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 م2021تقرير مجلس اإلدارة عن العام املالي   -شركة إتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني  

 

 علي التركيبن السيد/ عبدالعزيز  كلمة

 رئيس مجلس اإلدارة

 

                                  للتأمين التعاوني األهلية  السادة/ مساهمي شركة إتحاد الخليج

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،  

 

للتأمين التعاوني، أتقدم لسعادتكم بتقرير مجلس  األهلية أصالة عن نفس ي ونيابة عن مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج

 مختصرا لنشاط الشركة وطبيعة أعمالها ومستوى أدائها والقوائم  م31/12/2021اإلدارة للعام املنتهي في 
ً
متضمنا شرحا

، والتي تمت مراجعتها بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة م31/12/2021لية املدققة للسنة املالية املنتهية في املا

شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه املحاسبون وشركة  (PwCشركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون ))

، ومدى إلتزام الشركة بالئحة حوكمة م2021(، وملخص ألبرز القرارات اإلستراتيجية خالل العام  (RSMاملتحدون )

الشركات، باإلضافة إلى املعلومات الخاصة بمجلس إدارة الشركة واللجان املنبثقة عن املجلس، واإلفصاحات الخاصة 

 ألهم التطورات واإلنجازات
ً
 مختصرا

ً
، والنتائج املالية وكذلك آفاق الشركة والخطط بأعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك سردا

 لألنظمة ذات العالقة، ومعلومات أخرى 
ً
املستقبلية، واملخاطر املتعلقة بالشركة وكيفية إدارتها، وأنظمة التشغيل وفقا

 تغطي كافة الجوانب الضرورية التي يلزم ذكرها من خالل هذا التقرير.

والتي منها على سبيل  م2021ن التعاوني العديد من التحديات خالل العام املنصرم األهلية للتأمي شركة إتحاد الخليجواجهت 

 تعويضات منتج التأمين الطبي بالشركة 
ً
املثال إنخفاض هامش املالءة املالية وزيادة حجم التعويضات املتكبدة وخصوصا

إتخذت الشركة مجموعة من اإلجراءات مما نتج عنه زيادة في معدالت الخسائر وزيادة في الخسائر املتراكمة للشركة، و 

 .التصحيحية الالزمة ملواجهة تلك التحديات وتقليل آثارها السلبية

على مجموعة  م2021األهلية للتأمين التعاوني في تحقيق إستراتيجيتها خالل العام املاض ي  شركة إتحاد الخليجإعتمدت 

ئها من بها، التنوع في الحلول التأمينية التي تقوم بتقديمها لعمالمقومات تتميز بها الشركة وهي الخبرة الطويلة التي تتمتع 

األفراد أو الشركات، إنتشارها الجغرافي بمناطق اململكة املختلفة، والكوادر البشرية ذات الخبرة والكفاءة العالية، مما نتج 

 مليون ريال( 573عنه تحقيق إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة )

 يعمل بكل جهد وإخالص من أجل مصلحة الشركة  الشركةوإذ يؤكد مجلس إدارة 
ً
للسادة املساهمين أن مجلس اإلدارة دائما

 على تحقيق النتائج اإليجابية التي ترض ي طموح السادة مساهمي 
ً
ومصلحة السادة املساهمين، وسيعمل مجلس اإلدارة دائما

 .الشركة

وكذلك نتقدم بالشكر للسادة أعضاء مجلس اإلدارة والسادة وإذ نتقدم بالشكر للسادة املساهمين على ثقتهم الغالية 

أعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على تفانيهم في العمل، ونشكر 

 جميع عمالء الشركة ونعدهم بتقديم املزيد من الحلول التأمينية التي تلبي متطلباتهم.
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 عن الشركة 

وحتى  اهمة عامةتأسيسها كشركة مسللتأمين التعاوني بمكانتها وسمعتها في السوق السعودي منذ األهلية خر شركة اتحاد الخليج تفت

قدامها وتقدم خدماتها للكثير من شرائح املجتمع السعودي، وهي اليوم من الشركات أة أن تثبت استطاعت الشرك وقد ،هذا اليوم

 .العربية السعوديةالوطنية الرائدة في اململكة 

 رؤيتنا

 أن تكون شركة إتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني شركة التأمين الرائدة في السوق مع عرض قيمة وموثوقية تفوق التميز 

 رسالتنا

تكلفة والريادة التوطيد وضع شركة اتحاد الخليج األهلية كشركة تأمين رقمية حديثة العهد مع التركيز على تجربة العمالء وفعالية 

 في السوق 

 ومبادئناقيمنا  

 بالعميل، االحترافية، النزاهة، العمل بروح الفريق الواحد، االبتكار، االلتزام بالتميز الرقمي االهتمام

 

 زيادة رأس مال الشركة

ل الشركة إتخاذها لهيكلة رأس مافي ضوء متابعة مجلس اإلدارة املستمرة لوضع الشركة املالي ومناقشته ودراسته  لإلجراءات الواجب 

بما يتوافق مع أوضاع الشركة وبما يحقق أهداف الشركة اإلستراتيجية واملحافظة على وضعها املالي الجيد وإلتزامها الدائم بالنظم 

تأمين لل واللوائح والتعليمات ذات العالقة فقد قرر مجلس إدارة الشركة إصدار توصية مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج األهلية

هـ  بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 13/03/1443م املوافق 19/10/2021التعاوني بتاريخ 

من رأس املال، وتهدف الشركة من رفع رأس املال إلى دعم خطط الشركة املستقبلية وتعزيز  %100ريـال أي بزيادة  229,474,640

 ة مداخيل االستثمار.هامش املالءة املالية وزياد

وإلتمام مشروع زيادة رأس مال الشركة يتطلب ذلك حصول الشركة على عدد من املوافقات النظامية الالزمة من الجهات الرقابية 

 -واإلشرافية ذات العالقة وفق اآلتي: 

 موافقة البنك املركزي السعودي :  -

 م02/12/2021تم الحصول عليها بتاريخ 

 املالية :موافقة هيئة السوق  -

 م08/03/2022والحصول على موافقتها بتاريخ   -  م28/12/2021م بتاريخ 2021العام  تم تقديم امللف قبل نهاية

 موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين : -

مين على زيادة اهبعد إستكمال املوافقات النظامية الالزمة سيتم إنعقاد الجمعية التي تسعى الشركة فيها ملوافقة السادة املس

 رأس مال الشركة

 

الكريم  ماملتواصل ودوره موإذ نثمن دعم الجهات الرقابية وعلى رأسهم "البنك املركزي السعودي" و "هيئة السوق املالية" ودعمه

 امللموس في اإلرتقاء بقطاع التأمين والقطاع املالي باململكة. 
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 مستقبلاإلندماج .....رؤية.....

 نحو تحقيق األفضل للشركة ومساهميها وعمالءها وتسعى الشركة إلى التوسع 
ً
يسعى مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية دائما

واإلنتشار وتضخيم حجم األعمال وتحسين مستوى املالءة املالية، واالنتاجية وزيادة نسبة مشاركتها في قطاع اللتأمين باململكة، 

 لرؤية اململكة
ً
ة فقد إتخذت الشركة ممثلوبعد نجاح مشروع اإلندماج األول في مسيرة الشركة نحو التوسع واإلنتشار  2030 وتحقيقا

 بدء املفاهمات األولية بين الشركة وشركة الصقر للتأمين التعاوني لدراسةفي مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية الخطوات األولى نحو 

لتكوين كيان جديد قوي قادر علي تلبية متطلبات السوق وتلبية رغبات وتطلعات لشركتين اإلندماج املحتمل بين ااإلندماج جدوى 

 -وتسعى الشركة من خالل اإلندماج نحو تحقيق األهداف اآلتية على سبيل املثال ال الحصر:  العمالء.

 تعزيز الحصة السوقية 

 انتشار جغرافي أوسع  

 تعزيز خدمة العمالء 

 دة العمالءتنوع أكبر في املنتجات وقاع  

 ارتفاع إجمالي األقساط املكتتبة 

 ارتفاع حجم األعمال مع تحقيق معدالت تكلفة أقل 

لى موقع عوالواجب اإلعالن عنها كما ستتم املناقشات األولية وفق اآلليات النظامية ذات العالقة والتي سيتم اإلعالن عن الخطوات املتخذة  

 ثها.الكرام على إطالع دائم على آخر املستجدات فور حدو تداول اإللكتروني إلبقاء املساهمين 
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 م والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة :2021الشركة املهمة خالل العام قرارات لخطط و وصف  -( 1لفقرة )ا
 

  2021القرارات واألحداث خالل العام  أبرز: 

o  الجمعية العامة ملساهمي الشركة بتاريخ من وإعتماده م، 31/12/2020املالي املنتهي إعتماد القوائم املالية السنوية الخاصة بالعام

29/06/2021. 

o  29/06/2021الجمعية العامة بتاريخ من وإعتماده  م31/12/2020إعتماد التقرير السنوي ملجلس إدارة الشركة عن العام املالي املنتهي في. 

o حسابات الشركة الخارجيينتعيين مراجعي التوصية للجمعية العامة ب ( شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيونPwC وشركة )

من العام  والسنوي ، ملراجعة أعمال الشركة عن الربع الثاني والثالث (RSMشركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه املحاسبون املتحدون )

 م.2022والربع األول من العام  م2021

o  األستاذ / مشعل الشايع بمنصب الرئيس التنفيذي للشركةاملوافقة على تعيين 

o  م2021لعام  والثاني والثالث املوافقة على القوائم املالية األولية الخاصة بالربع األول 

o بإستخدام كامل قيمة عالوة اإلصدار لتخفيض الخسائر املتراكمة للشركة توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة 

o  تداول لدى هيئة السوق املالية ولدى تعيين ممثلي الشركة. 

o 2024 – 2021الشركة  وإستراتيجية إعتماد خطة عمل. 

o  املوافقة على إصدار التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة

 ريـال. 229,474,640

o ع شركة الصقر للتأمين التعاوني لدراسة جدوى إندماج الشركتين.املوافقة على بدء املناقشات املبدئية م 

o  م2021إعتماد دليل عمل إدارة املخاطر ودليل إطار تقبل املخاطر للعام 

o  م2021إعتماد دليل وإجراءات عمل إدارة التدقيق الداخلي للعام 

o إعتماد سياسات وإجراءات األمن السيبراني وميثاق عمل لجنة األمن السيبراني 

o دليل سياسات وإجراءات اإلدارات  ( عتماد بعض السياسات واإلجراءات الخاصة بالشركة بعد التحديث ومنها على سبيل املثال ال الحصرإ

سياسات  - إعتماد سياسة اإلئتمان - إعتماد و إصدار خطة إستمرارية األعمال املحدثة - سياسة مكافآت أعضاء املجلس - الفنية بالشركة بعد التحديث

سياسات وإجراءات اإلبالغ عن  - اعتماد السياسات وإالجراءات املحدثة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب - وإجراءات التعيين في املناصب القيادية

 )دليل اعداد تقرير مجلس االدارة - سياسات وإجراءات اإلسناد املحدثة - املخالفات املحدثة

  ة:التطورات في األنشطة التشغيليأبرز 

o تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين الصادر من البنك املركزي السعودي 

o والتحول الرقمي تطوير إدارة نظم املعلومات واألنظمة اإللكترونية ذات الصلة بما يتوافق مع متطلبات العمل. 

o  للنطاق الزمني املحدد لذلك. متطلبات األمن السيبرانيإتخاذ االجراءات الالزمة لتطبيق 
ً
 وفقا

o  إلعداد التقارير املالية ) 17إتخاذ االجراءات الالزمة لتطبيق املعيار الدوليIFRS17.للنطاق الزمني املحدد لذلك 
ً
 ( وفقا

o  عدد من أفضل شركات إعادة التأمين.مع تجديد إتفاقيات إعادة تأمين 

o  وهي   على موافقة البنك املركزي السعودي النهائية على ثالث منتجات لها واملقدمة لفئة املجموعات الشركة حصول 

 املهندسون املعماريون واملهندسون املدنيون  –تأمين املسؤولية املهنية  -

 املحاسبون  –تأمين املسؤولية املهنية   -

 املستشارون املاليون  –تأمين املسؤولية املهنية  -

o الهيكل التنظيمي الجديد ، وإعتمادالشركةالعمل بعض اإلدارات داخل الشركة بما يتوافق مع متطلبات إعادة هيكلة ب 

o إعادة هيكلة بعض نقاط البيع الخاصة بالشركة لتحقيق أقص ى إستفادة ممكنة من تلك النقاط بما يدعم مبيعات الشركة 

o بها. التأكيد على تطبيق السياسة اإلئتمانية الخاصة بالشركة والتقيد 

o .تنظيم األعمال املختلفة لكافة إدارات الشركة لتحقيق اإلستقرار والتنظيم لإلجراءات التشغيلية بما يحقق أهداف الشركة 
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 استراتيجية الشركة وتوقعاتها املستقبلية: 

مسؤوليتنا نحو تحقيق وأن  ين وعمالء الشركة،تسعى الشركة بشكل مستمر لتحقيق األفضل لجميع األطراف ذات العالقة من مساهم

 والتي نورد أهمها فيما يلي:على خطط الشركة املستقبلية  طموحاتنا تنعكس

o ضمن شركات التأمين مميزلى تصنيف اإلرتقاء بخدمات الشركة إلى مستويات أفضل للوصول إ. 

o  العمالء باإلرتقاء والتطوير املستمر بإدارة العناية 

o األنظمة اإللكترونية والتحول الرقمي الشامل مما يدعم إستراتيجية الشركة لتحقيق أهدافها تطوير. 

o .اإلرتقاء و التطوير املستمر لنقاط البيع لتتمكن من تسويق كافة املنتجات وتحقيق األهداف املنشودة منها 

o لرؤية الشركة في تح 
ً
 قيق االنتشار الجغرافي.إعادة توزيع نقاط البيع الحالية وفتح نقاط جديدة طبقا

o .تطوير نظام تقنية املعلومات بالشركة بشكل يساعد على تطوير العمل ويخدم كافة أقسام الشركة 

o .العمل املستمر على تحسين مستوى هامش املالءة املالية 

o .تحقيق عائد مالي جيد يمكن الشركة من توزيع األرباح على املساهمين 

o ينية التي تتميز بها الشركة لتحقيق أعلى ربحية ممكنة مع الحفاظ على تنوع محفظة الشركة التأمينيةتنمية محافظ بعض املنتجات التأم.  

o املحافظة على نسب النمو في املحافظ اإلستثمارية من خالل تطبيق السياسة اإلستثمارية من حيث توزيع هذه اإلستثمارات لتحقيق أعلى عائد 

 .إلى أدنى مستوى ممكن مع املحافظة على تقليل املخاطر 

o  اإلستمرار في خطة.
ً
 وخارجيا

ً
 تطوير وتدريب املوظفين داخليا

o من خالل توظيف عدد من الكوادر الوطنية املميزة حسب متطلبات الجهات النظامية رفع نسبة السعودة. 

  :السعودة 

o  املهنية السعودية وتأهيل وتطوير الشباب إلى زيادة نسبة السعودة من خالل استقطاب الكفاءات  م 2021سعت الشركة خالل العام

البنك م عن 7/2013السعودي وإعدادهم لسوق التأمين وهي ملتزمة بتطبيق الئحة "متطلبات التعيين في املناصب القيادية" الصادرة في شهر 

 .وآية تحديثات أخرى تطرأ عليها م2019السعودي والتي تم تحديثها بشهر سبتمبر  املركزي 

o حتى  370وبلغ عدد موظفي الشركة  ، % 74.54  م 2021 عودة في عامبلغت نسبة الس 
ً
م ، وجاري العمل على رفع هذه 31/12/2021موظفا

 مع متطلبات الجهات الرقابية.
ً
 النسبة تماشيا

  :التدريب 

. لذا للتقدم والنجاح تؤمن الشركة أن التدريب هو استثمار مضمون العائد، وذلك ألن العنصر البشري املؤهل هو رأس املال األساس ي

فقد وضعت الشركة التدريب على رأس أولوياتها لكافة مستويات العاملين بها، ويشتمل التدريب على برامج تدريبية على رأس العمل 

 باإلضافة إلى التطوير املستمر عن طريق الحصول على مؤهالت علمية من جهات خارجية، وعلى سبيل املثال ال الحصر:

o مين والتعرف على عقود التأ  التعرف على مفهوم الخطر واملبادئ الرئيسية التي تحكم العالقة بين الخطر والتأمينن : أساسيات التأمي

 والتعرف على االجراءات العملية للتأمين واهم املنتجات التأمينية والخاصة بحماية االفراد والشركات.

o  : ر واملسؤوليات املتعلقة باملخاطر، رصد املخاطر، ثقافة املخاطر ، دليل ادارة املخاطر إدارة املخاطر وثقافة املخاطإدارة املخاطر التأمينية

 )االستراتيجيات واالهداف(.

o  : قامت الشركة بتدريب طالب الجامعات السعودية ضمن البرنامج التعاوني املشترك مع الجامعاتالتدريب التعاوني 

o  : الجامعات السعودية وتهيئتهم لسوق العمل بالتعاون مع صندوق جات يخر ضمن برامج التدريب، تم تدريب التدريب عن طريق برنامج تمهير

 املوارد البشرية )هدف(. 

o  تم التعاقد مع معهد ثومسن رويترز العداد البرنامج التدريبي والذي مكافحة األحتيال في التأمين:  –مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

موظفين الشركة ، ويشمل البرنامج نظرة عامة على موضوع غسل االموال وتمويل االرهاب ، الفرق بين غسل االموال وتمويل التحق به اغلب 

االرهاب، البيئة التنظيمية املحلية والتجارب الدولية وافضل املمارسات ، أهم نقاط غسل االموال ذات الصلة بالتأمين ، اجراءات اعرف 

 النشاط املشبوه واالبالغ عنه. اإلحتيال في التأمين وطرق الكشف عنه وسياسة اإلبالغ. عميلك، العقوبات واكتشاف
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o  .خطط التدريب املوجهة للموظفين املدرجة اسمائهم في خطة التعاقب الوظيفي وذلك لتهيئتهم لتقلد املناصب اإلدارية في املستقبل 

o  :ود كتتاب في التأمين و إدارة املخاطر املؤسساتية و التميز في خدمة العمالء و عقبعض البرامج التدريبية في اإلالبرامج املتخصصة في التأمين

 التأمين . 

o  بنجاح.  تم إلحاق بعض املوظفين في البرنامج التدريبي التأهيلي إلجتياز اختبار هيئة سوق املال وتم اجتيازهم هيئة سوق املال: –إفصاح 

o  :في تطوير مهارات تحليل البيانات وإدارة التقارير. البرامج التي من شأنها تساعدباإلضافة إلى 

o :مت الشركة العديد من البرامج التوعوية في مجال األمن السيبراني ومبادئ اإللتزام.ظن البرامج التوعوية 

 
 

 :وشركاتها التابعةلشركة الرئيسية ل النشاطنواع وصف أل  –( 2الفقرة )

  العربية السعودية يتمثل نشاط الشركة الرئيس ي في اململكة
ً
في مزاولة أعمال التأمين ضد األخطار بشكل عام وكل ما يتعلق بها وفقا

اقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح التنفيذية وتعديالتها وكافة األنظمة ذات العالقة، ويغطي األنواع التالية:  ألحكام نظام مر

 / تأشيرات السياحة/ اإلقامة املميزة/ تأمين تأشيرة الحج والعمرة(/ تأشيرات الزيارة التأمين الصحي )الفردي / الجماعي -

 تأمين املركبات )تأمين املركبات الشامل/ تأمين املركبات ذات املسؤولية تجاه الطرف الثالث أي التأمين اإللزامي ضد الغير -

 (.املركبات العابرة للمنافذ وتأمين 

 تأمين الحماية للمجموعات. -

 فر.تأمين ضد مخاطر الس -

 فروع التأمين األخرى أو التأمينات العامة وهي: -

 تأمين النقل )ويشمل تأمين النقل الجوي والبحري والبري(. (1

 التأمين البحري )ويشمل تأمين جسم السفينة واملسؤوليات( (2

لية املهنية/ املسؤو التأمين غير البحري )تأمين املمتلكات/ التأمين ضد الحوادث الشخصية/ تأمين مسؤولية أصحاب العمل/ تأمين  (3

تأمين املسؤولية العامة أو مسؤولية املنتج/ تأمين السرقة/ تأمين خيانة األمانة/ تأمين األموال/ تأمين الحريق/ التأمين الهندس ي/ 

 تأمين اإلرهاب والتخريب ...(.

 .العربية السعودية كما أنه ال يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج اململكة

 كة نشاطها في اململكة من خالل الفروع التالية املرخصة لها من الجهات ذات العالقة:  وتمارس الشر 

 الدمام  – للشركة املقر الرئيس ي

 الدمام  –الفرع اإلقليمي للمنطقة الشرقية  -

 جدة  –الفرع اإلقليمي للمنطقة الغربية  -

 الرياض  –الفرع اإلقليمي للمنطقة الوسطى  -

 نقطة بيع موزعة في معظم مناطق اململكة.( 28باإلضافة إلى عدد ) -
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 :(سعودي ريال)ألف  2021استعراض تحليلي ألداء الشركة املالي خالل العام  -( 3الفقرة )

ــــــان ـــ  اإلجمالي تأمينات أخرى  تأمين املركبات التأمين الصحي البيـــ

  572,523  82,573  229,690  260,260 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

  569,833  34,076  177,188  358,569 صافي أقساط التأمين املكتسبة

  24,156  15,423  8,733    - عموالت إعادة التأمين

  564,308  17,785  156,197  390,326 صافي املطالبات املتكبدة

 (47,751)   18,079  8,157 (73,987)  صافي نتيجة االكتتاب

 

 :)ألف ريال سعودي( 2021 – 2017خالل السنوات الخمس املاضية  التشغيليةالقطاعات بيان ألداء 

 2017 2018 2019 2020 2021 القطاع

 132,848 120,347 311,195 391,351  260,260  الصحيالتأمين 

 159,048 156,424 177,972 99,231  229,690  املركباتتأمين 

 67,732 51,231 69,629 66,541  82,573  مينات العامةأالت

 359,628 328,002 558,796 557,123  572,523  ملجموعا

 

 تأثير النشاط الرئيس ي في حجم أعمال الشركة وإساهمه في النتائج على النحو التالي:

 )ألف ريال سعودي( 2021سنة            

ــــــان ـــ  النسبة  إيرادات النشاط  البيـــ

 %45 260,260 الصحيالتأمين 

 %40 229,690 املركباتتأمين 

 %15 82,573 التأمينات العامة

 %100  572,523  ملجموعا
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 األخيرة: خمس سنواتللألصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها ملخص  –( 4الفقرة )

 ()ألف ريال سعودي 2021 – 2017مقارنة أصول وخصوم الشركة للسنوات 
 2017 2018 2019 2020 2021 البيــــــــــــان

  موجودات عمليات التأمين
    

 57,210 20,601 64,394  67,852 40,667 النقد وما في حكمه

 101,977 130,076 192,173  214,880 166,749 أقساط وأرصدة تأمين مدينة

 239,778 310,712 297,813 560,024 570,691 موجودات أخرى 

  778,107 842,756 554,381 461,389 398,965 

      املطلوبات والفائض املتراكم من عمليات التأمين

 46,249 52,917 51,005  87,488 130,976 ذمم دائنة

 294,379 360,618 440,372 662,524 587,186 إحتياطيات فنية

 58,436 47,854 63,004 92,744 59,944 مطلوبات أخرى 

  778,106 842,756 554,381 461,389 398,965 

      موجودات املساهمين

 61,095 1,524 2,468  111,656 74,315 النقد وما في حكمه

 122,450 177,699 149,520 350,829 291,591 موجودات أخرى 

  365,906 462,485  151,989 179,223 183,545 
  

 

    

 15,651 9,123 6,723 193,825 234,917 مطلوبات املساهمين
       

 167,894 170,099 145,265  268,660 130,990 املساهمينحقوق 
       

 183,545 179,223 151,989 462,485 365,907 مجموع مطلوبات وحقوق املساهمين

 

 )ألف ريال سعودي( 2120 – 2017 األخيرة  الخمسمع مقارنة للسنوات  2021ملخص نتائج أعمال الشركة لسنة 
 2017 2018 2019 2020 2021 البيان

 359,627 328,002 558,796  557,123 572,523 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

 209,183 167,996 326,855  434,884 569,833 صافي أقساط التأمين املكتسبة

 260,138 196,846 353,815  459,429 594,397 مجموع اإليرادات 

 (101,034) (105,371) (232,739) (345,468)  546,230 صافي املطالبات واملزايا األخرى املدفوعة 

 (125,695) (99,660) (293,649) (370,147)  564,308 صافي املطالبات واملزايا األخرى املتكبدة 

 (154,446) (128,961) (316,818) (410,407)  642,148 افيصبال مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

 105,691 67,885 36,997  49,022 (47,751) صافي دخل االكتتاب

 (75,115) (61,553) (67,735) (88,386)  (90,366) مجموع مصاريف التشغيل األخرى 

 33,989 5,821 - - - فائض عمليات التأمين

 27,177 5,750 (29,143) (45,577)  (140,117) ربح )خسارة( السنة العائد للمساهمين
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 :إيرادات الشركة التحليل الجغرافي إلجمالي -( 5الفقرة )

 572,523من عمليات التأمين وقدره  2021ديسمبر  31الجدول أدناه يوضح إجمالي أقساط التأمين املكتتبة للشركة خالل الفترة املنتهية في 

 ريال ، كما أنه ال يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج اململكة. ألف

 : )ألف ريال سعودي(  الفروعنتائج 

 السنة
 اإلجمالي أقساط التأمين املكتتبة لـــــــــــــ إجمالي

 املنطقة الغربية املنطقة الوسطى املنطقة الشرقية 

2021 383,306 143,964 45,253 572,523 

2020 234,891 222,578 99,654 557,123  

2019 294,529 167,160 97,107 558,796 

2018 131,217 164,073 32,712 328,002 

2017 183,266 125,784 50,577 359,627 

2016 194,581 41,739 41,055 277,376 

 

السنوية يجب أن يوضح تقرير القوائم املالية إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على  –( 6الفقرة )

 مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

شركة برايس  الحسابات يفي تقرير مراجع 2021القوائم املالية لعام  على تحفظات أي توجد ال بأنهللتأمين التعاوني  األهلية الخليج اتحاد شركة تقر

 (RSM( وشركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه املحاسبون املتحدون )PwCوترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون )
 

 :النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركةإيضاح ألي فروقات جوهرية في  -( 7الفقرة )

 )ألف ريال سعودي(

 بالنسبة التغير  بالقيمة التغير  2020 2021 بند

 572,523 557,123 15,400 3% (GWPإجمالي أقساط التأمين املكتتبة )

 442,713 452,467 (9,754) -2% (NWPصافي أقساط التأمين املكتتبة )

 %48 176,083 370,147 546,230 صافي املطالبات املتحملة

 %15- (1,132) 7,650 6,518 صافي أرباح )خسائر( استثمارات حملة الوثائق

 منها عائد استثمارات 
ً
فائض )عجز( عمليات التأمين مخصوما

 حملة الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية(
(152,585) (47,230) (105,355) 223% 

 %143 6,615 4,622 11,237 صافي أرباح )خسائر( استثمارات أموال املساهمين

 %251 (98,753) (39,364) (138,117) صافي الربح )الخسارة( قبل الزكاة

 %238 (98,100) (41,134) (139,234) اجمالي الدخل الشامل

 %51- (139,234) 272,332 133,098 إجمالي حقوق املساهمين )بعد استبعاد حقوق األقلية(

 %109 (3.18) (2.93) (6.11) ربحية )خسارة( السهم
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 إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  -( 8الفقرة )

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  أعدت
ً
ن معايير اختالف عوال يوجد  .في اململكة العربية السعودية املعتمدةالقوائم املالية وفقا

 املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 

 :توزيع األرباحالشركة في سياسة  -( 9الفقرة )

 في هذا الخصوص. الثامن من النظام األساس للشركة تستند سياسة الشركة في توزيع األرباح إلى ما نص عليه الباب

 ذلك على الوجه التالي: ويكون 

  :توزيع األرباح 

ا وتكوين االحتياطيات الالزمة ملواجهة الديون املشكوك فيهتوزع أرباح الشركة بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى 

يتفق مع أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها بما 

 ذلك وفق الضوابط التالية: واألحكام الصادرة عن البنك املركزي السعودي

  ّنب الزكاة وضريبة الدخل املقررةتج .1
ً
 من األرباح.نظاما

ب ) .2 هـذا التجنيـب متى بلغ اجمـالي ( من األربـاح الصـــــــــــــــافيـة لتكوين احتيـاطي نظـامي، ويجوز للجمعيـة العـامـة العـاديـة وقف %20تجنـّ

 ( من رأس املال املدفوع.%100االحتياطي )

للجمعية العامة العادية عند تحديد نصـــــــــيب األســـــــــهم في صـــــــــافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق  .3

 مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين.

 من رأس املال. %5تقدم نسبة من األرباح الصافية توزع على املساهمين على أن ال تقل عن  يخصص بعد ما .4

  :إستحقاق األرباح 

 لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على املساهمين،
ً
تاريخ االستحقاق ويبين القرار  يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

بلغ الشركة هيئة وتاريخ التوزيع
ُ
، وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق، وت

يد التي عالسوق املالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملوا

 للتعليمات التي تصدرها الجهة املختصة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة  يحددها
ً
 .سعوديللبنك املركزي المجلس اإلدارة، وفقا

 التأمين وثائق حاملي على الفائض توزيع: 

 حاملي بإبالغ الشركة التأمين، وتلتزم وثائق حاملي على الفائض لتوزيع السعودي البنك املركزي  عن الصادرة السياسة الشركة تبنت لقد

 .الجهات الرقابية من الالزمة املوافقات أخذ بعد االقتضاء حسب الفائض بتوزيع يتعلق ما بكل التأمينية وثائقها

  :تكون حسابات عملية التأمين مستقلة عن قائمة دخل املساهمين، وذلك على التفصيل التاليووفق النظام األساس للشركة 

: حسابات عمليات 
ً
 :التأمينأوال

 .يفرد حساب لألقساط املكتسبة وعموالت إعادة التأمين والعموالت األخرى  .1

 .يفرد حساب للتعويضات املتكبدة من الشركة .2

 منه املصاريف  .3
ً
يحدد في نهاية كل عام الفائض اإلجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع األقساط والتعويضات محسوما

 .واملخصصات الفنية الالزمة حسب التعليمات املنظمة لذلكالتسويقية واإلدارية والتشغيلية 

 :يكون تحديد الفائض الصافي على النحو التالي .4

( أعاله أو يخصم منه ما يخص املؤمن لهم من عائد االستثمار بعد احتساب ما لهم 3يضاف للفائض اإلجمالي الوارد في الفقـرة )

 .من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققه
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( عشرة باملائة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، %10الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة ) توزيع .5

  .( تسعون باملائة إلى حسابات دخل املساهمين%90ويرحل ما نسبته )

: قائمة دخل املساهمين
ً
 :ثانيا

1.  
ً
 .للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة تكون أرباح املساهمين من عائد استثمار أموال املساهمين وفقا

 من هذه املادة. .2
ً
 تكون حصة املساهمين من الفائض الصافي حسب ما ورد في الفقرة الخامسة من البند أوال

 

  إضافة إلى نسبة األرباح املقترح توزيعها  2021نسب األرباح التي تم توزيعها على املساهمين خالل الفترات املختلفة من السنة املالية

 في نهاية السنة املالية وإجمالي هذه األرباح:

 لعدم تحقيق الشركة 2021خالل العام على املساهمين لم يتم توزيع أي أرباح 
ً
 .أرباح، نظرا

 

 :مجلس اإلدارة -( 10الفقرة )

عتها بشكل يذها ومراجتنفللشركة واإلشراف على ات واألهداف الرئيسة االستراتيجيو والسياسات  يتمثل دور مجلس اإلدارة في وضع الخطط

وإعداد  ،كد من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيقها، ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليهادوري، والتأ

 .تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره 

 ومع عدم اإلخالل 
ُ
دارة الشركة إل  عطي مجلس اإلدارة في النظام األساس ي للشركة أوسع الصالحياتبالصالحيات املقررة للجمعية العامة، فقد أ

 أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة  بما يحقق أغراضها
ً
 –، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحدا

 – ظمة واللوائح ذات العالقةبما ال يتعارض مع األن

 

 مهام مجلس اإلدارة 10-1

 : مجلس اإلدارة والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر ما يليومسؤوليات واجبات أهم ونوضح هنا 

 

 اإلدارة التنفيذية واإلشراف عليها إنتخاب رئيس ونائب رئيس املجلس وتعيين: 

 تم  وصف واجباتهم، عزل أي مسؤولو تحديد مكافآتهم،  ،التنفيذية بالشركةاإلدارة تعيين كون ملجلس اإلدارة الصالحية ي

 على إدارة الشركة.
ً
 تعيينه واإلشراف عموما

  ملجلس يعينو لرئيس مجلس اإلدارة  دارة ونائباينتخب مجلس اإلدارة رئيسا ملجلس اإل )
ً
 )سكرتيرا

ً
 )خ اإلدارة أمينا

ً
ضوعا

 (.لبنك املركزي السعودياملوافقة 

  صية من لجنة الترشيحات واملكافآتبموجب تو  اإلدارة التنفيذية مجلس اإلدارة مكافأةيحدد. 

  مستوى املكافآت املناس مجلس اإلدارةيحدد 
ً
 لسياسة املكافآت املعتمدة من  ألعضاء مجلس اإلدارةب أيضا

ً
)خضوعا

 املجلس والجمعية العامة ملساهمي الشركة(.

  تحديد وإدارة املخاطر الرئيسية: 

  الرئيسية التي تواجهها الشركة فى أداء عملها. املخاطريحدد مجلس اإلدارة ويستعرض مع اإلدارة التنفيذية 

  املخاطريحرص مجلس اإلدارة على ضمان تنفيذ الُنظم املالئمة كما يتخذ اإلجراءات والخطوات الضرورية إلدارة تلك. 

 ها وتقاريرها ، وتقدم توصياتاملخاطرمات اإلدارة وردودها بشأن تلك يجوز ملجلس اإلدارة تفويض لجنة أو أكثر كي تتلقى تقيي

 إلى مجلس اإلدارة بشأنها.
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 ي عملية التخطيط االستراتيجي
ّ
 :تبن

  
ً
يجتمع مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية في كل سنة مالية ملناقشة التخطيط االستراتيجي للشركة حيث يقومان سويا

 املستقبلية. خاطرواملبتحديد االتجاهات والفرص 

  يقدم املجلس اقتراحات لتطوير استراتيجية الشركة كما يراجع مجلس اإلدارة ويعتمد كافة استراتيجيات األعمال للشركة

 والتي طّورتها اإلدارة التنفيذية.

 تقييم واعتماد القرارات املالية: 

  لكبيرة اجلس ويقّيم ويعتمد تخصيصات املوارد املالية امليراجع مجلس اإلدارة النتائج املالية والتشغيلية للشركة كما يراجع

 جلس ويقّيم ويعتمد املوازنة التخطيطية للشركة والتوقعات املستقبلية.امليراجع كما  .واالستثمارات الرأسمالية

  ركةإرشادات حوكمة الش  تطوير: 

  الشركة وسياساتها املتصلة باملسؤولية يطّور مجلس اإلدارة النهج الكلي لحوكمة الشركة ويراجع بصفة دورية أهداف

 االجتماعية.

 تقييم اإلدارة التنفيذية وإحالل الخلف: 

  يجري مجلس اإلدارة مراجعة سنوية ألداء اإلدارة التنفيذية للشركة بهدف التحقق من قيادة الشركة بأفضل صورة تخدم

 مصالحها طويلة املدى.

 دى لماکة علی رللشدة قیال فضير أفل ضمان توجن أمذي للشركة لتنفیداء الرئيس األوي سنراء تقييم بإجس لمجلوم ایق

 ل.یطولاو ر لقصیا

 اإلدارة التنفيذية تقييم الرقابة على: 

 اإلدارة بتشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم إجراءات التشغيل الخاصة بها، ومراقبتها واإلشراف عليها  يقوم مجلس

 املوكلة إليها، ولتحقيق ذلك؛ على املجلس:والتأكد من قيامها بالواجبات 

o .تطوير السياسات اإلدارية واملالية الالزمة 

o .التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفًقا للسياسات املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة 

o .اختيار وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة، واإلشراف على عمله 

o لي أو املدقق الداخلي وإقالته وتحديد مكافآته إن وجدت.تعيين مدير وحدة أو قسم التدقيق الداخ 

o  عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية الستكشاف التقدم في العمل وأي عوائق ومشاكل تتعلق به، ومراجعة

 ومناقشة املعلومات املهمة فيما يتعلق بأعمال الشركة.

o واستراتيجية الشركة. وضع معايير ألداء اإلدارة التنفيذية بما يتفق مع أهداف 

o .استعراض وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية 

o .وضع خطط التعاقب إلدارة الشركة 
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 مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه تكوين 10-2

تم إنتخابهم من خالل الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ  (7يتكون مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني من سبعة أعضاء )

أسماء األعضاء وتصنيف عضويتهم وكذلك عضوية  أدناه وضح الجدول ي .م16/12/2022م وملدة ثالث سنوات تنتهي بتاريخ 17/12/2019

 اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة، كما يوضح الجدول أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة.

 مجلس اإلدارةأعضاء 

 عضوية اللجان تصنيف العضوية )تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل( اسم العضو م

 رئيس اللجنة التنفيذية  غير تنفيذي – مجلس اإلدارة رئيس  عبد العزيز علي التركي 1

 غير تنفيذي – مجلس اإلدارة نائب رئيس   فواز طالل التميمي 2
  عضو اللجنة التنفيذية 

  واملكافآتعضو لجنة الترشيحات 

 تنفيذي - عضو مجلس اإلدارة  هاشم البورنو منير  3
  عضو اللجنة التنفيذية 

 عضو لجنة اإلستثمار 

 مستقل – عضو مجلس اإلدارة  إبراهيم عبدهللا املطرف 4
 رئيس لجنة املراجعة 

 رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت 

 غير تنفيذي – عضو مجلس اإلدارة  ماجد شطي الظفيري  5
  لجنة املخاطررئيس 

 عضو لجنة اإلستثمار 

 مستقل – عضو مجلس اإلدارة  أيهم محمد اليوسف 6
 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت 

 عضو لجنة املخاطر 

 عضو لجنة املخاطر  مستقل – عضو مجلس اإلدارة  غسان محمد كشميري  7

 أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم

 عضوية اللجان العضوية )تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل(تصنيف  اسم العضو م

 رئيس لجنة اإلستثمار )من خارج املجلس(  مستقل  عبدالعزيز النعيم 1

 عضو لجنة املراجعة )من خارج املجلس(  مستقل  محمد عقيل الشائع 2

 عضو لجنة املراجعة )من خارج املجلس(  مستقل  إبراهيم عبدالعزيز املقحم 3

 عضو لجنة اإلستثمار )من خارج املجلس(  تنفيذي  الشايعمشعل إبراهيم  4
 

 :، وتواريخ انعقادها، وسجل الحضور لكل اجتماع2021اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام  10-3

 االسم م

 سجل الحضور 
 املجموع

خالل 

العام 

2021 

عدد اإلجتماعات التي 

حضرها العضو من تاريخ 

آخر إجتماع جمعية 

 منعقدة فيعامة 

 م29/06/2021

 اإلجتماع األول 

21/03/2021 

اإلجتماع الثاني 

28/07/2021 

اإلجتماع الثالث 

19/10/2021 

اإلجتماع الرابع 

19/12/2021 

حضر √ حضر √ التركي عليعبد العزيز  1 حضر √  حضر √   4 3 

حضر √  طالل التميمي فواز  2 حضر √  حضر √  حضر √   4 3 

حضر √ البورنومنير هاشم  3 حضر √  حضر √  حضر √   4 3 

حضر √ إبراهيم عبدهللا املطرف 4 حضر √  حضر √  حضر √   4 3 

حضر √ محمد اليوسفأيهم  5 حضر √  حضر √  حضر √   4 3 

حضر √ ماجد شطي الظفيري  6 حضر √  حضر √  حضر √   4 3 

حضر √ غسان محمد كشميري  7 حضر √  حضر √  حضر √   4 3 
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، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجانأسماء أعضاء  10-4

 :وخبراتهم

 :أ. أعضاء مجلس اإلدارة

 اسم العضو م
العضوية في  اتحاد 

 األهلية الخليج
 املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

سنوات 

 الخبرات

عبد العزيز علي  1
كي 

 التر

  رئيس مجلس اإلدارة 

  رئيس اللجنة

 التنفيذية

  رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج

 القابضة

  رئيس مجلس إدارة شركة روابي

 القابضة.

  رئيس مجلس إدارة شركة نسما

 وشركاهم للمقاوالت املحدودة

 

 عضو مجلس األمناء بالجامعة اللبنانية األمريكية 

  ين الخليج للتأمعضو اللجنة التنفيذية بشركة اتحاد

 التعاوني

  عضو مجلس إدارة شركة نما لخدمات الشحن

 املحدودة

  رئيس مجلس إدارة شركة نما لخدمات الشحن

 املحدودة

  دكتوراة فخرية في األداب اإلنسانية

الجامعة اللبنانية األمريكية  –

 بلبنان

  ماجستير في إدارة األعمال من

 أمريكا –جامعة جورج واشنطن 

 رة أعمال من جامعة بكالوريوس إدا

 أمريكا –جورج واشنطن 

 عام 48

نائب رئيس مجلس   فواز طالل التميمي  2

 اإلدارة 

  عضو اللجنة

 التنفيذية 

  عضو لجنة

 الترشيحات واملكافآت

  عضو مجلس إدارة بمجموعة شركات

   أنتيلي

  عضو مجلس إدارة بشركة اندسور

 للحديد    السعودية

  والسيهاتي عضو مجلس إدارة التميمي

 للنقليات

  عضو مجلس إدارة شركة أبناء علي

 عبدهللا التميمي القابضة 

  عضو مجلس إدارة بشركة الخليج

 لإلستثمار اإلسالمي 

  عضو مجلس ادارة في مجموعة جي اف

 اتش املالية

  رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت بشركة اتحاد الخليج

 للتأمين التعاوني

 سالم عضو مجلس إدارة بمستشفى ال 

 عضو مجلس إدارة بشركة عنان إسكان  

  بكالوريوس إدارة وتسويق من

 أمريكا -جامعة والية كاليفورنيا 

 عام 12

 عضو مجلس اإلدارة   منتر هاشم البورنو 3

  عضو اللجنة

 التنفيذية

   عضو لجنة اإلستثمار 

  مستشار مجلس اإلدارة بشركة إتحاد

 الخليج األهلية للتأمين التعاوني

  مجلس إدارة شركة بيت الخليج رئيس

 لإلستشارات

  لشركة اتحاد والعضو املنتدب  الرئيس التنفيذي

 للتأمين التعاوني األهلية الخليج

  البحرين واملنطقة  -شريك ومدير شركة ارثر اندرسون

 الشرقية.

  عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة ورئيس لجنة

 ري الخضالترشيحات واملكافآت بشركة أبناء عبدهللا 

  عضو لجنة املخاطر  بشركة اتحاد الخليج للتأمين

 التعاوني

  بكالوريوس تجارة من جامعة األزهر

 مصر   –

    دراسات عليـاAMP من جامعة

 أمريكا –هارفورد 

  عضو املجمع العربي للمحاسبين

 القانونيين

  زميل املجمع العربي للمحاسبين

 القانونيين

 عام 50

إبراهيم عبدهللا  4
 المطرف

 عضو مجلس اإلدارة 

 رئيس لجنة املراجعة 

  رئيس لجنة

 الترشيحات واملكافآت 

  رئيس مركز بئر الخير لالستشارات

 االقتصادية

  عضو مجلس إدارة لجنة التطوير لتجارة

 الدولية

 وكيل محافظ الهيئة العامة لإلستثمار للتعاون الدولي 

  للغرفة التجارية الصناعية باملنطقة 
ً
 عاما

ً
أمينا

 الشرقية

  للدراسات اإلقتصادية 
ً
 ومديرا

ً
 وعميدا

ً
 وأستاذا

ً
معيدا

 في معهد البحوث

  عضو لجنة املراجعة ورئيس لجنة املخاطر وعضو

لجنة الترشيحات واملكافآت بشركة اتحاد الخليج 

 للتأمين التعاوني

  عضو مجلس إدارة و عضو لجنة املراجعة  بشركة

 أبناء عبدهللا الخضري 

 لشركة مركز التجارة السعودي  الرئيس التنفيذي

 العاملي القابضة

  بكالوريوس إدارة بجامعة أريزونا– 

 أمريكا

  ماجستير في األقتصاد من جامعة

 أمريكا –دنفر 

  دكتوراه في العلوم السياسية من

 أمريكا -جامعة شمال اريزونا 

 عام42

أيهم محمد  5
 اليوسف

 عضو مجلس اإلدارة 

  عضو لجنة املخاطر 

  عضو لجنة

 الترشيحات واملكافآت 

  عضو مجلس االدارة في شركة السعودية

 للتسويق )أسواق املزرعة(

  عضو مجلس االدارة في الشركة

 السعودية لتمويل املساكن. 

 على صندوق التنمية العقارية  املشرف العام 

 الرئيس التنفيذي لشركة البالد 

 الرئيس التنفيذي لشركة رؤيا كابيتال 

  مدير عام بصندوقHSBC  

  بكالوريوس إدارة صناعية من

 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 عام 27

ماجد شطي  6
ي  الظفتر

 عضو مجلس اإلدارة 

  رئيس لجنة املخاطر 

  عضو لجنة اإلستثمار 

 مدير تأمين مجموعة املهيدب 

  عضو في مجلس ادارة اتحاد الخليج

 القابضة

  التعاونية للتأمينرئيس إصدار الوثائق بشركة 

 مدير تطوير األعمال ببنك ساب 

 مدير إقليمي للمنطقة الشرقية بشركة وفاء للتأمين 

 مدير إقليمي لتأمين الشركات بالبنك العربي 

  دبلوم تأمين من معهد اإلدارة العامة

 بالرياض

 عام 20

غسان محمد   7
ي  كشمتر

 عضو مجلس اإلدارة 

 عضو لجنة املخاطر 

  التنفيذي بمكتب املؤسس والرئيس

 خبراء الحوكمة اإلستشاري 

  مشرف تدقيق حسابات خارجي بشركة برايس واتر

 هاوس كويرز 

  أخصائي مكافحة غسل أموال بالبنك السعودي

 الفرنس ي

  مستشار تنفيذي بإدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق

 املالية

  بكالوريوس محاسبة من جامعة

 امللك سعود 

 عام24
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 :مجلس اإلدارةب . أعضاء اللجان من خارج 

 اسم العضو م
 العضوية في  اتحاد الخليج

 األهلية
 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

 اإلستثمار  لجنةرئيس   عبدالعزيز النعيم 1

 

 العضو املنتدب لشركة ميار كابيتال 

  :عضو مجلس إدارة في كال من 

o  ميار كابيتال 

o  كابيتال 3دي 

o جي أي بي كابيتال 

o  شركة الصناعات الكيميائية

 األساسية

o شركة صندوق الصناديق 

o فينايال لالستثمارات املحدودة 

o كالديرا العاملية القابضة املحدودة 

 املدير التنفيذي بشركة يريم املحدودة 

  عضو لجنة اإلستثمار  بشركة اتحاد الخليج

 للتأمين التعاوني

  مجموعة عبدالرحمن عضو مجلس إدارة في

 التركي أتكو

  درجة البكالوريوس في العلوم

اإلدارية بتخصص املالية مع 

تخصص مصاحب في 

، MITاإلقتصاد من جامعة 

 بالواليات املتحدة األمريكية.

  شهادة محلل مالي معتمد

"CFA م.2006" وذلك في عام 

 عام  19

 التنفيذي لشركة الجبر للتمويلالرئيس   عضو لجنة املراجعة   محمد عقيل الشائع 2

  عضو لجنة االئتمان واملخاطر للجبر

 لتأجير السيارات

  رئيس لجنة االئتمان لكيا الجبر 

 /الرئيس التنفيذي لشركة  عضو لجنة املراجعة

 الصقر للتأمين

  املدير اإلقليمي )الشركات( للمنطقة الشرقية لبنك

 الراجحي

 عضو مجلس إدارة بشركة نكست كير 

  اإلقليمي )الشركات( للمنطقة الشرقية للبنك املدير

 األول 

 عضو مجلس إدارة في شركة نماء للبتروكيماويات 

  ماجستير إدارة أعمال

)التمويل والتسويق( من 

 الجامعة األمريكية بالقاهرة

  دبلوم الدراسات العليا )إدارة

األعمال( من الجامعة 

 األمريكية بالقاهرة

  بكالوريوس علوم )الهندسة

ارية( من جامعة امللك املعم

 فهد للبترول واملعادن

 عام  28

إبراهيم عبدالعزيز  3
 المقحم

 

  عضو لجنة املراجعة  بشركة أقاسيـم  عضو لجنة مراجعة

 للمنتجات الكيميائية

 عضو لجنة مراجعة بشركة كير العاملية 

  قطاع –الشركة الوطنية لإلسكان

 االستثمار

  السعودية )تداول(  مدير عالقات أول بالسوق املالية- 

 األسواق املالية )اإلدراج(

  محاسب بالشركة السعودية للصناعات األساسية

 )سابك( 

 عضو مجلس إدارة بشركة هيام املحدودة 

  ماجستير  إدارة مالية من

جامعة سكرانتون بالواليات 

 املتحدة

  بكالوريوس إدارة مالية من

 جامعة امللك سعود

 عام15

مشعل إبراهيم  4
 الشايع

 عضو لجنة اإلستثمار  شركة إتحاد الخليج الرئيس التنفيذي ل

 األهلية للتأمين التعاوني

  شركة إتحاد الخليج األهلية  –نائب الرئيس التنفيذي

 للتأمين التعاوني

 للتأمين التعاوني  األهليةشركة ال  –الرئيس التنفيذي 

 اللجنة التنفيذية وعضو  مجلس إدارة وعضو عضو

 الشركة األهلية للتأمين التعاوني –لجنة اإلستثمار 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني   –الرئيس التنفيذي 

  الراجحي للتأمين التعاوني –رئيس قنوات التوزيع 

  شركة   –نائب الرئيس التنفيذي للتسويق واملبيعات

 هلية للتأمين التعاوني األ 

 شركة  –يمية باملنطقة الوسطى مدير اإلدارة اإلقل

 مالذ للتأمين التعاوني 

 شركة التعاونية للتأمين  – الرئيسية مدير الحسابات 

  بكالوريس اقتصاد والعلوم

جامعة اإلمام   –اإلدارية 

 محمد بن سعود اإلسالمية 

  شهادة أساسيات التأمين من

 معهد التأمين القانوني بلندن

 عام 21

 

 :/ اإلدارة العليا ج . اإلدارة التنفيذية

 :2021على رأس العمل حتى نهاية   -/ اإلدارة العليا  اإلدارة التنفيذية -
 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م

إبراهيم مشعل  1
 عيالشا

 شركة إتحادالرئيس التنفيذي ل 

 الخليج األهلية للتأمين التعاوني

  عضو لجنة اإلستثمار بشركة

إتحاد الخليج األهلية للتأمين 

 التعاوني

  شركة إتحاد الخليج األهلية للتأمين  –نائب الرئيس التنفيذي

 التعاوني

 للتأمين التعاوني  األهليةشركة ال  –الرئيس التنفيذي 

  عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة اإلستثمار عضو مجلس إدارة و

 الشركة األهلية للتأمين التعاوني –

 شركة سالمة للتأمين التعاوني   –نفيذيالرئيس الت 

  الراجحي للتأمين التعاوني –رئيس قنوات التوزيع 

  هلية للتأمين شركة األ   –نائب الرئيس التنفيذي للتسويق واملبيعات

 التعاوني 

  شركة مالذ للتأمين  –مدير اإلدارة اإلقليمية باملنطقة الوسطى

 التعاوني 

 التعاونية للتأمينشركة   – الرئيسية مدير الحسابات 

  جامعة اإلمام محمد   –بكالوريس اقتصاد والعلوم اإلدارية

 بن سعود اإلسالمية 

 شهادة أساسيات التأمين من معهد التأمين القانوني بلندن 

 عام  21
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م

عبدهللا سعيد  2
 حارثالآل 

  املدير العام بشركة اتحاد

 الخليج األهلية للتأمين التعاوني

 شركة   –  املدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى  واملنطقة الشرقية

 اتحاد الخليج للتأمين التعاوني .

  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني  –املدير املركزي للمطالبات 

 شركة مالذ للتأمين   –مدير إدارة العمليات واملطالبات 

  شركة مالذ للتأمين  –مدير اقليمي ملطالبات السيارات  

  التعاونية للتأمين  –مشرف معاينين 

  الزمالة العليا في التأمينACII –  املعهد البريطاني للتأمين 

  جامعة امللك فيصل  –بكالوريوس إدارة اعمال 

  لوما  –دبلوم تأمين الحياه 

  لوما   –دبلوم التأمين الصحي 

  الكلية التقنية بجده دبلوم سيارات 

 عام 17

ي احمد  3 ناج 
 المصطف  

 

  املدير املالي شركة إتحاد الخليج

 اإلهلية للتأمين التعاوني

  شركة ساب تكافل –املدير املالي 

  الشركة األهلية للتأمين التعاوني –املدير املالي 

  للتأمين  شركة األهلية  –مراقب مالي 

  للتأمين شركة األهلية -مدير حسابات 

  شركة عبر الخليج القابضة -رئيس حسابات 

  شركة إيرنست آنديونج -مراجعمساعد 

  

  ماجيستير في املحاسبة واملراجعة 

 بكالوريوس في املحاسبة 

 

  عام 14

 

أحمد ماجد  4
 بوحليقة

  مدير إدراة االلتزام بشركة اتحاد

 الخليج األهلية للتأمين.

  شركة التعاونية  –مدير مكافحة غسل األموال وتقارير االلتزام 

  السعودية لوساطة التأمين وإعادة شركة مارش   –مدير االلتزام

 التأمين

  شركة أيون السعودية لوساطة التأمين واعادة   –مسؤول االلتزام

 التأمين

  شركة ميدغلف  –أخصائي التزام 

  عة جام –ماجستير في األنظمة واللوائح املالية والبنكية

 م2012سنة التخرج:  –استراليا  –سيدني  –ماكواري 

  جامعة القلمون  –ومصرفية بكالوريوس علوم مالية– 

 م2010سنة التخرج:  –سوريا  –دمشق 

 أعوام 10

محمد مهدي  5
 الخاطر

  مدير إدارة التدقيق الداخلي

بشركة اتحاد الخليج األهلية 

 للتأمين التعاوني

  معدنية  –مدير املراجعة الداخلية 

  مدير استشارات املخاطر واملراجعة الداخلية–   KPMG 

  2008محاسبة من جامعة الشارقة، بكالوريوس 

 CICA  مدقق ضوابط داخليه معتمد 

 IFCE الشهادة العامة ألساسيات التأمين 

  محترفOKR معتمد 

 عام 14

مدير إدارة املخاطر بشركة   حسن الدندن  6

اتحاد الخليج االهلية للتأمين 

 التعاوني

 محلل ائتمان التمويل األولى 

  للتأمين التعاونيمدقق داخلي شركة اتحاد الخليج 

 مشرف إدارة املخاطر شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

 مسؤول إدارة املخاطر شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

  ماجستير في إدارة املخاطر والتأمين. من جامعة ليمريك في

 إيرلندا

  دبلوم عليا في إدارة املخاطر والتدقيق الداخلي وااللتزام من

 سبين القانونيين في إيرلندامعهد املحا

  بكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية؛ من جامعة

 بورتالند ، في الواليات املتحدة

 أعوام  8

رئيس املوارد البشرية والشؤون    عايد الحزيمي  7

اإلدارية بشركة اتحاد الخليج 

 األهلية للتأمين التعاوني

  اإلدارية بشركة رئيس املوارد البشرية املوارد البشرية والشؤون

 األهلية للتأمين التعاوني

  مدير املوارد البشرية ونائب املدير العام–   XERVON 

  ناس   –ممثل املوارد البشرية  

  ناس  –منسق املوارد البشرية 

  بكالوريس في إدارة اإلعمال مع تخصصين في اإلدارة

 جامعة ماونت سانت فنسنت، كندا   –والتسويق 

  الرابطة املهنية ملحترفي إدارة املوارد البشرية- CIPD  

 دبلوم املوارد البشرية ، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 

  عام  11

 حمد النارص 8
  رئيس اإلدارة القانونية بشركة

اتحاد الخليج األهلية للتأمين 

 التعاوني

  شركة األهلية للتأمين التعاوني –مدير اإلدارة القانونية 

  مكتب عيس ى الشامخ للمحاماة –محامي 

  للمحاماة واالستشارات   الكنعاني  –محامي 

  شركة الجميح للسيارات  –املمثل القانوني 

  جامعة امللك سعود   –بكالوريوس قانون 

  بريطانيا -جامعة سالفورد  –ماجستير قانون 

 أعوام  8+

زهراء شاكر  9
 الورش

 ة بشرك مدير امن سيبراني مكلف

الخليج األهلية للتأمين  اتحاد

 التعاوني

 األهلية للتأمين التعاوني -  مسؤول أمن سيبراني 

 مستشفى املانع – محلل نظم 

 ميزوري امريكا -بكالريوس في ادارة النظم واملعلومات 

 Certified information security manager CISM- 

ISACA 

 سنوات 6

عبدالمنعم  10
 عبدهللا البوعلي 

  بشركة  الفنيةمدير اإلدارة

اتحاد الخليج األهلية للتأمين 

 التعاوني

  متاليف  –مدير االكتتاب للتأمين الصحي والحياة 

 اتحاد الخليج  -رئيس القسم الطبي 

  والء للتأمين التعاوني –املدير الطبي 

  ميدغلف –مشرف إدارة اإلكتتاب وإدارة الوثائق للتأمين الطبي 

  ميدغلف -مكتتب التأمين الصحي 

  بكالوريوس هندسة حاسب آلي من جامعة امللك فهد

 2005 –للبترول واملعادن 

 BIBIF courses - 2006 

 LOMA courses - 2015 

 عام   17

بشركة  مدير اإلدارة اإلكتوارية  عبدهللا خان 11

اتحاد الخليج األهلية للتأمين 

 التعاوني

  مدير إكتواري 

 اكتواري مساعد 

  محلل أول اكتواري 

 اكتوارية محلل مخاطر 

  حاصل على شهادة جمعية اإلكتوارين –ثانوي 

 سنة 11

سعيد بن سعد  12
 السبيعي 

  ة بشرك مدير املطالبات املركزي

اتحاد الخليج األهلية للتأمين 

 التعاوني

 )مدير مطالبات املركبات )االنماء طوكيو مارين 

 )مدير مطالبات مركبات االقليمي )االهلية 

 لوساطة التامين( مدير السيارات )مجموعة ايس 

 )مشرف املعاينين اقليمي )التعاونية للتامين 

  تقنية الهندسة امليكانكية من جامعة امللك فهد للبترول

 واملعادن

  الشهادة االحترافية في التامين من معهد البحرين

 للدراسات املصرفية واملالية

  برنامج تطوير املهارات القيادية من جامعة كرانفيلد

 بالتعاون مع هدفبريطانيا 

 العديد من الدورات التدريبة والتطويرية الفنية واملكتبية 

 + عام  17

إيمان محمد  13
 العيثان

  مديرة إدارة العناية بالعمالء

بشركة اتحاد الخليج األهلية 

 للتأمين التعاوني

 التعاوني مديرة العناية بالعمالء الشركة األهلية للتأمين  عام 12 بكالوريوس رياضيات 
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 :2021اإلدارة التنفيذية بالشركة خالل العام العمل بممن غادروا اإلدارة التنفيذية بعض أعضاء  -
 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م

منتر هاشم  1
 البورنو

 من تاريخ   العمل قدم إستقالته من 
ً
 15/06/2021إعتبارا

 ركةبالش الرئيس التنفيذي لعضو املنتدب و امن منصب -

  مستشار مجلس اإلدارة بشركة إتحاد الخليج األهلية

 للتأمين التعاوني

  شركة إتحاد الخليج األهلية  –عضو مجلس اإلدارة

 للتأمين التعاوني

  كة شر بعضو لجنة اإلستثمار و  عضو اللجنة التنفيذية

 اتحاد الخليج األهلية للتأمين 

 خليج لإلستشارات.رئيس مجلس إدارة شركة بيت ال 

  اد لشركة اتحوالعضو املنتدب  الرئيس التنفيذي

 للتأمين التعاوني األهلية الخليج

  البحرين  -شريك ومدير شركة ارثر اندرسون

 واملنطقة الشرقية.

  عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة ورئيس

لجنة الترشيحات واملكافآت بشركة أبناء عبدهللا 

 الخضري 

  املخاطر  بشركة اتحاد الخليج للتأمين عضو لجنة

 التعاوني

  مصر   –بكالوريوس تجارة من جامعة األزهر 

    دراسات عليـاAMP أمريكا –من جامعة هارفورد 

 عضو املجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

 زميل املجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

 عام 49

 من ترك منصب املدير املالي   أسامه الهاشم 2
ً
بالشركة إعتبارا

 م.16/09/2021

   شركة التيسير العربية للتمويل  –املدير املالي 

  شركة العربي لتأجير املعدات الثقيلة  –املدير املالي 
 2009 جامعة كيس ويسترن ريزيرف -  ماجستير محاسبة 

 2003 جامعة امللك عبد العزيزمن  بكالوريوس محاسبة 

   زميل املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيينCPA 

 عام 14

3 

 فيصل عاصم

 مدير من منصب  – بالشركة  ن العملم قدم إستقالته

أمن سيبراني مكلف بشركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين 

 (30/03/2021إلى  01/10/2020التعاوني )من 

 مشرف أمن سيبراني  سنوات 4 بكالوريوس هكر اخالقي 

4  
 ومتخالد ال

  مدير من منصب  – بالشركة العمل من قدم إستقالته

بشركة اتحاد الخليج األهلية  إدارة تقنية املعلومات

 (26/03/2021إلى   03/03/2019للتأمين التعاوني ) من 

  الشركة األهلية  –مدير إدارة تقنية املعلومات

 للتأمين التعاوني

 مدير البنية التحتية لتقنية املعلومات - DAAR 

 ئب مدير تقنية املعلومات نا- MSD-MODA 

 مكتب املساعدة والدعم الفني - MSD-MODA 

 جامعة كونكورديا -ماجستير هندسة برمجيات 

 بكالوريوس تقنية املعلومات والحوسبة 

  معهد اإلدارة العامة –دبلوم مبرمجو الحاسب اآللي 

  برمجة الرخصة ساب العاملية في 

 ينتدريب مايكروسوفت للمبرمج 

  تدريب مايكروسوفت إلدارة خوادم منتجات

 رخصة ادارة وتشغيل خادم ويندوز و   مايكروسوفت

 عام  19

 

 في مجالس إدارتها الحالية  -د
ً
أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 :والسابقة أو من مديريها

 : الشركات الحالية -
ً
 أوال

 اسم العضو
 
ً
ي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

كات الت  أسماءالشر
ي مجالس إداراتها الحالية أو من مديري  ها

 
 ف

 العضوية
 )عضو مجلس إدارة / مدير( 

داخل المملكة / 
 خارج المملكة

ي 
الكيان القانون 

)مساهمةمدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات مسئولية 

 محدودة/...(

كي 
 عبد العزيز علي التر

 مساهمة مدرجة اململكة داخل رئيس مجلس اإلدارة األهلية للتأمين التعاوني  الخليجشركة اتحاد    ·

 مساهمة مغلقة اململكة خارج رئيس مجلس اإلدارة شركة اتحاد الخليج القابضة   ·

 خاصة اململكة داخل رئيس مجلس اإلدارة شركة روابي القابضة.    ·

 ذات مسؤولية محدودة اململكة داخل رئيس مجلس اإلدارة املحدودةشركة نسما وشركاهم للمقاوالت    ·

 فواز طالل التميمي 

 مساهمة مدرجة اململكة داخل عضو مجلس اإلدارة األهلية للتأمين التعاوني  شركة اتحاد الخليج   ·

 ذات مسؤولية محدودة اململكة داخل عضو مجلس اإلدارة   مجموعة شركات أنتيلي    ·

 ذات مسؤولية محدودة اململكة داخل عضو مجلس اإلدارة للحديد    شركة اندسور السعودية    ·

 ذات مسؤولية محدودة اململكة داخل عضو مجلس اإلدارة التميمي والسيهاتي للنقليات    ·

 محدودة ذات مسؤولية اململكة داخل عضو مجلس اإلدارة شركة أبناء علي عبدهللا التميمي القابضة     ·

 ذات مسؤولية محدودة اململكة داخل عضو مجلس اإلدارة شركة الخليج لإلستثمار اإلسالمي     ·

 ذات مسؤولية محدودة اململكة داخل عضو مجلس اإلدارة مجموعة جي اف اتش املالية   ·

 منتر هاشم البورنو
 مساهمة مدرجة اململكة داخل اإلدارةعضو مجلس  األهلية للتأمين التعاوني  شركة اتحاد الخليج   ·

 خاصة اململكة خارج رئيس مجلس اإلدارة شركة بيت الخليج لإلستشارات   ·

 مساهمة مدرجة اململكة داخل عضو مجلس اإلدارة األهلية للتأمين التعاوني  شركة اتحاد الخليج   · إبراهيم عبدهللا المطرف

 أيهم محمد اليوسف

 مساهمة مدرجة اململكة داخل عضو مجلس اإلدارة شركة اتحاد الخليج  األهلية     ·

 مساهمة مدرجة اململكة داخل عضو مجلس اإلدارة شركة السعودية للتسويق )أسواق املزرعة(   ·

  مساهمة مغلقة اململكة  داخل عضو مجلس اإلدارة الشركة السعودية لتمويل املساكن.    ·

ي ماجد شطي   مساهمة مدرجة اململكة داخل عضو مجلس اإلدارة األهلية للتأمين التعاوني  شركة اتحاد الخليج   · الظفتر

ي  مساهمة مدرجة اململكة داخل عضو مجلس اإلدارة األهلية للتأمين التعاوني  شركة اتحاد الخليج   · غسان محمد كشمتر
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 : الشركات السابقة -
ً
 ثانيا

 اسم العضو
 أسماء 

ً
ي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

كات الت  الشر
ي مجالس إداراتها السابقة أو من مديري  ها

 
 ف

 العضوية
 )عضو مجلس إدارة / مدير( 

داخل المملكة / 
 خارج المملكة

ي 
الكيان القانون 

)مساهمةمدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ ذات مسئولية 

 محدودة/...(

كي 
 عبد العزيز علي التر

 خاصة اململكة  داخل عضو مجلس اإلدارة الشحن املحدودة شركة نما لخدمات    ·

 خاصة اململكة  داخل رئيس مجلس اإلدارة شركة نما لخدمات الشحن املحدودة    ·

 فواز طالل التميمي 
 ذات مسؤولية محدودة اململكة  داخل عضو مجلس اإلدارة مستشفى السالم     ·

 ذات مسؤولية محدودة اململكة  داخل اإلدارةعضو مجلس   شركة عنان إسكان    ·

 منتر هاشم البورنو
 مساهمة مدرجة اململكة داخل (عضو منتدب –)رئيس تنفيذي مدير  األهلية للتأمين التعاوني  شركة اتحاد الخليج   ·

 مساهمة مدرجة اململكة  داخل عضو مجلس اإلدارة شركة أبناء عبدهللا الخضري     ·

 مساهمة مدرجة اململكة  داخل عضو مجلس اإلدارة شركة أبناء عبدهللا الخضري     · عبدهللا المطرفإبراهيم 

 - - - ال توجد أيهم محمد اليوسف

ي  - - - ال توجد ماجد شطي الظفتر

ي  - - - ال توجد غسان محمد كشمتر

 

 :عن مجلس اإلدارة اللجان املنبثقة -( 11الفقرة )
 .من اللجان ومهامها واجتماعات كل لجنة هاوفيما يلي وصف مختصر إلختصاصات من خمسة لجان عن مجلس اإلدارة اللجان املنبثقة تتكون 

 

 لجنة املراجعة 11-1

 أعضاء لجنة املراجعة 
 )ثالثة أعضاء(  لجنة املراجعة

 تصنيف العضوية صفة العضوية لجنة املراجعةأعضاء 

 مستقلعضو مجلس إدارة  رئيس اللجنة إبراهيم املطرف

  محمد الشائع
ً
 من غير أعضاء مجلس اإلدارة -عضو مستقل  عضوا

  إبراهيم املقحم
ً
 من غير أعضاء مجلس اإلدارة -عضو مستقل  عضوا

   اللجنة: إلختصاصات ومهاموصف مختصر 

 على سبيل املثال ال الحصر باملهام التالية:املراجعة  لجنةتقوم 

لي )إدارتي التدقيق الداخ والداخلية)مراجع الحسابات الخارجي( مساعدة مجلس اإلدارة في دوره اإلشرافي فيما يتعلق بُنظم املحاسبة واملراجعة الخارجية 

، باإلضافة الى  واإللتزام(
ً
ين التعاوني وااللتزام للتأم األهلية لخليجااللتزام بالقوانين واللوائح املطبقة على شركة اتحاد اضمان ونظم رفع التقارير املالية عموما

اقشة دراسة القوائم املالية السنوية والربع سنوية األولية ومنو  التأكد من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركةو الشركة.  بالنظم واللوائح الداخلية لسلوك

اإلطالع على التقارير املقدمة من إدارة املراجعة الداخلية وإدارة و  ملجلس اإلدارة بشأنهااملراجعين الخارجيين واإلدارة العليا للشركة قبل إصدارها والتوصية 

 والتوصية ملجلس اإلدارة باملوافقة على تعيين أو إعادة تعيين املراجعين الخارجيين. و اإللتزام ومناقشتهم فيها، ورفع التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة

  م 2021العام إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور خالل: 

 م2021خالل العام  ( إجتماع13إجتمعت اللجنة عدد )

 األسم م
صفة 

 العضوية
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عدد 

اإلجتماعات 

التي حضرها 

 العضو

 13 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة إبراهيم املطرف 1

 13 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو اللجنة محمد الشائع 2

 13 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو اللجنة إبراهيم املقحم 3

 

 توصيات صادرة عن لجنة املراجعة رفض مجلس  ال توجد آية توصيات صادرة عن لجنة املراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، وال توجد

 .31/12/2021اإلدارة األخذ بها خالل العام املنتهي في 
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 اللجنة التنفيذية 11-2

 أعضاء اللجنة التنفيذية 
 )ثالثة أعضاء(  اللجنة التنفيذية

 تصنيف العضوية صفة العضوية اللجنة التنفيذيةأعضاء 

 غير تنفيذيعضو مجلس إدارة  رئيس اللجنة عبدالعزيز علي  التركي

  فواز طالل التميمي
ً
 غير تنفيذيعضو مجلس إدارة  عضوا

  منير هاشم البورنو
ً
 تنفيذيعضو مجلس إدارة  عضوا

   اللجنة: إلختصاصات ومهاموصف مختصر 

ورسالتها  لشركةاالغرض الرئيس ي من اللجنة التنفيذية هو مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ خطط وسياسات وقرارات املجلس االستراتيجية بما يتفق مع رؤية 

تقرير الرئيس  دراسةكما تقوم اللجنة ب لمجلس قبل اتخاذ القراراتلمسؤولة عن تنفيذ إرادة املجلس، مع مستوى مناسب من املدخالت  وهيومبادئها التوجيهية. 

دراسة أية مقترحات يقترحها الرئيس التنفيذي ورفع التوصيات و  دراسة خطة العمل املقدمة من الرئيس التنفيذي ومناقشته فيهاو  التنفيذي ومناقشته فيه

دراسة تقرير  .ليهما ورفع توصية بشأنها ملجلس اإلدارة إلعتمادهاإعتماد الصالحيات املالية وصالحيات اإلكتتاب وأي تعديالت تطرأ ع .بشأنها ملجلس اإلدارة

  .تقديم مقترحات وحلول ألية مشكالت قد تواجه الشركةو  .الخبير اإلكتواري 

  م2021إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور خالل العام: 

 ( إجتماعات6م عدد )2021سمعت اللجنة خالل عام إجت

 االسم م
صفة 

 العضوية

 األول االجتماع 

21/03/2021 

 االجتماع الثاني

03/07/2021 

 االجتماع الثالث

28/07/2021 

 الرابعاالجتماع 

19/10/2021 

 الخامساالجتماع 

29/11/2021 

 السادس االجتماع

19/12/2021 

عدد اإلجتماعات التي 

 حضرها العضو

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة عبدالعزيز علي  التركي  1

 5 حضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر اللجنةعضو  فواز طالل التميمي  2

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر اللجنةعضو  منير هاشم البورنو 3

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت 11-3

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت 
 )ثالثة أعضاء(   لجنة الترشيحات واملكافآت

 تصنيف العضوية العضويةصفة  الترشيحات واملكافآتلجنة أعضاء 

 مستقلعضو مجلس إدارة  رئيس اللجنة إبراهيم املطرف

  فواز التميمي 
ً
 غير تنفيذيعضو مجلس إدارة  عضوا

  ايهم اليوسف 
ً
 مستقلعضو مجلس إدارة  عضوا

  اللجنة: إلختصاصات ومهاموصف مختصر 

اإلشرافي فيما يتعلق بتحديد األفراد املؤهلين ليصبحوا أعضاء مجلس إدارة وتقديم توصياتها تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بمساعدة مجلس اإلدارة في دوره 

ة على كافة نللمجلس حول املرشحين من قبل أصحاب املصلحة، باإلضافة إلى توصياتها إلى مجلس اإلدارة ملرشحي كل لجنة من لجان املجلس. كما تشرف اللج

مراجعة الهيكل و  س ومسؤول تنفيذي. كما يكون للجنة دور في تحسين إطار حوكمة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيبمكافأة كل عضو مجل املتعلقة األمور 

 التنظيمي والتحقق السنوي من إستقاللية أعضاء املجلس وإعتماد الوصف الوظيفي لهم وإقتراح سياسات املكافآت وعضوية مجلس اإلدارة.

  م2021ر خالل العام إجتماعات اللجنة وبيانات الحضو: 

 اتإجتماع6) م عدد)2021إجتمعت اللجنة خالل العام 

 االسم م
صفة 

 العضوية

 االجتماع األول 

02/02/2021  

 الثاني االجتماع

18/02/2021 

 الثالثاالجتماع 

14/03/2021 

  الرابع االجتماع 

19/05/2021 

  الخامساالجتماع 

12/10/2021  

  الخامساالجتماع 

28/12/2021 

عدد اإلجتماعات التي 

 حضرها العضو

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة د. إبراهيم املطرف 1

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو فواز التميمي  2

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو ايهم اليوسف  3

 

 لجنة إدارة املخاطر 11-4

 املخاطرإدارة  عضاء لجنةأ 
 )ثالثة أعضاء(  لجنة املخاطر 

 تصنيف العضوية صفة العضوية املخاطر إدارة لجنةأعضاء 

 غير تنفيذيعضو مجلس إدارة  رئيس اللجنة ماجد شطي الظفيري 

  غسان كشميري 
ً
 مستقلعضو مجلس إدارة  عضوا

  ايهم يوسف اليوسف 
ً
 مستقلعضو مجلس إدارة  عضوا
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  اللجنة: إلختصاصات ومهاموصف مختصر 

قبولة مالهدف الرئيس ي للجنة إدارة املخاطر في مساعدة مجلس اإلدارة في تحديد املخاطر التي قد تعرض الشركة للخطر والحفاظ على بيانات مخاطر يتمثل 

 اطر.للشركة واإلشراف على نظام إدارة املخاطر وتقييم فعاليتها وتحديد استراتيجية شاملة إلدارة مخاطر الشركة ومراجعة سياسات إدارة املخ

  م 2021إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور عن العام املالي: 

 ( إجتماعين2م عدد )2021إجتمعت اللجنة خالل العام 

 صفة العضوية االسم م
 األول االجتماع 

30/06/2021 

 الثاني االجتماع 

07/12/2021 

عدد اإلجتماعات 

 التي حضرها العضو

 2 حضر حضر  رئيس اللجنة ماجد شطي الظفيري  1

 2 حضر حضر عضو غسان كشميري  2

 2 حضر حضر عضو ايهم يوسف اليوسف  3

 

 ستثمارإل لجنة ا 11-5

 أعضاء لجنة اإلستثمار 
 )أربعة أعضاء(  لجنة اإلستثمار 

 تصنيف العضوية صفة العضوية اإلستثمارلجنة أعضاء 

 من غير أعضاء مجلس اإلدارة -عضو مستقل  رئيس اللجنة عبدالعزيز النعيم 

  ماجد شطي الظفيري 
ً
 غير تنفيذيعضو مجلس إدارة  عضوا

  منير هاشم البورنو
ً
 تنفيذيعضو مجلس إدارة  عضوا

  مشعل إبراهيم الشايع
ً
 من غير أعضاء مجلس اإلدارة -عضو تنفيذي  عضوا

  اللجنة: إلختصاصات ومهاموصف مختصر 

ومراجعة تنفيذه على أساس ربع سنوي، ومراجعة أداء كل فئة من فئات  الغرض األساس ي من لجنة االستثمار هو مساعدة مجلس اإلدارة في صياغة االستثمار 

لس اإلدارة لجنة االستثمار مجباإلضافة إلى ذلك تساعد  ،األصول، ومراقبة املخاطر اإلجمالية لسياسة االستثمار وتقديم تقرير مراجعة األداء إلى مجلس اإلدارة

 ها.وأي قوانين وأنظمة أخرى معمول ب البنك املركزي السعوديفي ضمان امتثال األنشطة االستثمارية اإلجمالية ملتطلبات "الئحة االستثمار" الصادرة عن 

  م 2021إجتماعات اللجنة وبيانات الحضور عن العام املالي: 

 ( إجتماعات4) عددم 2021 إجتمعت اللجنة خالل العام

 صفة العضوية االسم م
 األول  االجتماع

14/04/2021 

 الثاني االجتماع 

27/05/2021 

 الثالث االجتماع

07/07/2021 

 الرابع االجتماع

22/12/2021 

عدد اإلجتماعات التي 

 حضرها العضو

 4 حضر حضر حضر حضر )من خارج املجلس( رئيس اللجنة عبدالعزيز النعيم  1

 4 حضر حضر حضر حضر  عضو  البورنومنير هاشم  2

 4 حضر حضر حضر حضر عضو ماجد شطي الظفيري  3

 3 لم يحضر حضر حضر حضر )من خارج املجلس( عضو  الشايع مشعل  4

 
 

جهة وأعضاؤه، والالوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه حيثما ينطبق،  –( 12الفقرة )

 قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت: الخارجية التي

م ملجلس اإلدارة باملوافقة على تعيين شركة "بروتيفيتي" إلجراء التقييم السنوي لرئيس 28/12/2021أوصت لجنة الترشيحات واملكافآت بتاريخ 

مجلس اإلدارة على توصية اللجنة التنفيذية م، وبعد إطالع 2021وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة عن العام 

م لرئيس وأعضاء مجلس 2021م املوافقة على تعيين شركة بروتيفيتي إلجراء التقييم الخاص بالعام 30/12/2021قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 

 اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة، 

وشركة بروتيفيتي جهة خارجية مستقلة عن الشركة، وجاري العمل من خاللها على إجراء التقييم السنوي لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

م، وبعد إصدار التقرير الخاص بالتقييم سيتم عرضه على لجنة الترشيحات 2021وأعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة عن العام 

ية الصادر، ليتم التوص وفق تقرير التقييم ملجلس اإلدارةصدار التوصيات الالزمة إل و عرضه على مجلس اإلدارة و واملكافآت إلعتماده 

 بخصوصها للجمعية العامة للشركة إلتخاذ قرارها بخصوصها.
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 -وهناك عدة بنود يتم أخذها بعين اإلعتبار عند إجراء التقييم ومنها على سبيل املثال ال الحصر: 

 .مجلس اإلدارة واللجان حضور جلسات -

 .تخصيص الوقت الكافي لإلطالع على املستندات املرفقة والداعمة لبنود جداول األعمال -

 .املشاركة الفعالة في مناقشة بنود جدول أعمال اإلجتماعات -

 .تحري الدقة في طلب املعلومات وطرح اإلستفسارات -

 .الحيادية في إتخاذ القرار -

 .تجنب تضارب املصالح أو/و البعد عن -

 .الحرص على تحقيق أعلى مصلحة للشركة -

 اإللتزام بقواعد الحوكمة والقوانين ذات العالقة. -
 

 :واإلدارة التنفيذيةواللجان مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة سياسة  –( 13الفقرة )

اعتمد مجلس اإلدارة في تحديد مكافآت أعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية على سياسة الشركة الخاصة بمكافآت أعضاء املجلس 

 وقد تضمنت هذه السياسة القواعد واملعايير. 29/06/2021واللجان واإلدارة التنفيذية واملعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 

 منح املكافآت:التالية في 

 : قواعد ومعايير منح املكافآتمن السياسة املادة الرابعة

   القواعد واملعايير العامة: -أ

اإلدارة  سدون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة األساس، يراعى عند تحديد مكافآت أعضاء مجل

 التنفيذية القواعد واملعايير التالية:واللجان واإلدارة 

 أن تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت. (1

اإلضافة إلى ب أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع إختصاصات عضو املجلس أو عضو اللجنة أو التنفيذي واألعمال واملسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها، (2

 قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية، وبما يحقق األنسجام مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.األهداف املحددة من 

 ى الطويل.على املد ربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة (3

 افآت بناء على مستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية والخبرات العملية واملهارات ومستوى األداء.تحدد املك  (4

 االنسجام مع حجم وطبيعة املخاطر لدى الشركة. (5

ن اللجان أو اإلدارة التنفيذية، فإنه يتم إيقاف صرفها أو إتخاذ إذا تبين أن املكافأة قد تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس اإلدارة أو أي م (6

 اإلجراءات النظامية نحو إستردادها في حال تم صرفها.

 أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالزمة إلدارتها. (7

 ة.اآلخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدار  (8

 أن تكون املكافآة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ولجان وتنفيذيين ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم. (9

 يتم تحديد املكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات واملكافآت عند التعيينات الجديدة. (10

 املكافآت.يراعى األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد  (11

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان: -ب
رشيحات الت يحدد النظام األساس ي للشركة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، حيث يقوم مجلس اإلدارة بإقتراح مكافآت األعضاء بناًء على توصية لجنة (1

 واملكافآت، ومن ثم يتم إعتماد املكافآت بعد موافقة الجمعية العامة عليها.

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا مالية أو عينية أو نسبة معينة من صافى األرباح، ويتتكو  (2
ً
 معينا

ً
بين  جوز الجمعن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغا

 إثنين أو أكثر من هذه املزايا.

( مائة وخمسون ألف ريال سعودي والحد األعلى ملجموع ما يحصل عليه 150,000يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ ) (3

 نظير عضويته في مجلس اإلدارة شاملة 500,000العضو من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ )
ً
للمكافآت اإلضافية  ريال( خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا

 في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان املنبثقة  من مجلس اإلدارة، وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهات املختصة. 

 ( مائة ألف ريال سعودي .100,000تزيد مكافأة رئيس مجلس اإلدارة عن مكافأة العضو بمبلغ ال يقل عن  ) (4
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 لس اإلدارة املستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.يجب أال تكون مكافأة أعضاء مج (5

 يمنح أعضاء اللجان )بإستثناء أعضاء لجنة املراجعة( الذين ليسوا أعضاًء بمجلس اإلدارة مكافأة سنوية كما يلي: (6

 مبلغ املكافأة املنصب

 ( خمسة وسبعون ألف ريال سعودي.75,000مكافأة سنوية وبحد أقص ى مبلغ ) رئيس اللجنة

 ( خمسون ألف ريال سعودي.50,000مكافأة سنوية وبحد أقص ى مبلغ ) عضو اللجنة

 

 .تعتمد الجمعية العامة مكافآة رئيس وأعضاء لجنة املراجعة وفق ما يتم إقتراحه على الجمعية العامة (7

 مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة كما يلي:تحدد بدالت حضور إجتماعات  (8

 البدل املقرر  التصنيف

 ريال 3000 بدل حضور إجتماع مجلس اإلدارة

 ريال 3000 بدل حضور اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة )ألعضاء املجلس(

 ريال 3000 بدل حضور اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة )لغير أعضاء املجلس(

 

حملونها من يتٌيدفع لكل عضو من أعضاء املجلس واللجان املنبثقة )من أعضاء املجلس أو من خارجه( بما فيهم رئيس املجلس، قيمة النفقات الفعلية التي  (9

 واإلقامة واإلعاشة. أجل حضور اجتماعات املجلس أو اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر 

آت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان في شكل أسهم، وذلك بعد إستيفاء كافة الضوابط النظامية املقررة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة تكون يجوز منح مكاف (10

 القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.

كس مدى خبرة العضو وإختصاصاته واملهام املنوطة به واستقالله وعدد يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان متفاوتة املقدار بحيث تع (11

 الجلسات التي يحضرها غيرها من االعتبارات.

فال  إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة إجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، (12

 تلك الفترة. عندة جميع املكافآت التي صرفت له مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعايستحق هذا العضو أي 

م عرضها ضللة تإذا تبين للجنة املراجعة أو هيئة السوق املالية أن املكافآت التي صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أوم (13

 مة أو تضمينها تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.على الجمعية العا

 مكافآت كبار التنفيذين: -ج
 أنواع املكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة مثل املكافآت الثابتة أو املكافآت –لجنة الترشيحات واملكافآت  من بناء على توصية –يحدد مجلس اإلدارة  (1

 املرتبطة باألداء.

 .معهميتم منح كبار التنفيذيين مكافآت سنوية بناًء على تقييم األداء، باإلضافة إلى التعويضات واملكافآت الثابتة حسب عقود العمل املبرمة  (2

قيمة املدخلة لألسهم ن اليجوز منح مكافآت لكبار التنفيذيين في شكل أسهم، وذلك بعد إستيفاء كافة الضوابط النظامية املقررة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة تكو  (3

 هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.

 الل العام ومدى تفاعلهم املنهي في تحقيق أهداف الشركة االستراتيجية.يبنى تقييم أداء كبار التنفيذيين بشكل رئيس ي على أدائهم املنهي خ (4
 

 العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت: -( 14الفقرة )
، وال يوجد أي العامة للشركةجاءت منسجمة مع سياسة املكافآت املعتمدة من قبل الجمعية  ،2021املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية خالل عام 

 عن هذه السياسة.جوهري إنحراف 
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مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  - بيان التفاصيل الالزمة بشأن املكافآت والتعويضات املدفوعة –( 15الفقرة )

 :/ اإلدارة العليا كبار التنفيذيينخمسة من وأعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة و 

 )ألف ريال سعودي( :2021مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي  –أ 
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: األعضاء 
ً
 غير التنفيذيينأوال

 - 27 - - - - - - - 27 - - - 15 12 - عبد العزيز التركي

 - 37.5 - - - - - - - 37.5 - - - 25.5 12 - فواز التميمي

 - 27 - - - - - - - 27 - - - 15 12 - ماجد الظفيري 

  91.5 - - - - - - - 91.5 - - - 55.5 36 - املجموع
 

: األعضاء املستقلين
ً
 ثانيا

 - 58.5 - - - - -  - 58.5 - - - 46.5 12 - إبراهيم املطرف

 - 27 - - - - -  - 27 - - - 15 12 - أيهم اليوسف

 - 18 - - - - -  - 18 - - - 6 12 - غسان كشميري 

 - 103.5 - - - - - - - 103.5 - - - 67.5 36 - املجموع
                 

 
ً
 التنفيذيين: األعضاء ثالثا

 - 4,861 1,500 - - - - - - 3,361 - )*(   3,325 - 24 12 - منير هاشم البورنو

 - 4,861 1,500 - - - - - - 3,361 - 3,325 - 24 12 - املجموع

 .2021خالل العام ذلك بصفته مستشار ملجلس اإلدارة بعد و  للشركة رئيس تنفيذيك السابقة صفتهبمن رواتب وبدالت له مجموع املبالغ املدفوعة   )*(

 

 )ألف ريال سعودي( :2021عن العام املالي  العليا/اإلدارة تعويضات و مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين – ب

 اإلسم

 املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة

مكافآة 

نهاية 

 الخدمة

ن 
 ع
ن
ذيي

في
تن
 ال
آة
اف
مك

وع 
جم

م

ت
جد

 و
ن
س إ

جل
امل

 

املجموع 

 الكلي

ب
ات
رو

ت 
دال

ب
ية 
ين
 ع
ايا

مز
 

وع
جم

امل
ية 

ور
 د
ت
فآ
كا
م

 

اء
آد
ت 

فآ
كا
م

**
*

 

ح
با ر

أ
 

جل
األ

رة 
صي

 ق
ية
يز
حف

ط ت
ط
خ

جل 
األ

ة 
ويل

ط
ة 
يزي

حف
ط ت

ط
خ

 

ة 
وح

من
امل
م 
سه

األ
 

وع
جم

امل
 

 5,641.5 - 1,500 1,500 - - - - 1,500 - 2,641.5 - 599.3 2,042 *الرئيس التنفيذي

 981 - - 135 - - - - 135 - 846 - 198 648 املدير العام

 755 - - 40.8 - - - - 40.8 - 714 - 171.6 542.6 **املدير املالي التنفيذي

 813 - - 111 - - - - 111 - 702 - 169.2 532.8 مدير الشؤون الفنية

 563.5 - - 30.8 - - - - 30.8 - 532.7 - 135.3 397.32 مدير إدارة اإللتزام

 8,754 - 1,500 1,817.6 - - - - 1,817.6 - 5,436.4 - 1,273.5 4,162.9 املجموع

 من تاريخ التعيين باملنصب حتى نهاية 15/06/2021تشمل ما تم دفعة للرئيس التنفيذي السابق حتى * املبالغ التي تخص منصب الرئيس التنفيذي 
ً
 م2021م وتشمل ما تم دفعه للرئيس التنفيذي الحالي إعتبارا

 من تاريخ التعيين باملنصب حتى نهاية مدير املالي م وتشمل ما تم دفعه لل15/09/2021السابق حتى مدير املالي تشمل ما تم دفعة للدير املالي املبالغ التي تخص منصب امل **
ً
 م2021الحالي إعتبارا

 م2021م وتم دفعها خالل العام 2020مكافآت اآلداء تمثل مكافآة اآلداء عن العام ***
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 )ألف ريال سعودي( :م2021عن العام املالي  مكافآت أعضاء اللجان – ج
 

 املجموع جلساتال حضور  بدل املدفوعة  الثابتة املكافآت البيان

 أعضاء لجنة املراجعة

 33 33 - رئيس اللجنة – إبراهيم املطرف

 36 36 - محمد الشائع 

 36 36 - إبراهيم املقحم

 105 105 - املجموع
 

 اللجنة التنفيذيةأعضاء 

 15 15 - نةرئيس اللج – عبد العزيز علي التركي

 12 12 - فواز طالل التميمي

 15 15 - منير هاشم البورنو

 42 42 - املجموع
 

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت

 13.5 13.5 - رئيس اللجنة –إبراهيم املطرف 

 13.5 13.5 - فواز التميمي

 9 9 - أيهم اليوسف

 36 36 - املجموع
 

 املخاطر لجنة أعضاء

 6 6 - رئيس اللجنة –ماجد الظفيري 

 6 6 - أيهم اليوسف

 6 6 - غسان كشميري 

 18 18  املجموع
 

 االستثمار لجنة أعضاء

 87 12 75 رئيس اللجنة – عبدالعزيز النعيم

 9 9 - منير هاشم البورنو

 9 9 - ماجد الظفيري 

 9 9 - مشعل الشايع

 114 39 75 املجموع
 

 

   :2021للعام  نظير عضويتهم في مجلس اإلدارة واللجان من أعضاء مجلس اإلدارة واللجانكل عضو ل املكافآة السنوية –د 

 أنه جاري 
ً
على إجراء التقييم السنوي لرئيس وأعضاء مجلس العمل من خالل شركة خارجية مستقلة  "شركة بروتيفيتي " كما تم ذكرة سابقا

م، وبعد إصدار التقرير الخاص بالتقييم سيتم عرضه على لجنة الترشيحات 2021اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة عن العام 

اإلدارة  وية لألعضاء نظير عضويتهم في مجلسبخصوص املكافآة السنصدار التوصيات الالزمة إل و  ،وعرضه على مجلس اإلدارةواملكافآت إلعتماده 

للجمعية العامة للشركة   م2021 الصادر، ليتم التوصية بخصوص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفق تقرير التقييم ملجلس اإلدارةواللجان 

 إلتخاذ قرارها بخصوصها.
 

  -وبخاصة غير التنفيذيين  - حاطة أعضائهاإلدارة إل مجلس ذها التي اتخاإلجراءات  –( 16)الفقرة 
ً
مقترحات بعلما

 :املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

ال يوجد مالحظات أو مقترحات مستلمة من املساهمين حيال الشركة وأدائها، وفي حال استالم أي مقترحات أو ملحوظات من  -

من خالل طرحها ضمن جدول أعمال أول إجتماع  املساهمين، يقوم مجلس اإلدارة بإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين

 صيات أو القرارات الالزمة تجاههاللمجلس ليتم مناقشتها وإتخاذ التو 
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تعمل الشركة على توفير جميع املعلومات التي تمكن املساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه ودون تمييز بينهم على أن تكون  -

تحديث هذه املعلومات بطريقه منتظمة وفي املواعيد املحددة، كما تلتزم الشركة باإلجابه على هذه املعلومات وافية ودقيقة، ويتم 

 أسئلة وإستفسارات املساهمين كافة دون تمييز بينهم وبالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة واملساهمين للضرر.
 

 :2021الي الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة العام امل –( 17الفقرة ) 

حيث إنعقدت الجمعية العامة  ،2021يتضمن الجدول التالي بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين التي إنعقدت خالل العام املالي 

 :كما يليوهي جمعية عامة عادية وحضرها جميع أعضاء مجلس اإلدارة  م 2021للمساهمين مرة واحدة فقط خالل العام 

 م
)عادية/غير  نوع الجمعية

 وتاريخ اإلنعقاد عادية(
 إسم عضو مجلس اإلدارة

 املجموع

 عاديةالعامة الاجتماع الجمعية 

 م29/06/2021 بتاريخ 
 عدد اإلجتماعات

إجتماع 

واحد 

خالل 

العام 

 م2021

 جمعية عامة عادية 

 م29/06/2021

 1 حضر  رئيس مجلس اإلدارة –التركي  عليعبد العزيز 

 1 حضر نائب رئيس مجلس اإلدارة –  التميميطالل  فواز 

 1 حضر مجلس إدارةعضو  –منير هاشم البورنو 

 1 حضر مجلس إدارةعضو   –إبراهيم عبدهللا املطرف 

 1 حضر مجلس إدارةعضو  –محمد اليوسف أيهم 

 1 حضر مجلس إدارةعضو  –ماجد شطي الظفيري 

 1 حضر مجلس إدارةعضو  –غسان محمد كشميري 

 

  الشركة تكون  عقود أو أعمال أيأو  عالقة ذي وطرف الشركة بين وصف ألي صفقة –( 18الفقرة )
ً
 وفيها فيها، طرفا

ألي  أو فيها التنفيذيين لكبار أو املالي للمدير أو التنفيذي للرئيس أو اإلدارة مجلس أعضاء مصلحة ألحد فيها كانت أو

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

 بذلك: إقرار تقديم فعلى الشركة القبيل، هذا من عقود أو أعمال توجد لم وإذا ومبلغها، ومدتها
 

افقة على التعامالت مع أطراف ذات العالقة:  18-1  آلية املو

 ف ذات عالقةيبلغ عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة بما له من مصلحة شخصية في أي أعمال أو عقود تخص الشركة. ثم تعرض هذه التعامالت مع األطرا

الترخيص و لعامة للموافقة عليها على مجلس اإلدارة للترخيص بها ملدة عام. وال يحق للعضو التصويت على قرار مجلس اإلدارة. ومن ثم تعرض التعامالت على الجمعية ا

أو عقود تخص الشركة، وال يحق للعضو  أعمال، ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها بما للعضو من مصلحة شخصية في أي بها لسنة ميالدية

 التصويت على هذا البند في الجمعية العامة.
 

 كما يلي: 2021وكانت األعمال والعقود خالل العام   18-2

حيث  ) مصلحة مباشرة فيها عبدالعزيز علي التركيالسيد/  -والتي لرئيس مجلس اإلدارة  ،روابي القابضة ومجموعةبين الشركة  تمتالتي  والعقود األعمال -

 بأن ا
ً
ريال   1,431,844 ملدة عام وبقيمة  )وثائق تأمينعبارة عن  2021التي تمت خالل العام املالي لتعامالت يشغل فيها منصب رئيس مجلس اإلدارة(، علما

 والعقود. األعمالوال توجد أي شروط تفضيلية في هذه  (،سعودي

)حيث  هامباشرة فيغير مصلحة  فواز طالل التميميالسيد/  -ئيس مجلس اإلدارة نائب ر والتي ل ،مجموعة التميميبين الشركة و تمتالتي  والعقود األعمال -

 بأن ا
ً
ريال 7,216,038 ملدة عام وبقيمة  )وثائق تأمينعبارة عن  2021التي تمت خالل العام املالي لتعامالت يشغل فيها منصب عضو مجلس اإلدارة(، علما

 والعقود. األعمالوال توجد أي شروط تفضيلية في هذه  (،سعودي

ير غمصلحة  ماجد شطي الظفيري السيد/  -مجلس اإلدارة لعضو والتي  ،مجموعة املهيدببين الشركة و تمتالتي  والعقود األعمال -

 بأن ا مباشرة فيها
ً
ملدة عام  )وثائق تأمينعبارة عن  2021التي تمت خالل العام املالي لتعامالت )حيث يشغل فيها منصب تنفيذي(، علما

 والعقود. األعمالوال توجد أي شروط تفضيلية في هذه  (،سعوديريال   4,409,967 وبقيمة 
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ير مصلحة غ ماجد شطي الظفيري السيد/  -، والتي لعضو مجلس اإلدارة مجموعة املهيدباألعمال والعقود التي تمت بين الشركة و -

 بأن التعامالت التي تمت خالل العام املالي 
ً
ملكاتب  )إيجار سنوي عبارة عن  2021مباشرة فيها )حيث يشغل فيها منصب تنفيذي(، علما

 يال سعودي(، وال توجد أي شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.ر  880,000الشركة ملدة عام وبقيمة 

 : ملحوظات  18-3

 .والعقود األعمالال توجد أي شروط تفضيلية في هذه  -

 .م2021ال توجد عقود تأمين ألعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة خالل العام  -

 ريال سعودي. 300,000 بقيمةواإلدارة التنفيذية كما أن هناك وثيقة تأمين مسئولية ألعضاء مجلس اإلدارة   -

 .ال توجد صفقات بين الشركة وبين األطراف ذات العالقةوعقد إيجار مكاتب الشركة بإستثناء عقود التأمين املشار إليها  -
 

 اسم العميل
العضو اسم املالك / 

 املباشرةصاحب املصلحة 

إسم العضو ممن له 

 مصلحة غير مباشرة
 املدة طبيعة العمل وشروط العمل الصفة

إجمالي 

 األقساط

إجمالي 

 التعويضات

روابي  مجموعة

 القابضة
 رئيس مجلس اإلدارة -- عبد العزيز بن علي التركي

 وف –وتأمين املمتلكات والحوادثوثائق تأمين سيارات 
ً
قا

 الشركة والبنك املركزي السعوديللوثيقة املعتمدة لدى 

عام 

 واحد

1,431,844 241,422 

 فواز طالل التميمي -- مجموعة التميمي
مجلس  نائب رئيس

 اإلدارة

 وف –وتأمين املمتلكات والحوادثوثائق تأمين سيارات 
ً
قا

 للوثيقة املعتمدة لدى الشركة والبنك املركزي السعودي
7,216,038 988,888 

 عضو مجلس اإلدارة ماجد شطي الظفيري  -- مجموعة املهيدب
 وف –وتأمين املمتلكات والحوادثوثائق تأمين سيارات 

ً
قا

 للوثيقة املعتمدة لدى الشركة والبنك املركزي السعودي
4,409,967 1,631,313 

 اسم العميل
العضو اسم املالك / 

 صاحب املصلحة املباشرة

إسم العضو ممن له 

 مصلحة غير مباشرة
 قيمة عقد اإليجار طبيعة العقد الصفة

 880,000 إيجار سنوي ملكاتب الشركة عضو مجلس اإلدارة ماجد شطي الظفيري  -- مجموعة املهيدب

 

 أي حاالت تحتمل وجود تعارض في املصالح وآلية معالجتها والتعامل معها  18-4

 م.31/12/2021بتاريخ ال توجد أي حاالت تحتمل وجود تعارض في املصالح خالل العام املنتهي  -
 

 الشركة وكبار إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية مالية مصلحة وأوراق ألي وصف -( 19الفقرة )

أقربائهم التنفيذيين  الحقوق  تلك املصلحة أو تلك يف تغيير  وأي التابعة شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم في و

 :2021املالية  السنة خالل

 نوع امللكية من تعود له املصلحة
صافي  نهاية  العام بداية العام

 التغير

نسبة 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغير %

  أعضاء مجلس اإلدارة

 %0 0 0 227,454 0 227,454 مباشرة عبد العزيز علي التركي 

 فواز طالل التميمي 
 (التميمي شركةله مصلحة في )العضو 

 %0 0 0 681 0 681 مباشرة

 %0 0 0 481,499 0 481,499 ةمباشر  غير 

 %0 0 0 681 0 681 مباشرة إبراهيم عبدهللا املطرف

 %0 0 0 681 0 681 مباشرة  منير هاشم البورنو     

 %0 0 0 100 0 100 مباشرة  أيهم محمد اليوسف     

 %0 0 0 0 0 0 ال توجد غسان كشميري 

 %0 0 0 0 0 0 ال توجد ماجد الظفيري 

  كبار التنفيذيين

 (%100) 0 0 0 0 248 مباشرة مشعل إبراهيم الشايع
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 كبار املساهمين ونسبة التملك لكل منهم في أسهم الشركة: -( 20الفقرة )

 نسبة  حصتهحيث تمثل ) الشركة الشركةرأس مال من  %5أكثر من  ما نسبته لكتشركة إتحاد الخليج القابضة هو املساهم الوحيد الذي يم

 .باقي أسهم الشركة الجمهور  يمتلك، و ةسهم الشركأكثر في أأو  %5يمتلكون  نخريآ وجد كبار مساهمين، وال ي( 10.78%
 نسبة التملك م2021عدد األسهم في نهاية  وصف املصلحة اإلسم م

 %10.78 سهم 2,475,000 مباشرة شركة إتحاد الخليج القابضة 1

 

 املدفوعات النظامية: -( 21الفقرة )
 ها:فاصيلنوضح املدفوعات النظامية املستحقة واملدفوعة املتعلقة بالزكاة أو الضرائب أو رسوم أو أية مستحقات أخرى تكبدتها الشركة وفيما يلي ت

 :املدفوعات النظامية مستحقة السداد 

 (.سعودي ريال 27,044,202)مبلغ دناه أالية موضوع التقرير حسب الجدول نهاية السنة امليوجد على الشركة مدفوعات نظامية مستحقة ولم تسدد حتى 

 :املدفوعات النظامية املدفوعة 

 ريال( حسب الجدول التالي: 55,240,818) 2120ديسمبر 31واملنتهية في  بلغت املدفوعات النظامية خالل السنة موضوع التقرير

 البيان

 م2021

 سبب الدفع
 املسدد

املستحق حتى نهاية 

 الفترة املالية ولم يسدد

 حسب أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل 24,756,801 2,457,611 وضريبة الدخل الزكاة

 حسب أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل 1,622,151 45,196,954 القيمة املضافة ضريبة

 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية. أنظمة حسب  595,751 5,911,022 لتأمينات االجتماعيةا

 حسب أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل 69,499 57,985 ضريبة اإلستقطاع 

حسب أنظمة  رسوم مكتب العمل والجوازات + وزارة التجارة - 1,617,245 املدفوعات الحكومية

 وزارة الداخلية ووزارة العمل

البنك املركزي السعودي رسوم اإلشراف تم إعفاء الشركة من  - - للبنك املركزي السعوديرسوم اإلشراف 

 م2021للعام 

جلس الضمان الصحي ملرسوم اإلشراف تم إعفاء الشركة من  - - مجلس الضمان الصحي التعاوني 

 م2021لعام التعاوني 

  27,044,202 55,240,818 إجمالي الدفعات

 

 جهة أي أو من الهيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو احترازي  تدبير أو جزاء أو عقوبة أي -( 22الفقرة )

افية  في وقوعها وتفادي عالجها لها وسبل املوقعة والجهة املخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو تنظيمية أو إشر

 .املستقبل

 قرارات البنك املركزي السعودي التنفيذية -1

 موضوع املخالفة
 2021السنة املالية الحالية  2020السنة املالية السابقة 

إجمالي مبلغ الغرامات املالية  عدد القرارات التنفيذية

 بالريال السعودي

إجمالي مبلغ الغرامات املالية  عدد القرارات التنفيذية

 بالريال السعودي

افية والرقابية  67,074.36 4 15,000 2 مخالفة تعليمات البنك املركزي اإلشر

 - - - - البنك املركزي الخاصة بحماية العمالءمخالفة تعليمات 

مخالفة تعليمات البنك املركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة في 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
- - - - 
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 العقوبات / الجزاءات على الشركة -2

العقوبة / الجزاء / التدبير 

 اإلحترازي / القيد اإلحتياطي
 أسباب املخالفة

املوقعة الجهة 

 للمخالفة
 سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل

2020 

 ريال 10,000

مخالفة تعليمات البنك املركزي االشرافية والرقابية فيما يخص 

شركة اتحاد  –االجراءات االحترازية ملكافحة جائحة كورونا املستجد 

 الخليج للتأمين التعاوني

 البنك املركزي السعودي

قامت الشركة بتصحيح القصور الذي حصل بشأن اإلجراءات االحترازية املتعلقة 

 Covid19بجائحة كورونا 

 ت
ُ
 م اتخاذ االجراءات الداخلية الالزمة من قبل الشركة ملنع تكرار هذه املخالفة.حيث

 ريال 5000

مخالفة تعليمات البنك املركزي االشرافية والرقابية فيما يخص 

ة الشركة األهلي –االحترازية ملكافحة جائحة كورونا املستجد االجراءات 

 للتأمين التعاوني
 البنك املركزي السعودي

 منهاو  املخالفةتم اتخاذ االجراءات الداخلية الالزمة من قبل الشركة ملنع تكرار هذه 

 .وضع عالمات التباعد االجتماعي•

 تفصل بين العميل واملوظفين وضع حواجز •

 تفصل بين املوظفينوضع حواجز •

2021 

 ريال 17,074.36
مخالفة تعليمات البنك املركزي اإلشرافية والرقابية فيما يخص سداد 

 م2020تكاليف الرقابة واالشراف للربع الرابع من عام 
 البنك املركزي السعودي

 تم اتخاذ االجراءات الالزمة من قبل الشركة ملنع تكرار هذه املخالفة

 عدم تكرار هذه املخالفةلتم التأكيد على اإلدارة املعنية و 

 لفت نظر

 ( بشأن اآلتي:41047960عدم التزام الشركة بتعميم البنك املركزي رقم )

عدم االلتزام بنشر املخالفات الصادر بشأنها قرارات تنفيذية وفق 

 الصيغة الواردة في تعميم تعليمات نشر العقوبات.

مواضيع املخالفات وفق الصيغة املحددة  عدم االلتزام بتصنيف

 بتعليمات نشر العقوبات.

عدم تضمين القرارات التنفيذية بحق الشركة األهلية قبل االندماج تحت 

بند قرارات البنك املركزي السعودي التنفيذية في تقرير مجلس اإلدارة 

 لتعليمات نشر العقوبات.2020لعام 
ً
 م، والذي يعد مخالفا

 السعودي البنك املركزي 

 تم اتخاذ االجراءات الداخلية الالزمة من قبل الشركة ملنع تكرار هذه املخالفة.

قامت الشركة بالتأكيد على اإلدارة املعنية وانشاء دليل عمل تقرير مجلس اإلدارة 

 واعتماده من قبل مجلس اإلدارة وذلك ملنع تكرار هذه املخالفة

 ريال 10,000

املركزي االشرافية والرقابية فيما يخص مخالفة تعليمات البنك 

 االجراءات االحترازية ملكافحة جائحة كورونا املستجد والتي تنص على:

 عدم وجود مراعاة للمساحة الكافية للتباعد بين موظفي الشركة.

عدم وجود نقاط فرز عند مداخل الشركة لقياس درجة حرارة كل من 

 املوظفين والعمالء. 

 وديالبنك املركزي السع

 تم اتخاذ االجراءات الداخلية الالزمة من قبل الشركة ملنع تكرار هذه املخالفة

 ة ومنها:الذي حصل ملنع تكرار هذه املخالفقامت الشركة بتصحيح القصور 

 تطبيق معايير التباعد بين املوظفين •

 .وضع منطقة الفرز في البوابة الرئيسية•

 األرض.تجديد العالمات اإلرشادية على •

 ريال 40,000

مخالفة تعليمات البنك املركزي االشرافية والرقابية بخصوص تعامل 

الشركة مع شركة وساطة تأمين بعد انتهاء تصريحها الصادر من البنك 

 املركزي السعودي

 البنك املركزي السعودي

 تم اتخاذ االجراءات الداخلية الالزمة من قبل الشركة ملنع تكرار هذه املخالفة

تم تطوير األنظمة اآللية الداخلية في الشركة بحيث ال يمكن إصدار أي وثيقة تأمين •

  .لحساب أي وسيط في حال كان تاريخ تصريح البنك املركزي الخاص بالوسيط منتهي

تم التأكيد من تصريح البنك املركزي لكافة الوسطاء التي يتم التعامل من قبل •

اإلدارة املعنية من عدم قيام الشركة بممارسة أي أعمال الشركة معها، والتأكيد على 

 مع أي وسيط ال يملك تصريح البنك املركز / أو منتهي الصالحية.

 ريال 60,000
قرار تنفيذي صادر من لجنة  –مخالفة تعليمات مجلس الضمان الصحي 

 النظر في مخالفات أحكام مجلس الضمان الصحي التعاوني

مجلس الضمان الصحي 

 اونيالتع

 تم اتخاذ االجراءات الالزمة من قبل الشركة ملنع تكرار هذه املخالفة

 عدم تكرار هذه املخالفةلتم التأكيد على اإلدارة املعنية و 

 

 :م2021طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خالل العام  -( 23الفقرة )

 -مرات خالل العام، والجدول يوضح عدد الطلبات وتواريخها وأسبابها وفق اآلتي: ( 9طلبت الشركة سجل مساهميها عدد تسع )
 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب م

 اجراءات الشركات 19/01/2021 1

 اجراءات الشركات 04/04/2021 2

 اجراءات الشركات 14/06/2021 3

 اجراءات الشركات 28/06/2021 4

 إجراءات الجمعية العامة 28/06/2021 5

 اجراءات الشركات 09/09/2021 6

 اجراءات الشركات 16/09/2021 7

 اجراءات الشركات 14/11/2021 8

 اجراءات الشركات 13/12/2021 9
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 املسؤولية اإلجتماعية: -( 24الفقرة )

حقق يتدرك الشركة مدى أهمية إلتزامها بدورها تجاه املجتمع بإعتبارها جزء ال يتجزأ منه، كما تدرك الشركة أهمية دورها اإلجتماعي على نحو 

 للمبادئ املستمدة من الشريعة اإلسالمية السمحة التي حثت على البر والتقوى والتعاون بين جميع أف
ً
اد ر التكافل بين أفراد املجتمع تطبيقا

 الخصوص. املجتمع، وجاري العمل على وضع سياسة تتعلق بهذا 

 وقد قامت الشركة ببعض املبادرات التي تنصب في إطار املسؤولية االجتماعية، وذلك على النحو التالي:
 

 الفترة املدينة اسم الجهة ذات الصلة عنوان املبادرة االجتماعية م

 2021 نوفمبر  الدمام جمعية إيثار حملة التبرع بالدم 1

 2021 خالل العام الرياض -الدمام  املوارد البشرية ق صندو  متدرب ضمن برنامج تمهير 91تدريب  2

  2021 خالل العام الرياض -الدمام  الجامعات السعودية متدرب ضمن برنامج التدريب التعاوني 16تدريب  3

 

 :قابة الداخلية وإدارة املخاطرالر  -( 25الفقرة )

  املخاطرحوكمة. 

 املخاطر اإلستراتيجية. 

 املخاطر املالية. 

 املخاطر التشغيلية. 

 مخاطر إدارة رأس املال. 

وكيف تم تحييدها والتخفيف م 2021خالل العام املالي فيما يلي شـــــرح مختصـــــر لحوكمة الشـــــركة فيما يتعلق باملخاطر التي واجهتها الشـــــركة 

 .اإلدارةمنها،  بمتابعة لجنة إدارة املخاطر ومجلس 

 أوال: حوكمة املخاطر:

تتمثل حوكمة املخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية املقررة، و التي تستخدم الهيكل التنظيمي 

ة اإلستراتيجية تتوافق مع الخطتتركز فلسفة الشركة في قبول املخاطر املقبولة واملعروفة والتي ، و الي لتحقيق األهداف اإلستراتيجيةالح

 املتعلقة بإدارة وقبول املخاطر واملعتمدة من مجلس اإلدارة.

تتعرض الشركة ملخـاطر التأمين، إعادة التأمين، املتطلبات النظامية، اإلئتمان، السيولة، العمالت األجنبية، أسعار العموالت، ومخاطر 

 السوق.

 :هيكل إدارة املخاطر 

 مي محكم داخل الشركة لتحديد، تقييم، متابعة، ومراقبة املخاطر.تم تأسيس هيكل تنظي

 :مجلس اإلدارة 

حوكمة املخاطر بالشركة، من خالل  الرقابة املركزية،  حيث يقدم  املجلس التوجيه واملوافقات مجلس اإلدارة هو املسئول األول عن 

 حددة واملعروفة.الالزمة  لالستراتيجيات والسياسات من أجل تحقيق أهداف الشركة امل

 :اإلدارة العليا 

  اإلدارة
ً
 العليا هي الجهة املسؤولة عن العمليات اليومية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية في حدود تعريف الشركة للمخاطر املذكورة مسبقا

 .من خالل التوجيه واملراقبة

 

 



 

P a g e  31 | 39   

 

 م2021تقرير مجلس اإلدارة عن العام املالي   -شركة إتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني  

  املخاطر وإدارة املخاطر:إدارة لجنة 

 ألخرى ارقابة داخلية مستقلة، تعمل على الحفاظ على مراقبة العوامل الخارجية والداخلية والتنسق مع األقسام  إدارةإدارة املخاطر هي 

داخل الشركة وبشكل مستمر، لخلق ثقافة الوعي باملخاطر، ودعم ورصد سياسات وإجراءات تطبيق األخطار املقبولة واملعتمدة لتحييد 

 املخاطر املقبولة  للشركة.

 جعة وإدارة الرقابة الداخلية:لجنة املرا 

 
ً
 اتم، من قبل إدارة الرقابة الداخلية يتم مراجعة عمليات إدارة املخاطر في جميع أقسام الشركة سنويا

ً
 مع خطة التدقيق الداخلي شيا

ركة بهذه ام الشبالتنسيق مع إدارة املخاطر في الشركة والذي يفحص كفاية وصحة اإلجراءات، ومطابقتها والتز و  القائمة على املخاطر

 .ى لجنة املراجعةاإلجراءات، وتقوم  إدارة الرقابة الداخلية بمناقشة نتائج جميع التقييمات مع اإلدارة العليا، وترفع تقاريرها إل
 

املالي،  داءاأل الهدف الرئيس ي من إدارة املخاطر املالية في إطار إدارة الشركة هو حماية الشركة من األحداث التي تعوق تحقيق استدامة أهداف 

 بما في ذلك عدم استغالل الفرص.
 

 - التي يتم بها الحد من هذه املخاطر من قبل الشركة ملخصه أدناه: والطريقةاملخاطر التي تواجهها الشركة 
 

 :
ً
 املخاطر اإلستراتيجية: ثانيا

يم لتلك عن القرارات التجارية السلبية، أو التنفيذ غير السلاملخاطر االستراتيجية هي املخاطر املتعلقة  بزيادة رأس املال، وتنتج هذه املخاطر 

 قالقرارات، وتتمثل إدارة هذه املخاطر في التوفيق بين الهدف االستراتيجي للشركة، ووضع االستراتيجيات والحوافز، وتخصيص املوارد لتحقي

خطة العمل االستراتيجية لتحويل هذه األهداف  تلك األهداف مع جودة التنفيذ. تحدد الشركة األهداف والرؤى وتناقش بشكل دوري

االستراتيجية إلى أهداف عملية مع ضمان توافر املوارد لتحقيق تلك األهداف. ويتم إجراء املراجعة الدورية لتقييم ومراقبة كل شكل من 

 أشكال املخاطر، مقابل األهداف املحددة مسبقا. 

 :
ً
 املخاطر املالية: ثالثا

 العموالت:الفائدة /  مخاطر أسعار  -1

تنشأ مخاطر أسعار العموالت / الفائدة من احتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار العموالت على الربحية املستقبلية أو القيمة العادلة 

عار العموالت أسلألدوات املالية. تستثمر الشركة في األوراق املالية ولديها ودائع تخضع ملخاطر أسعار العموالت. تحد الشركة من مخاطر 

من خالل مراقبة التغيرات في أسعار العموالت واالستثمار في أدوات ذات معدل عائم. ليس لدى الشركة أي التزامات تحمل فوائد. 

 .2021استثمارات الشركة التي تحمل عموالت وبدون عموالت وآجال استحقاقها في نهاية السنة املالية 

سنوات تصل  5إلى  1مليون ريال سعودي ، ومن  332/ فائدة للشركة أقل من سنة واحدة تصل إلى تبلغ االستثمارات التي تحمل عمولة 

مليون ريال سعودي. وتبلغ االستثمارات التي ال تحمل عموالت /  12.09مليون ريال سعودي وأكثر من خمس سنوات تصل إلى  56.96إلى 

 .مليون ريال سعودي  65.375فائدة 

مليون ريال سعودي. والتي انخفضت مقارنة بإجمالي مبلغ  467م مبلغ 2021ثمار حتى نهاية السنة املالية لعام بلغ إجمالي مبلغ االست

 مليون ريال. 616والبالغ  2020االستثمار للعام املالي 

 مخاطر اإلئتمان:  -2

 .الطرف اآلخر لخسارة مالية مخاطر االئتمان هي مخاطر فشل أحد أطراف األداة املالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد

 .مليون ريال سعودي  756.758م هو 2021إجمالي تعرض الشركة ملخاطر االئتمان على مواردها املالية حتى نهاية السنة املالية لعام 

 مليون ريال سعودي. 51مليون ريال سعودي ، واملخصص القانوني  165إن مبلغ أرصدة الذمم املدينة القائمة هو 
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 السيولة:مخاطر  -3

 .مخاطر السيولة هي املخاطر التي قد تواجه الشركة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات وااللتزامات املرتبطة باملطلوبات املالية

 ستمتلك الشركة نظاًما مناسًبا إلدارة النقد، حيث تتم مراقبة عمليات التحصيل واملدفوعات النقدية اليومية بدقة وتسويتها على أسا

 .منتظم

تدير الشركة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ بآجال استحقاق املوجودات املالية واملطلوبات املالية واالستثمار في األصول املالية 

  - السائلة. عالوة على ذلك ، تدير الشركة مخاطر السيولة على النحو التالي:

وتحديد ما يشكل مخاطر سيولة للشركة. تتم مراقبة االمتثال للسياسة ويتم سياسة مخاطر السيولة في الشركة والتي تحدد تقييم  -

 .اإلبالغ عن التعرض واالنتهاكات إلى لجنة مخاطر الشركة. تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها والتغييرات في بيئة املخاطر

اق األصول ، من أجل ضمان التمويل الكافي املتاح للوفاء تم وضع إرشادات لتخصيص األصول وهياكل حدود املحفظة ومالمح استحق -

 بالتزامات عقود التأمين واالستثمار.

وجود خطط تمويل للطوارئ ، والتي تحدد النسب الدنيا من األموال لتلبية مكاملات الطوارئ وكذلك تحديد األحداث التي من شأنها  -

 أن تؤدي إلى مثل هذه الخطط.

الخاصة بالزيادة في الخسائر على كارثة الشركة على بنود تسمح بالسحب الفوري لألموال للوفاء  تحتوي عقود إعادة التأمين -

 بمدفوعات املطالبات في حالة املطالبة بأحداث تتجاوز حجًما معيًنا.

 .ون ريالملي 103.478سنة تصل إلى  مليون ريال سعودي وأكثر من 601تبلغ مدة استحقاق أصول الشركة التي تقل عن سنة واحدة 

 معظم املطلوبات املالية للشركة مستحقة خالل سنة واحدة من تاريخ بيان املركز املالي. الشركة ليس لديها أي التزامات تحمل عموالت.

 مخاطر العمالت:  -4

 .مخاطر صرف العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األداة املالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

الشركة ملخاطر العمالت األجنبية محدود بالدوالر األمريكي املربوط بالريال السعودي. هناك حد أدنى من مخاطر التعرض إن تعرض 

 لخسائر كبيرة بسبب تقلبات أسعار الصرف.

 : معدل العمولةمخاطر  -5

ر العموالت التي تتعرض لها الشركة هي مخاطتستثمر الشركة في األوراق املالية ولديها ودائع معرضة ملخاطر العمولة. إن مخاطر أسعار 

التغيرات في أسعار العموالت التي تؤدي إلى خفض العائد اإلجمالي على معدالت العموالت الثابتة وعن طريق االستثمار في أدوات ذات 

 .معدل عائم

لدخل )الخسارة( للسنة قبل إسناد الفائض نقطة أساس في عائد الفوائد من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إجمالي ا 0.50إن أي زيادة بمقدار 

 مليون ريال سعودي(. 0.5: 2020مليون ريال سعودي ) 0.6والزكاة وضريبة الدخل بمقدار 

 مخاطر السوق:  -6

مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتكون 

اطر السوق من ثالثة أنواع من املخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العمالت( وأسعار الفائدة في السوق )مخاطر أسعار مخ

 .سعار السوق )مخاطر األسعار(الفائدة( وأ

يتم اإلبالغ و تحدد سياسة مخاطر السوق للشركة تقييم وتحديد ما يشكل مخاطر السوق للشركة. تتم مراقبة االمتثال للسياسة  -

 .عن التعرض واالنتهاكات إلى لجنة مخاطر الشركة. تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها والتغييرات في بيئة املخاطر

تم وضع إرشادات لتخصيص األصول وهيكل حدود املحفظة ، لضمان أن األصول تدعم التزامات حاملي وثائق التأمين املحددة وأن  -

 بها لتوفير الدخل واملكاسب لحملة الوثائق التي تتماش ى مع توقعاتهم. األصول محتفظ
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يضمن مجلس إدارة الشركة الحفاظ على التعرض العام ملخاطر السوق عند مستويات حكيمة ومتسقة مع رأس املال املتاح. بينما يعطي 

بمخاطر السوق هي بشكل رئيس ي مسؤولية فريق لجنة مجلس اإلدارة توجيهات وأهداف إستراتيجية ، فإن مهمة إدارة املخاطر املتعلقة 

االستثمار. يقوم الفريق بإعداد توقعات توضح آثار التغييرات املحتملة املختلفة في ظروف السوق املتعلقة بالتعرض للمخاطر. يتم 

ة وتقوم بمراقبة منتظمالتخفيف من هذه املخاطر من خالل االختيار املناسب لألوراق املالية. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة 

للتطورات في األسواق ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك ، يتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق األسهم والصكوك ، بما 

 .في ذلك تحليل األداء التشغيلي واملالي للشركات املستثمر فيها

. من خالل تطبيق تغيير افتراض ي لزيادة وخفض 2021ديسمبر  31ا من يستند تحليل الحساسية املقدم إلى وضع املحفظة اعتبارً 

 . ( لجميع أنواع األعمال )الطبية ، والسيارات ، واملمتلكات(٪5)± مطلوبات املطالبات بنسبة 

 .( مليون 17.93( فيبلغ )٪5-مليون. أما األثر على املطالبات بنسبة ) 17.93( تصل إلى ٪5التأثير على املطالبات الطبية بنسبة )+ 

 ( مليون.8.86( فبلغ )٪5-مليون دوالر. أما األثر على املطالبات بنسبة ) 8.86( بقيمة ٪5التأثير على مطالبات السيارات بنسبة )+ 

 : تقلب السعرمخاطر  -7

، ار السوق في أسعية بسبب التغيرات مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املال

سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداة املالية الفردية أو جهة إصدارها ، أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات 

 .املالية املماثلة املتداولة في السوق 

الشامل كما يلي: التغير في سعر األسهم بنسبة ( في أسعار السوق لالستثمارات على الدخل ٪5)± سيكون تأثير التغيير االفتراض ي بنسبة 

 ( مليون ريال.11.92( تبلغ )٪5 -مليون ريال سعودي ، التغير في سعر األسهم بمقدار ) 11.92( يصل إلى 5٪)+ 

 : إعادة التأمين مخاطر  -8

رى العادية ، في اتفاقيات مع أطراف أخمن أجل تقليل التعرض املالي الناتج عن املطالبات الكبيرة ، تدخل الشركة ، في سياق أعمالها 

لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إفالس معيدي التأمين ، تقوم الشركة بتقييم الوضع املالي ملعيدي التأمين  .ألغراض إعادة التأمين

ادية ملعيدي الخصائص االقتص التابعين لها وتراقب املوافقة على مخاطر االئتمان الناشئة عن املناطق الجغرافية املماثلة أو األنشطة أو

 .التأمين

 ، ال يوجد تركيز جوهري ألرصدة إعادة التأمين.  2020و 2021ديسمبر  31حتى نهاية 

 

 :
ً
 املخاطر التشغيلية: رابعا

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة املباشرة أو غير املباشرة الناشئة عن مجموعة متنوعة من األسباب املرتبطة بالعمليات 

والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة إما داخلًيا داخل الشركة أو خارجًيا لدى مزودي خدمات الشركة ، ومن عوامل 

خارجية بخالف االئتمان ، مخاطر السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن املتطلبات القانونية والتنظيمية واملعايير املقبولة عموًما 

بشكل  2021ديسمبر  31االستثمار. تنشأ املخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة. تعود الخسارة للسنة املنتهية في لسلوك إدارة 

. قامت 2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي في القطاع الطبي خالل السنة املنتهية في  73.9رئيس ي إلى صافي خسارة االكتتاب بمبلغ 

وفًقا ملوافقة مجلس إدارة الشركة. املديرين ، والتي تشمل استراتيجيات تسعير أفضل لكل من اإلدارة بصياغة وتنفيذ إجراءات، 

السياسات الطبية للشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ، وتنويع محفظة التأمين وتحسين عمليات إدارة املطالبات ، من بين أمور 

 .2022ائج التشغيلية والتدفقات النقدية للربع األول من عام أخرى. تتوقع اإلدارة أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي في النت

تخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية في اململكة العربية السعودية. هذه اللوائح ال تنص فقط على املوافقة على األنشطة 

ب التخلف عن السداد واإلعسار من جانومراقبتها ولكنها تفرض أيًضا بعض األحكام التقييدية مثل كفاية رأس املال لتقليل مخاطر 

 .شركات التأمين وتمكينها من الوفاء بااللتزامات غير املتوقعة عند ظهورها
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هدف الشركة هو إدارة املخاطر التشغيلية من أجل املوازنة بين الحد من الخسائر املالية واألضرار التي تلحق بسمعتها مع تحقيق هدفها 

عوائد للمستثمرين. تقع املسؤولية األساسية عن وضع وتنفيذ الضوابط على املخاطر التشغيلية على عاتق االستثماري املتمثل في تحقيق 

 - مجلس اإلدارة. تشمل هذه املسؤولية الضوابط في املجاالت التالية:

 متطلبات الفصل املناسب للواجبات بين الوظائف واألدوار واملسؤوليات املختلفة ؛ -

 .ملعامالتمتطلبات تسوية ومراقبة ا -

 االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من املتطلبات القانونية ؛ -

 .توثيق الضوابط واإلجراءات -

 متطلبات التقييم السنوي للمخاطر التشغيلية التي يتم مواجهتها ، ومدى كفاية الضوابط واإلجراءات ملعالجة املخاطر املحددة ؛ -

  .املعايير األخالقية والتجارية -

 .وإجراءات التخفيف من املخاطرسياسات  -

 تضمن اإلدارة العليا حصول موظفي الشركة على تدريب وخبرة كافيين وتعزز التواصل الفعال فيما يتعلق بإدارة املخاطر التشغيلية.
 

  التأمين مخاطر : 

ختلف عن ومدفوعات املزايا أو توقيتها تتتمثل املخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين في أن املطالبات الفعلية 

،  كالتوقعات. يتأثر ذلك بتكرار املطالبات، وشدة املطالبات ، واملزايا الفعلية املدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. لذل

 .فإن هدف الشركة هو التأكد من توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات

إعادة التأمين كجزء من برنامج التخفيف من املخاطر. يتم وضع إعادة التأمين املمنوحة على أساس نسبي وغير تقوم الشركة بشراء 

نسبي. الغالبية العظمى من إعادة التأمين النسبي عبارة عن إعادة تأمين على أساس حصص يتم أخذها لتقليل التعرض العام للشركة 

ر النسبي هو في األساس إعادة تأمين فائض الخسارة مصمم للتخفيف من صافي تعرض لفئات معينة من األعمال. إعادة التأمين غي

 الشركة لخسائر الكوارث. تختلف حدود االحتفاظ الخاصة بإعادة التأمين ضد فائض الخسارة حسب خط اإلنتاج واملنطقة.

 

 :
ً
 مخاطر إدارة رأس املال: خامسا

 .نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة املساهمينيتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على 

تدير الشركة متطلبات رأس املال من خالل تقييم أوجه النقص بين مستويات رأس املال املبلغ عنها واملطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء 

سوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على التعديالت على مستويات رأس املال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف ال

 .هيكل رأس املال أو تعديله ، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح املدفوعة للمساهمين أو إصدار األسهم

ألسواق التي املنظمين ل تدير الشركة رأس مالها للتأكد من قدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية واالمتثال ملتطلبات رأس مال

تعمل فيها الشركة مع تعظيم العائد ألصحاب املصلحة من خالل تحسين رصيد الدين وحقوق امللكية. يتكون هيكل رأس مال الشركة من 

 .حقوق امللكية املنسوبة إلى املساهمين والتي تشمل رأس املال املدفوع واالحتياطيات واألرباح املحتجزة

من الئحة التأمين التنفيذية التي توضح بالتفصيل هامش املالءة املطلوب  66ي وضعها البنك املركزي السعودي في املادة وفًقا لإلرشادات الت

 :ي السعوديالتنفيذية للبنك املركز الحفاظ عليه، يجب على الشركة الحفاظ على هامش مالءة يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية وفًقا لالئحة 

 مليون ريال سعودي 100بات رأس املال الحد األدنى ملتطل 

 هامش املالءة املمتاز 

 هامش املالءة للمطالبات 
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، كان مستوى مالءة الشركة أدنى من الحد األدنى لهامش املالءة الذي تتطلبه اللوائح التنفيذية لقانون مراقبة شركات  2021ديسمبر  31في 

 التأمين التعاوني.

حتى نهاية عام  %108، باملقارنة مع هامش املالءة للعام املاض ي حيث بلغت %1م إلى نسبة 2021ية عام انخفضت نسبة هامش املالءة حتى نها

م. اتخذت الشركة العديد من اإلجراءات لتحسين هامش املالءة اإلجمالي منها التحسينات في االكتتاب وإدارة املطالبات واستراتيجيات 2020

 .االستثمار

من رأس املال مقارنة بمبلغ  %60.7مليون ريال والتي تمثل ما نسبته    139.2م مبلغ 2021نهاية السنة املالية لعام  بلغت الخسائر املتراكمة حتى

 .من رأس مال الشركة  %17.2م والتي تمثل ما نسبتة 2020مليون ريال خسائر متراكمة حتى نهاية السنة املالية من عام  39.4

 :ئر إلى ما يليويرجع السبب الرئيس ي في ارتفاع الخسا

 .2020مليون ريال في  370.1، مقارنة مع 2021مليون ريال عام  564.3زيادة في صافي املطالبات واملزايا األخرى املتكبدة للريال السعودي.  -

 .2020مليون في  41.8، مقارنة مع 2021مليون ريال عام  52.4زيادة تكاليف اقتناء الوثيقة  للريال السعودي إلى  -

مليون )عكس(  8.4مقابل  2021)مصروف( مليون ريال عام  10.7التغييرات في احتياطيات األقساط اإلضافية للريال سعودي. زيادة في  -

 .2020في عام 

 .2020مليون في  4، مقابل  2021مليون ريال عام  6.7زيادة التغيرات في االحتياطيات الفنية األخرى إلى الريال سعودي.  -

 .2020مليون في  2.7، مقابل 2021مليون ريال عام  7.9ب األخرى إلى الريال سعودي. زيادة في مصاريف االكتتا -

 .2020مليون في  101.6، مقابل 2021مليون في  113.5زيادة املصاريف العمومية واإلدارية إلى الريال سعودي.  -

 .2020ون في ملي 10.6، مقابل  2021مليون في  7.6انخفاض في اإليرادات األخرى إلى الريال سعودي.  -

وبذلك اتخذت الشركة عدة إجراءات تصحيحية لتحسين الوضع العام بما في ذلك بعض التحسينات التشغيلية واستراتيجيات استثمار 

 أفضل.

 

 مخاطر معالجة املطالبات ومخصصاتها:  

من  التغطية. وتقوم الشركة بتخفيف الخطرتتعامل الشركة مع مخاطر معالجة املطالبات ودفعها لحاملي وثائق التأمين على أساس سياسة 

خالل مراجعة السياسات املتعلقة باألخطار للتعامل مع نوع وحجم املطالبات، كما أن جميع السياسات واإلجراءات تخضع للمراجعة على 

سبة الزمة للتخفيف من نأساس دوري. ويتم اإلستعانة بمعيدي التأمين أيضا للمشاركة في تغطية املطالبات من خالل أخذ املوافقات ال

 .التحمل من تلك املطالبات

اطر خيمكن أن يتأثر تكرار  وشدة املطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية ، والفيضانات ، واالضطرابات البيئية واالقتصادية، وتركز امل

املذكورة أعاله. حددت الشركة مخاطرها من خالل فرض ، وأعمال الشغب املدني وما إلى ذلك. تدير الشركة هذه املخاطر من خالل التدابير 

أقص ى مبالغ للمطالبات على عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين من أجل الحد من التعرض لألحداث الكارثية )مثل األعاصير 

ن هذه هو الحد من التعرض للكوارث بناًء على والزالزل واألضرار الناجمة عن الفيضانات(. الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمي

 .شهية الشركة للمخاطر وفًقا ملا تقرره اإلدارة

كما أن الشركة لديها سياسات وإجراءات للتخفيف من مخاطر عدم كفاية مستوى املطالبات، ويتم إجراء التقييمات الكافية في ضوء األحكام 

  .ائية املقدرة للمطالبات املبلغ عنها وكذلك املتكبدة ولم يبلغ عنها في حينهاالنوعية لتحديد املسؤولية وقيمة املطالبات النه

ليف تسوية ايتعلق املصدر الرئيس ي لعدم التأكد من التقدير في تاريخ التقرير بتقدير املطالبات املعلقة ، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال ، ويشمل تك

ا مشاملطالبات املتوقعة. االفتراض الرئيس ي الذي يست
ً
ابًها ند إليه تقدير االلتزامات هو أن تطوير املطالبات املستقبلية للشركة سوف يتبع نمط

لخبرة تطوير املطالبات السابقة. يتضمن ذلك االفتراضات املتعلقة بمتوسط تكاليف املطالبة وتكاليف معالجة املطالبات وعوامل تضخم 

دام أحكام نوعية إضافية لتقييم مدى عدم تطبيق االتجاهات السابقة في املستقبل ، على املطالبة وأرقام املطالبة لكل سنة حادث. يتم استخ
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لية خسبيل املثال: حدث ملرة واحدة ؛ التغييرات في عوامل السوق مثل املوقف العام من املطالبة ، والظروف االقتصادية ، وكذلك العوامل الدا

جة املطالبات. يستخدم الحكم كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل مثل مزيج املحفظة ، وشروط السياسة وإجراءات معال

القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات. وتهدف العمليات املستخدمة لتحديد افتراضات احتياطي املطالبات تحت التسوية 

وقعة. تجعل طبيعة العمل من الصعب للغاية التنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة إلى إجراء تقديرات معقولة محايدة للنتيجة األكثر ترجيًحا أو املت

لكل  لاملحتملة ألي مطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات التي تم اإلبالغ عنها. يتم تقييم كل مطالبة تم اإلبالغ عنها على أساس منفص

ملتاحة من املساحين واألدلة التاريخية عن حجم املطالبات املماثلة. تتم حالة على حدة مع املراعاة الواجبة لظروف املطالبة واملعلومات ا

 .مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها عند توفر معلومات جديدة

لتي تم ايخضع تقدير املطالبات املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها عموًما إلى درجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية املطالبات 

ت اإإلبالغ عنها بالفعل للشركة ، وفي هذه الحالة تتوفر معلومات حول حدث املطالبة. تأخذ عملية التقدير في االعتبار نمط تقارير املطالب

بات لالسابق وتفاصيل برامج إعادة التأمين. واالفتراض الرئيس ي الذي تستند إليه هذه التقنيات هو أنه يمكن استخدام تجربة تطوير املطا

ارجي خالسابقة للشركة إلظهار تطوير املطالبات املستقبلية وبالتالي تكاليف املطالبات النهائية. وعالوة على ذلك، يقوم الخبير االكتواري ال

 املستقل في توصياته للشركة ومن خالل الدراسات الشهرية أيضا بتقييم مدى كفاية احتياطيات الشركة التقنية لضبط مستوى االحتياطي.

 بإجراء اختبارات معينة من حين الى آخر ملراقبة مستوى االحتياطي ومدى تحمله للمطالبات الواردة وإلجراء التعديال 
ً
 توتقوم الشركة أيضا

 الالزمة، إن وجدت.

 املخاطر البشرية:  

دارة بمتابعته املشرع،  ولذلك فإن اإل تعتبر الكوادر البشرية من أهم عوامل النجاح ألي منشأة، وحيث أن السعودة تعتبر عامل أساس ي ويقوم 

لشركة ا العليا بالشركة  لديها الخطة املناسبة  لتحسين وتحقيق  النسب املطلوبة نظاما  للسعودة في الشركة، وتراقب إدارة املوارد البشرية في

 .سبيا ولكنها تحت املراقبةوترسل تقاريرها بصفة منتظمة إلى اإلدارة العليا، واملخاطر املتعلقة بالسعودة تعتبر عالية ن

م حيث سجلت 2020، مقارنة بنسبة السعودة للعام املاض ي %74م إلى نسبة 2021ارتفعت نسبة السعودة حتى نهاية السنة املالية لعام 

  .%70ذلك حققت املعدل املطلوب من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية وهو ب %71.69بنسبة 

 املعلومات مخاطر تكنولوجيا:  

يعتمد عمل الشركة بشكل كبير على قدرة أنظمة تكنولوجيا املعلومات على التعامل مع عدد كبير من العمليات في وقت محدد دون انقطاع ، 

خاصة عندما تصبح معالجة املعامالت أكثر تعقيدا بسبب حجم محفظة الشركة وزيادة معدل عملياتها بشكل ملحوظ. هناك خطر من أن 

األنظمة إخفاقات او قصورا أو انقطاعا تاما أو فيروسات النظام او تغلغلها أو أي نوع من الجرائم اإللكترونية التي قد تؤثر على أمان  تواجه

معلومات الشركة وبياناتها واتصاالتها او حدوث أي عيب في أنظمة فروع الشركة او الكيانات األخرى املرتبطة. في حالة حدوث أي من هذه 

 .ر ، فإن أعمال الشركة ستتأثر سلبا وماديا ، وقد تتضرر سمعتهااملخاط

تخفف الشركة من املخاطر من خالل وضع السياسات واإلجراءات اإلدارية ، وبناء نظام فعال ، والبنية التحتية للشبكة واإلتصاالت ، 

ن لشركة أيضا تقنيات النسخ اإلحتياطي والتعافي موالحفاظ على املستوى املناسب من األوراق املالية لتجنب مثل هذه الهجمات. طبقت ا

 .الكوارث لضمان توافر البيانات واستعادتها ، في حالة فشل اإلجراءات الوقائية

 املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية:  

. حيث اتخذت الشركة واالكتتاب تلقت الشركة بعض املالحظات من البنك املركزي السعودي فيما يتعلق باملسائل التشغيلية بما فيها التسعير

 اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتحسين الوضع وتخفيف املخاطر التنظيمية.
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ورأي لجنة املراجعة في مدى كفاية  نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة -( 26الفقرة )

  :الرقابة الداخلية في الشركة

بشكل  نفيذهات تستند على أسس سليمة ويتموأنها  ،فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركةولجنة املراجعة نتائج املراجعة السنوية  تأكد

 األنظمة واللوائح والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية.بما يخدم مصلحة املساهمين ويتماش ى مع ، فعال ومنظم

 

  توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة: –( 27الفقرة )

 .م2021خالل العام  يكن هناك أي توصيات للجنة بهذا الخصوص ولم،  بالشركة داخليةال راجعةمللمستقلة  إدارة توجد

 

 األخذ رفض املجلس التي أو اإلدارة قرارات مجلس وبين بينها تعارض يوجد املراجعة التي لجنة توصيات –( 28الفقرة )

 تلك تعيين املراجع الداخلي، ومسوغات أو أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة مراجع حسابات تعيين بشأن بها

 :بها األخذ عدم وأسباب التوصيات

 . توجد ال -

 

  مراجعي الحسابات الخارجيين–( 29الفقرة )

 على توصية مجلس إدارة الشركة املبنية على توصية لجنة 29/06/2021قدت بتاريخ والتي عُ أقرت الجمعية العامة العادية للشركة 
ً
م، بناءا

 من 
ً
الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه املحاسبون  وشركة (PwCشركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون )املراجعة تعيين كال

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والسنوي من ألعمال املراجعة املالية لحسابات الشركة  (RSMاملتحدون )

 م2022م والربع األول من العام 2021العام املالي 

 م.31/12/2021ي في ال يتضمن تقرير مراجعي حسابات الشركة أية تحفظات على القوائم املالية السنوية عن العام املالي املنته 

  من أجلها. ينقبل إنتهاء الفترة املعين 2021لم تصدر أي توصية من مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات خالل العام 

 

 :ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك –( 30الفقرة )

 بالئحة حوكمة الشركات في اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة اإللزامية الواردة حكام األ جميع يق طبت الشركة بتمقا

 :2021العام والتي لم تطبق خالل  التاليةبإستثناء بعض األحكام اإلسترشادية  .السوق املالية

 أسباب عدم التطبيق نص املادة املادة

 تحفيز العاملين: 85

 .الشركةاألداء للعاملين في شاركة و تحفيز املتضع الشركة برامج تطوير و 

 مادة إسترشادية

 املسؤولية اإلجتماعية: 87

سياسة تكفل إقامة التوزان بين أهدافها التي يصبو املجتمع إلى تحقيقها بغرض  –بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تضع الجمعية العامة العادية 

 تطوير األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع.

 مادة إسترشادية 

 مبادرة العمل اإلجتماعي: 88

 .االجتماعي العمل مجال في الشركة مبادرات لطرح الالزمة الوسائل ويحدد  البرامج اإلدارة مجلس يضع

 مادة إسترشادية 

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات: 95

من هذه الالئحة، وعلى  94في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات املقررة بموجب املادة 

 على األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليه
ً
  .اهذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا

 مادة إسترشادية 
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الدور  ةكبير بتنفيذ كل املتطلبات التي تفرضها الحوكمة والنظم ذات العالقة، وملجلس اإلدار وإلتزام تعطي الشركة أولوية قصوى واهتمام و 

تؤكد الشركة على عظيم اهتمامها باملراجعة املستمرة للممارسات واألنشطة املنفذة في الشركة لضمان تطبيق األساس ي واملحوري في ذلك، كما 

 كافة املعايير واإلجراءت والنظم السائدة واملتطلبات الشرعية التي يفرضها النظام، واملتعلقة بالحوكمة بصفة خاصة. 

 ركات التأمين الصادرة عن البنك املركزي السعودي، وكذلك الئحة الحوكمة حرصت الشركة على اإللتزام بما تضمنته الئحة حوكمة ش

 الداخلية بالشركة وتؤكد الشركة إلتزامها بتطبيق اللوائح.

 ،مكن املساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه
ُ
لومات بحيث تكون هذه املع وقد حرصت الشركة على توفير جميع املعلومات التي ت

الشركة على التأكد من توفير املعلومات للمساهمين دون  دثة بطريقة منتظمة وفي املواعيد املحددة، كما حرصتوافية ودقيقة، ومح

 تمييز، بما يضمن العدالة واملساواة بينهم.
 

 املحل الرئيس والدولة الرئيس ونشاطها فيها الشركة ملكية ورأس مالها ونسبة تابعة شركة كل اسم –( 31الفقرة )

 :، وتفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعةتأسيسها محل والدولة لعملياتها

 توجد آية شركات تابعة لشركة إتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني ال
 

تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت  –( 32الفقرة )

أقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة التنفيذيين  من قواعد التسجيل واإلدراج ، وأي تغيير في تلك  45و

 الحقوق خالل السنة املالية األخيرة:
 ال توجد

  

 باملديونية وكشف ،)ذلك أم غير الطلب عند السداد واجبة أكانت )سواء الشركة على قروض بأي املتعلقة املعلومات –( 33الفقرة )

  دفعتها مبالغ وأي لها التابعة والشركات للشركة اإلجمالية
ً
 الجهة وأسهم القرض أصل ومبلغ  2021 سنة خالل لقروض الشركة سدادا

 واملبلغ املتبقي ومدته لها املانحة

 السداد واجبة أكانت سواء م2021 عامال توجد أية قروض على الشركة خالل بأنه للتأمين التعاوني  األهلية تقر شركة اتحاد الخليج 

 ذلك. أم غير الطلب عند
 

 مشابهة حقوق  أو مذكرات حق اكتتاب أو تعاقدية مالية وأي أوراق للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف  – (34الفقرة )

 .ذلك مقابل الشركة عليه حصلت أي عوض إيضاح مع 2021 املالية السنة خالل الشركة منحتها أو أصدرتها

  ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  بأنه للتأمين التعاوني األهليةتقر شركة اتحاد الخليج

وال يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ، 2021ق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية  اكتتاب أو حقو

 ذلك.
 

 مذكرات حق أو أو أوراق مالية تعاقدية، للتحويل، قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق  ألي وصف –( 35)الفقرة 

 .م2021 العام املالي خالل الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة، حقوق  أو اكتتاب،

  ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات الدين القابلة للتحويل أو أوراق  بأنه للتأمين التعاوني األهليةتقر شركة اتحاد الخليج

 . م2021ديسمبر  31مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منعتها الشركة خالل السنة املالية املنتهية في 
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 املالية املتبقية، األوراق لالسترداد، وقيمة قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء شراء أو أو استرداد ألي وصف –( 36الفقرة )

 التابعة: شركاتها اشترتها التي الشركة، وتلك اشترتها التي املدرجة األوراق املالية بين التمييز مع
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد خالل السنة  بأنهاألهلية تقر شركة اتحاد الخليج 

  .م2021ديسمبر  31املالية املنتهية في 
 

 عن كبار  التنفيذيين أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات ألي بيان –( 37الفقرة )

 مكافآت: أي

ركة أو أحد الشإدارة موجبه أحد أعضاء مجلس إتفاق تنازل بترتيبات أو ال يوجد أي  بأنه للتأمين التعاوني األهليةتقر شركة اتحاد الخليج 

 مكافآت.أي كبار التنفيذيين عن 
 

 األرباح: في حقوق  أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات ألي بيان–( 38الفقرة )

 ال يوجد أي بيان أو ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. بأنهاألهلية تقر شركة اتحاد الخليج 
 

 الشركة: موظفي ملصلحة أنشئت احتياطيات استثمارات أو أي بقيمة بيان–( 39الفقرة ) 

  الشركة.ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات منشأة ملصلحة موظفي 

 ريال. مليون  16.9بينما يوجد مخصص مكافأة نهاية الخدمة ملوظفي الشركة يبلغ 
 

 استخدامات هذه عن وتفاصيل الشركة قبل من بها املحتفظ الخزينة أسهم تفاصيل عن اإلفصاح –( 40الفقرة )

 ال ينطبق           األسهم:
 

 :اإلقرارات -( 41الفقرة )

 جل الهدف الذي أسست من أجله، فإناملوكلة إلى مجلس اإلدارة وحرصه على إستمرارية الشركة والحفاظ عليها من أمن منطلق املسؤولية 

 - في ظل املعلومات التي قدمت له من إدارة الشركة يؤكد ما يلي:و مجلس إدارة الشركة
 

 الشركة ومجلس اإلدارةتأكيد  نوع اإلقرار م

 إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. تم سجالت الحسابات 1
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 :الخاتمة

وللجهات  – حفظهما هللا –في الختام يتقدم مجلس اإلدارة بعد التوفيق من هللا بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده 

 اإلشرافية والرقابية 
ً
الشركة في سعيها لتطوير أدائها وتحسين خدماتها، كما يتقدم  اتلقاهالتي تبالدعم والرعاية  مشيدا

مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير لعمالء الشركة ومساهميها الكرام على ثقتهم ودعمهم، ولجميع منسوبي الشركة على تفانيهم 

ق ما ت العمالء ويحقوإخالصهم في العمل، ويؤكد مجلس اإلدارة سعي الشركة املستمر لتطوير أعمالها بما يلبي احتياجا

 يصبو إليه املساهمون ويخدم املجتمع ويؤكد ريادة الشركة في قطاع التأمين.

 وهللا ولي التوفيق،،،                                                                                                                                                                         


