
 
 

 

 

 

 

 شركة مالذ للتأمني التعاوين 

 تقرير جملس اإلدارة

 2018ديسمرب  31يف  للسنة املالية املنتهية

  



 
 
 

 

 كلمة رئيس جملس اإلدارة
 

 احملرتمني               السادة/ مسامهي شركة مالذ للتأمني التعاوين
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،
، كما ال يفوتين أن م  2019/ 05/04يف البداية أود أن أتقدم ملسامهي الشركة الكرام ابلشكر اجلزيل على ثقتهم يف جملس اإلدارة احلايل و الذي تنتهي دورته بتاريخ 

اللجان اإلدارية الفرعية للمجلس. و يسرين هنا  و نيابة عن زمالئي السادة أعضاء أشكر زمالئي أعضاء اجمللس على جهودهم و دعمهم ومساندهتم للشركة من خالل 
ابإلضافة إىل  املراجعني اخلارجينيجملس اإلدارة ، أن أقدم لكم تقرير جملس إدارة الشركة مرفقًا به القوائم املالية و اليت متت مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة 

أهم التطورات و النقالت النوعية للشركة ، ابإلضافة إىل  اليت سيتم من خالهلما التطرق إىل م ، و 2018ديسمرب  31الية و اليت انتهت يف اإليضاحات املرفقة للسنة امل
وائح الصادرة من هيئة الل النتائج املالية و مجيع األنشطة التشغيلية مع طرح خلطط و توجهات الشركة املستقبلية. كما سيتم سرد اإلفصاحات املالية وفق األنظمة و

 اللجان الفرعية للمجلس جبميع صالحياهتا و مهامها املنوطة هبا.  معلومات عن جملس إدارة الشركة و  عرض أيضاً  سيتمو السوق املالية. 

م و الذي   2017مقارنة ابلعام  729,076م قد إرتفعت إىل  2018تعرضت له الشركة خالل االعوام السابقة ، إال أن إمجايل أقساط التأمني املكتتبة للعام ِلما ابلرغم 
اإلكتواري املعني للشركة ، كما  اخلبري % . ومع هذا ال تزال الشركة ملتزمة بسياسة كفاية التسعري و األسعار احملددة من قبل  0.29بنسبة منو تقدر بـ 726,978 كان

 بل اخلبري اإلكتواري. من ق جبميع املخصصات الفنية املقرتحةأن الشركة التزمت 

جهزة الذكية إبضافة العديد ومل يتوقف تطور الشركة عند هذا احلد ، بل إستمرت الشركة يف تطوير خدماهتا اإللكرتونية وذلك بتطوير خدمة تطبيق مالذ اإللكرتوين لأل
للتأمني الشامل وأتمني املسؤولية املدنية جتاه الغري. كما أضافت خدمة إمكانية من املزااي و اخلدمات اليت تتمثل إبمكانية إصدار واثئق أتمني األفراد للمركبات بنوعيه 

   تسديد القسط التأميين بواسطة بطاقة مدى أو بتقسيط وثيقة التأمني من خالل البطاقات االئتمانية. 

جديد م مت توقيع إتفاقية خدمة تقدمي املساعدة على الطريق لعمالء مالذ من خالل التطبيق اإللكرتوين لكي تضيف الشركة إىل إمتيازاهتا متيز  2018ويف هناية العام  
 هو األول من نوعه يف اململكة العربية السعودية. 



 
 

شركة جهاز اخلدمة الذاتية األول من نوعه الذي بدأ بتقدمي مطالبات املركبات، ال ا فطرحتومل تتوقف عجلة الرايدة و التقدم التقين للشركة و اليت أصبحت إحدى مساهت
فة إىل تطوير خدمة تقدمي ليصبح حالياً أول جهاز خدمة ذاتية ملنتجات وخدمات التأمني ، حيث يتيح للعمالء إصدار واثئق التأمني لعدد من منتجات األفراد، ابإلضا

م إفتتحت الشركة أول فرع إلكرتوين ذكي خبدمات ذاتية إلصدار واثئق التأمني  2019نتس ي التأمني الصحي.  ومع بداية العام مطالبات املركبات وخدمة املطالبات مل
 لألفراد وتقدمي املطالبات يف الشرق األوسط ليتيح لعمالء الشركة إجناز معامالهتم التأمينية بكل يسر وسهولة. 

م مت  2018زايدة الفعالية يف البنية التحتية، مل هتمل إدارة الشركة جانب الكادر البشري الذي يعد أهم ركائزها، ففي بداية العام ومع هذا التقدم التقين و االستمرار يف 
كما مت يف   املستقبلية،لتحقيق أهداف الشركة  تعيني األستاذ / فواز بن عبدالرمحن احلجي رئيسأ تنفيذايً للشركة ، مع خالص متنايتنا له كمجلس إدارة ابلتوفيق يف مهامه

اإلهتمام بكوادر املمتلكات و احلوادث العامة . ومع هذا أتمني أول للرئيس التنفيذي يف جمال  تاذ / طارق بن صاحل الغامدي انئباً تعيني األسم  2018نفس العام 
 من إمجايل عدد موظفني الشركة.   % 69وصلت نسبة السعودة يف الشركة اىل حيث  الشركة البشرية

التعاوين على ثقتهم يف مالذ للتأمني  ذلك اىل عمالئنا األعزاءكو  لس وإىل السادة مسامهي الشركةلزمالئي أعضاء اجملجبزيل الشكر خرى ويف اخلتام ، أود أن أتقدم مرة أ
جلهات الرقابية وعلى رأسها مؤسسة النقد العريب أيضًا أود أن أشكر مجيع ا وداهتم يف مسرية الشركة.مجيع منسويب الشركة الكرام على جمه وال يفوتين أن أشكر

 ىل حتقيق أهداف مسامهينا الكرام. تمر مسرية النجاح ، مع تطلعاتنا إن تسمل أنا أوكل السعودي وجملس الضمان الصحي التعاوين.

                                                                                                                            ،وهللا ويل التوفيق،

 رئيس جملس اإلدارة                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 املهندس/ مبارك بن عبدهللا اخلفرة

 



 
 
 

 الشركة: نبذة عن .1
 

من رأس املال ٪ 47.48مليون رايل سعودي، ومت طرح ما نسبته  300أتسست الشركة من قبل جمموعة من املستثمرين السعوديني البارزين برأس مال مدفوع وقدره 
مت إعالن أتسيس مالذ كشركة مسامهة عامة متارس نشاط التأمني التعاوين الصادر عن مؤسسة النقد العريب السعودي ونظم م 2007بريل أ 9كتتاب األويل العام، ويف لل 

 رُفع احلظر عن أسهم التأسيس، وأصبح للمسامهني املؤسسني حرية التصرف أبسهمهم.م 2010مايو  5ولوائح جملس الضمان الصحي. ويف 
مت تقدمي ملف طلب زايدة رأس املال عن م 2017بريل أ 20شركة مبلف طلب ختفيض رأس املال إىل هيئة السوق املالية، وبتاريخ م، تقدمت ال2017يناير 30بتاريخ  

 وافقت اجلمعية العامة الغري عادية على زايدة رأس مال الشركة.م 2017أكتوبر  01طريق طرح أسهم حقوق أولوية إىل هيئة السوق املالية وبتاريخ 
وافقت اجلمعية العامة الغري عادية م 2017سبتمرب  28مليون رايل، وبتاريخ  120وافقت اجلمعية العامة غري العادية على ختفيض رأس املال إىل  2017مارس  29بتاريخ 

 مليون رايل. 500على زايدة رأس مال الشركة إىل 

 نشاط الشركة: .2

التأمني التعاوين الصادرة يف اململكة العربية  ين. ومتارس الشركة مجيع أنشطتها وفقًا ألنظمة ولوائحيتمثل النشاط الرئيسي للشركة يف تقدمي منتجات التأمني التعاو 
 السعودية. 

)بضائع واليت تشمل التأمني اهلندسي، أتمني احلريق واملمتلكات، التأمني البحري  وتقدم شركة مالذ منتجات متكاملة يف جمال التأمني التعاوين العام أبنواعه املختلفة
وتقوم الشركة خبدمة عمالئها من خالل  وهياكل(، التأمينات املتنوعة وأتمني املركبات. كما تقدم الشركة خدماهتا يف التأمني الصحي التعاوين للمجموعات واألفراد.

إضافة إىل مركز     ا العديدة املنتشرة يف خمتلف مناطق اململكة،مركزها الرئيسي مبدينة الرايض وإداراهتا اإلقليمية الثالث يف املنطقة الوسطى والغربية والشرقية، وفروعه
اإللكرتونية عن طريق موقع الشركة على  البيع واخلدمة وكذلك من خالل منصات ،وإدارة متخصصة يف التأمني الصحي خدمة العمالء ومراكز تعويضات السيارات

 لفريدة من نوعها.اإلنرتنت وتطبيقات األجهزة الذكية وأجهزة اخلدمة الذاتية ا

 

 

 



 
 

 

 أهم املنتجات التأمينية يف نشاط الشركة: .3
  

 م2018النسبة من إمجايل أقساط التأمني  املنتج نوع التأمني

 التأمني الصحي
 التأمني الصحي للمجموعات

28.1% 
 التـأمني الصحي لألفراد واجملموعات الصغرية

 أتمني السيارات
 التأمني اإللزامي ضد الغري
 %60.5 واألضرار الواقعة للمركبات

 التأمني الشامل

 التأمينات العامة

 أتمني املمتلكات

11.4% 
 التأمني اهلندسي

 أتمني احلوادث املتنوعة
 التأمني البحري

 أتمني احلماية للمجموعات
 
 
 
 
 



 
 
 

 وصف األنشطة الرئيسة للشركات التابعة .4
 )ألف رايل سعودي(          

 النسبة *إيرادات النشاط نشاطها الرئيس  اسم الشركة التابعة 

 %100 1,923,000 حتديد مسئولية أطراف احلوادث شركة جنم خلدمات التأمني

 إن إيرادات النشاط أتيت من خالل اإلستثمار يف شركة جنم.*
 

 أهم تطورات السوق: .5

، حيث شهدت أنشطة التأمني حراكًا قوايً التأمني اإللزامي )التأمني الصحي وأتمني املركبات(من حيث م 2018استمر تطور سوق التأمني السعودي خالل العام 
ترتكز يف فري وظائف يف سوق العمل السعودي ساعد قطاع التأمني يف خلق وتو  اجلهات التنظيمية واليت هتدف إىل زايدة الوعي أبمهية التأمني، كماوذلك بدعم كبري من 

 ووكالء التأمني. شركات التأمني ووسطاء

 :والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركةأهم األحداث وصف خلطط وقرارات الشركة املهمة و  .6

  م مت اإلعالن عن توقيع اتفاقية التأمينات العامة وجتديد اتفاقية أتمني املركبات مع جمموعة عبداللطيف العيسى القابضة.2018فرباير  27بتاريخ 

  اإلعالن عن متديد فرتة التفاهم املبدئي لدراسة اإلندماج مع شركة اجملموعة املتحدة للتأمني التعاوين )أسيج( ملدة ستة أشهر م مت 2018مارس  7بتاريخ
 إضافية تبدأ من اتريخ هذا اإلعالن.

  م.2019مارس  22خ م مت اإلعالن عن جتديد أتهيل الشركة لدى جملس الضمان الصحي التعاوين ملدة سنة تنتهي بتاري2018مارس  14بتاريخ 

  ستالم الشركة توصية اخلبري اإلكتواري بزايدة اإلحتياطيات الفنية.إم مت اإلعالن عن 2018مارس  15يخ بتار 

  تماع األول(.جم مت اإلعالن عن دعوة الشركة للمسامهني إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة العادية )اإل2018مايو  2بتاريخ 



 
 

  ةأتميني ةالبنك العريب الوطين لتقدمي تغطيستالم الشركة موافقة إعالن عن م مت اإل2018مايو  23بتاريخ. 

  جتماع اجلمعية العامة العادية )اإلجتماع الثاين( حيث متت املوافقة على مجيع البنود.إم مت اإلعالن عن نتائج 2018مايو  24بتاريخ 

  أسيج(املبدئي لدراسة اإلندماج مع شركة اجملموعة املتحدة للتأمني التعاوين  م مت اإلعالن عن آخر التطورات خبصوص التفاهم2018يوليو  12بتاريخ( ، 
يف تقييم  حيث قرر جملس اإلدارة عدم اإلستمرار يف هذه املناقشات بسبب عدم الوصول إىل اتفاق مبدئي مع شركة أسيج فيما يتعلق ابملنهجية املتبعة

 الشركتني.

  ةضوية جملس اإلدارة للدورة القادمن فتح ابب الرتشيح لعم مت اإلعالن ع2018ديسمرب  19بتاريخ. 

املوقع اإللكرتوين، قامت الشركة ابستحداث جهاز اخلدمة الذاتية وذلك لتقدمي خدمات و التطبيق ابإلضافة إىل اخلدمات اإللكرتونية اليت تقدمها الشركة من خالل 
 للعمالء وهي كالتايل:

 اجلهاز:املنتجات اليت يتم بيعها من خالل 

 التأمني الط ي -3 أتمني السفر -2          أتمني املركبات -1

 
 نوع اخلدمة املقدمة : 

  خدمة املبيعات    

  املركبات       خدمة مطالبات 

 خدمة املبيعات لتأمني السفر         ستعراض معلومات التأمني الط ي للمستفيدإ 

 

 

 
 



 
 
 

 :ةخلدمة الذاتية يف املواقع التاليحيث مت وضع جهاز ا

 طريق األمري حممد بن عبدالعزيز –الرايض  –قليمية للمنطقة الوسطى اإلدارة اإل -

 شارع الشيخ جابر –حي اخلليج  –مركز مطالبات املركبات ابلرايض  -

 طريق األمري متعب بن عبدالعزيز – ةمركز مطالبات املركبات جبد -

 طريق امللك فهد –مركز مطالبات املركبات ابلدمام  -

 (.3الدائري الغريب بوابة رقم ) -الرايض  –السالم مول  -

 أيضاً قامت إدارة الشركة ببناء نظام إلكرتوين داخلي ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب "AML & CTF SYSTEM  "  يتوافق مع املتطلبات النظامية مبا
  احمللية والدولية.

  "واليت حتوي كثري من الدورات التدريبية التخصصية.أنشأت مالذ أكادميية داخلية ملوظفي الشركة "أكادميية مالذ 
 قرتاحاهتم إىل جملس اإلدارة وإىل اإلدارات وإيصال مالحظاهتم وإ"إدارة شؤون املسامهني" اء إدارة هتتم بشؤون املسامهني ، قامت الشركة إبنش ابإلضافة إىل ذلك

 ذات العالقة.
 

 عمال الشركة:بلية ألالتوقعات املستق

 "املوقع اإللكرتوين، تطبيق اجلوال، جهاز اخلدمة الذاتية وأيضاً فرع اخلدمة الذاتية" املختلفة العمليات التشغيلية من خالل املنصات اإللكرتونية تطوير -

 .كتتابإل درات واملهارات الفنية ومهارات اتطوير الق -

 .تطوير ثقافة اإلبتكار القائمة على تطوير منتجات التأمني خلدمة العمالء -

 قياس مستوى رضاهم.حتسني خدمة العمالء و  -

 .يف جمال تكنولوجيا املعلوماتوالتطوير  مواصلة التحسني  -

 .مواصلة اإلهتمام يف بناء وأتهيل موظفي الشركة -



 
 

 العقوابت النظامية: .7

 م.2018اليوجد عقوابت نظاميه لعام 

 

 اسرتاتيجية الشركة والتطلعات املستقبلية: .8
 

فضلة يف اململكةإستمرار الشركة ابلعمل على إىل جانب إ
ُ
، وذلك من خالل تقدمي منتجات أتمينية متنوعة، ومبتكرة، أبسعار  سرتاتيجيتها أبن تكون شركة التأمني امل

سرتاتيجية وخطة العمل الرئيسية لمبراجعة دورية ل يقوم جملس اإلدارة فإنتنافسية مقرونة أبفضل اخلدمات بكفاءة عالية مما يقدم قيمة مضافة للعمالء واملسامهني، 
بشكل دوري ابالطالع على تطورات  وجلانه املختصة للشركة وما حتقق منها هذا العام واملتطلع من هذه اإلسرتاتيجية خالل السنوات القادمة، كما يقوم جملس اإلدارة

 شراف على تنفيذ املشاريع املتفق عليها.سرتاتيجية ابإلاريع اإلوتقوم إدارة املشالعمل ومقارنة اإلجنازات ابألهداف املوضوعة، 

 حتقيق أرابح من عمليات التأمني هتدف إسرتاتيجية الشركة إىل التميز يف خدمات أتمني املركبات لتكون شركة التأمني املفضلة يف اململكة العربية السعودية، ابإلضافة إىل
، حيث حترص الشركة على  ية متوازنة وموزعة على شرائح السوق املتنوعة واإلستمرار يف تقدمي أنواع التأمني املختلفةمع ضمان منو مطرد للحفاظ على حمفظة أتمين

 تقدمي منتجاهتا التأمينية بكل شفافية مدعومة حبماية متكاملة جلميع العمالء والوسطاء يف سوق التأمني.

 ملايل هلا وذلك من خالل تعزيز هامش املالءة املالية للشركة مبا يتوافق مع اللوائح النظامية.ىل دعم املركز اإستمرار ىل جانب ذلك هتدف الشركة إبإو 

 يف البيع اإللكرتوين من خالل: ء، قامت الشركة ابلبد ميسرة وبسيطةستفادة من التطورات التقنية لتكون انفذة خلدمة عمالئها بطرق لستمراراً لإو 

 موقع بيت التأمني "أتميين". -
 .اإللكرتوين الشركةموقع  -
 .تطبيق اجلوال -
 جهاز اخلدمة الذاتية. -

 
 
 



 
 
 

 اإلفصاح حسب اللوائح النظامية: .9

 الئحة حوكمة الشركات:

تتماشى هذه الالئحة يف جمملها مع الئحة ، كما ليت تنظم أداء الشركةقامت الشركة بتحديث الئحة حوكمة الشركات اخلاصة هبا واليت حتدد القواعد واملعايري ا
 مت اعتماد هذه الالئحة من حيث .ادر عن وزارة التجارة واالستثماراحلوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد والالئحة الصادرة عن هيئة السوق املالية ونظام الشركات الص

  اجلمعية العامة ملسامهي الشركة.

 طبق وأسباب ذلك:حوكمة الشركات وما مل ي   الئحةمن أحكام  مت تطبيقه ما

 :الشركة بتطبيق مجيع األحكام الواردة يف الئحة حوكمة الشركات ابستثناء التايلتقر 

 نص املادة / الفقرة رقم املادة
ط بق 
 جزئيا  

 األسباب والتفاصيل طبقمل ي  

املادة العشرون: 
 ستقاللعوارض اإل

( أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو 10)
  الشركةمنفصلة يف عضوية جملس إدارة 

  غري ملزمة – املادة اسرتشادية 

املادة التاسعة 
 والثالثون: التدريب

( وضع اآلليات الالزمة حلصول كل من أعضاء جملس اإلدارة 2
واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض 
 تنمية مهاراهتم ومعارفهم يف اجملاالت ذات العالقة أبنشطة الشركة.

  
 

ومع غري ملزمة  – اسرتشاديةمازالت املادة 
ة ملكافحة غسل ذلك مت تقدمي دورة تدريبي

حتيال رهاب ومكافحة اإلاألموال ومتويل اإل
 .ألعضاء جملس اإلدارة



 
 

املادة احلادية 
 واألربعون: التقييم 

أ( يضع جملس اإلدارة بناًء على اقرتاح جلنة الرتشيحات واملكافآت  
واإلدارة التنفيذية  هتقييم آداء اجمللس وأعضائه وجلاناآلليات الالزمة ل

سبة ترتبط مبدى حتقيق داء مناآنوايً وذلك من خالل مؤشرات قياس س
سرتاتيجية للشركة وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة األهداف اإل

الرقابة الداخلية وغريها على أن حتدد جوانب القوة والضعف واقرتاح 
 معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.

  
 

مازالت املادة اسرتشادية، ومع ذلك يتم تقييم 
 هلس واآلداء الفردي ألعضائه وجلانآداء اجمل

واإلدارة التنفيذية سنوايً من قبل جلنة 
    .الرتشيحات واملكافآت

ول على تقييم جهة هـ( يتخذ جملس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحص   
 غري ملزمة – املادة اسرتشادية    .كل ثالث سنوات  هدائخارجية خمتصة آل

  

املادة اخلامسة  
والثمانون: حتفيز 

 العاملني

/ تشكيل جلان أو عقد ورش عمل متخصصة للستماع إىل آراء 1
ومناقشتهم يف املسائل واملوضوعات حمل القرارات العاملني يف الشركة 

 املهمة.

 
  برامج منح العاملني أسهماً يف الشركة أو نصيباً من األرابح اليت 2 غري ملزمة – املادة اسرتشادية /

حتققها وبرامج التقاعد، وأتسيس صندوق مستقل للنفاق على تلك 
 الربامج.

 يف الشركة. / إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملني3

املادة السابعة 
والثمانون: املسؤولية 

 اإلجتماعية

 -بناًء على اقرتاح من جملس اإلدارة –تضع اجلمعية العامة العادية 
سياسة تكفل إقامة التوازن بني أهدافها واألهداف اليت يصبو اجملتمع 

جتماعية واإلقتصادية إلحتقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع ا إىل
 للمجتمع.

   غري ملزمة – املادة اسرتشادية 

املادة الثامنة 
والثمانون: مبادرات 

من مبادرات يف  هداء الشركة مبا تقدمآ/ وضع مؤشرات قياس تربط 1
 غري ملزمة – املادة اسرتشادية   لشركات األخرى ذات النشاط جتماعي، ومقارنة ذلك ابإلالعمل ا



 
 
 

 .بهاملشا العمل اإلجتماعي 

عن أهداف املسئولية اإلجتماعية اليت تتبناها الشركة فصاح / اإل2
 للعاملني فيها وتوعيتهم وتثقيفهم هبا.

/ اإلفصاح عن خطط حتقيق املسئولية اإلجتماعية يف التقارير الدورية 3
 ذات الصلة أبنشطة الشركة.

 / وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف ابملسؤولية اإلجتماعية للشركة4

املادة اخلامسة 
والتسعون: تشكيل 

جلنة حوكمة 
 الشركات 

أن  هجلنة خمتصة حبوكمة الشركات، فعلييف حال تشكيل جملس اإلدارة 
ختصاصات املقررة مبوجب املادة الرابعة والتسعني من يفوض إليها اإل

هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن 
اإلدارة سنوايً على األقل ابلتقارير  تطبيقات احلوكمة، وتزويد جملس

 والتوصيات اليت تتوصل إليها.

    غري ملزمة – اسرتشاديةاملادة 

 

 لشركة:اإدارة تشكيل جملس  .10

اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث  تنتخبهم إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ( من النظام األساسي للشركة، يتولـى15حبسب املادة )
 عضاء اجمللس املستقلني عن عضوين أوأن يقل عدد أتقلني. ويف مجيع األحوال الجيوز وجيب ان تعكس تركيبة جملس اإلدارة متثياًل مناسبًا من األعضاء املسسنوات،

( ثالث سنوات تبدأ من اتريخ 3ملدة ال تتجاوز ) األول والذي كان دارةاإلعضاء جملس أليسية  اجلمعية التأسنيمن ذلك تعيويستثىن ثلث أعضاء اجمللس أيهما أكثر. 
 شهر قرار وزارة التجارة واالستثمار بتأسيس الشركة.

 



 
 

مجادى   25جتماع اجلمعية العمومية العامة العادية بتاريخ إوملدة ثالثة سنوات يف م 2016بريل أ 6واليت تبدأ إعتبارًا من وقد مت انتخاب جملس إدارة  للدورة الرابعة 
م ومجيعهم أعضاء غري تنفيذيني والغالبية أعضاء مستقلني. وقد مت تزويد مجيع األعضاء ابللوائح واألنظمة املتعلقة ابلشركة 2016بريل أ 03هـ املوافق 1437الثاين 

 تخاب األعضاء التالية أمسائهم وهم:نإملكة العربية السعودية، حيث مت واملعمول هبا يف امل

 م
 أسم العضو

 تصنيف العضوية
 مستقل غري تنفيذي تنفيذي

    م.مبارك بن عبد هللا اخلفرة 1
    أ.حممد بن علي العماري 2
    د.عبد احملسن بن حممد الصاحل 3
    عبيد بن عبد هللا الرشيدأ. 4
    حممد بن صاحل العذلأ. 5

    بن عبد العزيز النملةحممد أ. 6

    فواز بن حممد الفوازأ. 7

    طارق بن عثمان العبد اجلبارأ. 8

    أ.حممد بن سليمان احلجيالن  9
 

 

 

 

 



 
 
 

 الوظائف األساسية جمللس اإلدارة: .11

ختصاصات اجلمعية العامة، يتوىل جملس إدارة الشركة إ( و مع مراعاة 30واملادة  22ادة وامل 21ستنادا على الئحة احلوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية )املادة إ
دًا آخرين للقيام ببعض مجيع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارهتا، وتظل املسئولية النهائية عن الشركة على اجمللس حىت وإن شكل جلااًن أو فوض جهات أو أفرا

 ر تفويضات عامة أو غري حمددة املدة، ومُيارس جملس اإلدارة الوظائف التالية: أعماله، وعلى اجمللس جتنب إصدا

 سرتاتيجيةكة ووضع األهداف وصياغة اخلطط اإلسرتاتيجية للشر القيادة اإل. 
 شراف على النفقات الرأمسالية الرئيسية ومتلك كل الرأمسايل األمثل للشركة، واإلة وحتديد اهلييسرتاتيجية والعمليات الرئيساإلشراف على تنفيذ اخلطط اإل

 عتمادها.إالتنظيمية والوظيفية يف الشركة و األصول فيها، واملراجعة الدورية للهياكل 
 .املوافقة على السياسات واإلجراءات الرئيسية ومراجعتها وحتديثها بصفة منتظمة 
  وفعاليتهوضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته. 
 وضع ومراقبة نظام إدارة املخاطر ابلشركة لتقييم املخاطر وإدارهتا ومراقبتها بصورة مستمرة. 
 للعمل  ة )عند احلاجة(، والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة إلحالل بديل مناسب يكون مؤهالً يإختيار وتغيري املوظفني التنفيذيني يف املراكز الرئيس

 .املطلوبةوميلك املهارات 
 داء اليت حيددها اجمللس.داء الشركة مقارنة أبهداف اآلآبة اإلشراف على اإلدارة العليا ومراق 
 التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبياانت املالية ومالءمة آلية اإلفصاح. 
 ضمان محاية مصاحل املؤمن هلم يف مجيع األوقات. 
 لتزام ابألنظمة واللوائح ذات العالقة يف مجيع األوقات.ابلشركة والتأكد من اإل احلوكمة رتقاء مبستوى ومعايرياإل 
  عتماد معايري أخالقية عاليةإتعزيز ثقافة احلوكمة يف الشركة و. 

 



 
 

 ":واخلربات أعضاء جملس اإلدارة واللجان "الوظائف احلالية والسابقة واملؤهالت .12

 األسم  
تصنيف العضوية 

 / اللجان
 اخلربات

  املؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف احلالية

م.مبارك بن عبد  1
 هللا حممد اخلفرة

* رئيس جملس إدارة شركة مالذ للتأمني  غري تنفيذي
 التعاوين.

* رئيس جملس إدارة ، الشركة الشرقية 
 للبرتوكيماوايت )شرق(.

 –* بكالوريوس هندسة صناعية 
 الوالايت املتحدة األمريكية 

* رئيس جملس إدارة ، شركة التصنيع   
 الوطنية  

* رئيس جملس إدارة ، شركة الصناعات 
 كندا   –* دبلوم الدراسات العليا  الزجاجية الوطنية )زجاج ( 

رئيس جملس 
 اإلدارة

 * رئيس جملس إدارة ، البنك األول.
* انئب رئيس جملس اإلدارة ، ابلشركة العربية 

 لصناعة احملاور ابلدمام 
  

* رئيس جملس إدارة ، مبجموعة شركات   
 اخلفرة 

* عضو جملس اإلدارة ، ابلدار السعودية 
 للخدمات االستشارية 

  

* رئيس جملس إدارة ، شركة التصنيع و   
 الصحراء لألولفينات 

جملس اإلدارة ، منظمة اخلليج  * عضو
 ستشارات الصناعية لل

  

* رئيس جملس إدارة ، الشركة السعودية   
 للبويل أوليفينات 

لس اإلدارة ، الشركة العربية * عضو جم
 ستثمارات الصناعية لل

  

يد و يرليكإ* رئيس جملس إدارة ، شركة   
 * عضو جملس الشورى  اخلفرة للغازات الصناعية 

  

* رئيس جملس إدارة ، شركة الصناعات   
 التطويرية 

وزارة الصناعة و الكهرابء لشئون  * وكيل
 الصناعة ابلنيابة .

  



 
 
 

  
* عضو جملس اإلدارة ، شركة اخلليج 

 للكيماوايت والزيوت الصناعية 

مدير اإلدارة  -* مدير إدارة احلماية الصناعية 
أمني عام اإلستثمار   -اهلندسية و املشروعات 

رئيس جلنة اإلستثمار األجن ي ، يف   -األجن ي 
 وزارة الصناعة والكهرابء.

  

* عضو وانئب الرئيس ، مبجلس األعمال   
 السعودي األمريكي 

* عضو جملس اإلدارة ، بصندوق التنمية 
 الصناعية السعودي

  

  
  

* عضو جملس اإلدارة ، يف املؤسسة العامة 
 للبرتول واملعادن ) برتومني ( 

  

  
  

* عضو جملس اإلدارة ، اهليئة امللكية ابجلبيل و 
 ينبع 

  

* عضو جملس اإلدارة ، اهليئة العربية     
 للمواصفات و املقاييس 

  

  
  

* عضو جملس اإلدارة ، املؤسسة العامة للتعليم 
 الفين و التدريب املهين  

  

أ.حممد بن علي  2
 محيدان العماري

جملس إدارة شركة مالذ * انئب رئيس  غري تنفيذي
 للتأمني التعاوين

* رئيس جملس اإلدارة و العضو املنتدب ، شركة 
 أمساك تبوك

* بكالوريوس يف الفيزايء و 
جامعة امللك  –الرايضيات 

 سعود

* رئيس جملس إدارة ، شركة وجيف   
 خلدمات وساطة التأمني

* رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب ،شركة 
 الغذائية ) وفرة(املنتجات 

عمال البنوك أ* دورة يف 
مع بنك تشيس منهاتن.  واإلدارة
 نيويورك

انئب رئيس جملس 
 اإلدارة

* عضو جملس إدارة ، شركة وطن 
 ستثمار لل

* انئب رئيس جملس اإلدارة ، شركة أمسنت 
 تبوك 

  

   * عضو جملس اإلدارة ،  الشركة العاملية للتأمني   



 
 

   
* عضو جملس اإلدارة ، شركة جازان للتنمية 

 الزراعية 
  

عضو جملس اإلدارة ، شركة أوركس السعودية  *    
 للتأجري التمويلي 

  

* رئيس اللجنة 
 التنفيذية

ستثمار و جملس اإلدارة ، شركة الباحة لل* عض  
 و التنمية 

  

* عضو جلنة إدارة 
 املخاطر

* عضو جملس اإلدارة ، الشركة السعودية   
 للصادرات الصناعية 

  

* عضو جلنة 
املكافآت 

 والرتشيحات

  
 رئيس اللجنة التنفيذية ، لوسطاء التأمني   *

  

   * انئب رئيس اللجنة الوطنية للتأمني     
   * عضو اللجنة الوطنية للشركات املسامهة     
* مدير عام ، وجيف للتجارة ) مستشارون     

 ووسطاء أتمني ( 
  

   * املدير العام ، يف الشركة العقارية السعودية     
الرايض ، مساعد * تقلد عدة مناصب يف بنك     

ون املصرفية احمللية و املدير ؤ املدير العام للش
اإلقليمي للبنك ابملنطقة الشرقية ، ومساعد 

 املدير اإلقليمي للبنك ابملنطقة الوسطى 

  

* مدير مشاريع ، صندوق التنمية الصناعية     
 السعودي .

  

   * معيد بقسم الفيزايء ، جامعة امللك سعود     



 
 
 

3 
أ.عبد احملسن بن 
حممد عبد الرمحن 

 الصاحل

* عضو جملس إدارة , شركة مالذ للتأمني  غري تنفيذي
 التعاوين

* رئيس جملس إدارة ،شركة تصنيع مواد التعبئة 
 والتغليف ) فيبكو ( .

* بكالوريوس يف إدارة األعمال 
الوالايت املتحدة  –و اإلقتصاد 

 األمريكية 

  
* مؤسس وعضو جملس إدارة ، شركة فالكم 

 للخدمات املالية 
*  رئيس جملس إدارة ، الشركة السعودية للصادرات 

   الصناعية

عضو جملس 
 اإلدارة

*  رئيس جملس إدارة ومالك ، شركة 
 مصادر القابضة 

   * عضو جملس اإلدارة ، بنك ابركليز السعودية .

* عضو جملس إدارة ، شركة املخازن و اخلدمات    
   املساندة

* رئيس جلنة 
املكافآت 

 والرتشيحات

  
   * مستشار ، البنك السعودي األمريكي .

* عضو جلنة 
 ستثماراإل

ورئيس قسم اخلدمات  –* انئب الرئيس   
املصرفية اخلاصه  ،يف  بنك سييت  بنك 

 السعودية .
  

أ.عبيد بن عبد  4
 هللا عبيد الرشيد

* عضو جملس إدارة ، شركة مالذ للتأمني  مستقل
 التعاوين

* عضو جملس إدارة ، اخلطوط السعودية  
 هلندسة وصناعة الطريان 

* بكالوريوس يف إدارة األعمال 
 الوالايت املتحدة األمريكية  –

* انئب الرئيس التنفيذي ، يف البنك العريب   
     الوطين 

عضو جملس 
 اإلدارة

* رئيس جملس إدارة ، شركة العريب لتأجري 
     ملعدات )أهل(ا

* عضو جملس إدارة ، الشركة السعودية   
     لتمويل املساكن



 
 

* عضو جلنة 
املكافآت 

 والرتشيحات

* عضو جملس إدارة ، الشركة السعودية 
     الكيميائية

* عضو جملس إدارة ، جمموعة الدكتور   
     سليمان احلبيب الطبية

أ.حممد بن صاحل  5
 علي العذل

شركة مالذ للتأمني  * عضو جملس إدارة  مستقل
 التعاوين .

*  عضو جملس إدارة ، شركة صناعة مواد 
 التعبئة والتغليف )فيبكو( 

جامعة  –* بكالوريوس إدارة مالية 
 امللك فهد للبرتول واملعادن

    
* عضو جملس إدارة ، شركة دلتا ) شركة 

 مسامهة مقفلة سعودية (

عمال األماجستري يف إدارة 
(MBA  من جامعة ) كوينز- 

 كندا
عضو جملس 

 اإلدارة
 –* عضو جملس إدارة ، فينتشر كابتل بنك   

 البحرين 
  

* رئيس جلنة 
 املخاطر

   *  مدير مشروع ، صندوق اإلستثمارات العامة  

* عضو اللجنة 
 التنفيذية

مدير االستثمار ،  الشركة السعودية للتنمية  *  
 واالستثمار التقين )تقنية(

  

عضو جلنة  *
 ستثماراإل

* رئيس فريق اإلئتمان ، صندوق التنمية   
 الصناعية السعودي

  

أ.حممد بن عبد  6
 العزيز حممد النملة

*  عضو جملس إدارة شركة مالذ للتأمني   مستقل
 التعاوين

* عضو جملس إدارة  شركة إسكان للتنمية 
 واإلستثمار )مقفلة(

* بكالوريوس علوم يف اهلندسة 
 -جامعة نيوهيفن  –امليكانيكية 

الوالايت املتحدة  -كونكتيكت 
* عضو جملس إدارة ،شركة اإلمارات لعزل    األمريكية

 األانبيب احملدود ) مقفله ( .
مهندس صيانة ، شركة أرامكو السعودية *  

 العربية



 
 
 

عضو جملس 
 اإلدارة

العزل *  عضو جملس إدارة ، شركة جمموعة 
 اخلليجية )مقفلة (

، شركة أرامكو السعودية  مشاريعمهندس * 
 العربية

* رئيس جلنة 
 اإلستثمار 

*  عضو جملس إدارة ، شركة عبد العزيز بن 
 حممد النملة القابضة .

بشركة  -العضو املنتدب واملدير التنفيذي  *
   جمموعة عبدالعزيز حممد النملة القابضة

* عضو جلنة إدارة 
 املخاطر

* عضو جملس إدارة  شركة الشرق األوسط 
     املتخصصة )عامة(للكابالت 

* عضو اللجنة 
 التنفيذية

* املدير التنفيذي والعضو املنتدب ، لشركة 
حممد النملة القابضة  بن جمموعة عبد العزيز

. 

  
  

أ.فواز بن حممد  7
 فواز الفواز

* عضو جملس إدارة شركة مالذ للتأمني   مستقل
 التعاوين

تقلد عدة مناصب حماسبية ومالية يف شركة  *
سابك للتسويق التابعة للشركة السعودية 

للصناعات األساسية ) سابك ( ، منذ عام 
م ، حىت وصل إىل  انئب الرئيس  1983

 للشؤون املالية ، يف شركة سابك املركز الرئيس  

* بكالوريوس يف املالية واحملاسبة 
 جامعة امللك سعود. –

* رئيس جملس اإلدارة ، شركة اخلطوط   
  ةللشحن احملدودالسعودية 

* انئب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة 
املراجعة ، يف شركة ينبع الوطينة للبرتوكيماوايت 

 " ينساب " 

* حضر كثري من  الدورات  
املتخصصة يف مراكز عاملية 

ت اإلدارة املتقدمة والقيادة مشل
سرتاتيجية املالية للشركات واإل

واخلدمات املشرتكة وإدارة 
اإلئتمان واملخاطر وإدارة اخلزينة 
الدولية ، الرقابة املالية وحوكمة 

 الشركات. 

عضو جملس 
 اإلدارة

* عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة املراجعة 
، يف شركة التصنيع وخدمات الطاقة " طاقة 

 " 

عضو جملس اإلدارة ، يف شركة أملنيوم  *
 البحرين " ألبا " 

* عضو جملس اإلدارة ، يف شركة التصنيع و   
 الصحراء لألوليفينات  

* عضو جلنة التعليم و التدريب يف اهليئة 
 ودية للمحاسبني القانونيني سعال



 
 

  
ة * عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة املراجع

  ةاملدينة القابض، يف شركة رؤى 
*عضو يف اللجنة اإلستشارية ، هليئة السوق 

 املالية  

*  انئب الرئيس التنفيذي للمالية ، شركة  *رئيس جلنة املراجعة
 التنصنيع الوطنية " تصنيع " 

* عضوية يف عدد من الشركات ذات املسؤولية 
التابعة لسابك ، ) مثل شركة ابن  ةاحملدود

البيطار ، شركة برتوكيمياء ، و الشركة املتحدة ، 
مركز سابك للبحث و التطوير يف اهلند ، 

 ل يف هولندا (   اوسابك كابت

أ.طارق بن عثمان  8
 العبد اجلبار

*  عضو جملس إدارة شركة مالذ للتأمني   مستقل
 التعاوين

مساعد رئيس جملس إدارة ، شركة عبد  *
  الرمحن الراشد .

* ماجستري يف اهلندسة 
الوالايت املتحدة  –امليكانيكية 
 األمريكية 

  
ة للصناعات يعضو جملس إدارة ، السعود *

 املتطورة .
للمشاريع ومساعد مساعد الرئيس املكلف  *

   الرئيس للمطارات  ، يف هيئة الطريان املدين

عضو جملس 
 اإلدارة

* شريك تنفيذي ، شركة الرعاية الصحية 
 الشاملة .

نشاءات إلدارة إرئيس تنفيذي ، شركة   *
   املشاريع 

 ، الشؤون الصحية للحرس *  كبري املهندسني * مدير إداري ، يف شركة توب تكنيكال .   
   الوطين .

* عضو اللجنة 
 التنفيذية

* عضو ، يف اجلمعية األمريكية للمهندسني 
 امليكانيكيني .

    

* عضو جلنة 
الرتشيحات 

 واملكافآت
 * عضو ، اجمللس السعودي للمهندسني .

  
  

* عضو ، اجلمعية األمريكية هلندسة الرعاية   
 الصحية

    



 
 
 

عضو ، اجلمعية األمريكية للطاقة *   
 الشمسية

    

أ.حممد بن  9
 سليمان احلجيالن

* عضو جملس إدارة شركة مالذ للتأمني   غري تنفيذي
 التعاوين

* عضو جملس اإلدارة ، الشركة السعودية 
 للمعلومات اإلئتمانية )مسه(

 -* بكالوريوس يف اإلقتصاد 
 الوالايت املتحدة األمريكية 

عضو جملس 
 اإلدارة 

* عضو جملس اإلدارة و رئيس جلنة املخاطر 
ذية يف ين  و رئيس اللجنة التنفواإلئتما

 شركة اليسر للتأجري التمويلي

* عضو جملس اإلدارة ، يف شركة اإلمارات ديب 
 ل السعودية االوطين كابت

  

* عضو اللجنة 
 * عضو جلنة إدارة املخاطر يف بنك البالد التنفيذية

* عضو جلنة املراجعة وجلنة املخاطر يف  شركة 
   ل السعودية ااإلمارات ديب الوطين كابت

أ.عبدالعزيز  10
 سليمان العتيقي

عضو مستقل يف 
جلنة املراجعة  من 

 خارج الشركة 

شركة تصنيع مواد يف * عضو جلنة املراجعة 
 ستشارات * جمال املراجعة القانونية واإل التعبئة والتغليف ) فيبكو (

* شهادة البكالوريوس يف 
جامعة امللك سعود،  -احملاسبة 

الرايض، اململكة العربية 
 السعودية.

 م(2013 - 2009* هيئة سوق املال ) * عضو جلنة مراجعة شركة اسرتا الصناعية  
)اهليئة  SOCPA* زمالة 

 السعودية للمحاسبني القانونيني(
للصناعات لدى الشركة السعودية * عمل     

سنة وأشرف  15ساسية )سابك(ألكثر من األ
يف  -على إدارة عالقات املستثمرين واألسهم 

  2009 - 2004شركة سابك خالل الفرتة 

  

    
  

11 
أ.صاحل عبد 

 الرمحن السماعيل

عضو مستقل يف 
جلنة املراجعة  من 

 خارج الشركة 

* عضو جلنة املراجعة يف البنك العريب 
 الوطين

يف * عضو جملس إدارة ورئيس جلنة املراجعة ، 
 .شركة سند للتأمني و إعادة التأمني

 –ماجستري إدارة األعمال 
 الوالايت املتحدة األمريكية



 
 

* عضو جلنة املراجعة يف شركة تبادل ) غري     
 مدرجة ( 

بكالوريوس يف اإلدارة وختصص 
 فرعي احملاسبة

السعودي الفرنسي  * عضو جلنة املراجعة يف     
 كابيتال

  

* عضو جلنة إعداد معايري املراجعة الداخلية     
،SOCPA. 

  

   * رئيس جلنة املراجعة يف الشركة الدوائية    
   * عضو جلنة املراجعة يف شركة سالك    
   * عضو جلنة املراجعة يف شركة امسنت اجلنوبية    
لشركة اإلحساء للتنمية  * عضو جلنة املراجعة ،    

.   

* رئيس جلنة املراجعة ، للشركة السعودية     
   للخطوط احلديدية

  
ستثمارية ضو ، جلنة النظر يف املخالفات اإل* ع  

   ستثمار .للهيئة العامة لل

   * عضو جملس إدارة ، هيئة احملاسبة اخلليجية    
   * العضو املنتدب ، لشركة تسويق األطعمة     
* رئيس جملس إدارة ، شركة التقنية العالية     

   ألنظمة احلاسب اآليل

* عضو جملس إدارة ، اجلمعية السعودية     
   للمحاسبة



 
 
 

  
  

* مدير عام الشؤون املالية واإلدارية ) وزير 
مفوض (  ، ابألمانة العامة جمللس التعاون 

 لدول اخلليج العريب 
  

  
*عضو جملس األمانة العامة جمللس التعاون،    

 رئيس جملس اندي جملس التعاون.
  

  

  

من حماسب و  بتداءً إ* شغل عدة مناصب 
صبح أر الشوؤن املالية واملوظفني حىت مدي

ضافة إىل  إاملواد  نيشارك يف تدريس عدد م
، التدريبية املتخصصة اإلشراف على البحوث
 .يف معهد اإلدارة العامة

  

 :اإلدارة التنفيذية .13

 تتكون اإلدارة التنفيذية للشركة من جمموعة مميزة من ذوي املؤهالت واخلربات يف جمال التأمني وهم:

 اخلربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف احلالية االسم  

 الرئيس التنفيذي أ.فواز عبد الرمحن احلجي 1

أتمني السيارات يف  – الرئيس التنفيذي* انئب 
 شركة مالذ

ماجستري يف إدارة 
األعمال من جامعة 

 سانت غالون

خربة عشرون عاماً يف جمال 
أتمني السيارات يف   – الرئيس التنفيذي* انئب  التأمني

 شركة التعاونية

 أ.رامي عمر احلوشان 2
ول للرئيس النائب األ
للتسويق و  –التنفيذي 
 املبيعات

 احلساابت الرئيسية –* مدير 
ماجستري يف إدارة 
األعمال من جامعة األمري 

 سلطان

خربة أكثر من ستة عشر 
–عاماً يف جمال التأمني 

احلساابت الرئيسية 
 والتسويق.



 
 

 أ.طارق صاحل الغامدي  3
ول للرئيس النائب األ
لتأمني  –التنفيذي 

 املمتلكات و أتمني احلوادث 
 عالقات الوسطاء –* مدير تنفيذي 

معهد  –دبلوم أتمني 
 دارةاإل

خربة مخس وعشرون عاماً 
 يف جمال التأمني

 املدير املايل التنفيذي أ.عمار فواز الصرييف 4

يف  -*مستشار أعمال / مدقق حساابت رئيسي 
 شركة ارنست آند يونغ 

بكالوريوس  احملاسبة من 
 جامعة أم القرى

خربة يف جمال التأمني 
 يف شركة كوين آند انجل -* انئب املدير املايل واإلدارة املالية 

يف الشركة اخلليجية العامة للتأمني  -* املدير املايل 
 التعاوين

 أ.أمحد بسام احلريري 5
التأمني  –مدير تنفيذي 

 الصحي واحلياة للمجموعات
 * رئيس قسم البحث و التطوير

ماجستري يف إدارة 
األعمال التنفيذية من 

 لندن

خربة أكثر من ستة 
عشرعاماً يف جمال التأمني 

 الصحي

 النظمحتليل  –* رئيس جمموعة  تقنية املعلومات –مدير عام  أ.خالد مصطفى عارف  6
بكالوريوس يف احملاسبة من 

 جامعة اإلسكندرية
خربة سبعة وعشرون عاماً 

 يف جمال تقنية املعلومات
 

والسابقة أو من احلالية أمساء الشركات داخل اململكة أو خارجها اليت يكون عضو جملس إدارة الشركة عضوا  يف جمالس إدارهتا  .14
 ها:يمدير 

 :  أبمساء أعضاء جملس اإلدارة الذين يرتبطون إبدارة شركات أخرىومن ذلك نرفق بياانً ابجلدول التايل 

  
 السابقة  احلالية  اسم العضو 



 
 
 

  

أمساء الشركات اليت 
يكون عضو جملس 

اإلدارة عضواً يف جمالس 
إدارهتا احلالية أو من 

 مديريها

داخل / خارج 
اململكة العربية 

 السعودية 

الكيان القانوين 
 العالقة للشركة 

مساء الشركات اليت أ
عضو جملس  يشرتك
جمالس يف  عضواً اإلدارة 

إدارهتا السابقة أو من 
 مديريها

داخل / خارج 
اململكة العربية 

 السعودية 

الكيان القانوين 
 العالقة للشركة 

1 
أ.مبارك بن عبد هللا 

 اخلفرة

رئيس جملس  مسامهة مدرجة داخل اململكة شركة التصنيع الوطنية  
 اإلدارة

الشركة الشرقية للبرت 
مسامهة غري  داخل اململكة وكيماوايت ) شرق( 

 مدرجة
رئيس جملس 

 اإلدارة

مسامهة غري  داخل اململكة جمموعة شركات اخلفرة 
 مدرجة 

رئيس جملس 
 اإلدارة 

شركة الصناعات 
الزجاجية الوطنية ) 

 زجاج(
رئيس جملس  مسامهة مدرجة داخل اململكة

 اإلدارة

رئيس جملس  مسامهة مدرجة داخل اململكة البنك األول
 اإلدارة

الشركة العربية لصناعة 
ذات مسؤولية  داخل اململكة احملاور ابلدمام 

 ةحمدود
انئب رئيس 
 جملس اإلدارة

شركة التصنيع و 
 مسامهة مقفلة  داخل اململكة الصحراء لألولفينات

رئيس جملس 
 اإلدارة

الدار السعودية 
 داخل اململكة للخدمات اإلستشارية 

مسامهة غري 
 مدرجة

عضو جملس 
 اإلدارة 

الشركة السعودية للبويل 
ذات مسؤولية  داخل اململكة  أوليفينات 

 حمدودة 
رئيس جملس 

 اإلدارة 
منظمة اخلليج 

مسامهة غري  داخل اململكة ستشارات الصناعية لل
 مدرجة 

عضو جملس 
 اإلدارة 

يد اخلفرة و ليك شركة اير
 داخل اململكة  للغازات الصناعية 

مسامهة غري 
 مدرجة 

رئيس جملس 
 اإلدارة 

الشركة العربية 
 داخل اململكة ستثمارات الصناعية لل

مسامهة غري 
 مدرجة 

عضو جملس 
 اإلدارة 

شركة الصناعات 
مسامهة غري  داخل اململكة التطويرية 

 مدرجة 
رئيس جملس 

         اإلدارة 

شركة اخلليج 
للكيماوايت والزيوت 

 الصناعية 
مسامهة غري  داخل اململكة

 مدرجة 
عضو جملس 

         اإلدارة 



 
 

2 
أ.حممد بن علي 
 محيدان العماري

 مسامهة مقفلة  داخل اململكة ستثمارشركة وطن لل
عضو جملس 

 مسامهة مقفلة داخل اململكة شركة أمساك تبوك اإلدارة 

رئيس جملس 
اإلدارة 

والعضو 
 املنتدب

شركة وجيف خلدمات و 
 ساطة التأمني 

مسامهة مقفلة  داخل اململكه 
 مهن حرة –

رئيس جملس 
 اإلدارة 

شركة املنتجات الغذائية 
 ) وفرة (  

 مسامهة مدرجة داخل اململكة 

رئيس جملس 
اإلدارة و 

العضو 
 املنتدب 

انئب رئيس  مسامهة مدرجة داخل اململكة شركة أمسنت تبوك        
 جملس اإلدارة

عضو جملس  مسامهة مدرجة داخل اململكة الشركة العاملية للتأمني          
 اإلدارة

شركة جازان للتنمية         
عضو جملس  مسامهة مدرجة داخل اململكة الزراعية 

 اإلدارة

شركة أوركس السعودية         
عضو جملس  مسامهة مقفلة داخل اململكة للتأجري التمويلي 

 اإلدارة 

ستثمار شركة الباحة لل        
عضو جملس  مسامهة مدرجة داخل اململكة و التنمية 

 اإلدارة 

الشركة السعودية         
 للصادرات الصناعية 

داخل 
عضو جملس  مسامهة مدرجة اململكلة

 اإلدارة 

3 

أ.عبد احملسن بن 
حممد عبد الرمحن 

 الصاحل

شركة فالكم للخدمات 
 غري مسامهة  داخل اململكة املالية

مؤسس و عضو 
 جملس إدارة

شركة تصنيع مواد 
التعبئة والتغليف 

 )فيبكو(
 غري مسامهة داخل اململكة

رئيس جملس 
 إدارة

رئيس جملس  مسامهة مدرجة  داخل اململكةالشركة السعودية  رئيس جملس إدارة  غري مسامهة  داخل اململكة شركة مصادر القابضة



 
 
 

 إدارة للصادرات الصناعية

عضو جملس  مسامهةغري  داخل اململكة بنك ابركليز السعودية        
 اإلدارة

شركة املخازن و         
عضو جملس  غري مسامهة داخل اململكة اخلدمات املساندة

 اإلدارة 

البنك السعودي         
 مستشار  مسامهة مدرجة  داخل اململكة األمريكي

بنك سييت  بنك         
 السعودية

 غري مسامهة داخل اململكة

انئب الرئيس 
ورئيس قسم 

اخلدمات 
 املصرفية 

4 
أ.عبيد بن عبد هللا 

 عبيد الرشيد

 مسامهة مدرجة داخل اململكة البنك العريب الوطين
انئب الرئيس 

التنفيذي وعضو 
 يف عدة جلان 

اخلطوط السعودية  
عضو جملس  غري مسامهة  داخل اململكة هلندسة وصناعة الطريان

 اإلدارة 

الشركة السعودية 
 الكيميائية

عضو جملس  مسامهة مدرجة داخل اململكة
 اإلدارة 

        

شركة العريب لتأجري 
 املعدات )أهل(

مسامهة غري  داخل اململكة
 مدرجة

عضو جملس 
 اإلدارة 

        

الشركة السعودية لتمويل 
 داخل اململكة املساكن

مسامهة غري 
 مدرجة

عضو جملس 
         اإلدارة 

جمموعة الدكتور سليمان 
 غري مسامهة  داخل اململكة احلبيب الطبية

عضو جملس 
         اإلدارة 

شركة صناعة مواد         أ.حممد بن صاحل  5
عضو جملس  مسامهة مقفلة داخل اململكةالتعبئة والتغليف 

 إدارة



 
 

 )فيبكو( علي العذل

عضو جملس  مسامهة مقفلة داخل اململكة شركة دلتا        
 إدارة

 –ل بنك افينشر كابت        
 خارج اململكة البحرين

مسامهة خارج 
سوق األسهم 

 السعودي

جملس عضو 
 إدارة

        
الشركة السعودية   

ستثمار للتنمية واإل
 التقين )تقنية(

 مسامهة مقفلة داخل اململكة
مدير 

 اإلستثمار 

6 
أ.حممد بن عبد 
 العزيز حممد النملة

شركة اإلمارات لعزل 
شركة إسكان للتنمية  عضو جملس إدارة  مسامهة مقفلة خارج اململكة ةاألانبيب احملدود

 –غري مسامهة  داخل اململكة واإلستثمار 
  ةمقفل

عضو جملس 
 إدارة 

شركة جمموعة العزل 
         عضو جملس إدارة مسامهة مقفلة داخل اململكة اخلليجية

شركة الشرق األوسط 
         عضو جملس إدارة مسامهة مدرجة داخل اململكة للكابالت املتخصصة

شركة جمموعة عبد العزيز 
مسامهة غري  داخل اململكة حممد النملة القابضة

         عضو جملس إدارة مدرجة

7 
أ.فواز بن حممد فواز 

 الفواز

شركة اخلطوط للشحن 
مسؤولية ذات  داخل اململكة احملدودة

 رئيس جملس إدارة حمدودة
شركة ينبع الوطنية 

للبرتوكيماوايت 
 )ينساب(

 مسامهة مدرجة داخل اململكة

انئب رئيس 
جملس اإلدارة 

رئيس جلنة -
 املراجعة 

شركة التصنيع وخدمات 
 ةلمسامهة مقف داخل اململكة الطاقة "طاقة"

 غري مدرجة 

عضو جملس إدارة 
و رئيس جلنة  –

 املراجعة 

شركة أملنيوم البحرين 
 خارج اململكة  شركة مسامهة( –)البا 

مسامهة مدرجة 
يف غري السوق 

 السعودية

عضو جملس 
 إدارة



 
 
 

شركة التصنيع والصحراء 
 ةمسامهة مقفل داخل اململكة لألوليفينات

 عضو جملس إدارة غري مدرجة

عدد من الشركات ذات 
املسؤولية احملدودة التابعة 
لسابك. مثل شركة إبن 

البيطار وشركة 
برتوكيمياء والشركة 

 املتحدة

ذات مسؤولية  كةداخل اململ
  ةحمدود

عضو جملس 
 إدارة

شركة رؤى املدينة 
 ةمسامهة مقفل داخل اململكة القابضة

 غري مدرجة

عضو جملس إدارة 
ورئيس جلنة  –

 املراجعة 

مركز سابك للبحث 
ذات مسؤولية  خارج اململكة والتطوير يف اهلند

 ةحمدود
عضو جملس 

 إدارة

شركة التصنيع الوطنية 
انئب الرئيس  مسامهة مدرجة داخل اململكة "تصنيع"

ذات مسؤولية  خارج اململكة ل يف هولندااسابك كابت التنفيذي للمالية
 ةحمدود

عضو جملس 
 إدارة

 مسامهة مدرجة داخل اململكة شركة سابك         
انئب الرئيس 

للشؤون 
 للمالية

8 
أ.طارق بن عثمان 

 العبد اجلبار

الشركة السعودية 
 للصناعات املتطورة

عضو جملس  غري مسامهة داخل اململكة
 اإلدارة

الشؤون الصحية للحرس 
 الوطين 

كبري  غري مسامهة  داخل اململكة
 ني املهندس

 ةشركة الرعاية الصحي
 الشاملة

 غري مسامهة داخل اململكة إدارة هيئة الطريان املدين  شريك تنفيذي غري مسامهة داخل اململكة

مساعد 
الرئيس 
املكلف 

للمشاريع 
مساعد 
الرئيس 

 للمطارات 
         مدير إداري  غري مسامهة  داخل اململكة  شركة توب تكنيكال 



 
 

اجلمعية األمريكية 
         عضو ةغري مسامه خارج اململكة ني امليكانيكيني للمهندس

اجمللس السعودي 
         عضو غري مسامهة داخل اململكة نيللمهندس

اجلمعية األمريكية 
 هلندسة الرعاية الصحية 

         عضو غري مسامهة  خارج اململكة 

اجلمعية األمريكية للطاقة 
 الشمسية 

         عضو غري مسامهة  خارج اململكة

9 
أ.حممد بن سليمان 

 احلجيالن

شركة اليسر للتأجري 
 غري مسامهة  داخل اململكة  التمويلي 

عضو جملس 
اإلدارة و رئيس 

جلنة املخاطر 
واإلئتمان  و 

 اللجنة التنفيذية 

الشركة السعودية 
اإلئتمانية ) للمعلومات 

 مسه (
ذات مسؤولية  داخل اململكة 

 حمدودة
عضو جملس 

 اإلدارة 

عضو جلنة إدارة  مسامهة مدرجة  داخل اململكة  بنك البالد
 املخاطر 

شركة اإلمارات ديب 
 غري مسامهة  داخل اململكة  ل السعوديةاالوطين كابت

عضو جملس 
اإلدارة وعضو 
جلنة املراجعة 

 وجلنة املخاطر 
 

ملحوظاهتم حيال مبقرتحات املسامهني و  -وخباصة غري التنفيذيني– من قبل جملس اإلدارة إلحاطة األعضاء ةاإلجراءات املتخذ .15
 دائها:آالشركة و 



 
 
 

  تعمل الشركة على توفري مجيع املعلومات اليت متكن املسامهني من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، ودون متييز بينهم، على أن تكون هذه
الطرق فعالية يف التواصل  ، كما تستخدم الشركة أكثريقة منتظمة ويف املواعيد احملددةبطر  ويتم حتديث هذه املعلوماتاملعلومات وافية ودقيقة، 

 املسامهني. مع

 عرض مصلحة الشركة للضرر.ستفسارات مسامهيها كافة دون متييز ابلقدر الذي ال يُ إتزم الشركة ابإلجابة على أسئلة و تل 

  ًسرتاتيجية للشركة ومصاحلها.على الفهم املشرتك لألهداف اإل يضمن جملس اإلدارة حتقيق تواصل بني الشركة واملسامهني ويكون مبنيا 

 طالع بقية أعضاء جملس اإلدارة على آراء املسامهني ومناقشتها معهم.إس اإلدارة والرئيس التنفيذي على يعمل رئيس جمل 

 أي مقرتحات أو طلبات خارج نطاق املناقشات أثناء اجلمعيات العمومية للمسامهني واليت عقدت خالل العام  من املسامهني مل يستلم اجمللس
 م.2018

 اإلمييل " من خالل  إدارة شؤون املسامهني عن طريقستقبال مقرتحات ومالحظات املسامهني م إيتInvestor.relation@malath.com.sa". 
 
 
 
 
 
 

 إجتماعات جملس اإلدارة: .16

 : مدون يف سجل احلضور ابجلدول أدانهجتماعات حسب ماهو إ سبعة 2018عقد جملس اإلدارة خالل عام 

  
 الدورة احلالية

  االسم   
 السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

20-02-18 26-04-18 27-05-18 06-06-18 17-09-18 07-11-18 19-12-18 

 عبد هللا اخلفرةبن مبارك  1


 علي العماريبن حممد  2


 الصاحل بن حممد عبد احملسن 3


mailto:Investor.relation@malath.com.sa


 
 

 عبدهللا الرشيد بن عبيد 4


 صاحل العذلبن حممد  5


 عبدالعزيز النملةبن حممد  6


 حممد الفوازبن فواز  7


 العبد اجلبار بن عثمان ارقط 8


 سليمان احلجيالنبن حممد  9


 

 

 جلان جملس اإلدارة:تشكيل 

 :جلنة املراجعة .17

اإلدارة أو طالع على سجالهتا وواثئقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء جملس الشركة، وهلا يف سبيل ذلك حق اإل ختتص جلنة املراجعة ابملراقبة على أعمال
إذا أعاق جملس اإلدارة عملها أوتعرضت الشركة ألضرار أو خسائر  لعقد إجتماعتطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركة  اإلدارة التنفيذية، وجيوز هلا أن

 جسيمة.
 ليت حيددها جملس اإلدارةاإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية ابلشركة لضمان فعاليتها يف تنفيذ أنشطتها والواجبات ا. 
  ها جمللس اإلدارةـرفع التوصيات بشأن ومراجعة إجراءات التدقيق الداخلي وإعداد تقارير مكتوبة حول هذه املراجعة.  
 . مراجعة خطة املراجعة املقدمة من املراجعني الداخليني واخلارجيني وإبداء أي مرئيات حوهلا 



 
 
 

 راقب النظامي ورفع التوصيات بشأهنا.دراسة تقارير الرقابة النظامية أو امل 
  دارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأهنا جمللس االدارة.إمراجعة تقارير 
 ة ورفع لوبمراجعة مالحظات مؤسسة النقد واجلهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة فيما يتعلق أبي خمالفات تنظيمية أو اإلجراءات التصحيحية املط

 التوصيات بشأهنا جمللس اإلدارة.
 .مراجعة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأهنا 
  رهانشمع املراجعني اخلارجيني واإلدارة العليا ابلشركة قبل  غري املراجعةوالربع سنوية املراجعة مناقشة البياانت املالية السنوية. 
  الرقابة النظامية.و تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال املراجعني اخلارجيني وإدارة املراجعة الداخلية 
  دارة الشركة لضمان القيام أبنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقية.إقبل جملس  معتمدة منالئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك املهين  وجودالتأكد من 
 رفع التقارير اهلامة جمللس اإلدارة بشكل دوري.تقوم باملراجعة مع جملس اإلدارة و  جتتمع جلنة 

 

 لتنفيذ املهام املناطة واملذكورة أعاله هبا حسب ما هو مدون يف سجل احلضور أدانه: م 8201 عامجتماعات خالل الإ 7وقد عقدت جلنة املراجعة 

  
 ( اجتماعات 7عدد اإلجتماعات )

 طبيعة العضوية  االسم  
 السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

23-01-18 19-02-18 13-03-18 23-04-18 23-07-18 25-10-18 11-12-18 

 حممد الفوازبن فواز  1
عضو جملس  –رئيس اللجنة 

 اإلدارة


2 
سليمان  بن عبد العزيز

 العتيقي
 عضو مستقل



 
 

3 
عبد الرمحن  بن صاحل

 السماعيل 
 عضو مستقل

 

 

 

 اللجنة التنفيذية: .18

 : يمسؤولياهتا ما يلتشمل مهمات اللجنة التنفيذية و 

 ختاذ ما يلزم بشأهناإيلية وامليزانيات وخطط األعمال و التوصية جمللس اإلدارة حول اخلطط اإلسرتاتيجية والتشغ. 

 املخولة هلا من اجمللس واليت تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفيذي للشركة، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة ابلنفقات ختاذ القرارات حول املسائل إ
 الرأمسالية واملشرتايت يف احلدود املمنوحة للجنة من قبل اجمللس.

  ومربراً  اليت يكون فيها إختاذ قرار أو إجراء سريع مطلوابً  تللحاالممارسة الصالحيات واإلمتيازات الكاملة جمللس اإلدارة عند عدم إنعقاده بني اإلجتماعات ،
الذي يستلزم موافقة مسامهي لطات مبوجب األنظمة املعمول هبا و بداًل عن اجمللس يف أي مسألة حيظر فيها ختويل الس ختاذ قرارما مل تكن للجنة السلطة إل

 حتديداً.الشركة أو كانت أحد جلان اجمللس األخرى مكلفة به 

 لس اإلدارة إلقرارها .جمل اتمراجعة تفاصيل إسرتاتيجية عمل الشركة وتقدمي التوصي 

  خطط العمل وامليزانية بشكل منتظممراجعة تفاصيل خطط عمل الشركة وامليزانية ومراقبة تقدم العمل احملرز يف. 

 . اإلشراف على أنشطة الرئيس التنفيذي للشركة 

 حتياجات أو مهمات حمددة .إذي على أساس احلاجة ملعاجلة تنفيدعم ومساندة الرئيس ال 

  لس اإلدارة للموافقة عليهاجمل خرى وتقدمي التوصيات بشأهناتفاقيات اإلسرتاتيجية األحالفات واإلندماج واإلستحواذ واإلحاالت الت ةاجعمر.  

 أو ختول إليها من وقت آلخر من قبل اجمللس.ختاذ أي إجراء آخر أو تويل أية صالحيات ومسؤوليات أخرى قد تكلف هبا اللجنة إ 

 



 
 
 

 كون اللجنة التنفيذية :وتت

 م لتنفيذ املهام املناطة واملذكورة سابقاً هبا حسب ماهو مدون يف سجل احلضور أدانه:2018( إجتماعات خالل العام 8وقد عقدت اللجنة التنفيذية )

  
 ( اجتماعات 8عدد اإلجتماعات )

 االسم  
طبيعة 

 العضوية 

 الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

13-02-18 12-04-18 21-05-18 13-09-18 17-10-18 25-11-18 10-12-18 13-12-18 

 حممد العماري 1
رئيس 
 اللجنة



 عضو طارق العبد اجلبار 2

 عضو حممد النملة 3

 عضو حممد احلجيالن 4

 عضو حممد العذل 5

 

 جلنة إدارة املخاطر: .19

 وتشمل مهمات جلنة املخاطر واإلكتتاب ومسؤولياهتا ما يلى:
 .حتديد املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة واحملافظة على مستوى مقبول من املخاطرة للشركة 
  الشركة على قبول املخاطر ورفع التوصية جمللس اإلدارة خبصوص ذلكحتديد معايري ونطاق قدرة . 



 
 

 واخلارجية الداخلية التطورات عتباراإل يفين آخذ سنوية، أسس على وحتديثها ومراجعتها تطبيقها على واإلشراف ابلشركة، املخاطر إلدارة شاملة إسرتاتيجية حتديد 
 .لعامليةا التطبيقات أفضل متضمنة للشركة

 دارة املخاطر.توافر املوارد والنظم الكافية إل ضمان 
 دارة.عتماده من قبل جملس اإلإاملخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل  دارةمراجعة اهليكل التنظيمي إل 
  دارة خماطر الشركة.إقد تؤثر يف واليت مراجعة ما تثريه جلنة املراجعة من مسائل 
 لى أساس دوري. مراجعة هيكل وإسرتاتيجية إسناد إعادة التأمني ع 
  .مراجعة سياسات ولوائح اإلكتتاب 
  .تقييم ومراجعة آداء اإلكتتاب ابلشركة 
 .اإلشراف على نظام إدارة املخاطر ابلشركة وتقييم فعاليته 
  للشركة.على املتغريات الداخلية واخلارجية  اً سرتاتيجية شاملة إلدارة املخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وحتديثها بناءإوضع 
 .مراجعة سياسات إدارة املخاطر 
 ختبارات التحمل على سبيل املثال(.إا هلا بشكل دوري )من خالل إجراء إعادة تقييم قدرة الشركة على حتمل املخاطر وتعرضه 
  لس اإلدارة حول التعرّض للمخاطر واخلطوات املقرتحة إلدارة هذه املخاطر.جملرفع تقارير مفصّلة 

 

 دارة املخاطر من :إوتتكون جلنة 

  
 ( اجتماعات 2عدد اإلجتماعات ) 

 الثاين  األول طبيعة العضوية  االسم  



 
 
 

02-05-18 04-06-18 

 رئيس اللجنة حممد صاحل العذل 1

 عضو  حممد علي العماري 2

 عضو  حممد عبدالعزيز النملة 3

 

 

 

 

 جلنة الرتشيحات واملكافآت: .20

 :يحات واملكافآت ومسؤولياهتا ما يلالرتشيوتشمل مهمات جلنة 

  مراعاة عدم ترشيح شخص  التوصية جمللس اإلدارة ابلرتشيح لعضوية جملس اإلدارة وجلانه وفقًا للمتطلبات النظامية والسياسات واملعايري املعتمدة. وعلى اللجنة
 .اجمللسسبق إدانته جبرمية خملة ابلشرف واألمانة لعضوية 

  ألعمال جملس اإلدارة وجلانه.ات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة وجلانه ، مبا يف ذلك الوقت الذي جيب على العضو ختصيصه إعداد وصف للقدر 

 وضع اإلجراءات اخلاصة يف حال شغور مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني. 

 مصلحة الشركة على مع حتياجات الالزمة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة بشكل سنوي على األقل وتقدمي التوصيات ابحللول مبا يتفق مراجعة اإل
 أفضل وجه. 



 
 

  .وضع سياسات وإجراءات التعاقب جمللس اإلدارة وجلانه 

 ورية واقرتاح اخلطوات الالزمة ملعاجلتها وكذلك وضع وصف وظيفي لألعضاء مراجعة هيكل وتركيبة اجمللس وجلانه وحتديد جوانب الضعف فيها بصفة د
 التنفيذيني واألعضاء غري التنفيذيني واألعضاء املستقلني وكبار التنفيذيني

  كون فيها العضو يشغل ستقاللية أعضاء اجمللس وجلانه بشكل سنوي على األقل والتأكد من عدم وجود تضارب يف املصاحل يف احلاالت اليت يإتقييم ومراقبة
 عضوية جملس إدارة شركة أخرى. 

 دائهم يف حتقيق األهداف آوأعضاء اإلدارة العليا على أساس ويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه والرئيس التنفيذي وضع سياسات واضحة لتع
 .) كما أقرت اجلمعية العامة ( االسرتاتيجية للشركة وأرابح األعمال املعدلة

  .التأكيد على إجراء مراجعة سنوية خلطط التعويضات اخلاصة أبعضاء اإلدارة العليا بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية 

 سب ف اإلدارة العليا حتقدمي التوصيات النهائية للمجلس حول املسائل املتعلقة بتعيني وإعفاء أعضاء اإلدارة العليا و/ أو ترقية املوظفني احلاليني إىل وظائ
 مة ومناسبة األشخاص.ئالقواعد مؤسسة النقد املتعلقة مب

  .تقدمي التوصيات النهائية للمجلس فيما خيص إعفاء أعضاء اإلدارة العليا 

 داء اجمللس بكامله واألداء الفردي ألعضائه( وجلانه بشكل دوري على األقل على أساسآداء أعضاء اجمللس ) آنة املكافآت والرتشيحات بتقييم تقوم جل 
 سنوي. 

 .اإلشراف على الربانمج التعريفي والتدريب الدوري ألعضاء جملس اإلدارة 

 وتتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت من:

  
 ( اجتماعات 5عدد اإلجتماعات )

 اخلامس الرابع الثالث الثاين األول طبيعة العضوية  االسم  



 
 
 

12-02-18 04-03-18 04-06-18 12-09-18 13-12-18 

 رئيس اللجنة احملسن الصاحلعبد  1

 عضو حممد العماري 2

 عضو طارق العبد اجلبار 3

 عضو عبيد الرشيد 4
 

 

 

 

 

 

 

 جلنة اإلستثمار: .21

 :يستثمار ومسؤولياهتا ما يلتشمل مهمات جلنة اإل

 ةالضوابط النظامي وفقاً إلسرتاتيجية العمل الشاملة ابلشركة و ستثمارية ابلشركة قد مت إعدادهاالتأكيد على أن السياسة اإل. 

 .تعقد اللجنة أربع اجتماعات على األقل سنواي 

 .تصدر القرارات وتوصيات اللجنة أبغلبية أصوات األعضاء احلاضرين 

 عدة لذلك.حتفاظ مبحاضر اإلجتماعات وفق سجالت مُ يتم اإل 

  أو من أحد موظفي الشركة.حد األعضاء أيتم تعيني سكرتري للجنة من 

 ستثمارية .ى موافقة اجمللس للسياسة اإلاحلصول عل 

 ستثمار بصورة ربع سنوية مع األخذ يف اإلعتبار املتغريات يف متطلبات األعمال وظروف السوق.مراجعة وصياغة إسرتاتيجية اإل 

 ستثمارية.ستثمار والصناديق اإلتقييم آداء مدراء اإلو  تعيني 



 
 

  اإلدارة بتعيني وإعفاء مستشار االستثمار .التوصية جمللس 

  ستثمار عند االقتضاء .اإلدارة  لتنفيذ قرارات جلنة اإل فريق مع أو منختويل جلنة فرعية يتم اختيارها 

 طريق تفويضات منفصلة أو  خارجيني عنأن تتم إدارهتا حملياً أو بواسطة مدراء و ،  ة من شرائح احملافظ االستثماريةسرتاتيجية لكل شرحيإصدار قرارات تنفيذ اإل
 ستثمارية .إصناديق 

 .تعيني مدراء اإلستثمار وتقييم خدماهتم وإهناء مهامهم وحتديد أتعاهبم 

  ستثمار .يق اإلدارة ومستشار )مستشاري( اإلمراجعة القرارات اليت يتخذها فر 

  ستثمار ، املخصصات وعن أي تطورات رئيسية ذات صلة .املخاطر ، العوائد على اإلمن حيث ستثمارات الشركة إداء آل تقدمي التقارير إىل اجمللس حو 

 

 وتتكون جلنة االستثمار من:

 ( اجتماعات 6عدد اإلجتماعات )  

 طبيعة العضوية  االسم  
 السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

20-02-18 17-04-18 14-05-18 06-06-18 13-09-18 05-11-18 

 رئيس اللجنة حممد النملة 1

 عضو عبد احملسن الصاحل 2

 عضو حممد العذل 3

 
 



 
 
 

 :أعضاء اللجان مكافآت و  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة .22
 أعضاء جملس اإلدارة واللجان تآسياسة مكاف -

 اخلامسة والعشرون من الئحة احلوكمة اخلاصة ابلشركة، فإن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة تكون كالتايل:طبقاً للمادة التاسعة عشر يف النظام األساسي للشركة واملادة 

 ( 500.000رايل( مائتـان ألـف رايل سـعودي واحلـد األعلـى مبلـغ )  200.000يكون احلد األدىن للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء جملس اإلدارة مبلغ  ) رايل
وايً نظري عضويتهم يف جملس اإلدارة ومشاركتهم يف أعماله، شاملة للمكافآت اإلضافية يف حالة مشـاركة العضـو يف أي جلنـة مـن مخسمائة ألف رايل سعودي سن

 اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة.
 ( مــن ابقـــي صـــايف الــربح 10ويف حــال حققـــت الشــركة أرابح جيـــوز أن يــتم توزيـــع نســبة تعـــادل )%ا اجلمعيــة العامـــة تطبيقـــاً حتياطيـــات الــيت قررهتـــبعـــد خصــم اإل

سـتحقاق هـذه إال الشـركة املـدفوع، علـى أن يكـون %( مـن رأس مـ5ألحكام نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين وبعد توزيـع ربـح علـى املسـامهني ال يقـل عـن )
 املكافأة متناسباً مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو، وكل تقدير خيالف ذلك يكون ابطاًل.

 رايل( مخســمائة ألــف رايل  500,000أو عينيــة مبلــغ ) األحــوال، ال يتجــاوز جممــوع مــا حيصــل عليــه عضــو جملــس اإلدارة مــن مكافــآت ومــزااي ماليــة ويف مجيــع
 سنوايً.

 رايل ( مخسة االف رايل عن كل جلسة، غري شاملة مصاريف السفر واإلقامة. 5000احلد األعلى لبدل حضور جلسات اجمللس وجلانه )  يكون 
 جتماعــات اجمللــس أو اللجــان املنبثقــة مــن إليــة الــيت يتحملوهنــا مــن أجــل حضــور دفع لكــل عضــو مــن أعضــاء اجمللــس مبــا فــيهم رئــيس اجمللــس؛ قيمــة النفقــات الفعيـُـ

 جملس اإلدارة مبا يف ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.

 أعضاء اللجان: -

 أو من خارجها تتم مكافأهتم كالتايل:أعضاء جلنة املراجعة إن كانوا أعضاء مبجلس اإلدارة 

 كعضو ابللجنة.  هرايل سعودي مقابل مهام 100,000مبلغ وقدرة  -



 
 

 جتماع جلنة.إرايل سعودي حلضور كل  3,000مبلغ وقدرة  -

 اللجان. كما أن أعضاء اللجان من حقهم احلصول على تعويض للنفقات اليت يتكبدوهنا يف حضور اإلجتماعات وعلى آداء واجباهتم كأعضاء يف -

 .م2018يوضح اجلدول التايل البدالت واملكافآت اليت حصل عليها أعضاء جملس اإلدارة ومكافآت أعضاء اللجان خالل العام 

 

  



 
 
 

 مكافآت أعضاء جملس اإلدارة

 عضو اجمللس

     ةاملكافآت املتغري   ةاملكافآت الثابت
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 أوال : األعضاء املستقلني

 عبيد الرشيد 1

- 21,000 
 

15,000 - - - 

36,000 - - - - - - - 
- - 

2 
 حممد العذل

- 12,000  

 

18,000 

- - - 

30,000 - - - - - - - 
- - 

 حممد النملة 3
- 18,000 45,000 - - - 

63,000 - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 139,000 - - - 21,000 18,000 100,000 فواز الفواز 4

طارق   5
 العبد اجلبار

- 18,000 39,000 - -  
75,000 

- - - - - - - - - 

 325,000 - - - 138,000 87,000 100,000 اجملموع 
- - - - - - - - - 

 اثنيا : األعضاء غري التنفيذيني

م. مبارك  1
 اخلفرة

- 21,000 - - - - 21,000 - - - -  - - 
- - 

 

 

                
  



 
 

 

 

 

 

 
حممد  2

 العماري

- 18,000 42,000 - - - 60,000 - - - -  - - 
- - 

عبد  3
احملسن 
 الصاحل

- 18,000 27,000 - - - 45,000 - - - -  - - 

- - 

حممد  4
 احلجيالن

- 21,000 24,000 - - - 45,000 - - - -  - - 
- - 

 

 - -  - - - - 171,000 - - - 93,000 78,000 - اجملموع
- - 

 اثلثا : األعضاء املستقلني يف جلنة املراجعة من خارج الشركة

عبدالعزيز  1
 العتيقي

100,000 - 18,000 - - - 118,000 - - - - - - - 
- - 

صاحل  2
 اعيلالسم

100,000 - 21,000 - - - 121,000 - - - - - - - 
- - 

 

 - - - - - - - 239,000 - - - 39,000 - 200,000 اجملموع
- - 



 
 
 

 مكافآت أعضاء اللجان

 العضو
املكافآت الثابتة            

) عدا بدل حضور 
 اجللسات (

 اجملموع بدل حضور جلسات

 أعضاء اللجنة التنفيذية
 24,000 24,000 - حممد بن علي العماري 1
 24,000 24,000 - عثمان العبد اجلباربن طارق  2
 24,000 24,000 - عبد العزيز النملةحممد بن  3
 24,000 24,000 - حممد بن سليمان احلجيالن 4
 - - - حممد بن صاحل العذل 5

 96,000 96,000 - اجملموع
 أعضاء جلنة املراجعة

 121,000 21,000 100,000 فواز بن حممد الفواز 1
 118,000 18,000 100,000 سليمان العتيقي بن عبد العزيز 2
عبد الرمحن السماعيل بن صاحل 3  100,000 21,000 121,000 

 360,000 60,000 300,000 اجملموع
 أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات

 12,000 12,000 - عبد احملسن بن حممد الصاحل 1
 15,000 15,000 - حممد بن علي العماري 2
 15,000 15,000 - عثمان العبد اجلبار بن طارق 3



 
 

 15,000 15,000 - عبد هللا الرشيد بن عبيد 4
 57,000 57,000 - اجملموع

 أعضاء جلنة املخاطر
 6,000 6,000 - حممد بن صاحل العذل 1
 3,000 3,000 - حممد بن علي العماري 2
 6,000 6,000 - حممد بن عبد العزيز النملة 3

 15,000 15,000 - اجملموع 
 أعضاء جلنة اإلستثمار

 15,000 15,000 - العزيز النملة حممد بن عبد 1
 15,000 15,000 - عبد احملسن بن حممد الصاحل 2
 12,000 12,000 - حممد بن صاحل العذل 3

 42,000 42,000 - اجملموع
 

جتماع اجلمعية يف إعتمادها يتم إجتماعات اجمللس ، و ور العضو إلرايل وتعتمد على نسبة حض 200,000تبلغ مكافآت أعضاء اجمللس الدورية ) السنوية ( *
 . العمومية

رايل   200,000ة أعضاء اجمللس بقيمة ، و مكافأ 100,000ة أعضاء جلنة املراجعة مببلغ يف جلنة املراجعة فتشمله مكافأ إذا كان عضو جملس اإلدارة عضواً * 
 جتماعات اجمللس ( أقصى ) معتمدة على نسبة حضوره إل كحد

 م.2018مايو  23 بتاريخواليت عقدت بعد موافقة اجلمعية العامة  كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة  م2017عن عام  ( 1,800,000)مبلغ  إعتمادمت  *
 
 



 
 
 

 مكافآت وأجوراإلدارة التنفيذية : .23

 .حيدد اجمللس أجر الرئيس التنفيذي ومكافآته يف قرار تعيينه وتدون هذه املكافآت واألجور يف العقد املربم معه . أ
على الدرجة الوظيفية املمنوحة لعضو اإلدارة التنفيذية،  اً ءات الداخلية للشركة، وحتدد بناءعلى السياسات واإلجرا اً بناء كافأة وأجور اإلدارة التنفيذيةتكون م . ب

 .املراجعةقرتاح جلنة إعلى  اً ما عدا مدير إدارة التدقيق الداخلي ومدير اإللتزام واليت حتدد مكافآهتم وأجورهم من اجمللس بناء
 .داءات العملية واملهارات ومستوى اآلت العلمية واخلرب الة مع املهام واملسئوليات واملؤهيراعى يف املكافآت واألجور اخلاصة ابإلدارة التنفيذية أن تكون متناسب  . ت
لحصول على مكافآت غري مستحقة أن توقف جيب على الشركة فور علمها أبي معلومات مضللة قدمها عضو اإلدارة التنفيذية إلستغالل الوضع الوظيفي ل . ث

هبا لدى اجلهات مكافأة ذلك الشخص فور علمها بذلك، وللشركة مطالبة ذلك العضو عن كل املكافآت الغري مستحقة اليت صرفت له، وهلا أن تطالب 
 الشركة.  املختصة أو داخل

ذية دوراًي لضمان كفايتها بشكل معقول إلستقطاب وإبقاء أشخاص ذوي كفاءة على جلنة الرتشيحات واملكافآت أن تراجع مكافآت وأجور اإلدارة التنفي  . ج
 .واحلرص على حثهم لتنمية الشركة على املدى الطويل ،وخربة

دائه جتاه آب اط املكافأة السنويةئه كإرتبداون املكافأة أو جزء منها مرتبط آبداء كأن تكمكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية جيب مراعاة معايري ترتبط ابآل يف . ح
 .مسئولياته وأهدافه

 مكافآت كبار التنفيذيني 
من   مخسة مكافآت

مبا  كبار التنفيذيني
فيهم الرئيس التنفيذي 

  ةاملكافآت املتغري  املكافآت الثابتة
 اجملموع الكلي 

املكافآت السنوية  اجملموع  مزااي عينية  بدالت  رواتب 
 والدورية  

خطط حتفيزية قصرية 
 األجل 



 
 

والرئيس التنفيذي 
  للشؤون املالية 

      
4,252,080  

                       
1,686,228  

أتمني صحي للموظف ومُعاليه 
وأتمني للموظف يف حالة 
الوفاة واحلوادث الشخصية 

 حسب نظام الشركة.

  
5,938,308  

                      
678,680  

- 
  
6,616,988  

 

 

 نظام الرقابة الداخلية يف الشركةنتائج املراجعة السنوية إلجراءات الرقابة الداخلية، ورأي جلنة املراجعة يف مدى كفاية  .24

 يلي: ومسؤولياهتا فيماتتمثل أهداف اللجنة الرئيسية 

 الربعية والسنوية.  تنفيذ نظام الرقابة الداخلي للشركة عن طريق األعمال اليت يقوم هبا املراجعني الداخليني واخلارجيني للشركة ومراجعة القوائم املالية 

 العمومية للشركة والتأكد من استقالليتهم.  متابعة أداء املراجعني اخلارجيني املعينني من قبل اجلمعية 

  .اإلشراف على أداء إدارة املراجعة الداخلية للشركة والتأكد من استقالليتها 

  .اإلشراف على أداء إدارة االلتزام للشركة والتأكد من استقالليتها 

  ،و وفق متطلبات اجلهات الرقابية.التأكد من التزام الشركة بتطبيق األنظمة واللوائح الصادره من اجلهات التشريعية 

  .التوصية ابختيار مراجعي احلساابت اخلارجيني ملراجعه حساابت الشركة وقوائمها املالية الربعية والسنوية وحتديد أتعاهبم 

 .تقدمي التوصيات بتطوير سياسات العمل واإلجراءات الرقابية 



 
 
 

 قامت جلنة املراجعة خالل ، اخلارجينياإللتزام، واملراجعني  إضافة إىل دورها كحلقة وصل بني كل من جملس اإلدارة، مدير إدارة املراجعة الداخلية، مدير إدارة

 إجتماعات مشلت أهم األعمال الواقعة ضمن نطاق عملها واليت كانت على النحو التايل:  7م بعقد  2018السنة املالية 

 جعيني اخلارجيني.مناقشة القوائم املالية الربع سنوية للشركة والتوصية جمللس اإلدارة ابعتمادها بعد مراجعتها ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية واملرا 
 عتمادها بعد مراجعتها ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية واملراجعيني اخلارجيني ورفعها للجمعية العمومية مناقشة القوائم املالية السنوية والتوصية جمللس اإلدارة اب

 إلقرارها. 
 هلم وتقييم مستوى  اإلشراف على عمل املراجعيني اخلارجيني للشركة والتأكد من استمرارية استقالليتهم والتأكد من عدم وجود أيه معوقات تؤثر على سري أعما

 وفعالية أدائهم.  كفاءة
 ت الواردة من جملس مراجعة و متابعة اخلطة املقدمة من اإلدارة التنفيذية للشركة إىل جملس الضمان الصحي التعاوين واملتضمنة اخلطوات التصحيحية للمالحظا

 افضل املمارسات يف قطاع التأمني ابململكة. الضمان الصحي التعاوين والتأكد من مشوليتها لتفعيل اإلجراءات الرقابية الالزمة و التأكيد على تطبيق
 " دراسة املالحظات اليت وردت من قبل مكتب ديلويت آند توش بكر أبو اخلري وشركاهDeloitte على إدارة تقنية املعلومات ومتابعة إجناز اإلجراءات "

 التصحيحية وفقاً للجدول الزمين املتفق عليه مع إدارة الشركة.
 ئية اهلامة املرفوعة من الشركة أو املرفوعة ضدها، وأسباهبا للوقوف على حالتها ألراهنه والتوصية مبا يتوجب اختاذه حياهلا.متابعة الدعاوي القضا 
 .التوصية جمللس االدارة إبعتماد السياسات واإلجراءات احملدثة إلدارة املراجعة الداخلية 
 م املعتمدة، و املبنية على درجة املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة، والتأكد من تنفيذها  2018ايل التأكد من تنفيذ خطة املراجعة الداخلية السنوية للعام امل

 ضمن اجلدول الزمين احملدد ومراجعتها دورايً للتحقق من إجنازها. 
  ها وتعديلها وفقاً لذلك.مناقشة نتائج عمل إدارة املراجعة الداخلية بشكل دوري وحتليل املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة ودراسة أثر 
  م، حيث أوصت اللجنة بتعيني مكتب  2018التوصية بتعيني املراجعيني اخلارجيني للشركة وحتديد أتعاهبم من بني املرشحني ملراجعة حساابت الشركة لعام

 .BDOاحملاسبون الدوليون ومكتب الدكتور حممد العمري 



 
 

 م و املبنية على درجة املخاطر ابلشركة بعد مناقشتها ومتابعة تنفيذها وفق اجلدول  2019الداخلية للعام املايل  اعتماد خطة املراجعة املقدمة من إدارة املراجعة
 الزمين احملدد. 

 األخرى.    التشريعية متابعة إدارة االلتزام بشكل دوري للتأكد من التزام الشركة ابللوائح والتنظيمات الصادره من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي واجلهات 
 ارة الشركة. دراسة املالحظات اليت وردت من املراجع الداخلي واملراجعيني اخلارجيني للشركة ومتابعة إجنازها وفق اجلدول الزمين املتفق عليه مع إد 
 ( التوصية بتعيني اخلبري اإلكتواريActuscope.لتنفيذ اخلدمات اإلكتوارية املتفق عليها و حتديد أتعاهبم ) 
 إدارة الشركة  اع ابخلبري االكتواري املعتمد للشركة ودراسة املالحظات الواردة يف تقاريره ورفع املالحظات اجلوهرية جمللس اإلدارة، ومتابعة التزاماالجتم

 ابلتوصيات الواردة يف التقارير االكتوارية. 
  ثيق السياسات واإلجراءات.التوصية بتطوير النظام احملاس ي مبا يتالءم مع املتطلبات، وأمتتة العمليات والتأكيد على اإلدارات ذات العالقة مبتابعة التنفيذ وتو 

م واالطالع على التقارير 2018خلية و إدارة االلتزام من إعمال وفق اخلطة املعتمدة من جلنة املراجعة لعام بناء على ما ذكر أعاله وما قامت به إدارة املراجعة الدا
إجراءات الرقابة الداخلية واملالحظات املقدمة هلا من املراجع الداخلي واخلارجي ودراستها مع اإلدارة التنفيذية، مل  يتبني للجنة املراجعة وجود ضعف جوهري يف 

تمر لسياسات الشركة ل هبا يف الشركة، مع استمرار توصية اللجنة إلدارة الشركة ابملتابعة املستمرة لتحسني كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية والتحديث املساملعمو 
 وإجراءاهتا مبا يتالءم مع طبيعة نشاط وأعمال الشركة ومبا يستويف متطلبات اجلهات اإلشرافية ذات العالقة بنشاط الشركة.

  

جلنة املراجعة يف مدى كفاية نظام توصية جلنة املراجعة بشأن مدى احلاجة إىل تعيني مراجع داخلي يف الشركة، إضافة إىل رأي  .25
 الرقابة الداخلية يف الشركة :

 (.24الفقره رقم ) فقد مت ذكر تفاصيلها يف أما فيما خيص رأي جلنة املراجعة يف مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة  ،يوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية



 
 
 

تعيني مراجع  جملس اإلدارة أو اليت رفض جملس اإلدارة األخذ هبا بشأن قراراتتعارضت مع توصيات جلنة املراجعة اليت  .26
 :دائه أو تعيني املراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ هباحساابت الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم آ

ي تعارض مع توصيات جلنة ة واليت اعتمدهتا اجلمعية العامة واليوجد أساابت الشركوافق جملس اإلدارة على توصيات جلنة املراجعة فيما يتعلق بتعيني مراجعي ح
 .ملا مت ذكره يف تلك الفقرةاملراجعة 

 تفاصيل املسامهات اإلجتماعية للشركة، إن وجدت : .27

م  حيث أن مجعية 2018سبتمرب  23ابليوم الوطين بتاريخ  احتفاالً  " تشكي تشيز"عوة مجعية إنسان يف اإلجتماعية بد سؤولياهتاقامت شركة مالذ ومن منطلق م
 برعاية األيتام. وهي املسؤولة ابإلهتمامهـ 28/08/1420منذ اتريخ إنسان أتسست 

اليت قامت ابلتقييم وعالقتها  مد عليها جملس اإلدارة يف تقييم آدائه وآداء جلانه وأعضائه، واجلهة اخلارجيةعتالوسائل اليت إ .28
 وجدت : ابلشركة، إن 

 .وعرب جلنة الرتشيحات واملكافآتيقوم جملس اإلدارة بتقييم آداء اجمللس/ جلان اجمللس واألعضاء املعنيني بشكل مستمر من خالل اإلجتماعات الدورية 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 بيان اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني املنعقدة خالل السنة املالية األخرية : .29

 االسم  

 سجل احلضور

 اجلمعية العامة العادية )اإلجتماع الثاين(

23-05-2018 

 مل حيضر مبارك بن عبد هللا اخلفرة م.  1

 حضر حممد بن علي العماري أ.   2

 حضر عبد احملسن بن حممد الصاحل د. 3

 مل حيضر عبيد بن عبد هللا عبيد الرشيد  4

 مل حيضر حممد بن صاحل علي العذل 5

 حضر العزيز حممد النملةحممد بن عبد  6

 حضر فواز بن حممد فواز الفواز 7

 مل حيضر طارق بن عثمان العبد اجلبار 8

 حضر حممد بن سليمان احلجيالن   9

 

 

 



 
 
 

 املخاطر اليت قد تواجه الشركة: .30
 املنافسة: .أ 

املدرجة يف السوق و رخصة السوق السعودي نتيجة عدد شركات التأمني املأسوة بشركات التأمني يف اململكة قد يتأثر نشاط شركة مالذ للتأمني ابلبيئة التنافسية يف 
حناء اململكة ابإلضافة إىل السماح للشركات األجنبية بفتح فروع هلا داخل أشركة أتمني موزعة على مجيع  33م 2018مجايل عدد شركات التأمني يف إحيث بلغ 

وعليه تسعى الشركة للتوسع يف قنوات البيع على سبيل املثال  ،ى نشاط الشركة وفرصها املستقبليةة قد تؤثر علاململكة العربية السعودية مما يؤدي لبيئة تنافسية قوي
 ةالشركة إلبتكار طرق إبداعيوتسعى  ،ة من هذه اخلدمات بكل يسر وسهولةستفادح جلميع املواطنني واملقيمني ابإلال احلصر: املبيعات االلكرتونية اليت تسم

 طالبات وتقدمي خدمات للعمالء بشكل أفضل ومتزامن مع التطورات التقنية ومتطلبات العمالء.للمبيعات وامل

 قتصادية احلالية :رضية يف الظروف اإلستثمار م  إالقدرة على حتقيق عوائد  .ب 
ستثمار من وقت آلخر نتيجة الظروف واملخاطر اليت عوائد اإلخنفاض إرتفاع و إوقد تتأثر رحبية الشركة من  ،ذ جزئًيا على أدائها االستثماريتعتمد النتائج املالية ملال

ستثمارية فضل األدوات اإلأعلى تنويع إستثماراهتا و انتقاء وعليه حترص الشركة  ،قتصادية احمللية والعامليةتقلبات السوق والظروف اإلو تؤثر على تلك اإلستثمارات 
 لذلك.ستثمارية واملخاطر احملتملة مبا يتناسب مع خططها اإل

 املخاطر النظامية والقانونية: .ج 
 ،أمني التعاوين والئحته التنفيذيةختضع عمليات التأمني اليت تقوم هبا الشركة للشراف واملراقبة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي من خالل نظام مراقبة الت

ن  الصحي، وبوجه عام فإن التنظيم واإلشراف على التأمني حتديًدا موجهاوكذلك الالئحة التنفيذية جمللس الضمان الصحي التعاوين فيما خيص منتج التأمني
 لتتناسب مع املتطلبات النظامية املتطورة. ةكل مستمر بتطوير أنظمتها الداخليبشو  تعمل شركة مالذفإن وعليه  ،ملصلحة املؤمن هلم واملستثمرين

 

 

 

 

 



 
 

 ستمرارية العمل:إخماطر التقنية و  .د 
خرتاق أو إظمة املعلومات قد تتعرض لعمليات أن إال أنوابلرغم من أن الشركة تتخذ إجراءات أمنية مناسبة،  ،أنظمة تقنية معلومات خاصة هبا تعتمد الشركة على

سلباً  الرأمسالية مما يؤثرزيد من التكاليف والنفقات يلفرتات طويلة قد فالتعرض لتلك األعطال أو إستمراها  ،فريوسات كمبيوتر أو أخطاء بشرية أو كوارث طبيعية
يف محاية وأمن  ةآمن ةلق بيئخبيس التنفيذي لتقوم هذه اإلدارة حيث قامت الشركة إبنشاء إدارة أمن املعلومات ترتبط مباشرة مع الرئ ،على نتائج الشركة املالية

 ستمرارية العمل.إهذه احلوادث وضمان ضرر " شاملة وفعالة للحد والتقليل من خطة طوارئ  وبذلك أسست الشركة " الشركة، معلومات

 مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب .ه 
ات وتطبيقات خاصة رهاب عن طريق عمليات التأمني املختلفة، وهو مايستدعي وضع سياسىل غسل األموال ومتويل اإلإرك الشركة أن قطاع التأمني معرض تد

 لكرتوين داخلي ملتابعة املتطلبات النظاميةإعليه قامت الشركة إبنشاء نظام  ،يف اللوائح ذات العالقةيها جراءات العناية الواجبة املنصوص علإبقبول العميل و 
 

 مقارنة نتائج األعمال:  .31

 الرايالت" "آبالف

 م 2018 م  2017 م 2016 م 2015 م 2014 البيان

 اإليرادات: 
 

 729,076 726,978 2,167,856 1,863,478 1,412,841 إمجايل أقساط التأمني املكتتبة
 (69,718) (56,067) (667,164) (339,695) (147,087) خيصم: أقساط إعادة التأمني الصادرة

 659,358 670,911 1,500,692 1,523,783 1,265,754 صايف أقساط التأمني املكتتبة

 (47,500) 163,684 (76,850) 197,491 (232,271) التغري يف أقساط التأمني غري املكتسبة



 
 
 

 611,858 834,595 1,423,842 1,721,274 1,033,483 صايف أقساط التامني املكتسبة
 15,736 98,008 415,332 56,482 31,816 عمولة إعادة التأمني

 21,662 14,761 40,768 23,340 39,673 ستثمار و إيرادات أخرىإدخل 
 649,256 947,364 1,879,942 1,801,096 1,104,972 جمموع اإليرادات

 التكاليف واملصاريف :
 

 606,774 975,630 1,955,189 1,444,794 811,098 إمجايل املطالبات املدفوعة
 (82,624) (71,857) (353,885) (62,084) (59,383) خيصم: حصة معيدي التأمني

 524,150 903,773 1,601,304 1,382,710 751,715 صايف املطالبات املدفوعة
 (119,165) (157,014) 21,970 102,760 175,340 التغري يف املطالبات حتت التسوية

 404,985 746,759 1,623,274 1,485,470 927,055 صايف املطالبات املتكبدة
 77,336 98,018 217,666 171,927 55,958 كتتاب واثئق التأمنيإتكاليف 

 20,508 19,745 38,750 27,211 22,574 أقساط أتمني فائض اخلسارة
 - (18,471) 18,471 - - حتياطي عدم مطابقة األصولإ
 11,532 (3,000) 7,400 1,000 (5,317) ها لخمصص / ) عكس ( الديون املشكوك يف حتصي 

 71,879 67,896 78,560 72,006 72,689 رواتب تشغيلية وإدارية
 46,030 47,445 45,995 45,365 38,225 مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 632,270 958,392 2,030,116 1,802,979 1,111,184 جمموع التكاليف واملصاريف
 16,986 (11,028) (150,174) (1,883) (6,212) صايف فائض / )عجز(  السنة قبل الزكاة  



 
 

صايف الفائض / العجز احملول إىل قائمة عمليات 
 15,630 (11,028) (150,174) (1,883) (6,212) املسامهني

 1,356 - - - - صايف نتيجة الفرتة
 
 

 قائمة التغريات يف حقوق املسامهني:  .32

 "آبالف الرايالت السعودية"

 رأس املال البيان

  

  

 حتياطي نظاميإ

  

  

 العجز املرتاكم
التغري يف القيمة العادلة 

 ستثمارات املتاحة للبيعلإل

مكاسب أو 
عادة إخسائر  

قياس خطط 
 احملددة افعنامل

 اجملمـــوع

 300,000 - - - - 300,000 متويل رأس املال

 (68,207) - (9,000) (59,207) - - جمموع اخلسارة الشاملة للفرتة

 300,000 م2008ديسمرب  31الرصيد يف 
 

(59,207) (9,000) - 231,793 

 20,419 - 13,191 7,228 - - جمموع الربح الشامل للسنة

 300,000 م2009ديسمرب  31الرصيد يف 
 

(51,979) 4,191 - 252,212 

 10,399 - (7,675) 18,074 - - جمموع الربح الشامل للسنة

 300,000 م2010ديسمرب  31الرصيد يف 
 

(33,905) (3,484) - 262,611 

 17,923 - 3,831 14,092 - - جمموع الربح الشامل للسنة



 
 
 

 300,000 م2011ديسمرب  31الرصيد يف 
 

(19,813) 347 - 280,534 

 42,001 - 11,534 30,467 - - جمموع الربح الشامل للسنة

 - - - (2,131) 2,131 - حتياطيحمول لإل

 322,535 - 11,881 8,523 2,131 300,000 م2012ديسمرب  31الرصيد يف 

 (31,555) - 10,279 (41,834) - - جمموع الربح الشامل للسنة

 290,980 - 22,160 (33,311) 2,131 300,000 م2013ديسمرب  31الرصيد يف 

 (14,761) - (1,049) (13,712) - - جمموع الربح الشامل للسنة

 276,219 - 21,111 (47,023) 2,131 300,000 م2014ديسمرب  31الرصيد يف 

 (17,785) - (7,902) (9,883) - - جمموع الربح الشامل للسنة

 258,434 - 13,209 (56,906) 2,131 300,000 2015ديسمرب  31الرصيد يف 

 (169,075) - (12,901) (156,174) - - جمموع الربح الشامل للسنة

 89,359 - 308 (213,080) 2,131 300,000 2016ديسمرب  31الرصيد يف 

 (19,436) (1,754) (654) (17,028) - - جمموع الربح الشامل للسنة

 - - - 180,000 - (180,000) *ختفيض رأس املال 

أسهم حقوق  -زايدة رأس املال 
 * األلولوية 

380,000 - - - - 380,000 

 قائمة ضافتها يفإبنود مت تعديلها و 
عادة تصنيف إالدخل الشامل اآلخر بعد 

القوائم حسب متطلبات ساما ومتطلبات 
- - - 346 197 543 



 
 

 *املعايري الدولية للتقرير املايل

 450,466 (1,557) - (50,108) 2,131 500,000 2017ديسمرب  31الرصيد يف 

 (375) (2,774) (231) 2,630 - - جمموع الربح الشامل للسنة

 450,091 (4,331) (231) (47,478) 2,131 500,000 2018ديسمرب  31الرصيد يف 

 

مليون  120مليون سهم وكذلك مت زايدة رأس املال من  18مليون رايل وذلك إبلغاء عدد 120مليون رايل إىل  300م مت ختفيض رأس املال من 2017خالل العام *
 مليون سهم. 32حقوق أولوية أسهم مليون رايل عن طريق طرح  500رايل إىل 

ضافة و تعديل بعض املبالغ لتتماشى مع اآلخر ) جزء من حقوق امللكية ( وإقائمة الدخل الشامل  عادة هيكلة و تصنيف بعض بنودإ 2017كما مت يف العام *
يف القوائم املالية  ةضافة التغريات يف خطط املنافع احملدودي وهيئة السوق املالية ، كما مت إو متطلبات مؤسسة النقد العريب السعود لية للتقرير املايلبات املعايري الدو لطمت

 . م   2017ضافتها يف قائمة املركز املايل للسنة املقارنة ، و عليه تطلب األمر إعادة هيكلتها و إ 2018يسمرب د 31للسنة املنتهية يف 

 

 

 

 



 
 
 

 : ارنة األصول واخلصوممق .33

 :"آبالف الرايالت"

 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 البيان

  التأمني:موجودات عمليات 
 66,352 477,898 807,533 538,794 457,254 النقدية وشبه النقدية

 365,349 55,000 75,000 235,766 50,621 ستثمارات قصرية األجلإ
 3,322 4,600 5,346 36,869 35,303 ستثمارات متاحة للبيعإ

 172,366 114,853 158,624 263,678 457,636 ذمم مدينة ، صايف
 148,011 187,430 503,920 533,953 629,282 أخرىموجودات 

 755,400 839,781 1,550,423 1,609,060 1,630,096 جمموع موجودات عمليات التأمني
  موجودات املسامهني:
 47,791 220,852 151,498 80,324 79,518 النقدية وشبه النقدية

 313,000 163,000 - - 15,000 ستثمارات قصرية األجلإ
 32,299 35,851 72,834 174,907 192,006 ستثمارات متاحة للبيعإ

 97,239 79,667 49,695 31,078 30,467 موجودات أخرى
 490,329 499,370 274,027 286,309 316,991 جمموع موجودات املسامهني

 1,245,729 1,339,151 1,824,450 1,895,369 1,947,087 جمموع املوجودات
  التأمني:مطلوابت عمليات 



 
 

 5,266 10,287 42,122 180,203 37,690 ذمم معيدي التأمني
 571,343 669,400 1,159,817 1,242,743 1,405,184 حتياطيات فنيةإ

 178,791 160,094 348,484 186,114 187,222 مطلوابت أخرى
 755,400 839,781 1,550,423 1,609,060 1,630,096 جمموع مطلوابت عمليات التأمني
  مطلوابت وحقوق املسامهني:

 35,907 47,347 184,668 27,875 40,772 مطلوابت املسامهني
 454,422 452,023 89,359 258,434 276,219 حقوق املسامهني

 490,329 499,370 274,027 286,309 316,991 جمموع مطلوابت وحقوق املسامهني
 1,245,729 1,339,151 1,824,450 1,895,369 1,947,087 جمموع املطلوابت وحقوق املسامهني

 

 

 : يرادات الشركة وشركاهتا التابعةالتحليل اجلغرايف إل .34

 

 املنطقة
 التحليل اجلغرايف إلمجايل إيرادات الشركة وشركاهتا  التابعة

 النسبة  إمجايل اإليرادات

 %33 243,352,971 الوسطى 

 %6 42,401,178 الشرقية 

 %2 15,708,575 الغربية 

 %46 334,196,551 احلساابت الرئيسية 



 
 
 

 %13 93,416,859 املبيعات اإللكرتونية

 %100 729,076,134 اجملموع 
 

 

 

 سعودي" ل"أبلف راي :الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات الشركة املعلنة .35

 نسبة التغري -أو  التغريات + م 2017 م 2018 البيان 
 %0.29 + 726,978 729,076 إمجايل أقساط التأمني املكتتبة

 %24.35 + (56,067) (69,718) مني املسندةأأقساط إعادة الت
 %3.86 + (19,745) (20,508) مصاريف فائض اخلسارة

 %1.89- - 651,166 638,850 صايف أقساط التأمني املكتتبة
 %27.43- - 814,850 591,350 أقساط التأمني املكتسبة

 %83.94- - 98,008 15,736 منيأعموالت إعادة الت
 %25.64- - 7,847 5,835 إيرادات أخرى

 %45.77- - (746,759) (404,985) صايف املطالبات املتكبدة
 %21.10- - (98,018) (77,336) ةكتتاب املؤجلتكاليف اإل 

 %17.41- - (2,584) (2,134) ستهالكإ
 %37.89 + (93,870) (129,441) مصروفات تشغيلية أخرى



 
 

 (17,942) 1,159 الربح )اخلسارة( التشغيلي
  

 %128.91 + 6,914 15,827 ستثمارإأرابح 

 (11,028) 16,986 ديسمرب 31الربح )اخلسارة( للسنة املالية املنتهية يف 
  

 

 : معايري احملاسبة املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني يفإيضاح اإلختالف  .36

يتم إعدادها وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف كما ورد يف تقرير املراجع اخلارجي أبن الشركة قامت إبعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية اخلاصة ابلتقارير املالية، ومل 
 وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مايل نتيجة إلعدادها وفقاً للمعايري الدولية عن معايري احملاسبة السعودية. ،عربية السعوديةيها يف اململكة العل

 

 وزيع أرابح األسهم:سياسة الشركة يف ت .37

وتكون أحقية األرابح ملالكي األسهم  ، ستحقاق واتريخ التوزيعالقرار اتريخ اإلذا الشأن، ويبني يستحق املساهم حصته يف األرابح وفقاً لقرار اجلمعية العامة الصادر هب
وتُبلغ الشركة هيئة السوق املالية دون أتخري أبي قرارات لتوزيع األرابح أو التوصية بذلك وتدفع  ، ستحقاقسامهني يف هناية اليوم احملدد للاملسجلني يف سجالت امل

، وفقاً للتعليمات اليت تصدرها اجلهة املختصة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة  اليت حيددها جملس اإلدارةسامهني يف املكان واملواعيد األرابح املقرر توزيعها على امل
 ملؤسسة النقد العريب السعودي.

الشركة على حتقيق عوائد ومكاسب جمزية للمستثمرين يف أسهم تعتمد سياسة توزيع األرابح يف ،  وابإلستناد إىل املادة اخلامسة من الئحة احلوكمة اخلاصة ابلشركة
 حبيث ميتد أثر تلك العوائد واملكاسب ليشمل احملاور التالية:،  الشركة

 :سياسة توزيع األرابح 



 
 
 

  املايل للشركة ومتطلبات رأس املال  عتبار العوامل املختلفة القائمة وقت التوزيع مبا يف ذلك الوضعإلأرابح نقدية جمزية على املسامهني بعد األخذ يف اتوزيع
 ابإلضافة إىل الوضع االقتصادي العام ئتمان املتاحة للشركةألرابح القابلة للتوزيع وحدود اإلالعامل وا

  راكز والقوائم املالية املرتبطة ابألرابح املبقاة ومكوانت حقوق املسامهني يف املو منح أسهم جمانية للمسامهني يف حالة توفر الظروف واملتطلبات اخلاصة بذلك
 للشركة.

 سوق املالية يف هناية تداول يوم اإليداع لدى شركة ال تكون أحقية األرابح سواء األرابح النقدية أو أسهم املنحة ملالكي األسهم املسجلني بسجالت مركز
 نعقاد اجلمعية العامة.إ
 يت حيددها جملس اإلدارةتدفع الشركة األرابح املقرر توزيعها على املسامهني يف املواعيد ال. 

 

 اإلعالن عن توزيع األرابح: 
  ختاذه عن طريق اجلمعية العامة إيتم  اإلجراءات اخلاصة بسدادهاو القرار اخلاص ابإلعالن والسداد للتوزيعات متضمنا القرار اخلاص مبقدار التوزيعات

 للمسامهني بناء على توصيات جملس اإلدارة.
  والسداد للتوزيعات سوف يكون موضوع مستقل يف جدول أعمال اجلمعية العامة للمسامهنيالقرار اخلاص ابإلعالن. 
 عتماد التوزيع إجتماعه عندما يتم إاختاذه بواسطة جملس اإلدارة يف  القرار اخلاص بتحديد مقدار التوزيعات واإلجراءات اخلاصة بسدادها، سوف يتم

  .لتوصية به للجمعية العامة للمسامهنياملبدئي لصايف أرابح الشركة عن العام، ويتم ا
 .يتم اختاذ القرار اخلاص ابإلعالن عن التوزيعات لألسهم وفقا للنظام األساسي للشركة 

 
 
 



 
 

 :وصف املعامالت مع األطراف ذات العالقة .38

التنفيذيني واملسامهني لتتماشى مع اللوائح واألنظمة الصادرة من  واملدراءاإلدارة على سياسة تنظيم تعارض املصاحل ألعضاء جملس أقر جملس اإلدارة تعديالت 
ومل متنح  ء جملس اإلدارة وكبار التنفيذينيهيئة السوق املالية. وقد متت بعض التعامالت والعقود اليت كانت الشركة طرفًا فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض أعضا

 ، وهي كالتايل: الشركة أي ميزة خاصة هلذه التعامالت

 نوع العالقة ابلشركة الطرف ذو العالقة )الشركة ( 
طبيعة العقد / 

 العمل
 شروط العمل / العقد مدهتا

إمجايل التعامالت 
 )أقساط التأمني (

حبسب مؤسسة النقد العريب السعودي، التوجد  سنة ط ي ومركبات  أتمني شخصي لعضو جملس اإلدارة  حممد العماري 
 22,000 مزااي تفضيلية

 سنة  مركباتط ي و  أتمني شخصي لعضو جملس اإلدارة عبداحملسن الصاحل 
حبسب مؤسسة النقد العريب السعودي، التوجد 

 18,519 مزااي تفضيلية

 سنة مركبات  أتمني شخصي لعضو جملس اإلدارة عبيد الرشيد
حبسب مؤسسة النقد العريب السعودي، التوجد 

 6,828 مزااي تفضيلية

 للتمويل والتأجريشركة اليسر 
يشارك يف عضوية جملس إدارهتا سعادة 
األستاذ / حممد بن سليمان احلجيالن 

 )عضو جملس اإلدارة (
 سنة مركبات 

حبسب مؤسسة النقد العريب السعودي، التوجد 
 209,716,844 مزااي تفضيلية

شركة انسكو السعودية 
 *لوساطة التأمني 

يشارك يف ملكيتها سعادة املهندس / 
 سنة عادة أتمنيإ مبارك اخلفرة ) رئيس جملس اإلدارة (

حبسب مؤسسة النقد العريب السعودي، التوجد 
 188,087 مزااي تفضيليه

 



 
 
 

 :مني مدفوعة خالل العام لشركة انسكو السعودية لوساطة التأمني عادة أتإأقساط * 
 

 واملخصصات الفنية. متثل املبالغ املسددة فعلياً وال تشمل املطالبات حتت التسوية 

 وحة لكافة العمالء بدون قام أعضاء جملس اإلدارة ممن حصلوا على واثئق أتمني من الشركة بسداد األقساط املستحقة عليهم كاملة وبنفس مميزات الواثئق املمن
 .ةتفضيلي ةأي معامل

 يل أو ألي وكانت توجد فيها مصلحة للرئيس التنفيذي أو املدير املا، ال توجد خالل هذه الفرتة للشركة أية عقود كانت الشركة طرفا فيها  وخبالف ذلك
 تفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض.إوال توجد أية ترتيبات أو  ، شخص ذو عالقة أبي منهم

 

 : جملس اإلدارة وأقرابئهم يف أسهم أو أدوات دين الشركةوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء  .39

 م2018وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وأقرابئهم يف أسهم أو أدوات دين الشركة 

سل
سل

ت
 

سم من تعود له املصلحة أو إ
األوراق التعاقدية أو حقوق 

 اإلكتتاب

 هناية العام بداية العام

 نسبة التغيري صايف التغيري

 أدوات الدين سهمعدد األ
عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدين

 ٪99- (131,991)  2,000  133,991 مبارك بن عبد هللا اخلفرة 1

 ٪0 -  14,275  14,275 حممد بن علي محيدان العماري 2

3 
عبد احملسن بن حممد عبد الرمحن 

 الصاحل
400 

 
400 

 
- 0٪ 



 
 

 ٪0 -  1,666  1,666 عبيد بن عبد هللا عبيد الرشيد  4

 ٪0 -  400  400 حممد بن صاحل علي العذل 5

 ٪0 -  1,666  1,666 حممد بن عبد العزيز حممد النملة 6

 ٪0 -  1,686  1,686 فواز بن حممد فواز الفواز 7

8 
طارق بن عثمان عبد هللا العبد 

 اجلبار
400  400  - 0٪ 

 - -  -  - سليمان احلجيالن حممد بن   9

 

 : وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيني وأقرابئهم يف أسهم أو أدوات دين الشركة .40

 م 2018 أسهم أو أدوات دين الشركة وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيني وأقرابئهم يف

سل
سل

ت
 

تعود له املصلحة أو األوراق سم من إ
 التعاقدية أو حقوق اإلكتتاب

 هناية العام بداية العام

 نسبة التغيري صايف التغيري

 سهمعدد األ
أدوات 
 الدين

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدين

 - -   -   - عبد الرمحن احلجي بن فواز  1



 
 
 

 - -   -   - رامي احلوشان 2

 - -   -   - طارق الغامدي  3

 - -   -   - عمار الصرييف  4

 - -   -   - أمحد احلريري 5

 - -   -   - خالد عارف  6

 

 أنشطة األسهم وأدوات الدين: .41

 

، وال توجد أية مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت ألية  ، ال توجد أي أدوات دين صادرة عن الشركة م2018ديسمرب  31خالل الفرتة املنتهية يف 
كما ال توجد أية   ،  أو أفراد أسرهم يف أسهم الشركةكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذينيإوحقوق خيار وحقوق ، وال توجد أية مصلحة  أشخاص

كذلك ال توجد  ، فرتةتلك الكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا الشركة أو منحتها خالل إم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسه
 ، الفرتة تلك كتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الشركة خاللإأية حقوق حتويل أو 

أي من املسامهني عن  منتفاق تنازل إة ترتيبات أو ك ال توجد أيسرتداد ، كذلالشركة ألية أدوات دين قابلة لل سرتداد أو شراء أو إلغاء من جانبإوال يوجد أي 
 أي حقوق يف األرابح.

 
 

 :عدد طلبات الشركة لسجل املسامهني وتواريخ تلك الطلبات وأسباهبا .42

 : ويفصح عنها يف شكل جدول 



 
 

عدد طلبات  اتريخ الطلب أسباب الطلب
الشركة لسجل 

 املسامهني

15/02/2018 إجراءات الشركة  1 

09/05/2018 اجلمعية العامة    2 

21/05/2018 إجراءات الشركة  3 

04/12/2018 إجراءات الشركة   4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ومل تسدد  .43
 :  سباهباأصف موجز هلا وبيان و  حىت هناية الفرتة املالية السنوية مع

 بيان األسباب وصف موجز هلا م  2018 البيان



 
 
 

 املسدد
املستحق حىت هناية الفرتة 

 املالية السنوية ومل يسدد

 6,033,518 الزكاة
مت تكون خمصص تقديري 

مليون رايل  13بقيمة 
  وحىت تقدمي اإلقرار

مليون  6,033بقيمة  املسدد
مدفوعات الزكاة اليت متت يف 

مليون  6,005عبارة عن: 2018
رايل املسدد للهيئة عن الفرتة 

 2017-ديسمرب-31املنتهية يف 
رايل دفعات   28,518يمة وبق ، 

فراج عن الدفعات مسددة لل
النهائية للعقود احلكومية )ختصم 
من الزكاة املستحقة عن العام 

2018 ) 

 قرار الزكاة قبل تقدمي إيتم 
30/04/2019 

 1,595,843 41,804,837 الضريبة

املسدد ، خيص الفرته من يناير 
،   2018حىت نوفمرب  2018

ضريبة = من  كالً   مقابل 
) مدفوعات إعادة  ستقطاعاإل

التأمني واخلدمات اإلستشارية 
والفنية ( بقيمة  

املستحق للهيئة خيص شهر 
،  وميثل  =  م 2018ديسمرب

ضريبة رايل ختص  57,643
عن شهر ديسمرب  +  االستقطاع

ضريبة  رايل ختص 1,538,200
عن شهر ديسمرب   القيمة املضافة 



 
 

ضريبة +  1,773,726.82
بقيمة   القيمة املضافة

40,031,109.73 

فرباير  07يف  مت سدادهمجايل ، واإل
2019   

املؤسسة العامة 
 للتأمينات اإلجتماعية 

6,302,329 528,456 
املستحق للمؤسسة خيص 

شرتاكات شهر ديسمرب للعام إ
2018  

  2019يناير 10بتاريخ  مت سدادها
أن آخر اتريخ مسموح به  ، علماً 

  2019يناير  15للسداد هو 

تكاليف أتشريات 
 وجوازات

142,213  -  
تكاليف إصدار التأشريات 

مت  -للموظفني غري السعوديني 
 السداد

  

رسوم كروت العمل للموظفني غري   -  847,677 رسوم مكتب العمل
   مت السداد -السعوديني

 
 

 

 إقرار جملس اإلدارة: .44
 ويقر جملس اإلدارة ابلتايل:

 .ن سجالت احلساابت أعدت ابلشكل الصحيحأ  -1

 ة.ليعافذ بفونُ  ةسس سليمأُ على  ادهعدمت إة ن نظام الرقابأ  -2



 
 
 

 .قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ي شك يذكر يفأنه ال يوجد أ  -3

 .م غري ذلك(أ)سواء واجبة السداد  اليوجد أي قروض على الشركة -4

 .رابحي حقوق يف األأمسامهي الشركة عن حد أ و اتفاق تنازل مبوجبهأأي ترتيبات اليوجد  -5

 بشأن هبا األخذ رفض اجمللس توصيات للجنة املراجعةأي  وال يوجد ، اإلدارة جملس قرارات وبني املراجعة جلنة توصيات من تعارض بني أي اليوجد أي -6
 .الداخلي املراجع أو تعيني دائهآ وتقييم أتعابه وحتديد وعزله الشركة حساابت تعيني مراجع

 .السنوية املالية القوائم على حتفظات يتضمن احلساابت مراجع تقرير اليوجد أي حتفظ يف -7

من أعضاء جملس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية يكون له عالقة  مفروض على أيحتياطي أو جزاء إي عقوبة أو قيد أاليوجد  -8
 .ابلشركة

 .اليوجد كبار مسامهني يف الشركة -9

 .ت ملصلحة موظفي الشركةأنشياطات أُ حتإستثمارات أو إوجد تال -10

*************** 

 وهللا املوفق


