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 2020تقرير مجلس اإلدارة لعام 
 

 مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير السنوي الرابع والثالثين متضمناً الخطط 

التشغيلية وأهم اإلنجازات والنتائج المالية باإلضافة إلى معلومات عن مجلس اإلدارة والقرارات المهمة ووصف األنشطة 

 المساهمين. ولجانه المختلفة واإلفصاحات حسب اللوائح واألنظمة ومعلومات أخرى مكملة تهدف إلى تلبية احتياجات

 

 أزمة كورونا وأثرها على صناعة التأمين  -1
مليون  2مليون إصتتتابة وحوالي  80 أكثر من(، وخلّف 19-اجتاح العالم فيروس كورونا المستتتتجد فكوفيد م2020في عام 

حالة وفاة. لم تقتصتتتر رثار هاا الفيروس على ااتصتتتاديات الدوك حيا كبدها خستتتائر فادحة، بي امتدت أيضتتتاً للتأثير على 

عهم المالي. ولم تكن شركات التأمين، أسوة بالقطاعات حياة الناس وصحتهم ووظائفهم وتعليمهم وحياتهم االجتماعية ووض

االاتصتتتتادية األخرى، بمنأى عن هات التأثيرات حيا واجهك الكثير من التحديات التي تتعلم بممارستتتتة نشتتتتا ها، وإدارة 

اتية على تنفيا عملياتها التشتتتتغيلية وتقديم الخدمة لعمالئها، ومواجهة التهديدات والمخا ر الستتتتيبرانية وادرة بنيتها المعلوم

 ماليين المعامالت عن بعد بنفس السرعة والداة واألمان التي تؤديها في الظروف العادية. 

ستخدام برامج التحوك الرامي لبيع منتجات التأمين وإصدار  لقد فرضك جائحة كورونا على شركات التأمين التوسع في ا

لموافقات الطبية وإبداء مرونة أكبر في تجديد الوثائم وتقديم عروض األسعار، وخدمة العمالء وتيسير إدارة المطالبات وا

ادراتهم تستتتهيالت ائتمانية لدفع األاستتتا  الستتتيما أن العمالء بمختلف اطاعاتهم واجهوا صتتتعوبات كبيرة في الحفاظ على 

 خالك أزمة كورونا.  المالية واالاتصادية

ي التأمين الطبي والستيارات التي شتهدت تراجعاً ملحوظاً في كانك هناك مؤشترات إيجابية في أداء بع  برامج التأمين مث

واجهك برامج أخرى صتتتتتعوبات كبيرة مثي تأمين  في المقابيمعدالت الخستتتتتائر نتيجة انخفاض حجم المطالبات المتكبدة، 

ات التأمين منتجالستتتتتتفر وتأمين ال ائرين وتأمين الحج والعمرة التي توافك تماماً لفترات  ويلة خالك العام، فضتتتتتتالً عن 

لمنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً ألن هاا القطاع كان أشد القطاعات االاتصادية تأثراً باألزمة. في الواك نفسه المقدمة ل

ظهرت أهمية برامج تأمينية أخرى مثي تأمين الحماية واالدخار مع زيادة خطر اإلصتتتتتابة والوفاة، وكالي تأمين المستتتتتكن 

ذلي من التوستع في االعتماد على تكنولوجيا االتصتاك تطلّبه راك  إلدارة العمي عن بعد وما بعد أن تحولك المستاكن إلى م

 المرئي والمسموع إلنجاز األعماك وعقد االجتماعات وتنظيم الفعاليات.

لقد أثرت أزمة كورونا أيضتتتتتاً على التدفقات النقدية وواجهك شتتتتتركات التأمين تحدياً يتعلم بودارة الستتتتتيولة في ظي عج  

  .الكثير من كبار العمالء عن دفع األاسا ، وكالي تراجع أداء المحافظ االستثمارية نتيجة انخفاض معدالت الفائدة

لعبك الجهات الراابية دوراً كبيراً في إدارة األزمة وعملك مع شتتتتتتركات التأمين عن ارم، وادمك التستتتتتتهيالت النظامية 

 وق وسالمة العمالء من جهة أخرى. التي تدعم شركات التأمين من جهة وتحافظ على حق

واد أظهرت التعاونية للتأمين ادرات فائقة في إدارة األعماك خالك األزمة، وأثبتك استراتيجتها للتحوك الرامي التي بدأتها 

 . نةمنا ثالث سنوات في توفير الدعم الكامي إلدارة عملياتها عن بعد مستندة على بنية أساسية معلوماتية اوية ومتطورة ورم

الموظفون خالك فترة العمي عن بعد الدور الحاستتم في  تمتع بهكان لرأس الماك البشتتري في الشتتركة وااللت ام الكبير الاي 

ية  مال تائج ال لي على الن اد انعكس ذ تادة و عايير الجودة المع بأعلى م مة للعمالء  خد قديم ال جاح وت لي المرحلة بن ياز ت اجت

        .2020اإلجمالية للشركة خالك عام 

من  الستتعودي، حيا استتتفادوا قطاع التأمينلايمة الشتتراكة مع التعاونية كشتتركة رائدة أدرك عمالؤنا خالك أزمة كورونا، 

اامك التعاونية بالتمديد المجاني لتغطيات األزمة. فقد على اجتياز  لمستتتتتتاعدتهمالمبادرات المتنوعة التي نفاتها الشتتتتتتركة 

عيادات متنقلة  أنشأتشهور، و 3شهور بدالً من  6وتمديد االستفادة من خدمة دوائي لفترة تأمين المركبات لفترة إضافية، 

 . لفحص منسوبي العمالء ابي فترة الحظر، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد فالتطبيب عن بعد(

الك فترة الحظر، وتسهيي العمالء خ ةلخدمالمبيعات في عدة مدن فروع عدد من  العمي فيالشركة  أتاحك، إضافة إلى ذلي

عمليات بيع المنتجات وتقديم المطالبات إلكترونياً، وتجهي  مرك  االتصتتتتتاك بالشتتتتتركة للعمي على مدار الستتتتتاعة، وتنفيا 

المبادرات التي ادمتها التعاونية لدعم الجهود  ، فضالً عنكىللي_أذبرامج وحمالت التوعية المستمرة للعمالء مثي حملة خ

 الو نية لمكافحة فيروس كورونا، وكالي مبادرات دعم وحماية منسوبي الشركة وتسهيي عملهم خالك األزمة.
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 عاماً من الريادة 35التعاونية..  -2 
عاماً على انطالق شتتتتركة التعاونية للتأمين، كأوك شتتتتركة تأمين ستتتتعودية مرخصتتتتة، حيا  35مرور  م2020شتتتتهد عام 

، وتم تستتجيلها كشتتركة مستتاهمة 5تأستتستتك في مدينة الرياض بالمملكة العربية الستتعودية بموجب المرستتوم الملكي رام م 

 . 1010061695سجي التجاري رام م( بموجب ال1986يناير  18هـ فالموافم 1406جمادى األولى  8سعودية بتاريخ 

هـتتتتتتت(، أصدر البني المرك ي السعودي فمؤسسة النقد سابقاً(، باعتبارت 1425شواك  18فالموافم  2004ديسمبر 1وفي 

الجهة الرئيستتة المستتؤولة عن تطبيم وإدارة نظام التأمين ولوائحه التنفياية، ترخيصتتاً للشتتركة لممارستتة أعماك التأمين في 

 السعودية.  المملكة العربية

سيارات والتأمين البحري والتأمين ضد الحرائم  يتمثي النشا  الرئيس للشركة في تقديم خدمات التأمين الصحي وتأمين ال

والتأمين الهندسي وتأمين الطااة وتأمين الطيران وتأمين التكافي والتأمين ضد الحوادث وغيرها من أنواع التأمين األخرى 

 .مليون لاير سعودي 1,250ماك الشركة المصدر والمدفوع  عاً تأمينياً. ويبلغ رأسنو 60التي ي يد عددها عن 

 

 2020عام  ذتها الشركةالتي اتخ القرارات المهمة -3
  والتي م ولمدة ثالث سنوات2020 3 26بتاريخ بدأت ة الحالية التي أعضاء مجلس اإلدارة للدوروتعيين انتخام ،

وتشكيي اللجان المنبثقة  األستاذ  عبدالع ي  بن إبراهيم النويصر رئيساً للمجلستعيين عضو مجلس اإلدارة تضمنك 

 .من المجلس

 بتاريخ بدأتالتي  حاليةإعادة تشكيي لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة ال 

 م.2020 5 3

  إ الق برنامج "التعاونية فيتالتي" ألوك مرة في المملكة والشرق األوسط وشماك أفريقيا، وهو البرنامج األوك من

الرعاية نوعه في تفعيي مفهوم القيمة المشتركة لمنتجات التأمين الطبي ويحقم التوازن بين صحة األفراد وتكلفة 

ة الخدمات الصحية المقدمة للعمالء، وتحسين جودة حياتهم والمتواع أن يكون له أثر إيجابي في رفع جود .الصحية

 ويدعم األداء المالي. للشركة وليااتهم البدنية مما يع ز العالمة التجاربة

   من  21وإنشاء  ،مليون لاير لدعم الجهود الو نية لمكافحة فيروس كورونا 22تع ي  جهود وزارة الصحة بمبلغ

 المركبة.مراك  "تأكد" لفحص الفيروس من 

 19-جراءات االحترازية المناسبة لضمان سالمة موظفي التعاونية من تداعيات كوفيداتخاذ اإل. 

  تلبية احتياجات العمالء وتحسين مستوى الخدمات  المقدمة. لسوق تأمين السيارات في تماماً تصميم منتجات جديدة 

 السيارات مما يوسع ااعدة العمالء ويحقم رضاهم. القيمة المضافة في التأمين الطبي وتأمين  الق عدد من خدماتإ 

 السعودي واطاع التأمين أعماك التعاونية مستقبي يحابي علىإلجديد بنجاح مما سيكون له تأثير  الق برنامج العمرة اإ. 

  .تطوير شراكات جديدة مع عدد من مقدمي خدمات التأجير التمويلي 

  تحسين الخدمات التي تحدد مجاالت جراء عدد من استطالعات الرأي إمن خالك مع التعاونية تحسين تجربة العمالء

 أعلى من متوسط القطاع المالي عالمياً. الشركة لمعدك  رضا عمالء، واد أدى ذلي إلى االرتقاء بمستوى المقدمة

  نجاز.ان سرعة اإلرفع كفاءة العمي وضملتحسين حوكمة تنفيا المشاريع 

 تعيين مكتب برايس وترهاووس كوبرز   PwC    ومكتب الفوزان وشركاتKPMG  لشركة لعام اكمراجعي حسابات

 م. 2020

  تعديي الئحة الحوكمة وتعديي سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وتعديي

 .  م3/5/2020والتي تم اعتمادها في الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ  مواد النظام األساسي للشركةبع  

 

 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة -4
 يجابياً في تسيير أعمالها استناداً على العوامي التالية:إتتواع التعاونية أن تحقم تحسناً 

  برامج لدى التعاونية من خالك تنفيا عدة  للمؤمنينالمضي ادماً في تحسين جودة الحياة وتحسين ورفع الوعي بالمخا ر

   ."درايف"، وبرنامج "التعاونية فيتالتيمثي برنامج "

  جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط   اتالمتغيرات والتطورات في األسواق بسبب تأثيرعن كثب تتابع التعاونية

 جراءات االستبااية المناسبة.وتتخا اإل

 الجديدة والمهمة مما يدعم الشراكة على المدى الطويي. الفوز بعدد من العقود 
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 .االستثمار في البرامج المستقبلية في إ ار التحوك لتع ي  منصات التكنولوجيا والعمليات وادرات األفراد 

  وذلي  ،الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة في اطاعاتالتوسع في المنطقة الغربية ل يادة الحصة السواية

 أكثر ربحية. التعاونية ولتكون محفظةفي غرم المملكة، ولتحقيم التوازن في يتماشى مع توجهات مشاريع الدولة  بما

 العميي ورفع تمي  أداء االهتمام بوتحسين مهاراتهم مما يساهم في زيادة  بالشركة االستثمار في تطوير ادرات العاملين

 الشركة.

 شغيي بما يواكب المتغيرات في السوق.تحديا استراتيجية التعاونية ونموذج الت 

 

تقليدية في السوق نظراً الواكتشاف فرص التوسع غير  ،القادمة للسنوات الخمسالتعاونية بصدد تطوير استراتيجيتها 

جراء عدد من الدراسات واألبحاث إتتطلب االهتمام من خالك  ةووجود عوامي داخلية وخارجية مؤثر، للمتغيرات المتسارعة

يدعم نمو سوف ومواجهة التحديات المتواعة بحلوك فعالة، وال شي أن ذلي  ،والتحليي الدايم الاتناص الفرص المناسبة

 التحوك الرامي بشكي أكبر. ويدعمأعماك التعاونية ويع ز مكانتها في السوق، 

 الق ح مة من وجات العمالء بتتواع الشركة أن تساهم االستراتيجية الجديدة في تحسين جودة األرباح، وتلبية احتياو

خطة تنفيا  الق مبادرات جديدة  موحه تتناغم مع تطلعات التعاونية المستقبلية، وإالمنتجات المبتكرة والخدمات الممي ة، و

تع ي  اندماج العاملين وتطوير ادراتهم وصقي مهاراتهم، ودعم التنوع كالي و اابلة للتطبيم،وعمي واضحة المعالم 

 رفع كفاءة األداء.يتقدم أعمالنا و يحقممحف ة لالنتاجية والمنافسة مما ويخلم بيئة عمي جاذبة والشموك مما 

 

  2020األنشطة التشغيلية للشركة خالل عام  -5
 التأمين الطبي والتكافل -أ

أ لقك الشركة برنامجها الجديد والمبتكر "التعاونية فيتاليتي"، ألوك مرة في المملكة ومنطقة الشرق األوسط وشماك 

أفريقيا بالتعاون مع شريكنا العالمي "مجموعة فيتاليتي"، والاي يعد البرنامج األوك من نوعه في تفعيي القيمة المشتركة 

 . وتكلفة الرعاية الصحيةوالشركات والمجتمع، ويحقم التوازن بين صحة األفراد بحيا يستفيد منه األفراد الطبي للتأمين 

دولة حوك العالم، ونجح في تمكين المشاركين  25يعمي البرنامج وفم أسس علمية وتجارم عملية أثبتك جدواها في 

العمي بشكي عام ويقلي  من تغيير سلوكهم باعتماد عادات صحية أفضي، األمر الاي يع ز األداء الوظيفي ويحسن بيئة

إصدار إمكانية من التغيب السنوي ومعدالت الدخوك إلى المستشفى، ومن ثم يساهم في انخفاض الرعاية الصحية، مع 

 تقارير دورية فريدة عن صحة المشتركين في البرنامج. 

الشركة اتفااية مع "ساس"  ، واعكالطبيولتع ي  ادرات التعاونية على التحليالت ومكافحة االحتياك في اطاع التأمين 

SAS  "الشركة الرائدة في مجاك التحليالت. وفي إ ار هات الشراكة، ستقدم "ساس ،SAS  نظاماً شامالً لضبط حاالت

االحتياك التأميني لكافة برامج التأمين الصحي لدى "التعاونية" بهدف تحسين سرعة تسوية المطالبات والكشف عن 

حاالت االحتياك. ومن خالك استخدام التحليالت المتطورة، ستتمكن "التعاونية" من االستفادة من التحليالت التنبؤية 

لتخفيف من حجم  المطالبات االحتيالية، اشف عن الحاالت المريبة والتصرفات المثيرة للشي وللك SASلشركة  "ساس"  

 ال سيما في ظي تنامي المخاوف من عمليات االحتياك والخداع.

م ح مة من الخدمات الصحية المضافة لعمالء التأمين الطبي تحك مظلة "تاج" 2020واد أ لقك الشركة خالك عام 

. وير وتسهيي تقديم الخدمات الطبية، وسيكون لها األثر اإليجابي على رفع مستوى خدمة العمالءوالتي تساهم في تط

الوالدة، وخدمة  بيب على الهاتف نامج متابعة الحمي وشملك هات الخدمات: برنامج متابعة األمراض الم منة، وبر

 والعديد من الخدمات األخرى.

مستوى جودة عمليات المطالبات من خالك رفع نسبة المطالبات  تحسينونجح اطاع التأمين الطبي بالشركة في 

الزاك فريم العمي في القطاع الطبي يسعى إلى تحقيم نسب أعلى من % مقارنة بالعام السابم. و95عدك اإللكترونية بم

عودي لمنتجات المطالبات اإللكترونية في العام القادم. وحصلك الشركة على الموافقات النظامية من البني المرك ي الس

جديدة في التأمين التكافلي متناهي الصغر والتأمين التكافلي المرتبط بالتأمين الصحي، كما تم إ الق برنامج لتأهيي 

 الموظفين ورفع كفاءة إدارة االكتتام الطبي.

 

 تأمين المركبات -ب
اطاع  أنهىبعد توايع اتفااية مع "مجموعة فيتالتي" لتقديم البرنامج الممي  "التعاونية درايف" ألوك مرة في المملكة، 

ومن المتواع أن يتم اإل الق الرسمي خالك الربع األوك من عام  الق التجريبي للبرنامج، اإل مين المركبات بنجاحتأ
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ة السائقين الملت مين. وسوف ينعكس دة وتقليي حوادث المركبات ومكافأ. يساهم البرنامج في تحسين سلوك القيا2021

بالعمالء،    ذلي على أعماك تأمين المركبات في التعاونية حيا يؤدي إلى تقليي معدك الخسارة، وتحسين معدالت االحتفاظ

سمح ، ويتوى الشخصيوخلم عامي جام لألعماك الجديدة من خالك تع ي  مشاركة العمالء وتحسين تجربتهم على المس

ً  برنامجال  إمكانية إدخاك منتجات تأمين أخرى.ويتيح بتقييم القدرات ونماذج سلوك السائقين،  أيضا

ألفراد وغير اتأمين المركبات  لعمالءنحو زيادة القيمة العالية  2020جه اطاع تأمين السيارات جهودت خالك عام وواد 

تأمين ممي ة لعمالء واألفراد، واام بو الق برنامج الوالء الفريد من نوعه والاي يتضمن خدمات ذات ايمة مضافة 

فموتور تصميم برنامج  تم، كما السيارات األفراد تأمين عمالء برامجتقسيم وتصنيف السيارات بعد تنفيا مشروع 

ولية ضد الغير للمركبات بوضافة م ايا أخرى من اختيارت إلى جانب يسمح لعميي تأمين المسؤ كس( المرن الاييفل

 التغطية األساسية مثي تغطية الحريم والسراة وغيرها من التغطيات المحددة في البرنامج. 

أيضاً عمليات تطوير لبرامج وخدمات تأمين المركبات شملك تقديم برنامج التأمين الشامي على  2020وشهد عام 

لألفراد، وتفعيي التأمين باستخدام البطااات اإللكترونية للمركبات غير المؤمن عليها اعتباراً التمويلي ر سيارات التأجي

، وتقديم خدمة إدارة المخا ر للعمالء غير األفراد، اإللكترونية ، وتطوير خدمة تقديم المطالبات م2020سبتمبر شهر من 

مراجعة وتحسين كفاءة ب اامك الشركةكما  .لتسعير برامج تأمين المركبات لألفراد جديدة منهجيةباإلضافة إلى تطبيم 

 وتحسين مهارات القوى العاملة.وتحليلها الداخلية  مهام الوظائفإجراءات التأمين وإعادة تعريف 

 

 الممتلكات والحوادث تأمين -ج
ندوات افتراضية  4تحديات كورونا، حيا نظمك واصلك التعاونية تقديم دعمها لعمالء اطاع الممتلكات والحوادث رغم 

ً اطاع التأمين السعودي. تناولك هات الندوات إدارة المخا ر في اطاعات ااتصادية محددة شملك  استفاد منها أيضا

. في الواك نفسه ع زت التعاونية القيمة المضافة لعدد من واإلنشاء واألسمنك اطاعات األدوية، والرعاية الصحية

القطاع الحيوي وأضافك عدة خدمات جديدة أهمها مراجعة نظام مكافحة الحرائم، وت ويد العمالء بالصور  عمالء هاا

الجديدة الحرارية، وضمان سالمة العمليات. عالوة على ذلي ادمك الشركة لعمالء تأمين السفر خدمة تأخير السفر الاكي 

الرحلة ألكثر من ساعة. ولتحسين العمليات التشغيلية التي تسمح باستضافهم في ااعة كبار الشخصيات في حاك تأخر 

في اطاع الممتلكات والحوادث، تم إ الق نظام التعاونية اإللكتروني الجديد لشهادات التأمين البحري فبضائع(، وتمك 

نظيم ت مراجعة وتعديي وتراية جدوك االحتفاظ لتأمينات الممتلكات والهندسة. واد نجح اطاع الممتلكات والحوادث في

ي المخا ر، وإ الق برامج تأمينية جديدة أهمها ندوة لجميع الوسطاء عن برنامج التأمين المالي، وتطوير مصفوفة تقبّ 

تأمين التعوي  عن تأخر الرحلة، وتأمين المساكن ضد الحريم، وتأمين السفر المحلي ولدوك الخليج العربي، وتتخا 

 امج تأمينية أخرى.  تطوير برلالشركة حالياً اإلجراءات الالزمة 

، مشروع استشارات إعادة التأمين لمراجعة محفظتنا الحالية من أجي تعظيم أرباحنات الشركة ، بدأم2020في عام 

على الرغم من أعلى  ة إعادة تأمين ذات تصنيف ائتمانيمن تجديد برنامج إعادة التأمين مع شركالتعاونية  وتمكنك

التحديات االستثنائية التي واجهتها أسواق إعادة التأمين العالمية والتي أثرت على ادرة وشهية إعادة التأمين. وواعك 

 لتغطية تأمين تأخر الرحلة الجديد. AAالشركة اتفااية حصص نسبية مع معيدي التأمين الحاصلين على تصنيف 

 

 المبيعات وقطاعات العمالء -د

  الشركات والحسابات الرئيسيةمبيعات 

نفا اطاع مبيعات الشركات والحسابات الرئيسية العديد من األنشطة التي ترفع من ايمة برامج التأمين في التعاونية 

تنظيم مشاركة بااة خدمات القيمة المضافة مع العمالء، ووتع ز العالاات مع كبار العمالء. واد شملك تلي األنشطة 

من كبار  400فحص فيروس كورونا لحوالي المن لية لخدمة الفعالية لبرنامج التعاونية هيلا زون، وتوفير  77

جميع عمالء الشركات والحسابات لإ الق برنامج التعاونية فيتالتي تم . ومنسوبي الحسابات الرئيسية وعائالتهم

كبار العمالء مثي الخطو  السعودية، وعقد التأمينات الرئيسية. واد نجحك الشركة في تجديد عقود التأمين مع 

العامة لشركة سابي واستقطبك عدداً من العقود الجديدة مثي عقد التأمين الطبي مع مصرف الراجحي وشركاته 

% في اطاع الشركات 53لتأمين الطبي بنسبة الجديدة لعماك األ مبيعات التابعة. أدت تلي األنشطة إلى نمو

 يسية.والحسابات الرئ

 

 مبيعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
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جاء واد ، م2019بعام  % مقارنة13نجح اطاع مبيعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم أعماله بنسبة 

ذلي بعد أن أجرى القطاع عمليات تطوير وتحسين لبرامج التأمين الطبي بما يتوافم مع احتياجات العمالء وإتاحة 

استحداث فريم عمليات مخصص للوسطاء، فضالً ، وجميع العمالء من برنامج التعاونية فيتالتي الفرصة الستفادة

% 90عن تحسين وتطوير فريم العمليات الداخلي والاي ساهم في اختصار واك إصدار عروض األسعار بنسبة 

 . 2019مقارنة بعام 

صغيرة والمتوسطة عدة إجراءات ومبادرات ولرفع إنتاجية وكفاءة عمليات البيع اتخا اطاع مبيعات المنشآت ال

أهمها تمكين الوكالء بصالحيات بيع أعلى، وإلحاق جميع المسواين والمسواات بدورات تدريبية في أكاديمية 

المبيعات بالتعاونية، وتطوير نماذج  لبات البيع وعروض األسعار لتصبح أكثر وضوحاً وسهولة للعميي وبما 

، باإلضافة إلى استحداث فريم متخصص في عالاات العمالء والتجديدات لجميع انوات حاللوائويتوافم مع األنظمة 

البيع في جميع اإلدارات اإلاليمية، مع تكثيف وتفعيي ال يارات الميدانية للعمالء والوسطاء والوكالء لغرض تطوير 

 الطبي.التأمين السيارات ومين تأالعالاة والمحافظة عليها وزيادة فرص البيع معهم، وتقديم خصومات على منتجات 

ً عدة إجراءات لتحسين مستوى خدمة العمالء اطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطةاتخا   حيا اام بتطوير، أيضا

وتقديم االستشارات  "دوائي"، وتطوير الخدمات الطبية ذات القيمة المضافة مثي خدمة خدمات البيع اإللكتروني

 لب التأمين مع نموذج اعرف نموذج ضد الغير، ودمج ت للشامي واتأمين السيارموذج  لب الطبية، كما تم توحيد ن

 "ثقة"بنظام   ه، وتطوير الدفع اإللكتروني لعمالء تأمين السيارات عن  ريم سداد، عالوة على ربط"عميلي

زيادة شبكات م ودي الخدمات الطبية، وتكوين فريم متخصص ولغرض تسهيي جلب المعلومات ومطابقتها، 

 للعناية بشكاوى عمالء اطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

  مبيعات األفراد والتجارة اإللكترونية 

تفاعي اطاع مبيعات األفراد والتجارة اإللكترونية مع ظروف جائحة كورونا التي فرضك فترة حظر كلي وج ئي 

والعمي عن بعد، فقام بتكثيف عمليات البيع عن  ريم المتجر اإللكتروني ومرك  االتصاك ووكالء التأمين. وفي 

ة بالوسطاء وذلي بتوفير التغطيات اإلضافية هاا اإل ار، تم تطوير المتجر اإللكتروني ومنصات التأمين الخاص

على منتجات تأمين األفراد، مع تمكين العمالء من دفع ايمة وثائم تأمين األفراد ببطااات مدى و أمريكان إكسبرس 

في ا وماستر كارد. واامك الشركة بتوايع اتفااية مع منصة مدفوعات عبر المتجر اإللكتروني باإلضافة إلى 

"وكيي" لتضاف إلى المنصات الحالية. ولدعم العمالء في ظي هات الظروف االستثنائية اامك  "اعقلها" ومنصة

ً مع بداية أزمة كورونا في شهر مارس  16لمركبات لمدة االشركة بتمديد وثائم تأمين  ، كما اامك م2020يوما

البني المرك ي  ماً بتعليماتالت ا  م، وذلي2020بتمديد وثائم تأمين المركبات لمدة شهرين من منتصف شهر مايو 

 السعودي. 

ولرفع معدالت البيع لقطاع األفراد، نفات الشركة عدة مبادرات وحمالت تسويقية وابتكرت عدة منتجات وخدمات 

جهات  10جديدة أبرزها إ الق منتج التأمين الشامي على المركبات المؤجرة تمويلياً  لألفراد والربط مع أكثر من 

 الق حملة إعالنية خالك شهر يونيو كان لها أثر ايجابي على األداء البيعي للمركبات الجديدة. إتمويلية بنجاح، و

بوضافة ح م تغطيات تأمينية، وتحسين جودة للمركبات واد أجرت الشركة عمليات تطوير منتج التأمين ضد الغير 

الخطو  الجوية العربية السعودية لتمكين  خدمات البيع المقدمة للعمالء، واامك بو الق برنامج الفرسان بالتعاون مع

عمالء التعاونية من الحصوك على أمياك مجانية، وتم تفعيي الرم  الترويجي عبر المتجر اإللكتروني، وتمكين 

فيدعم جميع أنواع البطااات( إلصدار وتجديد وثائم تأمين للعميي دفع الالفروع والمبيعات الهاتفية من إرساك رابط 

كما  ورت  .جدة وحائيومكاتب مبيعات جديدة في مدن الرياض  4فة إلى ذلي اامك الشركة بافتتاح إضا األفراد.

بالتعاون مع إدارة التي اد تنتج من خدمات البيع وذلي رلية جديدة للحد من مخا ر غسي األمواك ومكافحة اإلرهام 

  .وامتثاالً لألنظمة واللوائح ذات العالاة االلت ام

 

 التسويق واالتصال  -هـ
باستخدام بااة متنوعة من  في جميع وسائي اإلعالمناجحة نفات التعاونية حملة تسويقية ي" تحك شعار "صحتي لعبت

. واد تفاعي المجتمع والشرق األوسط إل الق "برنامج التعاونية فيتالتي" ألوك مرة في المملكة، المواد الترويجية

. وفي على تويتر مليون مشاهدة 12من ة كبيرة حيا حقم فيديو إ الق الحملة أكثر السعودي مع تلي الحملة بويجابي

بتنظيم مجموعة من الفعاليات في مقار كبار العمالء للتعريف بالبرنامج وتشجيع أعقام تلي الحملة، اامك الشركة 

  .الصحية م اياتواالستفادة من  هالتسجيي فيمنسوبيهم على 
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ووسائي اإلعالم الرامي  انواتنظمك الشركة حملة توعية على جهود المجتمع لمواجهة فيروس كورونا، مع  وتفاعالً 

واد شارك فيها نخبة من نجوم شريكها الرياضي نادي الهالك السعودي كى" لي أذتحك شعار "خالتواصي االجتماعي 

الحمالت اإلعالمية  ذلي، نفات الشركة مجموعة من إضافة إلى تفاعي معها شريحة كبيرة من الموا نين والمقيمين.

مليون لاير لدعم  22مثي المساهمة بمبلغ دعم الجهود الو نية لمواجهة فيروس كورونا لها التي صاحبك إ الق مبادرات

وخدمة نشاء مراك  "تأكد"، وإ الق مجموعة من الخدمات مثي خدمة "التطبيب عن بعد" جهود وزارة الصحة، وإ

وحملة "أّمن  الداعمة لعمالء الشركةوغيرها من األنشطة  ى الهاتف"، وتمديد تغطيات تأمينات المركبات" بيب عل

تطوير الاات والتوعية بودارة المخا ر في عدد من ل، كما تم تنظيم عدة ورش عمي افتراضية للتعلم اإللكتروني، وتسلم"

 القطاعات االاتصادية.

، وربط الموظفين بعضهم الصحية أثناء أزمة كورونا من خالك تنظيم حمالت التوعيةوكان للتواصي الداخلي دور فاعي 

تنظيم التعميمات والنصائح وبرامج التعلم اإللكتروني وعشرات اإلعالنات وبنشر البع  خالك فترة العمي عن بعد 

ا تم كم، واألكي الصحي، ونظام شاشات العرض الداخلي روس تطوير الااتود، متنوعة مسابقاتوأنشطة تفاعلية 

الحفي السنوي  الموظفين، وتنظيمالرئيس التنفياي ولقاء افتراضي بين تنظيم بازار على اإلنترنك للموظفين، وعقد  بنجاح

درجات تحقيم أعلى لباستخدام شاشات عمالاة وزعك في جميع األدوار لمراعاة التباعد من جهة و في المرك  الرئيسي

 المشاركة من جهة أخرى. 

ً ونظمك الشركة  ك بعدة مناسبات منها عرض اليوم طارتب مجموعة من الحمالت التسويقية لتنشيط المبيعاتأيضا

 بو الاها البني المرك ي السعودي،ه التي وجّ حملة أّمن تسلم قطاع التأمين مع لضمن مواكبتها % 15خصم الو ني، و

عروض باإلضافة إلى حملة  وحملة إ الق خدمة الفحص الدوري والمساعدة على الطريم لعمالء تأمين المركبات،

ً في تفعيي عقدها مع نادي الهالك بعدد من األنشطة التسويقية  .لتأمينات األفراد نهاية العام كما نجحك الشركة أيضا

لرياضي، وعدم حضور الجماهير للمباريات بعد استئناف والتوعوية لخدمة العمالء والمجتمع رغم ظروف التواف ا

 النشا .

للتجربة الحالية لمختلف  ة اررسم ختقييم و الاي يهدف إلى 7Bمشروع  نفات الشركةولتع ي  وتحسين تجربة العمالء، 

وبناء على هاا التقييم تم ، الشركات والحسابات الرئيسية( -الصغيرة والمتوسطة المنشآت -األفرادف اطاعات العمالء

، وتحليي الفجوة، ثم الخروج باتفاايات مستوى الخدمة مع التعاونية للعمالء رحالت اياسية ذهبيةتحديد التوصي إلى 

 الرحالت القياسية الاهبية.تلي ومؤشرات أداء رئيسية لتحقيم 

اطاعات ، لقياس مؤشر الرضا لجميع 2020مشروًعا بحثيًا في عام  20واد أجرت إدارة األبحاث واالبتكار أكثر من 

ما بعد و، الحمالت الجديدةفاعلية الختبار ، وتتعلم بأفكار المنتجات الجديدةالتي اختبار المفاهيم ووحدات األعماك، و

اطاعات و التأمين على صناعة فيروس كورونا المستجدتأثير بحا ، ورحالت المستهلي التعرف على، وتالحمال

التي تقدمها  تقييم الخدمة الطبية، واستكشاف عادات نمط الحياة العامة في المملكة العربية السعوديةبشكي عام، واألعماك 

 مع الشركات ومع العمالء. التعاونية فيتالتي"برنامج "تقييم  وكاليلعمالء، لالتعاونية 

 

 العمالء خدمة -و

ً  بالتعاونية خدمة العمالءأدى اطاع  نجح وكالء مرك  االتصاك في تحمي مسؤولية و ،دوراً كبيراً خالك جائحة كورونا

على وسائي االتصاك  كاميبعد أن فرضك تحديات كورونا االعتماد بشكي لعمالء على مدار الساعة لخدمة ال بتقديمكبيرة 

و تنفيا مبادرة دعم  الو نية لتجاوز أزمة كوروناجهود الكان لهاا القطاع دور ممي  في دعم والرامية.  والمنصات

مصدًرا للرد على مكالمات االستشارات  160تشغيي من خالك مرك  االتصاك بوزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا 

ولرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للعمالء وتركي  الجهود وتوجيهها نحو تلبية  الطبية وخدمات وزارة الصحة.

تقديم تقارير تبرز اهتمامات و في الخدمات الطبية والسيارات وخدمة العمالء العمييصوت مبادرة إ الق تواعاتهم، تم 

مسؤولي العمالء بتقييم أداء وذلي مع ربط رضا ، تضمن خدمة أسرع ووعداً أفضي للعمالءومالحظات العمالء ومن ثم 

 .برنامج تدريب خدمة العمالء الجديدالاين تم رفع مهاراتهم من خالك تنفيا  الخدمة

 

 قطاع رأس المال البشريأنشطة  -ز
نفا اطاع الستراتيجية الشركة، الرئيسية  الركائ لتطوير رأس الماك البشري باعتبارت أحد  التعاونيةفي إ ار سياسة 

ً البشري برنامجرأس الماك  ً  ا تضمن . موظف 1000أكثر من شارك فيه  م2020متطوراً خالك عام شامالً وتدريبيا

 وكان من أبرز هات البرامجعدداً من الدورات التدريبية في المجاالت اإلدارية والفنية مع جهات عالمية ومحلية. البرنامج 

ً الجهة الرا معالتعاون إ الق برنامج التمحور حوك العميي ب  الق ، كما تم إلتطوير اادة الشركة( IMDفئدة عالميا
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رتقاء بالمستوى المهني ورفع كفاءة الموظفين العاملين في مجاك اكتتام برنامج تأهيي المكتتبين الاي يهدف إلى اال

إدارية وايادية تفعيي منصة التعلم اإللكتروني وتقديم برامج ل (Skill Softذلي، تم التعااد مع ف  إضافة إلى التأمين.

مجموعة ، وحصي من ابي موظفي الشركة (IFCEاختبار لشهادة أساسيات التأمين ف 150عقد أكثر من كما تم  .متنوعة

 .CPCU, CII Certificate in Insurance CII, CCO PMP, IFSAHمن الموظفين على شهادات مهنية مثي

%، 84دارية، رفعك الشركة معدك السعودة بها ألكثر من من مختلف المستويات اإلومع استقطام الكفاءات السعودية 

ومن ثم رفعك نسبة التعاونية لتمكين المرأة السعودية وتعيينها في أعلى المناصب القيادية سياسة  مع استمرارية نجاح

واد شهدت السنوات األخيرة نمواً كبيراً في معدالت توظيف السيدات في التعاونية  %.25الوظائف النسائية بالشركة إلى 

 م.2020% عام 53إلى  2015% من إجمالي الموظفين الجدد عام 26من حيا ارتفعك نسبة توظيف السيدات 

التعاون مع وزارة االتصاالت توظيف منها على سبيي المثاك السعودة وساعد على ذلي تنفيا عدد من المبادرات لدعم ال

والمشاركة في معرض التوظيف االفتراضي وتقنية المعلومات لتوظيف مجموعة من السعوديين حديثي التخرج، 

تقديم للرد على االستفسارات و( 937مرك  االتصاك بوزارة الصحة ف بيباً وموظفاً لدعم  120وتعيين حوالي فمسي(، 

 .كورونا ئحةخالك جاخدمات االستشارات الطبية 

، تطبيم الساعات المرنةمنها ، والء الموظفينرفع مستوى لتحسين بيئة العمي ونفات الشركة عدة مبادرات داخلية 

(، كما نظمك فعاليات Casual Dayوإنشاء صالة التعاونية، وإنشاء حديقة التعاونية، ومبادرة الخميس يوم اللبس الحر ف

 الموسمية. التطعيم ضد اإلنفلون افعالية تستهدف الموظفين وصحتهم مثي 

تطوير النظام ووأجرت الشركة تطويراً لعمليات وأنشطة اطاع رأس الماك البشري بما يحقم مستوى أعلى من الخدمة 

يحتوي على جميع سياسات وإجراءات الشركة مع ب إصدار كتيّ العمي على لقطاع رأس الماك البشري، واإللكتروني 

لم والخاصة بقطاع رأس الماك البشري. ية للموظفين، وتحديا السياسات واللوائح الداخلية رلية القروض السكنتحديا 

يي لإدارة التحو القطاع الماليوذلي بوعادة هيكلة بي تجاوزت إلى التطوير المؤسسي  فحسبعمليات اليقتصر التطوير على 

لتحديد مشروع فيتالتي وإدارة األمن السيبراني واإلدارة اإلكتوراية، إضافة إلى تطوير منهجية ووالتخطيط المالي، 

 عنية بتصنيف الوظائف.م الواك والجهد والموارد الالزمة لتنفيا عمليات كي إدارة، وكالي تطوير مصفوفة

ماعية التي منحك الشركة شهادة مواءمة ممي  من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجت واد حصلك التعاونية على تقدير

 مساندة لألشخاص ذوي اإلعااة.تؤكد أن بيئة العمي في التعاونية 

 

 أنظمة وتقنية المعلومات -ح
ع زت التعاونية بنيتها األساسية المعلوماتية لتكون اوية ومتطورة ورمنة واد ساعدها ذلي على تجاوز تحديات أزمة 

كورونا بتوفير الدعم الكامي إلدارة عمليات الشركة عن بعد ومساعدة الموظفين على العمي من المن ك بشكي كامي، مع 

مكتب أو المن ك أو في أي مكان باستخدام أجه ة التعاونية المحمولة. تمكين الموظفين في المستقبي من العمي إما من ال

وفي هاا اإل ار، اامك الشركة بتوسيع الهيكي التنظيمي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإنشاء إدارة عمليات أمن 

 من الكوارث.  تكنولوجيا المعلومات، وتحسين خدمة اإلنترنك وتأكيد جاه ية أنظمة مرك  بيانات التعافي

واد توسعك الشركة في تنفيا مشروعات برنامج التحوك الرامي وفم رؤيتها االستراتيجية واامك بتطوير وتحديا عدة 

الحج والعمرة، وتقديم المطالبات عبر اإلنترنك، وبطااات التأمين الطبي الرامية، والدفع  تأمين أنظمة معلوماتية شملك

وبرنامج الفرسان وخصم الوالء، وخدمة  ومطالبات الممتلكات والحوادث ع بني ساماإللكتروني، والنظام المشترك م

االستشارات الطبية عن بعد، فضالً عن تحسينات واجهة مستخدم التطبيم المحموك. إضافة إلى ذلي نفات الشركة عدة 

 التابعة للتعاونية(.  WANتتعلم بتشفير بيانات الشبكة عبر شبكات م ودي الخدمة فاتصاالت شبكة  مشاريع

ً نفات الشركة مشروع إدارة الهوية والوصوك للموظفين والتي تسمح لهم بتنفيا عمليات رامية بالكامي على  وداخليا

 وأنظمة البريد اإللكتروني.األنظمة الرئيسية مثي نظام إدارة الموارد البشرية، ونظام المساعدة فنظام التااكر( 

عدداً من األنظمة لتحسين األداء خاصة خالك أزمة كورونا ولمواكبة التوسع في األعماك.  إضافة إلى ذلي  ورت الشركة

، ومشروع تراية نظام النسخ االحتيا ي، ونظام حماية ستريكس و وإيكسن رم نظامي واد شملك عملية التطوير تراية

متعدد، وتوسيع البيئة االفتراضية، مرك  البيانات بالمرك  الرئيسي، وإدارة منح صالحية الوصوك، ونظام التحقم ال

والضبط الدايم لجدار حماية تطبيقات الويب. كما اامك الشركة بو الق أنظمة جديدة مثي نظام عضوية برنامج فيتالتي، 

ونظام إدارة تطبيم درايف، وخدمات القيمة المضافة للمركبات، ومبيعات برنامج تأمين سيارات التأجير، ومشروع ثقة، 

، وغيرها من األنظمة الحيوية "العلم" شركة وتع ي  تكامي صفحة الويب مع حة غسي األمواك، وخدمة باشرونظام مكاف

 األخرى.
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 ز األمن والسالمةيوتعز الخدمات المساندة -ط
كان أحد التحديات التي تعاملك معها الشركة بأعلى درجات  الحفاظ على أمن وسالمة الموظفين خالك جائحة كورونا

حددت من خالله أهم اإلرشادات التي الت م بها منسوبو للتعامي مع الجائحة  . فقد أصدرت الشركة برتوكوالً المسؤولية

التي تضمن سالمة الموظفين  االحترازية اإلجراءاتو بقك الشركة مجموعة من للحد من انتشار المرض.  ةالشرك

الداخلية، والتواف عن السفر في الرحالت وإيقاف الرحالت الدولية وتقنين  أبرزها إيقاف استخدام نظام البصمة،

ن الحضور موإيقاف الموظفين المسافرين للخارج ، عن بعدوالعمي واالكتفاء بالمكالمات،  بالمكاتب االجتماعات

فحص داخلي مخصص مرك  وإنشاء ، للمكاتب، وإنشاء رام داخلي للطوارئ، وإافاك التعاونية الونج والتعاونية جاردن

، والتوسع للفيروسات في مرافم الشركة زيادة أدوات النظافة وأجه ة التعقيم وتوفير أدوات مقاومةفضالً عن  لكورونا

 في تطبيم الساعات المرنة لتخفيف الكثافة بعد العودة للعمي من المكاتب.

اامك الشركة و ،اني التعاونية حوك المملكةلجميع مبتم ربط نظام الدخوك والخروج لل وار والموظفين  وفي سياق رخر،

بتجهي  مبانيها وتأهيلها لخدمة العمالء والموظفين من ذوي االحتياجات الخاصة ولالي حصلك على شهادة مواءمة من 

 ابي وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 

 

 تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة: -6
 لتقديم الدعم والمساندة الكاملة للجهود الحكومية م2020االجتماعية خالك عام لمسؤولية ة اوجهك التعاونية أنشط

مع ضمان ، هاا الوباء ، ورفع مستوى الوعي الصحي لحماية فئات المجتمع منكورونا فيروس والو نية لواف انتشار

ويؤكد هاا التوجه رؤية  الجائحة. على تجاوزالسعودي  المجتمع مساعدةمشاركة الموظفين في األنشطة التي تساهم في 

 .بنجاحاجتياز الو ن هات الجائحة  التي ساعدت علىتضافر الجهود  كتطلبتلي المرحلة التي الشركة ومسؤوليتها في 

مليون  22بمبلغ المساهمة أهمها مجموعة من المبادرات لدعم جهود وزارة الصحة  التعاونيةنفات  ،وفي هاا اإل ار

عدة مبادرات تنفيا ل مهاا الدعاستخدمك التعاونية  .اهمة تم تقديمها في اطاع التأمين السعوديمسوهو أكبر  ،لاير

من مراك  "تأكد" لفحص كورونا من المركبة ما بين ثابتة ومتنقلة  21تصميم وإنشاء شملك  ،بالتنسيم مع وزارة الصحة

من التعاونية أكثر من  المتطوعون. واد باك وزارة الصحةوفقاً ألفضي الممارسات العالمية وتبعاً للمعايير المعتمدة من 

توزعك في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام التي  ساعة عمي إلنشاء تلي المراك  5000

يحتوي حيا ألف فحص يومياً،   20بطااة استيعابية تصي إلى  كورونا عمليات فحصواد وفرت تلي المراك   .وجدة

وحرصاً من مساراً للمركبات، ومسارات مخصصة لاوي االحتياجات الخاصة وكبار السن.  14-10كي مرك  على 

التعاونية على توفير الضمانات الالزمة الستمرار أداء مراك  "تأكد" للفحص من المركبة لمهمتها وفقاً ألاصى  ااة 

ماية التأمينية الشاملة لهات المراك  ومحتوياتها ضد جميع األخطار أيضاً بتوفير الح الشركةاستيعابية ممكنة، فقد تكفلك 

 مليون لاير للمرك  الواحد. 2.3شاملة أخطار الحريم، واألخطار الطبيعية، لمدة سنة كاملة وبحد تعوي  يصي إلى 

 جبها الو ني،في إ ار والمحاربة فيروس كورونا المستجد مبادرة أخرى نفاتها التعاونية لدعم جهود وزارة الصحة 

نشر الوعي ل (937ف مع مرك  اتصاك وزارة الصحةمن األ باء ومسؤولي االتصاك بالشركة  163شارك  حيا 

لقد أنج  فريم  .من جميع أنحاء المملكةوالرد على االستفسارات التدابير الواائية،  واتخاذبأعراض فيروس كورونا 

 ،تعقيم بوزارة الصحة عملية 13واام بتنفيا عمي  ساعة 36,000 منالمتطوعين من التعاونية في هات المبادرة أكثر 

 .حقيبة مواد تعقيم 10,000أكثر من  وتوزيع

مع أيام الصحة العالمية وادمك الكثير من األنشطة ورسائي التوعية لرفع أيضاً تفاعلك التعاونية  ،م2020وخالك عام 

لعالمي للسكري، وسر ان البروستاتا، ويوم التغاية، ويوم المستوى الصحي للمجتمع مثي شهر سر ان الثدي، واليوم ا

التي نظمتها الشركة بالتعاون التبرع بالدم  حملةالتي كان أبرزها  التوحد، باإلضافة إلى المشاركات االجتماعية األخرى

 . مع مستشفي الملي فيصي التخصصي بالرياض وشارك فيها عدد كبير من الموظفين والموظفات

 

  م2020في عام  التعاونيةالتي حصلت عليها المميزة الجوائز والتصنيفات  -7

  فمن  2020جائ ة "المساهمة المتمي ة للتأثير المجتمعي" في المملكة لعامCFI British Magazine.) 

  من ف  2020أفضي عالمة تجارية في التأمين الصحي في السعودية عامGlobal Brand Magazine ) 

  من ف 2020تأمين عام في الشرق األوسط لعام أفضي شركةMiddle East Insurance Industry Awards) 

  من ف 2020أفضي رئيس تنفياي في اطاع التأمين السعودي عامInternational Finance Magazine.) 

  من ف  2020شركة تأمين تكافلي لعام أفضيGlobal Islamic Finance Awards.) 
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  ًمن ف 2020تأمينية للشركات في السعودية لعام  أفضي شركة تقدم حلوالInternational Business Magazine.) 

  من ف 2020أفضي شركة تأمين تقدم خدمات للعمالء في السعودية عامIBM Magazine.) 

  من ف  2020أفضي شركة تأمين سيارات في السعودية عامGlobal Banking & Finance Review ) 

  من ف 2020تأمين ايّمة في الشرق األوسط عام شركة  20اائمة أكثرForbes Magazine.) 

  من ف  2020عالمة تجارية ايمة في السعودية واإلمارات العربية المتحدة عام  30اائمة أكثرBrandZ ) 

 

 ما ُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك -8
 جميع تطبمكما  ،البني المرك ي السعوديتطبم الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 

 :التالية المواد باستثناء المالية، السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة في الواردة األحكام

 

 نص المادة/الفقرة رقم المادة/الفقرة
مدى 

 التطبيق

 أسباب عدم

 التطبيق
 مالحظات

المادة الثامنة 

 والسبعون فقرة فأ(

 

 تقرير المراجعة الداخلية

أ ( تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية 

ً عن أعمالها وتقدمه إلى  تقريراً مكتوبا

مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بشكي 

ربع سنوي على األاي. ويجب أن 

يتضمن هاا التقرير تقييماً لنظام الراابة 

الداخلية في الشركة وما انتهك إليه 

الوحدة أو اإلدارة من نتائج وتوصيات، 

وبيان اإلجراءات التي اتخاتها كي 

إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات 

المراجعة السابقة وأي ملحوظات 

بشأنها السيما في حاك عدم المعالجة في 

 الواك المناسب ودواعي ذلي.

ليسك 

 مطبقة

 مادة استرشادية

 مل مةغير 

ترفع التقارير حالياً 

بشكي ربع سنوي 

للجنة المراجعة 

وبشكي سنوي إلى 

مجلس اإلدارة، 

وللحاالت التي ترى 

لجنة المراجعة 

ضرورة تصعيدها إلى 

المجلس فسيتم رفعها 

مباشرة بشكي ربع 

 سنوي.

المادة الحادية 

واألربعون الفقرة 

 فهـ (

يتخا مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة 

للحصوك على تقييم جهة خارجية 

 مختصة ألدائه كي ثالث سنوات. 

ليسك 

 مطبقة

 مادة استرشادية

 غير مل مة

يتم التقييم بشكي داخلي 

 وبصورة سنوية. 

المادة السابعة 

 والثمانون 

 

تضع الجمعية العامة العادية بناء على 

اسة تكفي ااتراح من مجلس اإلدارة سي

إاامة التوازن بين أهدافها واألهداف 

التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها 

بغرض تطوير األوضاع االجتماعية 

 واالاتصادية للمجتمع. 

ليسك 

 مطبقة

 مادة استرشادية

 غير مل مة

توجد سياسة 

للمسؤولية االجتماعية 

 .لشركةل

المادة الثالثة 

 والتسعون 

 م( 4ف

التنفيايين ممن تلقوا خمسة من كبار 

أعلى المكافآت من الشركة على أن 

من ضمنهم الرئيس التنفياي  يكون

 والمدير المالي.

مطبقة 

بشكي 

 ج ئي

الت مك الشركة 

باإلفصاح عن 

عناصر مكافآت  

كبار التنفيايين 

بشكي إجمالي وفقاً 

للمتطلبات 

النظامية الواردة 

الفرعية في الفقرة 

فم( من الفقرة 

( من المادة 4ف
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( من الئحة 93ف

، حوكمة الشركات

ن لحماية ولك

مصالح الشركة 

ومساهميها 

ومنسوبيها ولتفادي 

إلحاق أي ضرر اد 

يترتب نتيجة 

لإلفصاح بشكي  

مفصي  حسب 

المسميات وفقاً 

للمنصب، لم يتم 

عرض التفاصيي 

على النحو الوارد 

( 1في الملحم ف

الخاص بكبار 

التنفيايين من 

الئحة حوكمة 

الشركات وذلي 

استناداً على الفقرة 

 60فم( من المادة 

من اواعد  رح 

األوراق المالية 

وااللت امات 

 المستمرة

 

 الحالية والسابقة اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم مجلس أعضاء أسماء -9

 :وخبراتهم ومؤهالتهم
 اإلدارةأعضاء مجلس  -أ

 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية االسم

عبد الع ي  بن 

 إبراهيم النويصر

الرئيس التنفياي 

لشركة تحكم 

 االستثمارية

نائب الرئيس 

للشؤون المالية 

بالشركة العربية 

لخدمات االنترنك 

واالتصاالت 

 المحدودة

  ماجستير في

المحاسبة مع 

تخصصين 

فرعيين: مالية 

 -ونظم معلومات 

جامعة كيس 

ويسترن ري يرف 

الواليات المتحدة  -

 األمريكية

  بكالوريوس في

جامعة  -المحاسبة 

 -الملي سعود 

شغي العديد من المناصب 

اإلدارية في مجاك المالية كما 

الشريي التنفياي والرئيس  أنه

التنفياي لشركة بيك 

وعمي  ،االستشارات الو ني

محاضراً في اسم المحاسبة 

 بجامعة الملي سعود بالرياض
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المملكة العربية 

 السعودية

  الشهادات العديد من

المهنية في 

المحاسبة واإلدارة 

 المالية والمراجعة

عبد الع ي  بن 

عبد الرحمن 

 الخميس

نائب رئيس 

مجلس إدارة البني 

السعودي 

 لالستثمار

 شركة  مستشار

االستثمارات 

 الرائدة 

  نائب المحافظ

لشؤون 

االستثمار 

بالمؤسسة العامة 

 للتقاعد

  بكالوريوس في

 جامعة -االاتصاد 

 ايسترين، نورث

 امريكا بوسطن،

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

شغي عدة مناصب في البني 

 21المرك ي السعودي فلمدة 

 سنة(

وليد بن عبد 

 الرحمن العيسى

عضو مجلس 

إدارة شركة جبي 

 عمر للتطوير 

 

وعضو مجلس 

شركة الإدارة 

المتحدة للتأمين 

 .بالبحرين

 الرئيس التنفياي

 شركة رزا ل

  ماجستير في الهندسة

 جامعة -الكيميائية 

 الواليات - ري وناأ

 االمريكية المتحدة

  ماجستير في علوم

 جامعة -الحاسب 

 سانتا في واشنطون

  الواليات - لويس

 االمريكية لمتحدة

  بكالوريوس في

 -الكيميائية الهندسة 

 - سعود الملي جامعة

 العربية المملكة

 السعودية

 لعديد من الشهادات ا

 المهنية المتخصصة

ستراتيجي التخطيط اال

دارة المشاريع إبحاث وواأل

العقارية العمالاة وادارة 

 .األصوك والممتلكات العقارية

إيهام بن محمد 

 الدباغ

الرئيس التنفياي 

لشركة إجماك 

 المحدودة

مدير عام الخدمات 

المصرفية 

للشركات في البني 

 السعودي الهولندي 

  بكالوريوس في

جامعة  –التسويم 

الملي فهد للبتروك 

المملكة  -والمعادن  

 العربية السعودية 

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

شغي عدة مناصب إدارية في 

مجاك االستراتيجية وإدارة 

 البرامج والخدمات المصرفية

 لألفراد والشركات

حمود بن عبد هللا 

 التويجري

عضو مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين

نائب الرئيس 

التنفياي لشركة 

سابي في اطاع 

القانونية 

والمراجعة، 

والمالية، 

 والبتروكيماويات

  ماجستير في الهندسة

معهد  -الصناعية 

 -جورجيا للتكنولوجيا

 أمريكا

  بكالوريوس في

 -الهندسة الصناعية 

شغي عدة مناصب إدارية في 

مجاك اإلدارة المالية 

والبتروكيماويات واإلدارة 

 القانونية والمراجعة
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 –جامعة واشنطن 

 أمريكا

  بكالوريوس في إدارة

جامعة  -األعماك 

 أمريكا -واشنطن 

غسان بن عبد 

 الكريم المالكي 

التمي   إدارةمدير 

المؤسسة  -الرامي

العامة للتأمينات 

 االجتماعية

مدير تطوير 

ودارة األعماك ب

 -الحاسب اآللي

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

  ماجستير في

-الحاسب اآللي

علوم الحاسب 

 - كاليفورنيا جامعة

 المتحدة الواليات

 األمريكية

  بكالوريوس في

نظم -الحاسب اآللي

 معلومات جامعة

 - سعود الملي

 العربية المملكة

 السعودية

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

شغي عدة مناصب إدارية في 

مجاك تقنية المعلومات 

بالمؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

جاسر بن عبد هللا 

 الجاسر 

عام التمي   مدير

في المؤسسي 

المؤسسة العامة 

 للتقاعد

مدير عام إدارة 

التخطيط 

والدراسات 

واألبحاث في 

المؤسسة العامة 

 للتقاعد

 

 

  ماجستير في العلوم

 جامعة  االكتوارية

 الواليات - نبراسكا

 األمريكية المتحدة

   بكالوريوس في

بحوث العمليات 

 سعود الملي جامعة

 العربية المملكة -

 السعودية

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

شغي عدة مناصب في مجاالت 

التخطيط والتطوير 

والدراسات، والدراسات 

االكتوارية في المؤسسة العامة 

 للتقاعد

عبد الرحمن بن 

 محمد العودان

عضو مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين

نائب الرئيس 

التنفياي لتقنية 

المعلومات في بني 

 الرياض

  ماجستير في علوم

 –الحاسب اآللي 

معهد فلوريدا 

للتكنولجيا , مالبور، 

الواليات المتحدة 

 االمريكية 

  بكالوريوس في

علوم الحاسب اآللي 

جامعة  –

جاكسونفيي 

الواليات المتحدة 

 االمريكية 

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

شغي عدة مناصب إدارية في 

 مجاك تقنية المعلومات
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بن عبد  خالد

 الع ي  الغنيم

  رئيس مجلس

المديرين في 

شركة هوز 

لالتصاالت 

وتقنية 

 المعلومات

 

 رئيس مجلس 

 المديرين في

 شركة م ن

 لالتصاالت

وتقنية 

 المعلومات

مجلس رئيس 

 المديرين التنفياي 

في شركة تكامي 

 القابضة

  دكتوراة في هندسة

الكهرباء والحاسب 

كارنيجي  -اآللي 

الواليات  -ميلون

 المتحدة

 هندسة  ماجستير في

الحاسب الكهرباء و

كارنيجي  - اآللي

الواليات  -ميلون

 المتحدة

 بكالوريوس في 

 -الحاسب هندسة 

 ي سعودلجامعة الم

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

  شغي عدة مناصب

 تنفياية؛ 

  الرئيس التنفياي لشركة

 ةاالتصاالت السعودي

  الرئيس التنفياي لشركة

  العلم

سليمان سعد *

 الحمّيد 

رئيس مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين.

وزير الشؤون 

 االجتماعية

  ماجستير في

تمويي  –إدارة األعماك 

جامعة شماك  -

 أمريكا -كولورادو 

 

  دبلوم في إدارة

 -كلية ميسا  -األعماك 

 أمريكا

 

  بكالوريوس

 -في إدارة األعماك

جامعة شماك  -تمويي 

 أمريكا -كولورادو 

 

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة.

شغي عدة مناصب منها محافظ 

المؤسسة العامة للتأمينات 

نائب رئيس االجتماعية و 

مجلس إدارة المنظمة الدولية 

 للتأمين االجتماعي.

عبد هللا محمد  *

 الفاي 

عضو مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين

عضو مجلس إدارة 

الشركة الو نية 

 للبتروكيماويات

 فبتروكيم(

   بكالوريوس في

 -هندسة المعادن 

 -طن جامعة واشن

سياتي فالواليات 

 المتحدة(

   برنامج بني تشيس

منهاتن في االئتمان 

بني  -والمصرفية 

 -تشيس منهاتن 

نيويورك ف الواليات 

 دة(المتح

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة.

شغي منصب المدير العام 

السعودية للنقي للشركة 

الجماعي فسابتكو(. كما 

شارك في عضوية مجالس 

إدارات عدد من الشركات 

 الو نية.
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* عبد الع ي  

 عبد هللا ال يد

عضو مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين

 

 المحافظ مساعد

لالستثمار 

 العامة بالمؤسسة

 للتأمينات

  االجتماعية

  بكالوريوس هندسة

جامعة  -مدنية 

سياتي  -طن واشن

 فالواليات المتحدة(

  العديد من الشهادات

المهنية المتخصصة 

في مجاالت الحوكمة 

وإدارة المشاريع 

 والتقييم المالي.

شغي عدة مناصب ايادية 

بالمؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية ويشغي عضوية 

مجالس اإلدارات واللجان في 

عدد من الشركات الو نية 

 والبنوك.

 * رائد عبدهللا

 التميمي

عضو مجلس 

إدارة مصرف 

الراجحي. 

وعضو مجلس 

إدارة الشركة 

السعودية للنقي 

الجماعي، 

وعضو مجلس 

إدارة شركة الغاز 

 والتصنيع األهلية.

 

الرئيس التنفياي 

لشركة التعاونية 

للتأمين، والرئيس 

التنفياي لشركة 

 رعاية.

  بكالوريوس في

 -العلوم الطبية 

 -جامعة ويل  

 بريطانيا

 دة احترافية في شها

 التأمين الصحي. 

  العديد من الشهادات

المهنية المتخصصة 

في التأمين 

 واإلدارة.

شغي عدداً من المناصب 

القيادية في شركة التعاونية 

 للتأمين. 

 .م25/03/2020* انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 

 

 أعضاء اللجان -ب
 

 اللجنة التنفيذية 

 

 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية االسم

عبد الع ي  بن 

إبراهيم 

 النويصر

الرئيس التنفياي 

لشركة تحكم 

 االستثمارية

نائب الرئيس 

للشؤون المالية 

بالشركة العربية 

لخدمات االنترنك 

واالتصاالت 

 المحدودة

  ماجستير في المحاسبة

مع تخصصين فرعيين: 

 -مالية ونظم معلومات 

جامعة كيس ويسترن 

الواليات  -ري يرف 

 المتحدة األمريكية

  بكالوريوس في

جامعة الملي  -المحاسبة 

المملكة العربية  -سعود 

 السعودية

  الشهادات العديد من

المهنية في المحاسبة 

واإلدارة المالية 

 والمراجعة

شغي العديد من المناصب 

اإلدارية في مجاك المالية 

التنفياي كما أنه الشريي 

والرئيس التنفياي لشركة 

 ،بيك االستشارات الو ني

وعمي محاضراً في اسم 

المحاسبة بجامعة الملي 

 سعود بالرياض

وليد بن عبد 

الرحمن 

 العيسى

عضو مجلس 

إدارة شركة جبي 

عمر للتطوير 

وعضو مجلس 

 الرئيس التنفياي

 شركة رزا ل

  في الهندسة ماجستير

 جامعة -الكيميائية 

 الواليات - ري وناأ

 االمريكية المتحدة

ستراتيجي التخطيط اال

دارة إبحاث وواأل

المشاريع العقارية 
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شركة الإدارة 

المتحدة للتأمين 

 بالبحرين

  ماجستير في علوم

 جامعة -الحاسب 

 لويس سانتا في واشنطون

 لمتحدة  الواليات -

 االمريكية

  بكالوريوس في الهندسة

 الملي جامعة -الكيميائية 

 العربية المملكة - سعود

 السعودية

 لعديد من الشهادات ا

 المتخصصةالمهنية 

العمالاة وادارة األصوك 

 .والممتلكات العقارية

عبد الرحمن بن 

 محمد العودان

عضو مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين

نائب الرئيس 

التنفياي لتقنية 

المعلومات في بني 

 الرياض

  ماجستير في علوم

 الحاسب اآللي

  بكالوريوس في علوم

 الحاسب اآللي

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

شغي في عدة مناصب 

إدارية في مجاك تقنية 

 المعلومات

عبد الع ي  بن 

 حسن البوق

الرئيس التنفياي 

لشركة التعاونية 

 للتأمين

نائب الرئيس 

 –التنفياي األوك 

للمبيعات والتسويم 

في شركة التعاونية 

 للتأمين

 في  تنفياي ماجستير

جامعة  - إدارة األعماك

 "هي" البريطانية

  بكالوريوس في العلوم– 

كلية االاتصاد واإلدارة 

 إدارة األعماك الدولية –

 جامعة الملي عبدالع ي 

المملكة العربية 

 السعودية

  ال مالة األمريكية في

 – ( التأمين الطبيف

برنامج التأمين الصحي 

االمريكي الواليات 

 المتحدة األمريكية

  شهادة أخصائي اكتتام

معتمد فالتأمين تأمين 

من معهد  الطبي( 

 المملكة المتحدة تشارترد

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

عدة مناصب عمي في 

 إدارية في شركة التعاونية

للتأمين وإلى جانب 

يشغي فهو مسؤولياته، 

مجلس  منصب رئيس

إدارة شركة تيجان الخليج 

للتأمين ورئيس مجلس 

وصيي لنقي  إدارة شركة

المعلومات اإللكترونية، 

وعضو مجلس إدارة 

ة للتأمين المتحد الشركة

فالبحرين( ، وعضو 

اإلدارة واللجنة  مجلس

 مجلس الضمانالتنفياية ل

الصحي التعاوني، ورئيس 

اللجنة الفرعية للتأمين 

لجنة  وعضوالصحي، 

 للبنيالتنفيايين التابعة 

المرك ي السعودي 

ويشغي أيضا  فساما(

عضوية اللجنة التنفياية، 

ولجنة الترشيحات 

 .في التعاونية والمكافآت

*سليمان سعد 

 الحمّيد 

رئيس مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين.

وزير الشؤون 

 االجتماعية

  ماجستير في إدارة

جامعة  -تمويي  –األعماك 

 أمريكا -شماك كولورادو 

 

شغي عدة مناصب منها 

محافظ المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية و 

نائب رئيس مجلس إدارة 
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  دبلوم في إدارة

 أمريكا -كلية ميسا  -األعماك 

 

  بكالوريوس في

 -تمويي  -إدارة األعماك

 -جامعة شماك كولورادو 

 أمريكا

 

العديد من الشهادات المهنية 

 المتخصصة.

المنظمة الدولية للتأمين 

 االجتماعي.

* رائد عبدهللا 

 التميمي

عضو مجلس 

إدارة مصرف 

الراجحي. 

وعضو مجلس 

إدارة الشركة 

السعودية للنقي 

الجماعي، 

وعضو مجلس 

إدارة شركة الغاز 

 والتصنيع األهلية.

الرئيس التنفياي 

لشركة التعاونية 

للتأمين، والرئيس 

اي لشركة التنفي

 رعاية.

  بكالوريوس في العلوم

 -جامعة ويل   -الطبية 

 بريطانيا

  شهادة احترافية في

 التأمين الصحي. 

  العديد من الشهادات

المهنية المتخصصة في 

 التأمين واإلدارة.

شغي عدداً من المناصب 

القيادية في شركة 

 التعاونية للتأمين. 

 م25/03/2020السابقة بتاريخ * انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس 
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت 

 

 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية االسم

إيهام بن 

 محمد الدباغ

الرئيس التنفياي 

لشركة إجماك 

 المحدودة

مدير عام الخدمات 

المصرفية 

للشركات في البني 

 السعودي الهولندي

  بكالوريوس في

جامعة الملي  –التسويم 

 -فهد للبتروك والمعادن  

المملكة العربية 

 السعودية 

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

شغي عدة مناصب إدارية في 

مجاك االستراتيجية وإدارة 

البرامج والخدمات المصرفية 

 لألفراد والشركات

خالد بن عبد 

 الع ي  الغنيم

  رئيس مجلس

المديرين في 

شركة هوز 

لالتصاالت 

وتقنية 

 المعلومات

 

 رئيس مجلس

 المديرين في

 شركة م ن

 لالتصاالت

 وتقنية المعلومات

مجلس رئيس 

 المدرين التنفياي

شركة تكامي 

 القابضة

  دكتوراة في هندسة

الكهرباء والحاسب 

كارنيجي  -اآللي 

الواليات  -ميلون

 المتحدة

 هندسة  ماجستير في

الحاسب الكهرباء و

كارنيجي  - اآللي

الواليات  -ميلون

 المتحدة

  شغي عدة مناصب

 تنفياية؛ 

  الرئيس التنفياي لشركة

 االتصاالت السعودية

  الرئيس التنفياي لشركة

  العلم
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 هندسة  بكالوريوس في

جامعة  -الحاسب 

 ي سعودلالم

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

جاسر بن عبد 

 هللا الجاسر 

عام التمي   مدير

في المؤسسي 

المؤسسة العامة 

 للتقاعد

مدير عام إدارة 

التخطيط 

والدراسات 

واألبحاث في 

المؤسسة العامة 

 للتقاعد

 

 

  ماجستير في العلوم

 جامعة  االكتوارية

 الواليات - نبراسكا

 األمريكية المتحدة

   بكالوريوس في

بحوث العمليات 

 - سعود الملي جامعة

 العربية المملكة

 السعودية

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

شغي عدة مناصب في 

مجاالت التخطيط والتطوير 

والدراسات، والدراسات 

االكتوارية في المؤسسة 

 العامة للتقاعد

عبد الع ي  بن 

 حسن البوق

الرئيس التنفياي 

لشركة التعاونية 

 للتأمين

نائب الرئيس 

 –التنفياي األوك 

للمبيعات 

في والتسويم 

شركة التعاونية 

 للتأمين

 في  تنفياي ماجستير

جامعة  - إدارة األعماك

 "هي" البريطانية

  بكالوريوس في العلوم

كلية االاتصاد  –

إدارة  –واإلدارة 

جامعة  األعماك الدولية

 الملي عبدالع ي 

المملكة العربية 

 السعودية

  ال مالة األمريكية في

 – ( التأمين الطبيف

برنامج التأمين 

الصحي االمريكي 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

  شهادة أخصائي

معتمد اكتتام تأمين 

من  فالتأمين الطبي( 

المملكة  معهد تشارترد

 المتحدة

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

عدة مناصب إدارية عمي في 

للتأمين  في شركة التعاونية

فهو وإلى جانب مسؤولياته، 

مجلس  نصب رئيسيشغي م

إدارة شركة تيجان الخليج 

للتأمين ورئيس مجلس إدارة 

وصيي لنقي المعلومات  شركة

اإللكترونية، وعضو مجلس 

ة للتأمين المتحد إدارة الشركة

 فالبحرين( ، وعضو مجلس

اإلدارة واللجنة التنفياية 

الصحي  مجلس الضمانل

التعاوني، ورئيس اللجنة 

الفرعية للتأمين الصحي، 

لجنة التنفيايين  وعضو

المرك ي  للبنيالتابعة 

ويشغي  السعودي فساما(

أيضا عضوية اللجنة 

التنفياية، ولجنة الترشيحات 

 .في التعاونية والمكافآت

غسان بن عبد 

 الكريم المالكي 

التمي   إدارةمدير 

 -الرامي

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

مدير تطوير 

ودارة األعماك ب

 -الحاسب اآللي

المؤسسة العامة 

  ماجستير في الحاسب

علوم الحاسب -اآللي

 - كاليفورنيا جامعة

 المتحدة الواليات

 األمريكية

شغي عدة مناصب إدارية في 

مجاك تقنية المعلومات 

بالمؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية
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للتأمينات 

 االجتماعية
  بكالوريوس في

نظم -الحاسب اآللي

 معلومات جامعة

 المملكة - سعود الملي

 السعودية العربية

العديد من الشهادات المهنية 

 المتخصصة

عبد الع ي   *

 عبد هللا ال يد

عضو مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين

 المحافظ مساعد

 لدى لالستثمار

 العامة المؤسسة

 للتأمينات

  االجتماعية

  بكالوريوس هندسة

طن جامعة واشن -مدنية 

سياتي فالواليات  -

 المتحدة(

  العديد من الشهادات

المهنية المتخصصة في 

مجاالت الحوكمة 

وإدارة المشاريع 

 والتقييم المالي.

شغي عدة مناصب ايادية 

بالمؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية ويشغي عضوية 

مجالس إدارات واللجان في 

عدد من الشركات الو نية 

 والبنوك.

عبد هللا  *

 الفاي محمد 

عضو مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين

عضو مجلس إدارة 

الشركة الو نية 

 للبتروكيماويات

 فبتروكيم(

  بكالوريوس في هندسة

جامعة  -المعادن 

سياتي  -طن واشن

 فالواليات المتحدة(

   برنامج بني تشيس

منهاتن في االئتمان 

بني تشيس  -والمصرفية 

نيويورك ف  -منهاتن 

 دة(المتحالواليات 

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة.

شغي منصب المدير العام 

للشركة السعودية للنقي 

الجماعي فسابتكو(. كما 

شارك في عضوية مجالس 

إدارات عدد من الشركات 

 الو نية.

 م25/03/2020* انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 
 

 لجنة االستثمار 

 

 االسم
الوظيفة 

 الحالية

الوظيفة 

 السابقة
 الخبرات المؤهالت

عبد الع ي  بن 

عبد الرحمن 

 الخميس

نائب رئيس 

مجلس إدارة 

البني السعودي 

 لالستثمار

 شركة  مستشار

االستثمارات 

 الرائدة 

  نائب المحافظ
لشؤون 

االستثمار 
بالمؤسسة 

 العامة للتقاعد

  بكالوريوس في االاتصاد

 نورث جامعة -

 بوسطن، ايسترين،

 امريكا

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

شغي عدة مناصب في البني 

 21المرك ي السعودي فلمدة 

 سنة(

حمود بن عبد 

 هللا التويجري

عضو مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين

نائب الرئيس 

التنفياي لشركة 

سابي في اطاع 

  في الهندسة ماجستير

معهد جورجيا  -الصناعية 

 أمريكا -للتكنولوجيا

شغي عدة مناصب إدارية في 

مجاك اإلدارة المالية 
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القانونية 

والمراجعة، 

والمالية، 

 والبتروكيماويات

  بكالوريوس في الهندسة

جامعة  -الصناعية 

 أمريكا –واشنطن 

بكالوريوس في إدارة 

 -جامعة واشنطن  -األعماك 

 أمريكا

والبتروكيماويات واإلدارة 

 القانونية والمراجعة

غسان بن عبد 

 الكريم المالكي 

 إدارةمدير 

 -التمي  الرامي

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

مدير تطوير 

ودارة األعماك ب

 -الحاسب اآللي

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

  ماجستير في الحاسب

علوم الحاسب -اآللي

 - كاليفورنيا جامعة

 المتحدة الواليات

 األمريكية

  بكالوريوس في الحاسب

نظم معلومات -اآللي

 - سعود الملي جامعة

 العربية المملكة

 السعودية

العديد من الشهادات المهنية 

 المتخصصة

شغي عدة مناصب إدارية في 

مجاك تقنية المعلومات 

بالمؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

إيهام بن محمد 

 الدباغ

الرئيس التنفياي 

لشركة إجماك 

 المحدودة

مدير عام 

الخدمات 

المصرفية 

للشركات في 

البني السعودي 

 الهولندي

  بكالوريوس في التسويم

جامعة الملي فهد  –

 -للبتروك والمعادن  

 المملكة العربية السعودية 

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

شغي عدة مناصب إدارية في 

مجاك االستراتيجية وإدارة 

المصرفية البرامج والخدمات 

 لألفراد والشركات

عبد الع ي  *

 عبد هللا ال يد

عضو مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين

 المحافظ مساعد

 لالستثمار

 العامة بالمؤسسة

 للتأمينات

  االجتماعية

  بكالوريوس هندسة مدنية

 -طن جامعة واشن -

سياتي فالواليات 

 المتحدة(

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة في

مجاالت الحوكمة وإدارة 

 المشاريع والتقييم المالي.

شغي عدة مناصب ايادية 

بالمؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية ويشغي عضوية 

مجالس إدارات واللجان في 

عدد من الشركات الو نية 

 والبنوك.

عبد الع ي  *

 بن حسن البوق

الرئيس التنفياي 

لشركة التعاونية 

 للتأمين

نائب الرئيس 

 –التنفياي األوك 

للمبيعات 

والتسويم في 

شركة التعاونية 

 للتأمين

  ماجستير في إدارة

جامعة "هي  - األعماك

 "البريطانية

  بكالوريوس في العلوم

كلية االاتصاد  –

إدارة  –واإلدارة 

 -األعماك الدولية 

جامعة الملي 

المملكة -عبدالع ي 

 العربية السعودية

العديد من الشهادات 

 لمتخصصةالمهنية ا

شغي في عدة مناصب إدارية 

 في شركة التعاونية للتأمين
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فري ر ديفد *

 غريغوري

رئيس اإلدارة 

المالية بشركة 

 التعاونية للتأمين

المدير التنفياي 

لشركة 

غريغوري 

 لالستشارات

  بكالوريس في

 –تخصص المالية 

 –جامعة ساوث بني 

 بريطانيا 

  العديد من الشهادات

 والدورات التدريبية

 المهنية المتخصصة.

خبرة كبيرة في اإلدارة المالية، 

 والتأمين وإدارة االستراتيجية.

  م25/03/2020* انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنة إدارة المخاطر 

 

 االسم
الوظيفة 

 الحالية
 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة 

وليد بن عبد 

الرحمن 

 العيسى

عضو مجلس 

إدارة شركة جبي 

عمر للتطوير 

وعضو مجلس 

شركة الإدارة 

المتحدة للتأمين 

 بالبحرين

 الرئيس التنفياي

 شركة رزا ل

  ماجستير في الهندسة

 جامعة -الكيميائية 

 الواليات - ري وناأ

 االمريكية المتحدة

  ماجستير في علوم

 جامعة -الحاسب 

 سانتا في واشنطون

  الواليات - لويس

 االمريكية لمتحدة

  بكالوريوس في الهندسة

 جامعة -الكيميائية 

 المملكة - سعود الملي

 السعودية العربية

 لعديد من الشهادات ا

 المهنية المتخصصة

ستراتيجي التخطيط اال

دارة المشاريع إبحاث وواأل

العقارية العمالاة وادارة 

 .األصوك والممتلكات العقارية

جاسر بن عبد 

 هللا الجاسر 

عام التمي   مدير

في المؤسسي 

المؤسسة العامة 

 للتقاعد

مدير عام إدارة 

التخطيط 

والدراسات 

واألبحاث في 

المؤسسة العامة 

 للتقاعد

 

 

  ماجستير في العلوم

 جامعة  االكتوارية

 الواليات - نبراسكا

 األمريكية المتحدة

   بكالوريوس في بحوث

 الملي العمليات جامعة

 المملكة - سعود

 السعودية العربية

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

شغي عدة مناصب في مجاالت 

التخطيط والتطوير 

والدراسات، والدراسات 

االكتوارية في المؤسسة العامة 

 للتقاعد
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غسان بن عبد 

 الكريم المالكي 

 إدارةمدير 

 -التمي  الرامي

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

مدير تطوير 

ودارة األعماك ب

 -الحاسب اآللي

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

  ماجستير في الحاسب

علوم الحاسب -اآللي

 - كاليفورنيا جامعة

 المتحدة الواليات

 األمريكية

  بكالوريوس في

نظم -الحاسب اآللي

 الملي معلومات جامعة

 المملكة - سعود

 السعودية العربية

العديد من الشهادات المهنية 

 المتخصصة

شغي عدة مناصب إدارية في 

مجاك تقنية المعلومات 

بالمؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

عبد الرحمن بن 

 محمد العودان

عضو مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين

نائب الرئيس 

التنفياي لتقنية 

المعلومات في 

 بني الرياض

  ماجستير في علوم

 الحاسب اآللي

  بكالوريوس في علوم

 اآلليالحاسب 

  العديد من الشهادات

 المهنية المتخصصة

شغي في عدة مناصب إدارية 

 في مجاك تقنية المعلومات

* رائد عبدهللا 

 التميمي

عضو مجلس 

إدارة مصرف 

الراجحي. 

وعضو مجلس 

إدارة الشركة 

السعودية للنقي 

الجماعي، 

وعضو مجلس 

إدارة شركة 

الغاز والتصنيع 

 األهلية.

الرئيس التنفياي 

التعاونية  لشركة

للتأمين، والرئيس 

التنفياي لشركة 

 رعاية.

  بكالوريوس في العلوم

 -جامعة ويل   -الطبية 

 بريطانيا

  شهادة احترافية في

 التأمين الصحي. 

  العديد من الشهادات

المهنية المتخصصة 

 في التأمين واإلدارة.

شغي عدداً من المناصب 

القيادية في شركة التعاونية 

 للتأمين. 

الع ي  * عبد

 حسن البوق

الرئيس التنفياي 

لشركة التعاونية 

 للتأمين.

نائب الرئيس 

 -التنفياي األوك

للمبيعات 

والتسويم بشركة 

 التعاونية للتأمين.

  ماجستير في إدارة

جامعة "هي  - األعماك

 "البريطانية

  بكالوريوس في العلوم

كلية االاتصاد  –

إدارة  –واإلدارة 

 -األعماك الدولية 

الملي جامعة 

المملكة -عبدالع ي 

 العربية السعودية

العديد من الشهادات المهنية 

 المتخصصة

شغي عدداً من المناصب 

اإلدارية في شركة التعاونية 

للتأمين خاصة في اطاع 

المبيعات والتسويم، 

والحسابات الرئيسية وتطوير 

 األعماك. 

 م 25/03/2020* انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 

 

 لجنة المراجعة  
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 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية االسم

حمود بن عبد 

 هللا التويجري

عضو مجلس 

إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين

نائب الرئيس 

التنفياي لشركة 

سابي في اطاع 

القانونية 

والمراجعة، 

والمالية، 

 والبتروكيماويات

  ماجستير في الهندسة

معهد جورجيا  -الصناعية 

 أمريكا -للتكنولوجيا

  بكالوريوس في الهندسة

جامعة  -الصناعية 

 أمريكا –واشنطن 

بكالوريوس في إدارة 

 -جامعة واشنطن  -األعماك 

 أمريكا

شغي عدة مناصب إدارية في 

مجاك اإلدارة المالية 

والبتروكيماويات واإلدارة 

 القانونية والمراجعة

خالد بن سالم 

 يسالرو

عضو لجنة 

 –المراجعة 

 التعاونية للتأمين

نائب الرئيس  

للمالية والرئيس 

  -التنفياي المكلف 

نائب الرئيس 

 -لقطاع الفوسفات

  معادن

  بكالوريوس محاسبة 

   شركة  -رئيس مجلس إدارة

 معادن وعد الشماك للفوسفات

   شركة  -رئيس مجلس إدارة

 معادن للفوسفات

   شركة  -رئيس مجلس إدارة

 معادن لاللمنيوم

خالد بن 

سليمان 

 السليمان

عضو لجنة 

 –المراجعة 

التعاونية للتأمين، 

وعضو لجنة 

المراجعة 

البابطين للطااة 

 واالتصاالت

مدير المراجعة 

الداخلية 

والخارجية بالبني 

 األهلي التجاري

  ال مالة األمريكية

 للمحاسبين القانونين

(CPA) 

 وس محاسبةبكالوري 

  شركة  –مراجع خارجي

 ارنسك رند يونغ

  البني  –مدير إدارة المراجعة

 العربي الو ني

  مدير إدارة التقارير المالية– 

 بني سام

 

إحسان بن 

أمان هللا 

 مخدوم

مكتب إحسان بن 

أمان هللا مخدوم 

للمراجعة وتدايم 

 الحسابات

 –مراجع خراجي 

 ديليوت رند توش

  ال مالة األمريكية

للمحاسبين القانونين 

 (CPAف

  بكالوريوس محاسبة 

خبرة تمتد لعدة سنوات في 

 مجاك المحاسبة.

تركي  *

عبدالمحسن 

 اللحيد

 

شريي في مكتب 

 اللحيد واليحيى

الرئيس التنفياي 

-للشؤون المالية

شركة العيوني 

لالستثمار 

 والمقاوالت

 في المحاسبة بكالوريوس 

  ال مالة السعودية

 القانونيينللمحاسبين 

(SOCPA) 

  ال مالة األمريكية

 للمحاسبين القانونين

(CPA) 

  الرئيس التنفياي للشؤون

شركة العيوني  -المالية

 لالستثمار والمقاوالت

 مكتب في  مدير المراجعة

 إرنسك ويونغ

  إدارة االئتمان في بني

 الرياض

محمد بن  *

 فرحان النادر

 

 

شريي تنفياي في 

شركة المحاسبون 

المتحدون فعضو 

 (RSMمجموعة 

المدير المالي في 

شركة أوااف 

سليمان الراجحي 

 القابضة

 في المحاسبة بكالوريوس 

 إدارة في  ماجستير

 األعماك والمالية

  ال مالة األمريكية

للمحاسبين القانونيين 

(CPA) 

  ال مالة السعودية

للمحاسبين القانونيين 

(SOCPA)  

  المدير المالي في شركة

أوااف سليمان الراجحي 

 القابضة

  مدير المراجعة والجودة في

 شركة ديلويك

  مدير مساعد في شركة

 برايس ووتر هاوس كوبرز

  مراجع أوك في شركة كي

 بي ام جي
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  مساعد مراجع في شركة

 جرانك ثورنون

أيمن بن * 

 مقحم المقحم

 

المدير العام في 

مكتب انتيغرا 

المقحم الدولية 

محاسبون 

 اانونيون

المدير المالي في 

شركة الراجحي 

لالستثمارات 

 العقارية

 ماجستير في المحاسبة 

 في المحاسبة. بكالوريوس 

  ال مالة السعودية

 للمحاسبين القانونيين

(SOCPA) 

  ال مالة األمريكية

 للمحاسبين القانونين

(CPA) 

  المدير المالي في شركة

الراجحي لالستثمارات 

 العقارية.

  مدير المراجعة في شركة

 ديلويك اند توش.

عبدالع ي  *

إبراهيم 

 النويصر

الرئيس التنفياي 

لشركة تحكم 

 االستثمارية

نائب الرئيس 

للشؤون المالية 

بالشركة العربية 

لخدمات االنترنك 

واالتصاالت 

 المحدودة.

  ماجستير في المحاسبة

مع تخصصين فرعيين: 

 مالية ونظم معلومات

  بكالوريوس في

 المحاسبة

  الشهادات العديد من

المهنية في المحاسبة 

واإلدارة المالية 

 والمراجعة.

الشريي التنفياي والرئيس 

التنفياي لشركة بيك 

االستشارات الو ني. كما عمي 

محاضراً في اسم المحاسبة 

 بجامعة الملي سعود بالرياض.

 م25/03/2020انتهت عضويته بعد نهاية دورة المجلس بتاريخ * 

 

 

 

 اإلدارة التنفيذية -ج

 

 االسم
الوظيفة 

 الحالية

الوظيفة 

 السابقة 
 الخبرات المؤهالت

عبد الع ي  بن 

 حسن البوق

الرئيس التنفياي 

لشركة التعاونية 

 للتأمين

نائب الرئيس 

 –التنفياي األوك 

للمبيعات 

والتسويم في 

شركة التعاونية 

 للتأمين

 في  تنفياي ماجستير

جامعة  - إدارة األعماك

 "هي" البريطانية

  بكالوريوس في العلوم– 

 –كلية االاتصاد واإلدارة 

 إدارة األعماك الدولية

 جامعة الملي عبدالع ي 

 المملكة العربية السعودية

  ال مالة األمريكية في

 – ( التأمين الطبيف

برنامج التأمين الصحي 

االمريكي الواليات 

 المتحدة األمريكية

  شهادة أخصائي اكتتام

معتمد فالتأمين تأمين 

من معهد  الطبي( 

 المملكة المتحدة تشارترد

عدة مناصب إدارية عمي في 

للتأمين  في شركة التعاونية

فهو وإلى جانب مسؤولياته، 

مجلس  يشغي منصب رئيس

إدارة شركة تيجان الخليج 

إدارة للتأمين ورئيس مجلس 

وصيي لنقي  شركة

المعلومات اإللكترونية، 

 وعضو مجلس إدارة الشركة

ة للتأمين فالبحرين( ، المتحد

اإلدارة  وعضو مجلس

مجلس واللجنة التنفياية ل

الصحي التعاوني،  الضمان

ورئيس اللجنة الفرعية 

 للتأمين الصحي، وعضو

 للبنيلجنة التنفيايين التابعة 

 المرك ي السعودي فساما(
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  العديد من الشهادات
 المهنية المتخصصة

شغي أيضا عضوية اللجنة وي

التنفياية، ولجنة الترشيحات 

 .في التعاونية والمكافآت

رانية سامي 

 التركي

فانضمك 

للتعاونية بتاريخ 

 م(2020 2 24

نائب الرئيس 

التنفياي األوك 

 للعمليات

نائب الرئيس 

األوك للموارد 

البشرية في البني 

 األهلي

 علوم  الماجستير في

من جامعة الحاسب اآللي  

  .جورج واشنطن

  شهادة البكالوريوس في

علوم الحاسب اآللي  من 

 جامعة والية إنديانا.

  شاركك في العديد من

الدورات التدريبية 

 المتخصصة.

شغلك عدة مناصب إدارية 

في مجموعة للموارد البشرية 

صافوال والبني األهلي ابي 

انضمامها الى شركة 

وتشغي  .2020عام  التعاونية

باإلضافة إلى منصبها الحالي 

مدير عام الموارد البشرية 

 فمكلف( بالتعاونية.

 فهد سعد المعمر

نائب الرئيس 

التنفياي األوك 

 لالستثمار

نائب الرئيس 

التنفياي 

لالستثمار بشركة 

 التعاونية للتأمين.

  ماجستير  في العلوم

 المالية.

  بكالوريوس علوم في

 التأمين والعقارات. 

  عديد من الشهادات ال

والدورات التدريبية 

في   المهنية المتخصصة

إدارة مخا ر السوق، 

وإدارة المخا ر في 

الخدمات المصرفية التي 

والبني ، نظمها سيتي بني

  المرك ي السعودي.

خبرة  ويلة في مجاك إدارة 

االستثمار، والمحافظ 

االستثمارية للبنوك 

 والمؤسسات المالية.

عادك عبدهللا 

 الحمودي

نائب الرئيس 

التنفياي األوك 

للتسويم 

 والمبيعات 

نائب الرئيس 

التنفياي 

للحسابات 

الرئيسية بشركة 

 التعاونية للتأمين.

  بكالوريوس في اإلعالم

تخصص العالاات 

 العامة واإلعالن

  شهادة فIFCE ) 

  العديد من الدورات

والشهادات  المهنية 

إضافة الى   المتخصصة

عدد كبير من الدورات في 

 القيادة المتقدمة. 

خبرة  ويلة في مجاك التأمين 

حيا شغي عدداً من 

المناصب اإلدارية في شركة 

التعاونية للتأمين خاصة في 

مجاك المبيعات وإدارة 

الحسابات الرئيسية ويشغي 

حالياً عضوية العديد من 

 اللجان بالتعاونية.

سلطان صالح 

 الخمشي

نائب الرئيس 

التنفياي األوك 

 للتأمين العام

نائب الرئيس 

األوك  التنفياي

 للشؤون الفنية

بشركة التعاونية 

 للتأمين.

  الماجستير والبكالوريوس

 في الهندسة الكيميائية. 

  الماجستير في التأمين

 وإدارة المخا ر 

 الدبلوم المتقدم في التأمين 

 .(ACIIف

  العديد من الشهادات

التدريبية والدورات 

 المهنية المتخصصة.

  حضر الكثير من

المؤتمرات العلمية التي 

شغي عدداً من المناصب 

في شركة التعاونية  اإلدارية

للتأمين خاصة في اطاع 

 الممتلكات والحوادث

ومطالبات التأمين غير 

ويشغي حالياً  .البحري

عضوية العديد من اللجان 

بالتعاونية وعدداً من 

المؤسسات األخرى أبرزها 

عضوية اللجنة الفنية وإعادة 

التأمين على مستوى صناعة 
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نظمتها مؤسسات محلية 

 وإاليمية ودولية.

التأمين السعودية والتابعة 

 للبني المرك ي السعودي.

هشام فاي  

 رضوان

نائب الرئيس 

التنفياي األوك 

 للتأمين الطبي

 والتكافي

القطاع  مدير عام

الطبي في الشرق 

 ً  -األوسط وأفريقيا

شركة أتنا 

 العالمية

  بكالوريوس في تخصص

 المحاسبة.

  الدورات الفنية  العديد من

برنامج منها:  و اإلدارية

تنفياي عن الرعاية 

برنامج اإلدارة و  الصحية

  العامة

يمتلي خبرة  ويلة في مجاك 

 التأمين خاصة الطبي.

ر ديفد  فري

 غريغوري

رئيس اإلدارة 

 المالية

المدير التنفياي 

في غريغوري 

 لالستشارات

  البكالوريس في

 تخصص المالية

  العديد من الدورات

 منها: المتخصصة

برنامج اإلدارة التنفياية 

زميي معهد و    المتقدمة

التأمين القانوني 

 للمحاسبين اإلداريين.

اإلدارة خبرة كبيرة في 

، والتأمين وإدارة المالية

 االستراتيجية.

 

عبدهللا *

عبدالع ي  

 العرفج
من فاستقاك 

التعاونية بتاريخ 

 م(2020 2 20

 

نائب الرئيس 

التنفياي األوك 

 للعمليات

نائب الرئيس 

التنفياي للتأمين 

الطبي والتكافي 

بشركة التعاونية 

 للتأمين.

  بكالوريوس في األساليب

 الكمية

  العديد من الشهادات

والدورات التدريبية 

 المهنية المتخصصة.

  حضر الكثير من

المؤتمرات العلمية التي 

نظمتها مؤسسات محلية 

 ودولية وإاليمية.

شغي عدداً من المناصب 

في شركة التعاونية  اإلدارية

للتأمين خاصة في اطاع 

 .التأمين الطبي والتكافي

ويشغي حالياً رئاسة عدد من 

اللجان في التعاونية باإلضافة 

دارة إلى عضوية مجلس إ

شركة وصيي لنقي 

 المعلومات. 

 
 

 عضواً في الشركة إدارة مجلس عضو يكون التي خارجها أو المملكة داخل الشركات أسماء -10

 :مديريها من أو والسابقة الحالية إدارتها مجالس

 اسم العضو

 الشركات أسماء

 يكون التي

 مجلس عضو

 عضواً  اإلدارة

 مجالس في

 الحالية( إداراتها )

 مديريها من أو

 داخل

 /المملكة

 خارج

 المملكة

الكيان 

 القانوني

 مساهمة)

مدرجة/ 

 مساهمة

 غير مدرجة/

 ذات مسؤولية

 (محدودة/....

 الشركات أسماء

 يكون التي

 مجلس عضو

 عضواً  اإلدارة

 مجالس في

 السابقة( إداراتها )

 مديريها من أو

 داخل

 /المملكة

 خارج

 المملكة

 الكيان القانوني

 مساهمة)

 مساهمة مدرجة/

 غير مدرجة/

 ذات مسؤولية

 (محدودة/....

 عبدالعزيز

إبراهيم  بن

 النويصر

رئيس مجلس إدارة 

الشركة التعاونية 

 للتأمين

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

رئيس مجلس إدارة 

الشركة السعودية 

 للتطوير السياحي.
-م2009ف

 م(2011

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

عضو مجلس إدارة  

بيك  شركة

 االستشارات الو ني

داخي 

 المملكة

شركة ذات 

مسؤولية 

 محدودة
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عضو مجلس إدارة 

شركة الحميد والنمر 

 لالستشارات

داخي 

 المملكة
    شركة مهنية

عضو مجلس إدارة 

شركة الترفية للتطوير 

 واالستثمار

داخي 

 المملكة

مساهمة غير 

 مدرجة
   

عضو مجلس إدارة 

شركة تحكم 

 االستثمارية

داخي 

 المملكة

مساهمة غير 

 مدرجة
   

عضو مجلس إدارة 

شركة مهارة للموارد 

 البشرية

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

   

 إدارةعضو مجلس 

الشركة السعودية 

 للخطو  الحديدية 

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

   

عبدالعزيز 

بن 

عبدالرحمن 

 الخميس

عضو مجلس إدارة 

شركة التعاونية 

 للتأمين

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

عضو مجلس إدارة 

الشركة الو نية 

للبتروكماويات 

 فبتروكيم(
-م2008ف

 م(2016

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

عضو ونائب رئيس 

مجلس إدارة البني 

 السعودي لالستثمار

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

عضو مجلس إدارة 

الصحراء شركة 

العالمية 

للبتروكماويات 

 فسبكيم(
 م(2016-م2010ف

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

عضو مجلس إدارة 

الشركة المتحدة 

 للتأمين فالبحرين(

 

خارج 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

بحرينية 

 مقفلة

عضو مجلس إدارة 

الشركة السعودية 

للبوليمرات 
 –م 2010ف

 م(2016

داخي 

 المملكة

شركة ذات 

 محدودةمسؤولية 

عضو مجلس إدارة   

نائب رئيس مجلس 

سمنك أة كاإلدارة لشر

 تبوك

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

   

بن وليد 

عبدالرحمن 

 العيسى

عضو مجلس إدارة 

شركة التعاونية 

 للتأمين

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

عضو مجلس إدارة 

 بني الرياض
 م(2016-م2010ف

داخي 

 المملكة
 مساهمةشركة 

عضو مجلس إدارة 

الشركة المتحدة 

 للتأمين فالبحرين( 

 

خارج 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

بحرينية 

 مقفلة
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عضو مجلس إدارة 

 شركة جبي عمر

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

   

إيهاب بن 

 محمد الدباغ

عضو مجلس إدارة 

شركة التعاونية 

 للتأمين

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

عضو مجلس إدارة 

الشركة السعودية 

للخدمات المالية 

م 2008المساندة ف

 م(2014 –

داخي 

 المملكة

مساهمة غير 

 مدرجة

حمود بن 

عبدهللا 

 التويجري

عضو مجلس إدارة 

شركة التعاونية 

 للتأمين

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

عضو مجلس إدارة 

 الو ني البرنامج

 للتجمعات

 2018الصناعية 

داخي 

 المملكة
 جهة حكومية

عضو مجلس إدارة 

شركة اتحاد 

  موبايلي -االتصاالت 

 

داخي 

 المملكة

شركة 

 مساهمة

رئيس مجلس إدارة 

شركة الجبيي 

للبتروكيماويات 
 م( 2012 –م2008ف

داخي 

 المملكة

ذات شركة 

 مسؤولية محدودة

   

رئيس مجلس إدارة 

شركة ينبع 

السعودية 

للبتروكيماويات 
 م( 2012–م2008ف

داخي 

 المملكة

ذات شركة 

 مسؤولية محدودة

   

عضو مجلس إدارة 

شركة اسمنك تبوك 
 –م2014ف

 م(2016

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

   

عضو مجلس إدارة 

مصرف اإلنماء 
 م(2016–م2013ف

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

   

عضو مجلس إدارة 

شركة سابي كابيتاك 
 م(2012–م2009ف

 خارج

 المملكة

ذات شركة 

 مسؤولية محدودة

    

عضو مجلس إدارة 

ألمونيوم شركة 

 البحرين فألبا(
 م(2012–م2008ف

 خارج

 المملكة
 مساهمةشركة 

غسان بن 

عبدالكريم 

 المالكي

عضو مجلس إدارة 

شركة التعاونية 

 للتأمين

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

   اليوجد

جاسر بن 

عبدهللا 

 الجاسر

عضو مجلس إدارة 

شركة التعاونية 

 للتأمين

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

عضو مجلس إدارة 

شركة تطوير 

الصناعات 

 السعودية
 (2017-2013ف

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة
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عضو مجلس إدارة 

الشركة المتحدة 

 للتأمين فالبحرين(

خارج 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 بحرينية

   

عبدالرحمن 

بن محمد 

 العودان

إدارة  عضو مجلس

شركة التعاونية 

 للتأمين

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة 
   اليوجد

عضو لجنة المراجعة 

من خارج المجلس  –

 البني األهلي التجاري 

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

عضو لجنة المراجعة 

من خارج المجلس  –

شركة السوق المالية 

 فتداوك(

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مقفلة

   

خالد بن 

عبدالعزيز 

 الغنيم

عضو مجلس إدارة 

شركة التعاونية 

 للتأمين

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

عضو مجلس إدارة 

شركة الميات 

 –م 2008فالو نية 

 م(2016

داخي 

 المملكة

شركة مساهمة 

 مقفلة 

عضو مجلس إدارة 

 شركة يونيفوني

داخي 

 المملكة

شركة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

عضو مجلس إدارة 

اتحاد االتصاالت 
 م(2018-م2015ف

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

عضو مجلس إدارة 

شركة التجمع الصحي 

 الثاني

 

داخي 

 المملكة

 هيئة حكومية

 

عضو مجلس إدارة 

المؤسسة العامة 

لتحلية الميات المالحة 

 –م 2006ف

 م(2012

داخي 

 المملكة
 مؤسسة حكومية

عضو مجلس إدارة 

العبيكان  مجموعة

 ستثمارلال

داخي 

 المملكة

شركة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

عضو مجلس إدارة 

مدينة الملي 

عبدالع ي  للعلوم 

م 2016والتقنية ف

 م(2017 –

داخي 

 المملكة

مؤسسة علمية 

 حكومية

عضو مجلس إدارة 

بيان للمعلومات  شركة

 االئتمانية

داخي 

 المملكة

شركة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

عضو مجلس إدارة 

صندوق التنمية 

للموارد البشرية 
 م(2016–م2013ف

داخي 

 المملكة
 مؤسسة حكومية

   

عضو مجلس إدارة 

هيئة النقي العام 
 م(2018–م2015ف

داخي 

 المملكة
 هيئة حكومية

   

عضو مجلس إدارة 

 مؤسسة موهبة

 (2020-2017ف

داخي 

 المملكة

مؤسسة غير 

 ربحية

   

عضو مجلس إدارة 

شركة تكافي الخيرية 

 (2019-2013ف

داخي 

 المملكة 
 شركة غير ربحية
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عضو مجلس إدارة 

شركة تكامي القابضة 

 (2016-2013ف

داخي 

 المملكة
 شركة حكومية

   

عضو مجلس إدارة 

ثقة لخدمات األعماك 

 (2014-2012ف

داخي 

 المملكة
 شركة حكومية  

   

عضو مجلس إدارة 

الشركة السعودية 

المعلومات  لتبادك

إلكترونيًا فتبادك( 

 (2013-2009ف

داخي 

 المملكة
شركة مساهمة 

 سعودية 

   

عضو مجلس إدارة 

شركة الميات الو نية 

 (2016-2008ف

داخي 

 المملكة 
شركة مساهمة 

 سعودية

سليمان * 

  سعد الحميّد

رئيس مجلس إدارة 

الشركة المتحدة 

 للتأمين فالبحرين(

 
 

خارج 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

بحرينية 

 مقفلة.
 

عضو مجلس إدارة 

شركة محمد 

عبدالع ي  

 الراجحي القابضة. 
 م(2015-م2013ف

داخي 

 المملكة
 شركة اابضة

عضو مجلس إدارة 

مجموعة الفيصلية 

 القابضة
 

داخي 

 المملكة

مجموعة 

 اابضة

 

عضو مجلس 

اإلدارة بشركة 

التعدين العربية 

 السعودية فمعادن(.

 (2013-2008ف

 داخي

 المملكة
 شركة مساهمة

*عبد هللا 

محمد 

 الفايز

عضو مجلس إدارة 

الشركة المتحدة 

 للتأمين، فالبحرين(. 

 

خارج 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

بحرينية 

 مقفلة

عضو مجلس إدارة 

شركة االستثمارات 

-م2007الرائدة.ف

 م(2015

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

   

عضو مجلس إدارة 

الشركة الو نية 

للبتروكيماويات 

-2012فبتروكيم( ف

2019) 

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

*عبد 

العزيز عبد 

 هللا الزيد

عضو مجلس إدارة 

شركة محمد 

 عبدالع ي  الراجحي

 وأوالدت لالستثمار 

داخي 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مقفلة

إدارة  مجلس عضو

 دعم شركة

العقاري  لالستثمار

 (2017–2013ف

داخي 

 المملكة
 مساهمةشركة 

   

 مجلس إدارة عضو

البني األهلي 

 التجاري

 (2018-1999ف

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة
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 إدارة مجلس عضو

 سابي شركة
  (م2013-م2012ف

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

   

 مجلس رئيس

 مرك  - المديرين

 غرنا ة

 االستثماري
 )م2013– م2002ف

داخي 

 المملكة

شركة ذات 

 مسؤولية محدودة

   

 مجلس عضو

 الو نية بالشركة

 للسياحة
 م(1999 -1989ف

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

   

 مجلس عضو

 اإلحساء بشركة

 الطبية  للخدمات

 (1999-1996ف

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

   

مجلس  عضو

 شركة  إدارة

المالية  األهلي
 (2015  -2013ف

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

   

إدارة عضو مجلس 

شركة أسمنك 

-2016القصيم ف

2019) 

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

*رائد 

عبدهللا 

 التميمي

عضو مجلس إدارة 

شركة الغاز والتصنيع 

 األهلية

داخي 

 المملكة

شركة 

 مساهمة

عضو مجلس إدارة 

الشركة المتحدة 

 البحرين.-للتأمين
 م(2015-م2014ف

خارج 

 المملكة

شركة مساهمة 

 بحرينية مقفلة

عضو مجلس إدارة 

 مصرف الراجحي 

داخي 

 المملكة

شركة 

 مساهمة

عضو مجلس إدارة 

الشركة التعاونية 

 لالستثمار العقاري.

 (2013-2011ف

داخي 

 المملكة

شركة ذات 

 مسؤولية محدودة

عضو مجلس إدارة 

الشركة السعودية 

 للنقي الجماعي.

داخي 

 المملكة

شركة 

 مساهمة

عضو مجلس إدارة 

لخدمات شركة نجم 

-2016التأمين ف

2019.) 

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

   

عضو مجلس إدارة 

شركة وصيي لنقي 

المعلومات 

اإللكترونية 

 (.2018-2007ف

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة

   

عضو مجلس إدارة 

الشركة الو نية 

 للرعاية الطبية

داخي 

 المملكة
 شركة مساهمة 
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 (2019-2018ف

 م.2020 03 25بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ * انتهك عضويته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: عضو مجلس إدارة تنفيذي،  -11

 :عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو مجلس إدارة مستقل
فيما يلي تشكيي مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين وتصنيف األعضاء ، علما بأنه ال يشغي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

 مناصب تنفياية  في الشركة: 

 تصنيف العضوية  اسم العضو

 والجهة التي يمثلها تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل

 مستقي  عبد الع ي  بن إبراهيم النويصراألستاذ  **

 غير تنفياي عبد الع ي  بن عبد الرحمن الخميساألستاذ  

 غير تنفياي عبد الرحمن العيسىبن وليد األستاذ/ 

 مستقي إيهام بن محمد الدباغاألستاذ  

 مستقي حمود بن عبد هللا التويجرياألستاذ  

 غير تنفياي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية –غسان بن عبد الكريم المالكياألستاذ  

 غير تنفياي المؤسسة العامة للتقـاعد –جاسر بن عبد هللا الجاسر األستاذ  

 مستقي عبد الرحمن بن محمد العوداناألستاذ  

 مستقي خالد بن عبد الع ي  الغنيمالدكتور  **

 تنفيذيغير   سعد الحميّدبن سليمان معالي األستاذ/ * 

 مستقل محمد الفايزبن عبد هللا األستاذ   *

 غير تنفيذي عبد هللا الزيدبن عبد العزيز األستاذ   *

 غير تنفيذي عبدهللا التميميبن رائد األستاذ   *
 م.25/03/2020* انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 

 المركزي.** تم تصنيفه كعضو مستقل في خطاب البنك 

 

 مجلس اإلدارة مهام وصالحيات -12
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقم 

غرضها، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمي أو أعماك 

ولمجلس اإلدارة، على سبيي المثاك ال الحصر، تمثيي الشركة  -ا ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالاةبم –معينة 

في عالااتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة المحاكم الشرعية وديوان المظالم ومكاتب العمي والعماك 

الية ولجنة األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم واللجان العليا واالبتدائية لتسوية الخالفات العم
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والحقوق المدنية وأاسام الشر ة والغرف التجارية والصناعية وكافة الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجارية 

غيرهم من المقرضين. وبيوت الماك وكافة صناديم ومؤسسات التمويي الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها و

وللمجلس حم اإلارار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والتنازك والصلح وابوك األحكام ونفيها والتحكيم و لب 

تنفيا األحكام ومعارضتها واب  ما يحصي من التنفيا وإبراء ذمة مديني الشركة من الت اماتهم والدخوك في المنااصات 

قارات. كما لرئيس المجلس حم التعااد والتوايع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود وبيع  وشراء ورهن الع

والوثائم والمستندات بما في ذلي، دون حصر، عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها 

ب العدك والجهات الرسمية، وكالي اتفاايات القروض وارارات التعديي والتوايع على االتفاايات والصكوك أمام كات

والضمانات والكفاالت والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء 

يداع واإلفراغ وابوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقب  والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإل

لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديم ومؤسسات التمويي الحكومي والتوايع على كافة األوراق وسندات األمر 

 والشيكات وكافة األوراق التجارية والمستندات وكافة المعامالت المصرفية.

 

وتواريخ انعقادها وسجل حضور  2020عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل عام  -13

 كل اجتماع وأسماء الحاضرين 

 اسم العضو
 األولاالجتماع 

29/1/2020 

 الثانياالجتماع 

16/2/2020 

الثالث االجتماع 

29/3/2020 

االجتماع 

 الرابع

4/5/2020 

 الخامساالجتماع 

25/8/2020 

 ادسالساالجتماع 

16/11/2020 

 السابعاالجتماع 

15/12/2020 

عبد الع ي  

 النويصر
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

عبدالع ي  

 الخميس
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

ولــيد 

 العيسى
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

غسان 

 المالكي
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

جاسر 

 الجاسر
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

حمود 

 التويجري
 حضر حضر حضر حضر حضر ليس عضواً  ليس عضواً 

إيهام 

 الدباغ
 حضر حضر حضر حضر حضر ليس عضواً  ليس عضواً 

عبد 

الرحمن 

 العودان

 حضر حضر حضر حضر حضر ليس عضواً  ليس عضواً 

 حضر حضر حضر حضر حضر ليس عضواً  ليس عضواً  خالد الغنيم

*سليمان 

 الحميّد
 -- -- -- -- -- حضر حضر

*عبد هللا 

 الفاي 
 -- -- -- -- -- حضر حضر

عبد *

الع ي  

 ال يد

 -- -- -- -- -- حضر حضر

رائد *

 التميمي
 -- -- -- -- -- حضر حضر

 م.2020 03 25* انتهك عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 
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علماً - التنفيذيين غير وبخاصة -أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات -14

 وأدائها الشركة حيال وملحوظاتهم المساهمين بمقترحات
في حاك استالم مقترحات أو ملحوظات من المساهمين، يقوم مجلس اإلدارة بوحا ة أعضائه وبخاصة غير التنفيايين بهات 

 :المقترحات الملحوظات عن  ريم الوسائي التالية

 .اجتماعات مجلس اإلدارة -1

 التابعة للمجلس. اجتماعات اللجان -2

 .اجتماعات الجمعية العامة -3

 االجتماعات الدورية التي تعقدها الشركة مع المساهمين والمستثمرين. -4

 

 

 

 

وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها  -15

 لكل اجتماع:وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات حضور األعضاء 
 

 اللجنة التنفيذية -أ

 تصنيف األعضاء صفة العضوية في اللجنة أسماء رئيس وأعضاء اللجنة
 مستقي رئيس اللجنة   عبد الع ي  بن إبراهيم النويصر

 غير تنفياي  عضو اللجنة وليد بن عبد الرحمن العيسى

 مستقي عضو اللجنة عبد الرحمن بن محمد العودان

 ليس عضواً في مجلس اإلدارة للتعاونية عضو اللجنة  الرئيس التنفياي حسن البوقعبدالع ي  بن 

 غير تنفياي 2020 3 25رئيس اللجنة حتى  سليمان سعد الحميّد

  غير تنفياي 2020 3 25اللجنة حتى  عضو رائد عبدهللا التميمي

 وظائف اللجنة التنفيذية 

االستراتيجية والتشغيلية والمي انيات وخطط األعماك واتخاذ ما يل م  إبداء التوصية لمجلس اإلدارة حوك الخطط -1

 بشأنها.

اتخاذ القرارات حوك المسائي المخولة لها من المجلس التي تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفياي للشركة،  -2

 جنة من مجلس اإلدارة.بما في ذلي المسائي المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والمشتريات في الحدود المخولة لل

 م2020سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 

عدد وتواريخ 

 االجتماعات

عبد العزيز 

 النويصر

عبد الرحمن 

 العودان

عبدالعزيز  وليد العيسى

 البوق

سليمان *

 الحميّد

 رائد التميمي*

األوك: 

 م2020 02 13

 حضر حضر حضر حضر ليس عضواً  ليس عضواً 

 :الثاني

 م2020 05 03

 -- -- حضر حضر حضر حضر

 الثالا:

 م2020 08 20

 -- -- حضر حضر حضر حضر

 الرابع:

 م2020 10 05

 -- -- حضر حضر حضر حضر

الخامس: 

 م2020 11 15

 -- -- حضر حضر حضر حضر

   حضر حضر حضر حضر السادس:
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 م2020 12 23

 1 1 5 5 5 5 اإلجمالي

  م.2020 03 25المجلس السابقة بتاريخ * انتهك عضويته بنهاية دورة 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت -ب

 تصنيف األعضاء صفة العضوية في اللجنة أسماء رئيس وأعضاء اللجنة
 مستقي رئيس اللجنة   إيهام بن محمد الدباغ

 مستقي عضو اللجنة خالد بن عبد الع ي  الغنيم

 تنفيايغير  عضو اللجنة جاسر بن عبد هللا الجاسر

 مجلس اإلدارةاً في عضوليس  للتعاونية عضو اللجنة  الرئيس التنفياي عبدالع ي  بن حسن البوق

 غير تنفياي 2020 3 25عضو اللجنة حتى  غسان عبدالكريم المالكي

 مستقي 2020 3 25رئيس اللجنة حتى  عبدالع ي  عبدهللا ال يد    

 مستقي 2020 3 25اللجنة حتى  عضو عبدهللا محمد الفاي                  

 وظائف لجنة الترشيحات والمكافآت 

ً للمتطلبات النظامية والسياسات والمعايير  -1 التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه وفقا

 المعتمدة.

ولجانه وإعداد وصف المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة  -2

القدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد الواك الاي يل م أن يخصصه العضو ألعماك 

 المجلس و أو لجان المجلس.

 تقييم هيكي وتركيبة المجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية وااتراح الخطوات الالزمة لمعالجتها. -3

قاللية أعضاء المجلس ولجانه والتأكد من عدم وجود تضارم في المصالح بما في ذلي التأكد تقييم ومراابة است -4

 بشكي سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين.

 وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء اإلدارة العليا. -5

 تقييم أداء أعضاء المجلس ولجانه بشكي دوري. -6

 فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء اإلدارة العليا. التوصية -7

وضع سياسة وإجراءات التعااب الوظيفي للرئيس التنفياي وكبار أعضاء اإلدارة العليا ومراابة تطبيم خطط  -8

 وإجراءات التعااب الوظيفي لهم.

 مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا. -9

 والتدريب الدوري ألعضاء مجلس اإلدارة.اإلشراف على البرنامج التعريفي  -10

 التوصية للمجلس حوك المسائي المتعلقة بالترشيحات والمكافآت. -11

 م2020سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 

عدد وتواريخ 

 االجتماعات

إيهاب 

 الدباغ

خالد 

 الغنيم

جاسر 

 الجاسر

عبدالعزيز 

 البوق

عبدالعز*

 يز الزيد

 عبدهللا*

 الفايز

غسان *

 المالكي

األوك: 

 م2020 01 14

ليس 

 عضواً 

ليس 

 عضواً 

ليس  حضر

 عضواً 

 حضر حضر حضر

 الثاني:

 م2020 05 06 

 -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 الثالا:

 م2020 10 19 

 -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 الرابع:

 م2020 11 02 

 -- -- -- حضر حضر حضر حضر

الخامس: 

 م2020 11 12

 -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 1 1 1 4 5 4 4 اإلجمالي
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 م. 2020 03 25* انتهك عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 

 

  لجنة المراجعة -ج

 تصنيف األعضاء صفة العضوية في اللجنة أسماء رئيس وأعضاء اللجنة

 مستقي رئيس اللجنة               حمود عبد هللا التويجري

 ليس عضواً في مجلس اإلدارة عضو اللجنة  إحسان أمان هللا مخدوم                         

 ليس عضواً في مجلس اإلدارة عضو اللجنة  خالد سالم الرويس

 ليس عضواً في مجلس اإلدارة عضو اللجنة   خالد سليمان السليمان

 ليس عضواً في مجلس اإلدارة 2020 3 25رئيس اللجنة حتى  تركي بن عبدالمحسن اللحيد                         

 ليس عضواً في مجلس اإلدارة 2020 3 25عضو اللجنة حتى  محمد فرحان النادر                         

 مستقي 2020 3 25عضو اللجنة حتى  عبدالع ي  إبراهيم النويصر                  

 ليس عضواً في مجلس اإلدارة 2020 3 25عضو اللجنة حتى  أيمن بن مقحم المقحم                        

 وظائف لجنة المراجعة

التوصية للمجلس بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المراجعين الخارجيين، ويشمي هاا ضمان تمتع المراجعين  -1

 لمراجعة أعماك الشركة.الخارجيين المرشحين بالخبرة الالزمة 

 كتابة. البني المرك ي السعوديتعيين وع ك رئيس إدارة االلت ام بعد الحصوك على عدم ممانعة   -2

البني المرك ي التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وع ك رئيس إدارة المراجعة الداخلية بعد الحصوك على عدم ممانعة -3

 كتابة. السعودي

 المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء المجلس واإلدارة العليا.التأكد من استقالك  -4

التأكد من استقالك إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي في أداء مهامهم، والتحقم من عدم وجود أي ايد على  -5

 أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلبًا على أعمالهم.

لت ام أو مسؤوك االلت ام في أداء مهامهم، والتحقم من عدم وجود أي ايد على أعمالهم التأكد من استقاللية إدارة اال  -6

 أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلبًا على أعمالهم.

 منااشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية األولية مع المراجعين الخارجيين واإلدارة العليا للشركة ابي إصدارها. -7

 قوائم المالية السنوية والربع سنوية األولية والتوصية لمجلس اإلدارة  بشأنها.دراسة ومراجعة ال  -8

 دراسة خطة المراجعة للمراجعين الداخليين والخارجيين. -9

 دراسة خطة االلت ام وإارارها ومتابعة تنفياها.  -10

 دراسة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي اد تجرى عليها.  -11

إعداد تقرير عن رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الراابة الداخلية في الشركة وعما اامك به من أعماك أخرى تدخي  -12

 ( أيام من موعد انعقاد الجمعية العامة. 10في نطاق اختصاصها، ويعرض هاا التقرير في مرك  الشركة الرئيسي ابي ف

 جيين.التنسيم بين المراجعين الداخليين والخار  -13

 دراسة  تقارير المراجعين الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. -14

 مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. -15

 مراجعة تقارير إدارة االلت ام ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. -16

 تقارير إدارة الراابة النظامية أو المرااب النظامي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.دراسة  -17

تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعماك المراجعين الخارجيين، وإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع  -18

 الداخلي، وإدارة االلت ام أو مسؤوك االلت ام.

والجهات اإلشرافية والراابية ذات العالاة بشأن أي مخالفات نظامية أو  لمرك ي السعوديالبني ادراسة مالحظات  -19

   لب إجراءات تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.

 دراسة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الراابة الداخلية. -20

 والعمليات مع األ راف ذوي العالاة.دراسة العمليات فيما بين كيانات المجموعة  -21

 دراسة تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات بشأنها للمجلس. -22

ضمان الت ام الشركة بتطبيم مقترحات وتوصيات الخبير االكتواري عندما تكون إل امية بموجب اللوائح والتعليمات  -23

 والراابية ذات العالاة.والجهات اإلشرافية  البني المرك ي السعوديالصادرة عن 
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والجهات اإلشرافية والراابية ذات العالاة ورفع التوصيات  البني المرك ي السعوديمتابعة التقارير الصادرة عن  -24

 بشأنها للمجلس.

تحديد الراتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت األخرى إلدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما  -25

 يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من ابي المجلس.

تحديد الراتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت األخرى إلدارة االلت ام أو مسؤوك االلت ام بما يتماشى مع  -26

 اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من ابي المجلس.

اعد السلوك المهني بعد اعتمادها من ابي المجلس لضمان القيام بأنشطة التأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقو -27

 الشركة بطريقة عادلة وأخالاية.

متابعة الدعاوى القضائية الهامة المرفوعة من الشركة أو المرفوعة ضدها مع مدير إدارة االلت ام أو مسؤوك  -28

 االلت ام، ورفع تقارير دورية بشأنها للمجلس.

دام األمثي لتقنية المعلومات وتوفر الضوابط الالزمة للحصوك على معلومات وبيانات دايقة يعتمد ضمان االستخ -29

 عليها.
 

 2020سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة عام 
عدددددددد وتددددددواريددددددخ 

  االجتماعات

حدددددددمدددددددود 

 التويجري

إحسدددددان 

 أمان هللا

خدددددددالدددددددد 

 الرويس

خدددددددددددالدددددددددددد 

 السلمان

عددبدددددالددعددزيددز *

 النويصر

 

 تركي اللحيد *

 

 محمد النادر*

 

 المقحمأيمن *

 

 :األوك

26-01-2020 

لتتتتتتيتتتتتتس 

 عضواً 

لتتتتيتتتتس 

 عضواً 

لتتتتتيتتتتتس 

 عضواً 

لتتتتتتتتيتتتتتتتتس 

 عضواً 

 حضر حضر حضر حضر

 الثاني

03-02-2020 

لتتتتتتيتتتتتتس 

 عضواً 

لتتتتيتتتتس 

 عضواً 

لتتتتتيتتتتتس 

 عضواً 

لتتتتتتتتيتتتتتتتتس 

 عضواً 

 تغيب حضر حضر حضر

 الثالا

17-02-2020 

لتتتتتتيتتتتتتس 

 عضواً 

لتتتتيتتتتس 

 عضواً 

لتتتتتيتتتتتس 

 عضواً 

لتتتتتتتتيتتتتتتتتس 

 عضواً 

 حضر حضر حضر حضر

 الرابع

03-03-2020 

لتتتتتتيتتتتتتس 

 عضواً 

لتتتتيتتتتس 

 عضواً 

لتتتتتيتتتتتس 

 عضواً 

لتتتتتتتتيتتتتتتتتس 

 عضواً 

 حضر حضر حضر حضر

 الخامس

05-05-2020 

 -- -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 السادس

21-05-2020 

 -- -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 السابع

23-06-2020 

 -- -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 الثامن

12-08-2020 

 -- -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 التاسع

16-09-2020 

 -- -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 العاشر

29-10-2020 

 -- -- -- -- حضر حضر حضر حضر

التتحتتتادي عشتتتتتتتتر 

29-11-2020 

 -- -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 الثاني عشر

15-12-2020 

 -- -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 3 4 4 4 8 8 8 8 المجموع

 م. 2020 03 25السابقة بتاريخ  اللجنة* انتهك عضويته بنهاية دورة 

 

 لجنة االستثمار -د

 تصنيف األعضاء صفة العضوية في اللجنة أسماء رئيس وأعضاء اللجنة
 غير تنفياي رئيس اللجنة   عبد الع ي  بن عبد الرحمن الخميس

 مستقي عضو اللجنة حمود بن عبد هللا التويجري
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 غير تنفياي اللجنةعضو  غسان بن عبد الكريم المالكي

 مستقي عضو اللجنة إيهام بن محمد الدباغ

 مستقي  2020 3 25عضو اللجنة حتى  عبدالع ي  عبدهللا ال يد 

 عبدالع ي  حسن البوق

 

 الرئيس التنفياي للتعاونية

 2020 3 25عضو اللجنة حتى 

 ليس عضواً في مجلس اإلدارة

 بالتعاونيةرئيس اإلدارة المالية   فري ر جروجري

 2020 3 25عضو اللجنة حتى 

 ليس عضواً في مجلس اإلدارة

 وظائف لجنة االستثمار 

 مراجعة واعتماد استراتيجية وسياسات االستثمار المقدمة من اإلدارة التنفياية. -1

 اإلشراف على تنفيا استراتيجية وسياسات االستثمار والتأكد من التقيد بها. -2

عروض االستثمار التي تتطلب اعتماد اللجنة، واتخاذ القرارات المتعلقة باستثمارات الشركة في مراجعة وتقييم  -3

 حدود الصالحيات الممنوحة من مجلس اإلدارة.

 تعيين مدراء االستثمار خارج المملكة وتقييم خدماتهم وإنهاء مهامهم وتحديد أتعابهم. -4

 .البني المرك ي السعوديوافم مع الئحة وضع حدود االستثمار داخي وخارج المملكة بالت -5

 اإلشراف على التقيد بحدود االستثمار في كي أداة استثمارية. -6

 مراجعة وتقييم استثمارات الشركة القائمة من خالك التقارير الدورية عنها. -7

 إ الع المجلس على ما تقوم به من أعماك أو تتوصي إليه من نتائج أو تتخات من ارارات. -8

 م2020ل حضور اجتماعات لجنة االستثمار لعام سج
عدد وتواريخ 

 االجتماعات

عبد العزيز 

 الخميس

حمود 

 التويجري

غسان 

 المالكي

إيهاب 

 الدباغ

عبدالعزيز *

 الزيد

عبدالعزيز *

 البوق

فريزر *

 جروجري

األوك: 

 م2020 02 12

ليس  حضر

 عضواً 

ليس 

 عضواً 

ليس 

 عضواً 

 لم يحضر حضر حضر

 الثاني:

 م2020 04 23

 -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 الثالا:

 م2020 08 26

 -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 الرابع:

 م2020 10 13

 -- -- -- حضر حضر حضر حضر

الخامس: 

 م2020 11 11

 -- -- -- حضر حضر حضر حضر

 0 1 1 4 4 4 5 اإلجمالي
 م 2020 03 25 انتهك عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ *

 

 المخاطرإدارة  لجنة -هـ

 تصنيف األعضاء صفة العضوية في اللجنة أسماء رئيس وأعضاء اللجنة
 غير تنفياي رئيس اللجنة   وليد بن عبد الرحمن العيسى

 غير تنفياي عضو اللجنة جاسر بن عبد هللا الجاسر

 غير تنفياي عضو اللجنة غسان بن عبد الكريم المالكي

 مستقي عضو اللجنة الرحمن بن محمد العودانعبد 

  غير تنفياي 2020 3 25عضو اللجنة حتى  رائد عبد هللا التميمي  

 عبدالع ي  حسن البوق

 

 للتعاونية الرئيس التنفياي

 2020 3 25عضو اللجنة حتى 

 ليس عضواً في مجلس اإلدارة

 وظائف لجنة إدارة المخاطر

 تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبوك من المخا ر الخاصة بالشركة.تحديد المخا ر التي اد  -1
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 اإلشراف على أنظمة إدارة المخا ر وتقييم فعالياتها. -2

وضع استراتيجية شاملة إلدارة المخا ر بالشركة واإلشراف على تطبيقها ومراجعتها وتحديثها بشكي دوري مع  -3

 لية والخارجية ذات العالاة.األخا في االعتبار المتغيرات الداخ

 مراجعة سياسات إدارة المخا ر. -4

 مراجعة وإعادة تقييم مستوى تقبي الشركة للمخا ر ومدى تعرضها للمخا ر، وذلي بشكي دوري. -5

 المحتملة وإعطاء توصيات حوك سبي إدارتها. رفع تقارير مفصلة إلى مجلس اإلدارة حوك المخا ر -6

 اإلدارة حوك ما يتعلم بودارة المخا ر. تقديم المشورة لمجلس -7

 م2020سجل حضور اجتماعات لجنة إدارة المخاطر لعام 

 عبد الرحمن العودان غسان المالكي جاسر الجاسر وليد العيسى عدد وتواريخ االجتماعات

 حضر حضر حضر حضر  م2020 08 24األوك: 

 حضر حضر حضر حضر م2020 09 28الثاني: 

 حضر حضر حضر حضر م2020 11 17الثالا: 

 حضر حضر حضر حضر م2020 12 21الرابع: 

 4 4 4 4 اإلجمالي

 

 :تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائهالوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في  -16
المعتمدة بموجب هات السياسة أداء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان، كما تم استخدام النماذج تم اعتماد السياسة الخاصة بتقييم 

  كوسيلة للتقييم.

 

ية وفقاً لما هو منصوص عليه ذدارة التنفيإلاإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وا -17

 في المادة الثالثة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات:
 

 سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

بااتراح مكافآت أعضتتاء مجلس اإلدارة بناًء على توصتتية لجنة الترشتتيحات والمكافآت وبما يتوافم مع يقوم مجلس اإلدارة 

األنظمتتة واللوائح والتعليمتتات ذات العالاتتة ومع أي شتتتتتترو  معتمتتدة من الجمعيتتة العتتامتتة، وال تعتمتتد أي من المكتتافتتآت 

تقوم الشتتركة بالتأكد من نشتتر كي و العامة عليها.والتعويضتتات المقترحة لرئيس وأعضتتاء المجلس إال بعد موافقة الجمعية 

التفاصتتيي مكتوبة للمكافآت والتعويضتتات المقترحة لتكون متاحة لجميع المستتاهمين ابي انعقاد الجمعية العامة التي يتم فيها 

 التصويك على تلي المكافآت والتعويضات.

الجلستتتات أو م ايا عينية أو نستتتبة معينة من صتتتافي تكون مكافأة أعضتتتاء مجلس اإلدارة مبلغاً معيناً أو بدك حضتتتور عن  

في جميع األحواك؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصتتي عليه عضتتو و األرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هات الم ايا.

مجلس اإلدارة من مكافآت وم ايا مالية أو عينية مبلغ خمستتتتتتمائة ألف لاير ستتتتتتنوياً فويستتتتتتتثنى من ذلي أعضتتتتتتاء لجنة 

راجعة(، وذلي وفم الضتتتتتوابط التي تضتتتتتعها هيئة الستتتتتوق المالية. كما يحدد مجلس اإلدارة المكافأة الخاصتتتتتة لرئيس الم

المشتار  المجلس نظير أعماله ومستؤولياته التي يضتطلع بها بهات الصتفة، باإلضتافة إلى المكافأة المقررة ألعضتاء المجلس

سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة، وفي ، والتخضع المكافأة الخاصة لرئيس مجلس إليها أعالت اإلدارة للحد األعلى للمكافأة ال

ابي التوصتتتتتية بها إلى الجمعية  البني المرك ي الستتتتتعوديحاك تجاوزت الحد األعلى فيجب الحصتتتتتوك على عدم ممانعة 

 العامة للمساهمين العتمادها.

التابعة تأمين  بي له وألفراد أستترته الاين يعولهم، منح عضتتو مجلس اإلدارة و أو عضتتو اللجنة أستتوةً بموظفي الشتتركة، ي  

باستتتتثناء من يتمتع بهات المنفعة عن  ريم جهة أخرى يعمي بها أو يتعاون معها أو يقتضتتتي نظامها شتتتموله بهات التغطية، 

لية المهنية ؤوإضتتتافةً إلى الم ايا التأمينية األخرى التي تمنحها الشتتتركة لموظفيها، كما تمنح الشتتتركة تغطية تأمينية للمستتت

 ألعضاء مجلس اإلدارة و أو اللجان التابعة. 

شركة عضو مجلس اإلدارة و أو اللجان التابعة عن أي ضرائب أو رسوم حكومية مثي ضريبة القيمة المضافة  تعوض ال

ن الناشئة عن عضويته في مجلس إدارة الشركة، وال يحتسب هاا التعوي  ضمن المكافآت والتعويضات التي تندرج ضم

 الحد األعلى الوارد في الفقرة أعالت.



 

39 

 

على ستتتتتياستتتتتة المكافآت والتعويضتتتتتات  2020 05 03عادية للشتتتتتركة والمنعقدة بتاريخ الغير  واد وافقك الجمعية العامة

عليه فقد اام مجلس اإلدارة بااتراح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بناًء . والخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

وصتتتتية لجنة الترشتتتتيحات والمكافآت باإلضتتتتافة إلى المكافأة الخاصتتتتة برئيس مجلس اإلدارة ، وذلي بما يتوافم مع على ت

األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالاة ومع الشرو  والمعايير المعتمدة من الجمعية العامة، ولن تعتمد أي من المكافآت 

 بعد موافقة الجمعية العامة عليها. والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس إال

 

 سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية:

على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء  2018 4 18الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ  وافقك

اصة بأعضاء اإلدارة التنفياية للشركة باإلضافة إلى معايير اإلدارة التنفياية والتي توضح رلية تحديد واعتماد المكافآت الخ

تحديد المكافآت وربطها باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقم من تنفياها. حيا تقوم الشركة بدفع الراتب األساسي والبدالت 

للوائح الداخلية والتي يتم األخرى لإلدارة التنفياية اعتماداً على هيكي الدرجات الوظيفية ومستويات الرواتب والسياسات وا

اعتمادها من مجلس اإلدارة، وأي منافع أو م ايا إضافية يتم ااتراحها من ابي الرئيس التنفياي ومن ثم منااشتها مع لجنة 

 الترشيحات والمکافآت للتوصية بها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها واعتمادها. 

ويجوز منح أعضاء اإلدارة التنفياية عالوة سنوية وفقاً لمعايير األداء المعتمدة في الشركة وبما يتماشى مع الالئحة التنفياية 

للموارد البشرية وارارات مجلس اإلدارة وتسري تلي العالوة على الراتب األساسي ويحدد تاريخ سريانها بقرار من الرئيس 

 التنفياي. 

الموافقة على تخصيص مبلغ مالي محدد كي يتم توزيعه على أعضاء اإلدارة  -حسب تقديرت-إلدارة كما يجوز لمجلس ا

  .التنفياية كحاف  سنوي. ويخضع توزيع هاا الحاف  آللية محددة يقرها مجلس اإلدارة لضمان العدك واإلنصاف

 

 العالقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

( من 19لتعاونية للتأمين في المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ما جاء في الفقرة الواردة في المادة فتتبع شركة ا

النظام األساسي للشركة والمتوافقة مع سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفياية المعتمدة من الجمعية 

 كافآت لكي من أعضاء المجلس واإلدارة التنفياية كما تم ذكرت أعالت.العامة والتي توضح رلية تحديد واعتماد الم

 

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 فالف لاير سعودي(

      المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة  
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 أوالً: األعضاء المستقلون

عبدالع ي  

 النويصر
412.5 35 25 - - 600 1,072.5 

- 
0 0 - - - 0 - 1,072.5 0 

عبدالرحمن 

 العودان*
337.5 25 45 - - - 407.5 

- 
0 0 - - - 0 - 407.5 0 

حمود 

 التويجري*
337.5 25 20 - - - 382.5 

- 
0 0 - - - 0 - 382.5 0 

إيهام 

 الدباغ*
337.5 25 40 - - - 402.5 

- 
0 0 - - - 0 - 402.5 0 

خالد 

 الغنيم*
337.5 25 20 - - - 382.5 

- 
0 0 - - - 0 - 382.5 0 
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عبدهللا 

 الفاي **
112.5 10 5 - - - 127.5 

- 
0 0 - - - 0 - 127.5 0 

عبدالع ي  

 ال يد **
112.5 10 10 - - - 132.5 

- 
0 0 - - - 0 - 132.5 0 

رائد 

 التميمي**
112.5 10 5 - - - 127.5 

- 
0 0 - - - 0 - 127.5 0 

 3,035 600 - - 170 165 2,100 المجموع
- 

0 0 - - - 0 - 3,035 0 

 ثانياً: األعضاء غير التنفيذيين

عبدالع ي  

 الخميس
450 35 25 - - - 500 

- 
0 0 - - - 0 - 

500 
- 

وليد 

 العيسى
450 35 50 - - - 

500 - 
0 0 - - - 0 - 

500 
- 

غسان 

 المالكي
450 35 45 - - - 

500 - 
0 0 - - - 0 - 

500 
- 

جاسر 

 الجاسر
450 35 45 - - - 

500 - 
0 0 - - - 0 - 

500 
- 

سليمان 

 الحميد **
112.5 10 5 - - - 127.5 

- 
0 0 - - - 0 - 127.5 - 

 - 2,2127.5 - 0 - - - - - - 2,2127.5 - - - 170 150 1,912.5 المجموع

 ثالثاً: األعضاء التنفيذيون

 - - - - - - - - - - - - - - - - - ال يوجد

 

 - 5,162.5 - 0 - - - - - - 5,162.5 600 - - 340 315 4,012.5 المجموع

 

 

 

 كافآت كبار التنفيذيينم
 لف ريـال سعودي(أ)

من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي  5ما حصل عليه  البيان

 والمدير المالي ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات.

 7,279 رواتب وتعويضات

 3,063 بدالت ثابتة

 1,556 خطط تحفي يه – مكافآت متغيرة

 819 تعويضات ومكونات أخرى

 8,710 مكافآت سنوية مرتبطة باألداء

 21,427 المجموع
 * ً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة  الت مك الشركة باإلفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيايين بشكي إجمالي وفقا

الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ( من الئحة الحوكمة 93ف( من المادة 4الفرعية فم( من الفقرة ف

 ً لم يتم عرض  ،للمنصب ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر اد يترتب نتيجة لإلفصاح بشكي مفصي حسب المسميات وفقا

 ن من الئحة حوكمة الشركات وذلي استناداً على الفقرةي( الخاص بكبار التنفياي1التفاصيي على النحو الوارد في الملحم ف

 .من اواعد  رح األوراق المالية وااللت امات المستمرة 60فم( من المادة 
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 مكافآت أعضاء اللجان
 )ألف ريـال سعودي(

 المكافآت الثابتة* اسم العضو

 )عدا بدل حضور الجلسات(

 المجموع بدل حضور جلسات

 أعضاء اللجنة التنفيذية 

 137.5 25 112.5 عبد الع ي  إبراهيم النويصر

 180 30 150 وليد عبد الرحمن العيسى

 137.5 25 112.5 عبد الرحمن محمد العودان

 0 0 0 عبدالع ي  حسن البوق

 سليمان سعد الحميّد
فانتهك عضتتتتويته بنهاية دورة المجلس 

 (                 2020 03 25السابقة بتاريخ 

37.5 5 42.5 

 رائد عبدهللا التميمي
فانتهك عضويته بنهاية دورة المجلس 

 (                 2020 03 25السابقة بتاريخ 

37.5 5 42.5 

 540 90 450 المجموع

 أعضاء لجنة المراجعة

 24 24 0  حمود عبد هللا التويجري

 124 24 100 إحسان أمان هللا مخدوم

 124 24 100       خالد سالم الرويس

 124 24 100 خالد سليمان السليمان

 تركي عبدالمحسن اللحيد
فانتهك عضتتتتويته بنهاية دورة المجلس 

 (2020 03 25السابقة بتاريخ 
0 

12 12 

 محمد بن فرحان النادر
فانتهك عضتتتتويته بنهاية دورة المجلس 

 (2020 03 25السابقة بتاريخ 
0 

12 12 

 أيمن بن مقحم المقحم
فانتهك عضتتتتويته بنهاية دورة المجلس 

 (2020 03 25بتاريخ السابقة 
0 

9 9 

عتتتتبتتتتدالتتتتعتتتت يتتتت  إبتتتتراهتتتتيتتتتم 

فانتهك عضتتتتتويته بنهاية النويصتتتتتر

دورة التمتجتلتس الستتتتتتتتتابتقتتتة بتتتتتاريتتخ 

25 03 2020) 

0 12 12 

 441 141 300 المجموع

 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

 132.5 20 112.5               إيهام محمد الدباغ

 132.5 20 112.5   خالد عبد الع ي  الغنيم 

 175 25 150 جاسر عبدهللا الجاسر                 

 0 0 0 عبدالع ي  حسن البوق 

 غسان المالكي

عضو اللجنة حتى ف

25 3 2020) 

0 5 5 
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 عبدالع ي  عبدهللا ال يد  
فانتهك عضتتتتويته بنهاية دورة المجلس 

                 (                 2020 03 25السابقة بتاريخ 

37.5 5 42.5 

 عبدهللا محمد الفاي 
فانتهك عضتتتتويته بنهاية دورة المجلس 

             (                 2020 03 25السابقة بتاريخ 

37.5 5 42.5 

 572.5 80 487.5 المجموع

 أعضاء لجنة إدارة المخاطر

 20 20 0 وليد عبدالرحمن العيسى

 20 20 0  جاسر عبد هللا الجاسر

 170 20 150 المالكي غسان عبد الكريم

 20 20 0 عبد الرحمن محمد العودان

      رائد عبد هللا التميمي

نتهك عضتتتتتتويته بنهاية دورة ا ف

التتمتتجتتلتتس الستتتتتتتتتابتتقتتتة بتتتتتتاريتتخ 

25 03 2020) 

37.5 0 37.5 

 عبدالع ي  حسن البوق

فانتهك عضويته مع إعادة 

تشكيي اللجنة بعد نهاية دورة 

المجلس بتاريخ  

 م(2020 03 25

0 0 0 

 267.5 80 187.5 المجموع

 أعضاء لجنة االستثمار

 175 25 150 عبدالع ي  عبدالرحمن الخميس

 132.5 20 112.5       حمود عبد هللا التويجري

 20 20 0 غسان عبد الكريم المالكي

 20 20 0             إيهام محمد الدباغ

          عبدالع ي  عبدهللا ال يد

بنهاية دورة المجلس انتهك عضتتتويته ف

 (2020 03 25السابقة بتاريخ 

37.5 5 42.5 

 عبدالع ي  حسن البوق
فانتهك عضتتتتتتويته مع إعادة تشتتتتتتكيي 

اللجنة بعد نهاية دورة المجلس بتاريخ  

 م(2020 03 25

0 0 0 

 فري ر اريغوري
فانتهك عضتتتتتتويته مع إعادة تشتتتتتتكيي 

اللجنة بعد نهاية دورة المجلس بتاريخ  

 م(2020 03 25

0 0 0 

 390 90 300 المجموع
 

 ( ستتتواء لجنة أو أكثرفلمجلس اإلدارة بصتتترف مكافأة عضتتتوية اللجان ت آلجنة الترشتتتيحات والمكاف توصتتتية بناًء على *

 .في السنة للعضو الواحد لاير 150,000وادرها 
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مفروض على الشركة من الهيئة أو  أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي -18

من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل 

 عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل:

 

 

 
 *2019السنة المالية  *2020السنة المالية 

موضوع وأسبام  

 المخالفة 
سبي عالجها 

وتفادي واوعها 

 في المستقبي

إجمالي مبلغ 

 الغرامات

 المالية بالرياك

 السعودي

عدد 

 القرارات

 التنفياية

سبي عالجها 

وتفادي 

واوعها في 

 المستقبي

إجمالي مبلغ 

 الغرامات

 المالية بالرياك

 السعودي

عدد 

 القرارت

 التنفياية

اامك الشركة 

بوضع خطة 

تصحيحية لمعالجة 

وتطبيم كافة 

المتطلبات ولضمان 

عدم واوعها في 

 المستقبي 

 
 

50,000 

 
 
1 

- 0 - 

مخالفة تعليمات 

البني المرك ي 

السعودي 

اإلشرافية 

 والراابية

- 0 - - 0 - 

مخالفة تعليمات 

البني المرك ي 

الخاصة  السعودي

 بحماية العمالء

- 0 - 

اامك الشركة 

بوضع خطة 

تصحيحية 

لمعالجة 

وتطبيم كافة 

المتطلبات 

المتعلقة بنظام 

مكافحة غسي 

األمواك 

ولضمان عدم 

واوعها في 

 المستقبي 

 
 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 
 
1 

مخالفة تعليمات 

البني المرك ي 

السعودي الخاصة 

بباك العناية 

الواجبة في 

مكافحة غسي 

األمواك وتمويي 

 اإلرهام 
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إلى رأي لجنة نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة  -19

 عة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركةجالمرا
اامك إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بتنفيا خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة من ابي لجنة المراجعة، واد رفعك 

ارة على المالحظات الهامة المقدمة من ابي تقارير المالحظات الهامة لإلدارة العليا ولجنة المراجعة. كما ا لع مجلس اإلد

، ومن ثم وجه المجلس اإلدارة التنفياية بعمي خطة عمي لجنة المراجعة والمتعلقة بفاعلية إجراءات الراابة الداخلية بالشركة

 .حظاتاللتنفيا ومعالجة جميع الم

الشركة، ترى لجنة المراجعة أن نظام الراابة الداخلية علية إجراءات الراابة الداخلية باوفيما يتعلم بنتائج المراجعة السنوية لف

في الشركة بحاجة إلى تطوير بع  مكوناته وتطوير أدوات التحكم بالمخا ر المطبقة لدى التعاونية لتواكب حجم أعماك 

 ومتطلبات الشركة. 

الداخلية حيا أوضحك اإلدارة أنه واد تمك منااشة اإلدارة التنفياية للشركة بالمالحظات التي تم رفعها من ابي المراجعة 

 م.2021تم إعداد خطة تصحيحية لها وستقوم لجنة المراجعة بمتابعة تنفيا الخطة التصحيحية خالك عام 

 

 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة  -20
ً تعيين رئيستم بالشركة. واد مستقلة توجد إدارة مراجعة داخلية  وتم إسناد بع  مهام المراجعة . 2020لإلدارة خالك عام  ا

 .بناًء على تقرير تقييم المخا ر الصادر خالك العام مراجع خارجيإلى 

 

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة أو التي رفض  -21

وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة 

 المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ بها:
 .ال تنطبم

 

وأسماء أعضاء مجلس  2020بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل عام  -22

 اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

- 0 - - 0 - 

 مخالفة تعليمات

هيئة السوق 

 .المالية
العمي على اصدار 

الرخصة والتأكد من 

اكماك متطلبات 

الرخص لجميع 

 .المباني

5,000 1 - 0 - 

مخالفة عدم وجود 

رخصة بلدية 

للمبنى الرئيسي 

 2رام 

لتعااد مع شركة ا

متخصصة إلكماك 

صدار إمتطلبات 

الرخصة والتأكد من 

 ها.تجديد

3,000 1 - 0 - 

مخالفة عدم وجود 

رخصة الدفاع 

المدني لفرع 

 المغرزات

فحص ومراجعة 

جميع الفواتير للتأكد 

من صحة ايمة 

الضريبة ابي 

مشاركتها مع 

 العمالء.

10,000 1 - 0 - 

مخالفة نظام 

ضريبة القيمة 

 المضافة
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. فيما يلي سجي حضور أعضاء مجلس اإلدارة 2020خالك عام ين التعاونية للتأمين اجتماععقدت الجمعية العامة لشركة 

 :يناالجتماعين لها

 اسم 

 عضو مجلس اإلدارة

 الجمعية العامة العادية

 25/3/2020المنعقدة بتاريخ 

 العاديةغير الجمعية العامة 

 3/5/2020المنعقدة بتاريخ 

 حضر حضر األستاذ  عبدالع ي  إبراهيم النويصر

 حضر حضر األستاذ  عبدالع ي  عبدالرحمن الخميس

 حضر حضر األستاذ  وليد عبد الرحمن العيسى

 حضر حضر األستاذ  غسان عبدالكريم المالكي

 حضر حضر األستاذ  جاسر عبدهللا الجاسر

 حضر ليس عضواً في المجلس األستاذ  حمود عبدهللا التويجري

 حضر ليس عضواً في المجلس األستاذ  إيهام محمد الدباغ 

 حضر ليس عضواً في المجلس األستاذ  عبدالرحمن محمد العودان

 حضر ليس عضواً في المجلس الدكتور  خالد عبدالع ي  الغنيم

 - لم يحضر معالي األستاذ  سليمان سعد الحميّد*

 - لم يحضر األستاذ  عبد الع ي  عبد هللا ال يد *

 - حضر األستاذ  عبد هللا محمد الفاي *

 - حضر األستاذ  رائد عبدهللا التميمي*

 م.2020 03 25* انتهك عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 
 

 الرئيسة للشركة وشركاتها التابعةوصف ألنواع النشاط  -23
 الرئيسة للشركةأنواع النشاط وصف  .أ

 

 وذلي بحسب منتجاتها وخدماتها، ولديها اطاعات يتم رفع التقارير بشأنها وهي كاآلتي:تتكون الشركة من وحدات عمي 

 

  .الصحيويقوم بتغطية التأمين  :صحيالتأمين القطاع  -

 

 ويقسم ربح هاا القطاع مع شركات التأمين األخرى. ويقوم بتغطية التأمين الصحي للحجاج :قطاع العمرة الطبية -

 

  : يوفر برامج التأمين للمركباتقطاع تأمين السيارات -

 

ويشمي تغطية الممتلكات والهندسة والبحرية والطيران والطااة وكالي تأمين  :الممتلكات وضحايا الحوادث تأمين قطاع -

 الحوادث العامة. 

 

مع شركات ويقسم ربح هاا القطاع  الحوادث العامة الحجاج ويقوم بتغطية تأمين عمرة: –قطاع تأمين الحوادث العامة  -

 التأمين األخرى.

 

 إلت ام تأمين الطرف الثالا للسيارات األجنبية ويقسم ربح هاا القطاع مع شركات التأمين األخرى. :المنافذ -

 

  الحماية واإلدخار. - 

 

 أرصدة الشركة التابعة "تيجان الخليج".ويتضمن تقارير عن عمليات المساهمين للشركة  :قطاع المساهمين -

 عمليات الشركة التابعة "تيجان الخليج".  الدخي من من دخي االستثمار إلى جانبهي اإليرادات التي حققها المساهمون 

. الفائ  أو المناسبة يتم تخصيص مصاريف التشغيي والمصروفات العامة األخرى لهاا القطاع على أساس التخصيص

 .المناسبة تخصيصعلى أساس ال هايتم تخصيصعمليات التأمين  الخسارة من
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 :2020فيما يلي نتائج القطاعات التشغيلية وإسهاماتها في نتائج وحجم أعمال الشركة خالل عام 
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   2020 

 صحي التشغيلية القطاعات

 
 

-صحي  
 منافذ سيارات عمرة

 ممتلكات
 وحوادث

 
حوادث 

 -عامة
 عمرة

 حماية
 وادخار

 مجموع
 عمليات
 التأمين

 مجموع
 عمليات

 المجموع المساهمين

 (السعودية الرياالت)بآالف    

           اإليرادات

           اجمالي االقساط المكتتبة

  857,378    857,378   264   92,385  19,450   75,931   497,145  145,176  27,027  أفراد -

 متناهية منشآت -

 الصغر

 348,577   -      19,070      -      18,651    -              -      386,298  

 

 386,298  

  280,480    280,480   186  -     24,146  -     11,812      -   244,336  صغيرة منشآت -

  346,149    346,149   926  -  30,237  -     27,678      -   287,308  متوسطة منشآت -

  7,191,463    7,191,463   30,326  -  1,453,399 -  44,993      -   5,662,745 كبيرة منشآت -

 6,569,993  145,176  600,698   75,931  1,545,883  92,385  31,702  9,061,768   9,061,768  
 

 تأمين المسند، محليالإعادة 

 
- 

 
 -     

 
 -     

                      
-    

 
-72,281  

                      
-     

 
-23,488  

 

-95,769   

 

-95,769  

  1,382,577-   1,382,577-  5,326- -    1,375,919- -       -     -   1,332- تأمين المسند، دوليالإعادة 

  22,184-   22,184-   -    2,903-  11,348-  2,634-  5,299- - - اقساط فائض الخسارة
ايرادات رسوم من 

 التكافل
-  -      -     -   -   -  6,667   6,667  

 
 6,667  

  7,567,905   7,567,905  9,555   89,482  86,335   73,297   595,399  145,176  6,568,661 صافي األقساط المكتتبة
التغييرات في األقساط 

 غير المكتسبة 
-551,772  -22   16,678   8,439   988  -14   183  -525,520  

 
-525,520  

  7,042,385   7,042,385  9,738   89,468  87,323   81,736   612,077  145,154  6,016,889 المكتسبةصافي األقساط 

  116,726    -     -    115,423    -     -     -       1,303  عمولة إعادة التأمين
 

 116,726  

  6,889    6,889    -     -    1,476  -  4,051    -  1,362  إيرادات اكتتاب أخرى

  7,166,000   7,166,000  9,738   89,468  204,222   81,736   616,128  145,154 6,019,554  مجموع اإليرادات

تكاليف ومصاريف 
  االكتتاب

 

   

  

   
إجمالي المطالبات 

المدفوعة والمصاريف 
 المتعلقة بها

      
5,452,457  

         
54,824  

       
311,972  

       
18,489  

      
1,063,816  

         
2,432  

       
30,450  

      
6,934,440  

 

      
6,934,440  

حصة معيدي التأمين من 
 المطالبات المدفوعة

-55,939 
- -4,352 - -1,038,634 - -28,456 -1,127,381  -1,127,381 

صافي المطالبات 
 المدفوعة

5,396,518 54,824 307,620 18,489 25,182 2,432 1,994 5,807,059 
 

5,807,059 

التغيرات في المطالبات 
 تحت التسوية، صافي

         
31,068- - 

        
5,157- 

 

4,270 

 

1,120 

 

- 
 

472 
      

30,363-  

       
30,363- 

 احتياطيالتغيرات في 
المطالبات المتكبدة 

مبلغ عنها، الوغير 
 صافي

        
299,209- 

 

277 
        

5,345- 
        

6,569- 
          

27,950- 
 

31 
 

471 
       

338,294- 
 

       
338,294- 

التغيرات في احتياطيات 
 عجز اقساط التأمين

34,707 - - - 14,898 -        34- 49,571 
 

49,571 

صافي المطالبات ومزايا 
 أخرى متكبدة

5,100,948 55,101 297,118 16,190 13,250 2,463 2,903 5,487,973 
 

5,487,973 

التغيرات في احتياطي 
 أنشطة التكافل

   -     
             

-     
             

-     
                      

-     
                      

-     
                      

-     
        

1,462-  
            

1,462-   
            

1,462-  
تكاليف اكتتاب وثائق 

 التأمين
         

231,165  
         

10,887  
         

82,231  
       

26,479  
           

40,063  
         

6,928  
            

814  
         

398,567   
         

398,567  
 

 مصاريف اكتتاب أخرى
           

93,617  
         

14,172  
            

996 - 
         

4,430  
             

6,101  
       

11,814  
            

815  
         

129,953   
         

129,953  
توزيعات حصة تأمين 

 المنافذ 
   -     

         
57,751  

                
-     

       
22,072  

                      
-     

       
62,712  

                      
-     

         
142,535   

         
142,535  

مجموع تكاليف 
 ومصاريف االكتتاب

      
5,425,730  

137,911 378,353 
       

69,171  
           

59,414  
       

83,917  
         

3,070  
      

6,157,566   

      
6,157,566  

 صافي دخل االكتتاب 

 

593,824 

 
7,243 237,775 12,565 144,808 

 
5,551 

 
6,668 1,008,434  1,008,434 

مصاريف إدارية 
  وعمومية

 
   

         
622,165-   

        
5,997 - 

-        
628,162  

مخصص الديون 
مشكوك في ال

  تحصيلها

 

   

  
          

49,199-  
        

-     
-          

49,199  

 استثمارات، صافيدخل 
 

 
   

           
157,487  

       
51,305  

         
208,792  

 حصة من ربح
 استثمارات في 

 
   

                
108-   

       
15,152  

           
15,044  
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 التابعةالرئيسة للشركات أنواع النشاط وصف  .ب

 ال ينطبم حسب تعريف هيئة السوق المالية للشركات التابعة.
 

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر  -24

 تمويلية أم مخاطر السوق(، وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

 التي تتعرض لها الشركة الحالية المخاطر  24-1

 مخاطر التأمينأ (  
المخا رة بموجب عقد التأمين هي المخا رة بحدوث حدث مؤمن بما في ذلي عدم التأكد من مقدار وتوايك أي مطالبة 

ناتجة. تتمثي المخا ر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هات العقود في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات الفوائد 

التأمين. يتأثر هاا بتكرار المطالبات وشدة المطالبات والفوائد الفعلية المدفوعة والتي  تتجاوز القيمة الدفترية اللت امات

 ت يد عن المقدرة األصلية والتطور الالحم للمطالبات  ويلة األجي.

يتم تحسين تباين المخا ر من خالك تنويع مخا ر الخسارة إلى محفظة كبيرة من عقود التأمين حيا أن محفظة أكثر 

كون أاي عرضة للتأثر في جميع المجاالت بالتغير في أي مجموعة فرعية من المحفظة، وكالي النتائج غير تنوًعا ت

المتواعة. كما يتم تحسين تباين المخا ر من خالك االختيار الدايم وتطبيم استراتيجية التأمين والمبادئ التوجيهية 

 وكالي استخدام ترتيبات إعادة التأمين.

ن أعماك إعادة التأمين التي تم التنازك عنها وفقًا للمعاهدة واألساس االختياري مع اختالف حدود يتم وضع ج ء كبير م

االستبقاء حسب خطو  اإلنتاج. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة تتوافم مع االفتراضات 

 اائمة المرك  المالي كموجودات إعادة تأمين. المستخدمة للتحقم من فوائد السياسة األساسية ويتم عرضها في

على الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إلعادة التأمين، إال أنها ال تعفى من الت اماتها المباشرة تجات حاملي وثائم 

ستطيع فيه التأمين الخاصة بها ، وبالتالي يوجد خطر ائتماني فيما يتعلم بالتنازك عن إعادة التأمين، إلى الحد الاي ال ي

 أي معيد تأمين الوفاء بالت اماته المفترضة بموجب ترتيبات إعادة التأمين هات.

 

 مخاطر إعادة التأمين ب(

من أجي تقليي المخا ر المالية الناتجة عن المطالبات الكبيرة، تقوم الشركة في سياق األعماك االعتيادية بالدخوك في 

مين. ولتقليي تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار معيدي التأمين، تقوم اتفااات مع أ راف أخرى ألغراض إعادة التأ

الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين الخاصة بها وترااب تركي  مخا ر االئتمان الناتجة عن منا م 

يير واإلرشادات جغرافية أو أنشطة أو خصائص ااتصادية لمعيدي التأمين. يتم اختيار معيدي التأمين باستخدام المعا

 التالية التي وضعها مجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة التأمين. يمكن تلخيص المعايير على النحو التالي:

  الحد األدنى للتصنيف االئتماني من ابي وكاالت التصنيف العالمية المعترف بها فمثي(  أس أند بي ال تقي عن

 بي بي بي أو ما يعادلها.

  تأمين معينة.سمعة شركات إعادة 

 .عالاة العمي الحالية أو الماضية مع معيد التأمين 

عالوة على ذلي، تتم مراجعة القوة المالية والخبرة اإلدارية والفنية باإلضافة إلى األداء التاريخي لشركات إعادة التأمين، 

لمجلس إدارة الشركة ولجنة  حيثما ينطبم ذلي، بشكي كامي من ابي الشركة والموافقة على المتطلبات المحددة مسبقًا

استثمارات محتسبة 
بطريقة حقوق الملكية 

 ، صافي
انخفاض قيمة 

االستثمارات المتاحة 
  للبيع

 

   

  
           

2,637 - 
        

2,175 - 
           

4,812 - 

 إيرادات أخرى
 

 
   

             
14,292  

            
680  

           
14,972  

للسنة قبل دخل ال صافي
  الزكاة

 
   

           
506,104  

       
58,965  

         
565,069  
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إعادة التأمين ابي الموافقة عليها لتبادك أعماك إعادة التأمين. إن عقود إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من 

الت اماتها تجات حاملي وثائم التأمين، ونتيجة لالي تظي الشركة مسؤولة عن ج ء من المطالبات ايد التسوية المعاد 

 د الاي يفشي فيه معيد التأمين في الوفاء بالت اماته بموجب اتفاايات إعادة التأمين.تأمينها إلى الح

 

 الماليةمخاطر السوق  ج(
تتمثي مخا ر السوق في احتماك تابام ايمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار عموالت السوق أو سعر السوق 

لألوراق المالية أو األداة، والتغير في الشعور السائد في السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على األوراق 

 المالية والسيولة في السوق. 

كة من الحفاظ على التعرض العام لمخا ر السوق عند مستويات حارة ومتسقة مع رأس الماك يتأكد مجلس إدارة الشر

المتاح. بينما يعطي مجلس اإلدارة توجيهاً إستراتيجياً وأهدافاً، فون مهمة إدارة المخا ر المتعلقة بمخا ر السوق هي 

توضح تأثيرات التغيرات المحتملة المختلفة مسؤولية فريم لجنة االستثمار بشكي رئيسي. يقوم الفريم بوعداد تنبؤات 

في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخا ر. يتم تخفيف هاا الخطر من خالك االختيار الصحيح لألوراق المالية. 

تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وتقوم بمراابة منتظمة للتطورات في األسواق ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلي ، تتم 

ي الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق األسهم والصكوك، بما في ذلي تحليي األداء التشغيلي والمالي مراابة العوام

 للشركات المستثمر بها.

 تشتمي مخا ر السوق على ثالثة أنواع من المخا ر: 

 هي مخا ر تقلب ايمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. :مخاطر العمالت

تستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخا ر أسعار العموالت. تتمثي  مخاطر أسعار العموالت:

مخا ر سعر العمولة على الشركة في حدوث تغييرات في أسعار العموالت مما يقلي من العائد اإلجمالي على األوراق 

ار العمولة محدودة بفعي مراابة، التغيرات في أسعار العمولة المالية التي تحمي معدك العمولة الثابك. إن مخا ر أسع

 واالستثمار في أدوات ذات معدك عمولة عائم.

هي مخا ر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات مخاطر األسعار األخرى: 

أسعار العمولة أو مخا ر العملة(، سواء كانك هات التغييرات ناتجة في أسعار السوق فبخالف تلي الناتجة عن مخا ر 

عن عوامي األداة المالية الفردية المحددة أو مصدرها، أو العوامي التي تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة 

ابة التطورات المتداولة في السوق. تحد الشركة من  بيعة مخا ر السوق من خالك تنويع محافظها المستثمرة ومرا

 بطريقة نشطة في األسواق.

 

 مخاطر االئتمان د (
إن مخا ر االئتمان هي مخا ر عدم ادرة أحد أ راف األداة المالية على الوفاء بالت امه مما يتسبب في تكبد الطرف 

للتعرض للمخا ر اآلخر لخسارة مالية. بالنسبة لجميع فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة، فون الحد األاصى 

 االئتمان للشركة هو القيمة الدفترية كما هو مبين في اائمة المرك  المالي.

يتواجد تركي  مخا ر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامي االاتصادية أو الصناعية على مجموعات األ راف 

 %99 ر االئتمان للشركة. يتم تنفيا حوالي المقابلة التي يكون إجمالي تعرضها االئتماني كبيًرا بالنسبة لمجموع مخا

من أنشطة االكتتام الخاصة بالشركة في المملكة العربية السعودية. تتنوع محفظة أدوات الشركة المالية على نطاق 

 واسع وت برم المعامالت مع مختلف األ راف المقابلة الجديرة باالئتمان، مما يقلي من أي تركي  هام لمخا ر االئتمان. 

 ( مخاطر السيولةهـ

مخا ر السيولة هي مخا ر أن الشركة سوف تواجه صعوبة في جمع األمواك لتلبية االلت امات والتعهدات المرتبطة  

بالمطلوبات المالية. لدى الشركة نظام إدارة نقدي مناسب، حيا يتم مراابة التحصيالت النقدية اليومية والمدفوعات 

خا ر السيولة من خالك الحفاظ على استحقااات الموجودات المالية والمطلوبات بشكي منتظم. تقوم الشركة بودارة م

إلدارة مخا ر السيولة الناتجة عن المطلوبات المالية أعالت، تحتفظ  المالية واالستثمار في الموجودات المالية السائلة.

يمكن بيع هات الموجودات بسهولة للوفاء الشركة بموجودات سائلة تتكون من نقد وما يماثله وأوراق مالية استثمارية. 

 بمتطلبات السيولة.
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 :يتواع أن تتم تسوية الموجودات التي تستحم في أاي من سنة كما يلي

تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات في الصناديم االستثمارية والصكوك ويتم االحتفاظ بها ألغراض إدارة  •

 شهراً من تاريخ اائمة المرك  المالي. 12ا خالك النقد ويتواع استحقااها   تسويته

 من المتواع أن تتحقم إيرادات االستثمار المستحقة في غضون شهر إلى ثالثة أشهر من تاريخ اائمة المرك  المالي. •

اني ودائع المضاربة   المرابحة المصنفة على أنها "النقد وما يعادله" هي ودائع لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتم •

عاٍك وتاريخ استحقااها أاي من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع. من المتواع استحقاق ودائع المضاربة   المرابحة األخرى 

 في غضون ستة أشهر من تاريخ اإليداع.

 النقد واألرصدة البنكية متاحة عند الطلب. •

بقطاع الممتلكات والحوادث ويتم تحقيقها بشكي إن حصة معيدي التأمين من المطالبات ايد التسوية تتعلم بشكي رئيسي  •

 شهر على أساس تسوية األرصدة مع معيدي التأمين. 6إلى  3عام في غضون 

 من المتواع تسوية المطلوبات ذات استحقاق يقي عن سنة واحدة على النحو التالي:

 و  اتفاايات إعادة التأمين.تتم تسوية أرصدة معيدي التأمين المستحقة الدفع على أساس ربع سنوي وفقًا لشر •

من المتواع أن تتم تسوية معظم إجمالي المطالبات ايد التسوية في غضون شهرين وفقًا للجداوك ال منية النظامية للدفع.  •

يتم تسوية وثائم الممتلكات والحوادث بسبب الطبيعة المتأصلة في غضون شهر واحد من تاريخ استالم تقرير المسؤوك 

 عن الخسائر.

من المتواع تسوية المطالبات المستحقة الدفع والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى خالك فترة ثالثة أشهر من  •

 تاريخ انتهاء الفترة.

يجب تسوية توزيع الفائ  الدائن في غضون ستة أشهر من اجتماع الجمعية العامة السنوي الاي تتم فيه الموافقة على  •

 القوائم المالية.

 

 المخاطر التشغيليةو( 
تتمثي مخا ر التشغيي في مخا ر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة واسعة من األسبام المرتبطة 

ً لدى م ودي خدمات الشركة، ومن  ً أو خارجيا بالعمليات والتقنية والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة داخليا

مخا ر السوق والسيولة مثي تلي الناشئة عن المتطلبات النظامية والتنظيمية والمعايير  عوامي خارجية غير االئتمان،

 المتعارف عليها عموًما لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ مخا ر التشغيي من جميع أنشطة الشركة.

واألضرار التي  إن هدف الشركة هو إدارة المخا ر التشغيلية من أجي تحقيم التوازن بين الحد من الخسائر المالية

تلحم بسمعتها مع تحقيم هدفها االستثماري المتمثي في تحقيم عوائد للمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير 

وتنفيا الضوابط على المخا ر التشغيلية على عاتم مجلس اإلدارة. تشمي هات المسؤولية عناصر التحكم في المجاالت 

 التالية:

 سب بين الواجبات بين مختلف المهام واألدوار والمسؤوليات؛متطلبات الفصي المنا  -

 متطلبات التسوية ورصد المعامالت؛  -

 االمتثاك للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات النظامية؛  -

 توثيم الضوابط واإلجراءات؛  -

إلجراءات لمواجهة المخا ر متطلبات التقييم الدوري للمخا ر التشغيلية التي تواجهها، وكفاية الضوابط وا  -

 المحددة؛

 المعايير األخالاية والعملية؛ و  -

 سياسات وإجراءات تخفيف المخا ر.  -
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تضمن اإلدارة العليا حصوك موظفي الشركة على التدريب والخبرة الكافية وتع ي  التواصي الفعاك فيما يتعلم بودارة 

 المخا ر التشغيلية.

 

 ي تضغط على األسعارالمنافسة في سوق التأمين والت (ز
لحفاظ على واتركي  االهتمام بخدمة العميي، الي اك التسعير واحداً من العوامي الحيوية الختراق السوق، باإلضافة إلى 

يتطلب هاا الوضع ايام الشركة بطرح منتجاتها بأسعار تنافسية، ووجود عمليات تشغيلية فعالة مع  العمالء الحاليين.

 المراابة الدايقة لمعدك الخسارة.

 

 المالءة ومتطلبات رأس المال معدل الحفاظ على (ح

 جيد للشركة.يترتب عن عدم استيفاء هات المتطلبات عقوبات نظامية، واد يؤدي إلى تخفي  التصنيف، وهو أمر غير 

 

 االقتصادية المحلية ةتراجع البيئ ط(
 يؤدي إلى التأخير في تحصيي المستحقات.

 

 الظروف االقتصادية العالمية ي(
 .على القوة المالية على محفظة استثمارات الشركة وبالتالي التأثير تؤثر

 

 قوة مقدمي الخدمة (ك
 .الطبية يهيمن عليها عدد اليي من مقدمي الخدمة فاحتكار القلة(اد تتأثر شركات التأمين إذا كانك شبكة مقدمي الخدمات 

 

 ميل محفظة أعمال الشركة نحو أعمال التأمين الطبي( ل
نتيجة تطبيم أنظمة  تماشياً مع صناعة التأمين السعودية بوجه عام، يشكي التأمين الطبي الحصة األكبر في محفظة الشركة

التأمين الصحي اإلل امي والاي نتج عنه ميي المحفظة إلى هاا النوع من التأمين. لالي فون التغير الطفيف في حصة التأمين 

 .الطبي يؤثر بشكي كبير على األداء العام للشركة

 

 مرونة العمليات واألنظمة بالشركة  (م
الطلب على التأمين والتغييرات نمو المعتمدة لتواكب  واإلجراءاتمن الضروري أن تتطور البنية التحتية واألنظمة 

 في ممارسات السوق وبالتالي يمكن تجنب أية مشاكي اد تتعرض لها األعماك. 

 

 مخاطر التأمين تراكم( ن
تقوم الشركة تراكم المخا ر في مكان أو منطقة ما، يعرض الشركة لخسائر جسيمة في حالة واوع أحداث بها. لالي 

 بمراابة تركي  مخا ر التأمين بشكي أساسي حسب فئات التأمين. 

 

 ارتفاع معدالت التسرب الوظيفي( س
باإلضافة إلى زيادة تكاليف التوظيف والتدريب، فون التسرم الوظيفي يؤثر سلباً على الكفاءة التشغيلية وبالتالي خدمة 

 العمالء.

 

 تسرب المعلومات الحيوية( ع
اد يضعف مواف الشركة، ويؤثر على سمعتها ويؤدي إلى  ألعماك الشركة أي معلومات حساسة وحيوية ن تسرمإ

فقدان األعماك. لالي وضعك الشركة السياسات واإلجراءات التي تحدد مواصفات المعلومات الحساسة واواعد التعامي 

 معها بما يضمن حمايتها وعدم تسربها.

 

 ( االحتيال والجرائم الماليةف



 

52 

 

. لالي وضعك أرباح الشركةيضغط على اد االحتياك في العمليات المالية، وعمليات المطالبات والمبيعات وغيرها، 

عمليات  فيالشركة السياسات واألنظمة التي تتضمن عدداً كبيراً من المؤشرات التي تساعد على تحديد حاالت االشتبات 

 .مواجهتهاواكتشافها و االحتياك

 

   األنظمة واللوائحمخالفة ( ص
 البني المرك يمثي هيئة السوق المالية، و عدم االلت ام باألنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات اإلشرافية والراابية

اد يؤدي إلى توايع عقوبات مالية على الشركة مما ينعكس سلباً  ،وغيرها السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني

تحديا سياساتها ولوائحها الداخلية وكالي تنفا معامالتها بما يتوافم مع األنظمة واللوائح بالتعاونية  تلت معلى سمعتها. 

 الصادرة عن تلي الجهات الراابية.

 

 

 

 التكنولوجياتقادم ( ق
ولحين توافر األنظمة المطبقة حديثًا، اد  .النظم الرامية القديمةللتحوك الرامي وتحديا  ةتتبع التعاونية استراتيجي

 .التقنيتتعرض الشركة لمخا ر التقادم 

 

 التوقعات المستقبلية للمخاطر التي تواجهها الشركة 24-2
 17رقم  للتقرير الماليتطبيق المعيار الدولي  (أ

التغيير وعليه فون سوف تحتاج التعاونية إلى تفسير وفهم وتطبيم المعيار الجديد على عقود التأمين وإعداد التقارير. 

ح المجموعة واسعة من أصحام المصلرثارت إبالغ  بويتطل، المالية واإلكتوارية اآلثارسوف يتجاوز الرئيسي المطلوم 

 الداخليين والخارجيين.

 

 كورونااستمرار جائحة  (ب
، كما أن هناك األعماكعلى الجوانب المختلفة الستراتيجية الشركة وأهداف وبالتالي يؤثر التبا ؤ االاتصادي  يدفع نحو

تمك  وادتواعات بوجود تأثيرات مباشرة على حجم مطالبات بع  أنواع التأمين مثي التأمين الطبي وتأمين المركبات 

 .اإلشارة إليه في مقدمة هاا التقرير

 

 الحفاظ على والء العمالء واالحتفاظ بهم (ج
 نظًرا لتطور تفضيالت العمالء و  أو التحوالت الديموغرافية في ااعدة عمالئنا الحالية.

 

 ( انقطاع الخدمة بسبب هجمات محتملةد
، والفيروسات والهجمات السيبرانيةهجمات الاد تتعرض األنظمة والخدمات المقدمة من خاللها للخطر واالنقطاع نتيجة 

الخبيثة. تطور الشركة باستمرار أنظمة الحماية الفعالة التي تضمن صد هات الهجمات وتحافظ على استمرار العمي 

 وتقديم الخدمة. 

 

 معايير التشغيل القياسية على ضوء التوسع في األعمالالحفاظ على ( هـ

 الحتفاظلضمان التمي  في السوق واالمعايير القياسية للتشغيي يتمثي في الحافظ على األعماك يضع تحدياً في  التوسع

 .العمالءب

 

 ( األوضاع الجيوسياسية المحيطة وأثرها على عقود التأمين واالستثماراتو
ربما تؤثر األوضاع السياسية في المنطقة الجغرافية المحيطة على عقود التأمين، والسيما تأمينات الممتلكات والحوادث 

 والخطط سياسات الاالستثمارات. ترااب التعاونية عن كثب هات األوضاع وتضع لها وكالي على ترتيبات إعادة التأمين و

 المالئمة.

 

 ( تأثير التغير في البيئة النظامية والقانونية والسلوكية على أداء الشركةو



 

53 

 

 المتكبدة لتلبية المتطلبات النظامية.اإلضافية  التكاليف مواف صعب بسبب في الشركة هاا التغير اد يضع
 

 تقييم المخاطر المحيطة بالشركة وطريقة التعامل معها 24-3
 تهدف إلى:والتي  إجراءات إدارة المخا رتقوم إدارة المخا ر في التعاونية بوضع سياسات و

 من خالك تطبيم إ ار لشهية المخا ر في الشركة ضمان تنفيا العمليات في إ ار ادرة الشركة على تحمي المخا ر . 

 .الرصد المنتظم لوضع المالءة المالية ووضع رأس الماك وفقاً لنموذج رأس الماك الخاص بوكالة التصنيف 

  تحديا اائمة المخا ر للوحدات الحيوية بشكي دوري، والمراابة المستمرة لتلي المخا ر كج ء من نظام التقييم

 الااتي للمخا ر والتحكم فيها. 

 .مراابة كفاية االحتيا يات الفنية، وممارسات االكتتام وغيرها 

 .استنبا  الضوابط المطلوبة للتخفيف من المخا ر التي تم تحديدها 

 السياسات واإلجراءات ومواءمتها مع األحكام القانونية والتنظيمية والراابية. مراجعة 

 

 إدارة المخاطر ومراقبتهاسياسة الشركة في  24-4

  ثقافة المخا ر المضمنة في عملياتها من خالك تنفيا العديد من ودورها في تع ي  االعتراف بأهمية إدارة المخا ر

 .المخا ربرامج  منهجيات تقييم إدارة 

 ر.مخصصة ومستقلة إلدارة المخا  وجود مهمة 

 علية إدارة المخا ر المؤسسية.اإنشاء لجنة إدارة المخا ر التابعة لمجلس اإلدارة لتع ي  ف 

 

 2020أنشطة إدارة المخاطر في التعاونية عام أهم  24-5

  شهية إلى لجنة إدارة المخا ر حوك حالة المخا ر المختلفة التي تواجهها الشركة وفقًا لبيانات تقبي دوريةتقديم تقارير 

 وغيرها من األدوات.وسجالت المخا ر  CRSAالمخا ر المعتمدة وأدوات إدارة المخا ر األخرى بما في ذلي 

 وفم المتطلبات النظاميةتعاونية الماك  المراجعة والتقييم الدوري مع مراابة المالءة وكفاية رأس. 

  إجراء مراجعة وتقييم ربع سنوي لمخا ر االستثمار المختلفة مع تقديم مالحظات  توصيات إدارة المخا ر إلى لجنة

 االستثمار.

 تحديا وتع ي  اإلجراءات الحالية للتقييم الااتي للمخا ر والتحكم فيها، بما في ذلي المراجعة الكاملة لقائمة المخا ر 

 لسبع كيانات أعماك.

  الحفاظ على تحديثات منتظمة لسجي المخا ر الرئيسية للشركة من خالك الحصوك على ردود الفعي من وحدات

 األعماك المختلفة ودمجها في السجي جنباً إلى جنب مع خطط العمي المتفم عليها.

   إجراء نشا(Risk Based Supervation)  لتوحيد هيكي البيانات السعودي  يالبني المرك الاي يتوافم مع توجه

 ومعايير تقييم المخا ر في التقارير المقدمة من جميع شركات التأمين.

  تع ي  ثقافة إدارة المخا ر داخي الشركة من خالك انوات مختلفة بما في ذلي رسائي التواصي الداخلي للتوعية

 .بالمخا ر وعقد ورش عمي حوك الوعي بالمخا ر على مختلف المستويات

 

خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات  -25

 2020-2016المالية الخمس األخيرة 
 سعودي(: ريـال)مليون     2020-2016نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس األخيرة  .أ

 البيان م2016 م2017 م2018 م2019 م2020

 مجموع األاسا  المكتتبة 8,055 8,407 7,641 8,376  9,062 

 ايرادات األكتتاممجموع  7,001 7,432 7,188 7,010  7,166 

 مجموع المطالبات المدفوعة 5,328 6,690 207,8 6,975  6,934 

 والمصاريفكتتام االمجموع تكاليف  6,325 8,052 7,669 6,838  6,829 

 عمليات التأمين -  ليةيالتشغ
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 فائ  العمليات التشغيلية  676 (590) (455ف 192  351 

 الفائ  العج  من عمليات التأمين 767 (368) (427ف 343  506 

صافي دخي عج  السنة من عمليات  801 (147) (213ف 402  514 

 المساهمين
 

  2020-2016للسنوات الخمس األخيرة  أصول الشركة وخصومها .ب

 

 ديسمبر 31

 2016 

 

 ديسمبر 31

 2017 

 

 ديسمبر 31

 2018 

 

 ديسمبر 31

 2019 

 

 ديسمبر 31

 2020 

 

  )بآالف الرياالت السعودية(  

      الموجودات 

  125,000  125,000 125.000 125.000 100,000 وديعة نظامية

  2,774  2,513 2.254 1.997 1,711 دخي مستحم على الوديعة النظامية

  191,851  553,206 211,378 222,907 240,987 ممتلكات ومعدات، صافي

  7,708  3,971 3.633 7.653    - موجودات غير ملموسة

  62,138  427,63 64,716 66,005 67,280 استثمار عقاري

محتسبة بطريقة حقوق  استثمارات

  85,319  101,520 95.116 95.468 107,649 الملكية

  3,018,566  2,746,748 2.905.130 5.525.209 4,533,577 استثمارات متاحة للبيع

  3,134,932  3,539,376      2.239.125 82.035    - ودائع مضاربة   مرابحة

 ً  مصاريف مدفوعة مقدما

 616,895  243,912 261.088 191.369 275,249 وموجودات أخرى

  12,723  7,714 8.775 11.293 12,972 أاسا  فائ  خسارة مؤجلة 

  134,724  120,845 130.651 170.790 218,100 وثائم مؤجلةتكاليف اكتتام 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 1,962,570  3,100,446 2.725.809 1.375.277 1,780,402 تحك التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 289,784  327,724 191.837 391.207 338,352 غ عنهامبلّ الالمتكبدة وغير 

معيدي التأمين من األاسا  حصة 

 683,698  715,959 544.839 591.125 553,813 غير المكتسبة

  3,480,553  1,495,894 1.517.987 2.257.678 2,326,988 ذمم مدينة، صافي

  2,397  6,333 - 158.093    - إيرادات استثمار مستحقة

 445,794  1,306,550 1.600.240 1.397.203 2,401,149 نقد وما يعادله 

      

 14,257,426 14,114,485 12.627.578 12.670.309 12,958,229 مجموع الموجودات 

      

      المطلوبات 

 34,283    -    - 76,651 توزيع الفائ  المستحم
             

 84,893 

 129,480 133.276 119.242 98,677 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
           

 134,990 

إيرادات مستحقة من الوديعة 

 2,513 2.254 1.997 1,711 النظامية
               

 2,774 

مطالبات ومصاريف مستحقة 

 1,174,982 1,514,723 1,293,273 1,408,912 ومطلوبات أخرى
        

 1,737,352 

 - - - - اروض اصيرة األجي

           

 401,998 

 5,006 8.690 10.576 12,902 أنشطة تكافيحتيا ي ا
               

 3,544 

 3,684,891 3.271.156 2.374.764 2,145,970 إجمالي المطالبات تحك التسوية 
        

 2,516,652 
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احتيا يات المطالبات المتكبدة وغير 

 1,925,584 1.684.183 1.700.269 1,446,728 غ عنهامبلّ ال
        

 1,549,350 

 2,830 7.272 137.248    - احتيا ي عج  األاسا 
             

 52,401 

 43,323 39.299 53.661 54,439 دخي عمولة غير مكتسبة
             

 37,538 

 3,826,119 3.820.293 4.405.244 4,390,229 إجمالي األاسا  غير المكتسبة
        

 4,319,378 

 523,820 94.720 207.922 178,959 أرصدة معيدي التأمين دائنة
           

 254,559 

 6,411 6.411 6.414 6,054 توزيعات أرباح مستحقة
               

 6,411 

 - - - - - الفائ  المتراكم من عمليات التأمين

 346,224 255,554 237.080 233.318 200,443 ال كاة

 11,614,796 10.819.357 10.543.928 10,021,675 مجموع المطلوبات
         

11,448,064 

      حقوق الملكية

  1,250,000  1,250,000 1.250.000 1.250.000 1,000,000 رأس الماك

  1,144,183  1,065,517 1.000.000 1.000.000 1,000,000 احتيا ي نظامي 

  89,536  167,472 (198.724ف (166.244ف (62,153ف ستثمارات احتيا ي القيمة العادلة لال

  (20,261) (14,540ف (12.226ف (5.879ف    - إعادة اياس الت ام المنافع المحددة

  345,904  31,240 (230.829ف 48.504 998,707 ارباح مبقاة

  2,809,362  2,499,689 1.808.221 2.126.381 2,936,554 مجموع حقوق الملكية

 14,257,426   14,114,485 12.627.578 12.670.309 12,958,229 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

      الت امات محتملة

 

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة: -26

  2020عام  التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة .أ

مليون  8,376مليون لاير مقابي  9,062% بعد أن بلغ 8.2بمعدك ادرت  2020عام إجمالي أاسا  التأمين المكتتبة  ارتفع

. وتتم أنشطة الشركة بشكي أساسي داخي المملكة العربية السعودية، واد حصلك الشركة على جميع أاسا  2019لاير عام 

 على منا م المملكة: 2020الجغرافي لألاسا  المكتتبة عام التأمين من عمالء داخي المملكة. فيما يلي التوزيع 

 المكتتبة(التأمين اإليرادات )أقساط  المنطقة الجغرافية

 )مليون لاير سعودي(

 5,510 اإلدارة اإلاليمية الوسطى و المرك  الرئيسي

 2,290 اإلدارة اإلاليمية الغربية

 1,207 اإلدارة اإلاليمية الشراية

 55 األخرى        اإلاليمية إالدارات

 9,062 إجمالي اإليرادات

 

 2020عام  التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة .ب
 ال ينطبم حسب تعريف هيئة السوق المالية للشركات التابعة.

 

إيضاح ألي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات  -27

 أعلنتها الشركة:
 فمليون لاير سعودي(                                                          
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 نسبة التغير% قيمة التغير م2019 م2020 البيان

 % GWP)  9,062   8,376  686  8إجمالي أاسا  التأمين المكتتبة ف

 NEP) 7 ,568 6 ,712   856  13%صافي أاسا  التأمين المكتسبة ف

 %2  156  7,010  7,166  كتتامااليرادات إمجموع 

إجمالي المطالبات المدفوعة والمصروفات 

 %1- 41- 6,975  6,934  المتكبدة المتعلقة بالمطالبات

 %6-  325- 5,813  5,488  صافي المطالبات المتحملة فالمتكبدة(

 والمصاريفكتتام االمجموع تكاليف 

 التشغيلية

 6,829  

6,838 

-9 0% 

فائ  عمليات التأمين مخصوماً منها عائد 

استثمارات حملة الوثائم فنتائج العمليات 

 التشغيلية(

 351  192 

 

 

159 83% 

 %3  5  150  155  صافي أرباح استثمارات حملة الوثائم

 %48  163  343  506  من عمليات التأمين الفائ 

 %47  146  309  455  حصة المساهمين من الفائ  العج 

 %37- 38- 102  64  صافي أرباح  استثمارات أمواك المساهمين

 %28  112  402  514  صافي الربح ابي ال كاة

     2.62  3.15  ربحية السهم بالرياك بعد ال كاة
 

إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين  -28

 القانونيين:
ً لـ ف" الموحدة إعداد القوائم الماليةتم  "( المعتمد في 34لمعيار المحاسبي الدولي رام امن جميع النواحي الجوهرية وفقا

 المملكة العربية السعودية.

 

اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل  -29

 محل تأسيسها:  ةالرئيس لعملياتها والدول
 ال ينطبم حسب تعريف هيئة السوق المالية للشركات التابعة.

 

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة -30
  ال ينطبم حسب تعريف هيئة السوق المالية للشركات التابعة.

 

 وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم -31
 العامة بالتوزيعات المقترحة مع األخا في االعتبار عدة عوامي أهمها:يوصي مجلس اإلدارة الجمعية 

  من المالءة المطلوبة وفقاً لقواعد ممارسة التأمين. 110المحافظة على معدك ال يقي عن % 

 المحافظة على تصنيف ائتماني ال يقي عن فA). 

  والتوسعية.المحافظة على معدك مقبوك للسيولة لمقابلة المتطلبات التشغيلية 

( من النظام األساسي للشركة، حيا يتم التوزيع بما يتوافم مع األنظمة 46( و ف45وتتحدد رلية توزيع األرباح وفقاً للمواد ف

 ، ووفقاً للقواعد التالية:البني المرك ي السعوديالصادرة عن 

ما بالتوزيع المباشر أو بتخفي  أاسا هم %( للمؤمن لهم إ10توزيع الفائ  الصافي المتحقم من عمليات التأمين بنسبة ف -

 % إلى حسابات المساهمين.90للسنة التالية، ويرحي ما نسبته 

وتتكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أمواك المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة، وحصة المساهمين 

 األرباح على المساهمين كالتالي: من الفائ  الصافي حسب ما ورد أعالت، وتتحدد اواعد توزيع

 ت جنّب ال كاة وضريبة الدخي المقررة. -1
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%( من األرباح الصافية لتكوين احتيا ي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية واف هاا التجنيب متى بلغ 20تجنب ف -2

 % من رأس الماك المدفوع.100إجمالي االحتيا ي 

د نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين احتيا يات أخرى، وذلي بالقدر للجمعية العامة العادية عند تحدي -3

 الاي يحقم مصلحة الشركة أو يكفي توزيع أرباح ثابتة ادر اإلمكان على المساهمين.

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي تحددها بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف األخرى، وتكوين  -4

تيا يات الالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر االستثمارات وااللت امات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة االح

ضرورتها بما يتفم مع أحكام نظام مراابة شركات التأمين التعاوني واألحكام الصادرة عن البني المرك ي السعودي، 

المقررة بموجب األنظمة ذات العالاة وال كاة نسبة ال تقي عن ويخصص من البااي من األرباح بعد خصم االحتيا يات 

%من رأس الماك المدفوع للتوزيع على المساهمين  بقًا لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقررت الجمعية العامة، وإذا كانك 5

مطالبة بدفعها في السنة أو النسبة المتبقية من األرباح المستحقة للمساهمين ال تكفي لدفع هات النسبة فال يجوز للمساهمين ال

 السنوات التالية، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة  من األرباح ت يد عما ااترحه مجلس اإلدارة.

ً لقرار الجمعية العامة الصادر في هاا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق  ويستحم المساهم حصته في األرباح وفقا

وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. 

األرباح أو التوصية بالي وتدفع األرباح المقرر توزيعها تأخير بأي ارارات لتوزيع وت بلغ الشركة هيئة السوق المالية دون 

على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة مع مراعاة 

م، وفي 2019إلدارة بتوزيع أرباح عن العام ، ولم يوصي مجلس امن البني المرك ي السعوديالموافقة الكتابية المسبقة 

 م فسيتم اإلعالن عنها فوراً على مواع السوق المالية "تداوك".2020حاك اام المجلس بالتوصية بتوزيع أي أرباح عن عام 

 

 

 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء  -32

( 45لتنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة )مجلس إدارة الشركة وكبار ا

  2020من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 
هيئة أو  الشركة% فأكثر تستوجب من المساهمين إبالغ 5لم تحدث تغييرات في نسب ملكية كبار المساهمين الاين يملكون 

 لي.اب الماليةالسوق 
 

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة  -33

وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير وكبار التنفيذيين 

 :2020 الحقوق خالل السنة الماليةتلك في تلك المصلحة أو 
مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات وصف ألي أ. 

 دين الشركة
 

 

 م

 

 

 اسم من تعود له المصلحة

 صافي نهاية العام بداية العام

 التغيير

 نسبة

 التغيير

 %  أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم  

 0 0 - 250 - 250 النويصرعبدالع ي  إبراهيم  1

 0 0 - 1250 - 1250 عبدالع ي  عبدالرحمن الخميس 2

 0 0 - 0 - 0 غسان عبد الكريم المالكي 3

 0 0 - 111 - 111 وليد عبدالرحمن العيسى 4

 0 0 - 1600 - 1600 حمود عبدهللا التويجري 5

 0 0 - 0 - 0 إيهام محمد الدباغ 6

 0 0 - 0 - 0 جاسر عبدهللا الجاسر 7

 0 0 - 0 - 0 عبدالرحمن محمد العودان 8

 0 0 - 1000 - 1000 خالد عبدالع ي  الغنيم 9
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 * تشمي ملكيات أفراد األسرة. 

 

 ب. وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة
 

 

 م

 

 اسم من تعود له المصلحة

صددددافي  نهاية العام بداية العام

 التغيير

نسددددددبة 

 التغيير

أدوات  عدد األسهم  

 الدين

عددددددددددددد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

  

 %0 0 0 0 0 0 عبدالع ي  حسن البوق 1

 %0 0 0 0 0 0 رانيه سامي التركي 2

 %0 0 0 0 0 0 فهد سعد المعمر 3

 %0 0 0 0 0 0 عادك عبدهللا الحمودي 4

 %0 0 0 0 0 0 الخمشيسلطان صالح  5

 %0 0 0 0 0 0 هشام فاي  علي رضوان 6

 %0 0 0 0 0 0 فري ر ديفيد غريغوري 7
 

 

ج. وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو 

 أدوات دين الشركة التابعة

 للشركات التابعة.ال ينطبم حسب تعريف هيئة السوق المالية 

 

د. وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة 

 التابعة

 ال ينطبم حسب تعريف هيئة السوق المالية للشركات التابعة.

 

ند الطلب أم غير المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد ع -34

ذلك(، وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً 

 ومبلغ أصل القرض وأسهم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي 2020سنة لقروض خالل 

شهر( من ابي بني محلي فبني أجي فستة ائتماني اصير األ ييسعودي بتسه لاير ونيمل 400اررت الشركة ااتراض مبلغ 

 لاير ونيمل 1.9الجاري  ييالفوائد المستحقة على هاا التمو فيبلغك مصارواد . 2020سبتمبر  9الرياض( ابتداء من 

 فاابلة للتمديد(. 2021فبراير  17مدة القرض في  تنتهيو .2020ديسمبر  31سعودي بنهاية 

 

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  -35

مع إيضاح أي  2020اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية 

 عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
ويي وأي أوراق مالية تعاادية أو ماكرات حم اكتتام أو حقوق تقر التعاونية للتأمين بأنه ال توجد أي أدوات دين اابلة للتح

 ، وال يوجد أي عوض حصلك عليه الشركة مقابي ذلي.2020مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالك السنة المالية 

 

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية،  -36

  2020حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة، أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام المالي أو مذكرات 
تقر شركة التعاونية للتأمين بأنه ال توجد أي حقوق تحويي أو اكتتام بموجب أدوات دين اابلة للتحويي أو أوراق مالية 

 . 2020تعاادية، أو ماكرات حم اكتتام، أو حقوق مشابهة، أصدرتها أو منحتها الشركة خالك العام المالي 
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ة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشرك -37

وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، 

 وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
أدوات دين اابلة بأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانبها ألي  2020خالك عام تقر شركة التعاونية للتأمين بأنها لم تقم 

 لالسترداد، أو أوراق مالية متبقية، سواء اشترتها الشركة، أو شركاتها التابعة.
 

 وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها 2020خالل عام عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين  -38

 أسباب الطلب تاريخ الطلب طلبات العدد 

 اجراءات الشركات 2020 1 9 1

 اجراءات الشركات 2020  3  3 2

 اجراءات الشركات 2020  3  3 3

 الجمعية العامة 2020 3 16 4

 الجمعية العامة 2020 4 9 5

 الجمعية العامة 2020 4 29 6

 الجمعية العامة 2020 5 20 7

 اجراءات الشركات 2020 9 3 8

 

 2020خالل عام  وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة -39

 ذو العالقة الطرف نوع عالقته بالشركة نوع الصفقة مدتها قيمتها

 وثائم تأمين سنة 24,744,275
  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك

 لعضو مجلس اإلدارة

 جاسر الجاسر  األستاذ 
 المؤسسة العامة للتقاعد

763,077 

 سنة

 عقد ايجار
لعضو   ال الشركتينعضوية مشتركة في ك

 مجلس اإلدارة
 الجاسراألستاذ   جاسر 

 
 األستاذ   غسان المالكي

 أبراج التعاونية

 وثائم تأمين 596,667

 وثائم تأمين سنة 26,554,344
  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك

 لعضو مجلس اإلدارة

 عبدالع ي  الخميس  األستاذ 

 البني السعودي لالستثمار

 

 سنة 1,006,504
رسوم وثائم 

 تأمين

  الشركتينال عضوية مشتركة في ك
 لعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ   عبدالع ي  الخميس

 الشركة المتحدة للتأمين
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6,290,528 
رسوم مطالبات 

 تأمينية

 
 األستاذ   وليد العيسى

 
 األستاذ  عبدالع ي  البوق

  األستاذ   جاسر الجاسر

 وثائم تأمين سنة 140,124
  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك

 لعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ   عبدالع ي  النويصر

 شركة بيك االستشارات الو ني

 وثائم تأمين سنة 432,185
  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك

 لعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ   عبدالع ي  النويصر

 شركة الترفيه لالستثمار والتطوير

165,597,682 

 
 وثائم تأمين سنة

  الشركتين العضوية مشتركة في ك
 لعضو مجلس اإلدارة

 األستاذ   عبدالع ي  النويصر
 مجموعة تحكم

 وثائم تأمين سنة 273,484
  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك

 لعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ   عبدالع ي  النويصر

 شركة صناعات العيسى

 وثائم تأمين سنة 759,028
  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك

 لعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ   عبدالع ي  النويصر

 شركة أسمنك أم القرى

 وثائم تأمين سنة 2,388,480
  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك

 لعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ   عبدالع ي  النويصر

 الشركة السعودية للخطو  الحديدية

 وثائم تأمين سنة 5,556,277.87
  الشركتينال عضوية مشتركة في ك

 لعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ   عبدالع ي  النويصر

  يران أديي

31,453,839 
 سنة

  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك وثائم تأمين
 لعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ   غسان المالكي

المؤسسة العامة للتأمينات 

 اإلجتماعية.
134,370 

عقد تقديم 

 خدمات

 تأمينوثائم  سنة 5,098,631
  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك

 لعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ   وليد العيسى

 شركة جبي عمر

3,021,106 
 سنة

  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك وثائم تأمين
 لعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ   وليد العيسى

شركة رزا فشركة تابعة 

 لإلستثمارات الرائدة(
 عقد تأجير 125,014

17,170,107.09 

 سنة
  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك وثائم تأمين

 لعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ   عبدالرحمن العودان

 شركة السوق المالية فتداوك(
1,049,722.29 

عقود تقديم 

 خدمات

 وثائم تأمين سنة 123,632.25
  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك

 لعضو مجلس اإلدارة
 الغنيم خالد  الدكتور

شركة هوز  لالتصاالت وتقنية 

 تالمعلوما

 وثائم تأمين سنة 556,955.59
  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك

 لعضو مجلس اإلدارة
 االستاذ  خالد الغنيم

 شركة م ن
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 وثائم تأمين سنة 1,562,097.16

  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك
 لعضو مجلس اإلدارة
 االستاذ  خالد الغنيم

 حلوك اإلتصاالتشركة 

742,066 

 
 سنة

  ال الشركتينعضوية مشتركة في ك وثائم تأمين
 لعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ  عبدالع ي  البوق

 وصيي

3,982,931 
عقد تقديم 

 خدمات

 
 
 
 

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون التعاونية طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة  -40

مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي ألحد أعضاء 

شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود، طبيعة هذه األعمال 

أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة 

 قديم إقرار بذلكت
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التعامالت خالك السنة 

 2020يناير  1من 

ديسمبر  31وحتى 

2020 

ايمة العقود عند بداية 

 التعامي أو عند التجديد
  بيعة المعاملة** 

اسم الشركة   

الطرف المتعامي 

 معه

 رئيس   عضو مجلس اإلدارة

 

24,744,275 
 

22,602,172.00 
 وثائم تأمين

المؤسسة العامة 

 للتقاعد
 األستاذ   جاسر الجاسر 

763,077 622,655.00 
 عقد ايجار

 أبراج التعاونية
 األستاذ   جاسر الجاسر

 األستاذ   غسان المالكي
 وثائم تأمين 581,509.77 596,667

 

 وثائم تأمين 20,314,958 26,554,344
البني السعودي 

 لالستثمار
 األستاذ   عبدالع ي  الخميس

1,006,504 
ال توجد ايمة ثابتة 

للعقد ولكن تحدد 

 حسب التعامالت 

وهي عبارة عن 

رسوم وثائم تأمين 

 ومطالبات

 رسوم وثائم تأمين

الشركة المتحدة 

 للتأمين

 األستاذ   عبدالع ي  الخميس

 األستاذ   وليد العيسى

 األستاذ  عبدالع ي  البوق

 األستاذ   جاسر الجاسر

 

 

 6,290,528  

 

رسوم مطالبات 

 تأمينية

 

 وثائم تأمين 133,958.00 140,124

شركة بيك 

االستشارات 

 الو ني

 األستاذ   عبدالع ي  النويصر

 

432,185 

 

 وثائم تأمين 1,953,619,50

شركة الترفيه 

لالستثمار 

 والتطوير

 األستاذ   عبدالع ي  النويصر

 عبدالع ي  النويصراألستاذ    مجموعة تحكم وثائم تأمين 114,258,029.00 165,597,682

 

 وثائم تأمين 247,610.00 273,484
شركة صناعات 

 العيسى
 األستاذ   عبدالع ي  النويصر

 

 وثائم تأمين 507,042.00 759,028
شركة أسمنك أم 

 القرى
 األستاذ   عبدالع ي  النويصر

 
2,388,480 

 وثائم تأمين 68,307.00
الشركة السعودية 

 للخطو  الحديدية
 عبدالع ي  النويصراألستاذ   

5,556,277.87  5,182,366.44  
 األستاذ   عبدالع ي  النويصر  يران أديي وثائم تأمين

33,140,863 28,237,037 
 األستاذ   غسان المالكي وثائم تأمين
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بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار  -41

 التنفيذيين عن أي مكافآت
مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار تقر شركة التعاونية للتأمين بأنه التوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازك بموجبه أحد أعضاء 

 التنفيايين عن أي مكافآت.

 

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح -42
 تقر شركة التعاونية للتأمين بأنه التوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازك بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

  

134,370 
ال توجد ايمة ثابتة 

للعقد ولكن تحدد 

 حسب التعامالت

   تقديم خدماتعقد 
المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 اإلجتماعية.

 األستاذ   وليد العيسى شركة جبي عمر. وثائم تأمين 7,458,321.00 5,098,631

 
5,021,106 

شركة رزا فشركة  وثائم تأمين 2,662,173.71 

تابعة لإلستثمارات 

 الرائدة(

* انتهك العالاة 

 2020في 

 

 األستاذ   وليد العيسى
 

125,014 

 

 119,061.00 

 عقد تأجير 

 

17,170,107.09 
 وثائم تأمين 12,441,046.57

شركة السوق 

 المالية فتداوك(
 األستاذ   عبدالرحمن العودان

ال توجد ايمة ثابتة  1,049,722.29

للعقد ولكن تحدد 

 حسب التعامالت

   عقود تقديم خدمات

 

 وثائم تأمين 66,925.00 123,632.25
شركة هوز  

لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

 االستاذ  خالد الغنيم* 

 

556,955.59 
 

 * االستاذ  خالد الغنيم شركة م ن وثائم تأمين 245,057.00
 

1,562,097.16 
 

 وثائم تأمين 1,295,543.00
شركة حلوك 

 اإلتصاالت
 * االستاذ  خالد الغنيم

 

742,066 
 

 وثائم تأمين 638,741.00

  األستاذ  عبدالع ي  البوق وصيي

3,982,931 
توجد ايمة ثابتة ال 

للعقد ولكن تحدد 

 حسب التعامالت

 عقد تقديم خدمات
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بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو  -43

أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان 

 أسبابها
 

 ريـاك سعودي(مليون ف

 2020   

 المسدد البيان

 /المستحق

حتى  المخصص

نهاية الفترة المالية 

 السنوية ولم يسدد

 بيان األسباب وصف موجز لها

 ال كاة
حصة التعاونية من  346 30

 ال كاة

أنظمة الهيئة العامة 

 لل كاة والدخي

 الضريبة
أنظمة الهيئة العامة  ضريبة االستقطاع 24 14

 لل كاة والدخي

 التأمينات االجتماعية

 اشتراكات التأمينات 4.1 39.8

االجتماعية لموظفي 

 الشركة

أنظمة المؤسسة 

العامة للتأمينات 

 االجتماعية

تكاليف تأشيرات 

 وجوازات
رسوم إصدار تأشيرات  0 0.73

 وخدمات الجوازات

 أنظمة وزارة الداخلية

 رسوم مكتب العمي
رسوم إصدار رخصة  0 2.5

 عمي

 أنظمة وزارة العمي

 رسوم إشراف * 

للبني المرك ي  13 44

 السعودي

نظام الراابة على 

شركات التأمين 

 التعاوني 

 رسوم إشراف * 
نظام الضمان  لمجلس الضمان الصحي 46 37

 الصحي التعاوني

 .2019* تتضمن مدفوعات الربع الرابع 

 

 حالة تقدير الزكاة:

واد أصدرت الهيئة ربو ات . 2019إلى  2014ادمك الشركة إارارت ال كاة لدى الهيئة العامة لل كاة والدخي للسنوات من 

، رفضك الهيئة العامة لل كاة 2014، وتم تقديم اعتراض عليها الحقًا. وفيما يتعلم بعام  2018إلى  2015و  2014ألعوام 

والدخي االعتراض، وتم استئنافه مرة أخرى لدى األمانة العامة للجان الضريبية وننتظر موعد جلسة االستماع. لم يتم 

. عالوة على ذلي، لم تبدأ 2018إلى  2015عد تقديم االعتراض لدى الهيئة العامة لل كاة والدخي لألعوام إحراز أي تقدم ب

. تعتقد اإلدارة أنه تم تكوين مخصصات مناسبة وكافية وأنه 2019الهيئة العامة لل كاة والدخي بعد مراجعتها وتقييمها لعام 

أعالت تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في من غير المتواع أن يكون إلنهاء الربو  الماكورة 

2020. 

  

 ضريبة القيمة المضافة:

مليون لاير  306.58بمبلغ  2019و  2018أصدرت الهيئة العامة لل كاة ربو  ضريبة القيمة المضافة للسنتين الماليتين 

جنب الغرامات، في الواك نفسه تم تقديم االعتراض على هاا سعودي. تم دفع المبلغ إلى الهيئة العامة لل كاة والدخي لت

الربط. رفضك الهيئة العامة لل كاة والدخي االعتراض، وادمك الشركة استئنافًا إلى األمانة العامة للجان الضريبية 

فعه إلى األمانة العامة "( وفقًا ألحكام القانون. تعتقد إدارة الشركة بقوة أن هناك أساًسا معقواًل للتقييم الاي تم رGSTCف"

 .للجان الضريبية سيكون في صالح الشركة
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 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة -44
يوجد لدى الشركة برنامج ادخار للموظفين يتم بموجبه ااتطاع نسبة محددة من رواتب الموظفين وتقوم الشركة باستثمارها 

موظفاً  238ستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. واد بلغ عدد المشتركين في البرنامج في أحد الصناديم اال

 .2020ولم يتم صرف أي اروض سكنية للموظفين عام لاير.  5,413,838وبقيمة  2020بنهاية عام 

 

 إقرارات: -45
  الصحيحأن سجالت الحسابات أعدّت بالشكي تقر شركة التعاونية للتأمين ب -أ
 

 :أن نظام الراابة الداخلية أعد على أسس سليمة ون فّا بفاعليةاإلارار ب -م

ترى لجنة المراجعة من خالك تقارير المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين أن نظام الراابة الداخلية الاي أعدته 

شركة بناء على مالحظات وتوصيات المراجعين، من ابي إدارة ال م2020إدارة الشركة اد تم العمي على تطويرت خالك عام 

بالمتابعة مع اإلدارة التنفياية للتأكد من استكماك جميع اإلجراءات التصحيحية  م2021وستقوم لجنة المراجعة خالك عام 

 .والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على سالمة وفاعلية نظام الراابة الداخلية ككي

 

 نه ال يوجد أي شي ياكر في ادرة الشركة على مواصلة نشا ها.للتأمين أتقر شركة التعاونية  -ج

 

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية يجب أن يوضح  -46

 تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
النواحي  عن القوائم المالية السنوية الموحدة أنها تظهر بصورة عادلة، من جميعورد في تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 

النقدية الموحدة للسنة  ، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها2020ديسمبر  31الجوهرية، المرك  المالي الموحد للشركة كما في 

السعودية والمعايير واإلصدارات  مدة في المملكة العربيةالمنتهية في ذلي التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعت

باسم المعايير الدولية للتقرير المالي  األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فالمشار إليها مجتمعة

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية(.

 

الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع  -47

 يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير
تقر شركة التعاونية للتأمين بأن مجلس إدارتها لم يصدر أية توصية بتغيير مراجع الحسابات ابي انتهاء الفترة المعين من 

 أجلها.

 

من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات ينة المحتفظ بها فصاح عن تفاصيل أسهم الخزاإل -48

 هذه األسهم

 
 تفاصيل استخدامها تاريخ االحتفاظ بها قيمتها عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 

 من عمليات التأمين الفائض/العجز -49
. وحسب متطلبات 2020مليون لاير سعودي عام  506حققك عمليات التأمين بعد إضافة دخي االستثمارات فائضاً ادرت 

مليون لاير،  50.6% من صافي الفائ  على حملة الوثائم بقيمة 10الالئحة التنفياية لنظام التأمين التعاوني، يتم توزيع 

 مليون لاير على أن تضاف إلى اائمة الدخي الشامي. 455ين بقيمة % من الفائ  لحسام المساهم90بينما يتم تحويي 

 



 

66 

 

وصددددف ألية عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضدددداء مجلس اإلدارة   -50

 من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية يكون له عالقة بالشركة.
ايد احتيا ي أو ج اء مفروض على أي من أعضتتاء مجلس اإلدارة تقر شتتركة التعاونية للتأمين بأنه ال توجد أية عقوبة أو 

 من أي جهة اضائية أو إشرافية أو تنظيمية يكون له عالاة بالشركة.

 
 

 رأس مال الشركة وملكية األسهم  -51
 125 ويتكون منمليار لاير سعودي(  1.25مليون لاير سعودي ف 1,250المدفوع الشركة المصرح به و يبلغ رأس ماك

 ملكية أسهم الشركة في بداية ونهاية العام على النحو التالي:وتتوزع . الواحد للسهم ريـاك 10بقيمة اسمية ادرها مليون سهم 

 

 الجهة
 عدد األسهم

 بداية العام

 عدد األسهم

 نهاية العام
 نسبة الملكية نسبة التغير

 %18.9 %0 23,612,500 23,612,500 المؤسسة العامة للتقاعد

المؤسسة العامة للتأمينات 

  االجتماعية
22,350,000 22,350,000 0% 17.9% 

 %63.2 %0 79,037,500 79,037,500 ملكية الجمهور

 اإلجمالي
 

125,000,000 125,000,000 00% 100% 

 

 مراجعو الحسابات الخارجيون  -52
 PwCتعيين مكتب برايس وترهاووس كوبرز   على  م2020 5 3العادية المنعقدة بتاريخ  غير وافقك الجمعية العامة

وذلي لفحص ومراجعة وتدايم القوائم المالية م، 2020لشركة لعام اكمراجعي حسابات  KPMGومكتب الفوزان وشركات   

 بناًء على توصية لجنة المراجعة.، م2021م، والربع األوك من عام 2020للربع الثاني والثالا والسنوي من العام المالي 

 .م2020خالك عام  ينالقانوني ينصدر أي توصية من مجلس اإلدارة باستبداك المحاسبولم ت

 

 الخاتمة
يعرم مجلس اإلدارة عن شكرت وتقديرت لعمالء الشـركة الكرام على ما يولونها من ثقة غالية، كما يسر المجلس أن يقدم 

 خالص شكرت وامتنانه لجميع المساهمين. 

 

 ***انتهى


