
 
 
 

 
 
 
 

 اإلدارة مجلس تقریر
 

  م2017 للسنة المالیة
 
 

 

 الممتدة المالیة السنة عن بعلساا السنوي تقریره الكرام نللسادة المساھمی یقدم أن التعاوني للتأمین بروج شركة إدارة مجلس یسر

 البسام PKF  الخارجیین الحسابات مدققي قبل من المدققة المالیة القوائم بھ مرفقاً  ، م31/12/2017 حتى م01/01/2017 بین

 الفترة عن بھا المرفقة اإلیضاحاتمع  والدار لتدقیق الحسابات عبدهللا البصري وشركاهالمحاسبون المتحالفون  والنمر

 . المذكورة

 عرض لىإ باإلضافة المالي، ومركزھا م2017 المالیة السنة خالل وعملیاتھا الشركة لنشاط عرضاً  التقریر ھذا یتضمن

المادة التسعون والمادة الثالثة والتسعون من الئحة حوكمة الشركات  إلى إستناداً  یصدرو .الشركة أعمال على المؤثرة العوامل

واإلجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذاً لنظام الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وما یتضمنھ نظام الشركات والضوابط 

 الخاصة بشركات المساھمة المدرجة.
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 الشركة عن مقدمة -1
 وتاریخ) 72/م( رقم الملكي المرسوم بموجب تأسست سعودیة عامة مساھمة شركة وھي التعاوني للتأمین بروج شركة 1-1

 الموافق( ھـ27/10/1429 وتاریخ) 313( رقم الوزراء مجلس وقرار) م29/10/2008 الموافق( ھـ28/10/1429

 قیدھا وتم الریاض، بمدینة) الضباب( جلوي بن مساعد بن عبدالعزیز األمیر شارع: الرئیس مقرھا وعنوان ،)م28/10/2008

 التأمین بمزاولة لھا ومصرح ،)م26/01/2010 الموافق( ھـ 10/02/1431 وتاریخ) 1010280606( رقم التجاري بالسجل

 وتزاول ،)م29/05/2010 الموافق( ھـ15/06/1431 وتاریخ) 28/20105/ن م ت( رقم النقد مؤسسة ترخیص بموجب

  المملكة، في الساریة األخرى والقواعد واألنظمة التنفیذیة والئحتھ التعاوني التأمین شركات مراقبة لنظام وفقاً  نشاطھا الشركة

 باإلضافة العالقة، ذات جھات من لھا المرخصة التالیة الفروع خالل من السعودیة العربیة المملكة في نشاطھا الشركة تمارسو

 :المملكة مناطق معظم في موزعةو تابعة مباشرة للشركة بیع طةنق 33دد ع الى

 

 الخبر فرع  جدة فرع  الرئیسي المركز
 الدیوان مركز  العالمي اإلقتصاد برج  كناري مركز
 الظھران شارع  العزیز عبد بن عبدهللا الملك طریق  جلوي بن مساعد بن العزیز عبد األمیر شارع

 الخبر  جدة  الریاض – السلیمانیة

 31952 الخبر 1961. ب.ص  21421 جدة 742. ب.ص  11553 الریاض 51855. ب.ص

     

     المركبات مطالبات خدمة مركز

     التجاري البجعة مجمع

     العزیز عبد بن سلطان األمیر شارع

 الریاض – السلیمانیة

 11511الریاض  40997ص.ب. 

    

 

 

 والمنتجات الرئیسیة للشركة األنشطة -2

 والمنتجات الخدمات 2-1
 قد الشركة بأن علماً . الصحي التأمین) 2( العام التأمین) 1: (التالیة ةیالرئیس التأمین أنشطة بمزاولة للشركة الترخیص تم

 :یلي كما وھي التأمینیة منتجاتھا من لعدد النقد مؤسسة من ومؤقتة نھائیة موافقات على اآلن حتى حصلت



                                                                                            التعاوني للتأمین بروج شركة

2017 للعام اإلدارة مجلس تقریر  
 

 3 

 المركبات تأمین 2-1-1

 للمركبات الشامل التأمین - أ

 "سبل مركبة" تأمین  - ب

 ")المركبات على اإللزامي للتأمین الموحدة الوثیقة" بموجب( الغیر ضد التأمین - ت

 التأمین البحري والنقل البري 2-1-2

 الممتلكات تأمینات 2-1-3

 )الصواعق أو الحریق ضد( الممتلكات تأمین - أ

 الممتلكات أخطار جمیع تأمین  - ب

 الطارئ الضرر تأمین - ت

 الھندسیة التأمینات 2-1-4

 المقاولین أخطار جمیع تأمین - أ

 التركیب أخطار جمیع تأمین  - ب

 المقاولین وآلیات معدات تأمین - ت

 اآلالت تأمین  - ث

 اإللكترونیة األجھزة تأمین - ج

 المبرد المخزون تلف تأمین - ح

 اآلالت عطل عن الناتجة األرباح خسارة تأمین - خ

 ضغط ووعاء مرجل أمینت - د

 العامة الحوادث تأمینات 2-1-5

 العامة المسؤولیة تأمین - أ

 األمانة خیانة تأمین  - ب

 النقد تأمین  - ت

 الشخصیة الحوادث تأمین - ث

 العمال عن التعویض تأمین - ج

 الصحیة المھن مزاولة أخطاء تأمین - ح

 تأمین السفر - خ

 منجات) 6تأمینات ضمانات المركبات المتنوعة (عدد  - د
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 )Group Term Life( للمجموعات الحیاة على التأمین 2-1-6

 التأمین الصحي 2-1-7

 يدتأمین الصحي الفر - أ

 مجموعاتللتأمین الصحي  - ب

  التشغیلیة القطاعات حسب الشركة إیرادات إلجمالي تحلیل  2-2

 أقساط إجمالي من التوالي على %37 و% 54 نسبتھ ما الصحي وتأمین المركبات تأمین أقساط بلغت م،2017 العام خالل

 الجدول ویبین. المكتتبة األقساط إجمالي من% 9  نسبتھ ما األخرى التأمین أقساط شكلت حین في ،(GWP) المكتتبة التأمین

 م:2017و  م2016م و 2015، م2014م، 2013 األعوام  خالل المكتتبة التأمین أقساط إجمالي التالي
 

 2013 2014 2015 2016 2017 البیــــــــان

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي إحمالي األقساط

 137,559,211 218,273,810 288,372,505 238,501,613 276,899,240 تأمین المركبات

 92,591,087 104,372,765 97,637,168 147,366,420 190,284,636 تأمین الصحي

 17,661,108 17,038,507 14,207,682 8,677,028 8,820,217 تأمین البحري

 19,796,422 24,739,457 27,439,475 16,203,134 14,268,803 تأمین الممتلكات

 11,675,977 14,876,657 19,335,762 26,817,532 21,235,855 تأمینات أخرى

 279,283,805 379,301,196 446,992,592 437,565,727 511,508,751 المجموع

 
 

 م:2017الشركة لعام في لقطاعات التشغیلیة اإلكتتاب لفیما یلي نتائج 
 

 أخرى البحري الممتلكات صحي مركبات البیــــــــان
 21,235,855 8,820,217 14,268,803 190,284,636 276,899,240 المكتتبة التأمین أقساط اجمالي

 8,439,292 2,696,592 2,190,328 182,752,324 268,030,914 مین المكتتبةصافي أقساط التأ
 7,453,977 2,643,478 2,245,305 181,506,123 268,370,562 المكتسبة التأمین أقساط صافي
 2,284,501 3,789,735 2,262,140 - 17,396,126 أخرى تأمین یراداتإ

 (3,965,047) (1,162,713) (2,376,783) (98,762,811) (171,848,022) المتكبدة المطالبات صافي
 (1,325,493) (683,233) (1,142,920) (19,255,206) (21,737,723) التأمین وثائق كتتابإ تكالیف

 (96,401) (40,407) (59,582) (13,132,498) (2,382,862) أخرى إكتتاب مصاریف
 4,351,537 4,546,860 928,160 50,355,608 89,798,081 اإلكتتاب فائض 
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 التابعة والشركات الشركة إیرادات إلجمالي جغرافي تحلیل  2-3
 فروع أیة تمتلك ال أنھاكما  م 31/12/2017في  كماالعربیة السعودیة  المملكة في تابعة شركات أو فروع أیة الشركة تمتلك ال

 التالي الجدول ویبین. لھا جغرافي تحلیل یوجد ال نھإف وبالتالي ،العربیة السعودیة المملكة أراضي خارج تابعة شركات أو

 :في المملكة العربیة السعودیة الشركة إلیرادات الجغرافي التحلیل
 

 2013 2014 2015 2016 2017 البیــــــــان

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي المكتتبة إحمالي األقساط

 88,198,254 141,618,515 217,268,589 142,468,524 162,425,176 المنطقة الغربیة

 135,816,795 156,229,300 145,009,882 178,924,910 222,866,199 المنطقة الوسطى

 7,344,685 19,171,017 34,878,479 53,460,702 63,440,225 مالیةالمنطقة الش

 29,042,528 38,129,390 33,495,341 36,860,451 27,662,277 الشرقیةالمنطقة 

 18,881,543 24,152,974 16,340,301 25,851,140 35,114,874 المنطقة الجنوبیة

 279,283,805 379,301,196 446,992,592 437,565,727 511,508,751 المجموع

 

محدودة المسؤولیة البالغ رأس مالھا  –% في شركة ضمانات الخلیج لخدمات التأمین 40لدى الشركة حصة بنسبة  2-3-1

لعدم ممارسة الشركة أي سیطرة ولیس تابعة تم إعتبار ھذا اإلستثمار كإستثمار في شركة زمیلة ویثالثة مالیین لایر سعودي، 

لایر  1,220,388الى  2017في العام قیمة ھذا اإلستثمار  إرتفعتة. وقد على السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة الزمیل

شركة ضمانات  أرباحروج من وھي تمثل حصة شركة بمقارنة مع العام السابق لایر سعودي  778,906سعودي، أي بمبلغ 

 م.31/12/2016الشركة الزمیلة (المدققة) كما في  حساباتالخلیج، طبقا ل

 

 والتوقعات المستقبلیة الھامة التطورات -3
 م2017أھم التطورات خالل العام   3-1

م 2016م بتوزیع أرباح نقدیة على مساھمي الشركة عن العام المالي 06/04/2017توصیة مجلس اإلدارة بتاریخ  •

لایر، وبالتالي نسبة  0.5ملیون سھم، أي حصة السھم الواحد  25لایر سعودي ولعدد  12,500,000وبإجمالي مبلغ 

 .%5التوزیع من القیمة اإلسمیة للسھم تبلغ 
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 والتوقعات المستقبلیة (تابع) الھامة التطورات -3
 م (تابع)2017أھم التطورات خالل العام   3-1

 بما وذلك للشركة األساسي النظام تعدیل على والموافقة م22/05/2017 بتاریخ العادیةغیر  العامة الجمعیة إنعقاد •

نقدیة (كما ذكر في البند الذي  أرباح بتوزیع اإلدارة مجلس توصیة على الجدید، والموافقة الشركات نظام مع یتفق

 وباقي البنود. م2016 المالیة السنة عن الحسابات مراجعي وتقریر المالیة والقوائم اإلدارة مجلس تقریرسبق) و

وذلك  م2016 المالي العام عن الشركة مساھمي على األرباح توزیع موعد م عن29/05/2017إعالن الشركة بتاریخ  •

 م وھو ما تم فعالً.06/06/2017بدءأ من تاریخ 

ھـ 26/11/1438 تاریخ من بدءاً  سنوات ثالث لمدة التعاوني الصحي الضمان مجلس لدى الشركة تأھیل إعادة •

 .م18/08/2017 الموافق

 تاریخ من إعتبارأً  اإلدارة مجلس لرئیس نائباً  الحسن عبدالعزیز سعود خالد/ األستاذ اإلدارة مجلس عضو تعیین •

 .م08/03/2019 بتاریخ للمجلس الحالیة الدورة نھایة وحتى م12/12/2017

 
 وقطاع التأمین التوقعات المستقبلیة ألعمال الشركة  3-2

وتلبیة الء اإلستمرار في سیاسة التوسع االفقي من خالل زیادة عدد نقاط البیع للوصول الى أكبر عدد ممكن من العم •

 إحتیاجاتھم التأمینیة، والتركیز على منتجات التأمینیة الخاصة باألفراد بمختلف أنواعھا.

تعامالت معھم باإلضافة الى إطالق عملیات البیع عبر فتح قنوات بیع جدیدة مع وسطاء ووكالء التأمین وزیادة ال •

 الموقع اإللكتروني للشركة.

العامة وتأمینات  ضمن تأمینات الحوادث والمسؤولیاتدف األفراد تستھمتعددة منتجات جدیدة وترخیص طویر ت •

 لضمان أفضل خدمة ممكنة لعمالئنا. وذلك لألجھزة اإللكترونیةدد مالضمان الم

من خالل بناء تطبیقات جدیدة وتقاریر ألیة إضافیة تساعد  داخل الشركةالمعلومات تقنیة تحسین وتطویر أنظمة  •

 الشركة في إتخاذ القرارات المناسبة.
 

 المخاطر إدارة -4
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السیاسات واإلجراءات والوسائل الرقابیة المقررة التي تستخدم 

الھیكل التنظیمي الحالي لتحقیق األھداف اإلستراتیجیة. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بھا والمعروفة 

 قة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة مـن مجلس اإلدارة. والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتیجیة المتعل

 ھیكل إدارة المخاطر
 تم تأسیس ھیكل تنظیمي محكم داخل الشركة لتحدید وتقییم ومتابعة ومراقبة المخاطر.
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 مجلس اإلدارة 
اإلستراتیجیات إن مجلس اإلدارة ھو الجھة العلیا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حیث یقوم بتقدیم التوجیھ وإعتماد 

 حددة للشركة .والسیاسات لتحقیق األھداف الم

 التنفیذیة اإلدارة
مسؤولة عن العملیات الیومیة من أجل تحقیق األھداف اإلستراتیجیة ضمن سیاسة محددة مسبقاً من قبل  التنفیذیةاإلدارة 

 الشركة بشأن قبول المخاطر.

 و لجنة إدارة المخاطر لجنة المراجعة
المراجعة الداخلیة والتي تقوم بالتأكد المخاطر وإدارة لیات إدارة المخاطر داخل الشركة سنویاً من قبل إدارة یتم تدقیق عم

المراجعة الداخلیة ببحث نتائج كافة المخاطر وإدارة من كفایة اإلجراءات ومن اإللتزام بھذه اإلجراءات. تقوم إدارة 

 .إدارة المخاطر ولجنة المراجعةلجنة  تقریر بالنتائج والتوصیات مباشرة إلىعملیات التقویم مع اإلدارة العلیا، وتقدیم 

 :على سبیل المثال ال الحصر أبرزھا ومن التأمین، مجال في العمل عادة تصاحب التي للمخاطر معرضة الشركة

 وعملیاتھا الشركة بنشاط المتعلقة المخاطر 4-1

 تجدیدھا وعدم الالزمة والشھادات والتصاریح التراخیص على الحصول عدم •

 المؤھلین األشخاص تعیین على والقدرة رئیسیین  موظفین على عتماداإل •

 السعودة بمتطلبات لتزاماإلعلى عدم القدرة  •

 التأمین قطاع في مؤھلة محلیةفنیة  كوادر توفر محدودیة •

 مقنعة استثماریة عوائد تحقیق على القدرة عدم •

 السیولة مخاطر •

 مخاطر الشركة الزمیلة •

 الطبي والتأمین المركبات تأمین أعمال على والتركیز التأمین أعمال مخاطر •

 التأمین إعادة مخاطر •

 المعلومات وتقنیة التشغیل بأنظمة المتعلقة المخاطر •

   للعمالء ئتماناإل مخاطر •

 التشریعیة والبیئة بالقطاع الصلة ذات المخاطر 4-2

 التنفیذیة والئحتھ التعاوني التأمین شركات على الرقابة نظام •

 المالءة متطلبات •

 التأمین أنشطة مزاولة ترخیص سحب خطر •
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 التعاوني الصحي الضمان مجلس بأنظمة التقید •

 التأمین والمنافسة سوق نمو •

 محدودیة البیانات التاریخیة للسوق في بعض المنتجات التأمینیة •

 القائمة الموافقات وتجدید جدیدة منتجات لطرح الالزمة الموافقات على الحصول •

 مخاطر الكوارث غیر المتوقعة •

 مخاطر المتعلقة باألوضاع اإلقتصادیة وتأثیرھا على قطاع التأمین •

 األسعار في التحكم عدم مخاطر •

بعض اإلجراءات والطرق المتبعة للتقلیل من  25م في اإلیضاح رقم 2017ولقد تضمنت البیانات المالیة السنویة للشركة للعام 

 ومخاطر السیولة، ومخاطر اإلئتمان، ومخاطر التأمین، إعادة ومخاطر التأمین، مخاطرالمخاطر التي تتعرض لھا الشركة من 

 ، ومخاطر أسعار السوق.األجنبیة العمالتأسعار الفائدة، ومخاطر
 

 ملخص المعلومات المالیة للشركة -5

 للسنوات بھا المرفقة اإلیضاحات ذلك في بما المراجعة المالیة القوائم مع أدناه الواردة الملخصة المالیة القوائم قراءة یجب

 م.2017م و 2016، م2015، م2014 ،م2013 لألعوام دیسمبر 31 في المنتھیةو الخمس األخیرة المالیة

 
 المتبعة المحاسبة معاییر 5-1
 

والمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي  )IFRS("المعاییر") ( لتقاریر المالیةلالدولیة  للمعاییر وفقاً  المالیة القوائم تم إعداد

لقیام الشركة بتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة منذ تأسیسھا فإن ھذا األمر ال  ونظراً . السعودي إلحتساب الزكاة وضریبة الدخل

م 12/8/2015) تاریخ 1/12231/15میم ھیئة السوق المالیة رقم (ص/یتطلب إعداد خطة لتطبیق المعاییر الدولیة عمالً بتع

م. كما وأنھ وفقا لتعمیم ھیئة سوق المال بتاریخ 13/1/2016) تاریخ 1/383/16وخطاب ھیة السوق المالیة رقم (ص/

على موقع  قاً سابالدولیة فقد قامت الشركة باإلعالن  المحاسبة لمعاییر التحول مواكبة عن اإلفصاح م بشأن21/08/2016

 التأسیس، منذ وذلك) IFRS( الدولیة المحاسبة للمعاییر طبقا معدة المالیة قوائمھا أن السوق المالیة السعودیة (تداول) عن

 المعاییر. ھذه تطبیق إثر المالیة القوائم على رأث أي یوجد ال وبالتالي
 

 

 .المالیة القوائم حول اإلیضاحات في التفاصیل بمزید من شرحھا یتم الھامة المحاسبیة والسیاسات المالیة القوائم إعداد أسس إن
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 قائمة المركز المالي، قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدیة 5-2

 قائمة المركز المالي (لایر سعودي)

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 
      موجودات عملیات التأمین

 129,530,428 222,083,443 346,197,660 460,051,728 569,245,838 استثمارات ونقد لدى البنوك

 27,750,263 38,905,474 46,988,000 38,215,596 39,876,887 ذمم مدینة ، صافیة

 94,193,780 94,716,382 157,036,475 148,901,245 146,685,360 موجودات أخرى

 251,474,471 355,705,299 550,222,135 647,168,569 755,808,085 مجموع موجودات عملیات التأمین

      موجودات المساھمین

 69,904,917 72,202,119 190,935,585 205,500,951 253,520,632 استثمارات ونقد لدى البنوك

 13,157,101 13,243,810 25,337,805 25,399,070 25,527,829 ودیعة نظامیة

 261,032 17,036,361 34,724,443 108,365,056 146,671,766 موجودات أخرى

 83,323,050 102,482,290 250,997,833 339,265,077 425,720,227 مجموع موجودات المساھمین

 334,797,521 458,187,589 801,219,968 986,433,646 1,181,528,312 مجموع الموجودات

      مطلوبات عملیات التأمین

 21,968,981 19,765,059 17,981,967 17,198,491 33,134,204 والتأمین الدائنة ذمم معیدي التأمبن

 214,359,746 300,737,293 473,112,918 484,708,558 530,220,950 احتیاطات فنیة

 15,145,744 35,202,947 59,127,250 145,261,520 192,452,931 مطلوبات أخرى

 251,474,471 355,705,299 550,222,135 647,168,569 755,808,085 مجموع مطلوبات عملیات التأمین

      مطلوبات وحقوق المساھمین

 12,841,894 12,492,199 17,959,919 24,199,610 28,743,711 مطلوبات المساھمین

 70,481,156 89,990,091 233,037,914 315,065,467 396,976,516 حقوق المساھمین

 83,323,050 102,482,290 250,997,833 339,265,077 425,720,227 وحقوق المساھمینمجموع مطلوبات 

 334,797,521 458,187,589 801,219,968 986,433,646 1,181,528,312 مجموع المطلوبات
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 )سعودي لایر( الدخل قائمة

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 
      التأمین عملیات نتائج قائمة

 279,283,805 379,301,196 446,992,592 437,565,727 511,508,751 المكتتبة التأمین أقساط اجمالي

 172,260,231 273,903,097 331,915,751 398,756,596 462,219,445 المكتسبة التأمین أقساط صافي

 ایراداتعموالت إعادة تأمین و

 20,658,530 23,274,196 41,185,742 21,533,205 25,732,502 أخرى تأمین

 1,169,181 6,231,091 4,812,089 1,356,851 8,087,064 أخرى إیرادات

 194,087,942 303,408,384 377,913,582 421,646,652 496,039,011 االیرادات مجموع

 )130,216,178( )174,196,827( )227,633,410( (201,766,880) (251,324,368) المدفوعة المطالبات اجمالي

 )118,494,914( )197,934,788( )255,161,826( (214,631,423) (278,115,376) المتكبدة المطالبات صافي

 )22,854,674( )31,456,161( )34,650,263( (37,782,860) (44,144,575) التأمین وثائق اكتتاب تكالیف

 )45,406,954( )51,504,883( )51,773,288( (68,907,797) (71,559,385) أخرى مصاریف

 )186,756,542( )280,895,832( )341,585,377( (321,322,080) (393,819,336) والمصاریف التكالیف مجموع

 حصة بعد الفائض صافي
 733,140 2,251,255 3,632,820 10,032,457 10,221,967 المساھمین

      المساھمین دخل قائمة

 3,035,982 1,962,974 2,775,149 3,556,755 8,308,780 واخرى استثمارات ایرادات

  صافي من المساھمین حصة

 6,598,260 20,261,297 32,695,385 90,292,115 91,997,708 )العجزالفائض (

 )2,190,890( )2,124,771( )2,277,857( (2,879,542) (2,558,049) * واداریة عمومیة مصروفات

 7,443,352 20,099,500 33,192,677 90,969,328 97,748,439 * النتیجة صافي

      المؤشرات المالیة الرئیسةاال
 %71.2 %85.7 %86.2 88.7% 90.7% معدل اإلحتفاظ

 %68.8 %72.3 %76.9 53.8% 60.2% معدل الخسارة، صافي
 %26.5 %19.6 %10.7 20.8% 16.5% ، صافيمعدل المصاریف

 %95.3 %91.9 %87.6 74.6% 76.7% معدل المركب
 

ضریبة * تم إستثناء الزكاة من أرقام األعوام السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالیة وتعمیم مؤسسة النقد العربي السعودي بإدارج الزكاة وال
 حقوق المساھمین ولیس قائمة الدخل، وبالتالي تغییر صافي النتیجة لألعوام السابقة ألغراض المقارنة.ضمن قائمة 
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 التدفقات النقدیة (لایر سعودي)

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 

التأمین لعملیات النقدیة التدفقات قائمة  
 األنشطةصافي النقد من 

 41,034,911 97,967,456 135,408,958 135,285,092 167,123,517 التشغیلیة

من صافي النقد (المستخدم في) 
)161,522,914( (59,700,920) (128,099,532) األنشطة االستثماریة  )25,931,468(  309,125 

صافي النقد المستخدم في 
)14,204,867( (17,511,780) (54,443,927) األنشطة التمویلیة  )1,429,253(  (3,655,197) 

النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة 
 121,530,428 192,137,163 151,818,340 209,890,732 194,470,790 السنة

للمساھمین النقدیة التدفقات  
 ) منالمستخدم في(صافي النقد 

)10,913,892( (2,273,161) (719,661) األنشطة التشغیلیة  )2,938,523(  (3,421,589) 

(المستخدم في)  من صافي النقد
)76,180,782( 26,647,574 (100,339,155) األنشطة االستثماریة  7,278,647 (20,580,559) 

األنشطة  منصافي النقد 
 3,655,197 1,429,253 129,435,853 17,511,780 41,943,927 التمویلیة

النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة 
 13,523,880 19,293,257 61,634,436 103,520,629 44,405,740 السنة

      المؤشرات المالیة الرئیسةاال
نسبة مقبولیة األصول من 

%92.1 92.9% 93.7% إجمالي األصول  88.8%  83.5%  

%170.2 256.7% 331.2% نسبة ھامش المالءة المحققة  40.8%  16.2%  
 
 

 التشغیلیة النتائج في الجوھریة الفروقات  5-3
 

السابق، وذلك بارتفاع للعام لایر  90,969,328لایر، مقابل  97,748,439 العام الحاليبلغ صافي الربح خالل  •

 %.7.5قدره 

 السابق. للعاملایر  3.64لایر، مقابل  3.91 العام الحاليبلغت ربحیة السھم خالل  •

لعام السابق، للایر  315,065,467 لایر، مقابل 396,976,516 العام الحاليبلغ إجمالي حقوق المساھمین خالل  •

 %.26.0وذلك بارتفاع قدره 

إجمالي أرباح إستثمارات اإلرتفاع في  العام السابق إلىمع مقارنة  العام الحاليخالل  في اإلرباحیعود سبب االرتفاع  •

 %.292بنسبة حملة الوثائق وإستثمارات أموال المساھمین 
 437,565,727لایر، مقابل  511,508,751الحالي  العام) خالل GWPبلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ( •

 %. 16.9قدره  رتفاعلایر للعام السابق، وذلك با
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  388,201,810لایر، مقابل  464,109,450الحالي  العام) خالل NWPأقساط التأمین المكتتبة (بلغ صافي  •

 %. 19.6لایر للعام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 

 للعام السابقلایر   214,631,423لایر، مقابل  278,115,376الحالي  العامبلغ صافي المطالبات المتحملة خالل  •

 %. 29.6قدره  رتفاعاوذلك ب

، للعام السابقلایر  155,804,524لایر، مقابل  149,980,246الحالي  بلغ صافي فائض اإلكتتاب خالل العام •

 %.3.7قدره نخفاض وذلك بإ

الحالي  العامبلغ فائض عملیات التأمین مخصوماً منھا عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العملیات التشغیلیة) خالل  •

 %.5.3قدره  بإنخفاض، وذلك  لایر للعام السابق  99,794,831لایر، مقابل   94,527,461

لایر للعام  529,741أرباح لایر، مقابل  7,692,214الحالي  العاماستثمارات حملة الوثائق خالل أرباح بلغ صافي  •

بسبب إرتفاع دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل وتحقیق أرباح من بیع  %1352.1قدره  رتفاع، وذلك بإالسابق

 إستثمارات متاحة للبیع مقارنة بخسائر العام الماضي.

لایر للعام  3,556,755لایر، مقابل  8,308,780الحالي  العامبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساھمین خالل  •

 ات أرباح عن إستثمارات في صنادیق عقاریة.بسبب إرتفاع دخل توزیع % 133.6، وذلك بارتفاع قدره  السابق
 

  بیان بقیمة المدفوعات النظامیة المسددة والمستحقة  5-4

یتم سدادھا بعد  والتي لم م2017لعام عن اعلى الشركة  والمستحقةیبین الجدول التالي بیان بقیمة المدفوعات النظامیة المدفوعة 

 :التقریرھذا لغایة تاریخ نشر

 المسدد البیان
المستحق ولم 

 یسدد بعد
 بیان األسباب

 10,474,699 - (الزكاة) الھیئة العامة للزكاة والدخل
سوف تسدد عند تقدیم اإلقرار الزكوي بحد أقصى 

 م2018أبریل  30

 - - 747,067 (ضریبة إستقطاع) الھیئة العامة للزكاة والدخل

 - - 2,912,532 اإلجتماعیةالمؤسسة العامة للتأمینات 

(تكالیف اإلشراف  مؤسسة النقد العربي السعودي

 والتفتیش)
2,515,936 - - 

(المقابل المالي  مجلس الضمان الصحي التعاوني

 لإلشراف على شركات التأمین)
1,902,846 - - 

 - - 111,840 تكالیف تأشیرات وجوازات ورسوم مكتب العمل
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 توزیع أرباح األسھم وصف لسیاسة الشركة في -6
 :یلي ما على للشركة األساسي النظام من السادسة واألربعون المادة تنص

یستحق المساھم حصتھ في األرباح وفقاً لقرار الجمعیة العامة الصادر في ھذا الشأن، ویبین القرار تاریخ االستحقاق  . أ

سجالت المساھمین في نھایة الیوم المحدد وتاریخ التوزیع. وتكون أحقیة األرباح لمالكي األسھم المسجلین في 

لالستحقاق. وُتبلغ الشركة ھیئة السوق المالیة دون تأخیر بأي قرارات لتوزیع األرباح أو التوصیة بذلك وتدفع األرباح 

 المقرر توزیعھا على المساھمین في المكان والمواعید التي یحددھا مجلس اإلدارة، وفقاً للتعلیمات التي تصدرھا الجھة

 .المختصة مع مراعاة الموافقة الكتابیة المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

 :یجوز للشركة توزیع أرباح مرحلیة على مساھمیھا بشكل نصف سنوي بعد إستیفاء المتطلبات التالیة ب. 

 .أن تفوض الجمعیة العامة العادیة المجلس بتوزیع أرباح مرحلیة بموجب قرار یجدد سنویاً  (1

 .أن تكون الشركة ذات ربحیة جیدة ومنتظمة (2

 .أن یتوفر لدیھا سیولة معقولة وتستطیع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحھا (3

أن یتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزیع وفقاً آلخر قوائم مالیة مراجعة كافیة لتغطیة األرباح المقترح توزیعھا  4(

 .لك األرباح بعد تاریخ ھذه القوائم المالیةبعد خصم ماتم توزیعھ ورسملتھ من ت

 ویجب على الشركة ووفقأ للمادة الخامسة واألربعون من النظام األساسي قبل تحدید مبلغ توزیع األرباح أن:

 تجنب الزكاة وضریبة الدخل -1

التجنیب متى %) من األرباح الصافیة لتكوین إحتیاطي نظامي، ویجوز للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا 20تجنب ( -2

 %) من رأس المال المدفوع.100بلغ إجمالي اإلحتیاطي (

للجمعیة العامة العادیة عند تحدید نصیب األسھم في صافي األرباح أن تقرر تكوین إحتیاطیات أخرى، وذلك بالقدر  -3

 الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساھمین.

 

 لایر ملیون 12.5 بمبلغ 2016 العام المالي عن نقدیة  أرباح بتوزیع 2017 أبریل 6 في الشركة إدارة مجلس مجلس أوصى

. قیمتھا من٪ 5 تمثل والتي سعودي لایر 0.5 منھا كل یستحق والتي سھم، ملیون 25 المستحقة األسھم عدد إلجمالي سعودي

وتم سداد األرباح  ،على ھذه التوصیة 2017 مایـو 22 فـي المنعقدفي إجتماعھا  عادیـة الغیـر العامـة الجمعیة وقد وافقت

 .2017 یونیو 6 في بموجب تحویل الى حسابات المساھمین اإلستثماریة

 م.2017تاریخ مھلة نشر ھذا التقریر أیة توزیعات أرباح عن العام المالي وصي أو یقترح مجلس اإلدارة لغایة لم ی
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 والجمعیات العامة للمساھمین المساھمینكبار  -7
 كبار المساھمین 7-1

  م:31/12/2017أسماء كبار المساھمین ونسبة تملك كل منھم في أسھم الشركة كما في  یبین الجدول أدناه

 نسبة الملكیة عدد األسھم المملوكة الجنسیة المساھم إسم 
 %28.50 7,125,000 الكویت شركة الخلیج للتأمین 1
 11.50% 2,875,000 السعودیة محمد ناغيیاسر یوسف  2
 %5.00 1,250,000 السعودیة ةالمحدود الطبیھ الخلیج شركة 3
 %5.00 1,250,000 السعودیة المتحدة ناغي عبدالوھاب محمد یوسف شركة 5
 %3.00 750,000 السعودیة ناغي محمد یوسف یاسر لصاحبھا التجاریة سقالھ مؤسسات 6

 

 
 

 نسب ملكیة كبار المساھمینالتغیرات في  7-2

 م:2017خالل العام % وأكثر 5الذین یملكون التغیرات في نسب ملكیة كبار المساھمین  یبین الجدول أدناه
 

 عدد األسھم المملوكة الجنسیة المساھم إسم 
 بدایة العام

 عدد األسھم المملوكة
 نسبة التغییر صافي التغییر نھایة العام

 - - 7,125,000 7,125,000 الكویت شركة الخلیج للتأمین 1

 عب��دالوھاب محم��د یوس��ف ش��ركة 2
 - - 1,250,000 1,250,000 السعودیة المتحدة ناغي

 - - 1,250,000 1,250,000 السعودیة ةالمحدود الطبیھ الخلیج شركة 3
 7.00% 1,748,077 2,875,000 1,126,923 السعودیة ناغي محمد یوسف یاسر 5

 لصاحبھا التجاریة سقالھ مؤسسات 6
 - - 750,000 750,000 السعودیة ناغي محمد یوسف یاسر

ش��������ركة مجموع��������ة البترج��������ي   7
 - 5.00% )1,250,000( - 1,250,000 السعودیة الصناعیة المحدودة

 

 

 
 

 الجمعیات العامة للمساھمین 7-3

م مع أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین 2017یبین الجدول أدناه تواریخ الجمعیات العامة للمساھمین المنعقدة خالل العام 

 لھذه الجمعیات:

 اإلسم 
 سجل الحضور

إجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة 
 م22/05/2017

 حضر ناغي محمد یوسف یاسر 1
 حضر الحسن العزیز عبد سعود خالد 2
 حضر السالموني حسن عطیة رأفت 3
 لم یحضر بترجي إبراھیم محمد إبراھیم 4
 لم یحضر السید حسن علي عادل 5
 حضر الراشد محمد فھد العزیز عبد 6
 حضر البسام محمد بسام زیاد 7
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 عدد طلبات الشركة لسجل المساھمین 7-4
 

 یبین الجدول أدناه عدد وتواریخ طلبات الشركة لسجل المساھمین وأسبابھا:
 

 ملف تاریخ تاریخ الطلب طلبات العدد 
 أسباب الطلب الملكیات

التأكد من عدد أسھم كبار المساھمین كما في  –إجراءات الشركة الداخلیة  31/12/2016 11/01/2017 1
 م2016لغرض إعداد تقریر مجلس اإلدارة للعام  31/12/2016

2 09/04/2017 09/04/2017 
إلجمالي عدد المتوقع معرفة الرقم التقریبي  –إجراءات الشركة الداخلیة 
توزیع األرباح الحقا وتحدید البنك الذي سوف یقوم المساھمین وذلك لغرض 

 بعملیة التوزیع
 22/05/2017الجمعیة العامة غیر العادیة بتاریخ  22/05/2017 14/05/2017 3
 ملف توزیع األرباح للمساھمین المستحقین 24/05/2017 14/05/2017 4

التأكد من نقل األسھم بین بعض كبار المساھمین  – إجراءات الشركة الداخلیة 19/11/2017 20/11/2017 5
 نسب ملكیتھم الجدیدةم ومعرفة 2017التي تمت خالل العام 

 

 مجلس اإلدارة  -8
 تكوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائھ ومؤھالتھم  8-1

 المساھمة الشركات وأسماء اإلدارة مجلس أعضاء تصنیف التالي الجدول ویبین أعضاء) 7( سبعة من یتألف مجلس اإلدارة

 :إدارتھا مجلس في عضو اإلدارة مجلس عضو یكون التي
 

 
 المنصب اإلسم

 تصنیف
 العضویة

 المؤھالت

عام  جدة عبدالعزیز، الملك جامعة من أعمال وإدارة إقتصاد بكالوریوس غیر تنفیذي رئیس المجلس ناغي محمد یوسف یاسر 1
 م1984

الرئیس نائب  الحسن العزیز عبد سعود خالد 2
عام  الكویت الكویت، جامعة من وإقتصاد سیاسیة علوم بكالوریوس تنفیذي والعضو المنتدب

 م1976
 م1971عام  مصر اإلسكندریة، جامعة من محاسبة بكالوریوس تنفیذي غیر عضو مجلس إدارة السالموني حسن عطیة رأفت 3

 تنفیذي غیر مجلس إدارة عضو بترجي إبراھیم محمد إبراھیم 4
مصر  والتكنولوجیا، للعلوم العربیة األكادیمیة من أعمال إدارة ماجستیر

 عبد الملك جامعة من أعمال وإدارة إقتصاد وبكالوریوسم، 2002 عام 
 م1994عام  جدة العزیز،

 م1987عام  جدة عبدالعزیز، الملك جامعة من أعمال إدارة بكالوریوس مستقل عضو مجلس إدارة البسام محمد بسام زیاد 5
 م1977عام  مصر القاھرة، جامعة من أعمال إدارة - تجارة بكالوریوس مستقل عضو مجلس إدارة الراشد محمد فھد العزیز عبد 6

 مستقل عضو مجلس إدارة السید حسن علي عادل 7

 - واشنطن ، واشنطن جورج جامعة من المالیة اإلدارة في دكتوراه
 الھندسیة اإلدارة في وماجستیر ،م1993عام  األمیركیة المتحدة الوالیات

عام  األمیركیة المتحدة الوالیات - میلووكي للھندسة، ملواكي معھد من
 للبترول فھد الملك جامعة من المدنیة الھندسة في وبكالوریوس ،م1989

 م1982عام  الظھران والمعادن،

 .م2017خالل العام   تغییرات جدیدة في عضویة مجلس اإلدارةیوجد ال  8-1-1
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجھا التي یكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتھا الحالیة  8-2

 والسابقة أو من مدیریھا
 

 اإلسم
أسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

 إدارتھا الحالیة أو من مدیریھا

داخل 
 المملكة/خارج

 المملكة
 الكیان القانوني

أسماء الشركات التي یكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوا 
في مجالس إدارتھا السابقة 

 أو من مدیریھا

داخل 
المملكة/خارج 

 المملكة
 الكیان القانوني

 ناغي یوسف یاسر 1

 شركة الخلیج الطبیة .1
 شركة التموین العربي لألطعمة .2
شركة یوسف محمد ناعي  .3

 المتحدة
 شركة القوت  .4
 مؤسسات سقالة التجاریة .5

داخل المملكة 
داخل المملكة 
داخل المملكة 
 داخل المملكة
 داخل المملكة

 مسؤولیة محدودة
 مسؤولیة محدودة
 مسؤولیة محدودة
 مسؤولیة محدودة

 مؤسسة فردیة

الشركة السعودیة للتنمیة  .1
 الصناعیة (صدق)

 داخل المملكة
 

 مساھمة مدرجة
 

 الحسن سعود خالد 2

 للت��������أمین الخل��������یج مجموع��������ة .1
 (الكویت)

 وإعادة للتأمین الخلیج شركة .2
 (الكویت) التأمین

 (األردن) للتأمین العربي الشرق .3
 الكویتیة البحرینیة الشركة .4

 (البحرین) للتأمین
 المصریة العربیة المجموعة .5

 (مصر) للتأمین

 خارج المملكة
 

 خارج المملكة
 

 خارج المملكة
 خارج المملكة

 
 خارج المملكة

 

 مدرجة مساھمة
 

 مساھمة غیر مدرجة
 

 مساھمة مدرجة
 مساھمة مدرجة

 
 مساھمة غیر مدرجة

 الت������أمین إع������ادة ش������ركة .1
 (الكویت) الكویتیة

 (الكویت) الخلیج بنك .2
 

 خارج المملكة
  

 خارج المملكة

 مساھمة مدرجة
 

 مساھمة مدرجة

 عطیة رأفت 3
 السالموني

 وإعادة للتأمین الخلیج شركة .1
 (الكویت) التأمین

 المصریة العربیة المجموعة .2
 )مصر( للتأمین

 للتأمین المصریھ الشركھ .3
 (مصر)  حیاه التكافلي

 خارج المملكة
 

 خارج المملكة
 

 خارج المملكة
 

 مساھمة غیر مدرجة
 

 مساھمة غیر مدرجة
 

 مساھمة غیر مدرجة

 الخل�������یج فج�������ر ش�������ركھ .1
الت����أمین  وأع����اده للت����أمین
 (لبنان)

 للت�أمین المصریھ الشركھ .2
 ممتلك�����������ات التك�����������افلي

 (مصر)

 خارج المملكة
 
 

 خارج المملكة
 

 
مساھمة غیر 

 مدرجة
 

 بترجي محمد إبراھیم 4
 شركة البترجي القابضة  .1
شركة مجموعة البترجي  .2

 الصناعیة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 مسؤولیة محدودة
 - - - مسؤولیة محدودة

 مساھمة مدرجة داخل المملكة شركة جبل عمر .1 مساھمة مدرجة داخل المملكة والتعمیر لإلنشاء مكة شركة .1 البسام بسام زیاد 5

 فھد العزیز عبد 6
 - - - - - - الراشد

شركة علي حسن السید وأبناؤه  السید علي عادل 7
 مساھمة غیر مدرجة داخل الممكلة للتجارة

 شركة المملكة القابضة .1
شركة الخلیجیة المتحدة  .2

 (البحرین) لإلستثمار
شركة الخلیج للسبائك  .3

 المعدنیة
 شركة حمایة العالمیة .4

 داخل المملكة
 خارج المملكة

 
 داخل المملكة

 
 داخل المملكة

 مساھمة مدرجة
 مساھمة مدرجة

 
 مسؤولیة محدودة

 
مساھمة غیر 

 مدرجة
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وصف ألي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفیذیین وأقربائھم  8-3

في أسھم أو أدوات دین الشركة أو أي من شركاتھا التابعة، وأي تغییر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالیة 
 األخیرة

تعود  في أسھم أو أدوات دین الشركة  ف ألي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق إكتتابوص یبین التالي الجدول إن 8-3-1

 :تملَكھا اإلدارة سلمج أعضاء على النظام یوجب التي الضمان أسھم فیھا بماألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائھم 

 الملكیة أو  إسم من تعود لھ
 المباشرة وغیر المباشرة المصلحة

 العامنھایة  بدایة العام
نسبة  صافي التغییر

أدوات  عدد األسھم التغییر
أدوات  عدد األسھم الدین

 الدین
 7.0% 1,748,077 ال یوجد 6,125,000 ال یوجد 4,376,923 یاسر یوسف محمد ناغي

 - - ال یوجد 1,923 ال یوجد 1,923 خالد سعود عبد العزیز الحسن
 - - ال یوجد 1,000 ال یوجد 1,000 رأفت عطیة حسن السالموني
 - 5.0% )1,250,000( ال یوجد 1,000 ال یوجد 1,251,000 إبراھیم محمد إبراھیم بترجي

 - - ال یوجد 1,923 ال یوجد 1,923 عادل علي حسن السید
 - )923( ال یوجد 1,000 ال یوجد 1,923 الراشد محمد فھد العزیز عبد

 - - ال یوجد 1,923 ال یوجد 1,923 زیاد بسام محمد البسام
 

ال یوجد أي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائھم في أسھم أو أدوات  8-3-2

 دین الشركة التابعة.

ال یوجد أي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق إكتتاب تعود لكبار التفیذیین وأقربائھم في أسھم أو أدوات دین  8-3-3

 الشركة أو أي من شركاتھا التابعة.
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  اإلدارة التنفیذیة 8-4

 بالشركة: التنفیذیةیبین الجدول التالي أسماء ومناصب ومؤھالت كل من أعضاء اإلدارة 

الوظائف  سماال 
  والخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الحالیة

 الرئیس التنفیذي سامر كنج 1

شركة التأمین مساعد مدیر إقلیمي في  •
م الى 1995العربیة في السعودیة من 

 م1999
فرع الكویت لدى شركة التأمین  مدیر •

 م2003م الى 1999العربیة من 
المدیر العام في شركة اللؤلؤة السعودیة  •

م الى 2004من في السعودیة للضمان 
 م2010

على رأس العمل في المنصب الحالي منذ  •
 م1/7/2010

األعم�������ال م�������ن جامع�������ة بك�������الوریوس ف�������ي إدارة 
ی�����������ات نورثری�����������دج ف�����������ي الوال –كالیفورنی�����������ا 

، وخب���������رة م1991المتح���������دة األمریكی���������ة ع���������ام 
الت����أمین  كاف����ة مج����االت عام����ا ف����ي 20تزی����د ع����ن 

ف��������ي ك��������ل م��������ن أمریك��������ا، لبن��������ان، الكوی��������ت 
 والسعودیة

 المدیر المالي سامر أحمد سعد 2

مساعد المدیر المالي في شركة اللؤلؤة  •
م 2006من في السعودیة السعودیة للضمان 

 م2010الى 
بروج للتأمین  نائب المدیر المالي في شركة •

م الى 1/7/2010من  التعاوني
 م30/1/2011

على رأس العمل في المنصب الحالي منذ  •
 م31/1/2011

بكالوریوس في إدارة األعمال (تخصص محاسبة 
وتمویل) من الجامعة اللبنانیة في بیروت، لبنان عام 

 م.2003
) من جمعیة CMAمحاسب إداري معتمد (شھادة 

یات المتحدة ) في الوالIMAالمحاسبیین اإلداریین (
عامأ في  12خبرة تزید عن ، وم2008األمریكیة عام 

 المالیة والمحاسبة والتأمین في لبنان والسعودیة

 المدیر الفني سید ریاض رضوي 3

مدیر الشؤون الفنیة في شركة المجموعة  •
م الى 2003(أسیج) من المتحدة للتأمین 

 م2007
مدیر الشؤون الفنیة في شركة اللؤلؤة  •

 م2010م الى 2007السعودیة للضمان من 
على رأس العمل في المنصب الحالي منذ  •

 م1/7/2010

بك�����الوریوس ف�����ي العل�����وم م�����ن جامع�����ة بونج�����اب 
 م.1972في باكستان عام 

) ف������ي ACIIزمال������ة المعھ������د الق������انوني للت������أمین (
 25، وخب�����رة تزی������د ع������ن م2004بریطانی�����ا ع������ام 

عام������ا ف�������ي الت�������أمین ف������ي ك�������ل م�������ن باكس�������تان 
 والسعودیة

تقنیة أول مدیر  خالد محمد أبو شعر 4
 المعلومات

الخل�یج مدیر تقنیة المعلومات في شركة أمانة  •
 ال�����ى م2005م�����ن ف�����ي الس�����عودیة  للت�����أمین

 م2011
م����دیر تقنی����ة المعلوم����ات ف����ي ش����ركة أمان����ة  •

 م2011م��ن  ف��ي الس��عودیة للت��أمین التع��اوني
 م2012 الى

عل��ى رأس العم��ل ف��ي المنص��ب الح��الي من��ذ  •
 م12/2/2013

س ف���������ي الھندس���������ة المدنی���������ة م���������ن بك���������الوریو
وجی�����ة ف�����ي بغ�����داد، الع�����راق ع�����ام التكنول الجامع�����ة

عام��������ا ف��������ي  30وخب��������رة تزی��������د ع��������ن ، م1985
 تقنیة المعلومات والتأمین

عب�������دهللا عب�������د العزیز 5
 خمیس

مدیر الموارد 
 البشریة 

مناصب إداریة في شركة التأمین شغل عدة  •
م الى 1999العربیة في السعودیة من 

 م2008
نائب مدیر الموارد البشریة واإلداریة في  •

 في السعودیة شركة التأمین العربیة التعاونیة
 م2009م الى 2008من 

مدیر الموارد البشریة واإلداریة في شركة  •
اللؤلؤة السعودیة للضمان في السعودیة من 

 م2010 م الى2009
على رأس العمل في المنصب الحالي منذ  •

 م1/7/2010

) عام�������ة إدارة قس�������م( العل������وم ف�������ي بك������الوریوس
عب�����دالعزیز ف�����ي ج�����دة ع�����ام  المل�����ك جامع�����ة م�����ن

عام�������أ ف�������ي  20م، وخب�������رة تزی�������د ع�������ن 2003
 شركات التأمین في السعودیة
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عقود تكون الشركة طرًف فیھا، وفیھا أعمال أو  بأي تتعلق معلوماتوصف ألي صفقة بین الشركة وطرف ذي عالقة و 8-5

أو كانت فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفیذیین فیھا أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم، بحیث 
 تشمل أسماء المعنیین باألعمال أو العقود، وطبیعة ھذه األعمال أو العقود وشروطھا ومدتھا ومبلغھا

 افیھ توجد كانت أو وتوجد افیھ طرفاً  الشركة كانت التي أو العقود األعمالم 2017 العام خالللي یبین الجدول التا 8-5-1

 منھم: باي عالقة ذي شخص يأل او ادارة مجلس عضاءألحد أ مصلحة

 

 تأمین وثائق وھيتقر الشركة بأن جمیع العقود قد صدرت أو تم تجدیدھا في سیاق األعمال اإلعتیادیة على أساس التراضي 

وسیتم عرضھا على المساھمین للتصدیق علیھا والترخیص بھا لعام خاصة  مزایا أو شروط بدون المعتمدة الشركة وثائق حسب

مع العلم بأنھ تمت المصادقة على األعمال إستمرت في تعاقدھا مع الشركة،  حالفي وذلك قادم في الجمعیة العامة المقبلة 

 .م22/05/2017العادیة التي إنعقدت بتاریخ غیر  في الجمعیة العامة  لسنة أخرىوالترخیص بھا م 2016المماثلة عن العام 

لكبار التنفیذیین أو ألي كانت فیھا مصلحة و فیھا اً الشركة طرف كانتعقود م أیة أعمال أو 2017ال یوجد خالل العام  8-5-2

 .شخص ذي عالقة بأي منھم

 .1-5-8ال یوجد أي صفقات بین الشركة وأطراف ذي عالقة بإستثناء ما ذكر في البند رقم  8-5-3

 

 

العضو أو أي شخص إسم 
 إجمالي قیمة العقد مدة العقد طبیعة العقد طرف العقد ذي عالقة بأي منھم

 المصلحة مع طرف العقدطبیعة  (لایر سعودي)

شركة یوسف محمد عبد الوھاب ناغي  یاسر یوسف ناغي
 نسبة من الحصصا یملك فیھ 5,622,648 سنة واحدة مینأعقود ت المتحدة

شركة المأمون عبر البحار لوساطة  یاسر یوسف ناغي
 تربط عالقة قرابة بالشركاء فیھا 2,219,406 سنة واحدة مینأعقد وساطة ت التأمین

 نسبة من الحصصا یملك فیھ 7,814 سنة واحدة مینأعقود ت شركة التموین العربي التجاریة المحدودة یاسر یوسف ناغي

 نسبة من الحصصا یملك فیھ 553,392 سنة واحدة مینأعقود ت شركة التموین العربي لألطعمة یاسر یوسف ناغي

 تربط عالقة قرابة بالشركاء فیھا 34,338 سنة واحدة مینأت عقود شركة رحال الوطنیة للخدمات المحدودة یاسر یوسف ناغي

 تربط عالقة قرابة بالشركاء فیھا 13,012,689 سنة واحدة مینأعقود ت مؤسسة حافل لنقل الحجاج یاسر یوسف ناغي

 فیھاتربط عالقة قرابة بالشركاء  377,505 سنة واحدة مینأعقود ت شركة األندلس لنقل الحجاج یاسر یوسف ناغي

 مالك المؤسسة 18,875 سنة واحدة مینأعقود ت مؤسسة دار البالغ زیاد بسام البسام

 تربط عالقة قرابة بالشركاء فیھا 19,930 سنة واحدة مینأعقود ت التجاریة البسام شركة زیاد بسام البسام

 تربط عالقة قرابة بالشركاء فیھا 71,251 سنة واحدة مینأعقود ت شركة علي حسن السید وأبناؤه للتجارة عادل علي السید

خالد سعود الحسن/ رأفت 
عقود إعادة تأمین  شركة الخلیج للتأمین  لسالمونيعطیة ا

 %28.5مساھم مؤسس بنسبة  3,001,002 سنة واحدة + إتفاقیات ختیاريا
 وأعضاء ممثلین عنھا
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   اإلدارة مجلس إجتماعات 8-6

 :یلي لما وفقا فیھا الحضور سجل وكان إجتماعات خمسة م2017العام  خالل اإلدارة مجلس عقد

 الحضور نسبة م12/12/2017 م11/10/2017 م20/09/2017 م22/05/2017 م06/03/2017 اإلدارة مجلس أعضاء أسماء
 %100 √ √ √ √ √ ناغي محمد یوسف یاسر

 %100 √ √ √ √ √ الحسن العزیز عبد سعود خالد
 %100 √ √ √ √ √ السالموني حسن عطیة رأفت

 X √ 80% √ √ √ بترجي إبراھیم محمد إبراھیم
 %100 √ √ √ √ √ السید حسن علي عادل

 %100 √ √ √ √ √ الراشد محمد فھد العزیز عبد
 %100 √ √ √ √ √ البسام محمد بسام زیاد

 : لم یحضرX : حضر        √ 

 اإلدارة مجلس لجان -9
 لجنة التنفیذیة، اللجنة وھي فعال بشكل مھامھ تأدیة في لمساعدتھ لجانخمسة  والقوانین لألنظمة طبقا اإلدارة مجلس شكل

 ، ولجنة إدارة المخاطر.، لجنة اإلستثماروالمكافأت الترشیحات لجنة المراجعة،

 وأعضائھا ورؤسائھا أسماؤھا ذكر مع أعاله، المذكورة اإلدارة مجلس لجان إلختصاصات مختصر وصف التالیة الفقرات تقدم 

 .إجتماعاتھا وعدد

 التنفیذیة اللجنة 9-1

 واجبات إن. أعضاء ثالثة من مؤلفة تنفیذیة لجنة اإلدارة مجلس شكل للشركة األساسي النظام من) 38( المادة الى إستنادا

 :یلي كما ھي التنفیذیة اللجنة ومسؤولیات

 .تنفیذھا على واإلشراف العمل وخطط للشركة الرئیسة واألھداف الشاملة اإلستراتیجیة وضع •

 لمجلس والتوصیة اإلدارة لمجلس تقدیمھا قبل التنفیذیة اإلدارة قبل من المعدة المالیة والخطط الشركة میزانیة مراجعة •

 .علیھا بالموافقة اإلدارة

 باإلضافة اإلجراء المرعیة واألنظمة اللوائح وشروط أحكام مع مطابقتھا من والتأكد اإلستثمار سیاسة ومراجعة إعداد •

 بھا، والتصرف اإلستثمارات بشأن النھائیة القرارات وإتخاذ وضعھا، تم التي الخطیة السیاسة مع مالءمتھا الى

 .الشركة إستثمارات أداء ومراقبة

 والتوصیة اإلدارة لمجلس تقدیمھا قبل التنفیذیة اإلدارة قبل من المعدة التنظیمیة واألحكام الداخلیة السیاسات مراجعة •

 .علیھا بالموافقة اإلدارة لمجلس

 .بشأنھا المناسبة التوصیات وإتخاذ التنفیذیة باإلدارة تتعلق مواضیع من نةللج یحال ما كل دراسة  •
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 :السادة من التنفیذیة اللجنة وتتكون 

 اإلدارة مجلس في العضویة  الصفة اإلسم
 غیر تنفیذي – رئیس مجلس اإلدارة  التنفیذیة اللجنة رئیس ناغي محمد یوسف یاسر
 تنفیذي – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو الحسن العزیز عبد سعود خالد

 غیر تنفیذي – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو بترجي إبراھیم محمد إبراھیم
 

 
س���جل  وك���اناإلدارة إجتماع���ات تزامن���ا م���ع إجتماع���ات مجل���س  خمس���ة م2017 الم���الي الع���ام خ���اللعق���دت اللجن���ة التنفیذی���ة 

 .5-8البند كما ھو مذكور في  ألعضاء اللجنةالحضور 
 

 المراجعة لجنة 9-2

 من المؤلفة ةالمراجع لجنة اإلدارة مجلس شكل الشركات حوكمة الئحةو للشركة األساسي النظام من) 38( المادة الى إستنادا

 لعمل المنظمة القواعد الى وإستناداً  اإلجراء المرعیة القانونیة واللوائح األنظمة ألحكام وفقا المراجعة لجنة تعمل. أعضاء ثالثة

 .اللجنة

 :یلي كما ھي الحصر ال المثال سبیل على المراجعة لجنة ومسؤولیات واجبات إن 

 التي والمھمات األعمال تنفیذ في فاعلیتھا مدى من التحقق أجل من الشركة في الداخلیة المراجعة إدارة على اإلشراف •

 .اإلدارة مجلس لھا حددھا

 .شأنھ في وتوصیاتھا رأیھا عن مكتوب تقریر ووضع الداخلیة الرقابة نظام دراسة •

 .فیھا الواردة الحظاتللم التصحیحیة اإلجراءات تنفیذ ومتابعة الداخلیة المراجعة تقاریر دراسة •

 بالتعیین التوصیة عند راعت وھل أتعابھم، وتحدید وفصلھم القانونیین المحاسبین بتعیین اإلدارة لمجلس التوصیة •

 .استقاللیتھم من التأكد

 قیامھم أثناء أداءھا یكلفون التي المراجعة أعمال نطاق خارج عمل أي واعتماد القانونیین، المحاسبین أعمال متابعة •

 .المراجعة بأعمال

 مع المراجعة خطة دراسة، وشأنھا في تم ما ومتابعة المالیة القوائم على القانوني المحاسبحظات مال دراسة •

 .علیھا اللجنة الحظاتم وإبداء القانوني المحاسب

 .شأنھا فيوالتوصیة الى مجلس اإلدارة  والسنویة األولیة المالیة القوائموإعتماد  مراجعة •

 .شأنھا في اإلدارة لمجلس والتوصیة الرأي وإبداء المتبعة المحاسبیة السیاسات دراسة •
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 (تتمة) المراجعة لجنة 9-2

 : السادة من المراجعة لجنة تتكون
 اإلدارة مجلس في العضویة  الصفة اإلسم
  مستقل – اإلدارة مجلس عضو  المراجعة لجنة رئیس البسام محمد بسام زیاد
 اإلدارة مجلس خارج من اللجنة عضو الشیباني خالد بن علي

 اإلدارة مجلس خارج من اللجنة عضو الرشود سعود بن عبدهللا
 

 من خارج مجلس اإلدارة:  لجنة المراجعةوتجدون أدناه نبذة عن السیرة الذاتیة ألعضاء 

 المؤھالت والخبرات الوظائف السابقة الوظائف الحالیة سماال 

 الشیباني خالد بن علي 1

 –الرئیس المالي التنفیذي 
شركة مكشف القابضة 

حتى وم 1996منذ 
 تاریخھ

 السعودیة بكتل شركة لدى أول محاسب •
 م 1996 الى م 1992من  شاءاتنلإل

من جامعة الملك بكالوریوس في المحاسبة 
 م1986سعود بالریاض عام 

 – إیلینوي جامعة من المحاسبة فيماجستیر 
 م1994 عام األمریكیة المتحدة الوالیات

 الوالیات من CPA القانونیة المحاسبة شھادة
 م 1995 عام األمریكیة المتحدة
 الھیئة من CPA القانونیة المحاسبة شھادة

 م 2000 عام القانونیین للمحاسبین السعودیة

 الرشود سعود بن عبدهللا 2

 شركة – التنفیذي الرئیس
 السعودیة لالستثمار بلوم

م وحتى 2012منذ عام 
 تاریخھ

محلل مشاریع أول في صندوق التنمیة  •
 م2003م الى 1998الصناعیة السعودي من 

م الى 2003مدیر أول في بنك الجزیرة من  •
 م2007

الرئیس التنفیذي لشركة مجموعة كسب  •
 م2009م الى 2007المالیة من 

الرئیس التنفیذي لشركة تبارك لإلستثمار من  •
 م2012م الى 2009

 میكانیكی�����ةال س�����ة الھن�����د ف�����ي بك�����الوریوس
 م1997 عام سعود الملك جامعة من

 م���������ن األعم���������ال إدارة ف���������ي ماجس���������تیر
 المتح��������دة المملك��������ة نوتنغھ��������ام، جامع��������ة

 .م2004 عام

 
 الحضور سجل وكان بھا المناطة المھام وتنفیذ لمتابعة إجتماعات )6( ستة م2017 العامخالل  المراجعة لجنة عقدتقد و ھذا

 :یلي لما وفقا فیھا

األول  اإلجتماع اللجنة عضو إسم
 م15/01/2017

 ثانيال اإلجتماع
 م14/02/2017

 الثالث اإلجنماع
 م24/04/2017

الرابع  اإلجتماع
 م30/07/2017

 الخامس اإلجتماع
 م19/09/2017

 السادس اإلجتماع
 م25/10/2017

 √ √ √ √ √ √ البسام محمد بسام زیاد
 √ √ √ √ √ √ الشیباني خالد بن علي

 √ X √ √ √ √ الرشود سعود بن عبدهللا
 : لم یحضرX : حضر        √
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 والمكافأت الترشیحات لجنة 9-3

 لجنة تعمل. أعضاء ثالثة من المؤلفة والمكافأت الترشیحات لجنة اإلدارة مجلس شكل الشركات حوكمة الئحة الى إستنادا

 إن. .اللجنة لعمل المنظمة القواعد الى وإستنادا اإلجراء المرعیة القانونیة واللوائح األنظمة ألحكام وفقا والمكافأت الترشیحات

 :یلي كما ھي الحصر ال المثال سبیل على والمكافأت الترشیحات لجنة ومسؤولیات واجبات

 .المعتمدة والمعاییر للسیاسات وفقا المجلس لعضویة بالترشح اإلدارة لمجلس التوصیة تقدیم •

 والقوة الضعف جوانب وتحدید إجرائھا، یمكن التي التغییرات شأن في التوصیات ورفع اإلدارة مجلس ھیكل مراجعة •

 .الشركة مصلحة مع یتفق بما معالجتھا وإقتراح اإلدارة مجلس في

 عضویة یشغل العضو كان حال في مصالح تضارب وجود وعدم المستقلین األعضاء إستقاللیة من سنوي بشكل التأكد •

 .أخرى شركة إدارة مجلس

 .التنفیذیین وكبار اإلدارة مجلس ومكافأت تعویضات بشأن واضحة سیاسات وضع •
 

 :السادة من والمكافأت الترشیحات لجنة تتكون

 اإلدارة مجلس في العضویة  الصفة اإلسم
  مستقل – اإلدارة مجلس عضو والمكافأت الترشیحات جنةل رئیس البسام محمد بسام زیاد

 تنفیذي غیر – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو بترجي إبراھیم محمد إبراھیم
 أمین سر مجلس اإلدارة اللجنة عضو محمد مصطفى بن صدیق

 

 سر مجلس اإلدارة:وتجدون أدناه نبذة عن السیرة الذاتیة لعضو اللجنة أمین 

الوظائف  سماال 
 المؤھالت الوظائف السابقة والخبرات الحالیة

مستشار إداري  صدیق محمد مصطفى بن 1
 مرخص مستقل

 مراجعي وكبیر الفنیة المراجعة مشرف •
 السعودیة العربیة الجویة الخطوط في التدقیق

 .م1977 الى م1966من  وذلك
 مجموعة في والتموین اإلمدادات عام مدیر •

 م1979م الى 1977البركة من  دلة
 العقود وإدارة التسویق إدارة مدیر •

من  البركة دلة مجموعة في والمناقصات
 م1986م الى 1979

م 1986من  التجاریة دلة شركة عام مدیر •
 م1991الى 

 تدریبیة، دورة 80 من أكثر في شارك •
 لھ كما والمؤتمرات، الندوات من والعدید
 في المتخصصة الصحفیة المقاالت من العدید

 .وغیرھا اإلدارة مجاالت

 م���ن األعم���ال إدارة ف���ي بك���الوریوس
 ع���ام بج���دة عب��دالعزیز المل���ك جامع��ة
 الش������ھادات م������ن العدی������د، وم1979
 واإلدارة والتسویق اإلدارة في المھنیة

 والب�������رامج وال�������دورات الص������ناعیة
 .التدریبیة
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 (تتمة)  والمكافأت الترشیحات لجنة 9-3

 :یلي لما وفقا فیھا الحضور سجل وكان إجتماعین م2017 المالي العام خالل والمكافأت الترشیحات لجنة عقدت

 األول اإلجتماع اللجنة عضو إسم
 م02/04/2017

 الثاني اإلجتماع
 م06/05/2017

 √ √ البسام محمد بسام زیاد
 √ √ بترجي إبراھیم محمد إبراھیم

 √ √ محمد مصطفى بن صدیق
 : لم یحضرX : حضر        √
 

 اإلستثمار لجنة 9-4

 :الحصر ال المثال سبیل على اجباتھاووتتكون أھداف وإختصاصات لجنة اإلستثمار 

وضع السیاسة اإلستثماریة للشركة والتأكد من مطابقتھا مع أحكام وشروط اللوائح واألنظمة المرعیة اإلجراء  •

 واإلشراف على تطبیقھا.

 اإلستثماریة بشكل دوري وإصدار توصیات جدیدة تتماشى مع ظروف السوق.اسة یمراجعة الس •

 الموافقة على إستقطاب اإلستثمارات والتصرف بھا وإتخاذ القرارات بشأن اإلستثمارات. •

 مراقبة أداء إستثمارات الشركة وتحدید إھداف اإلستثمار ووضع الخطط الالزمة لذلك. •

 :السادة من لجنة اإلستثمار وتتكون
 

 اإلدارة مجلس في العضویة  الصفة اإلسم
  تنفیذي – اإلدارة مجلس عضو  لجنة اإلستثمار رئیس الحسن العزیز عبد سعود خالد

 مستقل – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو السید حسن علي عادل
 مستقل – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو الراشد محمد فھد العزیز عبد

 
 :یلي لما وفقا فیھا الحضور سجل وكانإجتماعات  (4) م أربعة2017 المالي العام خالل اإلستثمار لجنة عقدت

 األول اإلجتماع اللجنة عضو إسم
 م06/03/2017

 الثاني اإلجتماع
 م22/05/2017

 الثالث اإلجتماع
 م06/06/2017

 اإلجتماع الرابع
 م20/12/2017

 √ √ √ √ الحسن العزیز عبد سعود خالد

 √ √ √ √ السید حسن علي عادل
 √ √ √ √ الراشد محمد فھد العزیز عبد
 : لم یحضرX : حضر        √
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 المخاطر لجنة 9-5

 :على سبیل المثال ال الحصرھا مل واجباتتتش لجنة إلدارة المخاطرإستناداَ الى الئحة حوكمة شركات فقد شكل مجلس اإلدارة 

 .والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطرة للشركةتحدید المخاطر التي قد تتعرض لھا الشركة  •

 .اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقییم فعالیتھ •

وضع إستراتیجیة شاملة إلدارة المخاطر ومتابعة تنفیذھا ومراجعتھا وتحدیثھا بناًء على المتغیرات الداخلیة والخارجیة  •

 .للشركة

 .جعة سیاسات إدارة المخاطرمرا •

 تقییم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعَرضھا لھا بشكل دوريإعادة  •

 رفع تقاریر مفصلَة الى مجلس اإلدارة حول التعرَض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة ھذه المخاطر •

 تقدیم التوصیات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر •

 :السادة من مخاطرالإدارة لجنة  وتتكون

 اإلدارة مجلس في العضویة  الصفة اإلسم
  تنفیذيغیر  – اإلدارة مجلس عضو  لجنة إدارة المخاطر رئیس السالموني حسن عطیة رأفت
 مستقل – اإلدارة مجلس عضو اللجنة عضو الراشد محمد فھد العزیز عبد

 اإلدارة مجلس خارج من اللجنة عضو أحمد جالل رجب
 

 وتجدون أدناه نبذة عن السیرة الذاتیة لعضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة: 

 المؤھالت الوظائف السابقة والخبرات الوظائف الحالیة سماال 

 أحمد جالل رجب 1

 للمجموعة المخاطرمدیر 
مجموعة الخلیج  –

من للتأمین في الكویت  
م وحتى 2011عام 
 تاریخھ

للتأمین  ألیانز شركة - إكتواري محاسب
 م2011 الى م2007 من مصر

بكالوریوس في العلوم اإلكتواریة من جامعة 
 م2007القاھر، مصر عام 

 الرابطة من دولي معتمد تقییم أخصائي
 الشرق - المعتمدین التقییم ألخصائي الدولیة

 م2014 األوسط،
 

 یلي: لما وفقا فیھا الحضور سجل وكان اتإجتماع) 4أربعة ( م2017 المالي العام خالل إدارة المخاطر لجنة عقدت

 األول اإلجتماع اللجنة عضو إسم
 م22/05/2017

 الثاني اإلجتماع
 م11/10/2017

الثالث  اإلجتماع
 م03/12/2017

 الرابع اإلجتماع
 م12/12/2017

 √ √ √ √ السالموني حسن عطیة رأفت

 √ √ √ √ الراشد محمد فھد العزیز عبد
 √ √ √ √ أحمد جالل رجب

 : لم یحضرX : حضر        √
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 مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة -10
 مكافأت أعضاء المجلس 10-1

 ودلیل سیاسات مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان: للشركة يالمادة التاسعة عشر من النظام األساسبموجب تحدد 

 السید علي عادل الراشد فھد العزیز عبد البسام بسام زیاد أوال: األعضاء المستقلین

    المكافأت الثابتة
 لایر سعودي 15,000 لایر سعودي 15,000 لایر سعودي 15,000 بدل حضور جلسات المجلس •
 لایر سعودي 6,000 لایر سعودي 12,000 لایر سعودي 12,000 مجموع بدل حضور جلسات اللجان •
 یوجدال  ال یوجد ال یوجد مزایا عینیة •
بیان ما قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم  •

عاملین أو إداریین أو ما قبضوه نظیر 
 أو إداریة أو إستشاراتأعمال فنیة 

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد

مكافأة رئیس المحلس أو العضو المنتدب  •
 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق أو أمین السر إن كان من األعضاء

 لایر سعودي 21,000 لایر سعودي 27,000 لایر سعودي 27,000 المجموع
    المكافأت المتغیرة

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد نسبة من األرباح •
 لایر سعودي 120,000 لایر سعودي 120,000 لایر سعودي 120,000 مكافأت دوریة •
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد خطط تحفیزیة قصیرة األجل •
 ال یوجد یوجدال  ال یوجد خطط تحفیزیة طویلة األجل •
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد األسھم الممنوحة •

 لایر سعودي 120,000 لایر سعودي 120,000 لایر سعودي 120,000 المجموع
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد مكافأة نھایة الخدمة 

 لایر سعودي 141,000 لایر سعودي 147,000 لایر سعودي 147,000 المجموع الكلي
 لایر سعودي 6,000 لایر سعودي 6,000 لایر سعودي 46,500 بدل المصروفات

    

 رأفت عطیة السالموني إبراھیم محمد بترجي یاسر یوسف ناغي ثانیا: األعضاء غیر المستقلین

    المكافأت الثابتة
 لایر سعودي 15,000 لایر سعودي 12,000 لایر سعودي 15,000 بدل حضور جلسات المجلس •
 لایر سعودي 6,000 لایر سعودي 9,000 لایر سعودي 7,500 جلسات اللجانمجموع بدل حضور  •
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد مزایا عینیة •
بیان ما قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم  •

عاملین أو إداریین أو ما قبضوه نظیر 
 أعمال فنیة أو إداریة أو إستشارات

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد

المنتدب مكافأة رئیس المحلس أو العضو  •
 ال یوجد ال یوجد لایر سعودي 180,000 أو أمین السر إن كان من األعضاء

 لایر سعودي 21,000 لایر سعودي 21,000 لایر سعودي 202,500 المجموع
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    مكافأت أعضاء المجلس (تتمة) 10-1

 السالمونيرأفت عطیة  إبراھیم محمد بترجي یاسر یوسف ناغي ثانیا: األعضاء غیر المستقلین (تتمة)

    المكافأت المتغیرة
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد نسبة من األرباح •
 لایر سعودي 120,000 لایر سعودي 120,000 ال یوجد مكافأت دوریة •
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد خطط تحفیزیة قصیرة األجل •
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد خطط تحفیزیة طویلة األجل •
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد األسھم الممنوحة •

 لایر سعودي 120,000 لایر سعودي 120,000 - المجموع
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد مكافأة نھایة الخدمة 

 لایر سعودي 141,000 لایر سعودي 141,000 لایر سعودي 202,500 المجموع الكلي
 لایر سعودي 22,600 لایر سعودي 12,000 لایر سعودي 24,000 بدل المصروفات

  

 خالد سعود الحسن ثالثاً: األعضاء التنفیذیین

  المكافأت الثابتة
 لایر سعودي 15,000 بدل حضور جلسات المجلس •
 لایر سعودي 13,500 مجموع بدل حضور جلسات اللجان •
 ال یوجد مزایا عینیة •
بیان ما قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم  •

عاملین أو إداریین أو ما قبضوه نظیر 
 إداریة أو إستشاراتأعمال فنیة أو 

 لایر سعودي 240,000

مكافأة رئیس المحلس أو العضو المنتدب  •
 لایر سعودي 120,000 أو أمین السر إن كان من األعضاء

 لایر سعودي 388,500 المجموع
  المكافأت المتغیرة

 ال یوجد نسبة من األرباح •
 ال یوجد مكافأت دوریة •
 ال یوجد خطط تحفیزیة قصیرة األجل •
 ال یوجد خطط تحفیزیة طویلة األجل •
 ال یوجد األسھم الممنوحة •

 - المجموع
 ال یوجد مكافأة نھایة الخدمة 

 لایر سعودي 388,500 المجموع الكلي
 لایر سعودي 22,311 بدل المصروفات
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 مكافأت كبار التنفیذیین 10-2

 ضمنھم من الشركة في التنفیذیین كبارخمسة من 
 المالي والمدیر التنفیذي الرئیس

 المجموع 
 (لایر سعودي)

  المكافأت الثابتة
 2,673,816 رواتب •
 755,101 بدالت •
 شاملة المصاریف 1سیارة عدد  مزایا عینیة •

 3,428,917 المجموع
  المكافأت المتغیرة

 2,050,000 مكافأت دوریة •
 ال یوجد أرباح •
 ال یوجد خطط تحفیزیة قصیرة األجل •
 ال یوجد طویلة األجلخطط تحفیزیة  •
 ال یوجد األسھم الممنوحة •

 2,050,000 المجموع
 - مكافأة نھایة الخدمة 

 ال یوجد مجموع مكافأة التنفیذیین عن المجلس إن وجدت
 5,478,917 المجموع الكلي

 
  مكافأت أعضاء اللجان 10-3

 م عن إجتماعات اللجان:2017المالي یبین الجدول أدناه مكافآت أعضاء اللجان وبدالت الحضور خالل العام 

المكافآت الثابتة (عدا  
 المجموع جلسات حضور بدل  بدل حضور الجلسات)

 أعضاء لجنة المراجعة
 لایر سعودي 54,000 لایر سعودي 9,000 لایر سعودي 45,000 البسام محمد بسام زیاد -1
 لایر سعودي 54,000 لایر سعودي 9,000 لایر سعودي 45,000 الشیباني خالد بن علي -2

 لایر سعودي 54,000 لایر سعودي 9,000 لایر سعودي 45,000 الرشود سعود بن عبدهللا -3

 لایر سعودي 162,000 لایر سعودي 27,000 لایر سعودي 135,000 المجموع

 لجنة المكافآت والترشیحاتأعضاء 
 لایر سعودي 23,000 لایر سعودي 3,000 لایر سعودي 20,000 البسام محمد بسام زیاد -1

 لایر سعودي 23,000 لایر سعودي 3,000 لایر سعودي 20,000 بترجي إبراھیم محمد إبراھیم -2

 لایر سعودي 23,000 لایر سعودي 3,000 لایر سعودي 20,000 صدیق بن مصطفى محمد -3

 لایر سعودي 69,000 لایر سعودي 9,000 لایر سعودي 60,000 المجموع

 المخاطرأعضاء لجنة 
 لایر سعودي 26,000 لایر سعودي 6,000 لایر سعودي 20,000 السالموني حسن عطیة رأفت -1

 لایر سعودي 26,000 لایر سعودي 6,000 لایر سعودي 20,000 الراشد محمد فھد العزیز عبد -2
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 لایر سعودي 26,000 لایر سعودي 6,000 لایر سعودي 20,000 رجب جالل أحمد -3

 لایر سعودي 78,500 لایر سعودي 18,500 لایر سعودي 60,000 المجموع

 اإلستثمارأعضاء لجنة 
 لایر سعودي 26,000 لایر سعودي 6,000 لایر سعودي 20,000 الحسن العزیز عبد سعود خالد -1

 لایر سعودي 26,000 لایر سعودي 6,000 لایر سعودي 20,000 السید حسن علي عادل -2

 لایر سعودي 26,000 لایر سعودي 6,000 لایر سعودي 20,000 الراشد محمد فھد العزیز عبد -3

 لایر سعودي 78,000 لایر سعودي 18,000 لایر سعودي 60,000 المجموع

 أعضاء اللجنة التنفیذیة
 لایر سعودي 7,500 لایر سعودي 7,500 ال یوجد ناغي محمد یوسف یاسر -1
 لایر سعودي 7,500 لایر سعودي 7,500 ال یوجد الحسن العزیز عبد سعود خالد -2
 لایر سعودي 6,000 لایر سعودي 6,000 ال یوجد بترجي إبراھیم محمد إبراھیم -3

 لایر سعودي 21,000 لایر سعودي 21,000 ال یوجد المجموع

 أي عن مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین في الشركة أعضاء أحد بموجبھا تنازل اتفاق أو ترتیبات أي یوجد ال 10-4
 .مكافأت

 ودلیل للشركة األساسي النظام من عشر التاسعة المادةإنحراف جوھري بین المكافآت الممنوحة وما حددتھ  أي یوجد ال 10-5
 .واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافأت سیاسات

 
 الدین وأدوات واألسھم الشركة مال رأس -11
 في كما سعودي لایر) ملیون مئتان وخمسون( 250,000,000 والمصدر بھ المصرح الشركة مال رأس یبلغ 11-1

 ریاالت عشرة منھا كل قیمة تبلغ القیمة متساویة سھم) ملیون ونعشرو خمسة( 25,000,000 الى مقسم م31/12/2016

 .سعودیة
 

 :م2017 المالي العام خالل 11-2

 علیھا. قروضأي  وجود بعدم الشركة تقر وبالتالي م2017 العام خالل باإلقتراض الشركة تقم لم 11-2-1

وأي أوراق مالیة تعاقدیة أو  للتحویل قابلة دین أدوات أیة منح بإصدارأوم 2017خالل السنة المالیة  الشركة تقم لم 11-2-2

 مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابھة.

بموجب أدوات دین قابلة حقوق تحویل أو إكتتاب  أیة م بإصدارأو منح2017خالل السنة المالیة  الشركة تقم لم 11-2-3

 أو أوراق مالیة تعاقدیة، أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابھة.للتحویل 

، وقیمة األوراق المالیة لإلسترداد قابلة دین أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو إسترداد أي یوجد ال 11-2-4

 .المتبقیة

 شركات تابعة.صادرة عن شركة تابعة كون الشركة ال تملك أیة  ال توجد أسھم وأدوات دین 11-2-5
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 (تتمة) الدین وأدوات واألسھم الشركة مال رأس -11
 .الشركة موظفي لمصلحة إنشاؤھا تم أخرى إحتیاطیات أو إستثمارات أي یوجد ال 11-2-6

(عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة  ألشخاص تعود التصویت في األحقیة ذات األسھم فئة في مصلحة أیة توجد لم 11-2-7

بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعین من قواعد التسجیل  الشركة تبلیغ یتم ولم ،وكبار التنفیذیین وأقربائھم)

 .االخیرة المالیة السنة خالل الحقوق تلك في تغییر أيوواإلداراج 

 
 إضافیة ومعلومات قانونیة اقرارات – 12
 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح اإلدارة مجلس یقر 12-1

 .ونفذ بفاعلیة سلیمة أسس على أعدَ  الداخلیة الرقابة نظام أن اإلدارة مجلس یقر 12-2

 .نشاطھا مواصلة على الشركة قدرة في یذكر شكأي  یوجد ال أنھ اإلدارة مجلس یقر  12-3

 فیھ توجد كانت أو وتوجد فیھ طرفاً  الشركة كانت عقد أي م2017 المالي العام خالل یوجد ال أنھ االدارة مجلس یقر 12-4

 منھم، باي عالقة ذي شخص الي او المالي للمدیر او التنفیذي للرئیس أو ادارة مجلس أعضاء ألحد جوھریة مصلحة

  .اإلدارة مجلس تقریر من) 4-8( الفقرة في ورد ما بإستثناء

م على 2017للعام المالي من بین المرشحین قدمت لجنة المراجعة توصیتھا بخصوص تعیین المحاسبین القانونیین  12-5

المحاسبون والنمرالبسام  PKFالسادة تعیین إعادة إجتماع الجمعیة العامة بعد عرضھا على مجلس اإلدارة. وتم 

. م2018والربع األول من العام  م2017للعام المالي وشركاه  البصري عبدهللا الحسابات لتدقیق الدارتعیین و المتحالفون

 ال المحاسب القانوني قبل إنتھاء الفترة المعین من أجلھا.بإستبدم 2017خالل العام مجلس اإلدارة لم یوصي 

 .م2017 لعام السنویة المالیة القوائم على تحفظات أیة القانوني المحاسب تقریر یتضمن لم 12-6

 .األرباح في حقوق عن الشركة مساھمي أحد بموجبھ تنازل اتفاق أو ترتیبات أي یوجد ال 12-7

أو من أي  ھیئة سوق المالمن  على الشركةأي عقوبة أو جزاء أو قید إحتیاطي  م2017خالل العام المالي  لم یتم فرض 12-8

 .رافیة أو تنظیمیة أو قضائیةجھة إش

م أي مقترحات وملحوظات من المساھمین حیال الشركة وأدائھا، 2017لم یتلقى مجلس اإلدارة خالل العام المالي  12-9

 وبخاصة غیر التنفیذیین. –وبالتالي لم یتخذ أیة إجراءات بھذا الخصوص إلحاطة أعضائھ بھا 

 أسھم خزینة محتفظ بھا.ال یوجد لدى الشركة  12-10
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 بالشركة الداخلیة الرقابة إجراءات لفعالیة السنویة المراجعة نتائج -13
م عدد ستة اجتماعات ناقشت خاللھا عدد من الموضوعات واتخذت عدد من 2017عقدت لجنة المراجعة خالل عام  13-1

 :التوصیات والقرارات، ومن بین أمور عدة فقد قامت اللجنة بــ

والتقاریر والمالحظات التي یقدمھا مراجعي الحسابات، وإبداء النظر في القوائم المالیة األولیة والسنویة للشركة  •

 .المرئیات حیالھا ومناقشة اإلدارة التنفیذیة باألداء والرفع بالتوصیات لمجلس اإلدارة باإلعتماد والنشر

اجعة اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة وتقویم مواردھا البشریة وھیكلھا التنظیمي ومراجعة واعتماد خطة المر •

 .السنویة واإلطالع على ومناقشة تقاریر المراجعة الداخلیة الدوریة وتقویم نظم وإجراءات الرقابة الداخلیة في الشركة

اإلشراف على إدارة اإللتزام / المراقبة النظامیة وتقویم مواردھا البشریة واعتماد خطة أعمال إدارة اإللتزام /  •

 .لى ومناقشة تقاریر إدارة اإللتزام / المراقبة النظامیة الدوریةالمراقبة النظامیة السنویة واإلطالع ع

 .اإلطالع على المبادرات المتخذة من قبل إدارة الشركة لمعالجة المالحظات والتوصیات الناتجة عن تلك المراجعات •

عة. إن من مھام المراجعة تتمتع إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة باستقاللیة تامة، حیث ترتبط بشكل مباشر بلجنة المراج

م بعملیات المراجعة 2017الداخلیة التأكد من مدى تطبیق السیاسات واإلجراءات الداخلیة في الشركة، وقد قامت خالل عام 

الداخلیة وفقاً لخطة المراجعة السنویة المعتمدة من قبل اللجنة. وقد شملت عملیات المراجعة الداخلیة كافة أنشطة الشركة سواًء 

الیة أو اإلداریة أو التشغیلیة للتحقق من مدى فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة. وقد أكدت نتائج أعمال المراجعة الم

 .الداخلیة السنویة التي تم إجراؤھا تحت إشراف لجنة المراجعة مدى فاعلیة إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة

ھي اإلدارة المسؤولة عن تأكید اإللتزام بتطبیق الشركة للوائح واألنظمة المعمول بھا بالمملكة  إدارة اإللتزام / المراقبة النظامیة

العربیة السعودیة والتي تشمل األنظمة واللوائح والتعامیم الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي 

مراقبة النظامیة تقاریر دوریة للجنة، والتي بدورھا تناقش ھذه التقاریر التعاوني وھیئة السوق المالیة. ترفع إدارة اإللتزام / ال

وتضع التصورات لعالج أیة مالحظات، ثم ترفع توصیاتھا إلى مجلس اإلدارة إذا تطلب األمر ذلك. وقد أكدت تقاریر إدارة 

 .المنظمة ألعمالھااإللتزام / المراقبة النظامیة إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح الصادرة من الجھات 

 .في تقریر مجلس اإلدارةوبناًء علیھ، ترى اللجنة بأنھ ال یوجد أي مالحظات جوھریة تستدعي عرضھا 
 

 في الشركة فإن لجنة المراجعة لم توصي بتعیین مراجع داخلي.فعالة نظراً لوجود إدارة مراجعة داخلیة   13-2
 

أو الت���ي رف���ض م تع���ارض ب���ین توص���یات لجن���ة المراجع���ة وق���رارات مجل���س اإلدارة 2017ل���م یوج���د خ���الل الع���ام  13-3

المجل����س األخ����ذ بھ����ا بش����أن تعی����ین مراج����ع حس����ابات الش����ركة وعزل����ھ وتحدی����د أتعاب����ھ وتقی����یم أدائ����ھ أو تعی����ین المراج����ع 

 الداخلي.
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 تفاصیل المساھمات اإلجتماعیة للشركة -14
لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید بعد موافقة  المعوقین األطفال جمعیةم إتفاقیة تعاون مع 02/10/2017وقعت الشركة بتاریخ 

 ،"واللغة النطق اضطرابات تقییم حقیبة" برنامج ودعم رعایة الشركة تولى تتضمنالطرفین بقیمة ثمانون الف لایر سعودي، 

 .المملكة أنحاء في المنتشرة 10الـ مراكزھا في الجمعیة أطفال حاالت من المئات على تطبیقھا یتم التي

 
 أحكام الئحة حوكمة الشركات -15

تطبق الشركة جمیع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بإستثناء األحكام الواردة 

 أدناه:

 /الفقرةالمادة رقم نص المادة/الفقرة أسباب عدم التطبیق

 إسترشادیةمادة 

تضع الشركة برامج تطویر وتحفیز المشاركة واألداء 

 –بصفة خاصة  –للعاملین في الشركة، على أن تتضمن 

 ما یلي:

لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لإلستماع تشكیل  )1

الى آراء العاملین في الشركة ومناقشتھم في المسائل 

 والموضوعات محل القرارات المھمة.

أسھماً في الشركة أو نصیباً من  برامج منح العاملین )2

األرباح التي تحققھا وبرامج التقاعد، وتأسیس صندوق 

 مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.

 إنشاء مؤسسات إجتماعیة للعاملین في الشركة. )3

 الخامسة والثمانونالمادة 

 3و  2/ فقرة 

 (تحفیز العاملین)

تم وضع إستراتیجیة المسؤولیة  – مادة إسترشادیة

اإلجتماعبة للشركة وإعتمادھا من مجلس اإلدارة 

م وسوف یتم عرضھا على 12/12/2017بتاریخ 

 للموافقة علیھا.الجمعیة العامة العادیة 

بناًء على إقتراح من مجلس  –العامة العادیة  تضع الجمعیة

داف سیاسة تكفل إقامة التوازن بین أھدافھا واألھ –اإلدارة 

التي یصبو المجتمع الى تحقیقھا، بغرض تطویر األوضاع 

 اإلجتماعیة واإلقتصادیة للمجتمع.

 السابعة والثمانونالمادة 

 (المسؤولیة اإلجتماعیة)

تم وضع إستراتیجیة المسؤولیة  –مادة إسترشادیة 

اإلجتماعبة للشركة وإعتمادھا من مجلس اإلدارة 

ا على م وسوف یتم عرضھ12/12/2017بتاریخ 

 الجمعیة العامة العادیة للموافقة علیھا.

یضع مجلس اإلدارة البرامج ویحدد الوسائل الالزمة لطرح 

مبادرات الشركة في مجال العمل اإلجتماعي، ویشمل ذلك 

 ما یلي:

وضع مؤشرات قیاس تربط أداء الشركة بما تقدمھ من  )1

مبادرات في العمل اإلجتماعي، ومقارنة ذلك 

 ذات النشاط المشابھ. بالشركات األخرى

 الثامنة والثمانونالمادة 

(مبادارات العمل 

 اإلجتماعي)
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اإلفصاح عن أھداف المسؤولیة اإلجتماعیة التي  )2

 تتبناھا الشركة للعاملین فیھا وتوعیتھم وتثقیفھم بھا.

اإلفصاح عن خطط تحقیق المسؤولیة اإلجتماعیة في  )3

 التقاریر الدوریة ذات الصلة بأنشطة الشركة.

وضع برامج توعیة للمجتمع للتعریف بالمسؤولیة  )4

 للشركة اإلجتماعیة

جاري العمل على تحدید وسائل للتقییم لیتم إعتمادھا 

 مستقبالً 

حیثما ینطبق، الوسائل التي إعتمد علیھا مجلس اإلدارة في 

تقییم أدائھ وأداء لجانھ وأعضائھ، والجھة الخارجیة التي 

 بالشركة، إن وجدت.قامت بالتقییم وعالقتھا 

 7المادة التسعون / فقرة 

قرر مجلس اإلدارة بتاریخ  –مادة إسترشادیة 

م بإسناد متابعة تطبیق الحوكمة الفعالة 06/03/2017

) من الئحة حوكمة الشركات الى 94وفقا للمادة (

 .لجنة المخاطر

في حال تشكیل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة 

إلیھا اإلختصاصات المقررة  الشركات، فعلیھ أن یفوض

بموجب المادة الرابعة والتسعین من ھذه الالئحة، وعلى 

ھذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبیقات الحوكمة، 

وتزوید مجلس اإلدارة، سنویاً على األقل، بالتقاریر 

 والتوصیات التي تتوصل إلیھا.

 الخامسة والتسعونالمادة 

(تشكیل لجنة حوكمة 

 الشركات)

 
 الخاتمة – 16

وإذ یعرب مجلس اإلدارة عن شكره وتقدیره لعمالء الشركة وجمیع المساھمین الكرام على ما یولونھا من ثقة غالیة، فإن 

المجلس یسره أن یقدم خالص شكره وتقدیره إلدارة الشركة والعاملین فیھا على جھودھم المخلصة التي بذلوھا خالل العام 

 .ممتازةائج توالتي أسفرت عن تحقیق ن

 

 قالموف وهللا

 اإلدارة مجلس                                                                             


