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 أهم الخطط  يسر مجلس
ً
إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني أن يقدم للسادة املساهمين الكرام تقريره السنوي متضمنا

 به القوائم املالية املدققة واإل  واللوائح ةنظمال والقرارات وأنشطة التشغيل والنتائج املالية واإلفصاحات حسب 
ً
يضاحات ومرفقا

 .م31/12/2020للسنة املالية املنتهية في 

 

  أوال: نبذة عن الشركة:

بتاريخ  188أمانة للتأمين التعاوني )أمانة( هي شركة مساهمة سعودية عامة تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم شركة 

م 03/06/2009هـ املوافق 10/06/1430الصادر بتاريخ  35م واملرسوم امللكي رقم م/ 01/06/2009هـ املوافق 08/06/1430

هـ، ولنظام 22/03/1385وتاريخ  6القاض ي باملوافقة على تأسيس الشركة وفقا لنظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 هـ والئحته التنفيذية الصادرة بموجب02/06/1424يخ وتار  32التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ التأمينمراقبة شركات 

% 40مليون ريال سعودي حيث تم طرح ما نسبته  320هـ، برأس مال مدفوع بلغ 01/03/1425وتاريخ  596 /1القرار الوزاري رقم 

الصحي  التأمينم و العا التأمين، وحصلت أمانة على تصريح بمزاولة نشاط 22/03/2010تتاب الولي العام في من رأس املال لإلك

 .م06/07/2010هـ املوافق 24/07/1431بتاريخ  30/20107رقم ت م ن/ البنك املركزي السعوديمن 

كما م. 19/02/2017مليون ريال بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية املنعقده في  140وتم تخفيض رأس مال الشركة إلى  

 م.28/01/2019قرار الجمعية العامة غير العادية املنعقد في  بموجب وذلك ريال مليون  240إلى  هازيادة راس مالب قامت الشركة

 رائدة في املنطقة، بااٍلضافة ٍالى مجموعة من كبار املستثمرين.الشركات ال عدد منقام بتأسيس الشركة و 

  نشاط الشركة: (أ

لخاصة بعمالئنا من الشركات حتياجات اتقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول التأمينية املصّممة لتلبية اال 

ر محفظة أمانة منتجات متنوعة تغطي التأمين الصحي، تأمين املركبات، تأمين 
ّ
والفراد على حد سواء حيث توف

املمتلكات، التأمين البحري، والتأمين الهندس ي وتأمين املسؤليات والحوادث املتنوعة ويندرج تحت كل نوع من هذه 

والتجارة  ةاملتخصصة والتي تغطي أنشطة قطاعات العمال املتنوعة كالصناع التأمينات العديد من الوثائق

 والقطاعات الخدمية.

  رؤية الشركة: (ب

التعاوني وذلك من خالل توفير  التأمينأن تكون واحدة من أفضل الشركات الرائدة باململكة في مجال تقديم خدمات 

 لخدمات لهم.املنتجات املتوافقة مع متطلبات العمالء وتقديم أفضل ا

  رسالة الشركة: (ج

ر لحدث املعايير الدولية املعتمدة، وتوفيوفقا تقديم منتجات وخدمات تأمينية تتمتع بأعلى درجات الجودة لعمالئها 

 جل معهم في كافة أرجاء اململكة.الثقة والقيمة املضافة لهم، وتأسيس عالقات وثيقة وطويلة ال 

  استراتيجية الشركة: (د

ومستدام على املدى الطويل وذلك من خالل خطط  مضطردية الشركة على النمو بأعمالها وبشكل تعتمد استراتيج

ر العمل الفاعلة إلدارة أعمال الشركة وبنجاح عبر تحقيق أهدافها املتنوعة نحو القطاعات املستهدفة لتتمكن من توفي

 املتكاملة من املنتجات والخدمات التأمينية والتي تتالئم مع
ً
ن احتياجات ومتطلبات العمالء وتقديم الما املجموعة

 والحماية لعمالهم من خالل إدارة فعالة للمخاطر وللوصول إلى أعلى إدارة للمخاطر وحماية عمالئها، باإلضافة إلى

 ئتماني عالي لضمان أعلى درجات املالءة املالية الحالية واملستقبلية للشركة. اسعيها في الحصول على تصنيف 
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استراتيجية الشركة إلى تطوير محفظة تأمينية متوازنة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من أنواع  كما تهدف

حتياجات ومتطلبات عمالء الشركة من مختلف القطاعات واالختصاصات وذلك عن االتأمين الصحي والعام، تخدم 

لتأمين اضافة إلى تعزيز عالقاتها مع وسطاء ووكالء طريق إداراتها اإلقليمية في املنطقة الوسطى والغربية والشرقية، باإل 

 في سوق التأمين.

 :تطوير املنتجات (ه

ن تعمل الشركة على زيادة حجم أقساط التأمين املكتتبة عبر التطوير الدائم ملنتجاتها من خالل التعاون والتنسيق بي

اته ر متطلبات سوق التأمين السعودي ومتغير إدارات التسويق واملبيعات واإلدارات الفنية املختلفة آخذين بعين االعتبا

حتياجات العمالء من أفراد ومؤسسات. وفي هذا الصدد نود اوالقوانين التنظيمية ذات الصلة، وذلك بغية تلبية 

بات نبثقة من لجنة املخاطر وذلك من أجل تطوير املنتجات بما يتالئم مع متطلاملالتنوية أنه تم تشكيل لجنة املنتجات 

م والتي بدورها ستقوم بمراجعة وتقييم 2020ضوابط منتجات التأمين الصادرة في ديسمبر  ،ملركزي السعوديالبنك ا

   كافة املنتجات وتطويرها إذا دعت الحاجة وكذلك تقديم منتجات جديدة بناًء على املستجدات في السوق املحلي.

 

 
 
 : نظرة على السوق:ثانيا

  :التوقعات املستقبلية

جتماعية سترفع من حجم استثمارية و اقتصادية و اتأمين السعودي تغيرات بنيوية تعد انعكاس لعوامل تنظيمية و يشهد قطاع ال

التحديات التي سيواجهها هذا القطاع في املرحلة املقبلة وقد رسمت الشركة خطط عمل لكافة القسام وذلك بهدف التأقلم مع 

مل ادر البشرية السعودية املؤهلة واملدعومة من استثمار مضطرد في بيئة العتلك املتغيرات مع التركيز الكبير على أهمية الكو 

 التكنولوجية واملعلوماتية .  

 

 
 
 الشركة: أداء: ثالثا

 أهم التطورات: (أ

 الخطة االستراتيجية املستقبلية لشركة أمانة )وشمل ذلك تقييما للوضع الحالي لشركة أمانة في ظل  تحديث

، وتحديد الخيار االستراتيجي الذي السعود التأمينمعطيات سوق 
ً
ي، والتحديات التي قد تواجهها الشركة مستقبال

بنى على أساسه الخطة االستراتيجية للشركة، ورسم خارطة طريق استراتيجية للشركة، تحتوي على املبادرات 
ُ
ست

 .راتيجية(مان تحقيق الهداف االستالالزمة لتنفيذها، ووضع تصور عام للهيكل اإلداري للشركة، لض

  تقليل معدالت الخسارة وتحسين مستوى الربحية.ل االكتواريةاإلسترشاد باملعايير 

  ملتطلبات جهات اإلشراف املتنفيذ بعض اإلجراءات ووسائل الرقابة التي تسمح بمعالجة 
ً
طالبات والحوادث وفقا

طالبات بما يحقق المان املالي والرقابة، والتأكد من مستوى كفاية االحتياطيات واملخصصات املالية لتلك امل

للشركة، مع التحسين املستمر آلليات العمل في إدارة خدمات التعويضات لرفع مستوى جودة الخدمة لتتناسب 

 مع احتياجات العمالء. 

  إتخاذ سلسلة من املبادرات التطويرية والتنظيمية لدعم أهداف الشركة االستراتيجية وتتوافق مع سير اإلجراءات

 وتشمل: )تطوير الهيكل التنظيمي للشركة، إعداد لوائح وسياسيات داخلية بشكل احترافي، املعمو 
ً
ل به داخليا

إعداد وتطوير وصف وظيفي لجميع وظائف الشركة شامل لهم املهام واملسؤوليات ومتطلبات الكفاءة اإلدارية 

 والخبرات العملية(.

  ن املعلومات.التحتية إلدارة تقنية املعلومات وأمتطوير البنية 
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  التي تسوقها الشركة التأمينبنجاح في كافة منتجات  التأمينتجديد برنامج إعادة. 

  التأمينتنمية مهارات املوظفين عن طريق البرامج والدورات التدريبية، إضافة إلى اجتياز اختبار شهادة أساسيات 

 .البنك املركزي السعوديحسب متطلبات 

 م2020% بنهاية عام 70م إلى 2019% بنهاية عام 67من  زيادة نسبة السعودة في الشركة 

  إستقطاب موظفين ذوي كفاءة عالية في مناصب قيادية في اإلدارات الرقابية تتوافق مؤهالتهم وخبراتهم مع

 املتطلبات املستقبلية للشركة.

  إلى  سعودي ربعون مليون ريالأمائتان و  240,000,000 منس مال الشركة أر توصية مجلس اإلدارة بتخفيض

 .مائة وثالثون مليون ريال سعودي 130,000,000

 

 :املبيعاتب( 

( مبيعات بقيمة إجمالية بلغت  12) م31/12/2020حققت الشركة في السنة املالية املنتهية في 
ً
ريال  مليون  330شهرا

مة مية بالطاقات البشرية الالز سعودي، وتسعى الشركة إلى إكمال البنية التحتية للمبيعات من خالل تزويد إداراتها اإلقلي

لدعم عمليات املبيعات خالل الفترة القادمة، إضافة إلى زيادة الصالحيات املمنوحة لإلدارات القليمية لتسهيل إدارة 

 املبيعات وسرعة إجراءات العمالء من أجل توفير خدمة أفضل.

 :م2020ن لعام وفيما يلي ملخص يبين أنواع التأمين ونسبها من إجمالي أقساط التأمي

 التأمينالنسبة من إجمالي أقساط  التأميننوع 

 %88.37 التأمين الصحي

 %9.01 تأمين السيارات

 %2.62 التأمينات العامة

 

 

88%

9%
3%

                  2020 
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  النواحي الفنية: (ج

ن يأممعرفة تامة بديناميكية سوق التقامت الشركة بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة تأمين محلية وعاملية لديها  

السعودي وحائزة على أعلى درجات التصنيف من قبل املؤسسات العاملية في هذا املجال، وذلك من أجل تحقيق أعلى درجات 

الحماية لعمالئها من جهة وإدارة وتوزيع مخاطر التأمين الناتجة عن عمليات االكتتاب من جهة أخرى، كما أن لديهم الدراية 

تفاقيات مكنت الشركة من مزاولة أعمالها بمرونة عالية ودقة أعلى في إدارة واسعة بشأن سوق التأمين السعودي، وهذه االال

 املخاطر.

  االستثمارات: (ح

داء املحفظة، حيث استثمرت الشركة أقامت الشركة بتبني استراتيجية استثمار جديدة لتنويع محفظة االستثمارات وتعزيز 

  .الجل أعلى للودائع قصيرة   دوات الدخل الثابت والسهم إضافة الى التعامل مع عدة بنوك للحصول على عائدأبشكل مباشر في 

 في كل من عمليات التأمين وعمليات املساهمين كما يلي: الشركةستثمارات اوتتكون 

 ذات سعودية شركة(لتأمين ا لخدمات ريال سعودي في شركة نجم مليون  1.9بمبلغ عمليات التأمين: تتمثل في إستثمار  .1

 التأمينية". املطالبات تسوية وأخصائي خسائر معاينة ومقدر أعمال "خبير والتي تزاول ) محدودة مسئولية

 فيما يلي:ستثمارات اعمليات املساهمين: وتتكون من  .2

 مليون ريال سعودي.  91جل بالريال السعودي بمبلغ استثمارات في ودائع مرابحة قصيرة ال  .أ

 مليون ريال سعودي. 49 ات في صكوك حكومية وصكوك شركات بمبلغاستثمار  .ب

  مليون ريال سعودي. 04 مبلغب بالريال السعودي جلمرابحة طويلة ال  استثمار في وديعة .ج

 مليون ريال سعودي.  11استثمارات في أسهم محلية بمبلغ  .د

 

  :املالية املؤشرات (خ

( 12) م31/12/2020املالية املنتهية في  السنة نتائج املالية وتفاصيل املؤشرات لهم استعراض يلي فيما
ً
 :شهرا
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 :التأمين عمليات نتائج قائمة .1

 

االرقام بأالف الرياالت السعودية

202020192018201720162015البيان

االيرادات:

ن المكتتبة         414,019       169,866          71,967       137,446              248,054             329,519إجمالي أقساط التأمي 

ن الصادرة         (79,613)        (57,462)        (36,504)        (43,376)              (10,461)                (5,361)يخصم أقساط إعادة التأمي 

ن فائض الخسارة           (1,134)              (888)          (2,064)          (2,941)                 (6,023)             (44,637)أقساط تأمي 

ن المكتتبة ي أقساط التأمي 
ن
       333,272       111,516          33,399          91,129              231,570             279,521صاف

ن غي  المكتسبة ي أقساط التأمي 
ن
        (57,029)       140,760          14,467        (28,595)              (47,900)             (42,999)التغي  ف

ن المكتسبة ي أقساط التأمي 
ن
       276,243       252,276          47,866          62,534              183,670             236,522صاف

ن          25,694          18,193          10,337            2,895                  1,975                 1,992عمولة إعادة التأمي 

            5,721            7,943          12,083            4,610                16,419               10,786إيرادات اخرى

       307,658       278,412          70,286          70,039              202,064             249,300مجموع االيرادات

التكاليف والمصاريف:

       297,848       211,923          96,680          59,359              174,422             220,510إجمالي المطالبات المدفوعة
ن         (98,293)        (38,365)        (33,759)        (26,996)              (46,439)             (27,736)يخصم: حصة معيدي التأمي 

ي المطالبات المدفوعة
ن
       199,555       173,558          62,921          32,363              127,983             192,774صاف

ي المطالبات تحت التسوية
ن
         28,345        (17,555)        (32,834)          (3,775)                22,844               18,905التغي  ف

ي المطالبات المتكبدة
ن
       227,900       156,003          30,087          28,588              150,827             211,679صاف

ي إحتياطي عجز األقساط
ن
                -                -                643          10,715                    (447)                     292التغي  ف

ن ائق التأمي           35,700          29,663            8,664            5,353                17,510               24,841تكاليف إكتتاب وث

                -            3,400          (3,400)                251                  9,324                (6,145)مخصص عدم مطابفة ومخصصات اخرى

         15,193          16,466            1,724            5,840                12,746               16,214مصاريف إكتتاب اخرى

         24,497          29,660          23,487          27,578                29,341               28,061رواتب تشغيل وإدارة

ة اخرى          18,465          35,431          11,606          13,614                16,494               38,610مصاريف عمومية وإداري

       321,755       270,623          72,811          91,939              235,795             313,552مجموع التكاليف والمصاريف
ن ي الفائض )العجز( المحمول اىل قائمة عمليات المساهمي 

ن
        (14,097)            7,789          (2,525)        (21,900)              (33,731)             (64,252)صاف

اكم - حملة الوثائق                 -                -                779                -الفائض المير

اكم      (209,578)      (200,289)        (22,768)        (44,572)              (85,666)           (147,503)العجز المير
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 املساهمين:  عمليات قائمة .2

 

% 40ة افي املطالبات املتحملة بنسبرتفاع في صالعام السابق الى اال بالحالية مقارنة  السنةخالل  الخسائرفي  االرتفاعيعود سبب 

وكذلك جائحة كورونا أثرت بشكل مباشر مما أدى ذلك إلى  .%818رتفاع في مخصصات مشكوك في تحصيلها بنسبة وكذلك اال 

 قلة املبيعات في النصف الول وزيادة املطالبات غير املتوقعة في النصف الثاني .

 

 (100,000)

 (50,000)

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000
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2016 2017 2018 2019 2020

               

                                     

 

االرقام بأالف الرياالت السعودية

202020192018201720162015البيان
ن ي الفائض )العجز( المحول ال قائمة عمليات المساهمي 

ن
        (14,097)            7,789          (2,525)        (21,900)              (33,731)             (64,252)صاف

ن           (1,894)          (1,478)          (2,018)          (2,730)                 (1,770)                (1,555)إجمالي المصاريف من عمليات المساهمي 
ن             3,219            6,189            5,296            4,413                  7,795                 8,534إجمالي الدخل من عمليات المساهمي 

ة ي رب  ح )خسارة( الفتر
ن
        (12,772)          12,500                753        (20,217)              (27,706)             (57,273)صاف

يبة الدخل           (2,316)          (2,432)                -                -                (4,564)الزكاة وضن

ي االستثمارات المتاحة للبيع
ن
ي القيمة العادلة ف

ن
                (93)                608                275                216                  2,951                   (556)التغي  ف

ة / السنة  المحمول من إحتياطي القيمة العادلة ال الدخل للفير

الناتجة من بيع إستثمارات متاحة للبيع
                 (2,223)                            8                  (99)           (2,170)                 438                  196 

ة رب  ح )الخسارة( الشاملة للفتر         (14,985)          11,114          (1,142)        (20,100)              (24,747)             (64,616)إجماىلي ال

0.4-1.260.050.37-1.62-2.58-رب  ح )خسارة( السهم

االرقام بأالف الرياالت السعودية

202020192018201720162015البيـــــــــــــــــــــــــــــان

237,268276,568218,398210,344263,402257,191مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

354,195270,434233,853229,211298,916394,094مجموع مطلوبات عمليات التأمين

237,268276,568218,398210,344263,402257,191مجموع موجودات المساهمين

354,195270,434233,853229,211298,916394,093مجموع موجودات عمليات التأمين

االرقام بأالف الرياالت السعودية

202020192018201720162015

       308,792       279,300          71,967       137,446              248,054             329,519إجمالي االيرادات

ة ح )الخسارة( الشاملة للفير         (14,985)          12,767          (1,142)        (21,687)              (34,843)             (64,616)إجمالي الرب  
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 ملالي:ا املركز قائمة .3

: االرقام بأالف الرياالت السعوديةقائمة المركز الماىلي

202020192018201720162015البيان

: ن موجودات عمليات التأمي 

         96,129          23,405          20,138          25,935                21,230               35,667النقدية وشبة النقدية

ي
ن
         57,033          30,833          17,811          21,519                79,559             129,207ذمم مدينة، صاف

ن من األقساط غي  المكتسبة          22,783          28,890          14,846          17,189                  4,866                 2,056حصة معيدي التأمي 

ن من المطالبات تحت التسوية          31,142          69,383          73,624          33,271                19,390               11,763حصة معيدي التأمي 

       187,006       157,923       102,792       135,939              145,389             177,245موجودات اخرى
ن        394,093       310,434       229,211       233,853              270,434             355,938مجموع موجودات عمليات التأمي 

: ن موجودات المساهمي 

       160,874       159,256       128,725       105,639              139,278             138,316النقدية وشبة النقدية

         64,020          41,855          20,000            6,548                17,375               10,949إستثمارات متاحة للبيع

         32,297          62,291          61,619       106,211              119,915               86,260موجودات اخرى
ن        257,191       263,402       210,344       218,398              276,568             235,525مجموع موجودات المساهمي 

       651,284       573,836       439,555       452,251              547,002             591,463مجموع الموجودات

: ن 202020192018201720162015مطلوبات عمليات التأمي 
ن                 -          14,818          12,058          23,936                12,976               22,550ذمم معيدي التأمي 

       326,335       212,368       155,907       153,684              208,158             255,872إحتياطيات فنية

         67,758          83,248          60,467          55,454                48,521               76,737مطلوبات اخرى
ن        394,093       310,434       228,432       233,074              269,655             355,159مجموع مطلوبات عمليات التأمي 

اكم                 -                -                779                779                      779                     779فائض مير
ن        394,093       310,434       229,211       233,853              270,434             355,938مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمي 

: ن مطلوبات وحقوق المساهمي 
ن        145,920       141,796          93,112       122,853              119,174             143,286مطلوبات المساهمي 

ن        111,271       121,606       117,232          95,545              157,394               92,239حقوق المساهمي 
ن        257,191       263,402       210,344       218,398              276,568             235,525مجموع مطلوبات وحقوق المساهمي 

ن         651,284       573,836       439,555       452,251              547,002             591,463مجموع المطلوبات وحقوق المساهمي 

 

 :املساهمين حقوق  في التغيرات قائمة .4

 

اكمرأس المال العجز المتر

إحتياطي إعادة تقييم

إستثمارات متاحة

للبيع

المجموع

ي 1 يناير 2019 )مراجعة(
ن
                  95,545                        117                 (44,572) 140,000       الرصيد ف

ن ي خسارة السنة المنسوب إىل المساهمي 
ن
                 (37,247)                 (37,247)صاف

ي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
ن
                    2,951                    2,951التغت  ف

                           (8)                           (8)المحول من إحتياطي القيمة العادلة اىل الدخل للسنة

                      (539)                      (539)خسارة اكتوارية عىل مكافأة نهاية الخدمة

                100,000 100,000       زيادة رأس المال

                   (3,847)                   (3,847)تكاليف زيادة رأس المال

ي 31 ديسمتر 2019 )مراجعة(
ن
                156,855 2,521                     (85,666)                  240,000       الرصيد كما ف

ي 1 يناير 2020م )مراجعة(
ن
                156,855                    2,521                 (85,666) 240,000       الرصيد ف

ن ي خسارة السنة المنسوب إىل المساهمي 
ن
                 (61,837)                 (61,837)صاف

ي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
ن
                        648                        648التغت  ف

                   (2,223)                   (2,223)المحول من إحتياطي القيمة العادلة اىل الدخل للسنة

                   (1,204)                   (1,204)خسارة اكتوارية عىل مكافأة نهاية الخدمة

                         -   -                  زيادة رأس المال

                         -                         -تكاليف زيادة رأس المال

ي 31 ديسمتر 2019 )مراجعة(
ن
                  92,239(258)                       (147,503)                240,000       الرصيد كما ف

االرقام بأالف الرياالت السعودية
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   :القطاعية املعلومات 

الصحي وقطاع تأمين  التأمينتنقسم منتجات الشركة الى ثالث قطاعات رئيسية هي القطاع الطبي الذي يقوم بتوفير تغطية 

لشامل وتأمين مسؤولية املركبات، وقطاع املمتلكات والحوادث الذي يشمل تأمين املمتلكات ا التأمينالسيارات الذي يوفر 

والحوادث والهندسة والشحن البحري وتأمين الحوادث العامة وفيما يلي نتائج القطاعات ومساهمتها في نتائج وحجم أعمال 

 الشركة:

ن المكتتبة         329,519                -            8,622          29,698              291,199إجمالي أقساط التأمي 

ن الصادرة           (5,361)                -          (6,265)                -                      904يخصم أقساط إعادة التأمي 

ن فائض الخسارة         (44,637)                -              (483)          (1,039)              (43,115)أقساط تأمي 

ن المكتتبة ي أقساط التأمي 
ن
       279,521                -            1,874          28,659              248,988صاف

ن غي  المكتسبة ي أقساط التأمي 
ن
        (42,999)                -                810        (13,902)              (29,907)التغي  ف

ن المكتسبة ي أقساط التأمي 
ن
       236,522                -            2,684          14,757              219,081صاف

ن             1,992                -            1,992                -                       -عمولة إعادة التأمي 

         10,786            2,021                390                  8,375أيردات أخرى

       249,300                -            6,697          15,147              227,456مجموع االيرادات

 

       220,510                -                229            7,719              212,562إجمالي المطالبات المدفوعة
ن         (27,736)                -              (236)              (570)              (26,930)يخصم: حصة معيدي التأمي 

ي المطالبات المدفوعة
ن
       192,774                -                   (7)            7,149              185,632صاف

ي المطالبات تحت التسوية
ن
         18,905                -                561          (4,996)                23,340التغي  ف

ي المطالبات المتكبدة
ن
       211,679                -                554            2,153              208,972صاف

ي إحتياطي عجز األقساط
ن
               292                -                (98)            1,790                 (1,400)التغي  ف

ن ائق التأمي           24,841                -            1,430            1,590                21,821تكاليف إكتتاب وث

         10,069                -              (132)                474                  9,727مصاريف إكتتاب اخرى

ة           66,671          66,671                -                -                       -مصاريف عمومية وإداري

       313,552          66,671            1,754            6,007              239,120مجموع التكاليف والمصاريف

ن         (64,252)        (66,671)            4,943            9,140              (11,664) الفائض )العجز( من عمليات التأمي 

 

 :ط التأمين املكتتبةالتوزيع الجغرافي إلجمالي لقسا

 

النسبة القيمة المنطقة

72% 236,800 الوسطى

19% 63,219 الغربية

9% 29,498 الشرقية

100% 329,517  المجموع
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 :الحالية واملستقبلية املتوقعة املخاطر :رابعا

اقبتها (أ  :سياسة إدارة املخاطر التي تواجهها الشركة ومر

م يث تقو اهمين، حتتبنى شركة أمانة للتأمين التعاوني أعلى املقاييس واملعايير الدولية إلدارة املخاطر لحماية مصالح الشركة واملس

ثار لعالجية لتخفيف آالشركة بمراجعة دورية ومستمرة للتعرف على املخاطر الحالية واملستقبلية وتقييمها ومن ثّم تبني الخطط ا

 ى:لإبتصنيفها تتنوع املخاطر التي قد تواجهها شركة أمانة للتأمين التعاوني، راتيجيتها، و على أهداف الشركة واستهذه الخطار 

 مالية: مخاطر  .1

  مخاطر السوق: هي املخاطر التي قد تنتج عن تغير حالة السوق العامة أو املخاطر التي قد تنتج عن تغير حالة

 االقتصاد العام مما يؤثر على الشركة.

  مخاطر العملة: وتشمل ما قد يغير سعر الصرف والتحويل بين العمالت مما قد يؤثر على استثمارات الشركة

 ت املختلفة.وعملياتها بالعمال 

 .مخاطر معدل الفائدة: تتأثر استثمارات الشركة ومديونياتها بتغير أسعار الفائدة 

 .مخاطر السيولة: وهي عدم قدرة الشركة على الوفاء بمديونياتها قصيرة الجل 

 .مخاطر االئتمان: املخاطر التي تنشأ من عدم قدرة الطراف التعاقدية مع الشركة على سداد املستحقات 

 طر املالءة: عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات رأس املال واإلخالل بالحدود النظامية لذلك.مخا 

 املخاطر االستراتيجية: لتشمل مخاطر التخطيط والتنفيذ والسمعة وإدارة املوارد واملنتجات وغيرها. .2

  ومخاطر غياب خطة  حتيالاملخاطر التشغيلية: وتشمل مخاطر تقنية املعلومات وتسوية املطالبات ومخاطر اال

 الطوارئ واملخاطر التي قد تنشأ عن السلوكيات الخاطئة للموظفين ومخاطر االجراءات والعمليات.

  املخاطر التأمينية: وتشمل مخاطر االكتتاب والتسعير وإعادة التأمين ومخاطر الكوارث ومخاطر االحتياطي الفني

 والنظامي.

 ر عدم االلتزام بالنظمة والتشريعات ومخاطر االدعاءات والقضايا املخاطر النظامية والقانونية: وتشمل مخاط

 القانونية ومخاطر العقود.

 

 وتتكون العملية من: املخاطر لتشمل جميع املخاطر والقسام إدارةتباع عملية إشركة بالوتقوم 

 مع أهداف الشركة  مسح وفحص الوضع العام: من خالله تتأكد إدارة املخاطر من تطابق عمليات واجراءات الشركة

 وذلك بدراسة الوضع الداخلي والخارجي للشركة لتحديد مناطق القصور والعمل عليها.

  تحديد املخاطر: الهدف من تحديد املخاطر هو وضع قائمة شاملة لكل املخاطر التي قد تشكل تهديدا على تحقيق

ا التي أثرت سابقا على الشركة ليتم دراسته الشركة لهدافها. وبالتعاون مع جميع القسام، يتم تحديد كل املخاطر

حسب الوضع الحالي، وأيضا يتم مناقشة جميع القسام فيما قد يكون مخاطر جديدة وناشئة عن العمليات 

 الحالية.

  تحليل املخاطر: يتم تحليل كل خطر بعناية وتتم دراسته وتحديد مصدر الخطر وآثاره على الشركة وأهدافها وذلك

 عاملي االحتمال والتأثير. باالعتماد على

 .معالجة وتخفيف املخاطر: تستجيب الشركة للمخاطر بقبولها أو تفاديها تماما أو تخفيف أثرها أو نقلها لطرف اخر 

 دارة املعنية.يتم تطبيق خطط عالجية للمخاطر املقبولة لتخفيف أثرها وذلك بالعمل جنبا لجنب مع اإل 
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 تم التأكد بشكل دوري ومستمر من فعالية تطبيق الخطط العالجية. كما أن مراقبة املخاطر والخطط العالجية: ي

يغ إدارة املخاطر تقوم بالتأكد من أن جميع املخاطر ال تتجاوز حدود قابلية الشركة للمخاطر وتقوم اإلدارة بالتبل

 دارة.عما قد يشكل تجاوزا للحدود املعتمدة لعضاء مجلس اإل 

  عضاء دارة عن املخاطر وحدود القابلية لضمان بقاء أملخاطر برفع تقرير دوري ملجلس اإل دارة اإبالغ والرفع: تقوم اإل

طالع عام بوضع الشركة وطلب تدخلهم في حال تجاوز أي من املخاطر الحدود املعتمدة من قبل ادارة على مجلس اإل 

جلس دارة املخاطر املنبثقة من املإاملجلس. كما أن إدارة املخاطر تقوم بمناقشة جميع النشطة واإلجراءات مع لجنة 

 قبل الرفع للمجلس فيما يخص ذلك. 

  :املنافسة (ب

ا يبقى التنافس الحاد في السعار من السمات الرئيسية لسوق التأمين السعودي وذلك بالرغم من الضوابط االكتوارية التي وضعه

 خصوصا في تأمين املركبات والتأمين الصحي. البنك املركزي السعودي وألزمت كافة شركات التأمين بالعمل على تطبيقها

 : الحالية قتصاديةاال استثمار في ظل الظروف عوائد (ج

  املالية للشركة النتائج تعتمد
ً
 صورةب ربحيتها وبالتالي ستثمارمن اال  الشركة عائدات تتأثر ستثماري، وقداال   أدائها على جزئيا

قتصادية اال السوق والظروف تقلبات نتيجة عام بشكل اخ االستثمارمن تؤثر على التي الظروف نتيجة آلخر وقت من سلبية

 في اململكة قتصاديةاال الظروف على كبير حد إلى يعتمد الشركة نشاط فإن وكذلك .الشركة سيطرة عن تخرج والتي الحالية

 .عاملًيا قتصاديةاال الظروف وكذلك السعودية العربية

 :التقنية مخاطر (د

 أمنية ورقابية داخلية مشددة، إجراءات الشركة تتخذ أن من بها، وبالرغم الخاصة املعلومات تقنية ةأنظم على الشركة تعتمد 

 كوارث أو بشرية أخطاء أو كمبيوتر فيروسات أو بها مصرح دخول غير لعمليات تتعرض قد بها الخاصة املعلومات أنظمة إال أن

إرهابية وقد التزمت الشركة بتطبيق سياسات  أو تخريبية عمليات أو االتصال في أخطاء أو للطاقة أو فقدان حرائق أو طبيعية

 ( كما نص عليه تعميم البنك املركزي السعودي ذو الصلة.Cyber Securityوإجراءات المن املعلوماتي )

  :والقانونية النظامية املخاطر (ه

 نالتأمي مراقبة خالل نظام من املركزي السعوديالبنك  قبل من واملراقبة لإلشراف الشركة بها تقوم التي التأمين عمليات تخضع

 وبوجه الصحي، منتج التأمين يخص فيما التعاوني الصحي الضمان ملجلس التنفيذية الالئحة التنفيذية، وكذلك والئحته التعاوني

 والتغييرات تقبليةاملس واملستثمرين فالتشريعات لهم املؤمن موجهان ملصلحة تحديًدا التأمين على واإلشراف التنظيم فإن عام

 .عملياتها املالية ونتائج وحالتها أعمال الشركة على سلًبا تؤثر وقد قطاع التأمين تمس قد التنظيمية

  :القضايا (و

 كتل تؤثر وقد الغير من مطالبات ضدها أيًضا يرفع وقد الغير، ضد قضايا شركة أمانة تواجه قد لألعمال، العادي السير نطاق في

 .الوضع املالي للشركة على املستقبل في سلًبا القضايا

  :التأمينمخاطر تتعلق بمعيدي   (ز

يجة بالرغم من تحسن النتائج التقنية لكبريات شركات إعادة التأمين في الدول الصناعية، إال أنه قد يكون هنالك تأثير سلبي نت

يسلم  قتصاد في العالم. ولممن مفاصل االالتي ألقت بظاللها على الكثير  19بعض العوامل السياسية وكذلك تبعيات كوفيد 

العالم العربي من التداعيات تلك مما سيساهم في استمرار العوامل الضاغطة على شروط اتفاقيات إعادة التأمين املخصصة 

 لتلك البلدان.
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  :النظامية اللوائح حسب اإلفصاح: خامسا

  :الشركات حوكمة الئحة (أ

م ، وتم اعتمادها من 16/01/2011هـ املوافق 12/02/1432كمة خاص بالشركة بتاريخ  اعتمد مجلس إدارة الشركة الئحة حو 

عتمد املجلس نسخة محدثة من الالئحة بتاريخ ام كما 15/05/2014هـ املوافق 16/07/1435الجمعية العامة بتاريخ 

م، كما 15/11/2016هـ 15/02/1438م وتم اعتمادها أيضا من الجمعية العامة بتاريخ 12/10/2016هـ املوافق11/01/1438

م وجاري 03/05/2018م وتم اعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ 10/04/2018اعتمد املجلس النسخة الثالثة والحالية بتاريخ 

. حيث تشتمل الالئحة على جميع الحكام الواردة في النظام الساس للشركة والئحة حوكمة الشركات 
ً
العمل على تحديثها أيضا

ة ة عن هيئة السوق املالية وكذلك اللوائح الصادرة عن البنك املركزي السعودي ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجار الصادر 

 واالسثمار.

 

  :وتصنيف أعضائه والشركات املساهمة لكل عضو  اإلدارة مجلس تشكيل (ب

 م بعد موافقة الجمعية العامة على اختيار16/05/2019من  تبدأتم تشكيل مجلس اإلدارة )الدورة الرابعة( ومدتها ثالث سنوات 

أعضاء كما هو مبين في  7م حيث يتكون املجلس من 14/05/2019هـ املوافق 09/09/1440العضاء في اجتماعها املنعقد في 

 الجدول أدناه:

فة اسم العضو
ص

ية 
ضو

لع
ا

 

يكون عضو مجلس  التي املساهمة اسماء الشركات

 في مجالس إدارا
 
تها الحالية أو من اإلدارة  عضوا

 مديرها

داخل/ خارج 

 اململكة

يكون عضو  التي املساهمة اسماء الشركات

 في مجالس إداراتها 
 
مجلس اإلدارة  عضوا

 السابقة أو من مديرها

داخل / خارج 

 اململكة

املهندس/ محمود بن 

 محمد الطوخي

 )رئيس مجلس اإلدارة(

 مستقل

 داخل اململكة  شركة محوالت الطاقة السعودية  داخل اململكة  شركة الصناعات الكهربائية 

 داخل اململكة شركة س ي جي العربية السعودية لنظمة الطاقة داخل اململكة شركة الطوخي للصناعات والتجارة واملقاوالت

 داخل اململكة شركة الطوخي أوزرل لنقل الطاقة داخل اململكة شركة مجموعة الطوخي التجارية

 داخل اململكة للتأمين التعاوني شركة أمانة

شركة واحة العربية السعودية لإلمدادات 

 الكهربائية املحدودة
 داخل اململكة

 داخل اململكة الشركة الكهربائية املتقدمة للصناعات

 داخل اململكة الشركة العاملية للعدد الصناعية 

 خارج اململكة  بنان تنقية وتعبئة املياةل –شركة مني كول تنقية 

الدكتور/ عبدهللا بن 

 عثمان املوس ى

)نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة(

 داخل اململكة شركة أمانة للتأمين التعاوني مستقل

شركة عرب سات )املؤسسة العربية لإلتصاالت 

 الفضائية(
 داخل اململكة

 داخل اململكة شركة إس تي س ي أدفانسد سولوسنز

الستاذ/ عبدالرحمن 

 بدهللا السكرانبن ع

 )عضو مجلس إدارة(

غير 

 داخل اململكة شركة أمانة للتأمين التعاوني تنفيذي

 داخل اململكة الطبيبة الحبيب د. سليمان مجموعة

 داخل اململكة القابضة إصالة شركة

 داخل اململكة مجموعة شاكر

 داخل اململكة الطبية الرعاية درع شركة 

 داخل اململكة السعودية دمي غلوب شركة

 داخل اململكة فاجن السعودية فولكس مجموعة

 داخل اململكة ت لالتصاال عذيب اتحاد شركة

 داخل اململكة للطاقة الجبيل شركة

 داخل اململكة العاملية الغازات شركة

 داخل اململكة العربية الحهيثة االنشاءات شركة

 داخل اململكة للطاقة نيةالوط الشركة
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فة اسم العضو
ص

ية 
ضو

لع
ا

 

يكون عضو مجلس  التي املساهمة اسماء الشركات

 في مجالس إدارا
 
تها الحالية أو من اإلدارة  عضوا

 مديرها

داخل/ خارج 

 اململكة

يكون عضو  التي املساهمة اسماء الشركات

 في مجالس إداراتها 
 
مجلس اإلدارة  عضوا

 السابقة أو من مديرها

داخل / خارج 

 اململكة

 داخل اململكة السيف بي د أر

 داخل اململكة السعودية تجار شركة

 داخل اململكة الشركة الوطنية للطاقة

الستاذ/ هيثم بن 

 توفيق الفريح

 )عضو مجلس إدارة(

 مستقل

 اململكةداخل  أكوا باور صندوق " باور فيست" داخل اململكة شركة النابيب العربية

 داخل اململكة شركة اللطيفية للمقاوالت داخل اململكة شركة الهوشان

 خارج اململكة بنك اإلستثمار دار السالم )العراق( داخل اململكة مجموعة العزل الخليجية

 داخل اململكة شركة تسويق والتجارة املتحدة
 داخل اململكة شركة مدارس الرواد

 داخل اململكة التعاونيشركة أمانة للتأمين 

 الستاذ/ بيير فرعون 

 )عضو مجلس إدارة(

غير 

 تنفيذي

 خارج اململكة شركة فرعون لإلستثمار هولدنغ  خارج اململكة شركة تيلي سيرفس

 خارج اململكة الشركة اللبنانية السويسرية  خارج اململكة شركة غلوب مد هيلث كير

 خارج اململكة صرم -الشركة اللينانية السويسرية تكافل ملكةداخل امل شركة غلوب مد السعودية

 خارج اململكة شركة ديلتا نير ايست هولدنغ  خارج اململكة شركة غلوب مد البحرين

 خارج اململكة الشركة اللبنانية السويسرية للضمان خارج اململكة شركة غلوب مد لبنان

   خارج اململكة شركة كوانت مد

   داخل اململكة أمانة للتأمين التعاونيشركة 

الستاذ/ نايف بن 

 فيصل السديري 

 )عضو مجلس إدارة(

غير 

 تنفيذي

 داخل اململكة شركة غلوب مد 

 داخل اململكة شركة درع الرعاية القابضة
 داخل اململكة شركة أمانة للتأمين التعاوني

الستاذ/ بدر إبراهيم 

 السويلم

 )عضو مجلس إدارة(

 ستقلم
 داخل اململكة شركة الصناعات الكهربائية

  ال يوجد
 داخل اململكة شركة أمانة للتأمين التعاوني

 

 نبذه عن أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان:

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

املهندس/ محمود بن محمد 

 الطوخي

 )رئيس مجلس اإلدارة(

ة الترشيحات )عضو لجن

 واملكافآت(

 )عضو لجنة االستثمار(

جموعة م رئيس مجلس ادارة  -

  الطوخي 

نائب رئيس مجلس ادارة شركة  -

  الصناعات الكهربائية

رئيس مجلس الطوخي  -

للصناعة والتجارة واملقاوالت 

  

بكالوريوس هندسة  -

 كهربائية

 ماجستير إدارة اعمال -

 26خبرات عملية تجاوزت  -

 طاتسنة في مختلف النشا

الدكتور/ عبدهللا بن عثمان 

 املوس ى

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

 )رئيس اللجنة التنفيذية(

)رئيس لجنة الترشيحات 

 واملكافآت(

شركة الشرق الوسط  -شريك  -

 (MEDMلإلعالم الرقمي )

املشرف على اإلدارة العامة  -

 للمعلومات 

رئيس وحدة خدمات اإلنترنت  -

)مدينة امللك عبدالعزيز 

 م والتقنية(للعلو 

 (STCرئيس سعودي نت ) -

ب الرئيس ورئيس نائ - -

 (STC) سعودي داتا

  STC  رئيس برنامج التحول  -

 

دكتوراه في علوم الحاسب  -

 اللى

ماجستير هندسه الحاسب  -

 اللى

بكالوريوس هندسه  -

 كهربائية

 التعليم التنفيذي -

 25خبرات عملية تجاوزت  -

نة في تأسيس وإدارة س 

صاالت العمال في مجال االت

وتقنية املعلومات واإلنترنت 

عالوة على خبرات في مجال 

إعادة هيكلة الشركات 

وحوكمتها واالستشارات 

 التقنية واالستراتيجية



  

 

 ة تقرير مجلس اإلدار                                                  

 م2020لعام                                                   

 

 14/30 

 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

الستاذ/ عبدالرحمن بن 

 عبدهللا السكران

 )عضو مجلس إدارة(

 )رئيس لجنة املخاطر(

 )عضو اللجنة التنفيذية(

مساعد الوزير لالستراتيجية  -

وزارة  –ؤسسية والخدمات امل

 املالية

ين لتنفيذياكبير الرؤساء  -

  القابضةشركة الحبيب 

لدى  للمالية الرئيس نائب -

شركة السيف لالستثمار 

 التجاري 

املدير العام للتخطيط  -

االستراتيجي والداء شركة 

 االتصاالت السعودية

املدير املالي للمجموعة  -

الشركة الوطنية للصناعات 

 الوطنية )زجاج(

نوني مكتب محاسب قا -

الجريد وشركاه )ديلويت آند 

 دوتش( 

 بكالوريوس محاسبة -

محاسب قانوني من املعهد  -

 االمريكي

محاسب قانوني من الهيئة  -

السعودية للمحاسبين 

 القانونيين

 29خبرات عملية تجاوزت  -

 سنة في مختلف النشاطات

مثل االستراتيجية والتخطيط 

 واالستثمار واإلدارة العامة

بن توفيق  الستاذ/ هيثم

 الفريح

 )عضو مجلس إدارة(

 )رئيس لجنة االستثمار(

محلل محفظة إدارة  - رئيس في شركة اموال الخليج -

االستثمار لدى شركة 

 مجموعة املهيدب

 ماجستير أداره االعمال -

 بكالوريوس هندسه معمارية -

 16خبرات عملية تجاوزت  -

 سنة في مختلف النشاطات

الستاذ/ نايف بن فيصل 

 السديري 

 ضو مجلس إدارة()ع

 )عضو اللجنة التنفيذية(

 )عضو لجنة املخاطر(

نائب املدير العام لشركة  -

 اإلستثمار

املدير التنفيذي لشركة  -

 فلوكسواجن

مدير خدمات املصرفية  -

 العاملية في بنك ساب

 ماجستير إدارة العمال  -

 بكالوريس هندسة صناعية -

 10خبرات عملية تجاوزت  -

سنوات في مختلف 

 النشاطات

 لستاذ/ بيير فرعون ا

 )عضو مجلس إدارة(

 )عضو اللجنة التنفيذية(

 )عضو لجنة االستثمار(

مدير تنفيذي للشركة اللبنانية  -

 السويسرية للضمان

مدير تطوير العمال التجارية  -

في الشركة اللبنانية 

 السويسرية

مساعد املدير العام في شركة  -

 فرعون للرعاية الصحية

 ماجستير إدارة أعمال -

وريوس هندسة مدنية بكال -

 وبيئية

 10خبرات عملية تجاوزت  -

سنوات في مختلف 

 النشاطات

الستاذ/ بدر إبراهيم 

 السويلم

 )عضو مجلس إدارة(

 )رئيس لجنة املراجعة(

الرئيس التنفيذي لشركة  -

 أوركس السعودية

نائب الرئيس التنفيذي  -

 لشركة أوركس السعودية

الرئيس التنفيذي لقطاع  -

موعة اإللكترونيات بمج

 الفيصلية

املراقب املالي ملجموعة  -

 الفيصلية

بكالوريوس محاسبة من  -

 جامعة امللك سعود

من  CPAالزمالة املحاسبية  -

الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونيين

من  CPAالزمالة املحاسبية  -

املعهد المريكي للمحاسبين 

 القانونيين

 28خبرات عملية تجاوزت  -

سنة في املحاسبة واملراجعة 

 إدارة الشركاتو 

الستاذ/ حسام الدين 

 صدقة

 )عضو لجنة املراجعة(

دبليو تى  –محاسب قانونى  -

إس صدقة محاسبون 

 قانونيون وإستشاريون 

شريك  –محاسب قانونى  -

 بشركة دليويت آند توش.

شركة بى  –محاسب قانونى  -

كى إف صدقة محاسبون 

 قانونيون وإستشاريون.

شريك  –محاسب قانونى  -

إرنست ويونغ  رئيس ى بشركة

الشرق الوسط ) السعودية ، 

بكالوريوس محاسبة من  -

 جامعة عين شمس، مصر.

دبلوم إدارة أعمال من  -

 جامعة امللك عبدالعزيز.

ماجستير مراجعة من  -

 جامعة امللك عبدالعزيز.

انوني من وزارة محاسب ق -

 التجارة.

سنة في مجال  40أكثر من  -

 املحاسبة القانونية
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 اإلمارات (.

شريك  –محاسب قانونى  -

 بشركة برايس ووترهاوس.

وزارة الشغال العامة  -

 واإلسكان.

زمالة من املجمع المريكى  -

 للمحاسبين القانونيين.

محاسب قانوني من وزارة  -

 لمارات.ا –اإلقتصاد 

خبير اكتشاف تالعب  -

معتمد من هيئة الخبراء 

املعتمدين إلكتشاف 

 التالعب.

محاسب إداري عاملي من  -

املجمع المريكى للمحاسبين 

 القانونيين.

ة مقدم خدمات محاسب -

جنائية وتقييم من مجمع 

املحاسبين القانونيين 

 االمريكي.

 ماجد بن عائض الجعيد

 )عضو لجنة املراجعة(

مدير عام القانونية واإللتزام في  -

 شركة أكوا باور 

مدير إدارة اإللتزام في الشركة  -

 السعودية للكهرباء.

مدير الشؤون القانونية  -

ركة سند ش –واإللتزام 

 للتأمين.

رئيس الشؤون القانونية  -

ركة الجزيرة ش –واإللتزام 

 تكافل.

مدير الشؤون القانونية  -

ركة أسيج ش –واإللتزام 

 للتأمين.

ماجستير قانون من جامعة  -

 برونيل/ بريطانيا

بكالوريوس شريعة من  -

 جامعة أم القرى 

سنة في مجال  11أكثر من  -

 التأمين والبنوك

 غالي الرحيليسالم 

 )عضو لجنة املخاطر(

مدير عام اإلدارة املالية في  -

 هيئة املدن االقتصادية

املسؤول املالي الول في شركة  -

 عناية السعودية للتأمين.

مدير التخطيط املالي والداء  -

 في البنك الهلي التجاري.

تدرج في عدة وظائف إدارية  -

في البنك الهلي التجاري في 

الرقابة املالية التحليل املالي و 

 في قطاع الفراد في البنك.

عمل لسنوات مدربا في معهد  -

اإلدارة العامة بالرياض لبرامج 

 القطاع الخاص.

حاصل على بكالوريوس  -

املحاسبة في جامعة امللك 

سعود بالرياض مع مرتبة 

 الشرف.

حاصل على ماجستير  -

املحاسبة في جامعة كيس 

وسترن رزيرف المريكية 

 بأوهايو.

ل على ماجستير إدارة حاص -

العمال في جامعة كيس 

وسترن رزيرف المريكية 

 بأوهايو.

عضو الجمعية السعودية  -

 لإلدارة.

عضو جمعية االقتصاد  -

 السعودية.

عاما  20لديه ما يقرب من  -

من الخبرات العملية املتراكمة 

في عدة مجاالت منها التدريب 

واالستشارات والتحليل املالي 

و التخطيط والرقابة املالية 

املالي وقياس الداء، قض ى ما 

يقارب العشر سنوات منها في 

كما   قطاع البنوك والتأمين.

يتمتع بخبرات عملية في مجال 

اإلدارة املالية واملحاسبية 

وأعمال التطوير املؤسس ي 

لإلدارة املالية ونظم التحول 

والسياسات واإلجراءات 

 املالية.
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 لس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائها:الوسائل التي اعتمد عليها مج (ج

 التزم مجلس اإلدارة بتقييم فعالية أعضائه وكذلك اللجان التابعة له حيث راعت لجنة الترشيحات واملكافآت عند تصميم نماذج

 التقييم حجم مشاركة العضاء وفعاليتهم وتأثير مشاركتهم على أعمال املجلس واللجان التابعة له.

 

 : فأة أعضاء مجلس اإلدارة والبدالتمكا (د

 للنظام الساس للشركة، تكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ )
ً
 ( مائة وثمانون 180,000وفقا

، كما تكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ )
ً
( 120,000ألف ريال سعودي سنويا

 
ً
( ثالثة آالف ريال سعودي عن كل اجتماع 3,000، ويدفع لكل من الرئيس والعضو مبلغ ) مائة وعشرون ألف ريال سعودي سنويا

( ألف وخمسمائة ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان 1,500يحضره من اجتماعات املجلس، ومبلغ )

 لف ريالأ( خمسون 50,000)من خارج املجلس مبلغ  كل عضو من أعضاء اللجانمكافأة  أنكما  املنبثقة من مجلس اإلدارة،

،
ً
ريال ) 1,257,000(وقد تم رصد مبلغ ( ألف وخمسمائة ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره 1,500ويدفع مبلغ ) سعودي سنويا

 لفأ خمسون سبعة و مليون ومائتان و 
ً
 للجدول التالي:ريال تمثل إجمالي املكافآت والبدالت القابلة للصر  ا

ً
 ف وفقا

 

 

  وفيما يلي سجل حضور أعضائه: اجتماعات أربعة م2020لعام خالل ا الرابعةعقد املجلس في دورته 

 تاريخ االجتماع

 اسم العضو
 م29/12/2020تاريخ  م05/11/2020تاريخ  م29/09/2020تاريخ  م11/03/2020تاريخ 

 حاضر حاضر حاضر حاضر محمود محمد الطوخي

 حاضر حاضر حاضر حاضر عبدهللا عثمان املوس ى

 حاضر حاضر حاضر ضرحا عبدالرحمن عبدهللا السكران

 حاضر حاضر حاضر حاضر نايف فيصل السديري 

 حاضر حاضر حاضر حاضر بيير ميشال فرعون 

 اسم العضو
 لجنة املراجعة اللجنة التنفيذية مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات 

 واملكافآت
 اإلجمالي لجنة املخاطر لجنة اإلستثمار

  املكافأة البدل # املكافأة البدل # املكافأة البدل # املكافأة البدل # املكافأة البدل # املكافأة البدل #

حمد محمود بن م

 الطوخي
4 12,000 180,000       5 7,500 0 4 6,000 0    205,500 

عبدهللا بن عثمان 

 املوس ى
4 12,000 120,000 7 10,500 0    5 7,500 0       150,000 

عبدالرحمن بن 

 عبدهللا السكران
4 12,000 120,000 7 10,500 0          2 3,000 0 145,500 

بدر بن إبراهيم 

 السويلم
4 12,000 120,000    8 12,000 0          144,000 

نايف بن فيصل 

 السديري 
4 12,000 120,000 7 10,500 0          2 3,000 0 145,500 

 142,500    0 6,000 4 0 7,500 5       120,000 9,000 3 هيثم توفيق الفريح

 147,000    0 4,500 3       0 10,500 7 120,000 12,000 4 بيير ميشال فرعون 

حسام الدين هاشم 

 صدقة
      8 12,000 50,000          62,000 

 62,000          50,000 12,000 8       ماجد عائض الجعيد

 53,000 50,000 3,000 2                سالم غالي الرحيلي

 اإلجمالي
1,257,000 

 ريال سعودي
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 تاريخ االجتماع

 اسم العضو
 م29/12/2020تاريخ  م05/11/2020تاريخ  م29/09/2020تاريخ  م11/03/2020تاريخ 

 حاضر حاضر حاضر اعتذر هيثم توفيق الفريح

 حاضر حاضر حاضر حاضر بدر ابراهيم السويلم

 

 :م2020أهم القرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة خالل العام  (ه

 م2020السنوية لعام  اعتماد القوائم املالية. 

  م2021والربع الول من العام  م2020املراجعين الخارجيين لعام  باختياراملوافقة على توصية لجنة املراجعة. 

 م.2020الربعية للعام عتماد القوائم املالية إ 

 .إعتماد الئحة الصالحيات البنكية املحدثة 

  ريال. 130,000,000إلى ريال  240,000,000التوصية بتخفيض رأس مال الشركة من 

 ( تعيين شركة إرنست آند يونغErnst & Young.كمقدم لخدمة املراجعة الداخلية ) 

 .تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة خيار االندماج واالستحواذ 

 سر ملجلس اإلدارة. ينتعيين أم 

 

 اجتماعات الجمعية العامة:هـ(     

 للشركة  العادية عقدت الجمعية العامة
ً
هـ املوافق 08/11/1441بتاريخ  م2020خالل العام  ملساهمي الشركة اجتماع واحدا

 :ئي/صوتي(ر وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم عن طريق وسائل التقنية الحدية )م م29/06/2020

 )رئيس مجلس اإلدارة( املهندس/ محمود بن محمد الطوخي -1

 اإلدارة()نائب رئيس مجلس  الدكتور/ عبدهللا بن عثمان املوس ى -2

 )عضو مجلس اإلدارة( الستاذ/ عبدالرحمن بن عبدهللا السكران -3

 )عضور مجلس اإلدارة( الستاذ/ نايف بن فيصل السديري  -4

 )عضو مجلس اإلدارة(  الستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح -5

 )عضو مجلس اإلدارة(  الستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم -6

 رعون واعتذر عن الحضور الستاذ/ بيير ميشال ف

 

   :االجتماع قرارات 

  م31/12/2019تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  علىاملوافقة. 

  م31/12/2019املوافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام املالي املنتهي في. 

  م31/12/2019املوافقة على القوائم املالية للشركة للعام املالي املنتهي في. 

  م.31/12/2019املوافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 

  املوافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين املرشحين بناًء على توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة

م 2021م والربع الول من العام 2020لعام وتدقيق القوائم املالية للربع الول والثاني والثالث والرابع والسنوي من ا

 وتحديد أتعابهم.

 ( ومائة وسبعة رياالت وخمسون هللة1,235,107.5املوافقة على صرف مبلغ وقدرة 
ً
 ( مليون ومائتان وخمسة وثالثون ألفا

 م.31/12/2019كمكافآت لعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 



  

 

 ة تقرير مجلس اإلدار                                                  

 م2020لعام                                                   

 

 18/30 

 

 عقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة، والتي املوافقة على العمال وال

لعضاء مجلس اإلدارة الستاذ/ نايف بن فيصل السديري والستاذ/ عبدالرحمن بن عبدهللا السكران مصلحة غير 

 ( ريال سعودي بدون شروط أو مزايا خاصة.34,595,000مباشرة فيها، بمبلغ )

  على العمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، وهي وثائق تأمين متعددة ملدة سنة واحدةاملوافقة ،

( ريال سعودي بدن 7,000والتي لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة مباشرة فيها، بمبلغ )

 شروط أو مزايا خاصة.

  ية شركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهي عقود إدارة املطالبات الطبلبين ا تمتاملوافقة على العقود والعمال التي

سنوات، والتي لعضاء مجلس اإلدارة الستاذ/ نايف بن فيصل السديري والستاذ/ بيير ميشال فرعون  3ملدة للشركة 

أو ريال سعودي بدون شروط  (8,997,000والستاذ/ عبدالرحمن بن عبدهللا السكران مصلحة غير مباشرة فيها، بمبلغ )

 .مزايا خاصة

 

 :بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن مكافآته (و

 اليوجد 

 

 بيان طلبات الشركة لسجالت املساهمين: (ح

 أسباب الطلب  تاريخ الطلب  العدد

 الجمعيات العامة م28/06/2020  .1

 اءات الشركاتاجر  م02/09/2020  .2

 اجراءات الشركات م24/09/2020  .3

 اجراءات الشركات م07/10/2020  .4

 اجراءات الشركات م10/10/2020  .5

 اجراءات الشركات م16/12/2020  .6

 اجراءات الشركات م21/12/2020  .7

 

 اإلدارة التنفيذية للشركة:ط( 

 :على النحو التالي وهم يةالتأمين والخبرات املؤهالت ذوي  من مميزة مجموعة من للشركة التنفيذية اإلدارة تتكون 

 الشركة في أسهم امللكية نسبة املنصب االسم

 %0 الرئيس التنفيذي سليمان بن محمود هالل

 %0 رئيس العمليات بدر حمدان الشمري 

 %0 مدير مالي وائل محمد بنجر

 %0 مدير االلتزام علي مصطفى جزار

 %0 لبشرية والخدمات املساندةمدير أول املوارد ا أمل عواد العنزي 

 %0 رئيس إدارة املخاطر ماجد مناحي الخامس ي

 %0 مدير املراجعة الداخلية محمد العباد
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 نبذة عن اإلدارة التنفيذية:

 املسمى الوظيفي الحالي االسم
 املسمى الوظيفي

 السابق
 الخبرات املؤهالت

 الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي سليمان محمود هالل
لبكالوريوس في إدارة العمال من ا درجة

 امللك عبدالعزيز جامعة

سنة  23جاوزت خبرات عملية ت

 في مختلف النشاطات.

 رئيس العمليات رئيس العمليات بدر حمدان الشمري 

درجة الدبلوم في أعمال التأمين من معهد 

 االدارة العامة.

حاصل على عدة شهادات مهنية في مجال 

من جمعية  HIAشهادة  التأمين ومن أهمها

 التأمين الصحي االمريكي.

سنة  28خبرات عملية تجاوزت 

في قطاع التأمين والقطاع 

 املصرفي وفي مختلف النشاطات.

 أمل عواد العنزي 
مدير أول املوارد البشرية 

 والخدمات املساندة

مدير أول املوارد البشرية 

 والخدمات املساندة

من جامعة  درجة املاجستير في إدارة العمال

امللك سعود ، كما أنه مشرف على شهادات 

 .الدبلوم املقدمة من الغرفة التجارية

سنة  24خبرات عملية تجاوزت 

في قطاع التأمين والقطاع 

 املصرفي وفي مختلف النشاطات.

 رئيس إدارة املخاطر رئيس إدارة املخاطر ماجد مناحي الخامس ي

درجة املاجستير في إدارة املخاطر من 

اململكة املتحدة  – معة جالسكو كالدونياجا

،  كما أنه حاصل على شهادة الدبلوم في 

 – GradIRMإدارة املخاطر من معهد 

 اململكة املتحدة.

سنوات في مجال البنوك  10

 6واالستثمار  ، باالضافة الى 

سنوات في إدارة التأمين 

 واملخاطر.

 االلتزام رئيس مدير االلتزام علي مصطفى جزار

جة الثانوية العامة ، كما أنه حاصل در 

على عدة شهادات في مجال االلتزام 

ومكافحة غسل الموال وأهمها شهادة 

 مسئول املعتمد من املعهد املصرفي، 

واملعهد املالي المريكي وجامعة هينلي 

 البريطانية

 14خبرات عملية تجاوزت 

سنة في قطاع البنوك والتأمين 

 وفي مختلف النشاطات.

 مدير املراجعة الداخلية مدير املراجعة الداخلية العباد محمد

درجة البكالوريس في املحاسبة من 

، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

شهادات في مجال املراجعة حاصل على 

الداخلية وشهادة في مجال أساسيات  

 التأمين

 14خبرات عملية تجاوزت 

 .قطاع التأمينسنة في 

 

 بار التفيذيين:كمكافأت وتعويضات  (ي

 تحدد املكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين للشركة وفقا للمعايير التالية: 

 لتحفيز اإلدارة التنفيذية على تحقيق ت .1
ً
لك أن تكون املكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة اإلستراتيجية وعامال

  الهداف وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستمرارها.

 من املحددة الهداف إلى باإلضافة بها، يقوم التي واملسؤوليات والعمال االختصاصات مع ومتناسبة عادلة املكافآت أن تكون  .2

 .املالية السنة خالل تحقيقها املراد االدارة مجلس قبل

د .3 لية العم والخبرات العلمية، واملؤهالت بشاغلها، املنوطة واملسؤوليات واملهام الوظيفة، مستوى  على بناءً  املكافآت تحدَّ

 الداء. ومستوى  واملهارات،

 ترتبط قيمة املكافآت بشكل مباشر مع نتائج تقييم الداء السنوي بحسب الهداف املوضوعة لكبار التنفيذيين. .4
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 رمبر غير ارتفاع من ينشأ قد ما تفادي مع املكافآت، تحديد في العمل سوق  في سائد هو ما االعتبار في الشركة أخذت .5

 .والتعويضات للمكافآت

 

 بكبار التنفيذيين وُيقصد وكبار اإلدارة أعضاء مجلس عليها حصل التي والتعويضات املكافآت تفاصيل التالي الجدول  ويوضح

  التنفيذيين
ً
، مدير الرئيس التنفيذي، رئيس العمليات، مدير أول املوارد البشرية والخدمات املساندة، رئيس إدارة املخاطر من كال

 .، ومدير املراجعة الداخليةاللتزام ، املدير املاليا

 
مكافآت نهاية  املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة 

 الخدمة

مجموع 

مكافآت 

التنفيذيين 
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 .اليوجد أعضاء مجلس تنفيذيين في مجلس إدارة شركة أمانة 

  غير  رةمجلس اإلداأو تعويضات أو مكافآت دورية أو خطط تحفيزية لعضاء اليوجد لدى شركة أمانة أي رواتب

 علقة بـالتنفيذين أو املستقلين عدا بدل حضور االجتماعات واملكافآت السنوية التي تم إدارجها في الفرة )ج( أعاله واملت

 "مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والبدالت".

  جين في التنفيذيين املدر  كبارم لكافة منسوبي شركة أمانة بما فيهم 2020لن يتم صرف مكافآت الداء السنوية لعام

 الجدول أعاله.

 



  

 

 ة تقرير مجلس اإلدار                                                  

 م2020لعام                                                   

 

 21/30 

 

 : العالقة ذات األطراف مع التعامالت (ك

  الشركة كانت والتي التأمين السنوية عقود بعض تمت
ً
 تمنح ولم اإلدارة، مجلس أعضاء مصلحة لبعض فيها وتوجد فيها طرفا

 وهي كالتالي: العقود لهذه خاصة ميزة أي الشركة

 الرياالت السعودية( بآالف )الرقام

 التأمين عقود إجمالي مدتها نوع الصفقة املنشأة اسم

 27,381 سنة تأمينعقد  مجموعة شركات السيف 

 98 سنة تأمينعقد  درة الرائدةالشركة 

 13 سنة تأمين عقد نايف السديري 

 16 سنة تأمين عقد عبدالرحمن السكران

  :ديري والستاذ/ عبدالرحمن بن لعضاء مجلس اإلدارة الستاذ/ نايف بن فيصل السوالتي مجموعة شركات السيف

 .عبدهللا السكران مصلحة غير مباشرة فيها

 فيها. للرئيس التنفيذي مصلحة مباشرة : والتيشركة الدرة الرائدة 

  مجلس اإلدارة الستاذ/ نايف بن فيصل السديري مصلحة مباشرة فيها ولعضوالتي : نايف السديري. 

 ة الستاذ/ عبدالرحمن بن عبدهللا السكران مصلحة مباشرة فيهامجلس اإلدار  ولعضوالتي : عبدالرحمن السكران. 

 والتي لعضاء مجلس اإلدارة الستاذ/ نايف بن فيصل  :عقد إدارة املطالبات الطبية مع شركة غلوب مد السعودية

حيث بلغ  السديري والستاذ/ بيير ميشال فرعون والستاذ/ عبدالرحمن بن عبدهللا السكران مصلحة غير مباشرة فيها،

)ألف ريال سعودي( نظير  7,500مبلغ وقدره  م2020إجمالي ما دفع لشركة غلوب مد قيمة التعاب اإلدارية خالل العام 

 الخدمات التي قدموها.

 فيه ودم أي عق2020كما أنه اليوجد خالل عام 
ً
عدا ما تم إدراجه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ا كانت الشركة طرفا

 أعاله.

 

   : اإلدارة مجلس لجان لتشكي (ل

 :
 
  : املراجعة لجنةأوال

 لنظام الشركات وللقواعد والحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 
ً
 تم تشكيل لجنة املراجعة طبقا

 املالية والئحة لجان املراجعة الصادرة عن البنك املركزي السعودي والنظام الساس ي للشركة. 

 ختصاصات ومهام لجنة املراجعة ما يلي:وتشمل ا

  التوصية ملجلس اإلدارة باملوافقة على تعيين املراجعيين الخارجيين، ويشمل هذا ضمان تمتع املراجعيين الخارجيين

 ستقاللية الالزمة ملراجعة أعمال الشركة.املرشحيين بالخبرة واال 

 املراجعين الخارجيين واإلدارة العليا في الشركة قبل  مراجعة ومناقشة القوائم املالية السنوية والربع سنوية مع

 .نشرهابالتوصية ملجلس اإلدارة 

 .مراجعة تقارير إدارة املراجعة الداخلية وإدارة االلتزام ورفع التوصيات بشأنها 

  مراجعة مالحظات الجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة فيما يتعلق بأي مخالفات تنظيمية أو اإلجراءات

 لتصحيحية املطلوبة ورفع التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة.ا

 تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال املراجعين الخارجيين وإدارة املراجعة الداخلية وإدارة االلتزام. 

 ية دور  ريرمتابعة الدعاوى القضائية املهمة املرفوعة من الشركة أو املرفوعة ضدها مع مدير إدارة االلتزام، ورفع تقا

 بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
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  ضمان التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير االكتواري عندما تكون إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات

 الصادرة عن البنك املركزي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة.

 

ي فموافقة الجمعية العامة على اختيار أعضائها في اجتماعها املنعقد  تم تشكيل لجنة املراجعة للدورة الحالية )الرابعة( بعد

 من:2019/10/23هـ املوافق 24/02/1441
ً
 م وتضم اللجنة كال

 الصفة االسم الصفة

 عضو مجلس إدارة مستقل بدر بن إبراهيم السويلم اللجنة رئيس

 عضو من خارج املجلس مستقل حسام الدين صدقة عضو

 عضو من خارج املجلس مستقل ماجد الجعيد عضو

 

 م ثمانية اجتماعات كان الحضور فيها على النحو التالي:2020وقد عقدت اللجنة خالل عام 

 السما                                                  

 تاريخ االجتماع
 ماجد الجعيد حسام الدين صدقة بدر السويلم

 حاضر حاضر حاضر م17/02/2020

 حاضر حاضر حاضر م17/03/2020

 حاضر حاضر حاضر م11/06/2020

 حاضر حاضر حاضر م16/08/2020

 حاضر حاضر حاضر م27/08/2020

 حاضر حاضر حاضر م02/11/2020

 حاضر حاضر حاضر م15/11/2020

 حاضر حاضر حاضر م30/11/2020

 

 أبرز قرارات اللجنة:

 خارجيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني التوصية باملوافقة على تعيين مراجعي الحسابات ال

 م.2021م والربع الول من العام املالي 2020والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 

  م مع اإلدارة التنفيذية 2019م والسنوية للشركة لعام 2020مراجعة ومناقشة القوائم املالية الربع سنوية لعام

 رجيين والتوصية ملجلس اإلدارة باعتمادها.واملراجعين الخا

 .تعيين مدراء إلدارات االلتزام واملراجعة الداخلية 

  م.2021التوصية بإسناد بعض مهام إدارة املراجعة الداخلية إلى مزود خدمة متخصص للعام املالي 

 ي ة إنجازها وفق الجدول الزمندراسة املالحظات التي وردت من املراجع الداخلي واملراجعين الخارجيين للشركة ومتابع

 .املتفق عليه مع إدارة الشركة

  جراءات مراجعة ومتابعة التقارير الواردة من إدارة االلتزام، واالطالع على مالحظات البنك املركزي السعودي ومالئمة اإل

 التصحيحية.

  م والتوصية ملجلس اإلدارة 2021مراجعة سياسة مكافحة غسل الموال وبرنامج مكافحة غسل الموال للعام املالي

 باملوافقة عليها.

  متابعة الدعاوى القضائية الهامة املرفوعة من الشركة أو املرفوعة ضدها، وأسبابها للوقوف على حالتها الراهنة

 .والتوصية بما يتوجب اتخاذه حيالها
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 :
 
 : التنفيذية اللجنةثانيا

م 22/05/2019هـ املوافق 17/09/1440عة بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ تم تشكيل اللجنة التنفيذية خالل دورة املجلس الراب

 من:
ً
 وتضم كال

 الصفة االسم الصفة

 مستقل إدارة مجلس عضو عبدهللا بن عثمان املوس ى اللجنة رئيس

 إدارة غير تنفيذي مجلس عضو عبدالرحمن بن عبدهللا السكران عضو

 غير تنفيذيإدارة  مجلس عضو نايف بن فيصل السديري  عضو

 إدارة غير تنفيذي مجلس عضو بيير ميشال فرعون  عضو

 

 اللجنة التنفيذية ومسؤولياتها ما يلي:تشمل اختصاصات ومهام 

  ستراتيجية الطويلة واملتوسطة والقصيرة الجل، وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر متابعة خطط وأهداف الشركة اال

 والتأكد من تنفيذ خطة عمل الشركة. 

 تابعة تنفيذ املوازنات التقديرية للشركة وتقديم التوصيات بشأنها.م 

 .متابعة مستوى الداء للشركة لتحقيق الهداف املرسومة 

 .تزويد اإلدارة التنفيذية بالتوجية واإلرشاد نحو أفضل املمارسات إلدارة الشركة 

 لتي مام القضاء والقضايا الطارئة واملطالبات امتابعة ومراجعة جميع املسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا املرفوعة أ

 تتطلب أن تظهر في البيانات املحاسبية.

  ملصلحة العمل.استشار اختيار وتكليف جهات 
ً
 ية حسب ما تراه مناسبا

 ت أخرى يرى املجلس إسنادها للجنة.ي مسئولياأ 

 

 :اليو التكان الحضور فيها على النح اجتماعات سبعة م2020عام خالل اللجنة  توقد عقد

 السما                                                  

 تاريخ االجتماع

عبدهللا عثمان 

 املوس ى

عبدالرحمن عبدهللا 

 السكران
 بيير ميشال فرعون  نايف فيصل السديري 

 حاضر حاضر حاضر حاضر م24/02/2020

 حاضر حاضر حاضر حاضر م20/04/2020

 حاضر حاضر حاضر حاضر م30/06/2020

 حاضر حاضر حاضر حاضر م15/09/2020

 حاضر حاضر حاضر حاضر م05/11/2020

 حاضر حاضر حاضر حاضر م16/12/2020

 

 :اللجنةقرارات أبرز 

 .التوصية باملوافقة على خطة عمل الشركة 

  م2020متابعة أداء الشركة ومقارنته بخطة العمل املعتمدة للعام. 

 شركة.متابعة التقارير الربع سنوية لل 

 .متابعة املشاريع التقنية القائمة في الشركة 

  املحدثةالتوصية بإعتماد الصالحيات البنكية. 

 .وضع السيناريوهات إلعادة تقدير موازنة الشركة بناًء على املتغيرات التي طرأت بعد جائحة كورونا 
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 .للسكرتير السابق 
ً
 للجنة خلفا

ً
 تعيين سكرتيرا

 

 :
 
 :  كافآتوامل الترشيحات لجنةثالثا

املوافق  هـ17/09/1440بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ  الرابعةتم تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت خالل دورة املجلس 

 من:22/05/2019
ً
 م وتضم كال

 الصفة االسم الصفة

 إدارة مستقل مجلس عضو عبدهللا بن عثمان املوس ى رئيس اللجنة

 دارة مستقلإ مجلس عضو محمود بن محمد الطوخي عضو

 إدارة مستقل مجلس عضو هيثم توفيق الفريح  عضو

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت ومسؤولياتها ما يلي:تشمل اختصاصات ومهام 

  شأن التغييرات التي يمكن إجراءها.بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات 

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، و إعداد وتطوير خطة لتحديد وتقييم وتعزيز كفاءات أعضاء املجلس

 قتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.او 

 .إعداد وتطوير خطة للتعاقب لعضاء مجلس اإلدارة ومراجعة هذه الخطة بصفة منتظمة 

 ى التنفيذيين عل ونواب الرئيسالزمة حول املرشحين لشغل مناصب مستوى الرئيس التنفيذي لإصدار التوجيهات ا

 مستوى الشركة.

  لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، على أن تراعى عند وضع تلك  واضحة وضع سياسات

 السياسات استخدام معايير ترتبط بالداء، ومراجعتها بما يتفق مع الضوابط التي يقررها املجلس من وقت آلخر.

 ملا جاء و لتوظيف متابعة قضايا امليزانية السنوية املتعلقة با 
ً
ي فاإلشراف على تنفيذ سياسات العمل في الشركة طبقا

 .لتزام املوظفين بقواعد السلوك املنهينظام العمل والنظمة ذات العالقة، وا

 .أي مسئوليات أخرى يرى املجلس إسنادها للجنة 

 

 الي:خمسة اجتماعات كان الحضور فيها على النحو الت م2020وقد عقدت اللجنة خالل عام 

 السما                                                  

 تاريخ االجتماع
 هيثم توفيق الفريح محمود بن محمد الطوخي عبدهللا بن عثمان املوس ى

 حاضر حاضر حاضر م27/01/2020

 حاضر حاضر حاضر م19/05/2020

 حاضر حاضر حاضر م26/08/2020

 حاضر حاضر حاضر م11/10/2020

 حاضر حاضر حاضر م23/12/2020

 

 أبرز قرارات اللجنة:

 .االنتهاء من تقييم الداء لعمل مجلس اإلدارة وأعضاءه والرفع إلى مجلس اإلدارة العتماده 

  م2020لعام  توزيع املكافآت السنويةالتوصية بعدم مراجعة نظام تقييم الداء السنوي ملوظفين الشركة باإلضافة إلى. 

 م وآلية خطة التعاقب الوظيفي في املناصب القيادية.مراجعة واعتماد نظا 

 .مراجعة الهيكل التنظيمي املحدث 
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 .مراجعة خطة اإلحالل للموظفين غير السعوديين 

 .للسكرتير السابق 
ً
 للجنة خلفا

ً
 تعيين سكرتيرا

 

: لجنة اإلستثمار:
 
  رابعا

م 22/05/2019هـ املوافق 17/09/1440اإلدارة بتاريخ دورة املجلس الرابعة بقرار من مجلس  االستثمار خاللتشكيل لجنة تم 

 من
ً
 :وتضم كال

 الصفة االسم الصفة

 إدارة مستقل مجلس عضو هيثم بن توفيق الفريح اللجنة رئيس

 إدارة مستقل مجلس عضو محمود بن محمد الطوخي عضو

 إدارة غير تنفيذي مجلس عضو بيير ميشال فرعون  عضو

 

 االستثمار ومسؤولياتها ما يلي: لجنةتشمل اختصاصات ومهام 

 رسم السياسة االستثمارية واإلشراف على تنفيذها. 

  .املوافقة على أنشطة االستثمار ومراقبة أداء املحافظ االستثمارية 

  ها.تقييمإعادة مراجعة سياسة استثمارات الشركة و 

 إدارة املحافظ االستثمارية.و  االلتزام باللوائح التنظيمية واملعايير املعتمدة في توزيع الصول وتصنيف 

 

 م أربعة اجتماعات كان الحضور فيها على النحو التالي:2020وقد عقدت اللجنة خالل عام 

 السما                                                  

 تاريخ االجتماع
 بيير ميشال فرعون  محمود بن محمد الطوخي هيثم توفيق الفريح

اضرح حاضر م17/02/2020  اعتذر 

 حاضر حاضر حاضر م11/04/2020

 حاضر حاضر حاضر م17/08/2020

 حاضر حاضر حاضر م31/12/2020

 

 :اللجنةقرارات أبرز 

  .إعداد خطة استثمار سنوية وعرضها على مجلس اإلدارة 

 .االستثمار في الطروحات االولية 

 .االستثمار املباشر في السهم املحلية 

  مليون. 40املبلغ مع الخبير املالية إلى موافقة اللجنة على رفع 

 

: لجنة املخاطر: 
 
 خامسا

م 22/05/2019هـ املوافق 17/09/1440تم تشكيل لجنة املخاطر خالل دورة املجلس الرابعة بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 من:
ً
 وتضم كال

 الصفة االسم الصفة

 ة غير تنفيذيإدار  مجلس عضو عبدالرحمن عبدهللا السكران اللجنة رئيس
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 إدارة غير تنفيذي مجلس عضو نايف فيصل السديري  عضو

 عضو من خارج املجلس مستقل سالم بن غالي الرحيلي عضو

 

 ومسؤولياتها ما يلي: املخاطر تشمل اختصاصات ومهام لجنة 

  .تحديد املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة واملحافظة على مستوى مقبول من املخاطرة للشركة 

  شراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعاليته.اإل 

  جية ستراتيجية شاملة إلدارة املخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على املتغيرات الداخلية والخار اوضع

 للشركة .

 .مراجعة سياسات إدارة املخاطر 

 

 ى النحو التالي:م اجتماعين كان الحضور فيها عل2020عقدت اللجنة خالل عام و 

 السما                                                  

 تاريخ االجتماع
عبدالرحمن عبدهللا 

 السكران
 سالم غالي الرحيلي نايف فيصل السديري 

 حاضر حاضر حاضر م29/09/2020

 حاضر حاضر حاضر م23/11/2020

 

 :أبرز قرارات اللجنة

 م.2020لعام  راملخاطوخطة استراتيجية  مراجعة 

 .مؤشرات املخاطر الرئيسية، سجل املخاطر وأهم املخاطر 

 تحديد قابلية الشركة لقبول املخاطر بعد املناقشة مع مجلس اإلدارة. 

 .للسكرتير السابق 
ً
 للجنة خلفا

ً
 تعيين سكرتيرا

 

  :الدين وأدوات األسهم أنشطة (م

 24م، ويتكون من 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  240 يبلغ رأس مال الشركة املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل

ريال سعودي للسهم الواحد، ال توجد أية أدوات دين صادرة عن الشركة، وال أية مصلحة أو حقوق  10مليون سهم بقيمة إسمية 

ات دين قابلة للتحويل الى دارة وأفراد أسرهم في أسهم الشركة. كما ال توجد أدو إلخيار وحقوق اكتتاب تعود لعضاء مجلس ا

كتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة املالية املنتهية في ذلك اأو مذكرات حق  أسهم أو حقوق خيار

كتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق االتاريخ. وال توجد أية حقوق تحويل أو 

بلة صدرتها أو منحتها الشركة خالل الفترة، واليوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لية أدوات دين قامشابهة أ

 .تفاق تنازل بموجبه أي من املساهمين عن أي حقوق في الرباحالالسترداد كذلك التوجد أية ترتيبات أو 
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 :هم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركةوأزواجاإلدارة وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس  (ن

خالل العام  الشركة أسهم في القصر وأوالدهم زوجاتهمو  الرابعة في دورته اإلدارة مجلس أعضاء تملك نسب التالي الجدول  يوضح

 :م2020

 كةوصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشر 

 االسم م

 نهاية العام بداية العام
صافي 

 التغيير
 نسبة التغيير

 عدد األسهم
أدوات 

 الدين
 أدوات الدين عدد األسهم

 %0 - - 300,000 - 300,000 محمود بن محمد الطوخي  .1

 %0 - - 749 - 749 عبدهللا بن عثمان املوس ى  .2

 %0 - - 2,625 - 2,625 عبدالرحمن بن عبدهللا السكران  .3

 %0 - - 20 - 20 بدر بن إبراهيم السويلم  .4

 

 :وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة (س

 .ال توجد أي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة

 

 : يونياتواملد النظامية واملدفوعات الزكاة (ع

  لألنظمة ذات العالقة وتعليمات ايتم 
ً
لزكاة والدخل. وتحمل الهيئة العامة لحتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقا

 لتزامات الزكاة على املساهمين السعوديين ومن في حكمهم كما تحمل الضريبة على املساهمين غير السعوديين.ا

 تسجيل يجري  الزكوي. وفقا للوعاء الزكاة مخصص احتساب يتمحيث  االستحقاق ملبدأ وفقا للزكاة االستدراك ويتم 

الشركة  قامت املخصص وقد إقفال حينئذ يتم حيث النهائي اعتماد الربط عند النهائي والربط املخصص بين فروق أية

 مستحقات مخصص اعتماد وكذلك م2020ريال سعودي خالل العام  ألف  (no payment) 0بتسديد ما قيمتة 

مبلغ  م31/12/2020سعودي ليصبح املخصص املتراكم بتاريخ  ألف ريال 4,603مبلغ  م2020عن العام  كاةالز  مصلحة

 ريال سعودي. ألف  7,008

 ومصاريف  التأمين إعادة أقساط ضريبة لحساب سعودي ريال لفأ 106 مبلغ بسداد الشركة قامت وفي املقابل فقد

لف ريال سعودي أ 694مبلغ  م2020مخصص عام  لتكوين ضافةباإل  السعودية اململكة العربية خارج ستشاراتاال 

 الحساب. سعودي لنفس ألف ريال 2,270مبلغ   م31/12/2020ليصبح املخصص املتراكم بتاريخ 

  وكذلك  لبنك املركزي السعوديألف ريال سعودي ل 1,336أما بالنسبة للمدفوعات النظامية الخرى فقد تم سداد

ألف ريال سعودي أتعاب مجلس  3,036ي للموسسة العامة للتأمينات االجتماعية ومبلغ ألف ريال سعود 2,998مبلغ 

 جميع يوضح التالي الدفع، والجدول  واجبة مديونيات أو قروض أية الشركة على الضمان الصحي التعاوني وال توجد

ستحقت التي الضرائب أو الرسوم
ُ
 :حكومية لجهات ا

 ية الرقام باالف الرياالت السعود جميع

 م2020  ديسمبر  31 حتىم 2020  يناير  1 من الجهة

 1,336 البنك املركزي السعودي

 2,998 االجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة

 3,036 مجلس الضمان الصحي التعاوني
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  : الخارجيين الحسابات امراجعو  (ف

م، على تعيين مكتب البسام وشركاه املحاسبون 29/06/2020هـ املوافق 08/11/1441 بتاريخوافقت الجمعية العامة املنعقدة 

والربع  م2020كمراجعين خارجيين لحسابات الشركة لعام  مكتب السيد العيوطي وشركاؤه محاسبون قانونيون و املتحالفون 

 وتحديد أتعابهم. م2021الول من العام 

 

 معايير املحاسبة املتبعة للقوائم املالية:  (ق

لدولية اطبقا ملعايير التقارير املالية  م31/12/2020حتى  م01/01/2020شركة خالل الفترة املالية من تم إعداد القوائم املالية لل

رنة لية مقاوتؤكد الشركة عدم وجود أية فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم املالية نتيجة إلعدادها وفقا ملعايير التقارير الدو 

 ملركزا الجوهرية، النواحي كافة من بعدل، بين القانونيين.  كما تظهر البيانات املاليةبتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاس

 للمعاي للسنة املنتهية في النقدية وتدفقاتها أعمالها ونتائج ،م2020ديسمبر  31 في كما للشركة املالي
ً
 ير الدولية.ذلك التاريخ وفقا

 

 : األرباح توزيع سياسة (ر

 الفترة هذه عن أرباح توزيع يتم فلن ،)املالية أعاله النتائج في إيضاحه تم املال )كما رأس رخسائ تطفئ لم الشركة أن حيث

  الشركة وستعمل
ً
 بهما يتطل حسب وذلك املساهمين على الرباح توزيع حيال املناسب القرار اتخاذ على تحقق الرباح عند مستقبال

 تنص على التالي: والتي  45واملادة  44 املادة في للشركة الساس النظام

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة. .1

حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ ا%( من الرباح الصافية لتكوين 20يجنب ) .2

 %( من  رأس املال املدفوع.100حتياطي )اال 

 على اقتراح مجلس ا .3
ً
أن تقرر تكوين و نسبة مئوية من صافي الرباح  دارة أن تجنبإلللجمعية العامة العادية بناءا

 خرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين.أ حتياطيات ا

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق
ً
 يستحق املساهم حصتة في الرباح وفقا

قاق، تاريخ التوزيع، وتكون أحقية الرباح ملالكي السهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحو 

لى عوزيعها وتبلغ الشركة هيئة السوق املالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع الرباح أو التوصية بذلك وتدفع الرباح املقرر ت

 للتعليمات التي تصدرها الجهة املختصة مع مراعاةاملساهمين في املكان واملوعيد 
ً
 التي يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

 املركزي السعودي. للبنكاملوافقة الكتابية املسبقة ل

 

 اإلقرارات: (ش

 تقر شركة أمانة للتأمين التعاوني بأنه:

 التوجد أية قروض عليها سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك، ولم تقم الش 
ً
ركة بدفع أية مبالغ سدادا

  م. 31/12/2020لقروض خالل الفترة املالية املنتهية في 

  كتتاب أو حقوق مشابهة االتوجد أية أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم، وال توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق

  . م31/12/2020أصدرتها أو منحتها الشركة خالل الفترة املالية املنتهية في 

 كتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم، أو حقوق خيار، أو شهادات حقوق، أو اوجد حقوق تحويل أو الت

  . م31/12/2020حقوق مشابهة، أو قامت الشركة بإصدارها أو منحها خالل الفترة املالية املنتهية في 

 ملتبقيةاابلة لالسترداد، أو أي قيمة لألوراق املالية لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء من جانبها لي أدوات دين ق .  

 فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لحد أعضاء مجلس اإلدارة أو املدير العام 
ً
 اليوجد عقد تكون الشركة طرفا

. أأو نائب املدير العام للشئون املالية أو لي شخص ذي عالقة ب
ً
  ي منهم ماعدا ما ذكر سابقا
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 شركة أمانة للتامين التعاوني بما يلي:  وتقر 

   .أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح 

  .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية 

 .أنه اليوجد شك يذكر بشأن قدرتها على مواصلة نشاطها 

 

  :م2020أحداث هامة خالل العام  (ت

  م موافقة مجلس الضمان الصحي التعاوني على طلب تجديد 17/02/2020املوافق  هـ03/06/1441استالم الشركة بتاريخ

 م.22/02/2020من تاريخ  تبدأتأهيل الشركة لدى المانة العامة للمجلس ملدة ثالث سنوات 

 هـ املتضمن فرض غرامة مالية 28/02/1442( وتاريخ 42011775ستالم الشركة خطاب البنك املركزي السعودي رقم )ا

حيث تم معالجة املخالفة عن طريق اتباع  ( ريال نظير ارتكاب الشركة ملخالفة تتعلق بقطاع التأمين.10,000) قدرها

بنك بروتوكول وزارة الصحة املتعلق حيال التباعد االجتماعي واتباع االجراءات االحترازية في الشركة. وعليه تم تزويد ال

 املركزي بما يوضح تصحيح ذلك.

 هـ املتضمن فرض غرامة مالية 28/02/1442وتاريخ ( 42012049رقم )اب البنك املركزي السعودي استالم الشركة خط

حيث تم معالجة املخالفة وتم إرسال  ( ريال نظير ارتكاب الشركة مخالفة لنظام مكافحة غسل الموال.40,000قدرها )

 ما يوضح تصحيح ذلك.تقرير مكافحة غسل الموال النصف سنوي. وعليه تم تزويد البنك املركزي ب

 م 15/11/2020هـ املوافق 29/03/1442بتاريخ  توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

ة وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية واملالية والقانوني

 .في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الحكام والشروط لعملية االندماج املقترحة واالكتوارية والدخول 

 ( وتاريخ 42031538استالم الشركة خطاب البنك املركزي السعودي رقم )هـ املتضمن فرض غرامة مالية 13/05/1442

مالحظات البنك املركزي حيال النقاط  وحيث تم معالجة ( ريال نظير ارتكاب الشركة لعدد من املخالفات.270,000قدرها )

 املتعلقة بقواعد مكافحة غسل الموال. وعليه تم تزويد البنك املركزي بما يوضح تصحيح ذلك.

 ( وتاريخ 42039348استالم الشركة خطاب البنك املركزي السعودي رقم )هـ املتضمن موافقة البنك املركزي 12/06/1442

 130مليون ريال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض  110ة بمقدار السعودي على تخفيض رأس مال الشرك

 .مليون ريال

  هـ15/06/1442ملف طلب املوافقة على تخفيض رأس املال إلى هيئة السوق املالية السعودية في تاريخ قدمت الشركة 

تاريخ في عها اإللكتروني على موق تخفيض رأس املالوقامت الهيئة بإعالن موافقتها على  م28/01/2021املوافق 

 .م18/03/2021

 

ة الداخلي وراي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة نتائج املراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية  (ث

 :في الشركة 

ن قبل مالسنوية املعتمدة  دارة املراجعة الداخلية بتنفيذ الحد الدنى من املتطلبات اإللزامية من خطة املراجعة الداخليةإقامت 

سليط دارة لتواملالحظات الهامة للجنة املراجعة من أجل مراجعتها وتضمينها في تقريرها ملجلس اإل  ورفع التقارير لجنة املراجعة،

ع الضوء على الجوانب املتعلقة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، هذا باإلضافة الى تضمين كل من مالحظات املراج

قسام الخارجي الواردة فيما يخص تقييمه لنظام الرقابة الداخلية، وأيضا تقارير إدارة االلتزام املختصة في تقييم مدى التزام أ

الشركة وعملياتها بالنظمة واللوائح ذات الصلة، ووجه املجلس اإلدارة التنفيذية باتخاذ مايلزم لتصحيح و معالجة جميع 

 املالحظات.
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وذلك نظرا لعدم تمكن الشركة من الحصول على موافقة جهة  2020كة بعض التحديات خالل عام وقد واجهت الشر 

االختصاص على إسناد مهام إدارة املراجعة الداخلية ملزود الخدمة، هذا باإلضافة إلى استقالة كل من مدير إدارة املراجعة 

 ب تبعات جائحة فايروس كورونا املستجد. وعليه، ترى لجنةأن عملية التوظيف تأخرت بسب كما ،الداخلية ومدير إدارة االلتزام

رقابة املراجعة أن املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة كانت محدودة مما أثر على مستوى تقييم نظام ال

 .الداخلية للشركة

 ، كما قامت بالتوصية بتعيين2020ام في منتصف عام وقد قامت اللجنة بالتوصية بتعيين مدير للمراجعة الداخلية ومدير لاللتز 

وعليه تأمل اللجنة أن  2021مزود خدمة للمساعدة على تقييم املخاطر وتخطيط وتنفيذ أعمال املراجعة الداخلية خالل العام 

 بإذن هللا. 2021تتمكن اإلدارات الرقابية الداخلية من أداء مهامها على أكمل وجه خالل العام 

 

  يقه من الئحة الحوكمة:ماتم تطب (غ

 ة،طبقت شركة أمانة للتأمين التعاوني كافة املواد الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودي

 املادة التالية:باستثناء 

 مالحظات أسباب عدم التطبيق مدى التطبيق نص املادة/ الفقرة رقم املادة/الفقرة

 سياسة رةاإلدا مجلس يضع 43

 مع للتعامل وواضحة مكتوبة

 الواقعة املصالح تعارض حاالت

 أن يمكن التي وقوعها املحتمل أو

 مجلس أعضاء أداء في تؤثر

 أو التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة

 الشركة في العاملين من غيرهم

 مع أو الشركة مع تعاملهم عند

 اآلخرين. املصالح أصحاب

الشركة ملتزمة بتطبيق  جزئي

ارض املصالح أو تع

 
ً
املحتمل وقوعها علما

بأن هناك مادة خاصة 

بتعارض املصالح ضمن 

الئحة الحوكمة 

 الخاصة بالشركة.

جاري العمل على إعداد سياسة 

مشتقة من الئحة الحوكة الخاصة 

 تعارض بالشركة تتضمن حاالت

وقوعها.  املحتمل أو الواقعة املصالح

 وسيتم اعتمادها من مجلس اإلدارة.

 

 لخاتمة:ا

ية م الوظيفعلى الجهود التي تم بذلها من قبل جميع أسرة الشركة وعلى كافة مستوياتهوالتقدير وفي الختام، نتقدم بوافر الشكر 

 السعودي. التأمينلى مصاف الشركات الكبرى في سوق إبالشركة لالرتقاء على مضاعفة الجهود  مل العملونأ م2020خالل العام 

 

 ،، هة هللا وبركاتوالسالم عليكم ورحم


