمة

 .سامب اللبان متمأين لُما التوفيق والأةاح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس االدارة 
 

 عدد األسهم المملوكة في الشركة االسم

 سُمان  4،000،000 ممثل ألسير البحرين يمل  هاأب بن عبد ال ادر البكر  محمدالمُأدر 

 سُم. 1،025 ثامر بن عبد هللا بن ريرالمُأدر 

 سُم. 1،000 او غز  الحسام بن والل األستاي 

 اليوةد  محمد الورعبباالستاي / فواز 

 .سُم 1،000 عبد اللويف بن محمد آل الويخالدكتور 

 اليوةد ود الح باأب االستاية / أوف س 

 .سُم 2،000 هوام بن محمد الوريفاألستاي 

 سُم. 1،000 وارق بن عبد هللا بن حسين الرميم المُأدر
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 السابقة أو من مديريهادارتها الحالية وإفي مجالس  دارة الشركة عضوا  إة أو خارجها التي يكون عضو مجلس مملكسماء الشركات داخل الأ -5

 اأوأب ) مساهمة مدرةة /مساهمة الكيان ال
 غير مدرةة /يات مسةولية محدودة

داخل المملكة /  
 خارج المملكة

مسماد الوركات التب يكون علو مةلر االدارة 
 و من مديريُامدارتُا الساب ة إعلوا فب مةالر 

الكيان ال اأوأب ) مساهمة مدرةة 
/مساهمة غير مدرةة /يات 

 (مسةولية محدودة

/   داخل المملكة
 خارج المملكة

فب مةالر  دارة علوان د الوركات التب يكون علو مةلر ا مسما
 دارتُا الحالية مو من مديريُاإ

 دارةاسم عضو مجلس اإل

 عبي فواز محمد الشر وركة الورق األوسو لمحركات الوالرات المحدودة داخل يات مسةلية محدودة وركة الوالرات المروحية داخل وخص واحد مساهمة م نلة

 داخل مساهمة م نلة
الوركة الووأية للمستودعات واالأابيب البترولية 

 والبتروكيميالية
 وركة عبد ال ادر بكر  البكر  ومبأاةه ال ابلة داخل يات مسةلية محدودة

محمد هاني عبدالقادر بكري 
 البكري

 وركة روافد الحلارة ال ابلة داخل ية محدودةيات مسةل وركة النتة ال المية ألعمال المياه والكُرباد داخل مساهمة م نلة

 الوركة المتحدة للتةارة والت أية الدولية داخل يات مسةلية محدودة المةموعة المتحدة للتامين الت اوأب اسير البحرين خارج مساهمة بحريأية مغل ة

   
 وركة سيرة لالستثمار خارج وركة مساهمة بحريأية

    
 لت ويض أورث اوف اأةلأدأاد  الحماية وا خارج

   
 ازيليا لالستثمار البحرين خارج يات مسةلية محدودة

     
 هشام محمد الشريف اليوةد

   
 المةموعة المتحدة للتأمين الت اوأب مسير داخل مساهمة مدرةة

ثامر بن عبدهللا بن محمد 
 بن ريس

   
 وركة وايا ال ابلة داخل مساهمة غير مدرةة

   
 وركة وايا لإلستثمار داخل ية محدودةيات مسةل

   
 وركة وايا الزراعية داخل يات مسةلية محدودة

   
 مصأر وركة وايا الزراعية لألعالف داخل يات مسةلية محدودة

   
 وركة فوج الس ودية للمصاعد والساللم المحدودة داخل يات مسةلية محدودة

   
 مصاعد والساللم المحدودةوركة الخلير لل داخل يات مسةلية محدودة

   
 وركة وايا ال  ارية داخل يات مسةلية محدودة

   
 وركة الس ودية ألأظمة الر  بالتأ يو داخل يات مسةلية محدودة

   
 وركة ميار ال ابلة داخل مساهمة غير مدرةة

   
 الغزاو  لالستثمارات ال اأوأية داخل وركة مُأية

 حسام طالل أمين غزاوي
   

 وركة الغزاو  للتأمية المحدودة داخل ات مسةلية محدودةي

   
 المةموعة الس ودية لألستثمارات والتسويق المحدودة داخل يات مسةلية محدودة

 نوف سعود الحقباني  اليوةد   اليوةد  

 لتاعوأب مسيروركة المةموعة المتحدة للتأمين ا داخل مساهمة مدرةة ركن الم ير ريت داخل صأدوق ع ارى متداول

 طارق عبدهللا الرميم

   
 وركة وركاد وتر األعمال التةارية داخل محدودة

   
 وركة مومور لالستثمار الس ودية داخل مساهمة مغل ة

   
 الوركة الس ودية لألسما  داخل مساهمة مدرةة

   
 صأدوق تالل المل ا داخل صأدوق ع ارى مغلق

   
 ُمةوركة تلامن ال داخل محدودة

   
 وركة األوالل لالستثمار ال  ار  داخل محدودة

   
 وركة ممال  الدرعية ال ابلة داخل محدودة

   
 وركة وتر األعمال التةارية داخل محدودة

   
 water management company خارج محدودة

   
 خارج محدودة

offshore SPVS ( International Invesment ) As 
Below 

   
 عبداللويف محمد آل الويخ وركة الم دات المملكة للوالرات داخل ت مسةلية محدودةيا
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 بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها  علما   –وبخاصة غير التنفيذيين  –التي اتخذها مجلس االدارة الحاطة أعضائه  جراءاتاإل -6

 
دالُمما عممن وريممق فممتة بمماب المأا وممة وا ستنسممارات وا دالد مو ةحيممال الوممرك مالحظمماتُم  بم ترحممات المسمماهمين و لمممان ع وبخاصممة غيممر التأنيممييينوممة معلمماله حاو ممد  ممام المةلممر بُمميا االةممراد  

توافق مر سياسات الوركة يتم  يمدها بمحلمر ي ترح حال وةود م  مفب بالمالحظات من  بل المساهمين من خالل الةم يات ال امة للوركة ويتم التةاوب م ُا من  بل رلير الةم ية مثأاد إأ  ادها و
 ا ةتماع ورف ه ألول إةتماع مةلر إدارة للمأا وة.

 
 وكبار التنفيذيين: واللجان  أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت مكافآتاالفصاح عن -7

 
 ( من النظام األساسي للشركة 19واللجان وفق المادة )سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -أ 
 

( لاير س ود  سأويا، كما يكون الحد األدأى من مكافأة كمل علمو 180،000) ملف يكون الحد األدأى للمكافأة السأوية لرلير مةلر ا دارة م ابل الخدمات التب ي وم بُا بمبلغ و دره مالة وثماأون "
( لاير سم ود  500.000( لاير س ود  سأويان، على من يكون الحد األعلى بمبلغ خمسمالة ملف )120،000من معلاد مةلر ا دارة م ابل الخدمة التب ي وم بُا بمبلغ و دره  مالة وعورون ملف )

 ن اللةان المأبث ة من مةلر ا دارة.سأويان، ويأتب يل  أظير علويتُم فب مةلر ا دارة ومواركتُم فب معماله، واملة للمكافآت ا لافية فب حالة مواركة ال لو فب م  لةأة م

( من با ب صافب الربة ب د خصم االحتياويات التب  ررتُا الةم ية ال امة توبي ان ألحكام أظام مرا بة وركات التأمين الت اوأب %10ال ح  ت الوركة مرباح يةوز من يتم توزير أسبة ت ادل )وفب ح
ستح اق هميه المكافمأة متأاسمبان ممر عمدد الةلسمات التمب يحلمرها ال لمو، وكمل ت مدير يخمالف يلم  ( من رمر مال الوركة المدفوع، على من يكون ا%5وب د توزير ربة على المساهمين ال ي ل عن )

 يكون باوالن.

 لاير( خمسمالة ملف لاير سأويان. 500.000وفب ةمير األحوال، ال يتةاوز مةموع ما يحصل عليه علو مةلر ا دارة من مكافآت ومزايا مالية مو عيأية مبلغ )

 لاير ( خمسة االف لاير عن كل ةلسة، غير واملة مصاريف السنر وا  امة. 5000بدل حلور ةلسات المةلر ولةاأه ) يكون الحد األعلى ل 
ا فمب يلم  مصمروفات المأبث مة ممن مةلمر ا دارة بمم يادفر لكل علو من معلاد المةلر بما فيُم رلير المةلر؛  يمة الأن ات الن لية التب يتحملوأُا من مةل حلور اةتماعمات المةلمر مو اللةمان

 السنر وا  امة وا عاوة.

ة ممن مكافمآت وبمدل مصمروفات وغيمر يلم  ممن المزايما. يةب من يوتمل ت رير مةلر ا دارة إلى الةم ية ال امة ال ادية على بيان وامل لكل ما حصل عليه معلاد مةلر ا دارة خالل السأة المالي
 ر بوصنُم عاملين مو إداريين مو ما  بلوه أظير معممال فأيمة مو إداريمة مو استومارات. ومن يومتمل ميلمان علمى بيمان ب مدد ةلسمات المةلمر وعمددومن يوتمل كيل  على بيان ما  بله معلاد المةل

   الةلسات التب حلرها كل علو من تاريخ آخر اةتماع للةم ية ال امة."
 
 

  2018ابريل  2ر التنفيذيين التي وافقت عليها الجمعية العامة العادية بتاريخ سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبا

 

 أوال :  مقدمة:

السوق ( من اللحة حوكمة الوركات الصادرة عن هيلة 61( من المادة )1تم إعداد سياسة مكافآت معلاد مةلر ا دارة واللةان المأبث ة عن المةلر وكبار التأنيييين بُدف التوافق مر الن رة )
ن المةلر وكبار التأنيييين، ورف ُا إلى مةلر ا دارة المالية ، والتب أصت على من ت وم لةأة المكافآت والترويحات بـ " إعداد سياسة والحة لمكافآت معلاد مةلر ا دارة واللةان المأبث ة ع

 للأظر فيُا  تمُيدان  العتمادها من الةم ية ال امة .... ".
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 ثانيا : الهدف:

كات ومأظمة ولوالة هيلة السوق المالية، كما تُدف تُدف هيه السياسة إلى تحديد م ايير والحة لمكافآت معلاد مةلر ا دارة واللةان المأبث ة وكبار التأنيييين فب لود متولبات أظام الور
ا دارة  واللةان المأبث ة عن المةلر وكبار التأنيييين من خالل تبأب خوو وبرامر محنزة للمكافآت السياسة إلى ةيب مفراد يتمت ون ب در من الكنادة وال درة والموهبة من مةل ال مل فب مةلر 

 ومرتبوة باألداد، مما يساهم فب تحسين مداد الوركة وتح يق مصالة مساهميُا.

 

 المعايير العامة للمكافآت: ثالثا :

 د المةلر ومعلاد اللةان وكبار التأنيييين بالوركة، وف ان للم ايير الم تمدة ويل  على الأحو التالب تختص لةأة المكافآت والترويحات بالتوصية للمةلر بمكافآت معلا

 .من تكون المكافآت متأاسبة مر أواو الوركة والمُارات الالزمة  دارتُا .1
 .اتراعب الوركة اأسةام المكافآت مر استراتيةية الوركة ومهدافُا ومر حةم ووبي ة ودرةة المخاور لديُ .2
 .تأخي الوركة فب االعتبار ممارسات الوركات األخرى وما هو سالد فب سوق ال مل فب تحديد المكافآت .3
 .ستوى األدادتحدد المكافآت بأاد على مستوى الوظينة، والمُام والمسةوليات المأووة بواغلُا، والمةهالت ال لمية، والخبرات ال ملية، والمُارات، وم .4
، با لافة إلى متأاسبة مر اختصاصات ال لو / الموظف واألعمال والمسةوليات التب ي وم بُا ويتحملُا معلاد مةلر ا دارة مو اللةان وكبار التأنيييين من تكون المكافآت عادلة و .5

 .األهداف المحددة من  بل مةلر االدارة المراد تح ي ُا خالل السأة المالية
 مأُا ت ررت بأادن على م لومات غير د ي ة  دمُا علو فب مةلر ا دارة مو ا دارة التأنييية؛ ويل  لمأر استغالل الولر الوظينب للحصوليتم إي اف صرف المكافأة مو استردادها إيا تبين  .6

 .على مكافآت غير مستح ة

 رابعا : مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

 . يستحق معلاد مةلر ا دارة مبلغ محدد عن حلور الةلسات وبدل إلافب بحال السنر .1
 .كما هو مولة فب هيه السياسة وف ان للةدول الملمن بُامكافأة لرلير ومعلاد المةلر م ابل الخدمة التب ي ومون بُا سأويان  .2
عليه علو مةلر ا دارة  من الأظام األسار للوركة، بورو مال يتةاوز مةموع ما يحصل19كما يةوز من تكون مكافأة معلاد مةلر ا دارة أسبة من األرباح مر مراعاة محكام المادة  .3

 .( خمسمالة ملف لاير س ود  سأويان 500،000الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعيأية فب ةمير األحوال مبلغ )
ة من مكافآت وبدل مصروفات أة المالييةب من يوتمل ت رير مةلر ا دارة السأو  إلى الةم ية ال امة للمساهمين على بيان وامل لكل ما حصل عليه معلاد مةلر ا دارة خالل الس .4

توارات )إن وةدت( ومن يوتمل كيل  على وغير يل  من المزايا، ومن يوتمل كيل  على بيان ما  بله معلاد المةلر بوصنُم عاملين مو إداريين مو أظير معمال فأية مو إدارية مو اس
 بيان ب دد ةلسات المةلر وعدد الةلسات.

 خامسا : مكافأة أعضاء اللجان:

 .ن مكافآت علوية اللةان المأبث ة من مةلر ا دارة من بدالت حلور االةتماعات وبدل إلافب بحال السنر تتكو .1
 .علو فب المةلر مم من خارج مةلر ا دارة مكافأة سأوية كما هو مولة فب هيه السياسة وف ان للةدول الملمن بُا المراة ة سوادن كانيستحق كل علو من معلاد لةأة  .2
 .من بُاو من معلاد اللةان األخرى و هو علوان فب مةلر ا دارة مو إدارة الوركة مكافأة سأوية كما هو مولة فب هيه السياسة وف ان للةدول المليستحق كل عل .3
 .بُايستحق كل علو من معلاد اللةان األخرى من خارج معلاد مةلر ا دارة مكافأة سأوية كما هو مولة فب هيه السياسة وف ان للةدول الملمن  .4
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 سادسا : هيئة الرقابة الشرعية :

 تتكون مكافآت معلاد هيلة الر ابة الورعية من بدالت حلور االةتماعات وبدل إلافب بحال السنر  .1
 .كما هو مولة فب هيه السياسة وف ان للةدول الملمن بُامكافأة لرلير هيلة الر ابة الورعية م ابل الخدمة التب ي وم بُا سأويان  .2
 .و من معلاد هيلة الر ابة الورعية مكافأة سأوية كما هو مولة فب هيه السياسة وف ان للةدول الملمن بُايستحق كل عل .3

 سابعا : مكافأة اإلدارة التنفيذية:

 وترفر توصياتُا لمةلر ا دارة ، ر سياسات وخوو الحوافز ت وم لةأة المكافآت والترويحات بمراة ة مداد كبار التأنيييين وتل
ةدان، ممتاز (. ومداد الوركة يحدد  ، ةيداد الموظف على سبيل المثال ) ةيداألساسب الوُر ( ي تمد على الربو بين مداد الوركة ومستوى مد ام المكافاة السأو  )المبأب على االةروسيكون أظ

 بمستوى أاتر صافب الدخل ويتم ربوه بمستوى مداد الموظف .
 

 ولجانه:  اإلدارة ثامنا : بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس

 

 

 

 ( أعضاء مجلس اإلدارة:1

 لاير 3،000 بدل حلور الةلسة الواحدة -م

 لاير 2،500 بدل إلافب )سنر( لمن هم خارج مديأة م ر االةتماع  -ب

 لاير كحد مدأى 180،000 مكأفاة سأوية لرلير مةلر ا دارة -ج

 لاير حكد مدأى 120،000 من معلاد مةلر ا دارة مكأفاة سأوية لكل علو -د

مكافأة مرتبوة باألرباح أسبة م يأة من صافب األرباح تحدد بموةب توصية من لةأة المكافآت والترويحات فب حال تح يق الوركة  -ي
 ألرباح ب د استيناد الوروو والمتولبات الأظامية
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 :( أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة2

 لاير 1،500 دةبدل حلور الةلسة الواح -م

 لاير 2،500 بدل إلافب )سنر( لمن هم خارج مديأة م ر االةتماع -ب

يستحق كل علو من معلاد لةأة المراة ة سوادن كان علو فب المةلر مم من خارج  مةلر ا دارة مكافأة  -ج
 سأوية

 لاير50،000

 لاير 15،000 إدارة الوركة مكافأة سأويةيستحق كل علو من معلاد اللةان األخرى وهو علو فب مةلر ا دارة مو  -د

 لاير 30،000 يستحق كل علو من معلاد اللةان األخرى من خارج معلاد المةلر مكافأة سأوية -ي

 

 

 ( أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:3

 لاير 2،000 بدل حلور الةلسة الواحدة -م

 لاير 2،500 بدل إلافب )سنر( لمن هم خارج مديأة م ر االةتماع -ب

 لاير 50،000 مكأفاة سأوية لرلير هيلة الر ابة الورعية -ج

 لاير 30،000 يستحق كل علو من معلاد الُيلة الورعية مكافأة سأوية -د

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 من 27 صفحة   م2019 لسنةتقرير مجلس اإلدارة 

 

 
 ب سياسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية 

 
األساسب  ة السأو  )المبأب على االةرأويكون أظام المكاف، ز  وترفر توصياتُا لمةلر ا دارةلحوافت وم لةأة المكافآت والترويحات بمراة ة مداد كبار التأنيييين وتلر سياسات وخوو ا

خل ويتم ربوه بمستوى مداد ةدان، ممتاز (. ومداد الوركة يحدد بمستوى أاتر صافب الد ، ةيداد الموظف على سبيل المثال ) ةيدالوُر ( ي تمد على الربو بين مداد الوركة ومستوى مد
 .لموظفا
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 م ) باللاير السعودي (2019المكافآت والتعويضات التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة خالل  

 

 
  

 المكافات الثابتة المكافأت المتغيرة
   

بدل 
 مصروفات

 المجموع الكلي
مكافأة 
نهاية 
 الخدمة

 المجموع

االسهم 
الممنوحة) 
يتم ادخال 
 القيمة (

خطط 
تحفيزية 
طويلة 
 االجل

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 
 االجل

 مكافأة دورية
نسبة 
من 
 االرباح

 المجموع

مكافأة 
رئيس 

المجلس او 
العضو 
المنتدب  
ان كان من 
 االعضاء

مزايا 
 عينية

مجموع 
بدل 

حضور 
جلسات 
 اللجان

بدل حضور 
جلسات 
 المجلس

مبلغ 
 معين

 اسم العضو
 

               
 مستقلينأوال :االعضاء ال

 

4،680 127،500 
 

120،000 
   

120،000 
 

7،500 
  

4،500 3،000 
 

علب بن حسن الةاسر 
 الوُر 

1 

 
144،000 

 
120،000 

   
120،000 

 
24،000 

  
9،000 15،000 

 
 2 وارق عبد هللا حسين الرميم

7،500 132،000 
 

120،000 
   

120،000 
 

12،000 
  

6،000 6،000 
 

 3 ند / يوسف عبدهللا باسودا

 
6،000 

 
- 

     
6،000 

   
6،000 

 
 4 فواز محمد الورعبب

 
15،000 

 
- 

     
15،000 

  
6،000 9،000 

 
 5 أوف س ود الح باأب

 
3،000 

 
- 

     
3،000 

   
3،000 

 
 6 زياد اللبان

12،180 427،500 - 360،000 
   

360،000 
 

67،500 
  

25،500 42،000 
 

 المجموع
 

               

األعضاء غير ثانيا : 
  التنفيذيين

 
202،500 

 
180،000 

   
180،000 

 
22،500 

  
13،500 9،000 

 
 1 ثامر عبدهللا بن رير

 
136،500 

 
120،000 

   
120،000 

 
16،500 

  
4،500 12،000 

 
محمد هاأب بن عبد ال ادر 

 البكر 
2 

7،500 144،000 
 

120،000 
   

120،000 
 

24،000 
  

12،000 12،000 
 

 3 غزاو  حسام والل

8،470 132،000 
 

120،000 
   

120،000 
 

12،000 
  

6،000 6،000 
 

 4 سليمان بن عبد هللا الخريةب

18،002 132،000 
 

120،000 
   

120،000 
 

12،000 
   

12،000 
 

 5 زين اياد االمام

 
141،000 

 
120،000 

   
120،000 

 
21،000 

  
9،000 12،000 

 
د /عبد اللويف بن محمد آل 

 الويخ
6 

33،972 888،000 - 780،000 
   

780،000 
 

108،000 
  

45،000 63،000 
 

 المجموع
 

 
- 

 
- 

     
- 

     
 ثالثا : األعضاء التنفيذيين

 

33،972 156،000 
 

120،000 
   

120،000 
 

36،000 
  

21،000 15،000 
 

 1 هوام محمد الوريف

33،972 156،000 - 120،000 
   

120،000 
 

36،000 - 
 

21،000 15,000 
 

 المجموع
 

80،124 1،471،500 - 1،260،000 
   

1،260،000 
 

211،500 - 
 

91،500 120،000 
 

 االجمالي
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 .تآمن المكاف ىدأالحد األ ىن ةمير األعلاد حصلوا علمبُا حيث  الم مول المكافآت وسياسة الممأوحة المكافآت بين  اأحراف ةوهر  ماليوةد 

 .فصاح عأُا بوري ة مأنصلةت اللةان فسيتم ا آما مكافمت عن علوية مةلر االدارة آالمكاف عاله هبمدارة فب الةدول مةلر ا  معلادفوعة لرلير وت الدورية المدآتمثل المكاف

 

 

 

 

 

 :يذي والمدير المالمن كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفي التي تم دفعها لخمسةمكافآت المزايا وال-ج
 

 القيمة باللاير السعودي البيان

 5،476،824 الرواتب والتعويضات

  البدالت

 120،000 المكافآت الدورية والسنوية

 - الخطط التحفيزية

 24،080 أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

 5،620،904 المجموع
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 :ت أعضاء اللجانآمكاف -د

 المكافات الثابتة ) عدا بدل حضور اللجان( بدل حضور جلسات المجموع
 

   
 أعضاء لجنة المراجعة

 د / يوسف باسودان 50،000 6،000 56،000

 عبدهللا الحربب 50،000 12،000 62،000

 أبيل أصيف 50،000 10،500 60،500

 د/ م صوم باهلل 50،000 10،500 60،500

6،000 6،000 
 

 الويبيلبعبدهللا 

 المةموع 200،000 45،000 245،000

   
 أعضاء لجنة الترشيحات و المكافات

 علب الةاسر 15،000 4،500 19،500

 د/ عبداللويف محمد ال ويخ 15،000 4،500 19،500

 أايف التميمب 30،000 4،500 34،500

 المةموع 60،000 13،500 73،500

   
 أعضاء لجنة االستثمار

 ثامر عبد هللا بن رير 15،000 9،000 24،000

 وارق عبدهللا الرميم 15،000 9،000 24،000

 هوام محمد الوريف 15،000 9،000 24،000

 وا ول حميد وريف 15،000 1،500 16،500

 أوف ال حواأب - 6،000 6،000

 المةموع 60،000 34،500 94،500

   
 أعضاء لجنة ادارة المخاطر

 يمان الخريةبسل 15،000 6،000 21،000

 حسام والل الغزاو  15،000 4،500 19،500

 هوام محمد الوريف 15،000 6،000 21،000

 المةموع 45،000 16،500 61،500

   
 أعضاء اللجنة التنفيذية

 ثامر عبدهللا بن رير 15،000 4،500 19،500

 محمد هاأب عبد ال ادر البكر  15،000 4،500 19،500

 حسام وال ل الغزاو  15،000 7،500 22،500

4،500 4،500 
 

 د/ عبداللويف محمد ال ويخ

 هوام محمد الوريف 15،000 6،000 21،000

 علب حسن الةاسر الوُر  15،000 - 15،000

 المةموع 75،000 27،000 102،000

   
 هيئة الرقابة الشرعية

 الويخ/ عبدهللا بن بيه 50،000 - 50،000

 محمد عبد الوكور د/ هاأب 30،000 - 30،000

 حسن حسين المباركب 30،000 - 30،000

 المةموع 110،000 - 110،000



 57 من 31 صفحة   م2019 لسنةتقرير مجلس اإلدارة 

 

 

 

 

 اإلدارة: جتماعات مجلسا-8

 

  الحالرين كما يلب  وعدد ،2019 اةتماعات خالل 6 مةلر ا دارة  اةتماعاتعدد بلغ 

 

 

 اسم العضو ت
 االجتماع االول

 م03/02/2019

االجتماع الثاني 

 مجلسنهاية دورة ال

 م24/04/2019

االجتماع الثالث 

 بداية دورة المجلس

 م30/05/2019

االجتماع الرابع 

 م30/07/2019

 االجتماع الخامس

 م27/10/2019

 اإلجتماع السادس

 م17/12/2019

عدد 

مرات 

 الحضور

 6 حلر حلر وكالة حلر حلر حلر المهندس ثامر بن عبد هللا بن ريس 1

 2 - - - - حلر حلر الخريجيالمهندس سليمان بن عبد هللا  2

 6 حلر حلر حلر حلر حلر حلر األستاذ هشام بن محمد الشريف 3

 5 حلر حلر غياب حلر حلر حلر المهندس محمد هاني بن عبد القادر البكري 4

 1 - - - - غياب حلر األستاذ علي بن حسن الجاسر الشهري 5

 5 حلر حلر غياب حلر حلر حلر األستاذ حسام بن طالل الغّزاوي 6

 6 حلر وكالة وكالة حلر حلر حلر الدكتور عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ 7

 6 حلر حلر حلر حلر حلر حلر المهندس طارق بن عبد هللا بن حسين الرميم 8

 2 - - - - حلر حلر الدكتور يوسف عبدهللا باسودان 9

 4 مست الة مست الة حلر حلر حلر حلر           المامااالستاذة زين  10

 3 غياب حلر حلر حلر - - المهندس / فواز الشرعبي 11

 1 مست الة مست الة غياب حلر - - المهندس / زياد اللبان 12

 4 حلر حلر حلر حلر - - األستاذة / نوف الحقباني 13
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  2019  يوليو 9بـ اةتماع للةم ية ال امة خر آ وتم ع د
 وهب وفق اآلتب   ات رار ةتس بالتمرير والمتمثلة ب ات راردة كما اتخي مةلر ا دارة ع

 
 18/02/2019بتاريخ  1/2019قرار مجلس اإلدارة رقم  -1
 18/02/2019بتاريخ  2/2019قرار مجلس اإلدارة رقم  -2
 18/03/2019بتاريخ  3/2019قرار مجلس اإلدارة رقم  -3
 30/04/2019بتاريخ  4/2019قرار مجلس اإلدارة رقم  -4
 30/05/2019بتاريخ  5/2019دارة رقم قرار مجلس اإل -5
 10/10/2019بتاريخ  6/2019قرار مجلس اإلدارة رقم  -6
 24/11/2019بتاريخ  7/2019قرار مجلس اإلدارة رقم  -7
 27/11/2019بتاريخ  8/2019قرار مجلس اإلدارة رقم  -8
 30/12/2019بتاريخ  9/2019قرار مجلس اإلدارة رقم  -9

 
 
 

 زي او قيد احتياطي مفروض علي الشركةعقوبة أو جزاء او تدبير احترا-9
 

 المخالفة سبابأ الفترة للمخالفة الجهة الموقعة في المستقبل وتفادي وقوعها سبل عالجها
/  التدبير االحترازي / / الجزاء العقوبة

 االحتياطي القيد

تحصيل االرصدة المديأة لل مالد وت وم الوركة بدراسة 
 خنض المصاريف و زيادة المبي ات 

ةسسة الأ د ال ربب م
 الس ود 

الربر الرابر من 
 2019عام 

الأخناض هامش المالدة المالية 
للوركة عن المولوب للربر 

 م30/09/2019المأتُب فب 
 لنت أظر الوركة

 
 
 

 :لجان مجلس اإلدارة-10
 

 :اللجنة التنفيذية 
 

لموية ، وع)رلمير اللةأمة( ثامر بن عبد هللا بمن ريمرالمُأدر   وهم من معلاد مةلر ا دارة  خمسةةأة التأنييية من تتكون الل 2019مايو   30 رار مةلر االدارة فب اةتماعه بتاريخ  ىبأاد عل
خمالل ال مام اةتماعمات  سمتة يمةاللةأة التأنييو د ع دت  .الدكتور / عبد اللويف عبد هللا ال الويخو ،األستاي هوام بن محمد الوريفواو ، غز  ال واألستاي حسام بن والل ،المُأدر محمد هاأب البكر 

صمدار توصمياتُا ممما يسمُل علمى المةلمر مأا وماته، بااللمافة إلمى  يمام اللةأمة باتخماي لايا الم رولة على مةلمر ا دارة  بمل مأا ومتُا فمب المةلمر، وإبدراسة ال  وت وم اللةأة التأنييية ،م2019
 ب ض الصالحيات حسب حاةة ال مل بالوركة. لُا  رارات فب ممور يكلنُا المةلر بُا من حين آلخر، منولان 
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 اسم العضو ت
 االجتماع االول

 م24/04/2019

 االجتماع الثاني 

 م29/09/2019

 االجتماع الثالث 

 م27/10/2019

االجتماع الرابع 

 م11/12/2019

 االجتماع الخامس

 م17/12/2019

 اإلجتماع السادس

 م30/12/2019

عدد مرات 

 الحضور

 6 وكالة حلر حلر حلر وكالة حلر عبد هللا بن ريرالمُأدر ثامر بن  1

 6 حلر حلر حلر حلر حلر حلر األستاي /هوام بن محمد الوريف 2

 6 حلر حلر حلر حلر حلر حلر األستاي / حسام غزاو  3

 5 حلر حلر حلر حلر حلر غياب المُأدر محمد هاأب بن عبد ال ادر البكر  4

 5 حلر حلر حلر وكالة حلر - الدكتور / عبداللويف آل الويخ 5

 0 - - - - - غياب األستاي / على حسن الةاسر 6

 
 

  لجنة المراجعة: 
 

 وهم   االعلاد من خارج مةلر االدارة  ةمير مست لون معلاد  رب ة م، من لةأة المراة ةتتكون      
 

 رئيس اللجنة                                                             االستاي عبدهللا الحربب 
 ا  عضو       أصيف االستاي أبيل بن عبد االله 
  عضوا         م صوم باهلل                    الدكتور  
 عضوا                                                             وبيلب  ال االستاي عبدهللا 

واف ت الةم ية ال امة ال ادية بتاريخ  الميكورين معاله و  د لةأة المراة ة من السادة االعلادر للةم ية ال امة للتصويت على توكيل التوصية بالرف 2019مايو  30حيث  رر المةلر بتاريخ 
 م 17/05/2022 ىم ال09/07/2019التب تبدم بتاريخ توكيل اللةأة بأنر األسماد و  ىم عل 9/7/2019
 

 التالية  امت بأداد مُامُا و، م2019ل ام اخالل  اةتماعات ستةو د ع دت لةأة المراة ة 
 الية فب الوركة.مراة ة البياأات المالية للوركة والتأكد من سالمتُا وسالمة إةرادات الت ارير المالية ومأظمة المحاسبة الداخلية ولوابو الر ابة الم -
  ب الحسابات الخارةيين وت ييم مةهالت المراة ين الخارةيين ومدالُم واست الليتُم.المراة ة السأوية المست لة للبياأات المالية الخاصة بالوركة، واالست اأة بمراة -
  ب الأظامب، والمراة ة الدورية لمُامُم ومسةولياتُم.االتوصية بت يين المراةر الداخلب والمر -
 .لتزام الوركة بالمتولبات ال اأوأية والتأظيمية ومأُا لوابو وإةرادات سياسة ا فصاح فب الوركةإ -
 لتزام الوركة بلوابو السياسات وا ةرادات الم ررة فب الوركة.إ -
 أدناه:  الجدول هو موضح في عضاء و تواريخ االجتماعات كما وبيانات حضور األ -
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 عدد االجتماعات

االجتماع الثامن 
014/12/2019 

االجتماع السابع 
12/11/2019 

االجتماع 
السادس 

26/10/2019 

االجتماع 
الخامس 

28/07/2019 

االجتماع الرابع   
23/04/2019 

االجتماع الثالث 
03/03/2019 

االجتماع الثاني 
14/02/2019 

االجتماع األول 
27/01/2019 

 االسم

 د / يوسف باسودان حلر حلر حلر حلر - - - -

 عبد هللا الحربي حلر حلر حلر حلر حلر حلر حلر حلر

 نصيفأ / نبيل  حلر حلر حلر حلر حلر حلر حلر حلر

 د / معصوم باهلل حلر حلر حلر حلر حلرلم ي حلر حلر حلر

 أ /عبد هللا الشيبيلي - - - - حلر حلر حلر حلر

 
 لجنة المراجعة

 

 تالمكافأ لجنة الترشيحات: 
 

 وهم  معلاد مةلر ا دارةمن  معلاد  4من  المكافآتالترويحات تتكون لةأة  2019مايو   30 رار مةلر االدارة فب اةتماعه بتاريخ  ىبأاد عل     
 

 رئيس اللجنة                                         فواز الورعبب         األستاي  .1

 عضو اللجنة                                 الدكتور عبد اللويف آل الويخ .2

   عضو اللجنة            المُأدر وارق الرميم                                                            .3

 عضو اللجنة                                        أايف التميمب األستاي  .4
 

 المُام والمسلوليات التالية وت وم اللةأة بم، 2019 خالل اةتماعات   ثالثةو د ع دت اللةأة 
 ، والمروحين للمأاصب ا دارية التأنييية ال ليا، كالرلير التأنيي  وأوابه.ال مومية لل رض على الةم يةا دارة بوأن المروحين ل لوية مةلر الخاصة  توصياتالرفر  -
 لمةلر ا دارة. إعداد إةرادات وسياسات والحة لتووير سياسة المكافآت -
 المةلر لت ييأُم.ورفر توصياتُا للمةلر بخصوص المروحين ل لوية لةان  ،إفادة مةلر ا دارة فيما يت لق بالمراة ة السأوية ألداد المةلر -
 .ُم وتحنيزهمحتناظ بالموظنين المتميزين وا  الحوافز لةيبال الوات السأوية، وخوو وعتماد سياسة وخوو الت ويلات لمةلر ا دارة   ةتوصيال -
 ورية على لود أتالر الت ييم.اللرتوصيات بوأن البرامر التدريبية الرفر و ، وا دارة التأنييية ال ليا،ت ييم مُارات وخبرات معلاد مةلر ا دارة -
 ومتاب ة تأنييها بالت اون مر ا دارة التأنييية. ،ةتماعيةولر برامر المسةولية ا  -
 لمةلر ا دارة. بيل التأكد من  يام الوركة بالتوافق المستمر مر متولبات الحوكمة، والرفر  -
 دناه: أالجدول  هو موضح في عضاء و تواريخ االجتماعات كمابيانات حضور األ -
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 عدد االجتماعات

 27/02/2019االجتماع الثاني  25/11/2019االجتماع الثالث 
االجتماع األول 

20/01/2019 
 االسم

 م. علب حسن الةاسر حلر حلر -

 م. فواز الورعبب  - - حلر

 د. عبد اللويف عبد هللا ال الويخ حلر حلر لم يحلر

 م. وارق الرميم  - - حلر

 أايف عبد ال زيز التميمب م. حلر حلر حلر

 
 

  :لجنة اإلستثمار 
 
ة واألسمتاي ،وارق بن عبد هللا بن حسين المرميم واالستاي /، هوام بن محمد الوريفاألستاي وعلوية  ،اللةأة()رلير  رير عبد هللاثامر بن  /المُأدر معلاد، وهم  ارب ةمن  االستثمارلةأة تتكون 

و مد ع مدت  .االسمتثماروللةأة الحق فب ت يين بيوت الخبمرة فيمما يخمص ملمف  ،ويكون للةأة كافة الصالحيات بُيا الخصوص ،للوركة كامالن  االستثمارارة ملف بإد تختص اللةأةو ،/ أوف الح باأب 
ل لوية لةأة ا سمتثمار ،  الافة االستاية / أوف الح باأب  2019يوليو  30و د  رر مةلر ادارة وركة المةموعة المتحدة للتامين الت اوأب مسير المأ  د فب م.  2019إةتماعات خالل  ستةاللةأة 

 .علب ت ييأُا علو لةأة االستثمار هـ ب دم المماأ ة07/02/1441بتاريخ   3319/89وريوة عدم مماأ ة مةسسة الأ د ال ربب الس ود  و  د اصدرت مةسسة الأ د ال ربب الس ود  خوابُا ر م 
 

 أدناه: الجدول هو موضح في جتماعات كما اإل عضاء و تواريخبيانات حضور األ -
 

 عدد االجتماعات

االجتماع السادس 
01/12/2019 

االجتماع الخامس 
26/11/2019 

االجتماع الرابع   
219/11/2019 

االجتماع الثالث 
18/11/2019 

االجتماع الثاني 
02/07/2019 

االجتماع األول 
31/03/2019 

 االسم طبيعة العضوية

 م / ثامر عبدهللا بن ريس حلر حلر حلر حلر حلر حلر

 أ/ طارق الرميم حلر حلر حلر حلر حلر حلر

 ا/ هشام الشريف حلر حلر حلر حلر حلر حلر

 أ / نوف الحقباني  - - حلر حلر حلر حلر

 أ شاقول حميد حلر - - - - -
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  :لجنة ادارة المخاطر 
 

بمإدارة  تخمتص اللةأمة، و الومريف، والمدكتور / يوسمف باسمودان )رلير اللةأة(، وعلوية األستاي هوام بن محمد  .واألستاي حسام والل غزاو  تتكون لةأة ادارة المخاور من ثالثة  معلاد، وهم
ةمراد مراة مات إليُما الومركة وكميل  إ مد تت مرض ثر ظروف السوق و الخبرة المتوفرة فب م الةة المخاور المتالزمة التمب على إدارة المخاور  و اعتماد استراتيةية واملة   ،المخاور  بالوركة 
  م.  2019خالل  ةتماعان إ. و د ع دت اللةأة عتبار المتغيرات الداخلية و الخارةية للوركة خي فب ا دارة المخاور  من خالل األإستراتتيةية على إدورية وتحديثات 

)رلير اللةأة(، وعلوية األستاي هوام بن محمد الوريف، والدكتور / يوسف باسودان و  .األستاي حسام والل غزاو من تكوأت اللةأة ف د  2019مايو  30اعه بتاريخ مبأاد علب  رار مةلر االدارة فب اةت

 م. 17/12/2019لةأة إدارة المخاور بتاريخ  إست الة المُأدر / زياد سامب اللبان من علويةب بول  د  ام  مةلر ا دارة وركة المةموعة المتحدة للتامين الت اوأب مسير االستاي / زياد اللبان و 
 

 
 مدأاه  الةدول  هو مولة فب وبياأات حلور االعلاد و تواريخ االةتماعات كما -

 

 م االسم 24/04/2019  اإلجتماع االول  27/10/2019اإلجتماع الثاني 

 1 م / سليمان الخريجي حلر ------

 2 ا/ هشام الشريف حلر حلر

 3 اد اللبانأ/ زي --- لم يحلر 

 حلر
 

 4 وىا/ حسام الغزا حلر

 5 د. يوسف باسودان ---- حلر

 
 

  العمومية:الجمعية -11
 

 :كما يلي  اجتماعات للجمعية العامة العادية  3تم عقد   9201خالل سنة 
   

 م على القرارت التالية:04/04/2019دة في تم عقد اجتماع  الجمعية العامة العادية األول للشركة ، وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعق
 
الم المالية للربر األول والثاأب والثالث و الرابر المواف ة على ت يين مراة ب حسابات الوركة مكتب البسام ووركاه المحاسبون المتحالنون ومكتب ال ظم والسدير  لنحص ومراة ة وتد يق ال و-1

 وتحديد ات ابُم . 2020ول من ال ام المالب م والربر األ2019والسأو  من ال ام المالب 
 
م الكممال دورة المةلمر حتمب تماريخ  28/11/2018المواف ة على  رار مةلر االدارة بت يين السيدة / زين اياد االممام علموا بمةلمر ا دارة )علمو غيمر تأنيمي ( اعتبمارا ممن تماريخ ت ييأُما -2

 و المست يل السيد / رياض محمد الث نب ) علو غير تأنيي ( .م خلنا لل ل 17/5/2019اأتُاد الدورة الحالية فب 
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م 15/05/2019اسب للوركة، و د واف ت الةم يمة ال اممة المأ  مدة فمب تم ع د اةتماع الةم ية ال امة ال ادية الثاأب للوركة خالل الستة األوُر التالية لأُاية السأة المالية، وف ان لما عليه الأظام األس

 التالية  على ال رارات 
 
 م.31/12/2018المواف ة على ت رير مةلر ا دارة عن السأة المالية المأتُية فب   -1
 م 31/12/2018المواف ة  على ال والم المالية عن السأة المالية المأتُية فب  -2
 م. 31/12/2018المواف ة على ت رير مراة ب حسابات الوركةعن السأة المالية  -3
بمن ريمر مصملحة مباومرة فيُما.  عمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة زهير  اسم ووريكة لإلستوارات )مبيات( والتب ل لو مةلر ا دارة المُأدر/ ثمامربن عبمد هللاالمواف ة على األ -4

 تنليلية .ملف  لاير .بدون وروو  58م 2018وهب عبارة عن  وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 
بن عبمد هللا بمن ريمر مصملحة مباومرة فيُما.وهب المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة فوج الس ودية للمصماعد والسماللم  والتمب ل لمو مةلمر ا دارة المُأمدر/ ثمامر -5

 ملف لاير .بدون وروو تنليلية .  928م 2018عبارة عن  وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 
امربن عبمد هللا بمن ريمر مصملحة مباومرة فيُما.وهب المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة الخلير للمصاعد والساللم المحدودة  والتب ل لو مةلر ا دارة المُأمدر/ ثم -6

 ملف لاير .بدون وروو تنليلية .  372م 2018ن المكتتبة خالل عام عبارة عن  وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمي
مصلحة مباومرة فيُما.وهب عبمارة عمن  وثمالق تمأمين  المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركةو وركة ميار ال ابلة والتب ل لو مةلر ا دارة المُأدر/ ثامربن عبد هللا بن رير  -7

 ملف لاير والترخيص بُا ل ام  ادم.بدون وروو تنليلية . 229م 2018لتأمين المكتتبة  خالل عام كما بلغ إةمالب م ساو ا
ارة بد هللا بن رير مصلحة مباورة فيُا. وهمب عبمالمواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و مصأر وركة وايا الزراعيه لالعالف والتب ل لو مةلر ا دارة المُأدر/ ثامربن ع -8

 ملف لاير .بدون وروو تنليلية . 262م 2018عن  وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 
وهب عبمارة عمن  وثمالق تمأمين  ر مصلحة مباورة فيُا.المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة وايا ال  ارية والتب ل لو مةلر ا دارة المُأدر/ ثامربن عبد هللا بن ري -9

 ملف  لاير.بدون وروو تنليلية . 214م 2018كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 
ة فيُما.وهب عبمارة عمن  وثمالق ر مصملحة مباومرالمواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة وايا ال ابلة  والتب ل لمو مةلمر ا دارة المُأمدر/ ثمامربن عبمد هللا بمن ريم -10

 ملف  لاير.بدون وروو تنليلية  . 220م 2018تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 
ربن عبد هللا بن رير مصلحة مباومرة فيُما.وهب / ثامالمواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة ال امة لألعمال االستثمارية ال  ارية  والتب ل لو مةلر ا دارة المُأدر -11

 ملف  لاير.بدون وروو تنليلية  . 113م  2018عبارة عن  وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 
ُأمدر/ ثمامربن عبمد هللا بمن ريمر مصملحة مباومرة فيُما.وهب عبمارة عمن  وثمالق المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة ومةسسة الُدى الخيرية والتب ل لو مةلر ا دارة الم -12

 ملف لاير .بدون وروو تنليلية  . 50م 2018تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 
التب ل لو مةلر ا دارة المُأدر/ ثمامربن عبمد هللا بمن ريمر مصملحة مباومرة فيُما.وهب المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة االةأحة الس ودية للسنر والسياحة  و -13

 ملف لاير.بدون وروو تنليلية . 17م  2018عبارة عن  وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 
اعية  والتب ل لو مةلر ا دارة المُأدر/ ثمامربن عبمد هللا بمن ريمر مصملحة مباومرة فيُما.وهب عبمارة عمن  وثمالق المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة وايا الزر -14

 ملف  لاير .بدون وروو تنليلية  . 406م  2018تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 
ركة الس ودية لأظام الر  بالتأ يو والتب ل لو مةلر ا دارة المُأدر/ ثامربن عبد هللا بن رير مصلحة مباورة فيُا. وهب عبارة المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و الو -15

 ملف  لاير .بدون وروو تنليلية . 300م  2018عن  وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 
حة مباومرة فيُما. التب ستتم بين الوركة و وركة البحر االحمر لخدمات المالحه  والتب ل لو مةلر ا دارة المُأدر/ محمد هاأب بن عبد ال ادر البكر   مصل المواف ة على األعمال وال  ود -16

 ملف لاير .بدون وروو تنليلية.  24م  2018وهب عبارة عن  وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 
سمليمان بمن عبمد هللا الخريةمب  مصملحة مباومرة  المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و مكتب سليمان الخريةب لالستوارات الُأدسية  والتب ل لو مةلر ا دارة المُأمدر/ -17

 ملف لاير .بدون وروو تنليلية. 49  م2018فيُا. وهب عبارة عن  وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 
مربن عبمد هللا بمن ريمر مصملحة مباومرة فيُما.وهب المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة الخلير ال ربب للصياأة والم اوالت والتب ل لو مةلر ا دارة المُأدر/ ثما -18

 ملف  لاير .بدون وروو تنليلية . 68م  2018ن المكتتبة خالل عام عبارة عن  وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمي
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هللا بمن ريمر مصملحة غيمر مباومرة فيُما .وهمب  المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و المُأدر /عبدهللا بن رير والمي  ي تبمر ل لمو مةلمر ا دارة المُأمدر/ ثمامربن عبمد -19
 ملف  لاير .بدون وروو تنليلية  . 4م  2018بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام  عبارة عن  وثالق تأمين  كما

عمن   ادر البكر   مصلحة مباورة فيُا. وهب عبمارة المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة البحار الدولية  والتب ل لو مةلر ا دارة المُأدر/ محمد هاأب بن عبد ال -20
 ملف لاير .بدون وروو تنليلية. 24م  2018وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 

مباومرة فيُما.وهب  بن عبمد هللا بمن ريمر مصملحةالمواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة ادامة للمرافق للتومغيل والصمياأة والتمب ل لمو مةلمر ا دارة المُأمدر/ ثمامر -21
 ملف  لاير .بدون وروو تنليلية . 26م  2018عبارة عن  وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 

ر مصلحة مباورة فيُا.وهب عبارة عن  وثالق تمأمين  المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة أما لل  ارات والتب ل لو مةلر ا دارة المُأدر/ ثامربن عبد هللا بن ري -22
 ملف  لاير .بدون وروو تنليلية  . 29م  2018كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 

ة المُأدر/ ثامربن عبد هللا بن رير مصلحة مباورة فيُا.وهب المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و وركة فالب ووريكه للتثمين والت ييم ال  ار  والتب ل لو مةلر ا دار -23
 ملف  لاير .بدون وروو تنليلية  . 18م  2018عبارة عن  وثالق تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 

ن. ) علو مةلر االدارة (  والتب له مصلحة مباورة فيُا وهب عبارة عن  وثمالق تمأمين  كمما بلمغ المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و الدكتور / يوسف بن عبدهللا باسودا -24
 ملف  لاير.بدون وروو تنليلية. 5م  2018إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 

و مةلر االدارة (  والتب له مصملحة مباومرة فيُما وهمب عبمارة عمن  وثمالق تمأمين  كمما بلمغ المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و المُأدر/ ثامربن عبد هللا بن رير ) عل -25
 ملف  لاير .بدون وروو تنليلية . 3م  2018إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 

و مةلر االدارة (  والتب له مصلحة مباورة فيُا وهب عبمارة عمن  وثمالق تمأمين  كمما المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و الدكتور/ عبد اللويف بن محمد ال الويخ ) عل -26
 ملف  لاير .بدون وروو تنليلية . 1م  2018بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 

و مةلمر االدارة ( وعاللتمه  والتمب لمه  مصملحة مباومرة فيُما  وهمب عبمارة عمن  وثمالق المواف ة على األعمال وال  ود التب ستتم بين الوركة و االستاي / هوام محمد عبد هللا الوريف  ) علم -27
 ملف  لاير .بدون وروو تنليلية. 41م  2018تأمين  كما بلغ إةمالب م ساو التأمين المكتتبة خالل عام 

 م.  2018ديسمبر  31المأتُية فب لاير كمكافأة  ألعلاد مةلر ا دارة عن السأة المالية  1،260،000المواف ة على صرف مبلغ  -28
 م.31/12/2018المواف ة على إبراد يمة معلاد مةلر ا دارة عن السأة المالية المأتُية فب  -29
م و مد تمم التصمويت علمب  17/5/2022م ولمدة ثالث سأوات وتأتُب فمب  18/5/2019 ررت الةم ية ال امة إأتخاب معلاد مةلر إدارة الوركة للدورة الخامسة التى ستبدم بمويلة هللا فى  -30

 :وهماأتخاب االعلاد علب وري ة التصويت التراكمب 
 

 المُأدر/ثامر عبدهللا محمد بن رير -1
 المُأدر / محمد هاأب عبد ال ادر البكر   -2
 االستاية/ زين اياد االمام  -3
 االستاي/هوام بن محمد بن عبدهللا الوريف -4
 ويخالدكتور /عبد اللويف محمد عبد الرحمن آل ال -5
 االستاي/وارق عبدهللا حسين الرميم -6
 االستاي/حسام بن والل بن ممين غزاو  -7
 االستاية / أوف س ود أغميش الح باأب -8
 االستاي / زياد سامب محمد اللبان  -9
 االستاي/ فواز بن محمد بن أاصر الورعبب -10
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 م على القرارت التالية:09/07/2019عامة العادية المنعقدة في تم عقد اجتماع  الجمعية العامة العادية الثالث للشركة ، وقد وافقت الجمعية ال
 

 :وأسماؤهم كما يليم وعلى مُامُا ولوابو عملُا، ومكافآت معلالُا ،  17/05/2022م الب 09/07/2019المواف ة على توكيل لةأة المراة ة و التب تبدم بتاريخ 
 

 رليسان  -األستاي/ عبدهللا الحربب 
 علوان  -وبيلب األستاي / عبدهللا ال

 علوان  –األستاي / أبيل عبد االله أصيف 
 علوا –األستاي / محمد م صوم باهلل موالأا 

 
 ما يلي: على الداخلية ولوائحهاللشركة  األساسيوقد تضمن النظام -3

 الحق فب الحصول على أصيب من األرباح التب يت رر توزي ُا.  .1
 .التصنيةأد الحق فب الحصول على أصيب من موةودات الوركة ع .2
 فب مداوالتُا والتصويت على  راراتُا. واالوترا  ال امة،حق حلور الةم يات  .3
 حق التصرف فب األسُم. .4
 حق مرا بة معمال مةلر ا دارة ورفر دعوى المسةولية على معلاد المةلر. .5
 . ولوالحه التأنيييةة أظام السوق المالي مر  ارضتي بما ال يلر بمصالة الوركة وال ،م لوماتالوولب  االستنسارحق  .6

 
 
 
 :وأي من شركاتها التابعة أنشطة األسهم وأدوات الدين والقروض-12
 

 ويتكمممممممممممممممممون ممممممممممممممممممن  ،م31/12/2019مليمممممممممممممممممون لاير سممممممممممممممممم ود  كمممممممممممممممممما فمممممممممممممممممب  200والمصمممممممممممممممممدر يبلمممممممممممممممممغ رمر ممممممممممممممممممال الومممممممممممممممممركة المصمممممممممممممممممرح بمممممممممممممممممه 
 . وخالل%60 وللةمُور بأسبة ،%20بأسبة  ومسير البحرين ،%20ا سالمب للتأمية بأسبة  ة للبأ حد. ومسُم المةموعة مملوكلاير س ود  للسُم الوا10سمية  درها ، ب يمة ممليون سُم 20

 حة ، لم توةد مية مدوات دين صادرة عن الوركة، ولم توةد مية مصلحة فب فلة األسُم يات األح ية فب التصويت ألية موخاص، ولم توةد مية مصلم2019ديسمبر  31ال ام المالب المأتُب فب 
مدوات ديمن  ابلمة للتحويمل إلمى مسمُم مو م  ح موق خيمار مو م   توةمد ال  مو مفمراد مسمرهم فمب مسمُم الومركة. كمما  وكبمار التأنيمييينكتتماب ت مود ألعلماد مةلمر ا دارة إح وق خيار وح وق و

ح وق تحويل مو اكتتاب بموةب مدوات دين  ابلة للتحويل إلى م  وةد ال  ل  التاريخ. كيل  مو مأحتُا خالل السأة المالية المأتُية فب ي ،مو ح وق موابُة مصدرتُا الوركة ،ميكرات حق اكتتاب
 مدوات ديمن  ابلمة لالسمترداد.أل   ، يوةد م  استرداد مو ومراد مو إلغماد ممن ةاأمب الومركةوال  ، م2019مو ح وق خيار مو وُادات ح وق موابُة مصدرتُا مو مأحتُا الوركة خالل عام  مسُم
  ممن مدوات المدين مو مأوموة مت ل مة لتزامات ماليمة للغيمر مو  مروض مو مإترتيبات مو اتناق تأازل بموةبه م  من المساهمين عن م  ح وق فب األرباح. ولير على الوركة م   توةد ال  كيل  

 .ال يوةد م   روض على الوركة ي ر مةلر ا دارة مأهوباألسُم. 
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 ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:وصف ألي مصلحة تعود 
 

 اسم من تعود له المصلحة م
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 ------- ------- ------- 1،025 ------- 1،025 ثامر عبد هللا بن ريرالمُأدر  1

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- محمد هاأب البكر المُأدر  2

 ------- ------- ------- 2،000 ------- 2،000 هوام بن محمد الوريفاألستاي  3

 ------- ------- ------- 1،000 ------- 1،000 حسام والل الغزاو األستاي  4

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- فواز محمد الورعبب/  تاياالس 5

 ------- -------- ------- 1000 ------- 1،000 وارق بن عبد هللا بن حسين الرميم المُأدر 6

 ------ ----- ------- ------- ----- ---- االستاية / أوف س ود الح باأب  7

 ------- ------- ------- 1000 ------- 1،000 عبد اللويف آل الويخلدكتور ا 8

 
 
 

  .ومزواةُم وموالدهم ال صر فب مسُم مو مدوات دين الوركة مو م  من وركاتُا التاب ة التأنيييينوال يوةد م  مصلحة ت ود لكبار  وركات، يمثل  إأه، فمُأدر محمد هاأب البكر  لص اخوفيما ي
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 :الزكاة والمدفوعات النظامية والقروض-31
 

 بيـــــــان
2019  

 بيـــان األســباب وصف موجز
 المسدد

المستحق حتى نهاية الفترة المالية 
 السنوية و لم يسدد

 2،028،250 الزكاه
 

 الزكاه السأويه الزكاه السأويه

 - - الضريبة
لرالب الدخل علب الغير 

 س وديين
ب الغير لرالب الدخل عل
 س وديين

 لريبة ال يمة الملافة لريبة ال يمة الملافة  1،993،534 19،623،429 ضريبة القيمة المضافة 

 اوتراكات مدفوعة اوتراكات مدفوعة 345،280 3،669،852 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 50،544 تكاليف تأشيرات و جوازات
   

 659،267 رسوم مكتب العمل
 

 رسوم تةديد تصارية ال مل تةديد تصارية ال ملرسوم 

أتعاب االشراف لمؤسسة النقد العربى 
 السعودى

 ات اب ات اب 97,568 2,402,506

أتعاب االشراف لمجلس الضمان 
 الصحى التعاونى

 ات اب ات اب 47،961 1،479،549

 259،377 أتعاب تداول
 

 مت اب مت اب

 135،000 الغرامات
 

ة االست واع غرامة خاصة بلريب
 عن السأوات الساب ة

غرامة خاصة بلريبة االست واع 
 عن السأوات الساب ة

 27،078 958،363 ضريبة االستقطاع
لريبة تستحق علب ا ساو اعادة 
التأمين واالستوارات خارج 

 المملكة

لريبة تستحق علب ا ساو اعادة 
التأمين واالستوارات خارج 

 المملكة

 
 
 

 اإلقرارات:-41
 

 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أنه:تعلن 
 ال يوةد م  وركة تاب ة لُا. -1
 م.9201ية ال توةد م   روض عليُا سواد كاأت واةبة السداد عأد الولب مو غير يل ، ولم ت م الوركة بدفر م  مبالغ سدادان ل روض خالل السأة المال -2
 .9201مأحتُا الوركة خالل السأة المالية  وكتتاب مو ح وق موابُة مصدرتُا مإميكرات حق  وةد م  ح وق خيار موى مسُم، وال تال توةد م  مدوات دين  ابلة للتحويل إل -3
خمالل ال مام بموةب مدوات دين  ابلة للتحويل إلى مسُم، مو ح وق مو خيار، مو وُادات ح وق، مو ح وق موابُة، مو  امت الومركة بإصمدارها مو مأحُما إكتتاب ال توةد م  ح وق تحويل مو  -4

 م.9201المالب 
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 ، مو م   يمة لألوراق المالية المتب ية.لإلسترداد لم ت م الوركة باسترداد مو وراد مو الغاد من ةاأبُا أل  مدوات دين  ابلة  -5
 يوةد مصلحة فب فلة األسُم يات األح ية فب التصويت ت ود ألوخاص. ال -6
 .ومزواةُم وموالدهم ال صرت ود ألعلاد مةلر إدارة المصدر وكبار التأنيييين  فيه يكون المصدر ورفان  كتتابإوح وق مال يوةد ح وق خيار  -7
 تناق تأازل بموةبه محد مساهمب المصدر عن م  ح وق فب األرباح.إ وال يوةد م  ترتيبات م -8
 لمصلحة موظنب المصدر.مأوأت  حتياوات مخرى إ وال يوةد م  استثمارات م -9
 .و الت ويلاتما  تأازالت عن الرواتب مال يوةد  -10
 
 
 
 
 وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد- 51
 

 اسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 الةم ية ال امة ال ادية 2019 مبريل  2 1

 الةم ية ال امة ال ادية 2019 مايو 12 2

 ديةالةم ية ال امة ال ا 2019يوليو  9 3

 
 
 
 
 
 :للتقارير المالية  الدوليةمعايير الو المراجعون الخارجيون-61
 

م، المواف ة على ت يين مراة ب حسابات الوركة مكتب البسام ووركاه المحاسبون المتحالنون ومكتب ال ظم والسدير  لنحص ومراة ة 4/4/2019واف ت الةم ية ال امة ال ادية  والتب مأ  دت فب 
   .وتحديد ات ابُم 2020م والربر األول من ال ام المالب 2019المالية للربر األول والثاأب والثالث و الرابر والسأو  من ال ام المالب  وتد يق ال والم

 

 معدل طبقا للنص التالي:صدر مراجعي الحسابات تقريرهم برأي غير أ 

، و موالم المدخل، المدخل الومامل اآلخمر، التغيمرات 2019ديسمبر  31)مسير( )وركة مساهمة س ودية( )"الوركة"( والتب تومل  المة المركز المالب كما فب  ل د راة أا ال والم المالية لوركة المةموعة المتحدة للتأمين الت اوأب 

 ألخرى.فب ح وق الملكية والتدف ات الأ دية للسأة المأتُية فب يل  التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الُامة والم لومات التنسيرية ا

 

ومدالُا المالب وتدف اتُا الأ دية للسأة المأتُية فب يلم  التماريخ، وف مان للم مايير الدوليمة للت ريمر  2019ديسمبر  31وفب رميأا، فإن ال والم المالية المرف ة ت رض ب دل من ةمير الةواأب الةوهرية، المركز المالب للوركة كما فب 

 .الس ودية، والم ايير وا صدارات األخرى التب اعتمدتُا الُيلة الس ودية للمحاسبين ال اأوأيينالمالب الم تمدة فب المملكة ال ربية 
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 - بأنه:وتقر الشركة       
 

 .بالوكل الصحيةمعدت الحسابات  من سةالت -م
 .وأني بن اليةعد على مسر سليمة أظام الر ابة الداخلية م من -ب
 واصلة أواوه.على م لمصدر درة ا فبييكر ال يوةد م  و  مأه  -ت

 
 
 
 
 الرقابة الداخلية: وكفاءة إجراءاتفاعلية -17

 
تم ال يام ب مليات المراة ة وفق مأُةية ت تمد على تحديد المخاور وت ييم  .م2019مأظمة الر ابة الداخلية بالوركة، خالل عام  ة وف اليةة ة الداخلية فحص وت ييم مدى كناديومل أواق إدارة المرا

المتب ة ويل  وفق الم ايير المتب ة واستأادان على ال واعد التأظيمية  دارة المراة ة الداخلية الموافق عليُا من  بل لةأة  وتحديث االةراداتوتحديد أ او الل ف بُا وت ييمُا  داخليةالر ابة الأظم 
 المراة ة ومةلر ا دارة. 

المراة ة المأبث ة من مةلر ا دارة وهيه الت ارير تستأد على خوة المراة ة التب تولر مر بداية كل سأة مالية من  بل إدارة المراة ة ت دم إدارة المراة ة الداخلية ت اريرها الربر سأوية إلى لةأة 
 الداخلية بمواف ة وإوراف لةأة المراة ة. 

 باتخايت وم لةأة المراة ة بمأا وة هيه الت ارير فب اةتماعاتُا النصلية للمواف ة عليُا مو التوصية   أية.المترسل الت ارير بصنتُا الأُالية إلى لةأة المراة ة مر أسخة إلى ا دارة التأنييية وا دارات 
 ا ةرادات المأاسبة لم الةة م  مالحظات. 

ا دارات التب لم تتبر ب ض ا ةرادات المكتوبة بأن يتم اتباع هيه  بتوةيه ب ض و د  امتالتأكد من من ا دارات المختلنة توبق اللوالة الداخلية للوركة بإدارة المراة ة الداخلية  وكيل  ت وم
 .ا ةرادات

 ومةلر اللمان الصحب. الخاصة بمةسسة الأ د ال ربب الس ود  و الت اميم  امت إدارة المراة ة الداخلية بلنت اأتباه ب ض ا دارات التب لم ت م بتوبيق متولبات اللوالة التأظيمية 
 .م31/12/2019للموازأة الت ديرية الم تمدة للسأة المالية المأتُية فب  التأنييية بتةاوز إةمالب المصرفات ال مومية وب ان لم ت م ا دارة 
  .والمتوسوةللمةموعات الصغيرة  الوببصدار وثالق التأمين إ لياتوت ديل آتم مراة ة 
 دار الوثالق.  صاالكتتاب  بل إ  داراتلافة ب ض المستأدات المولوبة تم مراة ة إ

 . 2018تم التأكد من توبيق ت ليمات سياسة توزير النالض ل ام 
 غسل األموال و تمويل األرهاب غير مدرةين علب  والم تم اأواد أظام خاص بالوركة للـتأكد من ان االوخاص التب ت وم الوركة بالت امل م ُم 

 .و الت اميم الخاصة بُا  واللوالة التأظيمية لمةسسة الأ د ال ربب الس ود  ار ات الخبير ا كتوالتأكد من اتباع ا دارات النأية لت ليم
 صول الثابتة وولر بار كود علب كل اصل لةمير مةرد  باستكمال 2019خالل فب الوركة   امت

 .التأميأات االةتماعية والةُات الحكومية األخرى ةالمةسسة ال اموبصنة عامة التأكد من اتباع الوركة لت ليمات وزارة التةارة وت ليمات هيلة السوق المالية و
اللوالة الموب ة،  والتوافق مربكنادة وف الية بلمان مصدا ية ت ارير المالية  وتم تأنييهن أظام الر ابة الداخلية الي  توب ه الوركة معد على مسر سليمة وبأاد علب ما ت دم تر  لةأة المراة ة ا

 الوركة مأاسبة للحد من المخاور. والر ابة داخلن وسالل التحكم إلى توفير لمان بأ ر ابة الداخليةويس ى أظام ال
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 للشركة اإلجتماعية  المساهمات تفاصيل-18
 

 :2019المبادرات المجتمعية لعام 
 2019حملة إروادات وأصالة عن الصيام خالل وُر رملان المبار   -

 2019حملة إروادات وأصالة خالل موسم الحر  -

 2019مكتوبر  -ة التوعية فب اليوم ال المب لسروان الثد  حمل -

 2019أوفمبر  –حملة التوعية فب اليوم ال المب لمرض السكر   -

ة للبأات بةدة يوم االثأين الما ام فب م ر ةام ة دار الحكم "Drive To Lead" المةموعة المتحدة للتأمين الت اوأب )مسير( لمن ف اليات التوعية عن  يادة المرمة للسيارة ب أوان مواركة 

، الي  يُدف إلى توعية الأساد بالسالمة المرورية وال يادة اآلمأة والت رف على االحتياةات وا روادات   ظُران  00 03صباحان الى  00 11فب النترة من  2019أوفمبر  17الموافق 

 .الالزمة

 
 
 
 
 

 :كما يلي  هذه السنة خالل وطالبات طالب 5قامت الشركة بتدريب الطالب وقد تم تدريب 
 
 

 # االسم اقسام التدريب الشهادة التخصص الجامعه

 1 حنان احمد تباتي االدارة النأية  بكالوريور  ا تصاد ةام ة االميره أوره

 2 عبدالعزيز خالد محمد الظفر  مبي ات بكالوريور  ادارة مخاور وتامين ةام ة المل  فيصل 

 3 خالد عبدالطيف العمير مبي ات بكالوريور  خاور وتامينادارة م ةام ة المل  فيصل 

 4 راشد صالح العصيمي مبي ات بكالوريور  ادارة مخاور وتامين ةام ة المل  فيصل 

 5 فرح بنت خالد الدسيماني أظم الم لومات  بكالوريور  أظم م لومات ةام ة الم رفه
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 األخيرة و أسماء أعضاء مجلس االدارة الحاضرين لهذه الجمعيات  المالية السنة خال المنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات تواريخ -19
 

 االسم
 اجتماع الجمعية العامة األول

 2019ابريل   4
 اجتماع الجمعية العامة األول

  2019  مايو 15
 اجتماع الجمعية العامة الثاني

 2019 يوليو 9

 بتغي حلر حلر م / ثامر عبدهللا بن ريس

 حلر حلر حلر أ / هشام محمد الشريف

 د / يوسف باسودان 
 حلر

 تغيب
لم يكن  علو مةلر ادارة فب يل  

 التاريخ

 تغيب تغيب تغيب م / محمد هاني البكري 

 تغيب تغيب تغيب أ / حسام غزاوي

 م / سليمان الخريجي 
 حلر

 تغيب
لم يكن  علو مةلر ادارة فب يل  

 التاريخ

 تغيب تغيب تغيب  حسين الرميمم / طارق عبد هللا

 علي بن حسن الجاسر الشهري
 تغيب

 تغيب
لم يكن  علو مةلر ادارة فب يل  

 التاريخ

 تغيب حلر تغيب د / عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ

 تغيب تغيب تغيب االمام أياد  أ / زين

 حلر علو مةلر ادارة فب يل  التاريخلم يكن   علو مةلر ادارة فب يل  التاريخ يكن  لم أ/ فواز محمد الشرعبي 

 تغيب لم يكن  علو مةلر ادارة فب يل  التاريخ لم يكن  علو مةلر ادارة فب يل  التاريخ م/ زياد اللبان 

 تغيب لم تكن علو مةلر ادارة فب يل  التاريخ لم تكن علو مةلر ادارة فب يل  التاريخ أ / نوف سعود الحقباني 

 
 
 
 

 قبلية:المخاطر المست-20
 
تنا يمات إوممن ثمم عمدم ا لتمزام بومروو  ،ومأُا تأثر وركات م يد  التأمين ال المية بمةثرات األسواق ال المية ،من هأا  مخاور مست بلية  د تةثر على مداد الوركات ال املة فب  واع التأمين ال و 

إال من التغير فب السياسات ال امة لدى وركات م يد  التأمين ي تبر من المخاور المسمت بلية التمب  مد تمةثر  ،ت ييم مالب عالب  مر م يد  تأمين يوإال ت ا د ال توبالرغم من من الوركة  ،إعادة التأمين
هميا با لمافة و .برامر التدريب والتأهيلوهو ما تس ى الوركة إلى ت ليصه من خالل  ، لة توفر الموارد البورية المةهلة فب  واع التأمين الس ود  وركة. وكيل  من المخاور المحتملة على مداد ال
  والمخاور التأافسية. ،ال اأوأية والتأظيمية والمخاور ،ومخاور السيولة ،األخرى مثل مخاور الت أية إلى المخاور

مأسب الوسالل لتحديد ودراسمة المخماور التمب تواةمه الومركة  الوصول إلىو ،من مهمية كبيرة ودور ف ال فب الحناظ على است رار الوركة لُيه ا دارة  امت الوركة بإأواد إدارة للمخاور ويل  لما 
 ومن ثم ال مل على السيورة عليُا.
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 تواجها الشركة:أن يمكن  التيالمخاطر 
 

 المخاطر   إدارة
 

 )أ( التأمين
وعات النوالد مو تو يتُا ، تختلف عن التو  ات. يتأثر هيا بتكرار الموالبات وكثرة الموالبات تتمثل المخاور الرليسية التب تواةُُا الوركة بموةب ع ود التأمين فب من الموالبات الن لية ومدف

 االلتزامات.والنوالد الن لية المدفوعة والتوور الالحق للموالبات وويلة األةل. ليل ، فإن هدف الوركة هو لمان توفر احتياويات كافية لتغوية هيه 
 

همب إعمادة التمأمين علمى ن كةزد من برأامةُا للتخنيف من المخاور. يتم إسأاد إعادة التأمين على مسار تأاسبب وغير تأاسمبب. إن غالبيمة إعمادة التمأمين التأاسمبب ت وم الوركة بوراد إعادة التأمي
الم ام األول إعمادة التمأمين الزالمدة عمن الخسمارة المصمممة لتخنيمف حصة الحصص التب يتم اتخايها للحد من ت رض الوركة الكلب لنلات م يأة من األعمال. إعادة التأمين غير التأاسبب هب فب 

 ت رض الوركة الصافب لخسالر الكوارث. تختلف حدود االحتناظ بإعادة التأمين الزالدة عن الخسالر حسب خو المأتر والمأو ة.
 

بات الم ل ة وتتوافق مر ع ود إعادة التأمين. على الرغم من من الوركة لديُا ترتيبات  عادة التأمين ، إال يتم ت دير المبالغ ال ابلة لالسترداد من م يد  التأمين بوري ة تتوافق مر مخصص الموال
يستوير فيه م  م يد تأمين  ادة التأمين ، إلى الحد الي  المأُا ال ت نى من التزاماتُا المباورة تةاه حاملب وثالق التأمين الخاصة بُا ، وبالتالب يوةد خور التماأب فيما يت لق بالتأازل عن إع
ن واحد وال ت تمد عمليات الوركة بوكل كبير على م  ع د الوفاد بالتزاماته المنترلة بموةب ترتيبات إعادة التأمين هيه. تتأوع عمليات إعادة التأمين لدى الوركة بحيث ال ت تمد على م يد تأمي

 من إةمالب مصول إعادة التأمين فب تاريخ الت رير. %36ز إعادة تأمين واحد. ال يوةد م  ت رض للورف الم ابل يتةاو
 

 تكرار المطالبات ومبالغها

ف الةو  ، وتركيز المخاور ، ومعمال الوغب المدأية يمكن من يتأثر تكرار الموالبات ومبالغُا ب دة عوامل مثل الكوارث الوبي ية ، والنيلاأات ، وااللورابات البيلية واال تصادية ، والغال
 ود م يأة وكيل  استخدام ترتيبات إعادة إلى يل . تدير الوركة هيه المخاور من خالل التدابير الميكورة معاله. حدت الوركة من مخاورها عن وريق فرض م صى مبالغ للموالبة على ع وما

نيلاأات(. ان الغرض من استراتيةيات التأمين وإعادة التأمين هو الحد من الت رض التأمين من مةل الحد من الت رض لألحداث الكارثية )مثل األعاصير والزالزل واأللرار الأاةمة عن ال
ا فب ت ييد تأثير حدث كارثب واحد على حوا  %3من ح وق المساهمين على مسار إةمالب و  %15لب للكوارث بأادن على وُية الوركة للمخاور وف نا لما تحدده ا دارة. يتمثل الُدف ال ام حالين

من ح وق المساهمين.  د ي رر مةلر ا دارة زيادة مو ت ليل الحد األ صى  %5اٍف. فب حالة حدوث مثل هيه الكارثة ، فإن ت رض الورف الم ابل لم يد تأمين واحد ال يتةاوز على مسار ص
 المسموح به بأادن على ظروف السوق وعوامل مخرى.

 
 تركيز مخاطر التأمين 

 بوكل مساسب حسب فلة ال مل. ان التركيز الرليسب يكمن فب ال واع الوبب.ترا ب الوركة تركيز مخاور التأمين 
 

ا تركيز المخاور من خالل ت ييم المخاور المت ددة التب يتم تغويتُا فب أنر المو ر الةغرافب. بالأسبة لمخاور النيل اأات مو الزالزل ، يتم تصأيف مديأة كاملة كمو ر واحد. ترا ب الوركة ميلن
مثمل ، بالأسمبة للمخماور البحريمة ، ت تبمر المخماور اور الحرالق والممتلكات ، ي تبر المبأى الم ي ن والمباأب المةاورة ، التب يمكن من تتأثر بحادث موالبة واحمدة ، مو  مان واحمدان. وبالبالأسبة لمخ

الوركة بت ييم تركيز الت رض لمخاور التأمين النردية والةماعية وتلر سياسة إعادة التأمين الخاصة  المت ددة المومولة فب رحلة سنيأة واحدة بمثابة خور واحد مثأاد ت ييم تركيز المخاور. ت وم
 بُا لت ليل هيه الت رلات إلى مستويات م بولة لدى الوركة.

 
 ة فب المملكة ال ربية الس ودية.أظران ألن الوركة ت مل مساسان فب المملكة ال ربية الس ودية ، فإن ةمير مخاور التأمين توير إلى السياسات الم تمد
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 مصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية 

تكمون الموالبمات ، ويوممل تكماليف تسموية الموالبمات المتو  مة. يت لق المصدر الرليسب ل دم التأكد من الت دير فب تاريخ  المة المركز المالب بت ييم الموالبات الم ل ة، سواد تم ا بالغ عأُما مم ال 
ية بموةمب ت مديرات االلتمزام فمب من توموير الموالبمات مستح ة الدفر لحاملب الوثالق واألوراف الثالثة وف نا لوروو ال  د على الأحمو الموارد فمب ومروو ومحكمام السياسمة. تتمثمل الموالبمة الرليسم

ا موابُان لخبرة تووير الموالبمات السماب تكماليف الموالبمة وتكماليف م الةمة الموالبمات وعواممل تلمخم الموالبمة  ة. يتلممن يلم  االفترالمات المت ل مة بمتوسمو المست بلية للوركة سوف يتبر أمون
وث ممرة واحمدة ؛ التغيمرات فمب بل ، على سمبيل المثمال  الحمدومر ام الموالبة لكل سأة حادث. يتم استخدام محكام أوعية إلافية لت ييم الم دار الي   د ال تأوبق عليه االتةاهات الساب ة فب المست 

 الةة الموالبات. يستخدم الحكم كيل  لت ييم م دار عوامل السوق مثل المو ف ال ام من الموالبة  الظروف اال تصادية  وكيل  ال وامل الداخلية مثل مزير المحنظة ووروو السياسة وإةرادات م
 الحكومية على الت ديرات.تأثير ال وامل الخارةية مثل ال رارات ال لالية والتوري ات 

 
تأد هميه الت مديرات باللمرورة إلمى افترالمات حمول عمدة يتولب الحكم من  بل ا دارة فب ت دير المبالغ المستح ة لحاملب وثالق التأمين الأاولة عن الموالبات الم دممة بموةمب ع مود التمأمين. تسم

ين ، و د تختلف الأتالر الن لية عن ت ديرات ا دارة مما يةد  إلى تغييرات مسمت بلية فمب المولوبمات الم مدرة. تسمتخدم األحكمام عوامل تتلمن درةات متأا لة وربما كبيرة من الت دير وعدم الي 
ل المو مف ال مام ممن الموالبمة والظمروف عواممل السموق مثمالأوعية لت ييم الم دار الي   د ال تأوبق عليه االتةاهات الساب ة فب المست بل، على سبيل المثال الحدوث لمرة واحدة ، والتغيمرات فمب 
 اال تصادية. يستخدم الحكم كيل  لت ييم م دار تأثير ال وامل الخارةية مثل ال رارات ال لالية والتوري ات الحكومية على الت ديرات.

 
المة المركز المالب والتكلنة الأُالية المتو  ة للموالبات المتكبدة ولكن لم يتم ا بمالغ على وةه الخصوص، يةب عمل ت ديرات لكل من التكلنة الأُالية المتو  ة للموالبات المبلغ عأُا فب تاريخ  

 ( فب تاريخ  المة المركز المالب.IBNRعأُا )
 

 العملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات
 

ا مو المتو  ة. ان وبي ة ال مل تة مل ممن الغرض من ال ملية المستخدمة لتحديد الموالبات الخاصة بحساب رصيد الموالبة الم لق هو  من تةد  إلى ت ديرات م  ولة محايدة للأتيةة األكثر ترةيحن
ة علمى حمدة ممر البة تم إخوارهما علمى مسمار مأنصمل لكمل حالمالص ب للغاية التأبة بوكل مةكد بالأتيةة المحتملة أل  موالبة م يأة والتكلنة الأُالية للموالبات التب تم إخوارها. يتم ت ييم كل مو

 الحالة باأتظام ويتم تحديثُا عأد توفر م لومات ةديدة.المراعاة الواةبة لظروف الموالبة والم لومات المتاحة من الم يم واألدلة التاريخية عن حةم الموالبات المماثلة. تتم مراة ة ت ديرات 
 

درةة مكبر من عدم الي ين من ت دير تكلنة تسوية الموالبات الم ترف بُا بالن مل للومركة، وفمب هميه الحالمة تتموفر م لوممات  يخلر ت دير الموالبات المتكبدة ولكن لم يتم االبالغ عأُا عمومان إلى
 (.2لاح ر م )رةى الرةوع الى ا يحول حدث الموالبة. تأخي عملية الت دير فب االعتبار أمو ت ارير الموالبات السابق وتناصيل برامر إعادة التأمين. لمزيد من التناصيل ي

 
ووير المتكبدة ووري ة م دل الموالبات ووري ة بورأُوتر يتم ت دير التكلنة الأُالية للموالبات غير المسددة باستخدام مةموعة من مساليب إس او الموالبات االكتوارية ال ياسية، مثل وري ة الت

 فيرغسون .
ن استخدام تةربة تووير الموالبات الساب ة للوركة  ظُار تووير الموالبات المست بلية وبالتالب تكماليف الموالبمات الأُاليمة. علمى هميا االفتراض الرليسب الي  تستأد إليه هيه الأمايج هو مأه يمك

سمأوات السماب ة وأسمب الخسمارة المتو  مة. يمتم تحليمل تكاليف كل موالبة ومر ام الموالبة بأادن على التوور الملحوظ فب الالأحو، تستأبو هيه الأمايج توور الخسالر المدفوعة والمتكبدة، ومتوسو 
و األعمال ومأواع الموالبات المُممة. عمادة مما تووير الموالبات التاريخية بوكل مساسب من خالل سأوات الحوادث ، ولكن يمكن ميلان تحليلُا حسب المأو ة الةغرافية، وكيل  عن وريق خوو

، ال صل، إما عن وريق االحتناظ بال يمة االسمية لت ديرات اللابو على الخسارة مو بوكل مأنصل  ظُار توورها فمب المسمت بل. فمب م ظمم الحماالتيتم الت امل مر الموالبات الكبيرة بوكل مأن
أية فب بياأات تووير الموالبات التاريخية التب تستأد ميتم ت ديم موالبات صريحة بوأن م دالت التلخم مو الخسارة المست بلية للموالبات. بدالن من يل ، فإن االفترالات المستخدمة هب تل  الل

ال ، لت كر األحداث غير المتكمررة، والتغيمرات فمب ال واممل إليُا التو  ات. يستخدم الحكم الأوعب ا لافب لت ييم المبلغ الي   د ال تأوبق عليه االتةاهات الساب ة فب المست بل، )على سبيل المث
اخلية مثل ممزير المحنظمة موا ف ال امة تةاه الموالبة ، والظروف اال تصادية، ومستويات تلخم الموالبات، ال رارات والتوري ات ال لالية ، فلالن عن ال وامل الدالخارةية مو السو ية مثل ال

روج المحتمل من مةموعة األحكام المحتملة، مر مراعماة ةميمر الومكو  وميزات السياسة وإةرادات م الةة الموالبات( من مةل الوصول إلى التكلنة الأُالية الم درة للموالبات التب ت رض الخ
 الم أية.
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ة االلتزام( كافيان لخدمة الموالبات والمصمروفات تم تحديد مولوبات األ ساو بحيث يكون إةمالب مخصصات األ ساو )احتياوب األ ساو غير المكتسبة واحتياوب عةز األ ساو أتيةة اختبار كناي
و مر باسمتخدام الت مديرات واالفترالمات بأمادن لمست بل والتب من المحتمل من تحدث فب السياسات غير المأتُية كما فب تاريخ  المة المركز الممالب. يمتم تحديمد االلتمزام المسمت بلب المتالمتو  ة فب ا

 أُا م  ولة.على الخبرة المكتسبة خالل النترة المأتُية فب ال  ود وتو  ات األحداث المست بلية التب ي ت د م
 

 

 تحليل الحساسية 
 

بمر كافيمة. وممر يلم  ، فُميه المبمالغ غيمر مةكمدة و مد تختلمف ت ت د الوركة من التزامات الموالبة الم درة بموةب ع ود التأمين ال المة التب تم الكوف عأُا فب ال والم المالية فب أُاية السأة ت ت 
ص عليُا فب البياأات المالية. التزامات موالبات التأمين حساسة لمختلف االفترالات. لم يكن من الممكن تحديد مدى حساسية متغير م مين المدفوعات الن لية عن التزامات الموالبات المأصو

 مثل التغييرات التوري ية مو عدم الي ين فب عملية الت دير.
 

 ى صافي دخل / )خسارة( االكتتاب على النحو التالي:في نسبة المطالبة ، صافي إعادة التأمين ، سوف يؤثر عل %2تغيير افتراضي بنسبة  
 
 

  الدخل من عمليات التأمين

  م2019 م2018

  )ألف لاير سعودى( )ألف لاير سعودى(

 % 2-تأثير التغيير في نسبة المطالبة بنسبة   

 الوبب 9،462 8،916

 المركبات 70،774 80،856

 الحوادث ال امة  6،482 7،507

 خرىم 2،971 1،989

99،268 89،689  

  الدخل من عمليات التأمين

  م2019 م2018

  )ألف لاير سعودى( )ألف لاير سعودى(

 %2تأثير التغيير في نسبة المطالبة بنسبة +   

 الوبب 4،744 4،980

 المركبات 57،222 68،836

 الحوادث ال امة  6،122 7،061

 مخرى 2،919 1،713

82،590 71،007  
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 مخاطر إعادة التأمين )أ( 
 

 تأمين ت رلاتُا. من مةل الحد من الت رض المالب الأاوئ عن موالبات كبيرة ، تدخل الوركة ، فب سياق ال مل الم تاد ، فب اتنا يات مر موراف مخرى  عادة 
 

ت إعادة التأمين الخاصة بُا وترا ب تركيز مخاور االلتمان الأاتةة عن مأاوق ةغرافيمة مو لت ليل ت رلُا لخسالر كبيرة من إعسار م يد  التأمين ، ت وم الوركة بت ييم الولر المالب لوركا 
 مأووة مو خصالص ا تصادية  عادة التأمين.

 
 الب يتم اختيار م يد  التأمين باستخدام الم ايير وا روادات التالية التب ول ُا مةلر إدارة الوركة. يمكن تلخيص الم ايير على الأحو الت 

 
 مو ما ي ادلُا. BBB( التب ال ت ل عن S&Pالحد األدأى للتصأيف االلتماأب الم بول من  بل وكاالت التصأيف الم ترف بُا )مثل  -
 سم ة وركات إعادة تأمين م يأة. -
 عال ة ال مل الحالية مو المالية مر م يد التأمين. -

 
ما ، ممن  بمل الومركة بومكٍل ومامل والمواف مة علمى عالوة على يل  ، تتم مراة ة ال وة المالية والخبرة ا دا  يمد  التمأمين ، حيثمما كمان يلم  ممكأن رية والت أية با لمافة إلمى األداد التماريخب لما  

 كيز كبير ألرصدة إعادة التأمين.م، ال يوةد تر2018م و 2019ديسمبر  31المتولبات المحددة مسب نا لمةلر إدارة الوركة  بل المواف ة عليُا لتبادل معمال إعادة التأمين. كما فب 
 

ل ة الم ماد تأميأُما بمالمبلغ المي  ينومل م يمد التمأمين فمب ال تت يد ع ود إعادة التأمين من الوركة بالتزاماتُا تةاه حاملب الوثالق ، وأتيةة ليل  تظل الوركة مسلولة عن ةزد من الموالبات الم  
 ن.الوفاد بالتزاماته بموةب اتنا يات إعادة التأمي

 

 
 )ب( مخاطر السوق 

ور السوق بين ثالثة مأواع من المخاور  مس ار صرف مخاور السوق هب مخاور ت لب ال يمة ال ادلة مو التدف ات الأ دية المست بلية لألداة المالية بسبب التغيرات فب مس ار السوق. تةمر مخا 
 اور مس ار النالدة( ومس ار السوق )مخاور األس ار(.ال مالت األةأبية )مخاور ال ملة( ، ومس ار النالدة فب السوق )مخ

غ عن الت رلات واالأتُاكات إلى لةأة استثمار تحدد سياسة مخاور السوق الخاصة بالوركة ت ييم وتحديد ما هب مخاور السوق بالأسبة للوركة. تتم مرا بة االلتزام بالسياسة ويتم ا بال -
 مراة ة السياسة باأتظام للتأكد من مالدمتُا والتغييرات فب بيلة المخاور.مةلر إدارة الوركة ولةأة المخاور. تتم 

محتنظ بُا لت ديم إيرادات ومكاسب  يتم ولر مبادئ توةيُية لتخصيص األصول وهيكل حدود المحنظة ، للمان من األصول تدعم التزامات حاملب وثالق التأمين المحددة ومن األصول -
 التب تتماوى مر تو  اتُم.لحملة الوثالق والمساهمين و

 أخنض مس ار النالدة.تحدد الوركة م ايير التأوير حسب أوع األداة والمأو ة الةغرافية ، حيث تت رض الوركة لمكافآت ملموأة وخيارات أ دية ومدفوعات عأدما ت -
  دارة محنظة السيولة مو لت ليل مخاور االستثمار(.هأا  ر ابة صارمة على مأووة التحوو )على سبيل المثال ، ياسمة ف و بحنظ موت ات األسُم  -

 
توةيُان إستراتيةيان ومهدافان ، فإن وظينة إدارة يلمن مةلر إدارة الوركة الحناظ على مستويات متأاسبة عأد الت رض ال ام لمخاور السوق مر رمر المال المتاح. بيأما ي وب مةلر ا دارة  

المت ل ة فب الم ام األول مسلولية فريق لةأة االستثمار. ي وم النريق بإعداد تأبةات تولة تأثيرات التغيرات المحتملة المختلنة فب ظروف السوق المخاور المت ل ة بمخاور السوق هب 
مة للتوورات فب األسواق يات الصلة. بالت رض للمخاور. يتم تخنيف هيا الخور من خالل االختيار الصحية لألوراق المالية. تحتنظ الوركة بمحنظة متأوعة وعروض مرا بة مأتظ

 مالب للمستثمرين.با لافة إلى يل  ، تتم مرا بة ال وامل الرليسية التب تةثر على تحركات سوق األسُم والصكو  ، بما فب يل  تحليل األداد التوغيلب وال
 

 الت ومخاور األس ار األخرى.توتمل مخاور السوق على ثالثة مأواع من المخاور  مخاور ال مالت ومخاور مس ار ال مو 



 57 من 50 صفحة   م2019 لسنةتقرير مجلس اإلدارة 

 

 
 

 مخاطر العملة

 مخاور ال ملة هب مخاور ت لب  يمة األداة المالية بسبب التغيرات فب مس ار صرف ال مالت األةأبية.
ا باللاير الس ود . ترا ب ا دارة الت لبات فب مس ار صرف ال مالت وتتصرف وف نا ليل  وت ت د من مخاور ا   ل مالت األةأبية ليست ةوهرية.تتم م امالت الوركة مساسن

 
 
 

 

 
 مخاطر أسعار العموالت

فب م دالت ال موالت مما ي لل من ال الد  تستثمر الوركة فب األوراق المالية ولديُا ودالر تخلر لمخاور مس ار ال موالت. تتمثل مخاور م دل ال مولة على الوركة فب حدوث تغييرات
 .مل م دل ال مولة الثابت. إن مخاور مس ار ال مولة محدودة بمرا بة التغيرات فب م دالت ال مولة واالستثمار فب مدوات س ر الصرف ال الما ةمالب على األوراق المالية التب تح

 
 مليون لاير س ود (. 9.36م   2018 مليون لاير س ود  )8.07أ وة مساسية فب عوالد النوالد  د يأتر عأُا تغيير فب دخل السأة بم دار  50م  زيادة مو أ صان بم دار 

 
 م  2018م و 2019ديسمبر  31فيما يلب استثمارات الوركة وعموالتُا والتب ال تحمل عمولة فب 

 

  أقل من سنة أكثر من سنة المجموع

 عمليات التأمين

 م2019 138،920 - 138،920

 م2018 138،256 - 138،256

 عمليات المساهمين   

 م2019 55،663 25،000 80،663

 م2018 48،983 25،000 73،983

 

 
 مخاطر األسعار األخرى

)بخالف تل  الأاتةة عن مخاور مس ار ال مولة مو  مخاور األس ار األخرى هب مخاور ت لب ال يمة ال ادلة مو التدف ات الأ دية المست بلية لألدوات المالية بسبب التغيرات فب مس ار السوق
 تغييرات أاتةة عن عوامل محددة ألداة مالية محددة، مو ال وامل التب تةثر على ةمير األدوات المالية المماثلة المتداولة فب السوق.مخاور ال ملة( ، سواد كاأت هيه ال

ال يمة المست بلية لألوراق المالية مليون لاير س ود ( م رلة لمخاور مس ار السوق الأاولة عن عدم الي ين بوأن  30.8م  2018مليون لاير س ود  )  24.2إن استثمارات الوركة البالغة
 المستثمرة. تحد الوركة من وبي ة مخاور السوق من خالل تأوير محنظتُا ا ستثمارية والمرا بة الن الة للتوورات فب األسواق.

 
 لوركة  كما يلب على مس ار ا ستثمارات فب السوق سيةثر على مرباح ا %10واأخناض ب  %10ان تأثير التغير االفترالب بزيادة  درها 
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  تغير القيمة العادلة التأثير على ربح الشركة

   )ألف لاير سعودي(

 م2019ديسمبر  31 10% - / + 2،420 -/+

 م2018ديسمبر  31 10% - / + 3،080 -/+

 

ليل الحساسية الم د لير باللرورة مةوران للتأثير على مصول الوركة من م . وبأادن على يل  ، فإن تح2018م و 2019ديسمبر  31يستأد تحليل الحساسية الم دم عن ولر المحنظة كما فب 
 الحركات المست بلية فب  يمة االستثمارات التب تحتنظ بُا الوركة.

 
 

 

 
 

 االئتمان مخاطر
 
اآلخر لخسارة مالية. بالأسبة لةمير فلات األدوات المالية التب تحتنظ بُا الوركة تتمثل مخاور االلتمان فب احتمال فول محد موراف األدوات المالية فب الوفاد بالتزام ما مما يتسبب فب تكبد الورف  

 ، فإن الحد األ صى للت رض لمخاور االلتمان للوركة هو ال يمة الدفترية كما هو مولة فب  المة المركز المالب.
 المة المركز المالب يولة الةدول مدأاه الحد األ صى للت رض لمخاور االلتمان للمكوأات يات الصلة فب  

 

  م2019 م2018

  )ألف لاير سعودى( )ألف لاير سعودى(

 عمليات التأمين -الموجودات   

 أ د وما فب حكمه 65،320 83،409

 إستثمارات متاحة للبير - -

 يمم م ساو تأمين وإعادة تأمين مديأة ، صافب 83،154 88،087

 افبيمم مديأة لم يد  التأمين ، ص 4،986 5،891

 حصة م يدى التأمين من موالبات تحت التسوية 16،315 16،547

 مصروفات مدفوعة م دما ومرصدة مديأة مخرى 46،270 28،047

 االجمالي 216،045 221،981

 
 
 
 

  م2019 م2018
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  )ألف لاير سعودى( )ألف لاير سعودى(

 عمليات المساهمين -الموجودات   

 أ د وما فب حكمه 12،159 10،086

 إستثمارات متاحة للبير 51،106 57،734

 االةمالب 63،265 67،820

 
 

 تركيز مخاطر االئتمان
 

ما بالأسمبة لمةمموع مخميوةد تركيز لمخاور االلتمان عأدما تةثر التغييرات فب ال وامل اال تصادية مو الصأاعية ببساوة على مةموع ممن المخماور التمب يكمون ت رلمُ اور ا االلتمماأب ا ةممالب مُمن
( من مأووة االكتتاب الخاصة بالوركة فب المملكة ال ربية الس ودية. ان محنظة األدوات المالية للوركة متأوعمة علمى أوماق واسمر %100م  حوالب 2018) %100االلتمان للوركة. يتم تأنيي حوالب 

 ر االلتمان.ويتم الدخول فب الم امالت ا لتماأية بةدارة وبالتالب يخف التركيز الكبير على مخاو
 التعرض لمخاطر االئتمان

 

  م2019 م2018 م2019 م2018 م2019 م2018

  مستوى إستثماري مستوى غير إستثماري غير مصنف

  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 االستثمارات       

 المتاحة للبيع      

 أدوات مالية مدينة - - 25،000 25،000 - -

 أسهم 11،256 20،712 - - - -

 أخرى 12،927 10،099 - - 1،923 1،923

ذمم أقساط مدينة وأرصدة إعادة       
 التأمين

 حاملي الوثائق - - - - 83،154 88،087

 مستحق من طرف ذي عالقة - - - - 1،760 2،391

 ذمم مدينة لمعيدي التأمين - - - - 4،986 5،891

 االجمالي 24،183 30،811 25,000 25،000 91،823 98،292

 
 

 مخاطر السيولة
 

يمتم مرا بمة وتحصميل الأ مد والممدفوعات بومكل  مخاور السيولة هب مخاور مواةُة الوركة لص وبة فب ةمر األموال للوفاد بااللتزاممات الماليمة. لمدى الومركة أظمام إدارة أ مد  مأاسمب ، حيمث
 يق الحناظ على استح ا ات األصول المالية والخصوم المالية واالستثمار فب األصول المالية.مأتظم. ت وم الوركة بإدارة مخاور السيولة عن ور
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كة. تتم غ عن الت رلات واالأتُاكات إلى لةأة مخاور الوران سياسة مخاور السيولة الخاصة بالوركة والتب تحدد ت ييم ما يمثل مخاور السيولة للوركة. تتم مرا بة االلتزام بالسياسة ويتم ا بال

 مراة ة السياسة باأتظام للتأكد من مالدمتُا للتغيرات فب بيلة المخاور.
 

 مين واالستثمار.تم ولر إروادات لتخصيص األصول وهياكل حدود المحنظة وملنات استح اق األصول للمان التمويل الكافب المتاح للوفاد بالتزامات ع ود التأ
 

 لحد األدأى من أسب األموال لتلبية مكالمات الووارئ وكيل  تحديد األحداث التب  د تةد  إلى مثل هيه الخوو.توةد خوو تمويل للووارئ ، والتب تحدد ا
 

 مولوبة.ة فب حال تةاوز حةم الحوادث التحتو  ع ود إعادة التأمين الزالدة عن الكارثة التب حصلت عليُا الوركة على بأود تسمة بالسحب النور  لألموال لتغوية مدفوعات الموالب
 
 

 يعكس الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس اإللتزامات التعاقدية غير المخصومة.
 

 ملف اإلستحقاق م2019 م2018

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 عمليات التأميناألصول  أقل من سنة أكثر من سنة اإلجمالي أقل من سنة أكثر من سنة اإلجمالي

 الةل ودالر 138،920 - 138،920 138،256 - 138،256

       

 عمليات المساهمين      

 الةل ودالر 55،663 - 55،663 48،983 - 48،983

 صكو  - 25،000 25،000 - 25،000 25،000

 اإلجمالي 194،583 25،000 219،583 187،239 25،000 212،239

 التأمين عمليات المطلوبات      

 مرصدة إعادة التأمين دالأة 16،470 - 16،470 11،505 - 11،505

 يمم دالأة 5،599 - 5،599 17،038 - 17،038

 موالبات تحت التسوبة 95،911 - 95،911 98،188 - 98،188

 مسحت ات ومرصدة دالأة مخرى 5،220 - 5،220 7،589 - 7،589

 عمليات المساهمين      

 مستح ات ويمم دالأة مخرى 7،313 1،653 8،966 5,397 1،386 6،783

 اإلجمالي 130،513 1،653 132،166 139،717 1،386 141،103

 
  

 
ن بير هيه األصول بسُولة لتلبية مارت واألوراق المالية. يمك دارة مخاور السيولة الأاتةة عن المولوبات المالية الميكورة معاله ، تمتل  الوركة موةودات ساللة تومل الأ د وما فب حكمه و ا ستث

 متولبات السيولة.
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 من المتو ر من تح ق الموةودات يات االستح اق التب ت ل عن سأة واحدة ما يلب   
 موُر من تاريخ ا يداع. 6استح اق الودالر فب غلون •  
 تتوفر مرصدة الأ د والبأو  عأد الولب.•  
ا على مسار تسوية األرصدة مر م يد   12إلى  6ة تت لق بوكل رليسب ب واع الممتلكات والخسالر ويتم تح ي ُا بوكل عام فب غلون حصة م يد  التأمين من الموالبات ال الم•   وُرن

 التأمين.
  
 من المتو ر تسوية المولوبات يات االستح اق التب ت ل عن سأة واحدة على الأحو التالب  

 مسار ربر سأو  وف نا لوروو اتنا يات إعادة التأمين.يتم تسوية مرصدة م يد  التأمين دالأة على • 
الموالبمات ال الممة ا ةماليمة لممن الحمدود الزمأيمة  وف ان للوالة التأظيمية ، يةب تسوية ةمير موالبات التأمين لمن الحدود الزمأية المحددة فب هيا الصدد. من المتو ر من تتم تسوية م ظمم• 

ما ممن تماريخ اسمتالم ت ريمر الخسمالر  45تلبية ةمير متولبات المستأدات. يتم تسوية سياسات الممتلكات والخسالر بسبب الوبي ة المتأصملة فمب غلمون المحددة فب هيا الصدد مر مراعاة  يومن
 الم دلة.

 من تاريخ أُاية النترة.موُر  3-1من المتو ر تسوية الموالبات المستح ة الدفر والمصروفات المستح ة وااللتزامات األخرى خالل فترة تتراوح من • 
 موُر من االةتماع ال ام السأو  الي  تتم فيه المواف ة على ال والم المالية. 6يةب تسوية فالض التوزي ات المستح ة الدفر خالل • 

 
 

 المخاطر التشغيلية
 

ألسباب المرتبوة بال مليات والتكأولوةيا والبأية التحتية التب تدعم عمليات الوركة داخليان سواد تتمثل مخاور التوغيل فب مخاور الخسارة المباورة مو غير المباورة الأاولة عن مةموعة واس ة من ا
يير الم بولمة ن المتولبمات ال اأوأيمة والتأظيميمة والم ماداخل الوركة مو خارةيان لدى مزود  خدمات الوركة ، ومن عوامل خارةية غير عمليات االلتمان ، مخاور السوق والسيولة مثل تل  الأاولة ع

ا لسلو  إدارة االستثمار. تأوأ مخاور التوغيل من ةمير مأووة الوركة.  عمومن
 

ثمرين. هدفُا االستثمار  المتمثل فب تح يمق عوالمد للمسمت ان هدف الوركة هو إدارة المخاور التوغيلية من مةل تح يق التوازن بين الحد من الخسالر المالية واأللرار التب تلحق بسم تُا مر تح يق
 فب المةاالت التالية  ت ر المسةولية الرليسية عن تووير وتأنيي اللوابو على المخاور التوغيلية على عاتق مةلر ا دارة. تومل هيه المسةولية عأاصر المرا بة

 
 متولبات النصل المأاسب لألعمال بين مختلف المُام واألدوار والمسةوليات ؛ -
 التمتولبات التسوية ورصد الم ام -
 االمتثال للمتولبات التأظيمية وغيرها من المتولبات ال اأوأية -
 توثيق اللوابو وا ةرادات -
 متولبات الت ييم الدور  للمخاور التوغيلية التب تواةُُا ، واللوابو وا ةرادات الكافية للتصد  للمخاور المحددة -
 الم ايير األخال ية وال ملية  -
 المخاور.سياسات وإةرادات تخنيف  -
 

 تلمن ا دارة ال ليا حصول موظنب الوركة على التدريب والخبرة الكافية وت زيز التواصل الن ال فيما يت لق بإدارة المخاور التوغيلية.
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 وصف ألي صفقة بين الشركة و طرف ذي عالقة -21
 

 قةالطرف ذو العال اسم عضو مجلس االدارة نوع الصفقة مدتها باللاير السعوديقيمتها 

 سأة واحدة 96،000
التأمين لد خياأة االماأه و التأمين علب الأ دية و 

 السيارات
 مةموعة وركات البكر  م. محمد هاأب البكر 

 مةموعة وركات رير م. ثامر عبد هللا بن رير الـتأمين علب الممتلكات و السيارات و الـتامين الوبب سأة واحدة 658،000

 عاللة االستاي /هوام الوريف م. هوام الوريف علب السيارات التأمين سأة واحدة 30،000

 مةسسة بداية أةد الوبية أوف الح باأبم.  الوببالتأمين  سأة واحدة 4،000

 
 كبار التنفيذيين اإلدارة أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس أو معلومات تتعلق بأي أعمال أوعقود تكون الشركة طرفا فيها  -22
 

 طبيعة العمل أو العقد باللاير السعودي مبلغ العمل أو العقد مدة العمل أو العقد شروط العمل أو العقد ضو / كبار التنفيذييناسم الع

 وثالق تأمين علب السيارات  3،711 سأة واحدة التأمين وب ا لالأظمة المتب ة م. ثامر عبد هللا بن رير

 وثالق تأمين علب السيارات 6،282 سأة واحدة التأمين وب ا لالأظمة المتب ة م.هوام الوريف

 وثالق تأمين علب السيارات 498 سأة واحدة التأمين وب ا لالأظمة المتب ة د/ عبداللويف آل الويخ 

 وثالق تأمين علب السيارات 6،000 سأة واحدة التأمين وب ا لالأظمة المتب ة م.عبد ال زيز ال أيز 

 وثالق تأمين علب السيارات 1،925 سأة واحدة الأظمة المتب ةالتأمين وب ا ل م. وا ول حميد 

 وثالق تأمين علب السيارات 10،080 سأة واحدة التأمين وب ا لالأظمة المتب ة م.عمار الصحن

 وثالق تأمين علب السيارات 3،354 سأة واحدة التأمين وب ا لالأظمة المتب ة م.حسن الحازمب

 
 :اإلستثمارات -32

  
بااللمافة المب االسمتثمار فمب الصمكو  و االسمتثمار فمب االوراق الماليمة  ة ا سمالمية مموالُا المودعة فب البأو  المحلية فب برامر المرابحمة  ليلمة المخماور وفمق محكمام الومريبإستثمار كة ت وم الور

ممن مسمُم  % 3.85حيث تمتل  فيُا مما أسمبته  ،(مساهمة مغل ة لخدمات التأمين )وركة س ودية  تمتل  مسير مسُمان فب وركة أةمكما و ،محلب متاح للبير  فب صأدوق ع اراتالمدرةة و الوحدات 
 معمال تسويات موالبات المركبات.أواوُا لمزاولة و د باورت ويل   .لاير س ود  1،923،000فب دفاتر الوركة ا سمية وتبلغ  يمة االستثمار  الوركة

 كما يلب  
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 إستثمارات متاحه للبيع

  تشمل عمليات التأمين ما يلي: 

 م2018 م2019 

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( عمليات المساهمين

 57،734 51،106 استثمارات متاحه للبيع

 57،734 51،106 اإلجمالي

 

 
 

 أ( تصنف األوراق المالية االستثمارية على النحو التالي:
 االستثمارت المتاحة للبيع

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المجموع يةخارج داخلية 

 م2019 
 )ألف لاير سعودي(

 م2018
 )ألف لاير سعودي(

 م2019
 )ألف لاير سعودي(

 م2018
 )ألف لاير سعودي(

 م2019
 )ألف لاير سعودي(

 م2018
 )ألف لاير سعودي(

 25،000 25،000 - - 25،000 25،000 االستثمار فب الصكو 

 20،712 11،256 4،957 - 15،755 11،256 األوراق المالية المدرةة

 1،923 1،923 - - 1،923 1،923 األوراق المالية غير المدرةة

 10،099 12،927 - - 10،099 12،927 الوحدات فب صأدوق ع ارات محلب 

 57،734 51،106 4،957 - 52،777 51،106 متاح للبير



 57 من 57 صفحة   م2019 لسنةتقرير مجلس اإلدارة 

 

 الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع:
 

 
 االستثمار في الصكوك

 سعودي()ألف لاير 
 األوراق المالية المدرجة
 )ألف لاير سعودي(

األوراق المالية غير 
 المدرجة

 )ألف لاير سعودي(

الوحدات في صندوق عقارات 
 محلي

 ()الف لاير سعودي

 المجموع
 )ألف لاير سعودي(

 57،734 10،099 1،923 20،712 25،000 م2019يناير  1كما في 

 (12،068) - - (12،068) - إضافات

 - - - - - بعاداتإست

التغيرات في القيمة العادلة 
 لإلستثمارت

 
- 

2،612 
 
- 

 
2,828 

5،440 

 51،106 12،927 1،923 11،256 25،000 م2019ديسمبر  31كما 

 
 
 

 ودائع ألجل
 

 )ألف ريـال سعودي( م2018 )ألف ريـال سعودي( م2019 

   عمليات التأمين

 138،256 138،920 ودالر ألةل

   عمليات المساهمين

 48،983 55،663 ودالر ألةل

 

ة موُر وم ل من اثأمى عومر ومُران. ال يممة الدفتريمة لُميه الودالمر يتم االحتناظ بالودالر ألةل لدى البأو  التةارية. هيه الودالر ألةل مسةلة باللاير الس ود  ويكون مدة استح ا ُا مابين مكثر من ثالث
 رير.ألةل م  ولة وت ريبية ل يمتُا ال ادلة فب تاريخ إعداد الت 

 
 

 هللا تعالى التوفيق ونرجو من م2019للعام وبذلك ينتهي تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة 

 43،723 - 1،923 16،800 25،000 م2018يأاير  1كما فب 

 19،738 9،992 - 9،746 - إلافات

 (3،018) - - (3،018) - إستب ادت

 (2،709) 107 - (2،816) - تغيرات فب ال مة ال ادلة لإلستثماراتال

 57،734 10،099 1،923 20،712 25،000 م2018ديسمبر  31كما 


