
 

  

     

 

 تقرير مجلس اإلدارة
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2 |  
 

 

 الكرام    التعاونية العربيةالسادة مساهمي شركة التأمين 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
التعاونية )"الشركة"( أن يقدم لكم فيما يلي تقرير عن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها والخطط  العربيةيسر مجلس إدارة شركة التأمين 

 والقرارات املهمة واإلفصاحات وفق
ً
لقواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات والئحة حوكمة شركات التأمين، واملرفق معه تقرير ا

 .م31/12/2020مراجعي الحسابات الخارجيين والقوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 

 : نشاط الشركة (1

هـ 15/03/1428( وتاريخ 23ست بموجب املرسوم امللكي رقم )م/التعاونية هي شركة مساهمة عامة سعودية تأس العربيةشركة التأمين 

م(. وهي تعمل بموجب السجل 02/04/2007هـ )املوافق 14/03/1428( وتاريخ 93م( وقرار مجلس الوزراء رقم )03/04/2007)املوافق 

. ويبلغ رأس مال الشركة  مائتان  م(27/01/2008هـ )املوافق 18/01/1429الصادر من مدينة الرياض بتاريخ  1010243302التجاري رقم 

 بقيمة 26,500,000( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وعشرون مليون وخمسمائة الف  )265,000,000وخمسة وستون مليون )
ً
 عاديا

ً
( سهما

ة )تداول( بتاريخ ( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل وقد تم إدراج األسهم في السوق املالية السعودي10اسمية قدرها عشرة )

 م(.2008/02/04هـ )املوافق 1429/01/26

م( بمزاولة 18/06/2008هـ )املوافق 14/06/1429وتاريخ  15/20086السعودي رقم ت م ن/البنك املركزي حصلت الشركة على تصريح 

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. وتم تجديد تصريح مزاولة النشاط 
ً
ملدة نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقا

على تعديل  السعودي املركزي  البنكوتم الحصول على موافقة ،  هـ11/06/1441خ وتنتهي بتاري هـ 12/06/1438ثالث سنوات تبدأ بتاريخ 

 على ممارسة نشاط التأمين وذلك بموجب الخطاب رقم 
ً
وتاريخ  351000076885النشاط بناًء على طلب الشركة بحيث يكون مقتصرا

أمين التعاوني واألنشطة املرتبطة بها في اململكة العربية م. وتتمثل اهداف الشركة في مزاولة اعمال الت14/04/2014هـ املوافق 14/06/1435

 السعودية ويشمل نشاطها الرئيس ي جميع فئات التأمين العام، التأمين الصحي، والحماية، واالدخار.

 للمــادة الثالثـة مــن النظـام األسارــ ي للشـركة الــذي نصـت علــى أن زــرض الشـركة ت "مزاولــة أعمـال التــأمين التعـاوني وكــل 
ً
مـا يتعلــق بهــذ  ووفقـا

ها األعمـال مـن إعـادة تـأمين أو تـوكيالت أو تمثيـل أو مراسـلة أو وسـاطة وللشـركة أن تقـوم بجميـع األعمـال الاـي يلـزم القيـام بهـا لتحقيـق أزرا ــ

تأجيرهـــا بواســـطتها  ســـواًء فـــي مجـــال التـــأمين أو اســـتثمار أموالهـــا و أن تقـــوم بتملـــك و تحريـــك األمـــوال الثابتـــة والنقديـــة أو بيعهـــا أو اســـتبدالها أو 

 ألحكــام نظـــام مراقبــة شـــركات 
ً
مباشــرة أو بواســطة شـــركات توسســها أو تشـــشررها أو باالشــشرا  مــع جهـــات أخــره وتمـــارس الشــركة أنشــطتها وفقـــا

زمـــة مـــن التـــأمين التعـــاوني والئحتـــه التنفيذيـــة واألنظمـــة والقواعـــد الســـارية فـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية و عـــد الحصـــول علـــى الشـــراخي  الال 

 الجهات املختصة إن وجدت."
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    ملخص املنتجات التأمينية: 
 التأمين على املركبات  التأمين الصحي  التأمين على املمتلكات  التأمين الهندس ي 

 تأمين الحوادث العامة   و االدخارتأمين الحماية   التأمين البحري   تأمينات أخرى 

 

  فروع الشركة: 
املركز الرئيس ي وفروعها املرخصة، واملنتشرة في مناطق مختلفة من اململكة العربية السعودية وهي على الشكل تعمل الشركة من خالل 

 التالي:

 طريق امللك عبد العزيز، مركز بن طامي. -حي الورود  –الرياض   املركز الرئيس ي  

   2153360-011رقم الهاتفت 

  2153197-011الفاكست 

 11323الرياض  286555ص. ب 

   www.aicc.com.saاملوقع اإللكشرونيت 

 طريق امللك عبدالعزيز، مركز بن طامي.  –فرع مدينة الرياض  املنطقة الوسطى  ( أ

 جدةت  شارع التحلية، بناية السالم. (1 املنطقة الغربية ( ب

 بجانب الدفاع املدني.مكة املكرمةت الرصيفة، طريق الدائري الثالث، برج السلوه   (2

 طريق امللك فهد، بناية التسهيل -خميس مشيط  :ج( املنطقة الجنوبية

 ديوان الجزيرة ىمبن –شارع االمير حمود   -طريق خادم الحرمين الشريفين–الخبرت د( املنطقة الشرقية: 

 اململكة العربية السعودية كما يوجد لدى الشركة عدة نقاط بيع منتشرة في أنحاء

 

  

http://www.aicc.com.sa/
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 :م2020التطورات والقرارات الهامة لعام  (2

لبدء عمليات الشركة، وفيما يلي أهم القرارات والتطورات الهامة واإلجراءات املتخذة  الحادية عشر السنة  م2020لقد كانت السنة املالية 

 تم2020خالل العام املالي 

 

 إنتخاب مجلس إدارة جديد: 

 مايليت م وافقت الجمعية 27/02/2020بتاريخ 

م وحاى موعد انعقاد الجمعية العامة 31/12/2019املوافقة على إجازة اعمال مجلس اإلدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ  -1

 .م27/02/2020العادية بتاريخ 

مة املوافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة القادمة والاي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العا -2

  :م، وهم كالتالي26/02/2023( سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 3م وتستمر لثالث )27/02/2020العادية بتاريخ 

 األستاذ منير بطرس إبراهيم معشر.  

 األستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي بن عبدهللا الجضعي القحطاني.  

 األستاذ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز العمير.  

  إبراهيم فارس عقيلاألستاذ زسان.  

 األستاذ عثمان )محمد علي( عثمان بدير.  

  الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن ناصر العنقري.  

  األستاذ محمد بن إبراهيم بن راشد املنقور. 

 : مليون ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 265زيادة رأس مال الشركة بقيمة تعيين مستشار مالي ل 

-18بتاريخ  89/30238رقم  السعودي املركزي  البنكخطاب  أعلنت الشركة عن إستالمها م24/04/2019املوافق  هـ 16/04/1440بتاريخ 

مليون ريال سعودي عن طريق طرح  265م املتضمن عدم املمانعة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 2019-04-23هـ املوافق 08-1440

مليون ريال شريطة إستيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية  530ركة بعد الزيادة أسهم حقوق أولوية بحيث يصبح رأس مال الش

 . األخره 

  لالستثمار االنماء شركة تم تعيين 28/10/2020 بتاريخ
ً
  مستشارا

ً
 .األولوية حقوق  أسهم في االكتتاب إلدارة ماليا
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 :  البنك املركزي السعوديمن  تصريح مزاولة نشاط التأمينتجديد 

 موافقة البنكم ، واملتضمن 2020 يناير 06هـ املوافق 1441 جماد األول  11بتاريخ  البنك املركزي السعوديإستلمت الشركة خطاب 

  سنوات ثالث ملدة السعودية العربية اململكة في التأمين نشاط مزاولة تصريح تجديد على املركزي 
ً
 حاى هـ،11/06/1441 تاريخ من اعتبارا

 (.واإلدخار الحماية الصحي، التأمين العام، التأمينت )التالية الفروع في وذلك هـ، 10/06/1444 تاريخ

 الجمعية العامة العادية: 

 بعد عن الحديثة التقنية وسائل عبرم  م30/06/2020هـ املوافق  1441-07-21جتماع األول( بتاريخ اال عقدت الجمعية العامة العادية )

  عقدها وتعليق
ً
 والاي كانت نتائجها على النحو التاليت .آخر اشعار حاى حضوريا

 . م31/12/2019 في املنتهية املالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على املوافقة .1

  م31/12/2019 في املنتهية املالية للسنة للشركة الحسابات مراجعي تقرير على املوافقة .2

  م31/12/2019 في املنتهية املالية للسنة املالية القوائم على املوافقة .3

  م31/12/2019 في املنتهية املالية السنة خالل أدائهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على املوافقة .4

 الثاني للر ع املالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفح  وذلك املرشحين بين من الشركة حسابات مراجعي تعيين على املوافقة .5

 أحمد إبراهيم شركة من كال وهم أتعابهم وتحديد م2021 املالي العام من األول  والر ع م2020 املالي للعام والسنوية والرابع والثالث

 ومراجعون  محاسبون  وشركاؤهم الشيخ وال والسديري  العظم و ،(وشركاؤ  البسام) قانونيون  محاسبون  وشركاؤ  البسام

 .قانونيون 

 اإلدارة مجلس لعضو والاي( أسشرا) والتجارة للتموين العربية الشركة و الشركة بين ستتم الاي والعقود األعمال على املوافقة .6

 بها والشرخي  املعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة زير مصلحة عقيل زسان األستاذ

  تفضيلية مزايا أي دون  قادم لعام
ً
 سعودي ريال 227,486 قيمتها كانت م2019 عام في التعامالت قيمة أن علما

 األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والاي القحطاني عبدهللا عبدالهادي شركة و الشركة بين ستتم الاي والعقود األعمال على املوافقة .7

 املعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها مباشرة زير مصلحة القحطاني عبدالهادي بن عبدالعزيز

  تفضيلية، مزايا أي دون  قادم لعام بها والشرخي 
ً
 . سعودي ريال 4,486,406 قيمتها كانت م2019 عام في التعامالت قيمة أن علما

 له والاي القحطاني عبدالهادي بن عبدالعزيز األستاذ اإلدارة مجلس وعضو الشركة بين ستتم الاي والعقود األعمال على املوافقة .8

 تفضيلية، مزايا أي دون  قادم لعام بها والشرخي  املعتمدة الشركة وثائق حسب تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها مباشرة مصلحة

 
ً
 .سعودي ريال 102,244 قيمتها كانت م2019 عام في التعامالت قيمة أن علما

 فيها مباشرة مصلحة له والاي عقيل زسان األستاذ اإلدارة مجلس عضو و الشركة بين ستتم الاي والعقود األعمال على املوافقة .9

  تفضيلية، مزايا أي دون  قادم لعام بها والشرخي  املعتمدة الشركة وثائق حسب تأمين وثائق عن عبارة وهي
ً
 قيمة أن علما

  .سعودي ريال 8,245 قيمتها كانت م2019 عام في التعامالت

 مصلحة له والاي العمير صالح بن عبدالعزيز األستاذ اإلدارة مجلس عضو و الشركة بين ستتم الاي والعقود األعمال على املوافقة .10

  تفضيلية، مزايا أي دون  قادم لعام بها والشرخي  املعتمدة الشركة وثائق حسب تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها مباشرة
ً
 أن علما

 . سعودي ريال 21,191 قيمتها كانت م2019 عام في التعامالت قيمة
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 له والاي العنقري  محمد بن عبدالرحمن الدكتور  اإلدارة مجلس عضو و الشركة بين ستتم الاي والعقود األعمال على املوافقة .11

 تفضيلية، مزايا أي دون  قادم لعام بها والشرخي  املعتمدة الشركة وثائق حسب تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها مباشرة مصلحة

 
ً
 .سعودي ريال 11,292 قيمتها كانت م2019 عام في التعامالت قيمة أن علما

 

 

  املركبات على الشامل التأمين خدمات لتقديم الجميح شركات مجموعة قبل من تعميد الشركة

  واحدة ميالدية سنة وملدة للمركبات الشامل التأمين خدمات مجموعة الجميح لتقديمتم تعميد   م27/02/2020بتاريخ 
ً
 تاريخ من إعتبارا

01/03/2020. 

 

 تطوير وتدريب املوظفين: 

 وفــي مختلــف املناصــبفــي عــدة مجــاالت  ملنســوبيها مــن الســعوديين بتــوفير دورات تدريبيــة متخصصــة  م2020عــام قامــت إدارة الشــركة خــالل 

  والوظائف. 

 

 إتفاقيات إعادة التأمين 

  +Aقامت الشركة بتجديد وتوقيع إتفاقيات إعادة تأمين مع شركات إعادة تأمين عاملية رائدة بتصنيف دولي يشراوح بين   م 2020خالل عام 

 .Aو 

 

 إتفاقيات وساطة التأمين

كة كما أن الشر  السعودي املركزي  البنكبتوقيع إتفاقيات مع شركات وساطة تأمين معتمدة من ِقبل   م2020قامت الشركة خالل عام 

 لشركات وساطه وذلك لتسويق وبيع منتج تأمين املركبات. تعمل من خالل منصتان إلكشرونيتان تابعتان

 

  .املوافقة على خطة العمل وميزانية الشركة

 .م2023حاى  2020لثالث اعوام  العمل وإسشراتيجية وافق املجلس على خطة وقد  خطة العمل وإسشراتيجية الشركةقام املجلس بمراجعة 

 م2020وافق على ميزانية الشركة لعام كما 

 تعيين مدير عام جديد للشركة: 

 مجلس اإلدارة  اتخذ 06/07/2020 املوافق 15/11/1441بتاريخ 
ً
  العام املدير بمنصب الربيش محمد بن زياد األستاذ بتعيين قرارا

ً
 من اعتبارا

 .تاريخه
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 الجديدة:  للدورة اإلدارة مجلس من املنبثقة اللجان وتشكيل للرئيس ونائب اإلدارة مجلس تعيين رئيس

 عبدالهادي بن عبدالعزيز األستاذ م، تعيين16/07/2020 املوافق هـ25/11/1441 الخميس م أعلنت الشركة يوم19/07/2020بتاريخ 

 ( تنفيذي زير) القحطاني الجضعي
ً
 ( مستقل) العنقري  محمد بن عبدالرحمن الدكتور  وتعيين اإلدارة، ملجلس رئيسا

ً
 مجلس لرئيس نائبا

 اإلدارة

 .املخاطر إدارة ولجنة اإلستثمار ولجنة واملكافآت الشرشيحات ولجنة التنفيذية اللجنةت كالتالي وهي املنبثقه اللجان تشكيل املجلس قرر  كما

 للدورة أعضائها ومكافآت عملها و وابط مهامها وتحديد املراجعة تم املوافقة على لجنة 20/8/2020 املوافق 1442/01/01في تاريخ 

 م.26/02/2023 في الدورة انتهاء وحاى 20/08/2020 ابتداًء من الجديدة

 الخطط والتوقعات املستقبلية:  (3

على   ال يزال قطاع التأمين يواجه عدد من تحديات ومنها إحتدام املنافسة بين شركات التأمين، لذا فسوف تستمر إدارة الشركة بالشركيز

 ملتطلبات الجهات الرقابية.  ع توصياتم تتوافقوبأسعار نوعية اإلنتاج ال على كميته 
ً
 الخبير اإلكتواري وفقا

تضمنت . أقل ونفقات أفضل فنية بنتيجة املالي األداء حسنت الاي التصحيحية اإلجراءات من العديد الشركة اتخذت ، 2020 لعام بالنسبة

 وتحسين ،مرتفعة خسارةذات نسب  حسابات تجديد وعدم ، في قطاع التأمين العام نتاجاملحفظة وذلك بزيادة اإل  في التنويعاإلجراءات 

 .واإلدارية و مخص  الديون املشكو  في تحصيلها املصاريف العمومية وخفض كفاءة تحصيل الذمم

 

حاى  2020واإلسشراتيجية لثالث اعوام وافق املجلس على خطة عمل وقد إسشراتيجية الشركة قام املجلس بمراجعة  2020خالل عام 

و استقطاب عمالء جدد  التأمين العامة الحالية من خالل االستفادة من قاعدة مساهميها فظةستواصل الشركة السعي لتوسيع مح2023

على التنويع من املنتجات  العمل. كما سيتم وذلك إلرتفاع هامش الربح في هذ  القطاعات مقارنة بقطاعي التأمين الصحي و تأمين السيارات

ايير جودة واستخدام التكنولوجيا واستخدام قنوات البيع زير التقليدية مع الحفاظ على مع جديدة التقليدية من خالل ابتكار منتجات

 .االكتتاب الصارمة وتحسين التكلفة
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 املخاطر التي قد تواجهها الشركة وطرق تقييمها والتعامل معها:  (4

وقياس ومراقبة املخاطر تخضع لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة إدارة  إلدارة تتبع الشركة سياسات

إدارة ، وتعمل السياسات بشكل دوري، وبطبيعة نشاط الشركة فإنها تتعرض ملخاطر إعتيادية املخاطر بحيث يتم تقييم وتحديث تلك

ببحث نتائج كافة املراجعة الداخلية وإدارة املخاطر على مراجعة وتقييم جميع املخاطر الاي تنشأ عن أنشطة وأعمال الشركة وتقوم 

بما يتوافق مع املعايير واملتطلبات النظامية  املخاطر، وتقديم تقرير بالنتائجعمليات التقييم مع اإلدارة العليا ولجنة املراجعة ولجنة 

 بوفيما يلي  باإل افة إلى أساليب معالجتها والتوصية بشأنها إلى مجلس اإلدارة، 
ً
والاي قد   -على سبيل املثال ال الحصر  –املخاطر ملخصا

 تواجها الشركةت   

 مخاطر التأمين (أ )

ة بزيادة املطالبات الفعلية املستحقة إلى الجهات املتعاقد معها بشأن األحداث املومن عليها عن القيمة الدفشرية اللشزامات وتمثل املخاطر املتعلق

على املطالبات  التأمين. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار املطالبات أو أن مبالغ املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة أو التطورات الالحقة الاي تطرأ

. تتمثل أهداف الشركة في  مان توفر املوارد الكافية لتغطية هذ  االلشزامات. تشركز املخاطر الناج
ً
مة عن عقود طويلة األجل تختلف عما كان متوقعا

 التأمين بشكل رئيس ي في اململكة العربية السعودية.

 تكرار املطالبات ومبالغها

ن العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئيس ي، بتغطية مخاطر إكتتاب عقود تأمين املركبات والتأمين الطبي. يمكن أن يتأثر تكرار املطالبات ومبلغها بالعديد م

من عليه. تعتبر هذ  العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم، في العادة، اإلبالغ عن وسداد املطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث املو 

 يل من مخاطر التأمين.وهذا من شأنه أن يساعد في التقل

 املركبات

. تقوم الشركة بالنسبة للتأمين على املركبات، تتمثل املخاطر الرئيسية في املطالبات املتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية وتبديل أو إصالح املركبات

رئيس ي، فإن معظم عقود املركبات تتعلق باألفراد. كما سنة. و شكل  18بإصدار وثائق التأمين الشامل فقط إلى املالك / السائق الذي يزيد عمر  عن 

لقة بأي يوجد لده الشركة إجراءات إدارة املخاطر تتعلق بمراقبة تكاليف املطالبات. يوجد لده الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من الخسائر املتع

 ريال سعودي. 1,000,000مطالبة فردية ولغاية 

 التأمين الطبي

ويمكن تم تصميم إسشراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع املخاطر بشكل جيد من حيث نوع املخاطر ومستوه املزايا املومن عليها. 

االعتيادية  تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات واملناطق الجغرافية وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية واملراجعة

النشطة للمطالبات الفعلية وسعر املنتج واإلجراءات التفصيلية ملتابعة املطالبات. كما تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على املتابعة الجادة و 

 على الشركة. 
ً
 للمطالبات وذلك لتغطية املخاطر املستقبلية زير املتوقعة الاي يمكن أن توثر سلبا

 مخاطر إعادة التأمين  (ب )
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ملحتملة الاي على زرار شركات التأمين األخره، تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية، بإعادة التأمين لده أطراف أخره لتقليل الخسائر املالية ا

لاي قد تنشأ عن قد تنشأ عن مطالبات التأمين الضخمة. إن هذ  الشرتيبات تومن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر املحتملة ا

تيارية، املخاطر الكبيرة وتومن قدرات نمو إ افية. يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات إعادة تأمين، وعقود إعادة تأمين اخ

 وإعادة تأمين فائض الخسارة.

الو ع املالي لشركات إعادة التأمين، ومراقبة يم يبتقشركة ل تعر ها ملخاطر الخسائر الضخمة الناشئة عن إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم اليلتقل

 تركيز مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية ونشاطات وخصائ  اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.

 

الشركة ملشزمة تجا  حملة الوثائق بحصتها إن إتفاقيات إعادة التأمين املسندة ال تعفي الشركة من الشزاماتها تجا  حملة الوثائق. ونتيجة لذلك ، تبقى 

 جب إتفاقيات إعادة التأمينو من املطالبات تحت التسوية املعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم تف به شركة إعادة التأمين بإلشزاماتها بم

 

 املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية  (ج )

لكة العربية السعودية. إن هذ  األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على املوافقات ومراقبة تخضع عمليات الشركة ملتطلبات األنظمة املحلية في املم

النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس املال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد 

 إلشزاماتها زير املتوقعة عند نشوئها.

 مخاطر اإلئتمان  (د )

لنسبة لكافة تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالشزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يودي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. با

 ملركز املالي.فئات املوجودات املالية املقتناة من قبل الشركة، تمثل مخاطر االئتمان القصوه للشركة القيمة الدفشرية املفصح عنها في قائمة ا

، تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات املتعلقة بالشزاماتها املالية عند استحقاقها. يتم مراقبة متطلبات السيو 
ً
لة شهريا

 وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية ملواجهة أية الشزامات عند نشوئها.

 مخاطر أسعار العموالت (ه )

السوق. مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب قيمة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار العموالت السائدة في تنشأ 

تة تعرض الشركة تعرض األدوات املالية بعمولة عائمة الشركة ملخاطر أسعار العموالت الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات املالية بعمولة ثاب

 والت الناتجة من القيمة العادلة.ملخاطر العم

سعار تتعرض الشركة ملخاطر أسعار العموالت بشأن بعض إستثماراتها. تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أ

 العموالت بالعمالت املسجلة بها اإلستثمارات. 

 املخاطر التشغيلية  (و )

ة ر التشغيل هي مخاطر الخسارة املباشرة أو زير املباشرة الناتجة عن مجموعة واسعة من األسباب املرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنيمخاط 

أو خارجيا ً لده مزودي الخدمة للشركة ومن عوامل خارجية زير االئتمان ، مخاطر  داخل الشركةا التحتية  الاي تدعم عمليات الشركة سواء داخلي
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التشغيلية من  السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن املتطلبات القانونية والتنظيمية واملعايير املقبولة عموما لسلو  إدارة االستثمار. تنشأ املخاطر 

 جميع أنشطة الشركة. 

ارة املخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر املالية واأل رار الاي لحقت بسمعتها في تحقيق هدفها يتمثل هدف الشركة في إد 

جلس اإلدارة. االستثماري املتمثل في توليد عوائد للمستثمرين. تقع املسوولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على املخاطر التشغيلية على عاتق م

 هذ  املسوولية عناصر التحكم والسيطرة في املجاالت التاليةت  تتضمن

االمتثال للمتطلبات  -متطلبات التسوية ورصد املعامالت ؛  -متطلبات الفصل املناسب بين الواجبات بين الوظائف واألدوار واملسووليات املختلفة؛  

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية الاي تواجه ، ومده مالءمة  -اءات؛  توثيق الضوابط و اإلجر  -التنظيمية واملتطلبات القانونية األخره؛ 

 سياسات وإجراءات التخفيف من املخاطر.   -املعايير األخالقية ومعاييراألعمال و   -الضوابط واإلجراءات ملعالجة املخاطر املحددة؛ 

 تنفيذيةال والئحته التعاوني التأمين شركات مراقبة بنظام تتعلق مخاطر (ز )

 ل 
ً
. وُيحدد النظام إطار عمل في اململكة العربية السعودية والئحته التنفيذية نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيتمارس شركات التأمين أعمالها وفقا

وأنواعها، واملعايير  اتاالستثمار  وحجم املطالبات التأمينية، وحجممتطلبات رأس املال والفائض، ، و خطوط األعمالشركات التأمين فيما يتعلق ب

وثر تمكن أن يالتأمين  أنظمةفي أو سياسات جديدة  أو تعديالت وعليه، فإن أي تغييرات .وزيرها ات،كفاية االحتياطيالفنية، وترتيبات التسويات، و 

 على أعمال الشركة وو عها املالي ونتائجها التشغيلية
ً
 .سلبا

، وهي تملك كامل الصالحية في أخذ اإلجراءات الالزمة لتنظيم القطاع بما البنك املركزي السعوديتأمين من خالل يتم تنظيم ومراقبة أعمال شركات ال

وفي حال في ذلك إصدار املوافقات على تصاريح العمل أو تعديلها واملوافقة على طرح منتجات التأمين وأنواعها وفرض الغرامات والعقوبات وزيرها. 

والئحته التنفيذية، فسوف تتعرض لغرامات أو عقوبات مما سيوثر بشكل سلبي  نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيشزام بإخفاق الشركة في االل

 وجوهري على نتائج أعمالها وأدائها املالي أو استمراريتها.

 :تقييم إستراتيجية الشركة ووضعها من الناحية املالية (5

، تتمثل اإلسشراتيجية بالسعي الى 2030الشركة على تطبيق إسشراتيجيتها لتتماش ى بالدرجة األولى مع خطة التحول اإلقتصادي و رؤية اململكة  تسعى

ءة الحفاظ على معدل مال وخاصة الوطنية منها باإل افة إلى تطوير رأس املال البشري و تطوير  النمو بشكل نوعي وذلك لتحقيق العوائد للمساهمين

 تواجه السوق.الصعوبات الاي من مالية مرتفع املستوه بالرزم 

ريال سعودي لكل  10مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  26,5مليون ريال سعودي ويتكون من  265يبلغ رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل 

مليون ريال سعودي عن طريق طرح  265ية بزيادة راس مال الشركة بمبلغ بالتوص 2018ديسمبر  20هذا وقد صدر قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  سهم.

 البنك عدم ممانعةاسهم حقوق أولوية وسيتبع هذا القرار كافة القوانين املنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة، و قد حصلت الشركة على 

 بأن الشركة التزال تحافظ على هامشعلى زياة رأس املال وتم تعيين مستشار مالي   السعودي املركزي 
ً
 إلدارة اإلكتتاب في أسهم الحقوق األولوية. علما

 نظامية.مالءة مالية أعلى من املتطلبات ال
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 :املسؤولية املجتمعية (6

 من الشركة بأهمية املسوولية املجتمعية للقطاع الخاص 
ً
، شاركت الشركة بعدة مبادرات ومساهمات، 2030بما يحقق تطلعات رؤية اململكة إيمانا

 . ألف ريال سعودي 500 بمبلغ وقدر  الشركة  ساهمت والاي من أهمها املساهمة في صندوق الوقف الصحي ملواجهة جائحة كورونا، حيث 

بما في ذلك حملة تبرع موظفي الشركة  م، مع عدة جمعيات أهلية مرخصة وإشرا  موظفيها بحمالت توعوية2020كما نسقت الشركة خالل عام 

 بالدم.  
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 2020-2016يبين أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها آلخر خمس سنوات  جدول  (7

 2020 2019 2018 2017 2016 قائمة املركز املالي

 ألف ريال سعودي موجودات عمليات التأمين

 33,351 24,006 55,465 45,370 64,945 نقدية وشبه نقدية

 20,350 10,000 10,000 20,000 41,523 ودائع ألجل

 استثمارات متاحة للبيع
  

0 0 0 

 32,653 29,855 26,105 26,105 26,467 استثمارات مقتناه حتي تاريخ االستحقاق

 141,114 110,463 113,178 108,003 126,828 أقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي

 42,905 55,863 51,490 50,612 60,950 التأمين من األقساط غير املكتسبةحصة معيدي 

 33,978 37,152 41,491 41,355 66,728 حصة معيدي التأمين من املطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة غير املبلغ 

 عنها
12,412 5,275 8,160 14,504 9,379 

 11,018 7,236 8,391 10,044 14,367 تكاليف اكتتاب مؤجلة

 17,591 15,791 12,297 11,418 13,206 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 93 83 83 64  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 6,599 6,713 6,547 5,003 5,039 ممتلكات ومعدات ، صافي

 أصل حق إستخدام
   

6,734 5,372 

املساهمينمبالغ مستحقة من عمليات   83,345 74,636 75,413 101,987 41,910 

 396,311 420,387 408,620 397,884 515,810 مجموع موجودات عمليات التأمين

 
     

 موجودات املساهمين
 

 115,976 42,587 35,255 104,625 95,089 نقدية وشبه نقدية

 43,414 119,158 156,576 50,000 122,439 ودائع ألجل

مدفوعة مقدما وموجودات أخره مصاريف   1,158 619 1,479 1,187 723 

 4,290 3,859 2,790 1,992 1,488 عوائد استثمار الوديعة النظامية

 25,182 70,825 62,121 102,133 48,667 استثمارات متاحة للبيع

 46,318 49,318 36,988 37,738 25,905 استثمارات مقتنا  حاي تاريخ االستحقاق

مستحقة من جهات ذات عالقةمبالغ   
  

0 0 0 

 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 وديعة نظامية

 275,904 326,934 335,209 337,107 334,745 مجموع موجودات املساهمين

 672,215 747,320 743,830 734,990 850,555 مجموع املوجودات
 

 

 

 

 

 



13 |  
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

 التأمينمطلوبات عمليات 
 

 23,684 22,230 49,149 42,281 45,798 ذمم دائنة

 29,424 36,390 21,464 29,655 36,814 ذمم معيدي التأمين

 26,555 28,147 22,175 19,395 36,032 مبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى 

 3,278 3,623 4,637 4,919 5,879 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 140,803 148,602 149,402 141,778 195,889 مكتسبة إجمالي أقساط تأمين غير 

 80,887 83,704 82,739 81,797 114,312 مطالبات تحت التسوية

 59,982 64,488 55,826 61,558 71,931 مطالبات متكبدة غير املبلغ عنها

 10,428 10,845 10,616 9,935 7,064 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 0 41 313  328 جهات ذات عالقةمبالغ مستحقة إلي 

 4,911 6,253    التزام إيجار

 15,630 15,159 10,799 3,756  إحتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطات اخرى 

 395,581 419,480 407,119 395,073 514,048 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

      فائض عمليات التأمين

 2,253 1,939 1,939 3,255 1,762 توزيعات الفائض املستحقة

 1,523- 1,033- 438- 444-  اعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 396,311 420,387 408,620 397,884 515,810 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

           مطلوبات وحقوق املساهمين      

           مطلوبات املساهمين

 1,656 544 538 451 143 ومطلوبات أخره مصاريف مستحقة 

 4,290 3,859 2,790 1,992 1,488 عوائد استثمار الوديعة النظامية املوجلة

 6,282 4,636 5,714 4,979 5,479 زكاة و ريبة دخل مستحقة

 41,910 101,987 75,413 74,636 83,345 مبالغ مستحقة الى عمليات التأمين

 54,138 111,026 84,455 82,057 90,454 مجموع مطلوبات املساهمين

 
     

 حقوق املساهمين

 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000 رأس املال     

15,494- خسائر مشراكمة  -5,303  -7,922  -50,236  -43,979  

5,215- التغير في القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع  -4,648  -6,324  1,143 745 

 221,766 215,907 250,754 255,049 244,291 مجموع حقوق املساهمين

 

 275,904 326,934 335,209 337,107 334,745 مجموع مطلوبات وحقوق املساهمين     

مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين ومطلوبات 

  672,215  747,320  743,830  734,990  850,555 وحقوق املساهمين
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 2020 2019 2018 2017 2016 نتائج عمليات التأمين والفائض املتراكمقائمة 

 
 ألف ريال سعودي

 346,432 332,418 350,787 314,391 419,101 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

125,764- يخصم ت أقساط إعادة التأمين الصادرة  -101,026  -102,895  -110,234  -96,309  

11,286- أقساط تأمين فائض الخسارة  -6,602  -9,063  -4,803  -4,320  

 245,802 217,381 238,830 206,763 282,051 صافي أقساط التأمين املكتتبة

6,745- 43,772 47,527 التغير في أقساط التأمين زير املكتسبة ، صافي  5,173 -5,159  

 240,643 222,554 232,085 250,535 329,578 صافي أقساط التامين املكتسبة

347,436- إجمالي املطالبات املدفوعة  -231,861  -217,984  -248,706  -228,106  

 70,620 84,835 69,249 87,965 121,987 حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات املدفوعة

7,622- 7,811 10,378 13,085 التغير في املطالبات تحت التسوية ، صافي  -977  

212,364- صافي املطالبات املتكبدة  -133,518  -140,924  -171,493  -158,463  

 471- 4,360- 7,043- 3,756-   عجز احتياطي االقساط

 20,813- 17,622- 24,568- 27,188- 37,392- تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 11,433 16,370 25,123 12,917 27,194 عموالت إعادة التأمين املكتسبة

 6,672-         تكاليف اكتتاب اخره 

 65,658 45,450 84,672 98,989 107,016 صافي نتائج االكتتاب

 58,711- 88,639- 84,571- 85,934- 106,931- مصاريف عمومية وإدارية

 1,197 1,446 1,671 1,876 3,148 صافي أرباح )خسائر( استثمارات

 8,144 41,742- 1,773 14,931 3,232 فائض )عجز( عمليات التأمين

 7,329- 41,742 1,595- 13,438- 2,909- املساهمين من العجز )الفائض(حصة 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 قائمة عمليات املساهمين

 
 ألف ريال سعودي

حصة املساهمين من فائض )عجز( عمليات 

 التأمين
2,909 13,438 1,595 -41,742 7,329 

 2,016 1,249 1,251- 651 1,339 ارباح بيع استثمارات متاحة للبيع

 4,820 7,513 6,641 4,315 7,901 دخل عموالت

 0 2,898- 2,000- 0 2,453- أعباء انخفاض في استثمارات متاحة للبيع

 1,908- 1,883- 1,567- 2,581- 1,249- مصاريف عمومية وإدارية

صافي دخل / خسارة السنة ) قبل الزكاة و ريبة 

 الدخل(
8,447 15,822 3,419 -37,762 12,257 
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 :م31/12/2020أ( فيما يلي نتائج القطاعات التشغيلية للسنة املالية املنتهية في  -7)

 2020ديسمبر  31باأللف ريال السعودي للسنة املنتهية في   م2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 املجموع األخره  املركبات التأمين الصحي نتائج عمليات التأمين

أقساط التأمين املكتتبةإجمالي   129,291 130,923 86,218 346,432 

27,084- يخصم ت أقساط اعادة التأمين املسندة  0 -69,225  -96,309  

1,755- 0 أقساط تأمين فائض الخسارة  -2,565  -4,320  

 245,802 14,428 129,168 102,206 صافي أقساط التأمين املكتتبة

املكتسبة ، صافيالتغير في أقساط التأمين زير   8,919 -13,563  -515  -5,159  

 240,643 13,913 115,605 111,125 صافي أقساط التأمين املكتسبة

146,077- إجمالي املطالبات املدفوعة  -72,353  -9,676  -228,106  

 70,620 6,796 2,517 61,308 حصة معيدي التأمين من إجمالي املطالبات املدفوعة

تحت التسوية ، صافي التغير في املطالبات  -5,799  4,294 528 -977  

90,568- صافي املطالبات املتكبدة  -65,543  -2,352  -158,463  

2,493- عجز احتياطي االقساط  522 1,500 -471  

5,413- تكاليف اكتتاب وثائق التأمين  -9,229  -6,170  -20,813  

 11,433 11,433 0 0 عموالت إعادة التأمين املكتسبة

اكتتاب اخره  تكاليف    -1154 -5517 -6,672  

 65,658 12,807 40,201 12,650 صافي نتائج االكتتاب

58,711-       مصاريف عمومية و إدارية  

 1,197       إيرادات استثمارات وأخره 

 8,144       فائض عمليات التأمين

 ب( املؤشرات املالية-7)

 ت م2020فيما يلي إستعراض تحليلي لنتائج العام 

ألف ريال للعام  37,762 ألف ريال مقابل صافي خسارة قبل الزكاة و ريبة الدخل 12.257الربح قبل الزكاة و ريبة الدخل صافي  بلغ .1

 مع صافي الخسارة خالل العام السابق إلى اإلنخفاض في صافي 
ً
السابق. يعود سبب تحقق صافي الربح خالل العام الحالي مقارنة

 كو  في تحصيلها و املصاريف اإلدارية والعمومية واالرتفاع في صافي أقساط التأمين املكتسبة.املطالبات املتحملة و مخص  ديون مش

الف ريال من العام   42,314الف ريال مقابل صافي خسارة  6,257بلغ صافي الربح بعد الزكاة و ريبة الدخل خالل العام الحالي مبلغ  .2

 السابق.
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 بأنه تم احتساب ربحية/خسارة السهم بعد  1.6بل خسارة ريال مقا 0.24بلغت ربحية السهم خالل العام  .3
ً
ريال للعام السابق, علما

 الزكاة و ريبة الدخل.

 منها عائد إستثمارات حملة الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية(  .4
ً
ألف ريال، مقابل عجز  6,947بلغ فائض عمليات التأمين مخصوما

 ألف ريال للعام السابق. 43,189

 4.2ألف ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدر   332,418ألف ريال، مقابل  346,432أقساط التأمين املكتتبة خالل العام بلغ إجمالي  .5

ألف ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدر   217,381ألف ريال، مقابل  245,802 %. وبلغ صافي أقساط التأمين املكتتبة خالل العام

13 .% 

 %.8.1ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدر   222,554ألف ريال، مقابل  240,643مين املكتسبة بلغ صافي أقساط التأ .6

 %. 7.6ألف ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدر   171,493ألف ريال، مقابل  158,463بلغ صافي املطالبات املتحملة خالل العام  .7

ألف ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدر   1,446ألف ريال، مقابل  1,197ام بلغ صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق خالل الع .8

ألف ريال للعام السابق، وذلك  5,864ألف ريال، مقابل  6.836%. وبلغ صافي أرباح إستثمارات أموال املساهمين خالل العام  17.2

 %. 16.6بإرتفاع قدر  

مليون ريال للعام السابق وذلك  216مليون ريال، مقابل  221.8خالل العام الحالي  بلغ إجمالي حقوق املساهمين )ال يوجد حقوق أقلية( .9

 %. 2.7بارتفاع قدر  

 % من رأس املال.16.6مليون ريال وبنسبة  44بلغت الخسائر املشراكمة بنهاية العام الحالي  .10
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حسب مناطق اململكة، علًما بأنه اليوجد للشركة  ج( فيما يلي التحليل الجغرافي إلجمالي أقساط التأمين املكتتبة-7)

 أية إيرادات من شركات تابعة خارج اململكة:
 

 
 
 

 فيما يلي التوزيع اإلجمالي ألقساط التأمين املكتتبة حسب قطاعات اإلنتاج : د( -6) 

 

 

 
 

 

 

 

80% 

15% 

4% 

 المنطقة الشرقية المنطقة الغربية المنطقة الوسطى

 أقساط التأمين المكتتبة

37% 38% 

25% 

 األخرى المركبات التأمين الصحي

 أقساط التأمين المكتتبة
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  هـ( معايير املحاسبة-7) 

للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية، واملعايير واالصدارات االخره املعتمدة من تم إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقانون الشركات والنظام األسار ي للشركة.

السعودية لحساب الزكاة و رائب الدخل في ، أصدر البنك املركزي السعودي تعليمات لشركات التأمين في اململكة العربية 2019يوليو  23في 

 قائمة الدخل. يتماش ى هذا مع املعايير الدولية للتقرير املالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية.

 ملتطلبات أنظمة التأمين في اململكة العربية السعودية، يجب على الشركة أن تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمل
ً
يات التأمين وفقا

وعمليات املساهمين ويتم عرض القوائم املالية وفقا لذلك. يتم تسجيل املوجودات، واملطلوبات، وكذلك اإليرادات واملصاريف الخاصة بكل 

ارة نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط. يتم تحديد أساس توزيع املصاريف املتعلقة بالعمليات املششركة واملوافقة عليها من قبل إد

 الشركة ومجلس اإلدارة.

 ألساس االستمرارية وملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات املتاحة للبيع
ً
حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة  تعد القوائم املالية وفقا

متداول / زير متداول. ومع ذلك ومكافأة نهاية الخدمة يتم قياسها بالقيمة الحالية. ال يتم عرض قائمة املركز املالي باستخدام تصنيف 

تصنف األرصدة التالية بصفة عامة متداولةت النقد ومافي حكمه وأقساط التامين املدينة وذمم معيدي تأمين مدينة، واالستثمارت وتكاليف 

بات القائمة االكتتاب املوجلة ومصروفات مدفوعة مقدًما وموجودات أخره والذمم الدائنة وذمم معيدي التامين الدائنة واملطال

واملصروفات املستحقة واملطلوبات األخره ومخص  الزكاة والضرائب وتوزيع الفائض املستحق وأقساط التأمين زير املكتسبة ، والحصة 

املعاد تسديدها لألقساط زير املكتسبة ، وتكاليف اإلكتتاب املوجلة إيرادات عمولة زير مكتسبة ،. يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة 

 ة على أنها زير متداولةت تعويضات نهاية الخدمة ، والوديعة النظامية ، والعوائد على الوديعة النظامية،  إيرادات عمولة مستحقة الدفععام

 إلى البنك املركزي السعودي ، مطالبات متكبدة ولكنها لم يتم اإلبالغ عنها  واملمتلكات واملعدات ، صافي.

 الشركات التابعة: (8

 التعاونية، وبالتالي اليوجد تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. العربيةاليوجد شركات تابعة لشركة التأمين 

 إستثمارات أو إحتياطيات انشئت ملصلحة موظفي الشركة: (9

 .خدمة، فيما عدا مكافآة نهاية الاليوجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة
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 م2020عقود ومعامالت مع األطراف ذات العالقة عن عام  (10

الشركة بأنه اليوجد عقود تجارية ألعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات الاي لهم مصلحه فيها مباشرة أو زير مباشرة  بإستثناء وثائق  توكد 

أن هذ  الوثائق تم تسعيرها على أسس تجارية  بحتة وبدون أسعار أو شروط أو خدمات تفضيليه عن باقي عمالء كما التأمين اآلتية و 

 الشركة ووفق اإلجراءات اإلعتيادية، واليوجد أي حاالت تحتمل تعارض في املصالح، وهي كالتاليت 

 

 م  2020وصف الطراف ذات عالقة عن عام 

 املبلغ بالريال سعودي العقدمدة  طبيعة العقد الشركة / الطرف

 177,247 سنة واحدة وثائق تامين الشركة العربية للتموين / أسشرا

 5,352,897 سنة واحدة وثائق تامين شركة عبدالهادي عبدهللا القحطاني

 183,477 سنة واحدة وثائق تامين أ / عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

 584,758 سنة واحدة وثائق تامين أ / عبد العزيز العمير

 33,951 سنة واحدة وثائق تامين أ / عبد الرحمن العنقري 

 6,332,331 املجموع

 م2020ديسمبر  31نشأت عن املعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية كما في 

 طبيعة الرصيد المبلغ باللاير سعودي الشركة / الطرف

التي يمثلونهاأعضاء مجلس اإلدارة والشركات   مدين 877,120 

مساهم -شركة التأمين العربية  مدين 9,652 

مساهم -شركة التأمين األردنية  مدين 83,346 

مساهم -ذمة إعادة تأمين مستحقة على شركة التأمين األردنية  مدين 546,767 

 

ريال ألعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها،  1,616,634نتج عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة مطالبات تأمين بمبلغ 

لبنان  ريال بالصافي لشركة التأمين األردنية, ومصاريف مدفوعة من قبل شركة التأمين العربية 14,239وعمليات إعادة تأمين بمبلغ 

 ريال. 41,196شركة بمبلغ ال)مساهم( عن 
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 فيها وفيها م (11
ً
صلحة للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي شخص وجود أعمال أو عقود كانت الشركة طرفا

 ذي عالقة بأي منهما:

 فيها وفيها مصلحة للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي شخ  ذي عالقة 
ً
تقر الشركة بعدم وجود أعمال أو عقود كانت الشركة طرفا

املالي حسين واملدير   ريال سعودي، 2,250 بقيمة العام األستاذ زياد الربيش للمدير  –مدتها سنة  -تأمين مركبات  وثائق  بإستثناءبأي منهما. 

  .علما أن هذ  الوثائق صدرت  من نشاط الشركة املعتاد سعودي،   ريال 5,590   الراشد بقيمة
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 مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه: (12

 أوال: مجلس اإلدارة: 

فيهم رئيس مجلس اإلدارة، وقد تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية  نبميتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة  أعضاء 

 من تاريخ  م27/02/2020املوافق   ه،03/07/1441الاي ُعقدت بتاريخ  العاديةالعامة 
ً
وذلك لفشرة ثالث سنوات ميالدية اعتبارا

 ، وقد إتبعت الشركة إسلوب التصويت الشراكمي في إنتخاب األعضاء. م26/02/2023حاى تاريخ   م27/02/2020

م تعيين األستاذ 16/07/2020هـ املوافق 25/11/1441يوم الخميس  البنك املركزي السعودي قرر املجلس  موافقة و عد الحصول على

 ملجلس اإلدارة، وتعيي
ً
ن الدكتور عبدالرحمن بن محمد العنقري )مستقل( عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني )زير تنفيذي( رئيسا

 لرئيس مجلس اإلدارة، كما قرر املجلس يوم الخميس 
ً
م  تشكيل اللجان املنبثقه وهي كالتاليت 16/07/2020هـ املوافق 25/11/1441نائبا

 .ولجنة إدارة املخاطر اللجنة التنفيذية ولجنة الشرشيحات واملكافآت ولجنة اإلستثمار 

 للنظام األسار ي للشركة واألنظمة واللوائح الصادرة عن كافة الجهات الرقابية في اململكة بما يمارس مجل
ً
س اإلدارة مهامه ومسوولياته وفقا

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، و فيها 

، كما يقوم مجلس اإلدارة بإعداد ومراجعة  أدلة السياسات واإلجراءات الاي من واللوائح الداخلية للشركة مة شركات التأمينوالئحة حوك

شأنها  مان إلشزام الشركة باألنظمة واللوائح الصادرة عن كافة الجهات الرقابية املنظمة لعمل الشركة، وتعمل الشركة على تدريب 

  األدلة.املوظفين على تطبيق هذ  

 وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  و (أ )

العضوية في  اإلسم م

 اللجان

 الخبرات   املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

عبدالعزيز بن  1

عبدالهادي 

الجضعي 

 القحطاني

لجنة الترشيحات 

ولجنة  واملكافآت

 اإلستثمار

لجنة  ووعض اإلدارةرئيس مجلس  -

شركة التأمين في  الشرشيحات واملكافآت

 .العربية التعاونية

الشركات مجلس اإلدارة في وعضو  رئيس -

 تالتالية

مجموعة أبناء عبد الهادي عبدهللا القحطاني 

 القابضة

شركة عبدالهادي عبدهللا وشركا  للخدمات 

 البحرية والبشرولية

وأوالد  وشركة عبدالهادي عبدهللا القحطاني 

 املحدودة لصناعة املرطبات

 .شركة املها للتجارة واملقاوالت

 الشركة الخليجية لصناعة امللح املحدودة.

 شركة القحطاني فيسك. 

 شركة مجموعة شبكة األعمال الخليجية. 

عضو مجلس إدارة في شركة أرباح 

 املالية.

درجة البكالوريوس 

في إدارة األعمال من 

جامعة بورتالند 

ن في الواليات أوريجو 

 املتحدة األمريكية

خبرة في مجاالت 

الخدمات البحرية 

والبشرولية، واألعمال 

الكهربائية واالتصاالت، 

والصناعات الغذائية، 

واملقاوالت، والخدمات 

البيئية، والتعدين، 

 والخدمات املالية

محمد بن  2

 ابراهيم املنقور 

لجنة إدارة املخاطر 

 ولجنة اإلستثمار 

عضو مجلس ادارة شركة التأمين العربية  -

 التعاونية. 

عضو لجنة إدارة املخاطر ولجنة اإلستثمار  -

 في شركة التأمين العربية التعاونية 

مدير تجاري في شركة بارسونز  -

 العربية السعودية املحدودة 

اإلستثمار في شركة امللز مدير  -

 املالية. 

في البكالوريوس  -

اإلدارة املالية من 

جامعة األمير 

 سلطان. 

القطاع املصرفي خبرة في 

واالستثماري واملالي 

 واألسواق املالية. 
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مدير  أول في شركة السعودي  - مدير اإلستثمار في شركة الوطنية لإلسكان -

 الهولندي املالية. 

مدير  مساعد في البنك السعودي  -

املراجعة الداخلية في  يالهولند

 هيئة السوق املالية.

 

شهادة محاسب  -

 قانوني معتمد في

الواليات املتحدة 

 األمريكية

عبدالعزيز بن  3

 صالح العمير

 اللجنة التنفيذية.

لجنة الترشيحات 

 واملكافآت.

 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة  -

الشرشيحات واملكافآت وعضو اللجنة 

التنفيذية في شركة التأمين العربية 

 التعاونية. 

وصل  الرئيس التنفيذي في شركة -

 لالستثمارات التجارية

عضو مجلس اإلدارة في شركة مكين  -

 . كابيتال

عضو في مجلس اإلدارة وعضو اللجنة  -

التنفيذية ولجنة املخاطر في  شركة بداية 

 لتمويل املنازل. 

عضو مجلس اإلدارة في شركة صندوق  -

 اإلبداع. 

عضو مجلس اإلدارة في شركة مفاهيم  -

  الطعام.

الرئيس اإلقليمي للمنطقة  -

التسويق  -الوسطى والشرقية

في للموسسات وكبار العمالء 

 .شركة الراجحي املالية

صناديق األسهم  –نائب الرئيس  -

 الخاصة في شركة الراجحي املالية.

ومسوول العالقات مع املستثمرين  -

 في بنك أر كابيتا البحرين

درجة بكالوريوس في 

إدارة األعمال من 

و ستير في جامعة 

 جنيف في سويسرا

خبرة في مجال الخدمات 

 البنكية واملالية.

عبدالرحمن بن  4

 محمد العنقري 

لجنة املراجعة ولجنة 

 الترشيحات واملكافآت

ورئيس لجنة مجلس اإلدارة نائب رئيس  -

 املراجعة 

موسسة أوناس  -املدير التنفيذي  -

 للمقاوالت واالستشارات الفنية

النقل العام رئيس لجنة تطوير  -

 بمنطقة مكة املكرمة

عضو مجلس منطقة مكة  -

 املكرمة ممثال لوزارة النقل

عضو اللجنة املركزية لتطوير  -

 أعمال وزارة املواصالت.

نائب رئيس لجنة تخصي   -

الطرق السريعة في اململكة 

 بالتعاون مع البنك الدولي.

رئيس لجنة تطوير شبكة  -

الخطوط الحديدية في اململكة 

 مع البنك الدولي.بالتعاون 

مستشار ملجلس إدارة املوسسة  -

 العامة للخطوط الحديدية

 مستشار وزير النـقل. -

الرئيس التنفيذي في شركة  -

 أوناس

دكتوارة في  -

التصميم العمراني 

و التخطيط 

جامعة  –الحضري 

اململكة  –أدنبرة 

 املتحدة.

ماجستير في  -

التصميم 

جامعة  –العمراني

 -نيو ساوث ويلز

 اسشراليا. –سيدنى 

بكالوريوس  -

–الهندسة املعمارية

 جـامعة امللك سعود

في مجاالت  خبرة 

 الهندسة والتخطيط

 .والنقل

غسان إبراهيم  5

 فارس عقيل

 لجنة إدارة املخاطر.

 لجنة اإلستثمار

إدارة  لجنة ورئيس عضو مجلس اإلدارة  -

في شركة التأمين ولجنة اإلستثمار املخاطر 

 العربية التعاونية.

مجلس اإلدارة في بنك القاهرة في  عضو   -

 َعمان.

الرئيس التنفيذي لللشركة العربية للتموين  -

 والتجارة. 

 عضو مجلس اإلدارة في إسشرا الصناعية.  -

عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية  -

مدير التدقيق واالستشارات املالية  -

 في شركة آرثر أندرسن وشركاهم.

املدير املالي في الشركة العربية  -

 للتموين والتجارة.

نائب الرئيس التنفيذي في الشركة  -

 العربية للتموين والتجارة.

درجة املاجستير في  -

إدارة األعمال من 

جامعة ثندر بيرد 

في أريزونا في 

الواليات املتحدة 

 األمريكية.

درجة البكالوريوس  -

في املحاسبة من 

الجامعة األردنية 

خبرة في مجاالت 

الخدمات املالية، 

والخدمات البنكية، 

والصناعة، والتجارة، 

 واالستثمار
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 للمساندة األر ية في الطيران. 

 

 األردن في عمان

شهادة محاسب  -

 قانوني معتمد في

الواليات املتحدة 

 األمريكية

عثمان )محمد  6

 علي( عثمان بدير

 اللجنة التنفيذية.

 .إدارة املخاطر لجنة 

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة  -

شركة التأمين  فيوإدارة املخاطر  ةالتنفيذي

 العربية التعاونية. 

رئيس مجلس اإلدارة في شركة التأمين  -

 األردنية.

عضو لجنة اإلستثمارات في شركة التأمين  -

 األردنية. 

عضو مجلس اإلدارة في الشركة املشرابطة  -

 األردن.  –في اإلستثمار 

عضو مجلس اإلدارة في شركة آسيا للتأمين  -

 العراق  –كردستان  –

عضو مجلس اإلداة في شركة الكهرباء  -

 األردنية. 

عضو مجلس اإلدارة في الشركة  -

الوطنية إلنتاج النفط والطاقة 

الكهربائية من الصخر الزياي في 

 األردن

البكالوريوس في  -

إدارة األعمال من 

جامعة تنس ي في 

ة الواليات املتحد

 األمريكية.

البكالوريوس في  -

الهندسة املدنية من 

جامعة تنس ي في 

الواليات املتحدة 

 األمريكية

خبرة في مجاالت التأمين 

والصناعة والتعدين 

واالستثمار والكهرباء 

 والوساطة واالستثمار.

 

منير بطرس  7

 معشر

 اللجنة التنفيذية.

لجنة الترشيحات 

 واملكافآت.

 

اللجنة  رئيسو عضو مجلس اإلدارة  -

التنفيذية وعضو لجنة الشرشيحات 

واملكافآت  في شركة التأمين العربية 

 التعاونية.

مدير إدارة أعمال  –نائب رئيس أول  -

 األردن  –التأمين في البنك العر ي 

لجنة التدقيق  رئيس و مجلس إدارة  رئيس -

 األردن. –في شركة التأمين العربية 

لجنة التدقيق  رئيس عضو مجلس إدارة و  -

 .ُعمان –فالكون في شركة التأمين العربية 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق  -

في شركة الخطوط البحرية األردنية . 

 األردن. 

رئيس مجلس اإلدارة في شركة  -

 األردن. –النسر العر ي للتأمين 

عضو مجلس اإلدارة في شركة  -

 التأمين العربية في لبنان.

شركة  الرئيس التنفيذي في -

 العربية في لبنان.التأمين 

-  

البكالوريوس في   -

املحاسبة من جامعة 

عمان األهلية في 

 األردن

ودبلوم في التأمين  -

من معهد التأمين 

-القانوني في لندن 

 اململكة املتحدة.

 خبرة في مجاالت التأمين

 .واالدارة

 

 : م2020ديسمبر  31تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضاءه خالل السنة املالية املنتهية في  (ب )
 

 عن: تصنيف العضوية املنصب إسم العضو م
ً
 ممثال

 - غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني 1

 - مستقل نائب رئيس املجلس عبدالرحمن بن محمد العنقري  2

 - مستقل عضو مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن صالح العمير 3

 - مستقل عضو مجلس اإلدارة محمد بن ابراهيم املنقور  4

 السعودية -الشركة العربية للتموين والتجارة  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة غسان إبراهيم عقيل 5

شركة التأمين األردنية م.ع.م غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عثمان )محمد علي( عثمان بدير 6
 

 )األردن(

)شركة قابضة(الشركة العربية ش.م.ل  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة منير بطرس إبراهيم معشر 7
)لبنان( 
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 في مجالس إدارتها الحالية مجلس إدارة الشركة سماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس أ (ج )
ً
عضوا

 :مديريهاوالسابقة أو من 

 م

 إسم العضو

 يكون  التي الشركات أسماء

  اإلدارة مجلس عضو
ً
 عضوا

 أو الحالية إداراتها مجالس في

 مديريها من

 داخل

 /اململكة

 خارج

 اململكة

 القانوني الكيان

 /مدرجة مساهمة(

 غير مساهمة

 ذات /مدرجة

 محدودة مسؤولية

......( 

 التي الشركات أسماء

 مجلس عضو يكون 

  اإلدارة
ً
 في عضوا

 إداراتها مجالس

 مديريها من أو السابقة

 /اململكة داخل

 اململكة خارج

 القانوني الكيان

 مساهمة(

 /مدرجة

 غير مساهمة

 ذات /مدرجة

 مسؤولية

 ....(محدودة

عبدالعزيز بن  1

عبدالهادي الجضعي 

 القحطاني

 شركة التأمين العربية التعاونية.

مجموعة أبناء عبد الهادي عبدهللا 

 القحطاني القابضة

شركة عبدالهادي عبدهللا وشركا  

 للخدمات البحرية والبشرولية

شركة عبدالهادي عبدهللا القحطاني 

 وأوالد  املحدودة لصناعة املرطبات

 شركة املها للتجارة واملقاوالت.

 الشركة الخليجية لصناعة امللح ا.

 شركة القحطاني فيسك.

شركة مجموعة شبكة األعمال 

 الخليجية.

كة
مل

امل
ل 

خ
دا

 

 

 مساهمة مدرجة

 مساهمة زير مدرجة.

 

 ذات مسوولية محدودة.

 

 ذات مسوولية محدودة.

 

 

 ذات مسوولية محدودة.

 مساهمة زير مدرجة

 ذات مسوولية محدودة.

 ذات مسوولية محدودة.

 مساهمة زير مدرجة. داخل اململكة شركة أرباح املالية

أحمد بن سليمان  2 2

 الجاسر

 العربية التعاونية شركة التأمين

 .شركة أبو معطي للمكتبات

 شركة بحر العرب

جمعية رأس املال الجريء وامللكية 

 الخاصة

داخل 

 اململكة

 مساهمة مدرجة 

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

جمعية مهنية زير 

 مدرجة

 كسب املالية  

 مجموعة سامبا املالية

 مساهمة زير مدرجة داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

عبدالعزيز بن صالح  3

 العمير.

 شركة التأمين العربية التعاونية

 شركة وصل لالستثمارات التجارية

 شركة مكين كابيتال.

 شركة بداية لتمويل املنازل.

 شركة مفاهيم الطعام.

 شركة صندوق اإلبداع

كة
مل

امل
ل 

خ
دا

 

 

 مساهمة مدرجة

 ذات مسوولية محدودة.

 مساهمة زير مدرجة

 مساهمة زير مدرجة

 مسوولية محدودة. ذات

 ذات مسوولية محدودة.

 

  

عبدالرحمن بن  4

 محمد العنقري 

 شركة التأمين العربية التعاونية

موسسة أوناس للمقاوالت 

 واالستشارات الفنية

داخل 

 اململكة

 

 مساهمة مدرجة

 ذات مسوولية محدودة.

   

زسان إبراهيم فارس  5

 عقيل

  مجموعة أسشرا الصناعية

 القابضةشركة فيتل 

 شركة التأمين العربية التعاونية

 الشركة الوطنية للمساندة األر ية

 بنك القاهرة عمان

 شركة التنمية لصناعة الحديد

 أوديشيا كابتل  

 أسشرا الغذاء

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 اململكة خارج 

 اململكة خارج 

 اململكة خارج 

 داخل اململكة

 مدرجة مة مساه

 ذات مسوولية محدودة

 مساهمة مدرجة

 ذات مسوولية محدودة 

 مساهمة مدرجة

 ذات مسوولية محدودة

  ذات مسوولية محدودة

  مساهمة مغلقة

مدير التدقيق واالستشارات 

املالية في شركة آرثر أندرسن 

 وشركاهم.

ملدير املالي في الشركة العربية ا

 للتموين والتجارة.

التنفيذي في نائب الرئيس 

الشركة العربية للتموين 

 .والتجارة

 خارج اململكة

 

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 تضامنية

 

 

ذات مسوولية 

 محدودة.

ذات مسوولية 

 محدودة.

 مساهمة مدرجة خارج اململكة.الشركة الوطنية إلنتاج  مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة التأمين العربية التعاونيةعثمان )محمد علي(  6
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 شركة التأمين األردنية عثمان بدير

 شركة الكهرباء األردنية

 املشرابطة للإلستثمارالشركة 

 شركة آسيا للتأمين

 خارج اململكة.

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 عامةمساهمة 

 عامةمساهمة 

 خاصةمساهمة 

 مساهمة 

النفط والطاقة الكهربائية 

 من الصخر الزياي

  

 شركة التأمين العربية التعاونية منير بطرس معشر 7

 شركة التأمين العربية األردن

 ُعمان-شركة التأمين العربية فالكون 

 شركة الخطوط البحرية األردن

 املجموعة األردنية للوكاالت البحرية

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 مساهمة مدرجة

 عامةمساهمة 

 عامةمساهمة 

 مساهمة عامة

 ذات مسوولية محدودة

شركة النسر العر ي للتأمين 

 األردن. –

 لبنان -شركة التأمين العربية 

 خارج اململكة.

 

 مساهمة عامة

 

 
 
 

 :م31/12/2020عدد وسجل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية في  (د )

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

27/02/2020 

 اإلجتماع الثاني

30/06/2020 

 اإلجتماع الثالث

06/09/2020 

 اإلجتماع الرابع

15/09/2020 

 االجتماع الخامس

9/12/2020 

 حضر حضر حضر حضر حضر عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني 1

 حضر حضر حضر حضر حضر عبدالرحمن بن محمد العنقري  2

 حضر حضر حضر حضر اعتذر عبدالعزيز بن صالح العمير 3

 حضر حضر حضر   حضر اعتذر محمد بن ابراهيم املنقور  4

 حضر حضر حضر حضر حضر غسان إبراهيم عقيل 5

 حضر حضر حضر حضر حضر عثمان )محمد علي( عثمان بدير 6

 حضر حضر حضر حضر حضر منير بطرس إبراهيم معشر 7

 
من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية له عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي  (ه )

 :عالقة بالشركة

التوجد أي عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو 

 .تنظيمية له عالقة بالشركة
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 ثانيا: لجان مجلس اإلدارة: 

 ألحكام 
ً
نظام الشركات والئحة حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق املالية والئحة حوكمة شركات التأمين والنظام األساس تطبيقا

، وذلك للشركة، تم تشكيل لجان تابعة للمجلس اإلدارة من أعضاء مجلس اإلدارة ومن زير أعضاء مجلس اإلدارة وإقرار لوائح عملها

 الشركة بفعالية عالية وكفاءة تامة.  ملساعدة مجلس إدارة الشركة في إدارة

 الوظائف الحالية والسابقة ألعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة  ومؤهالتهم وخبراتهم -1

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م

عضو لجنة املراجعة في شركة       - عبداالله بن محمد بن معمر  1

 التعاونيةالتأمين العربية 

التمويل  –مدير تنفيذي      -

شركة ثقة لحلول املوسس ي 

 األعمال

مدير عام االستثمار      -

والحوكمة في الشركة السعودية 

 لتهيئة وصيانة الطائرات

مدير عام اإلدارة املالية في  -

الشركة السعودية لتهيئة وصيانة 

 الطائرات

املدير املالي في الشركة  -

السعودية للتحكم التقني واالمني 

 الشامل )تحكم( 

محلل إئتمان في صندوق التنمي  -

 الصناعي 

درجة املاجستير في      -

جامعة األعمال إدارة 

الواليات  –نيويور  

-املتحدة االميركية 

درجة البكالوريوس       

ادارة مالية  –ادارة اعمال 

 من جامعة امللك سعود 

في  ةالخبر 

مجاالت املالية، 

واالستثمار 

 والحوكمة.

  

عضو لجنة املراجعة في شركة  - مشاري بن سلمان السحيم 2

 التأمين العربية التعاونية.

مالك مكتب السحيم  -

  محاسبون قانونيون 

مدير الرقابة املالية في شركة  -

 اإلنماء لإلستثمار

في شركة مراجع حسابات  -

 ارنست اند يونغ.

محاسب في شركة دار األركان  -

 العقارية

 

بكالوريوس محاسبة من 

 جامعة امللك سعود.

في علوم اإلدارة  ماجستير 

من الواليات املتحدة 

 األمريكية 

في الخبرة 

املجاالت 

املحاسبية 

واملالية 

 واملراجعة.
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 الوظائف الحالية والسابقة ألعضاء اللجان من داخل مجلس اإلدارة  ومؤهالتهم وخبراتهم:  -2

السير الذاتية ألعضاء اللجان من داخل مجلس اإلدارة واملتضمنة وظائفهم الحالية والسابقة وموهالتهم وخبراتهم كما وردت في صفحة رقم 

 .(20( إلى صفحة رقم )16) 

 لجنة املراجعة:  (أ )

 م27/02/2020الجديدة والتي بدأت في  لدورة املجلستشكيل لجنة املراجعة واملوافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها تم ( 1 –)أ 

 ، م2020-08-20هـ املوافق  1438-09-09بتاريخ في إجتماع الجمعية العامة العادية املنعقدة  ملدة ثالث سنوات ميالدية

 ألحكام الئحة حوكمة الشركات املحدثة، و 2017في عام 
ً
تتمثل مهام لجنة املراجعة وفق وافقت الجمعية على الئحة عمل لجنة املراجعة تطبيقا

باإلضافة  السعودي املركزي  البنكمانص عليه نظام الشركات و الئحة حوكمة الشركات والئحة لجان املراجعة في شركات التأمين الصادرة عن 

 ومنها على سبيل املثال ال الحصر مايلي: والئحة عمل لجنة املراجعة ة الشركة الداخليةإلى الئحة حوكم

  اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مده فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات الاي حددها لها مجلس

 اإلدارة

 عن رأرها وتوصياتها في شأنه. دراسة نظام الرقابة الداخلية وو ع تقرير مكتوب 

 .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها 

 .التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املراجعيين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من إستقالليتهم 

 ملحاسبيين القانونيين، وإعتماد أي عمل خارج نظاق أعمال املراجعة الاي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة.متابعة أعمال ا 

 .دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها 

 .دراسة ملحوظات املحاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ماتم في شأنها 

  القوائم املالية األولية والسنوية قبل عر ها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.دراسة 

 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها 

 أعضاء لجنة املراجعة:( أسماء  2 - أ)

 صفة العضوية في مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 مستقل رئيس اللجنة عبدالرحمن بن محمد العنقري  1

 من خارج مجلس اإلدارة عضو اللجنة مشاري بن سلمان السحيم 2

 من خارج مجلس اإلدارة عضو اللجنة بن محمد بن معمر  عبداالله 3

 :م2020( عدد وسجل حضور إجتماعات لجنة املراجعة خالل عام 3 - أ)

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

 م23/08/2020

 اإلجتماع الثاني

03/09/2020 

 اإلجتماع الثالث

09/09/2020 

 االجتماع الرابع

 م15/10/2020

 االجتماع الخامس

28/10/2020 

 السادساإلجتماع 

08/11/2020 

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر عبدالرحمن العنقري  1

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر مشاري السحيم 2

 حضر حضر حضر - حضر حضر عبداالله بن معمر  3
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 : لجنة الترشيحات واملكافآت (ب )

، و تتمثل بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي املكافآت بقرار من مجلس اإلدارةالترشيحات و ( تم تشكيل اللجنة 1 - ب)

لجنة الترشيحات واملكافآت ، ومنها مهام لجنة الترشيحات وفق ماتنص عليه األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة والئحة عمل 

 على سبيل املثال ال الحصر مايلي:

  للسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخ  سبق 
ً
التوصية ملجلس اإلدارة بالشرشيح لعضوية املجلس، وفقا

 إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

 ارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات واملوهالت املطلوبة املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من امله

  لعضوية مجلس اإلدارة، ملا في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات الاي يمكن إجراؤها 

 ف والقوة في مجلس اإلدارة، وإقشراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.تحديد جوانب الضع 

  التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس

 إدارة شركة أخره.

  التنفيذيين ومراجعتها، ويراعى عند و ع تلك السياسات و ع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار

 إستخدام معايير ترتبط باألداء.

  .التوصية للمجلس حول املسائل املتعلقة بالشرشيحات واملكافآت 

 

 ( أسماء أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت. 2-)ب

 صفة العضوية في مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 مستقل رئيس اللجنة العميرعبدالعزيز بن صالح  1

 مستقل عضو اللجنة عبدالرحمن بن محمد العنقري  

 غير تنفيذي عضو اللجنة عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني 2

 غير تنفيذي عضو اللجنة منير بطرس معشر 3

 

 :م2020خالل عام  واملكافآت ( عدد وسجل حضور إجتماعات لجنة الترشيحات3-)ب 

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

10/09/2020 

 اإلجتماع الثاني

09/12/2020 

 حضر حضر عبدالعزيز بن صالح العمير 1

 حضر حضر عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني 2

 حضر حضر عبدالرحمن بن محمد العنقري  

 حضر حضر منير بطرس معشر 3
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 اللجنة التنفيذية:  (ج )

أو يضعها مجلس  السعودي املركزي  البنكضعها يتم تشكيل اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس اإلدارة، و مع مراعاة أي تعليمات (   1 -)ج

اللجنة اإلدارة أو األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة ، تباشر اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تقررها املؤسسة أو املجلس، وتعاون 

العضو املنتدب أو املدير العام في حدود السلطات املقررة لها. هذا وتقوم اللجنة التنفيذية بتقدم التوصيات إلى مجلس اإلدارة التنفيذية 

حول مختلف املوضوعات مثل الخطط اإلستراتيجية وخطط العمل. ويقوم مجلس اإلدارة بتفويض اللجنة التنفيذية للقيام بمهامه في 

 .بعض الحاالت

 . اللجنة التنفيذيةاء أعضاء أسم( 2 -)ج

 صفة العضوية في مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 غير تنفيذي رئيس اللجنة منير بطرس معشر 1

 غير تنفيذي عضو اللجنة عثمان محمد علي بدير 2

 مستقل عضو اللجنة عبدالعزيز صالح العمير 3

 

 :م2020( عدد وسجل حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 3-)ج

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

19/07/2020 

 اإلجتماع الثاني

06/09/2020 

 اإلجتماع الثالث

15/09/2020 

 اإلجتماع الرابع

27/10/2020 

 اإلجتماع الخامس

30/11/2020 

 سادس اإلجتماع ال

07/12/2020 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر حضر  منير بطرس معشر 1

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  عبدالعزيز صالح العمير 3

 حضر  حضر  حضر حضر  حضر  حضر  عثمان محمد علي بدير 4

 

 لجنة اإلستثمار:  (د )

تتلخص مهام لجنة اإلستثمار بوضع الخطط اإلستراتيجية إلستثمارات الشركة والتأكد من مطابقتها مع أحكام اللوائح واألنظمة ( 1 -)د

، وصياغة وإعداد سياسة اإلستثمار ومراجعة  السعودي املركزي  البنكالصادرة عن الجهات الرقابية ومنها الئحة اإلستثمار الصادرة عن 

ة سنوية، كما تقوم لجنة اإلستثمار بمراقبة أداء إستثمارات الشركة وتحديد أهداف اإلستثمار ووضع الخطط الالزمة أدائها وتنفيذها بصور 

 .لذلك
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 ( أسماء أعضاء لجنة اإلستثمار: 2-)د

 صفة العضوية في مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 غير تنفيذي رئيس اللجنة غسان إبراهيم عقيل 1

 غير تنفيذي عضو اللجنة عبدالهادي القحطانيعبدالعزيز بن  2

 مستقل عضو اللجنة محمد بن ابراهيم املنقور  3

 م2020( عدد وسجل حضور إجتماعات لجنة اإلستثمار خالل عام 3-)د

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

20/07/2020 

 اإلجتماع الثاني

10/09/2020 

 اإلجتماع الثالث

 م2020/ 10/ 27

 اإلجتماع الرابع

09 /12 /2020 

 حضر لم يحضر حضر حضر غسان إبراهيم عقيل 1

 حضر حضر حضر حضر عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني 2

 حضر حضر حضر حضر محمد بن ابراهيم املنقور  3

 لجنة إدارة املخاطر: (ه )

املخاطر التي تتعرض لها الشركة والحد منها تتلخص مهام لجنة املخاطر في مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في عملية تحديد ( 1-)ه

ومراقبتها بإستمرار واملحافظة على مستوى مقبول من املخاطرة للشركة إضافة إلى العمل على تصميم إستراتيجية شاملة إلدارة املخاطر 

إلشراف على نظام إدارة املخاطر وتقييم ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة، وكما تقوم با

 .فعاليته وتقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر

 ( أسماء أعضاء لجنة إدارة املخاطر: 2 -)ه

 صفة العضوية في مجلس اإلدارة املنصب إسم العضو م

 غير تنفيذي عضو اللجنة غسان إبراهيم عقيل 1

 غير تنفيذي عضو اللجنة بديرعثمان محمد علي  2

 مستقل عضو اللجنة محمد بن ابراهيم املنقور  3

 م2020( عدد وسجل حضور إجتماعات لجنة إدارة املخاطر خالل عام 3 –)ه  

 اإلجتماع األول  إسم العضو م

 م20/07/2020

 اإلجتماع الثاني

 م01/09/2020

 اإلجتماع الثالث

 م30/11/2020

 اإلجتماع الرابع

 م2020/ 07/12

 حضر حضر حضر حضر غسان إبراهيم عقيل 1

 حضر حضر حضر حضر عثمان محمد علي بدير 2

 حضر حضر حضر حضر محمد بن ابراهيم املنقور  3
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 :أسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية  و وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم  (13

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م

املدير العام في شركة التأمين  - زياد بن محمد الربيش 1

 العربية التعاونية

 

نائب املدير العام لشركة التأمين العربية 

 التعاونية

مدير إدارة اإللشزام في شركة التأمين 

 العربية التعاونية.

مدير اإلدارة القانونية وشوون املساهمين 

 التعاونية.في شركة التأمين العربية 

مستشار قانوني ورئيس فريق التأمين في 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 .محامي ومستشار قانوني

 

دبلوم عالي في القانون التجاري 

وقانون التأمين من جامعة 

 سوانزي في اململكة املتحدة.

ودرجة البكالوريوس في 

 الجامعة األردنية القانون من 

دبلوم عالي القانون من 

رنموث بيزنس سكول بو 

انشرناشيونال في اململكة 

 .املتحدة

 شهادات متخصصة في التأمين

الخبرة في مجاالت 

القانون التجاري 

 والصناعة والتأمين

 واملالية

املوارد البشرية والشوون مدير إدارة  عادل بن صالح الفرج 2

 اإلدارية.

 

الشركة  –مدير املوارد البشرية 

 الكيميائية السعودية.

 

درجة البكالوريس من جامعة 

 امللك سعود

شهادات مهنية دولية 

متخصصة في مجال املوارد 

 البشرية.

الخبرة العملية 

بجميع أدوار  واملهنية 

املوارد  ومهام إدارة

البشرية في مجال 

التأمين والصناعات 

البشروكيميائية 

 والخدمات الصحية.

التأمين العربية شركة  –املدير املالي  حسين عبداملحسن الراشد 3

 التعاونية

 

الشركة األهلية   -* املدير املالي التنفيذي 

 للتأمين التعاوني

الشركة األهلية   -* مدير ادارة املحاسبة 

 للتأمين التعاوني

األهلية للتأمين  -* رئيس حسابات 

 التعاوني

الشركة  –* محاسب املركز الرئيس ي 

 العاملية للتأمين التعاوني

 ارنست و يونغ –* مساعد مدقق 

درجة املاجستير في محاسبة 

 من الواليات املتحدة األمريكية

درجة البكالوريوس في 

حاسبة من جامعة امللك امل

 فيصل

 

 شهادة أساسيات التأمين

الخبرة في مجاالت 

 املالية

 املحاسبةو 

 التأمينو 

 والتدقيق

واعادة تأمين في  مدير اإلدارة الفنية خالد جاد حوا 4

 شركة التأمين العربية التعاونية

رئيس دوائر الحسابات الفنية في شركة 

 اعادة التأمين العربية 

 

 بكالوريوس في ادارة األعمال

 ماجستير في ادارة األعمال

 ماجستير في الصحة العامة

دورات تخص  متقدمة في 

 مجال التأمين واعادة تأمين

 تالخبرة في مجاال 

 واعادة تأمين التأمين

 

 –مدير مطالبات السيارات والتأمين العام  مدير إدارة املطالبات  سعود بن أحمد املانع 5

ى، ومدير إدارة مقدمي املنطقة الوسط

الخدمات، ومدير اإللشزام والجودة في 

 شركة التعاونية للتأمين.

ومدير املطالبات )التأمين العام، السيارات 

السعودي والطبي( في شركة أليانز 

الفرنس ي. مدير إدارة املطالبات )التأمين 

العام، السيارات والطبي( في الشركة 

 العاملية للتأمين التعاوني

دبلوم في التأمين من معهد 

التأمين القانوني في لندن في 

اململكة املتحدة. دبلوم في 

معالجة املطالبات من معهد 

التأمين القانوني في لندن في 

 اململكة املتحدة.

بكالوريوس في العلوم الزراعية 

 من جامعة امللك سعود.

الخبرة في مجال 

 التأمين.
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وصف ألي مصلحة و أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في  (14

و تلك الحقوق خالل السنة املالية أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة واى تغيير فى تلك املصلحة أ

 : م2020

 أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهمأ( -14)

 ٍإسم من تعود له املصلحة م
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير
 أدوات الدين األسهم أدوات الدين األسهم

 ال يوجد ال يوجد يوجدال  29150 ال يوجد 29150 عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني 1

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد محمد بن ابراهيم املنقور  2

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 662 ال يوجد 662 صالح العمير عبدالعزيز بن 3

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1000 ال يوجد 1000 عبدالرحمن بن محمد العنقري  4

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

 %20.8 688 ال يوجد 4000 ال يوجد 3312 غسان ابراهيم عقيل 5

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد عثمان محمد علي بدير 6

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد منير بطرس معشر 7

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

 كبار التنفيذيين وأقربائهم ب( -14)

 ٍإسم من تعود له املصلحة م
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير التغيير صافي
 أدوات الدين األسهم أدوات الدين األسهم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد زياد بن محمد الربيش 2

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

 ال يوجد ال يوجد يوجد ال  ال يوجد ال يوجد ال يوجد عادل بن صالح الفرج 3

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد حسين بن عبداملحسن الراشد 4

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

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

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد سعود بن أحمد املانع  6

 ال يوجد ال يوجد يوجد ال  ال يوجد ال يوجد ال يوجد الزوجة واألوالد القصر
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتنفيذيين (15

 أ( سياسة المكافآت: -15)

 واإلدارة التنفيذيةأعضاء اللجان  و سياسة املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة الئحة الحوكمة الداخلية للشركة املعتمدة تضمنت

 : أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنها :
ً
 -أوال

ملها املبدأ العام هو أن  تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع خبرة العضو واختصاصاته واستقالليته واألعمال واملسووليات الاي يقوم بها ويتح  -1

 أعضاء املجلس، وأن تكون املكافآة كافية بشكل معقول إلستقطاب أعضاء مجلس ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.

كافأة السنوية لرئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات الاى يقوم بها وكذلك املكافأة السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة حسب ما جاء في تكون امل -2

 املادة السابعة عشر من النظام األسار ي للشركة.

الفعلي عن كل  يحق لكل عضو مجلس إدارة الحصول علي تعويض مادي مقابل حضور  أجتماعات مجلس اإلدارة كبدل عن حضور   -3

 جلسه بما يتماش ى مع ما جاء في املادة السابعة عشر من النظام األسار ي للشركة.

سعودي والذي يكون مقر إقامته خارج اململكة العربية السعودية تذكرة سفر ذهاب وعودة التدفع إدارة الشركة لعضو مجلس اإلدارة زير   -4

مدينة الرياض أو املدينة الاى يكون مقرر أن يكون فيها إجتماع مجلس اإلدارة أو اللجان، من مقر  إلي  على درجة رجال االعمالو شكل مباشر 

 على أن يصدر أمر األركاب من قبل الشركة.

من مقر  ىاألولأما عضو مجلس اإلدارة السعودي والذي يكون مقر إقامته خارج مدينة الرياض فيتم إصدار تذكرة ذهاب وعودة بالدرجة   -5

ملكة العربية السعودية إلي مدينة الرياض أو املدينة الاى يكون مقرر أن يكون فيها إجتماع مجلس اإلدارة أو اللجان، ويتم إقامته داخل امل

.
ً
 تعويضه عنها نقدا

 من اليوم الذي يسبق   -6
ً
تتحمل الشركة مصاريف السكن والتنقل لعضو مجلس اإلدارة والذي مقر إقامته خارج مدينة الرياض وذلك بدءا

 اإلجتماع املحدد وحاى موعد إنتهاء اإلجتماع. موعد

على أعضاء مجلس اإلدارة تخصي  وقت كاف لإل طالع بمسوولياتهم، بما في ذلك التحضير إلجتماعات املجلس واللجان، والحرص على   -7

 حضورها.

ت الخاص باملسوولين التنفيذين بما في ذلك يقوم مجلس اإلدارة عبر لجنة الشرشيحات واملكافآت بدراسة وأقشراح برنامج املكافأت والتعويضا  -8

 املدير العام.

يجب أن تفصح تقارير مجلس اإلدارة عن املكافأت والتعويضات وزيرها من املبالغ املدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار   -9

 و من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.التنفيذين. وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات الاي حضرها كل عض

 اليجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند املكافآت في إجتماع الجمعية العامة.   -10
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 : اإلدارة التفيذية :
ً
 -ثانيا

 

والاي تشمل علي سبيل ت يكون تقييم أداء كبار التنفيذين )عالوة و/أو مكافأة( من خالل مده تحقيقهم لألهداف السنوية املو وعة لهم،  -11

 املثال ال الحصرت

 تحقيق الهدف الربحي. - أ

 إنجاز املشاريع األسشراتيجية املكلف بها. - ب

 تلبية كافة املتطلبات التنظيمية.  - ت

 التنفيذ الناجح للتدريب والتأهيل وخطط األحالل الوظيفي.  - ث

 تخفيض املصاريف بما يتناسب مع حجم اإلنتاج. - ج

 العام.اإلنجازات األستثنائية خالل  - ح

يجب أن يتناسب رواتب كبار التنفيذين مع موشر ومستوه ما يطبق في   الشركات املنافسة، حاى لو أ طر األمر األستعانة بدراسات أو   -12

 خبرات خارجية.

توه يتم مناقشة كبار التنفيذين في التقييم السنوي الخاص بهم كل علي حدة حول أدائهم الوظيفي والذي هو جزء من عملية تحديد مس -13

 الزيادة واملكافأة لكل مدير.

 .املكافأة السنوية تحدد علي أساس املرتب األسار ي وليس علي نسبة من األرباح التشغيلية أو الدخل األجمالي لكل مدير من كبار التنفيذين  -14
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خالل  المالي والمدير التنفيذي الرئيس فيهم بما التنفيذيين كبار من خمسة  و اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والتعويضات المكافأتب( -15)
 م2020العام المالي 

 ) باللاير السعودي(: مجلس اإلدارة: أوال
 املكافآت املتغيرة   املكافآت الثابتة
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: األعضاء املستقلين  
ً
 أوال

عبد العزيز بن عبد الهادي  

 القحطاني 
-  18,000   9,000  

             

-    

             

-    
             27,000  

             

-    
- - - -         

   -    
 27,000  - 

  12,000   15,000  -  بن ابراهيم محمد 
             

-    

             

-    
             27,000  

             

-    
- - - -         

   -    
 27,000  - 

  12,000   15,000  - عبد العزيز بن صالح العمير  
             

-    

             

-    
             27,000  

             

-    
- - - -         

   -    
 27,000  - 

    -   18,000  - عبد الرحمن محمد العنقري  
             

-    

             

-    
             18,000  

             

-    
- - - -         

   -    
 18,000  - 

  33,000   66,000  - املجموع  
             

-    

             

-    
             99,000  

             

-    
- - - -         

   -    
 99,000  - 

: األعضاء غير التنفيذيين )غير مستقليين(
ُ
 ثانيا

  15,000   18,000  - عثمان محمد علي بدير  
          

   -    

          

   -    
 33,000  

          

   -    
- - - - 

      

     - 

   

 33,000  - 

  12,000   18,000  - منير بطرس معشر  
          

   -    

          

   -    
 30,000  

          

   -    
- - - - 

      

     - 

   

 30,000  - 

  12,000   18,000  - زسان إبراهيم عقيل  
          

   -    

          

   -    
 30,000  

          

   -    
- - - - 

      

     - 

   

 30,000  - 

  39,000   54,000  - املجموع  
          

   -    

          

   -    
 93,000  

          

   -    
- - - - 

      

     - 

   

 93,000  - 

 املجموع الكلي  
       

    -  

      

120,000  

        

72,000  

          

 -    

          

 -    

           

192,000  
- - -     - - - 

                   

192,000  
- 

  

 ريال سعودي 83,000.00 ألعضاء لجان من خارج مجلس اإلدارة ألعوام سابقة  بمبلغ قدره  وبدالت حضور  املجلس سكرتير حضور  بدالت 

  مليون ريال سعودي. بمبلغ وقدره 2020الخاصة بعام  اإلدارة مجلس أعضاء ملكافآت مكون  مخصصيوجد 
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 ) باللاير السعودي( : أعضاء اللجان:ثانيا
 مكافآت أعضاء اللجان

 اللجان 
املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور  

 الجلسات( 
 املجموع   بدل حضور جلسات  

 أعضاء لجنة املراجعة

  0.00  0.00  0.00 عبداالله بن معمر

  0.00  0.00  0.00 مشاري السحيم

  0.00  0.00  0.00 لعنقري بن محمد ا الرحمن عبد

  0.00  0.00  0.00 املجموع

 أعضاء لجنة الترشيحات و املكافآت

  3,000.00  3,000.00  0.00 عبد العزيز بن عبد الهادي القحطاني

 0.00 0.00 0.00 لعنقري بن محمد ا الرحمن عبد

  3,000.00  3,000.00  0.00 عبد العزيز بن صالح العمير

  3,000.00  3,000.00  0.00 منير بطرس معشر

  9,000.00  9,000.00  0.00 املجموع

 أعضاء لجنة املخاطر

  6,000.00  6,000.00  0.00 املنقور  إبراهيم بن محمد

  6,000.00  6,000.00  0.00 بدير علي محمد عثمان

  6,000.00  6,000.00  0.00 عقيل إبراهيم زسان

  18,000.00  18,000.00  0.00 املجموع

 اللجنة التنفيذيةأعضاء 

العمير صالح عبدالعزيز  0.00 9,000.00  9,000.00  

  9,000.00  9,000.00 0.00 عثمان محمد علي بدير

  9,000.00  9,000.00 0.00 منير بطرس معشر

  27,000.00  27,000.00  0.00 املجموع

تأعضاء لجنة اإلستثمارا  

 القحطاني الهادي عبد بن العزيز عبد

 

6,000.00  6,000.00  

 املنقور  إبراهيم بن محمد

 

6,000.00  6,000.00  

 عقيل إبراهيم زسان

 

6,000.00  6,000.00  

  18,000.00  18,000.00  0.00 املجموع

  72,000.00  72,000.00  0.00 املجموع الكلي
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 من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي: خمسة: ثالثا  

م2020ديسبمر  31السنة املنتهية في   
 كبار التنفيذيين بما فيهم املدير العام واملدير املالي

 بالريال السعودي

 2,972,602 الرواتب

 1,064,411 البدالت

 - املكافأت السنوية

 134,944 تعويض نهاية الخدمة املستحق

 4,171,957 اإلجماليت

 

 :
ً
 تعويض.أو  أو مكافآة  اليوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أورابعا

 لجانه وأعضائه:  وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها الوسائل التي اعتمد (16

 ويتم ذلك من خالل املوشرات التاليةت واملكافآت بتقييم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان بشكل سنوي،  الشرشيحاتتقوم لجنة 

 اإلستقاللية والحيادية. (أ )

 التوازن الواضح في اإلبتعاد عن التضارب في املصالح. (ب )

 ــيح املوا ــيع التحضــير الــدائم لإلجتماعــات قبــل الجلســات وطــرح اإلستفســارات وطلــب املعلومــات اإل ــافية إلســتكمال وتو  (ج )

 والتشاور مع الجهات ذات العالقة من املختصين في الشركة.

 طرح األسئلة واإلستفسار عن املعلومات وطلب التو يحات واملشاركة الفاعلة في جلسات املجلس. (د )

 املشاركة الفاعلة في اللجنة املعين فيها واملنبثقة عن املجلس. (ه )

 الشركة.تقديم املقشرحات البناءة لتطوير نشاطات  (و )

 املعرفة اإلستشرافية باملستقبل وشرح األفكار وإستنباط النتائج للمقشرحات. (ز )
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 :  م2020املدفوعات النظامية لعام  (17

 املدفوع املخصص البيان

 365,894  شركة السوق املالية السعودية ) تداول (

 618,903 1,343,295 السعودي املركزي  البنكتكاليف اإلشراف والرقابة 

 646,526 1,043,007 أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

 4,353,833 6,281,980 الزكاة و ريبة الدخل

 616,466 694,477  ريبة إستقطاع

 6,601,622 9,362,758 املجموع

 م2020الغرامات املالية املفروضة على الشركة خالل عام  (18

 ت2020و 2019من البنك املركزي السعودي للعامين  يوضح الجدول ادنا  الغرامات املفرو ة على الشركة

 

 

 موضوع املخالفة

 

2019 

 

2020 

عدد القرارات 

 التنفيذية 

إجمالي مبلغ الغرامات 

 املالية بالريال السعودي

عدد القرارات 

 التنفيذية 

إجمالي مبلغ الغرامات 

 املالية بالريال السعودي

 220,000 3 - - والرقابيةمخالفة تعليمات البنك املركزي اإلشرافية 

مخالفة تعليمات البنك املركزي الخاصة ببذل العناية 

 موال وتمويل اإلرهابالواجبة لغسل األ 
- - 1 100,000 

 320,000 4 - - املجموع

 الحسابات: مراجع (19

 من الشركة حسابات مراجعي تعيينعلى  م30/06/2020هـ املوافق  1441-11-09املنعقدة بتاريخ  وافقت الجمعية العامة العادية للشركة و 

والر ع األول من العام  م2020لفح  ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للر ع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام املالي  وذلك املرشحين بين

 منت العظم والسديري  م 2021املالي 
ً
و.شركة ابراهيم أحمد البسام  محاسبون ومراجعون قانونيون  وآل الشيخ وتحديد أتعابهم، وهم كال

 .وشركائه محاسبون قانونيون)املحاسبون املتحالفون(

اليوجد أي توصية من لجنة املراجعة يوجد لم يصدر عن املجلس أي توصية بتغيير مراجع الحسابات قبل الفشرة املعين من أجلها.  وكما 

  تعيين مراجع حسابات الشركة أو تحديد أتعابهم أو تقييم أدائه . تعارض بينها وبين قرارات املجلس أو رفض املجلس األخذ بها بشأن
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 إدارة املخاطر: (20

و عت الشركة دليل سياسات وإجراءات إلدارة املخاطر تشمل عمل كافة الدوائر  الفنية وزير الفنية وفًقا ألحكام األنظمة واللوائح 

ق أحكام هذا الدليل وتحديثه عند الحاجة، وتقوم وظيفة إدارة املخاطر والتعاميم الصادرة عن الجهات الرقابية، وتعمل الشركة على تطبي

 وأية متطلبات رقابية أو إشرافية أخره.  السعودي املركزي  البنكبأعمالها وأنشطتها بما يتوافق مع الئحة إدارة املخاطر الصادرة عن 

املخاطر، يعملون على متابعة تطبيق سياسات وإجراءات إدارة وكما أن لجنة إدارة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة إ افة إلى إدارة 

املخاطر املحتملة والاي يمكن أن تنشأ عن أعمال الشركة أو عن و ع السوق التأمينية واالستثمارية وذلك للوقوف على  املخاطر ودراسة

 . طرق احتواء تلك املخاطر من خالل السياسات واإلجراءات املتبعة في الشركة

 

 املراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية:إدارة  (21

بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية مع محافظتها على اإلستقاللية تقوم إدارة املراجعة الداخلية بالشركة 

ا مع لجنة املراجعة واملدراء املعنيين وتقديم التقارير الشاملة والالزمة لنتائج مراجعتها وااللشزام ومناقشتهاملهنية. ويتضمن عملها بإعداد 

 املقشرحات والتوصيات الواجب تطبيقها ملعالجة املالحظات وإقفالها.

، ويرفع لصادرة عن كافة الجهات التنظيميةكما يقوم املراقب النظامي بمراقبة إلشزام الشركة والتأكد من تطبيق الشركة األحكام واللوائح ا

 إلى لجنة املراجعة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين مستوه اإللشزام بالشركة.  مراقبته تقارير  عن نتائج 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية: (22

وسياسات و عت الشركة إجراءات الرقابة الداخلية من خالل لجنة املراجعة وإدارة املراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية ولوائح 

وأدلة عمل ملختلف الدوائر الفنية والفروع وتعمل الشركة بإستمرار على تقييم فاعلية تطبيق هذ  اإلجراءات وفح  املخاطر األساسية في 

 لإلجراءات والسياسات بحسب اللوائح واألنظمة املرعية.الشركة 
ً
 استنادا

 

وكما تابعت اللجنة عمل إدارة ، م2020كما أتمت إدارة املراجعة الداخلية مهامها وتنفيذ خطتها املعتمدة من قبل لجنة املراجعة  لعام 

قامت بإعداد تقاريرها الدورية وتوصياتها واملقشرحات الواجب تطبيقها عن أعمال مختلف املراجعة الداخلية بشكل مستمر، والاي بدورها 

وقامت لجنة املراجعة باإلشراف على أداء ، ركة ورفعها لإلدارات املعنية و للجنة املراجعة وتقديم التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارةأقسام الش

 إدارة اإللشزام ومراجعة كافة التقارير الصادرة عنها والتوجيه بشأنها ومتابعة عملها بشكل مستمر. 

تقارير إدارة املراجعة الداخلية وإدارة اإللشزام باإل افة  ومراجعة ملناقشة م2020ل عام إجتماعات خال ستة وقامت لجنة املراجعة بعقد 

ونتج عن املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية على أن نظام ، مع املراجع الخارجي وإدارة الشركة القوائم املاليةمناقشة إلى 

وتقوم اإلدارة بمراقبته بصورة دورية وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية املقشرحة ويتم تنفيذ  بكفاءة وفعاليه  مالئمالرقابة الداخلي للشركة 

وتره لجنة املراجعة ان االجراءات الرقابية الداخلية ، ويتم تحديث نظام الرقابة الداخلية كلما لزم األمر من قبل إدارات الرقابة الداخلية
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ل مختلف االدارات واللجان في تحسن مستمر لكي تعمل بكفاءة وفاعلية مع العلم انه ال يمكن ان يوفر ذلك الاي تقوم بها الشركة من خال

 تاكيدا مطلقا.  

لم  و وكما لم تسفر إجراءات الرقابة الداخلية عن وجود مخالفات أو إشكاالت جوهرية قد توثر على عمل سير الشركة أو يجب التنويه عنها، 

 .م2020خالل العام  يتم رصد أي خلل مالي

 رأس املال واألسهم  وأدوات الدين وحقوق املساهمين: (23

( سهم 20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون )200,000,000بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس مائاي مليون ) أ( –23) 

( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب املساهمون املوسسون بعدد اثني عشر 10عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )

ن إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم املتبقية والبالغة ثمانية ماليين %( م60( سهم )12,000,000مليون )

هـ 22/10/1428م( إلى 27/10/2007هـ )املوافق 15/10/1428%( لالكتتاب العام الذي تم في الفشرة من تاريخ 40( سهم )8,000,000)

( رياالت سعودية للسهم الواحد. وتم إدراج األسهم في السوق املالية )تداول( بتاريخ 10م( بسعر اكتتاب بلغ عشرة )03/11/2007)املوافق 

 م(.04/02/2008هـ )املوافق 26/01/1429

( ريال سعودي والاي 200,000,000م( بمبلغ مائاي مليون )04/05/2015هـ )املوافق 15/07/1436وقد تمت زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 

( 400,000,000( سهم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، ليصبح رأس مال الشركة أر عمائة مليون )20,000,000تمثل عشرون مليون )

 ( رياالت سعودية.10( سهم عادي، تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد عشرة )40,000,000ريال سعودي مقسم إلى أر عين مليون )

( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وعشرون 265,000,000وخمسة وستون مليون )تم تخفيض رأس مال الشركة ليكون بعد التخفيض مائتان 

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

ً
( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل، وذلك 10( سهما

 م.2016-08-02املوافق  1437-10-28لعادية املنعقدة بتاريخ بعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة زير ا

 % وأكثر في أسهم الشركة: 5وفيما يلي أسماء كبار المساهمين والتي تبلغ نسبة ملكية أسهمهم  ب(-23)

 نسبة التملك األسم

 %19.2 الشركة العربية ش م ل ) شركة قابضة )

 %9.21 شركة التامين اال ردنية م ع م

العربيه للتموين والتجارةالشركه   5% 

تم اإللشزام باألحكام الخاصة بحقوق املساهمين والواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية  ج(–23)

ة وذلك فيما يتعلق بالحقوق العامة للمساهمين وبتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على املعلومات إ افة الى الحقوق املتعلق

 بإجتماع الجمعيات العامة.

من النظام  السادسة واألر عون أما فيما يتعلق بحقوق املساهمين في أرباح األسهم و سياسة توزيع األرباح، فقد نصت املادة  د(–23)

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ األسار ي للشركة على ما يليت "
ً
يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا
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غ اإلستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق. وتبل

خير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوثية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان الشركة هيئة السوق املالية دون تأ

 للتعليمات الاي تصدرها الجهة املختصة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة 
ً
 املركزي  بنكللواملواعيد الاي يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

 "  السعودي

 للقواعد الاي يضعها و وتتبع الشركة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح السارية 
ً
تكون أرباح إستثمار اموال املساهمين وفقا

 مجلس اإلدارة. 

 يجب على الشركةو 

 ب الزكاة و ريبة الدخل املقررة.يتجن -1

%( من األرباح الصافية تكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب ماى بلغ اجمالي االحتياطي 20) بيتجن -2

 %( من رأس املال املدفوع. 100)

يحقق مصلحة  اللذين احتياطيات أخره ، وذلك بالقدر يللجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكو  -3

 الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين. 

 الف ريال 979.43بسبب وجود رصيد خسائر مشراكمة يبلغ   م 2020قرار بتوزيع أرباح للسنة املالية   ال يوجد هـ(-23)

 ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. و(-23)

 ( من قواعد التسجيل واإلدراج بأي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود45لم يتم تبليغ الشركة بموجب املادة ) ز(-23)

 التنفيذيين وأقرباءهم.ألشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار 

ال يوجد أدوات دين قابلة للتحويل وأي اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل  ح(-23)

  .م2020السنة املالية 

تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة  ال يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية ط(-23)

 أصدرتها أو منحتها الشركة.

 ال  يوجد أي إسشرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسشرداد. ي(-23)

  ( اليوجد أي أسهم خزينة محتفظ بها من ِقبل الشركة. -23)

 بمقترحات -التنفيذيين غير وبخاصة- أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات (24
ً
 املساهمين علما

 وأدائها: الشركة حيال وملحوظاتهم

عبر  وإستفسارات املساهمين إستقبال مقشرحات ومالحظات من الهيكل التنظيمي للشركة يوجد قسم لشوون املساهمين يعنى بـ

كما يتم ، الهاتف أو وسائل اإلتصال األخره املوضحة في موقع السوق املالية تداول وموقع الشركة، ويتم إخطار املجلس بها

)إن  إستقبال مقشرحات وملوحظات املساهمين من خالل إجتماعات الجمعية العامة للشركة وعر ها على أقرب إجتماع للمجلس

 . وجدت(
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وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  م2020عام  للعامة للمساهمين املنعقدة خالبيان بتواريخ الجمعيات ا (25

 الحاضرين لهذه الجمعيات: 
 إجتماع الجمعية العامة  العادية إسم العضو م

هـ املوافق  هـ03/07/1441بتاريخ 

 م27/02/2020

 إجتماع الجمعية العامة  العادية

هـ املوافق  هـ10/11/1441بتاريخ 

 م30/06/2020

 إجتماع الجمعية العامة  العادية

هـ املوافق  هـ10/11/1441بتاريخ 

 م30/06/2020

 لم يحضر حضر حضر عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني 1

 لم يحضر لم يحضر لم يحضر محمد بن ابراهيم املنقور  2

 لم يحضر حضر لم يحضر عبدالعزيز بن صالح العمير 3

 حضر حضر حضر العنقري عبدالرحمن بن محمد  4

 حضر حضر حضر غسان إبراهيم عقيل 5

 حضر لم يحضر حضر عثمان )محمد علي( عثمان بدير 6

 حضر حضر حضر منير بطرس إبراهيم معشر 7

 وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها: م 2020خالل عام عدد طلبات الشركة سجالت املساهمين  (26

 سبب الطلب تاريخ الطلب

 الجمعية العامة م27/02/2020

 تحديث بيانات املساهمين م19/03/2020

 الجمعية العامة م29/06/2020

 الجمعية العامة م20/08/2020

 تحديث بيانات املساهمين م09/10/2020

 تحديث بيانات املساهمين م27/12/2020

 الئحة حوكمة الشركات:  (27

 من عناصر نجاح الشركة حيث يتطلب تطبيق إطار واضح للشفافية يعتبر يوكد مجلس اإلدارة بأن التقيد بحوكمة الشركات  
ً
 رئيسا

ً
عنصرا

سياسة وأنظمة قيادة الشركة وإدارتها  تضمن الايواإلفصاح بما يخدم مصلحة املساهمين، وتومن الشركة بأن الحوكمة هي أحد أهم األطر 

الئحة حوكمة  وكما تتقيد الشركة بأحكامح حوكمة داخلية تعمل الشركة حاليا من خالل لوائو والرقابة على أعمالها بشكل فعال.  

الاي صدرت عن  السعودي املركزي  البنكالشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن 

 م.22/10/2015بتاريخ  السعودي املركزي  البنك

 

على  الئحة عمل لجنة املراجعة و على الئحة عمل لجنة الشرشيحات واملكافآت وعلى سياسات ومعايير إجراءات الجمعية العامة وافقت 

 
ً
 حوكمة الشركات الصادرة  ألحكام الئحةعضوية مجلس اإلدارة املحدثة تطبيقا

ً
 عن هيئة السوق املالية.   موخرا

 

  وتعمل الشركة
ً
       م ومسووليات مجلس اإلدارة. و الئحة تنظيم العالقة مع أصحاب املصالح.من خالل لوائح داخلية مثل الئحة مها أيضا

والئحة تنظيم تعارض املصالح و الئحة اإلفصاح والشفافية الئحة حقوق املساهمين، وميثاق عمل لجنة ادارة املخاطر وميثاق عمل إدارة 

 . وسياسة اإلبالغ عن املخالفات ملين في الشركةوالئحة امليثاق األخالقي للعا اإللشزام وإدارة املراجعة الداخلية
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الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة  وأحكام يق أحكام الئحة حوكمة شركات التأمين والئحة الحوكمة الداخلية للشركة،بتم تط

 بإستثناء مايليت السوق املالية 

 أسباب عدم اإللتزام نص املادة/ الفقرة رقم املادة
 التقييمت /هـ14

يتخذ مجلس اإلدارة الشرتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية 

 ئه كل ثالث سنوات.امختصة ألد

 
ً
 .يتم التقييم داخليا

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات )مادة إسشرشادية( 95

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن 

يفوض إليها اإلختصاصات املقررة بموجب املادة الرابعة والتسعين من 

هذ  الالئحة، وعلى هذ  اللجنة متابعة أي مو وعات بشأن تطبيقات 

مجلس اإلدارة، سنويا على األقل، بالتقارير والتوصيات  تزويدالحوكمة، 

 تتوصل إليها.الاي 

إن مجلس اإلدارة يقوم بمراجعة أي مو وعات تتعلق بتطبيقات 

الحوكمة وكما تقوم إدارة املراجعة الداخلية واإللشزام بشزويد 

بدورها لجنة املراجعة مالحظاتها حيال تطبيق الحوكمة والاي 

 .ترفعها إلى مجلس اإلدارة 

 :اإلقرارات (28

 تقر الشركة بـ:

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  -

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسـس سليمة ونّفذ بفاعلية.  -

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  -

 عدم وجود أية قروض على الشركة.  -

 فيها وفيها مصلحة  -
ً
جوهرية للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي شخ  ذي عدم وجود أعمال أو عقود كانت الشركة طرفا

 ( من هذا التقرير. 11عالقة بأي منهم بإستثناء ماذكر في الفقرة رقم )

 ال يوجد تحفظات في تقرير املحاسب القانوني على القوائم املالية السنوية.  -

 

 

 ينتهز مجلس اإلدارة هذ  الفرصة ليتقدم بخال  الشكر والتقدير للعمالء واملساهمين الكرام ولجميع منسو ي شركة التأمين 
ً
 العربيةختاما

وهيئة السوق املالية ومجلس الضمان الصحي  السعودي املركزي  البنكالتعاونية على مساندتهم ودعمهم للشركة. كذلك يشكر املجلس 

 التعاوني ووزارة التجارة لدعمهم املتواصل لكل ما من شأنه تطوير قطاع التأمين في اململكة العربية السعودية.     

 وهللا ولي التوفيق... 

 مجلس اإلدارة


