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 2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 
 

 مقدمة
متضمنًا الخطط  والثالثين الثالثيسر مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير السنوي 

باإلضافة إلى معلومات عن مجلس اإلدارة  النتائج الماليةو  اإلنجازات والقرارات المهمة ووصف األنشطة التشغيلية وأهم
ومعلومات أخرى مكملة تهدف إلى تلبية احتياجات مستخدم هذا  واإلفصاحات حسب اللوائح واألنظمةولجانه المختلفة 

   .التقرير
 
 رائدة التأمين في السعوديةالتعاونية..  -1

شركة مساهمة سعودية تأسست في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم  هيشركة التعاونية للتأمين 
( بموجب السجل التجاري رقم م1986يناير  18هـــ لالمواف  1406جمادى األولى  8. وتم تسجيلها بتاريخ 5الملكي رقم م/

شوال  18لالمواف   2004سمبردي 1. وفي ول شركة تأمين مرخصة في المملكة العربية السعودية، وهي أ1010061695
باعتبارها الجهة الرئيســـية المســـةولة عن تطبي  وندارة نظام التأمين  ،أصـــدرت مةســـســـة النقد العربي الســـعودي ،(ه1425

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في  لعربية السعودية.ترخيصًا للشركة لممارسة أعمال التأمين في المملكة ا ،ولوائحه التنفيذية
تقديم خدمات التأمين الصــــحي وتأمين الســــيارات والتأمين البحري والتأمين ضــــد الحرائ  والتأمين الهندســــي وتأمين الطاقة 

نوعًا  60وغيرها من أنواع التأمين األخرى التي يزيد عددها عن  وتأمين الطيران وتأمين التكافل والتأمين ضــــــــــــــد الحواد 
إن عنوان المركز الرئيســــي للشــــركة هو   مليون ريال ســــعودي. 1,250غ رأســــمال الشــــركة المصــــدر والمدفوع لويب .تأمينياً 

  ، المملكة العربية السعودية.11632الرياض  - 86959طري  الثمامة لالتخصصي( حي الربيع، ص ب 
 

 

 2019عام  قرارات المهمةالو الشركة وصف خطط  -2
  تفعيل برنامج التأمين الشامل على المعتمرين القادمين من خارج المملكة بعد استالم تعميد وزارة الحج والعمرة بتاريخ

وبناء على موافقة مةسسة النقد العربي السعودي، بحيث تتولي التعاونية إدارة هذا البرنامج نيابة عن  27/8/2019
 يكون لهذا العقد تأثير جوهري على أعمالها. وتتوقع الشركة أن شركات التأمين في المملكة العربية السعودية.

 لتصبح التعاونية بموجبها ، هي األكبر في قطاع التأمينتوقيع اتفاقية شراكة رياضية مع نادي الهالل السعودي ،
العالمة التجارية التأميني الحصري " لكافة فرق كرة القدم بالنادي. وكان لذلك أثر ملحوظ على ظهور و "الشريك الرئيسي 

لتحقي   خالل الفترة القادمة الشراكة هأن يرتفع تنشيط هذ التعاونية توقعتوالتجاوب األكبر مع الحمالت التسويقية. و 
 .مردود أكبر لجميع األطراف
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 ية برام اتفاقية مع شركة ڤيتالتي العالمية التابعة لمجموعة ديسكفري، يتم بموجبها تطوير ونطالق برنامج "التعاونإ
 االتفاقية آثار كبيرة على هن يكون لهذأڤيتاليتي" الصحي ألول مرة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وتتوقع الشركة 

 .ياألداء المالدعم  وبالتالي العالمة التجاريةترسيخ جودة الخدمة و ممارسات التأمين الصحي، و 
  التعاونية على شهادة حصولISO 27001  ألمن المعلومات اإللكترونية التي منحتها مجموعةSGS  وتعد من ،

أكبر شركات تقييم األيزو في العالم، وذلك بعد أن أكدت على تواف  أنظمة أمن المعلومات اإللكترونية في الشركة مع 
 هذا المعيار الدولي.

 لمةشر  ،شركة سعودية 30ضمن  ،انضمام التعاونيةMSCI المية، حيث ستساهم هذه الخطوة لألسواق الناشئة الع
ودعم السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، إضافة إلى تنويع الفرص  ،المزيد من االستثمارات األجنبية في استقطاب

 االستثمارية، وزيادة الثقة. 

 تطوير نظام  إدارة عالقات العمالء لCRMسوي  ( على أربع مراحل هي إدارة العالقة مع العمالء المحتملين، والت
نة العمليات وتكاملها مع األنظمة األساسية، باإلضافة إلى خدمة العمالء والتعامل مع كوندارة الحمالت التسويقية، ومي

 الشكاوى.

   وجلب العديد من الخبرات والكفاءات إلنجاز كامل خطط التحول في  الجديدة للقطاع الطبي هيكلةالإكمال تطبي
 .2019عام  خاللحسن نتائج الشركة تأدى ذلك إلى وقد الطبي،  لتأمينا

  لموازنة أداء الشركة وزيادة االستقرار المالي القطاع الماليإعادة هيكلة قسم التخطيط المالي وندارة األداء في. 
 توجيه ومتابعة جميع إدارات الشركة بما يخص صوت و "تجربة العمالء" لزيادة التمركز حول العميل  إدارة تطوير

 .العمالء ارضمستوى أعلى من سرع في الخدمة و أبما يضمن تطور و العمالء واقتراحاتهم، 
  من النظام  30و 24و 19و  3على تعديل المواد  8/9/2019موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ

الشركة، ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واالتفاقيات والعقود ودعوة الجمعيات  األساس للشركة، والمتعلقة بأغراض
العمومية. كما وافقت الجمعية على تحديث الئحة حوكمة الشركة، وتحديث سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة 

 بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة.

 تأمين المخاطر اإللكترونية، وتأمين و ن السفر لدول الخليج، إطالق عدد من البرامج التأمينية الجديدة أبرزها تأمي
 تأمين العمرة.برنامج و مين، االستزراع السمكي، والتأمين على مسةولية المقي  

  م 2020مارس  26فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثال  سنوات حيث تبدأ بتاريخ
 م.2023مارس  25وتنتهي في 

 
 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة -3

 العوامل التالية استنادًا على أعمالها  تسيير ًا فيكبير  تحسناً  تحق أن  التعاونيةتتوقع 

 بعض العقود الكبيرةبالشركة  فوز.  
 توقيع شراكات استراتيجية.  
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 تقديم منتجات وخدمات جديدة.  
 تطوير الوصول إلى العمالء.  
  إلى قطاع التأمين واألنظمة الرقميةجلب أحد  التقنيات. 
  بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وقطاع التأمين برنامج التأمين على الحجاجإطالق وندارة.  

 
 تقييم استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية المالية -4

نظمة وذلك يشمل تطوير األ ،مع العمالء والموردين ةلتحول الرقمي في التعامالت التجاريتتجه استراتيجية التعاونية نحو ا
ن يكون لهذا االستثمار أثر أ. في المقابل تتوقع الشركة القائمة على هذه األنظمة العملياتوالتوسع في الرقمية الحالية 

النتائج  إلى تحسن، األمر الذي سيةدي العمالء والموردين اإيجابي على كفاءة إدارة العمليات، وجودة الخدمة المقدمة، ورض
 .تدريجياً وزيادة إيرادات الشركة المالية 

لى العمالء، وذلك لتلبية إابتكار المزيد من المنتجات والخدمات وتطوير الوصول تركز استراتيجية الشركة أيضًا على 
عمالها أ جيد في  ن يكون لها توسعأاحتياجات مختلف فئات العمالء في المناط  الحضرية والنائية. وبذلك تتوقع الشركة 

 أثر إيجابي على نتائج الشركة.، مما يةدي إلى خارج نطاق مناط  التركز الحالية

وتعزيز المشاركة  ياالستراتيج هز اندماج كافة الموظفين مع التوجإطالق مبادرات لتعزيوفي هذا اإلطار تقوم الشركة ب
 لشركة.العامة ل ربحيةالعلى و  داءأثر ملحوظ على جودة األن يكون لذلك أي  أهداف الشركة. وتتوقع الشركة والتعاون لتحق

إطالق منتجات وخدمات إضافية تلبي احتياجات السوق والعمالء وتساند المجتمع للتقدم بأمان. وتتوقع يشمل ذلك أيضًا 
عمالء وخل  ال مختلف قطاعاتقبال نو  اقها على المدى القصير على رضن تحوز منتجاتها وخدماتها المزمع إطالأالشركة 

 داخل المملكة. للتأمينأسواق جديدة 

  2019للشركة خالل عام  وصف األنشطة التشغيلية -5
 التأمين الطبي والتكافل -أ

" الصحي ألول مرة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يتاليتيڤ، توقيع اتفاقية إلطالق برنامج "التعاونية 2019شهد عام 
. إضافة إلى ذلك، وبعد 2020عام خالل وقد قطعت الشركة مرحلة متقدمة في تنفيذ هذا البرنامج على أن يتم إطالقه 

  على الهيكل التنظيمي لقطاع التأمين الطبي، تم إقرار إنشاء فري 2018مراجعة وتقييم التغييرات التي تمت في عام 
تأمين الحجاج برنامج جديدة تخدم إدارة لى بناء إفة عمل إضافي متخصص في تدقي  المطالبات الطبية، باإلضا

 لكترونيةوزيادة نسبة المطالبات اإلجودة عمليات المطالبات الطبية والمعتمرين. وقد نجحت الشركة في رفع مستوى 
تحقي  نسبة أعلى من المطالبات القطاع الطبي إلى % مقارنة بالعام الساب ، ويسعى فري  العمل في 25بمعدل 

لكترونية في العام القادم. وقامت الشركة أيضًا بإعادة هيكلة وتـأهيل خدمات القيمة المضافة من خالل تطوير خدمات اإل
برنامج وبجانب ذلك تم إطالق العمالء.  امستوى الخدمة ورضعلى رفع  يجابيجديدة للعمالء والتي سيكون لها األثر اإل

لتأهيل الموظفين ورفع كفاءة إدارة االكتتاب، كما حصلت الشركة على الموافقات النظامية لمنتج الحج والعمرة، في حين 
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في  جديدةعلى منتجات  العربي السعودي مةسسة النقد ةاليزال فري  العمل في مرحلة اإلعداد للحصول على موافق
 التأمين التكافلي متناهي الصغر.

 

 ات السياراتتأمين -ب
نفذت من حيث ، ( والتي تعد أقوى وأدق طريقة تسعير في العالمGLMل لالكتتابطورت التعاونية منهجية متقدمة 

 .السعوديفي سوق التأمين و ألول مرة في التعاونية يتم تطبيقها  المركبات لبرامج تأمين جديدةنماذج تسعير خاللها 
من مقاومة االختيار في المحفظة، كما حد الالتسعير و  مفاجآتبتحسين قواعد االكتتاب بما يسمح بتجنب  الشركة قامتو 

وقد أسفرت تلك . جديدة تراعي دراسة رأي العمالء في األسعار آليةطبقت الشركة أدوات تسعير متطورة بعد أن التزمت 
وتحقي  أعلى نسبة من ، خسارة في تأمين المركباتاإلجراءات عن زيادة معدالت تجديد الوثائ ، وانخفاض معدل ال

رضا العمالء في سوق التأمين، وأعلى حصة سوقية في منتجات تأمين المركبات لألفراد وأعلى معدل ربحية. وقامت 
الشركة أيضًا بتسهيل إجراءات بيع تأمين سند بلس من خالل ترقية برنامج سند مع دفع فرق محدود في قسط التأمين 

خدمة المساعدة على الطري  لعمالء أضافت الشركة  من ناحية أخرى . زيادة انتاجية برنامج سند بلس إلى مما أدى
بالرياض،  28بدأت تفعيل نظام تقديم المطالبات عبر اإلنترنت بعد أن أغلقت مركز مطالبات مخرج و  التأمين ضد الغير،

 االلتزام. كذلك حققت الشركة االسترجاع والتحصيل معدالتكما قامت الشركة بتنفيذ طرق جديدة ساهمت في زيادة 
 بالقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية فيما يتعل  بممارسات تأمين المركبات.  الكامل

 
 الممتلكات والحوادث -ج

قامت التعاونية بإعادة هيكلة قطاع الممتلكات والحواد  ليتواف  بشكل كامل مع توجهها االستراتيجي، وليتمكن من 
تحقي  األهداف المحددة للقطاع وبما ينعكس بشكل إيجابي على أعمال الشركة. وفي هذا اإلطار تم إجراء عمليات 

إضافة مزايا لتأمين الطاقة، ومراجعة وتعديل نصوص  تطوير وتحديث ألنظمة ومنتجات الممتلكات والحواد  شملت
الصغيرة والمتوسطة من خالل التشاور مع  المنشآتتحسين وتعزيز قطاع و جميع شروط وضمانات تأمين الممتلكات، 

 عرض السعر، إضافة إلى تطوير نظام يسمح بتسريع عملية إصدار عروض األسعار، بحيث يكون شركائنا الدوليين
 2019الشركة عدة منتجات تأمينية جديدة خالل عام  أطلقت. وقد ساعة من وقت فحص المخاطر 24متاحًا خالل 

وعلى الرغم من  أبرزها تأمين المسةولية المهنية للمقيمين لتقييم(، وتأمين االستزراع السمكي، والتأمين على المعتمرين.
كبرى شركات إعادة  تجديد العقود معفي الشركة التغييرات التي أثرت على سوق إعادة التأمين العالمي، فقد نجحت 

متلكات والحواد  تأمين الم التأمين الدولية ذات التصنيف االئتماني الممتاز للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات لعمالء
لتأمين الطاقة، كما أنهت ترتيبات إعادة التأمين لبرنامج إعادة تأمين جديدة ات أبرمت الشركة اتفاقيو وتأمين المركبات. 

 التأمين على المعتمرين من خارج المملكة. 
 

 المبيعات وقطاعات العمالء -د
بهدف تحسين تجربة العميل وزيادة حصتها السوقية في  2019دعمًا كبيرًا لقطاع المبيعات خالل عام  ةقدمت التعاوني

 طورتو (، CRMا اإلطار أطلقت الشركة برنامجها المطور إلدارة عالقات العمالء لمختلف قطاعات العمالء. وفي هذ
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كما قامت بإعادة ، 2020ووضعت اآلليات لتفعيلها خالل عام  (Incentive Planخطة تحفيز لقنوات البيع المختلفة ل
ونفذت الشركة عدة برامج . لالستفادة من الفرص المتاحةدراسة مكاتب المبيعات وتقييم تموضعها في مناط  المملكة 

 ألكاديمية المبيعات التي أطلقتها الشركة خالل العام الماضي.  مكثفة تتعل  بفعالية المبيعات أبرزها تطوير برامج تدريبية
 :2019خالل عام  فيما يلي أبرز أنشطة المبيعات في مختلف قطاعات العمالء

 
 مبيعات الشركات والحسابات الرئيسية 

أجرت التعاونية إعادة هيكلة لقسم إدارة الوسطاء بقطاع مبيعات الشركات والحسابات الرئيسية من خالل تقديم 
مع الوسطاء، مما يدعم المبيعات في هذا القطاع الذي شراكتها وعالقاتها استراتيجية تهدف إلى تركيز وتقوية 

للحفاظ على مستوى جودة الخدمة نية عدة إجراءات تحظي فيه التعاونية بحصة كبيرة من السوق. كذلك نفذت التعاو 
حيث أسست وحدة العناية بكبار العمالء لخدمة كبار منسوبي عمالء الحسابات الرئيسية المقدمة لعمالء القطاع 

فعالية  116وعائالتهم. واستمرت الشركة في تطوير خدمات القيمة المضافة المخصصة لكبار العمالء ونظمت 
مناط ، ونجحت في تجديد عقود التأمين مع عدد من الشركات الكبرى في المملكة، وأضافت صحية في مختلف ال

أدى إلى نمو األعمال الجديدة لقطاع التأمين الطبي بمعدالت كبيرة مقارنة بالعام  مماعمالًء جدد إلى محفظتها 
  الساب .

 
 مبيعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

اهتمت التعاونية بتطوير مهارات فرق بيع المنتجات المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طري  أكاديمية 
المبيعات، كما قامت باستحدا  نظام اتصال جديد، وقامت بتطوير فري  العمليات الداخلية ومنحت الوكالء 

سعار لتصبح أكثر وضوحًا وسهولة صالحيات أعلى للبيع، عالوة على تطوير نماذج طلبات البيع وعروض األ
للعميل وبما يتواف  مع األنظمة والتشريعات. وتم العمل على تطوير وتحسين برنامج التأمين الطبي بما يتواف  مع 

وقد أسفرت تلك اإلجراءات عن ارتفاع المبيعات وزيادة إنتاجية فرق البيع، وتطوير جودة ووقت رغبة العمالء. 
 .شركات الصغيرة والمتوسطةإصدار العروض لعمالء ال

 
 األفراد  مبيعات 

، أولت التعاونية اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات البيع لدى جميع فرق المبيعات من خالل دورات 2019خالل عام 
تدريبية مكثفة في أكاديمية المبيعات التي أسستها الشركة. وتم استحدا  إدارة لمبيعات األفراد المباشرة يتبع لها 

مكاتب مبيعات مباشرة في الرياض، وجدة  4ذلك تشغيل مبيعات االتصال الهاتفي ومكاتب البيع المباشر، وك
واإلداري للمبيعات الهاتفية، ونجران وجاري تجهيز مكتب إضافي في جدة، باإلضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي 

شراكة مع بعض الجهات الحكومية والشركات والمةسسات الخاصه لدعم  20كما قامت الشركة بتوقيع أكثر من 
د وتقديم خدمات وعروض خاصة، واستهداف وكاالت السيارات في المدن الرئيسة. وقد أدى ذلك إلى مبيعات األفرا
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وتحسين جودة األداء وزيادة فاعلية التواصل مع العمالء، ورفع معدالت تجديد الوثائ ، رفع كفاءة المبيعات 
   الفردية.وتخفيض نسبة الشكاوى، ورفع كفاءة مركز االتصال، وزيادة كفاءة إصدار الوثائ

 
 التجارة اإللكترونية 

اتخذت الشركة عدة إجراءات لتحسين الخدمات وزيادة معدالت البيع اإللكتروني، وتمكين العمالء األجانب من 
روني بأرقامهم الوطنية لتتم خدمتهم من خارج المملكة، فضاًل تلكلكتروني والتطبي  اإللموقع اإلالتسجيل واستخدام ا

لكتروني، كما تم أشيرة الزيارة عن طري  الموقع اإلتأمين التأشيرة السياحية وتمديد تأمين تعن تمكين شراء منتج 
ارتفاع وقد ساهمت تلك اإلجراءات في  .لكترونيمنتجات السفر من خالل التطبي  اإلتمكين العمالء من شراء 

 .المبيعات اإللكترونية
 

 التسويق واالتصال  -ح
الرئيسي ، لتصبح الشريك هي األكبر في قطاع التأمين "نادي الهالل السعودي"شراكة مع  اتفاقية "التعاونية" أبرمت

في دعم العالمة التجارية  هذه االتفاقيةالتأميني الحصري لجميع الفرق السنية لكرة القدم بالنادي. وقد ساهم تفعيل و 
ات خاصة في تأمينات المركبات بعد أن نفذت للشركة من خالل ربطها باسم أكبر األندية السعودية، وكذلك زيادة المبيع

من تنظيم  ةمستفيدو ، سند بلسو  سند أمين الشامل وتأمينالشركة عدة حمالت تسويقية واسعة استهدفت عمالء الت
حيث نظمت التعاونية فعالية استضافت خاللها  ،فعاليات مشتركة مع نادي الهالل تزامنًا مع فوز النادي بكأس آسيا

حمالت تسويقية عدة  أيضاً  الشركة أطلقت وقد العمالء والموظفين.عدد كبير من وم النادي بحضور نجبعض الكأس و 
 عمالء برامج تأمين السفر وتأمين أخطاء المهن الطبية. استهدفت

رعاية ومشاركة التعاونية في عدد من الفعاليات أبرزها المشاركة في مةتمر القطاع المالي الذي  2019وشهد عام 
إطالق برنامج كما شاركت في حفل ندوة التأمين التي نظمتها مةسسة النقد العربي السعودي، و نظمته وزارة المالية، 

تنظيم حفل و تنظيم حفل إطالق استراتيجية التعاونية فضاًل عن رة، وزراة الحج والعم نظمتهالتأمين على المعتمرين الذي 
جية جديدة للتواصل الداخلي وتفعيلها بعدد يتوقيع اتفاقية برنامج فيتالتي للرعاية الصحية. وقامت الشركة بإطالق استرات

الذات وتحسين مهارات تنظيم سلسلة من ورش العمل لتطوير كما قامت بمن المبادرات لتحسين بيئة العمل الداخلية، 
في زيادة معدالت الظهور اإلعالمي ومضاعفة قاعدة متابعيها على  التعاونيةنجحت  ،الموظفين. في الوقت نفسه

مختلف قنوات التواصل االجتماعي بعد تطوير المحتوي الرقمي وتصنيف الشركة من جهة مستقلة كأفضل قناة تواصل 
أخرى أطلقت الشركة عدداً من منتجات التأمين  جهةتوى والنمو والتفاعل. من اجتماعي في قطاع التأمين من ناحية المح

. وقطعت الشركة شوطًا كبيرًا في إطار تنفيذ خطتها التسويقية لتفعيل برنامج تأمين السفر لدول الخليج العربيأبرزها 
إجراءات وحمالت لجمع بيانات فيتالتي والتعاقد مع شركاء فيتالتي، كما طورت نظام إدارة عالقات العمالء وتفعيل 

العمالء المحتملين وندارتها بكفاءة عالية. ولتشجيع الموظفين على االبتكار تم تنظيم "جلسة تفكير" للتعرف على رؤية 
بحثًا  22تم تنفيذ  كمامجموعة منتقاة من الموظفين حول بعض المفاهيم ونجراءات العمل وأفكارهم المبتكرة لتطويرها، 
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ية للتعرف على رحلة العميل لشراء منتجات تأمينية محددة، واختبار رؤية العمالء بشأن مفاهيم لبرامج ودراسة تسويق
 أصحاب المصالح الخارجيين، وتقييم حمالت ترويجية نفذتها الشركة.  اتأمينية جديدة، وكذلك لقياس رض

 
 خدمة العمالء -ط

تحديث و  واإلجراءات العمليات بناءمشروًعا إلعادة الشركة  ذتنف، ءعمالالة تركيز االهتمام بدتوجه نحو زياالفي إطار 
وفي هذا  .جودةأعلى مستوى من الوأدخلت عمليات جديدة قائمة على التكنولوجيا لضمان  ،جميع خدماتها الحالية

كما  .أفضل للعمالء اً وعدتضمن خدمة أسرع و الداخلية للتأكد من أنها  تمت مراجعة اتفاقيات مستوى الخدمةاإلطار 
ومن ثم تركيز الجهود لعمالء ات ومالحظات ااهتمام( التي تبرز VOCتقديم تقارير صوت العميل لبدأت الشركة في 

فعالية لكبار العمالء  90نظمت الشركة أكثر من التعاونية،  عمالءولتحسين تجربة وخبرة  توجيهها نحو تلبية توقعاتهم.و 
ورشة عمل لتطوير  11 نظمتمليون رسالة نصية قصيرة، و  6مع العمالء من خالل  وتواصلتفي عدة مدن سعودية، 

لعمالء  ةروض خاصشريكًا لتقديم خصومات وع 11مع  واتفقت، وتحسين نمط الحياة الصحية لمنسوبي العمالءالذات 
بتكريم أبطال المبيعات باإلضافة إلى تشجيع الموظفين على تقديم خدمة مميزة للعمالء ، الشركة ضمن برنامج "إثراء"

 خبرات العمالء ورواد مركز االتصال.أبطال و 
 

 أنشطة التوظيف وتحسين الكفاءات -ي
ستمرت التعاونية في تنفيذ سياستها لتمكين السعوديين للعمل بها، ونجحت في تحقي  أعلى معدل سعودة قدره ا

دارة تقنية اإلدارات مثل إعدد من لإعادة هيكلة ، وأجرت عملية %، بعد أن توسعت في عمليات التوظيف82.37
، كما أتاحت 2019في إطار استراتيجيتها التي أعلنت عنها في مطلع العام ، دارة الممتلكات والحواد نالمعلومات و 

 الفرصة لموظفي الشركة للتنافس على الشواغر الوظيفية. 
التوظيف اإللكتروني بأعلى مستوى  عأطلقت التعاونية موق ولتحسين خدمات التوظيف وانتقاء الكفاءات المهنية المميزة،

، معرض معسكر طوي  لألمن السيبراني للخريجين الجدد في تخصص األمن السيبراني من االحترافية، وشاركت في
  معرض علماء البيانات للخريجين الجدد في تخصص علوم الحاسب.كما شاركت في 

موظفة في مجاالت /موظف 1000كثر من أبتدريب  التعاونيةقامت  ،راتوفي إطار عمليات التدريب وتطوير المها
برنامج  طورت الشركةكذلك . دارة العلياعضاء اإلأ شمل التدريب ، حيث موالل األدارية والفنية وغسمختلفة منها اإل

 FITلبرنامج المسار السريع في التأمين في دورته الثانية في تنفيذ ستمرار ، مع اال(e-learningل لكترونيالتعلم اإل

وحصول مجموعة من موظفي (، IFCEل اختبار لشهادة أساسيات التأمين 200كثر من ألى عقد إباإلضافة  (2
، ووفرت CIPD 3 , CIPD 5 , ACAMS , CISS  CCO , PMPمثل متخصصة الشركة على شهادات مهنية

طبقت الشركة عدة مبادرات وقد  لغرض الحصول على شهادة التخرج. اً جامعي اً طالب 38فرص تدريب ألكثر من الشركة 
لعمل لدعم بيئة العمل وجعلها أكثر إيجابية أبرزها تطبي  مبادرة الدوام المرن، وبدء تطبي  نظام إدارة األداء الجديد، وا

 (.HRMSعلى تطوير النظام اإللكتروني لقطاع رأس المال البشري ل
 



 

8 

 

 أنظمة وتقنية المعلومات -ك
 2019نفذت خالل عام أجرت التعاونية إعادة هيكلة لقطاع خدمات المعلومات، و تها للتحول الرقمي، يفي إطار استراتيج

( وتنفيذ نموذج إدارة العمالء المحتملين الذي CRMعدة مشروعات تقنية أبرزها تفعيل نظام إدارة عالقات العمالء ل
نموذج البيانات وتم إنجاز يتيح لقطاع المبيعات القدرة على تسجيل بيانات العمالء المحتملين وندارة العالقة معهم. 

لمساعدة في لو  التأمينية إلدارة البياناتالممارسات الدولية و معايير أفضل الالمنطقية، والذي سيتم تنفيذه لضمان اتباع 
فضاًل عن إجراء عمليات تحليل البيانات، ومشروعات مركز البيانات، وتغذية  وتكاملالمستقبلية، اإلبالغ عن األعمال 

وقد طورت الشركة عددًا من األنظمة والتطبيقات الرقمية لتطوير األعمال وتسهيل اإلجراءات وتسريع  .ذكاء األعمال
إطالق بوابة إلكترونية جديدة لخدمات ومبيعات التأمين ابعة، منها على سبيل المثال العمليات وتنفيذ أدوات للرصد والمت

الطبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبوابة جديدة في المتجر اإللكتروني مخصصة لتأمين السفر وتمديد تأمين تأشيرة 
ة عادإ  ، تمتالعمرة. إضافة إلى ذلك تأمينإللكتروني لتفعيل تأمين تأشيرة السياحة السعودية، والبيع اكما تم الزيارة، 

كما تم األداء وسهولة الوصول، رتقاء باالالكامل لشبكة تقنية المعلومات بالتعاونية لتحسين إجراءات األمن و تصميم ال
جديدة خدمات أنظمة و  وترقية إطالق وتطبي  كذلكتحديث البوابة الداخلية وتطوير نماذج إلكترونية داخلية جديدة، و 

  .وتحديث نطاق األنظمة اإللكترونيةلتمكين وزيادة فاعلية التواصل داخل الشركة، 
 

 ز األمن والسالمةيوتعز  الخدمات المساندة -ل
 ، CCTVنظام المراقبة التلفزيونية تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر أمانًا، قامت الشركة بتحديث  إجراءاتفي إطار 

تنفيذ كافة اشتراطات الدفاع ، و للتعاونية رفع مستوى الخدمات في المباني التابعة، و وتحديث نظام الدخول والخروج للزوار
طموح التعاونية وتطلعاتها في نمو أعمالها وزيادة حصتها السوقية واستقطاب عدد وتماشيًا مع  المباني. تلك المدني في

بوابة الخبر قامت الشركة بنقل مقر اإلدارة اإلقليمية الشرقية إلى برج  ،ة الشرقيةكبر من العمالء المميزين في المنطقأ
لزيادة فاعلية إجراءات األمن والسالمة على  بنىبالم تنفيذ مشروع تحسين مخارج الطوارئ مع تطوير المكاتب وتحديثها و 

 مدار الساعة.

 

 م 2019الجوائز والتصنيفات التي حصلت عليها الشركة في عام  -6

 أفضل شركة تأمين تكافلي في منطقة الشرق األوسط من لGlobal Islamic Finance Awards). 
 أفضل شركة تأمين عام تقدم خدمات إلكترونية في السعودية من لGlobal Banking & Finance Review.) 
  أفضل شركة تقدم منتجات تأمينية مبتكرة في المملكة من لWorld Finance.) 
  لالجائزة الذهبية في جودة األعمال التأمينية منOMAC). 
  عالمات تجارية في المملكة من ل 10ضمن قائمة أقوىBrand Finance.) 
 .ضمن قائمة أفضل مائة شركة سعودية واألولى على قطاع التأمين الصادرة عن جريدة االقتصادية 
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 وأسباب ذلكماُ طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق  -7
 تطب كما  ،تطب  الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مةسسة النقد العربي السعودي

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

أسباب عدم  التطبيقمدى  نص المادة/الفقرة رقم المادة/الفقرة
 التطبيق

 مالحظات

المادة الرابعة 
فقرة  -والخمسون 

( لفقرة بل
 استرشادية(

يجب أن يكون رئيس لجنة 
 المراجعة عضوًا مستقاًل.

فقرة  ليست مطبقة
استرشادية 
 غير ملزمة.

رئيس لجنة المراجعة عضو من 
يتمتع و خارج المجلس 

 .باالستقاللية

 الثامنة المادة
 لأ( فقرة والسبعون 

 لمادة استرشادية(

 تقرير المراجعة الداخلية
أ ( تعد وحدة أو إدارة المراجعة 
الداخلية تقريرًا مكتوبًا عن 
أعمالها وتقدمه إلى مجلس 
اإلدارة ولجنة المراجعة بشكل 
ربع سنوي على األقل. ويجب 
أن يتضمن هذا التقرير تقييمًا 
لنظام الرقابة الداخلية في 

ت إليه الوحدة الشركة وما انته
أو اإلدارة من نتائج وتوصيات، 
وبيان اإلجراءات التي اتخذتها 
كل إدارة بشأن معالجة نتائج 
وتوصيات المراجعة السابقة وأي 
ملحوظات بشأنها السيما في 
حال عدم المعالجة في الوقت 

 المناسب ودواعي ذلك.

 مادة مطبقة ليست
 استرشادية

 ملزمة غير

بشكل ربع ترفع التقارير حاليًا 
سنوي للجنة المراجعة وبشكل 
سنوي إلى مجلس اإلدارة، 
وللحاالت التي ترى لجنة 
المراجعة ضرورة تصعيدها إلى 
المجلس فسيتم رفعها مباشرة 

 بشكل ربع سنوي.

المادة الحادية 
واألربعون الفقرة 

 (هـ ل

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات 
الالزمة للحصول على تقييم 
جهة خارجية مختصة ألدائه 

 كل ثال  سنوات. 

 مادة مطبقة ليست
 استرشادية

 ملزمة غير

يتم التقييم بشكل داخلي وبصورة 
 سنوية. 
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المادة السابعة 
 والثمانون 

تضع الجمعية العامة العادية 
بناء على اقتراح من مجلس 
اإلدارة سياسة تكفل إقامة 
التوازن بين أهدافها واألهداف 
التي يصبو المجتمع إلى 
تحقيقها بغرض تطوير 
األوضاع االجتماعية 

 واالقتصادية للمجتمع. 

 مادة مطبقة ليست
 استرشادية

 ملزمة غير

توجد سياسة للمسةولية 
للشركة وهي معتمدة االجتماعية 

 من مجلس اإلدارة .

 
 الحالية والسابقة اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم مجلس أعضاء أسماء -8

 وخبراتهم: ومؤهالتهم
 

 أعضاء مجلس اإلدارة -أ

الوظيفة  االسم
 الحالية

 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة 

سليمان سعد 
 الحمي د

رئيس مجلس 
إدارة شركة 

التعاونية 
 للتأمين.

وزير الشةون 
 االجتماعية

  ماجستير في إدارة األعمال
 تمويل. -

 .دبلوم في إدارة األعمال 

  بكالوريوس في إدارة
 تمويل. -األعمال

  العديد من الشهادات المهنية
 المتخصصة.

  محافظ المةسسة العامة
 للتأمينات االجتماعية.

  نائب رئيس مجلس إدارة
الدولية للتأمين المنظمة 
 االجتماعي.

وليد عبد 
الرحمن 
 العيسى

 

الرئيس 
شركة التنفيذي ل
رزا لشركة 

تابعة 
لالستثمارات 

 الرائدة(.

عضو مجلس و 
إدارة شركة 
 جبل عمر

 التنفيذي المدير

شركة ب  للعمليات
 االستثمارات الرائدة

  ماجستير في الهندسة
 الكيميائية.

  ماجستير في علوم
 الحاسب.

  بكالوريوس في الهندسة
  الكيميائية.

 لعديد من الشهادات ا
 المهنية المتخصصة.

إدارة المشروعات واألبحا  
لدى شركة والتخطيط 

هيئة ، و االستثمارات الرائدة
 السوق المالية.
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غسان 
عبدالكريم 
 المالكي

دارة إمدير 
 -التميز الرقمي

المةسسة العامة 
للتأمينات 
 االجتماعية

مدير تطوير 
إدارة ب األعمال

 -ليالحاسب اآل
المةسسة العامة 

للتأمينات 
 االجتماعية

  ماجستير في الحاسب
 علوم الحاسب.-اآللي

  بكالوريوس في الحاسب
 نظم معلومات.-اآللي

  العديد من الشهادات
 المهنية المتخصصة.

شغل عدة مناصب إدارية في 
مجال تقنية المعلومات 

ةسسة العامة للتأمينات لمبا
  اإلجتماعية.

عبد هللا 
 محمد الفايز

عضو مجلس 
إدارة شركة 

التعاونية 
 للتأمين

عضو مجلس إدارة 
الشركة الوطنية 
 للبتروكيماويات

 بتروكيم(ل

   بكالوريوس في هندسة
 المعادن.

   برنامج بنك تشيس منهاتن
 في االئتمان والمصرفية.

  العديد من الشهادات
 المهنية المتخصصة.

العام  شغل منصب المدير
دية للنقل للشركة السعو 

. كما لسابتكو( الجماعي
س شارك في عضوية مجال

إدارات عدد من الشركات 
 الوطنية.

عبد العزيز 
 عبد هللا الزيد

عضو مجلس 
إدارة شركة 

التعاونية 
 للتأمين

 

 المحافظ مساعد

 لالستثمار
 العامة المةسسةب

 للتأمينات

  االجتماعية

 بكالوريوس هندسة مدنية.  

  من الشهادات العديد
في المتخصصة المهنية 

 ةمجاالت الحوكمة وندار 
 المشاريع والتقييم المالي.

شغل عدة مناصب قيادية 
بالمةسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية ويشغل عضوية 

دارات واللجان في اإلمجالس 
عدد من الشركات الوطنية 

 والبنوك.
عبدالعزيز 
إبراهيم 
 النويصر

التنفيذي الرئيس 
لشركة تحكم 

 االستثمارية

نائب الرئيس 
للشةون المالية 

الشركة العربية ب
لخدمات االنترنت 

واالتصاالت 
 المحدودة.

  ماجستير في المحاسبة
مع تخصصين فرعيين  
 .مالية ونظم معلومات

 بكالوريوس في المحاسبة 

  الشهادات من العديد
المهنية في المحاسبة 

 والمراجعة.واإلدارة المالية 

 الشريك التنفيذي والرئيس
شركة بيت لتنفيذي ال

كما عمل  االستشارات الوطني.
قسم المحاسبة محاضرًا في 

 .جامعة الملك سعود بالرياضب

رائد عبدهللا 
 التميمي

عضو مجلس 
مصرف إدارة 
. الراجحي

وعضو مجلس 
إدارة الشركة 
السعودية للنقل 

الرئيس التنفيذي 
لشركة التعاونية 

الرئيس للتأمين، و 
التنفيذي لشركة 

 .رعاية

  بكالوريوس في العلوم
  الطبية.

  شهادة احترافية في التأمين
  الصحي.

شغل عددًا من المناصب 
التعاونية في شركة القيادية 
  .للتأمين
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الجماعي، 
عضو مجلس و 

شركة إدارة 
والتصنيع  الغاز

 األهلية.

 

  العديد من الشهادات
المهنية المتخصصة في 

 التأمين واإلدارة.

عبدالعزيز 
عبدالرحمن 

 الخميس

شركة مستشار 
ستثمارات اال

ونائب ، الرائدة
رئيس مجلس 

البنك إدارة 
السعودي 
 لالستثمار.

 

نائب المحافظ 
لشةون االستثمار 
بالمةسسة العامة 

 للتقاعد.

 .بكالوريوس في االقتصاد 

  العديد من الشهادات
 المهنية المتخصصة.

في موسسة  شغل عدة مناصب
 21لمدة النقد العربي السعودي

 .سنة

جاسر عبدهللا 
 الجاسر

 إدارة عام مدير

 التخطيط

 والدراسات

في  واألبحا 
المةسسة العامة 

 للتقاعد

أول أخصائي 
في  شةون إكتوارية

المةسسة العامة 
 للتقاعد

  ماجستير في العلوم
 اإلكتوارية.

    بكالوريوس في بحو
 العمليات.

  الشهادات العديد من
 المهنية المتخصصة.

شغل عدة مناصب في 
مجاالت التخطيط والتطوير 

والدراسات  ،والدراسات
المةسسة العامة  فياإلكتوارية 

 .للتقاعد

 

 أعضاء اللجان -ب
 اللجنة التنفيذية

 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية االسم
سليمان 
سعد 
 الحمي د

رئيس مجلس إدارة 
شركة التعاونية 

 للتأمين.

وزير الشةون 
 االجتماعية

  ماجستير في إدارة األعمال
 تمويل. -

 .دبلوم في إدارة األعمال 

  بكالوريوس في إدارة
 تمويل. -األعمال

  العديد من الشهادات المهنية
 المتخصصة.

  محافظ المةسسة العامة
 للتأمينات االجتماعية.

  نائب رئيس مجلس إدارة
للتأمين  المنظمة الدولية

 االجتماعي.
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وليد عبد 
الرحمن 
 العيسى

 

الرئيس التنفيذي 
لشركة رزا لشركة 

تابعة 
لالستثمارات 

 الرائدة(.

عضو مجلس 
إدارة شركة جبل 

 عمر

 التنفيذي المدير

شركة ب  للعمليات
 االستثمارات الرائدة

  ماجستير في الهندسة
 الكيميائية.

  ماجستير في علوم
 الحاسب.

  الهندسة بكالوريوس في
  الكيميائية.

 لعديد من الشهادات ا
 المهنية المتخصصة.

إدارة المشروعات واألبحا  
لدى شركة والتخطيط 

هيئة ، و االستثمارات الرائدة
 السوق المالية.

رائد عبدهللا 
 التميمي

عضو مجلس 
إدارة مصرف 
الراجحي. وعضو 
مجلس إدارة 
الشركة السعودية 
للنقل الجماعي، 
وعضو مجلس 

شركة الغاز  إدارة
 والتصنيع األهلية.

الرئيس التنفيذي 
لشركة التعاونية 

الرئيس للتأمين، و 
التنفيذي لشركة 

 .رعاية

  بكالوريوس في العلوم
  الطبية.

  شهادة احترافية في التأمين
  الصحي.

  العديد من الشهادات
المهنية المتخصصة في 

 التأمين واإلدارة.

شغل عددًا من المناصب 
كة التعاونية القيادية في شر 

 للتأمين. 

عبدالعزيز 
حسن 
 البوق 

الرئيس التنفيذي 
لشركة التعاونية 

 للتأمين.

الرئيس نائب 
 -األولالتنفيذي 

للمبيعات والتسوي  
شركة التعاونية ب

 للتأمين.

  ماجستير تنفيذي في إدارة
 األعمال.

  بكالوريوس في إدارة
 .األعمال الدولية

 األمريكية في  الزمالة شهادة
 .التأمين الطبي

  شهادة أخصائي اكتتاب
معتمد من معهد  تأمين طبي

 تشارترد البريطاني للتأمين.

   العديد من الشهادات
المهنية والدورات التدريبية 

 المتخصصة.

 

شغل عددًا من المناصب 
اإلدارية في شركة التعاونية 
للتأمين خاصة في قطاع 
المبيعات والتسوي ، 
والحسابات الرئيسية وتطوير 

 األعمال. 
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 لجنة المخاطر
الوظيفة  االسم

 الحالية
 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة 

وليد عبد الرحمن 
 العيسى

 

الرئيس 
التنفيذي 

لشركة رزا 
لشركة تابعة 
لالستثمارات 

 الرائدة(.

عضو 
مجلس إدارة 
شركة جبل 

 عمر

 التنفيذي المدير

شركة ب  للعمليات
 االستثمارات الرائدة

  ماجستير في الهندسة
 الكيميائية.

  ماجستير في علوم
 الحاسب.

  بكالوريوس في الهندسة
  الكيميائية.

 لعديد من الشهادات ا
 المهنية المتخصصة.

إدارة المشروعات واألبحا  
لدى شركة والتخطيط 

هيئة ، و االستثمارات الرائدة
 السوق المالية.

رائد عبدهللا 
 التميمي

 عضو
مجلس إدارة 

مصرف 
الراجحي. 
وعضو 

مجلس إدارة 
الشركة 

السعودية 
للنقل 

الجماعي، 
وعضو 

مجلس إدارة 
شركة الغاز 
والتصنيع 
 األهلية.

الرئيس التنفيذي 
لشركة التعاونية 

الرئيس للتأمين، و 
التنفيذي لشركة 

 .رعاية

  بكالوريوس في العلوم
  الطبية.

  شهادة احترافية في التأمين
  الصحي.

  العديد من الشهادات
المهنية المتخصصة في 

 التأمين واإلدارة.

شغل عددًا من المناصب 
القيادية في شركة التعاونية 

 للتأمين. 

عبدالعزيز حسن 
 البوق 

الرئيس 
التنفيذي 

الرئيس نائب 
 -األولالتنفيذي 

  تنفيذي في إدارة ماجستير
 األعمال.

شغل عددًا من المناصب 
دارية في شركة التعاونية اإل
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لشركة 
التعاونية 
 للتأمين.

للمبيعات والتسوي  
شركة التعاونية ب

 للتأمين.

  بكالوريوس في إدارة
 .األعمال الدولية

 األمريكية في  الزمالة شهادة
 .التأمين الطبي

  شهادة أخصائي اكتتاب
معتمد من معهد  تأمين طبي

 تشارترد البريطاني للتأمين.

   العديد من الشهادات
المهنية والدورات التدريبية 

 المتخصصة.

 

للتأمين خاصة في قطاع 
المبيعات والتسوي ، 
والحسابات الرئيسية وتطوير 

 األعمال. 

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظيفة  االسم
 الحالية

 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة 

عبد العزيز عبد 
 هللا الزيد

عضو 
مجلس إدارة 

شركة 
التعاونية 
 للتأمين

 المحافظ مساعد

 لدى لالستثمار

 العامة المةسسة

 للتأمينات

  االجتماعية

 بكالوريوس هندسة مدنية  

  العديد من الشهادات
المهنية المتخصصة في 
 ةمجاالت الحوكمة وندار 

 المشاريع والتقييم المالي.

شغل عدة مناصب قيادية 
بالمةسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية ويشغل عضوية 

واللجان في مجالس إدارات 
عدد من الشركات الوطنية 

 والبنوك.
غسان عبدالكريم 

 المالكي

إدارة مدير 
التميز 
 -الرقمي

المةسسة 
العامة 

للتأمينات 
 االجتماعية

مدير تطوير 
إدارة األعمال ب

 -الحاسب اآللي
المةسسة العامة 

للتأمينات 
 االجتماعية

  ماجستير في الحاسب
 علوم الحاسب.-اآللي

  الحاسب بكالوريوس في
 نظم معلومات.-اآللي

  العديد من الشهادات
 المهنية المتخصصة.

شغل عدة مناصب إدارية في 
مجال تقنية المعلومات 

ةسسة العامة للتأمينات لمبا
  اإلجتماعية.

جاسر عبدهللا 
 الجاسر

 عام مدير

 إدارة

أخصائي أول 
في شةون إكتوارية 

  ماجستير في العلوم
 اإلكتوارية.

شغل عدة مناصب في 
مجاالت التخطيط والتطوير 
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 التخطيط

 والدراسات

 واألبحا 
في المةسسة 

العامة 
 للتقاعد

المةسسة العامة 
 للتقاعد

    بكالوريوس في بحو
 العمليات.

  العديد من الشهادات
 المهنية المتخصصة.

والدراسات  ،والدراسات
المةسسة العامة  فياإلكتوارية 
 .للتقاعد

محمد  عبد هللا
 الفايز

عضو 
مجلس إدارة 

شركة 
التعاونية 
 للتأمين

عضو مجلس إدارة 
الشركة الوطنية 
 للبتروكيماويات

 لبتروكيم(

   بكالوريوس في هندسة
 المعادن.

   برنامج بنك تشيس منهاتن
 في االئتمان والمصرفية.

 لعديد من الشهادات المهنية ا
 المتخصصة.

شغل منصب المدير العام 
للنقل  للشركة السعودية

الجماعي لسابتكو(. كما 
شارك في عضوية مجالس 
إدارات عدد من الشركات 

 الوطنية.
 

 لجنة االستثمار
 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية االسم

عبدالعزيز 
عبدالرحمن 

 الخميس

شركة  مستشار
اإلستثمارات 

 .الرائدة

نائب المحافظ 
لشةون االستثمار 

العامة بالمةسسة 
 للتقاعد.

 .بكالوريوس في االقتصاد 

  العديد من الشهادات
 المهنية المتخصصة.

شغل عدة مناصب في 
 موسسة النقد العربي السعودي

 سنة 21لمدة

عبد العزيز 
عبد هللا 

 الزيد

عضو مجلس 
إدارة شركة 

 التعاونية للتأمين

 المحافظ مساعد

 لالستثمار

 العامة المةسسةب

 للتأمينات

  االجتماعية

 بكالوريوس هندسة مدنية  

  العديد من الشهادات
المهنية المتخصصة في 
 ةمجاالت الحوكمة وندار 

 المشاريع والتقييم المالي.

شغل عدة مناصب قيادية 
بالمةسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية ويشغل عضوية 
مجالس إدارات واللجان في 
عدد من الشركات الوطنية 

 والبنوك.
عبدالعزيز 

 إبراهيم
 النويصر

الرئيس التنفيذي 
لشركة تحكم 
 االستثمارية

نائب الرئيس 
للشةون المالية 

الشركة العربية ب
لخدمات االنترنت 

  ماجستير في المحاسبة
مع تخصصين فرعيين  
 مالية ونظم معلومات

 بكالوريوس في المحاسبة 

 الشريك التنفيذي والرئيس
شركة بيت لتنفيذي ال

كما عمل  االستشارات الوطني.
قسم المحاسبة محاضرًا في 

 .جامعة الملك سعود بالرياضب
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واالتصاالت 
 المحدودة.

الشهادات العديد من 
المهنية في المحاسبة 

 المالية والمراجعة.واإلدارة 
عبدالعزيز 

حسن 
 البوق 

الرئيس التنفيذي 
لشركة التعاونية 

 للتأمين.

الرئيس نائب 
 -األولالتنفيذي 

للمبيعات والتسوي  
التعاونية شركة ب

 للتأمين.

  ماجستير تنفيذي في إدارة
 األعمال.

  بكالوريوس في إدارة
 .األعمال الدولية

 األمريكية في  الزمالة شهادة
 .التأمين الطبي

  شهادة أخصائي اكتتاب
معتمد من معهد  تأمين طبي

 تشارترد البريطاني للتأمين.

   العديد من الشهادات
المهنية والدورات التدريبية 

 المتخصصة.

 

شغل عددًا من المناصب 
اإلدارية في شركة التعاونية 
للتأمين خاصة في قطاع 
المبيعات والتسوي ، 
والحسابات الرئيسية وتطوير 

 األعمال. 

ر ديفد ز فري
 غريغوري 

رئيس اإلدارة 
بشركة  المالية

 التعاونية للتأمين

المدير التنفيذي 
غريغوري لشركة 

 لالستشارات

  تخصص بكالوريس في
 .المالية

  العديد من الشهادات
والدورات التدريبية 

 المهنية المتخصصة.
 

، اإلدارة الماليةخبرة كبيرة في 
 وندارة االستراتيجية. التأمينو 
 

 
 لجنة المراجعة

الوظيفة  االسم
 الحالية

 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة 

تركي 
عبدالمحسن 

 اللحيد
 

شريك في 
مكتب اللحيد 
 واليحيى

الرئيس التنفيذي 
-للشةون المالية
شركة العيوني 

 في المحاسبة بكالوريوس 

  الزمالة السعودية
 للمحاسبين القانونيين

(SOCPA) 

  الرئيس التنفيذي للشةون
شركة العيوني  -المالية

 لالستثمار والمقاوالت
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لالستثمار 
 والمقاوالت

  الزمالة األمريكية
 للمحاسبين القانونين

(CPA) 

  مكتب في  المراجعةمدير
 إرنست ويونغ

  إدارة االئتمان في بنك
 الرياض

محمد بن فرحان 
 النادر

 
 

شريك تنفيذي 
في شركة 
المحاسبون 
المتحدون 
لعضو 

مجموعة آر 
آس آم 

 العالمية(

المدير المالي في 
شركة أوقاف 
سليمان الراجحي 

 القابضة

 في المحاسبة بكالوريوس 

 إدارة في  ماجستير
 والماليةاألعمال 

  الزمالة األمريكية
للمحاسبين القانونيين 

(CPA) 

  الزمالة السعودية
للمحاسبين القانونيين 

(SOCPA)  

  المدير المالي في شركة
أوقاف سليمان الراجحي 

 القابضة

  مدير المراجعة والجودة في
 شركة ديلويت

  مدير مساعد في شركة
 برايس ووتر هاوس كوبرز

  مراجع أول في شركة كي
 جي بي ام

  مساعد مراجع في شركة
 جرانت ثورنون 

أيمن بن مقحم 
 المقحم

 

المدير العام 
في مكتب 
انتيغرا الدولية 

المقحم 
محاسبون 
 قانونيون 

المدير المالي في 
شركة الراجحي 

لالستثمارات 
 العقارية

 ماجستير في المحاسبة 

 في المحاسبة. بكالوريوس 

  الزمالة السعودية
 للمحاسبين القانونيين

(SOCPA) 

  الزمالة األمريكية
 للمحاسبين القانونين

(CPA) 

  المدير المالي في شركة
الراجحي لالستثمارات 

 العقارية.

  مدير المراجعة في شركة
 ديلويت اند توش.

عبدالعزيز 
 إبراهيم النويصر

الرئيس 
التنفيذي 

لشركة تحكم 
 االستثمارية

نائب الرئيس 
للشةون المالية 

الشركة العربية ب
لخدمات االنترنت 

واالتصاالت 
 المحدودة.

  ماجستير في المحاسبة
مع تخصصين فرعيين  
 مالية ونظم معلومات

 بكالوريوس في المحاسبة 

  الشهادات العديد من
المهنية في المحاسبة 

واإلدارة المالية 
 والمراجعة.

 الشريك التنفيذي والرئيس
شركة بيت لتنفيذي ال

كما عمل  االستشارات الوطني.
قسم المحاسبة محاضرًا في 

 .جامعة الملك سعود بالرياضب
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 اإلدارة التنفيذية -ج
الوظيفة  االسم

 الحالية
 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة 

عبدالعزيز 
 حسن البوق 

الرئيس التنفيذي 
لشركة التعاونية 

 للتأمين.

الرئيس نائب 
 -األولالتنفيذي 
للمبيعات 
شركة والتسوي  ب

 التعاونية للتأمين.

  ماجستير تنفيذي في إدارة
 األعمال.

  بكالوريوس في إدارة
 .األعمال الدولية

 األمريكية في  الزمالة شهادة
 .التأمين الطبي

  شهادة أخصائي اكتتاب
معتمد من معهد  تأمين طبي

 البريطاني للتأمين. دشارتر ت

   العديد من الشهادات
المهنية والدورات التدريبية 

 المتخصصة.

  حضر الكثير من
المةتمرات العلمية التي 
نظمتها مةسسات محلية 

 ونقليمية ودولية.

شغل عددًا من المناصب 
في شركة التعاونية اإلدارية 
خاصة في قطاع  للتأمين

، المبيعات والتسوي 
والحسابات الرئيسية وتطوير 

 . األعمال

عبدهللا 
عبدالعزيز 

 العرفج

نائب الرئيس 
األول التنفيذي 
 للعمليات

نائب الرئيس 
التنفيذي للتأمين 
الطبي والتكافل 
بشركة التعاونية 

 للتأمين.

  بكالوريوس في األساليب
 الكمية

  العديد من الشهادات
والدورات التدريبية المهنية 

 المتخصصة.

  حضر الكثير من المةتمرات
العلمية التي نظمتها 
مةسسات محلية ودولية 

 ونقليمية.

شغل عددًا من المناصب 
في شركة التعاونية  اإلدارية

للتأمين خاصة في قطاع 
 .التأمين الطبي والتكافل

ويشغل حاليًا رئاسة عدد من 
اللجان في التعاونية باإلضافة 
إلى عضوية مجلس إدارة شركة 

 وصيل لنقل المعلومات. 
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فهد سعد 
 المعمر

نائب الرئيس 
التنفيذي األول 

 لالستثمار

الرئيس نائب 
التنفيذي 
بشركة  لالستثمار

 التعاونية للتأمين.

 .ماجستير  في العلوم المالية 
  بكالوريوس علوم في التأمين

  .والعقارات

   العديد من الشهادات
والدورات التدريبية المهنية 

في إدارة   المتخصصة
مخاطر السوق، وندارة 
المخاطر في الخدمات 
المصرفية التي نظمها سيتي 

ومةسسة النقد العربي بنك 
  السعودي.

خبرة طويلة في مجال إدارة 
االستثمار، والمحافظ 
االستثمارية للبنوك 
 .والمةسسات المالية

عادل عبدهللا 
 الحمودي

نائب الرئيس 
التنفيذي األول 

للتسوي  
 والمبيعات 

نائب الرئيس 
التنفيذي 
للحسابات 
بشركة الرئيسية 

 التعاونية للتأمين.

  في اإلعالم بكالوريوس
تخصص العالقات العامة 

 واإلعالن

  شهادة لIFCE ) 
  العديد من الدورات

والشهادات  المهنية 
إضافة الى   المتخصصة

عدد كبير من الدورات في 
  القيادة المتقدمة.

خبرة طويلة في مجال التأمين 
شغل عددًا من المناصب حيث 
في شركة التعاونية  اإلدارية

مجال خاصة في للتأمين 
وندارة الحسابات  مبيعاتال

عضوية حاليًا يشغل الرئيسية و 
 .العديد من اللجان بالتعاونية

سلطان 
صالح 
 الخمشي

نائب الرئيس 
التنفيذي األول 
 للتأمين العام

نائب الرئيس 
األول  التنفيذي

 للشةون الفنية
بشركة التعاونية 

 للتأمين.

 والبكالوريوس في  الماجستير
  .الهندسة الكيميائية

  الماجستير في التأمين وندارة
 المخاطر 

  التأمينالدبلوم المتقدم في 
 .(ACIIل

  العديد من الشهادات
المهنية والدورات التدريبية 

 .المتخصصة

  حضر الكثير من
المةتمرات العلمية التي 

شغل عددًا من المناصب 
في شركة التعاونية  اإلدارية
خاصة في قطاع  للتأمين

ومطالبات  الممتلكات والحواد 
يشغل و  .التأمين غير البحري 

عضوية العديد من حاليًا 
من  اً اللجان بالتعاونية وعدد

المةسسات األخرى أبرزها 
عضوية اللجنة الفنية ونعادة 
التأمين على مستوى صناعة 
التأمين السعودية والتابعة 
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نظمتها مةسسات محلية 
 ونقليمية ودولية.

د العربي لمةسسة النق
 السعودي.

هشام فايز 
 رضوان

نائب الرئيس 
التنفيذي األول 
 للتأمين الطبي

 والتكافل

مدير عام القطاع 
الطبي في الشرق 
 -األوسط وأفريقياً 
 شركة أتنا العالمية

  بكالوريوس في تخصص
 المحاسبة.

  من الدورات العديد من

منها:  الفنية  و اإلدارية
Health Care 

Executive Program  
 Generalو 

Management 

Program 

يمتلك خبرة طويلة في مجال 
 التأمين خاصة الطبي.

ر ديفد ز فري
 غريغوري 

رئيس اإلدارة 
 المالية

المدير التنفيذي 
في غريغوري 

 لالستشارات

  تخصص البكالوريس في
 المالية

  العديد من الدورات
منها   المتخصصة

Executive Advance 
Management 

Program    وFellow of 
the Chartered 
Insurance of 

Management 
Accountants      

، اإلدارة الماليةخبرة كبيرة في 
 وندارة االستراتيجية. التأمينو 
 

 
 

 عضوًا في الشركة إدارة مجلس عضو يكون  التي خارجها أو المملكة داخل الشركات أسماء -9

 مديريها: من أو والسابقة الحالية إدارتها مجالس
 الشركات أسماء اسم العضو

 يكون  التي

 مجلس عضو

 عضواً  اإلدارة

 مجالس في

 (الحالية ) إداراتها

 مديريها من أو

 داخل

 /المملكة

 خارج

 المملكة

الكيان 
 القانوني

 مساهمة)
مدرجة/ 
 مساهمة

 غير مدرجة/
 ذات مسؤولية
 (محدودة/....

 الشركات أسماء

 يكون  التي

 مجلس عضو

 عضواً  اإلدارة

 مجالس في

 (السابقة ) إداراتها

 مديريها من أو

 داخل

 /المملكة

 خارج

 المملكة

الكيان 
 القانوني

 مساهمة)
مدرجة/ 
 مساهمة

 غير مدرجة/
 ذات مسؤولية
 (محدودة/....
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سليمان 
 سعد الحمّيد

رئيس مجلس إدارة 
الشركة المتحدة للتأمين 

 لالبحرين(
 

 

خارج 
 المملكة

شركة 
مساهمة 
بحرينية 
 مقفلة.

 

عضو مجلس إدارة 
شركة محمد 
عبدالعزيز الراجحي 

  القابضة.

-م2013ل
 م(2015

داخل 
 المملكة

 شركة قابضة

عضو مجلس إدارة  
مجموعة الفيصلية 

 القابضة

 

داخل 
 المملكة

مجموعة 
 قابضة

 

عضو مجلس اإلدارة 
واللجنة التنفيذية 

شركة التعدين ب
العربية السعودية 

 لمعادن(.
 (2013-2008ل

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

وليد عبد 
الرحمن 
 العيسى

عضو مجلس إدارة 
 ،الشركة المتحدة للتأمين

 لالبحرين(.
 

خارج 
 المملكة

شركة 
مساهمة 

 بحرينية مقفلة

عضو مجلس إدارة 
 بنك الرياض.

-م2010ل
 م(2016

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

الرئيس التنفيذي وعضو  
 شركة رزا مجلس إدارة 

داخل 
 المملكة

ذات شركة 
مسةولية 
 محدودة.

   

عضو مجلس إدارة  
 شركة جبل عمر

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

 مدرجة.

   

غسان 
عبدالكريم 

 المالكي

   اليوجد    اليوجد

عبد هللا 
محمد 
 الفايز

عضو مجلس إدارة 
 ،الشركة المتحدة للتأمين

 لالبحرين(. 
 

خارج 
 المملكة

شركة 
مساهمة 

 بحرينية مقفلة

عضو مجلس إدارة 
شركة االستثمارات 

-م2007الرائدة.ل
 م(2015

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

عضو مجلس إدارة     
الشركة الوطنية 

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة
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للبتروكيماويات 
 لبتروكيم(

 (2019-2012ل
عبد العزيز 

عبد هللا 
 الزيد

عضو مجلس إدارة 
 عبدالعزيز شركة محمد
 هوأوالد الراجحي

  ستثمارلال

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة
 مقفلة

إدارة  مجلس عضو
 دعم شركة

 العقاري  لالستثمار
 (2017–2013ل

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

 مجلس إدارة عضو    

البنك األهلي 
 التجاري 

 (2018-1999ل

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

 إدارة مجلس عضو    

 سابك شركة
 م2013 -م2012ل
( 

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

 مجلس رئيس    

 مركز - المديرين

 االستثماري  غرناطة

– م2002ل

 )م2013

داخل 
 المملكة

شركة ذات 
مسةولية 
 محدودة

 مجلس عضو    

 واللجنة المديرين

 بالشركة التنفيذية

 للسياحة الوطنية

 م(1999 -1989 ل

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

 مجلس عضو    

 واللجنة المديرين

 بشركة التنفيذية

 للخدمات اإلحساء

 الطبية 
 (1999-1996ل

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة
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  إدارة مجلس عضو    

المالية  األهلي شركة
 (2015  -2013ل

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

عضو مجلس إدارة     
شركة أسمنت 

-2016ل القصيم
2019) 

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

عبدالعزيز 
إبراهيم 
 النويصر

مةسس وعضو مجلس 
إدارة  شركة بيت 

 االستشارات الوطني.

داخل 
 المملكة

شركة ذات 
مسةولية 
 محدودة

رئيس مجلس إدارة 
الشركة السعودية 
 للتطوير السياحي.

 م(2011-م2009ل

داخل 
 المملكة

شركة 
 .مساهمة

عضو مجلس إدارة  
شركة الحميد والنمر 

 لالستشارات.

داخل 
 المملكة

    شركة مهنية

دارة اإلعضو مجلس  
ورئيس لجنة المراجعة 

شركة الترفيه للتطوير ب
 واالستثمار

داخل 
 المملكة 

شركة 
مساهمة غير 

 مدرجة

   

الرئيس التنفيذي وعضو  
شركة تحكم مجلس إدارة 
 االستثمارية

داخل 
 المملكة

شركة 
غير مساهمة 
 مدرجة

   

عضو مجلس اإلدارة  
ورئيس لجنة المراجعة 

شركة مهارة للموارد ب
 البشرية

داخل 
 المملكة

شركة 
مساهمة 
 مدرجة

   

رائد عبدهللا 
 التميمي

عضو مجلس إدارة 
شركة الغاز والتصنيع 

 األهلية

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

عضو مجلس إدارة 
الشركة المتحدة 

 البحرين.-للتأمين

-م2014ل
 م(2015

خارج 
 المملكة

شركة 
مساهمة 

 بحرينية مقفلة
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عضو مجلس إدارة  
 مصرف الراجحي 

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

عضو مجلس إدارة 
الشركة التعاونية 

 لالستثمار العقاري.

 (2013-2011ل

داخل 
 المملكة

شركة ذات 
مسةولية 
 محدودة

عضو مجلس إدارة  
الشركة السعودية للنقل 

 الجماعي.

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

عضو مجلس إدارة 
شركة نجم لخدمات 

-2016التأمين ل
2019). 

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

عضو مجلس إدارة     
شركة وصيل لنقل 

المعلومات 
اإللكترونية 

 .(2018-2007ل

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

عضو مجلس إدارة     
الشركة الوطنية 
 للرعاية الطبية

 (2019-2018ل

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة 

عبدالعزيز 
عبدالرحمن 

 الخميس

نائب رئيس مجلس 
إدارة البنك السعودي 

 لالستثمار.

 

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

عضو مجلس إدارة 
الشركة الوطنية 
 للبتروكيماويات

 .لبتروكيم(

 (2016-2008ل

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

عضو مجلس إدارة  
الشركة المتحدة للتأمين 

 لالبحرين(. 
 

خارج 
 المملكة

شركة 
مساهمة 

 بحرينية مقفلة

عضو مجلس إدارة 
الصحراء شركة 

 العالمية
 للبتروكيماويات

 .سبكيم(ل

 (2016-2010ل

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

عضو مجلس إدارة     
الشركة السعودية 

 للبوليمرات

داخل 
 المملكة

ذات شركة 
مسةولية 
 محدودة
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 (2016-2010ل
جاسر 
عبدهللا 
 الجاسر

عضو مجلس إدارة 
شركة تطوير 
 الصناعات السعودية.

داخل 
 المملكة

شركة 
 مساهمة

   ال يوجد

 
على النحو التالي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه  -10

 مستقلعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو مجلس إدارة 
مةسسة النقد  التصنيف الوارد في خطاب وتصنيف األعضاء حسب للتأمين التعاونيةشركة تشكيل مجلس إدارة  فيما يلي

 شركة الالعربي السعودي، علمًا بأنه اليشغل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مناصب تنفيذية في 
 

 تصنيف العضوية  اسم العضو
 التي يمثلها والجهة تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل

 معالي األستاذ/ سليمان سعد الحمي د
 رئيس مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 األستاذ/ وليد عبد الرحمن العيسى
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 مستقل

 األستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي
 عضو مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 األستاذ/ عبد هللا محمد الفايز
 عضو مجلس اإلدارة

 مستقل

 عبد العزيز عبد هللا الزيداألستاذ/ 
 عضو مجلس اإلدارة 

 غير تنفيذي

 األستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم النويصر
 عضو مجلس اإلدارة 

 مستقل

 رائد عبدهللا التميمياألستاذ/ 
 عضو مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 عبدالعزيز عبدالرحمن الخميساألستاذ/ 
 عضو مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 جاسر عبدهللا الجاسراألستاذ/ 
 عضو مجلس اإلدارة

 مستقل
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علمًا - التنفيذيين غير وبخاصة -أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات -11
 وأدائها الشركة حيال وملحوظاتهم المساهمين بمقترحات

بإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين بهذه في حال استالم مقترحات أو ملحوظات من المساهمين، يقوم مجلس اإلدارة 
  المقترحات/الملحوظات عن طري  الوسائل التالية

 .اجتماعات مجلس اإلدارة -1

 التابعة للمجلس. اجتماعات اللجان -2

 .اجتماعات الجمعية العامة -3

 االجتماعات الدورية التي تعقدها الشركة مع المساهمين والمستثمرين. -4
 

اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وصف مختصر الختصاصات  -12
 وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات حضور األعضاء لكل اجتماع:

 
 اللجنة التنفيذية -أ

 تصنيف األعضاء صفة العضوية في اللجنة أسماء رئيس وأعضاء اللجنة
 غير تنفيذي  اللجنة  رئيس سليمان سعد الحمي د

 مستقل اللجنة عضو الرحمن العيسىوليد عبد 
  مستقل عضو اللجنة رائد عبدهللا التميمي

 مجلس اإلدارةفي ليس عضوًا  الرئيس التنفيذي /عضو اللجنة عبدالعزيز حسن البوق 
 التنفيذية وظائف اللجنة

األعمال واتخاذ ما يلزم إبداء التوصية لمجلس اإلدارة حول الخطط االستراتيجية والتشغيلية والميزانيات وخطط  -1
 بشأنها.

اتخاذ القرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس التي تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفيذي للشركة،  -2
 بما في ذلك المسائل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والمشتريات في الحدود المخولة للجنة من مجلس اإلدارة.

 2019عام  لجنة التنفيذيةسجل حضور اجتماعات ال
 عبدالعزيز البوق  رائد التميمي وليد العيسى سليمان الحمّيد االجتماعات عدد

 حضر حضر حضر حضر 6/2/2019  األول

 حضر حضر حضر حضر 28/4/2019  الثاني

 حضر حضر حضر حضر 22/5/2019  الثالث

 حضر حضر حضر حضر 1/9/2019  الرابع
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 حضر حضر حضر حضر 10/11/2019الخامس 

 حضر حضر حضر حضر 22/12/2019السادس 

 6 6 6 6 اإلجمالي
 
 لجنة الترشيحات والمكافآت -ب

 تصنيف األعضاء صفة العضوية في اللجنة أسماء رئيس وأعضاء اللجنة
 مستقل  اللجنة  رئيس عبدالعزيز عبدهللا الزيد                  

 غير تنفيذي عضو اللجنة غسان عبدالكريم المالكي   
 مستقل عضو اللجنة                  جاسر عبدهللا الجاسر
 مستقل عضو اللجنة                  عبدهللا محمد الفايز

 الترشيحات والمكافآت وظائف لجنة
والمعايير التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه وفقًا للمتطلبات النظامية والسياسات  -1

 المعتمدة.
المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه ونعداد وصف القدرات  -2

والمةهالت المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس و/أو 
 لجان المجلس.

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

تقييم ومراقبة استقاللية أعضاء المجلس ولجانه والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح بما في ذلك التأكد بشكل  -4
 سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين.

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

 أعضاء المجلس ولجانه بشكل دوري.أداء  تقييم -6

 التوصية فيما يخص تعيين ونعفاء أعضاء اإلدارة العليا. -7

وضع سياسة ونجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء اإلدارة العليا ومراقبة تطبي  خطط ونجراءات  -8
 قب الوظيفي لهم.التعا

 مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا. -9

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

 التوصية للمجلس حول المسائل المتعلقة بالترشيحات والمكافآت. -11
 2019عام  سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

 عبدهللا الفايز جاسر الجاسر غسان المالكي عبدالعزيز الزيد االجتماعات عدد

 حضر حضر حضر حضر 14/1/2019  األول
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 حضر حضر حضر حضر 21/2/2019  الثاني

 حضر حضر حضر حضر 1/5/2019  الثالث

 حضر حضر حضر حضر 24/7/2019  الرابع

 حضر حضر حضرلم ي حضر 28/8/2019الخامس  

 حضر حضر حضر حضر 6/11/2019  السادس
 حضر حضر حضر حضر 19/12/2019السابع  

 7 7 6 7 اإلجمالي
 

  لجنة المراجعة -ج
 تصنيف األعضاء صفة العضوية في اللجنة أسماء رئيس وأعضاء اللجنة

 في مجلس اإلدارة ليس عضواً  رئيس اللجنة                   اللحيد        بن عبدالمحسن  تركي

 في مجلس اإلدارة ليس عضواً  عضو اللجنة                           محمد فرحان النادر
 مستقل عضو اللجنة                   النويصر إبراهيم عبدالعزيز 

 في مجلس اإلدارة ليس عضواً  عضو اللجنة                          أيمن بن مقحم المقحم

 المراجعة وظائف لجنة
التوصية للمجلس بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المراجعين الخارجيين، ويشمل هذا ضمان تمتع المراجعين  -1

 الخارجيين المرشحين بالخبرة الالزمة لمراجعة أعمال الشركة.
 تعيين وعزل رئيس إدارة االلتزام بعد الحصول على عدم ممانعة المةسسة كتابة.  -2
 وعزل رئيس إدارة المراجعة الداخلية بعد الحصول على عدم ممانعة المةسسة كتابة. ة بتعيينالتوصية لمجلس اإلدار -3
 التأكد من استقالل المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء المجلس واإلدارة العليا. -4
عدم وجود أي قيد  جع الداخلي في أداء مهامهم، والتحق  مناالتأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلية أو المر  -5

 على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يةثر سلًبا على أعمالهم.
التأكد من استقاللية إدارة االلتزام أو مسةول االلتزام في أداء مهامهم، والتحق  من عدم وجود أي قيد على أعمالهم   -6

 أو وجود ما يمكن أن يةثر سلًبا على أعمالهم.
 للشركة قبل إصدارها. نوية والربع سنوية األولية مع المراجعين الخارجيين واإلدارة العليامناقشة القوائم المالية الس -7
 دراسة ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية األولية والتوصية لمجلس اإلدارة  بشأنها.  -8
 دراسة خطة المراجعة للمراجعين الداخليين والخارجيين. -9

 االلتزام ونقرارها ومتابعة تنفيذها.دراسة خطة   -10
 دراسة السياسات المحاسبية الهامة ونجراءاتها والتغيرات التي قد تجرى عليها.  -11
إعداد تقرير عن رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل  -12

 ( أيام من موعد انعقاد الجمعية العامة. 10قبل ل يفي مركز الشركة الرئيسالتقرير  افي نطاق اختصاصها، ويعرض هذ
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 التنسي  بين المراجعين الداخليين والخارجيين.  -13
 دراسة  تقارير المراجعين الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. -14
 ع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورف -15
 مراجعة تقارير إدارة االلتزام ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. -16
 صيات بشأنها لمجلس اإلدارة.و دراسة تقارير إدارة الرقابة النظامية أو المراقب النظامي ورفع الت -17
الخارجيين، وندارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي، تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعين  -18

 وندارة االلتزام أو مسةول االلتزام.
دراسة مالحظات المةسسة والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب إجراءات  -19

 لمجلس اإلدارة. تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها
 لمراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة الداخلية.دراسة تقييم ا -20
 دراسة العمليات فيما بين كيانات المجموعة والعمليات مع األطراف ذوي العالقة. -21
 دراسة تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات بشأنها للمجلس. -22
واري عندما تكون إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات ضمان التزام الشركة بتطبي  مقترحات وتوصيات الخبير االكت -23

 الصادرة عن المةسسة والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة.
 متابعة التقارير الصادرة عن المةسسة والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة ورفع التوصيات بشأنها للمجلس. -24
بما  الداخلي يعية والمكافآت األخرى إلدارة المراجعة الداخلية أو المراجعتحديد الراتب الشهري والمكافأة التشج -25

 يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.
تحديد الراتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت األخرى إلدارة االلتزام أو مسةول االلتزام بما يتماشى مع  -26

 شركة المعتمدة من قبل المجلس.اللوائح الداخلية لل
التأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل المجلس لضمان القيام بأنشطة  -27

 الشركة بطريقة عادلة وأخالقية.
ام أو مسةول االلتزام، متابعة الدعاوى القضائية الهامة المرفوعة من الشركة أو المرفوعة ضدها مع مدير إدارة االلتز  -28

 ورفع تقارير دورية بشأنها للمجلس.
ضمان االستخدام األمثل لتقنية المعلومات وتوفر الضوابط الالزمة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد  -29

 عليها.
 2019سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة عام 

 أيمن المقحم محمد النادر النويصرعبدالعزيز  تركي   اللحيد   عدد االجتماعات

 حضر حضر حضر حضر 2019-01-08  األول
 حضر حضر حضر حضر 2019-03-20  الثاني
 حضر حضر حضر حضر 2019-03-27  الثالث
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 لجنة االستثمار -د

 تصنيف األعضاء صفة العضوية في اللجنة اللجنةأسماء رئيس وأعضاء 
 غير تنفيذي  اللجنة  رئيس                           عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 

  مستقل عضو اللجنة          عبدالعزيز عبدهللا الزيد
 اإلدارةمجلس في ليس عضوًا  للتعاونية الرئيس التنفيذي /عضو اللجنة عبدالعزيز حسن البوق 

رئيس اإلدارة المالية  /عضو اللجنة فريزر قريغوري 
 بالتعاونية
 

 مجلس اإلدارةفي ليس عضوًا 

 االستثمار جنةل وظائف  
 مراجعة واعتماد استراتيجية وسياسات االستثمار المقدمة من اإلدارة التنفيذية. -1
 التقيد بها. اإلشراف على تنفيذ استراتيجية وسياسات االستثمار والتأكد من -2
 واتخاذ القرارات المتعلقة باستثمارات الشركة في التي تتطلب اعتماد اللجنة، ارتثممراجعة وتقييم عروض االس -3

 حدود الصالحيات الممنوحة من مجلس اإلدارة.     
 تعيين مدراء االستثمار خارج المملكة وتقييم خدماتهم وننهاء مهامهم وتحديد أتعابهم. -4
 حدود االستثمار داخل وخارج المملكة بالتواف  مع الئحة المةسسة.وضع  -5
 اإلشراف على التقيد بحدود االستثمار في كل أداة استثمارية. -6
 مراجعة وتقييم استثمارات الشركة القائمة من خالل التقارير الدورية عنها. -7
 أو تتخذه من قرارات. يه من نتائجإطالع المجلس على ما تقوم به من أعمال أو تتوصل إل -8
 

 لم يحضر حضر حضر حضر 2019-04-29  الرابع
 حضر حضر حضر حضر 2019-05-02  الخامس
 حضر حضر حضر حضر 2019-05-19  السادس
 لم يحضر حضر حضر حضر 2019-07-29  السابع
 حضر لم يحضر حضر حضر 2019-09-10  الثامن
 حضر حضر حضر حضر 2019-10-29  التاسع
 حضر حضر حضر حضر 2019-11-27  العاشر

 حضر حضر حضر حضر 2019-12-22  الحادي عشر
 9 10 11 11 اإلجمالي 
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 2019عام  سجل حضور اجتماعات لجنة االستثمار
  فريزر قريغوري  عبدالعزيز البوق  عبد العزيز الزيد عبد العزيز الخميس االجتماعات عدد

 - حضر حضر حضر 5/2/2019  األول
 - حضر حضر حضر 10/4/2019  الثاني
 - حضر حضر حضر 28/4/2019  الثالث
 حضر حضر حضر حضر 3/9/2019  الرابع

 حضر حضر حضر حضر 10/11/2019الخامس  
 2 5 5 5 اإلجمالي

 
 المخاطرلجنة  -هـ

 تصنيف األعضاء  صفة العضوية في اللجنة أسماء رئيس وأعضاء اللجنة
 مستقل اللجنة رئيس                       وليد عبدالرحمن العيسى

  مستقل عضو اللجنة               رائد عبد هللا التميمي         
 مجلس اإلدارةفي ليس عضوًا  الرئيس التنفيذي /عضو اللجنة عبدالعزيز حسن البوق 

 إدارة المخاطر جنةل وظائف
 تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطر الخاصة بالشركة. -1
 عليتها.االمخاطر وتقييم ف اإلشراف على أنظمة إدارة -2
وضع استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر بالشركة واإلشراف على تطبيقها ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري مع  -3

 األخذ في االعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ذات العالقة.
  مراجعة سياسات إدارة المخاطر. -4
 ركة للمخاطر ومدى تعرضها للمخاطر، وذلك بشكل دوري.مراجعة ونعادة تقييم مستوى تقبل الش -5
 المحتملة ونعطاء توصيات حول سبل إدارتها. رفع تقارير مفصلة إلى مجلس اإلدارة حول المخاطر -6
 تقديم المشورة لمجلس اإلدارة حول ما يتعل  بإدارة المخاطر. -7

 2019عام  سجل حضور اجتماعات لجنة المخاطر  
 عبدالعزيز البوق  رائد التميمي وليد العيسى االجتماعات عدد

 حضر حضر حضر 26/2/2019  األول

 حضر حضر حضر 28/4/2019  الثاني

 حضر حضر  حضر 1/9/2019  الثالث

 حضر حضر حضر 22/12/2019الرابع  

 4 4 4 اإلجمالي



 

33 

 

 :وأعضائهتقييم أدائه وأداء لجانه الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في  -13
أداء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان، كما تم استخدام النماذج المعتمدة بموجب هذه السياسة تم اعتماد السياسة الخاصة بتقييم 

  كوسيلة للتقييم.
 

ية وفقًا لما هو منصوص عليه ذدارة التنفيإلاإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وا -14
 الئحة حوكمة الشركات:في المادة الثالثة والتسعين من 

 :اإلدارة سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس
ريال ( ثالثمائة ألف ريال ســـــعودي والحد  300,000يكون الحد األدنى للمكافأة الســـــنوية ألعضـــــاء مجلس اإلدارة مبلغ ل

مجلس اإلدارة ومشــاركتهم في ريال ( خمســمائة ألف ريال ســعودي ســنويًا نظير عضــويتهم في  500,000األعلى مبلغ ل 
أعماله، شاملة للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، وفي حال 

%( من باقي صافي الربح بعد خصم االحتياطيات التي قررتها 10يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل ل اً حققت الشركة أرباح
طبيقًا ألحكام نظام مراقبة شــــركات التأمين التعاوني ونظام الشــــركات وبعد توزيع ربح على المســــاهمين ال الجمعية العامة ت

%( من رأس مال الشـــــــركة المدفوع، على أن يكون اســـــــتحقاق هذه المكافأة متناســـــــبًا مع عدد الجلســـــــات التي 5يقل عن ل
 يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل.

وال، ال يتجاوز مجموع ما يحصــــــــــــل عليه عضــــــــــــو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ وفي جميع األح
ريال( خمســــــــــمائة ألف ريال ســــــــــنويًا. ويحدد مجلس اإلدارة المكافأة الخاصــــــــــة لرئيس المجلس نظير أعماله  500,000ل

ألعضــاء المجلس، والتخضــع المكافأة الخاصــة ومســةولياته التي يضــطلع بها بهذه الصــفة، باإلضــافة إلى المكافأة المقررة 
لرئيس مجلس اإلدارة للحد األعلى للمكافأة الســـــــــــــنوية ألعضــــــــــــــاء مجلس اإلدارة، وفي حال تجاوزت الحد األعلى فيجب 

 الحصول على عدم ممانعة المةسسة قبل التوصية بها إلى الجمعية العامة للمساهمين العتمادها.
ريال ( خمسـة آالف ريال عن كل جلسـة، غير شـاملة  5000ات المجلس ولجانه ل يكون الحد األعلى لبدل حضـور جلسـ

 مصاريف السفر واإلقامة.
ُيدفع لكل عضـــــــــو من أعضـــــــــاء المجلس بما فيهم رئيس المجلسع قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضـــــــــور 

وفات الســــــفر واإلقامة واإلعاشــــــة. وقد وافقت اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصــــــر 
على ســــياســــة المكافآت والتعويضــــات الخاصــــة بأعضــــاء  18/4/2018الجمعية العامة العادية للشــــركة والمنعقدة بتاريخ 

مجلس اإلدارة واللجان التابعة، عليه فقد قام مجلس اإلدارة باقتراح مكافآت أعضـــــاء مجلس اإلدارة بناًء على توصـــــية لجنة 
ة الخاصــة برئيس مجلس اإلدارة والتي تم الحصــول على عدم ممانعة مةســســة أشــيحات والمكافآت باإلضــافة إلى المكافالتر 

النقد العربي الســـــــــــــعودي عليها، وذلك بما يتواف  مع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة ومع الشـــــــــــــروط والمعايير 
كافآت والتعويضـــــات المقترحة لرئيس وأعضـــــاء المجلس إال بعد موافقة المعتمدة من الجمعية العامة، ولن تعتمد أي من الم

 الجمعية العامة عليها.
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 سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية:
على ســـــــياســـــــة المكافآت والتعويضـــــــات  18/4/2018بناء على موافقة الجمعية العامة العادية للشـــــــركة والمنعقدة بتاريخ 

إلدارة التنفيذية والتي توضــــح آلية تحديد واعتماد المكافآت الخاصــــة بأعضــــاء اإلدارة التنفيذية للشــــركة الخاصــــة بأعضــــاء ا
باإلضــــــــافة إلى معايير تحديد المكافآت وربطها باألداء، واإلفصــــــــاح عنها، والتحق  من تنفيذها. حيث تقوم الشــــــــركة بدفع 

دًا على هيكل الدرجات الوظيفية ومســـتويات الرواتب والســـياســـات الراتب األســـاســـي والبدالت األخرى لادارة التنفيذية اعتما
، وأي منافع أو مزايا إضــــــــافية يتم اقتراحها من قبل الرئيس التنفيذي ارةوالتي يتم اعتمادها من مجلس اإلدواللوائح الداخلية 

عليها واعتمادها. ويجوز منح دارة للموافقة لمکافآت للتوصـــــية بها إلى مجلس اإلومن ثم مناقشـــــتها مع لجنة الترشـــــيحات وا
أعضــــاء اإلدارة التنفيذية عالوة ســــنوية وفقًا لمعايير األداء المعتمدة في الشــــركة وبما يتماشــــى مع الالئحة التنفيذية للموارد 

ساسي ويحدد تاريخ سريانها بقرار من الرئيس التنفيذي. دارة وتسري تلك العالوة على الراتب األقرارات مجلس اإلالبشرية و 
الموافقة على تخصــــيص مبلغ مالي محدد كي يتم توزيعه على أعضــــاء اإلدارة  -حســــب تقديره-كما يجوز لمجلس اإلدارة 

 نصاف. يقرها مجلس اإلدارة لضمان العدل واإل ةالتنفيذية كحافز سنوي. ويخضع توزيع هذا الحافز آللية محدد
 

 :بهاالعالقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول 
( من 19تتبع شركة التعاونية للتأمين في المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ما جاء في الفقرة الواردة في المادة ل

النظام األساسي للشركة والمتوافقة مع سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية 
 حديد واعتماد المكافآت لكل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية كما تم ذكره أعاله.العامة والتي توضح آلية ت

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 )ألف ريـال سعودي(

      المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة  
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 أوالً: األعضاء المستقلون  
وليد 

 العيسى
400 24 30 - - - 454 - 0 0 - - - 454 - 454 0 

عبدهللا 

 الفايز
400 21 21 - - - 442 - 

0 0 
- - - 442 - 442 0 

عبدالعزيز 

 النويصر
400 24 0 - - - 424 - 

0 0 
- - - 424 - 424 0 

جاسر 

 الجاسر
400 24 21 - - - 445 - 

0 0 
- - - 445 - 445 0 

عبدالعزيز 

 الزيد
400 24 36 - - - 460 - 

0 0 
- - - 460 - 460 0 
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رائد 

 التميمي
400 24 30 - - - 454 - 

0 0 
- - - 454 - 454 0 

 0 2679000 - 2679000 - - - 0 0 - 2679000 - - - 138 141 2400000 المجموع

 ثانياً: األعضاء غير التنفيذيين 

سليمان 

 الحميّد
400 24 18 - - 600 1042000 - 0 

0 
- - - 1042000 - 1042000 0 

غسان 

 المالكي
400 24 18 - - - 442 - 

0 0 
- - - 442 - 442 0 

عبدالعزيز 

 الخميس
400 24 15 - - - 439 - 

0 0 
- - - 439 - 439 0 

 0 1923000 - 1923000 - - - 0 0 - 1923000 600 - - 51 72 1200000 المجموع

 ثالثاً: األعضاء التنفيذيون

 - - - - - - - - - - - - - - - - - اليوجد

 - - - - - - - - - - - - - - - - - المجموع

  

 0 4602000 - 4602000 - - - 0 0 - 4602000 600 - - 189 213 3600000 المجموع

 

ريـال لف أ 300 * أوصى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة للشركة، اعتماد صرف مكافأة سنوية ألعضاء المجلس بواقع
اعتماد صرف مكافأة سنوية ب، وهي الحد األدنى حسب النظام األساسي، وأوصى 2019لكل عضو عن العام المالي 

 . 2019عن العام المالي ريـال لكل عضو  لفأ100لعضوية اللجان بواقع 
 

 ** بدل المصروفات يشمل مصاريف السفر واإلقامة واإلعاشة.
 

*** ُيمنح أعضاء مجلس اإلدارة، أسوة بموظفي الشركة، تغطية تأمينية بسعر مخفض للمسكن ولسياراتهم الخاصة لبحد 
عائلته بالمزايا نفسها التي تنص أقصى سيارتان لكل عضو(، كما يحصل كل عضو على تأمين طبي مجاني له وألفراد 

 عليها وثيقة التأمين الطبي للعاملين في التعاونية.
 كافآت كبار التنفيذيينم

 لف ريـال سعودي(أ)
من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي  5ما حصل عليه  البيان

 والمدير المالي ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات.
 7,245 رواتب وتعويضات

 2,992 بدالت ثابتة
 2,093 مكافآت متغيرة

 776 تعويضات ومكونات أخرى 
 2,443 مكافآت سنوية مرتبطة باألداء

 15,549 المجموع
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 مكافآت أعضاء اللجان
 سعودي( ريـاللف أ)

 *المكافآت الثابتة 
 )عدا بدل حضور الجلسات(

 المجموع بدل حضور جلسات

 أعضاء اللجنة التنفيذية 
 181 18 100 سليمان سعد الحمي د

 181 18 100 وليد عبد الرحمن العيسى
 181 18 100 رائد عبدهللا التميمي

 0 0 0 عبدالعزيز حسن البوق 
 354 54 300 المجموع

 أعضاء لجنة المراجعة
 33 33 0                  عبدالعزيز النويصر 

 133 33 100                  اللحيد         تركي
 130 30 100                          محمد فرحان النادر

 127 27 100                         أيمن بن مقحم المقحم
 423 123 300 المجموع

 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
 211 21 100 عبدالعزيز عبدهللا الزيد                  

 181 18 100 المالكي   عبدالكريم غسان 
 121 21 100                  جاسر عبدهللا الجاسر
 121 21 100                  عبدهللا محمد الفايز

 814 81 400 المجموع
 أعضاء لجنة المخاطر
 12 12 0                       وليد عبدالرحمن العيسى

 12 12 0            رائد عبد هللا التميمي         
 0 0 0 حسن البوق  عبدالعزيز
 24 24 0 المجموع

 أعضاء لجنة االستثمار
 15 15 100                           عبدالعزيز الخميس 

 15 15 0          عبدالعزيز عبدهللا الزيد
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 0 0 0 عبدالعزيز حسن البوق 
 0 0 0 فريزر قريغوري 

 130 30 010 المجموع

 
احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي عقوبة أو جزاء أو تدبير  -15

من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل 
 عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل:

 

 

 *2018السنة المالية  *2019السنة المالية 

موضوع وأسباب  
 المخالفة 

سبل عالجها 
وتفادي وقوعها في 

 المستقبل

إجمالي مبلغ 
 الغرامات

 المالية بالريال
 السعودي

عدد 
 القرارات
 التنفيذية

سبل عالجها 
وتفادي 
وقوعها في 
 المستقبل

إجمالي مبلغ 
 الغرامات

 المالية بالريال
 السعودي

عدد 
 القرارت
 التنفيذية

- 0 - - 0 - 
مخالفة تعليمات 

المةسسة 
 اإلشرافية والرقابية

- 0 - - 0 - 
مخالفة تعليمات 
المةسسة الخاصة 
 بحماية العمالء

قامت الشركة 
بوضع خطة 

تصحيحية لمعالجة 
وتطبي  كافة 

المتطلبات المتعلقة 
بنظام مكافحة 
غسل األموال 
ولضمان عدم 
وقوعها في 
 المستقبل 

150,000 1 - 0 - 

مخالفة تعليمات 
المةسسة الخاصة 
ببذل العناية 
الواجبة في 
مكافحة غسل 
األموال وتمويل 

 اإلرهاب 
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، إضافة إلى رأي لجنة نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة -16
 عة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركةجالمرا

الداخلية في الشركة بتنفيذ خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، وقد رفعت قامت إدارة المراجعة 
جلس اإلدارة على المالحظات الهامة المقدمة من قبل تقارير المالحظات الهامة لادارة العليا ولجنة المراجعة. كما اطلع م

التنفيذية بعمل خطة عمل لتنفيذ  اإلدارةومن ثم وجه المجلس  ،الداخلية بالشركة لجنة المراجعة والمتعلقة بفاعلية إجراءات الرقابة
 .ومعالجة جميع المالحظات

ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية ، نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركةوفيما يتعل  ب
في الشركة بحاجة إلى تطوير بعض مكوناته وتطوير أدوات التحكم بالمخاطر المطبقة لدى التعاونية لتتواكب مع حجم 

 أعمال ومتطلبات الشركة. 
خلية حيث أوضحت اإلدارة أنه لشركة بالمالحظات التي تم رفعها من قبل المراجعة الدالمناقشة اإلدارة التنفيذية  توقد تم

 م.2020تم إعداد خطة تصحيحية لها وستقوم لجنة المراجعة بمتابعة تنفيذ الخطة التصحيحية خالل عام 
 

 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة  -17
العام بتعيين رئيس لادارة بعد اســــــــتقالة الرئيس توجد إدارة مراجعة داخلية بالشــــــــركة مســــــــتقلة. وقد أوصــــــــت اللجنة خالل 

سـتشـاري خارجي خالل العام الماضـي للقيام ببعض المهام الرئيسـية في الشـركة اكما قامت لجنة المراجعة بتعيين  السـاب .
 بناء على تقرير تقييم المخاطر الصادر خالل العام.

 
قرارات مجلس اإلدارة أو التي رفض توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين  -18

المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين 
 المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ بها:

 .ال تنطب 
 

 :تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة -19
تمحورت حول  2019استراتيجتها للمسةولية االجتماعية ونفذت خطة من عدة مبادرات خالل عام قامت التعاونية بتفعيل 

ركائز استراتيجتها الثالثة وهي الثقافة والمجتمع، والنمو واإلنجاز، والصحة والعافية. وفي هذا اإلطار أطلقت الشركة 
 مناط  لتنسي  مع عدد من الجمعيات الخيرية فيمبادرات جديدة أهمها مبادرة "منازل آمنة" والتي من خاللها قامت با

الوسطى والشرقية والغربية لتحديد مجموعة منازل لألسر الفقيرة، ثم تولت الشركة إعادة تجهيزها وتأثيثها وتأهيلها لتلبي 
ي المراكز مبادرة "صحة المجتمع" حيث أعدت عيادة متنقلة ف أيضاً  أطلقت الشركةو استقرارها.  وتعززاحتياجات تلك األسر 

التجارية الشهيرة في الرياض وجدة والخبر قدمت عن طريقها الفحوصات والقياسات الحيوية واالستشارات الطبية والبدنية 
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المصابين  طفالاألوالغذائية المجانية لجميع فئات المجتمع. ونفذت التعاونية مبادرة "نحق  أمنياتهم" حيث جمعت عددًا من 
هم نفسياً ومعنوياً لمواجهة المرض واجتياز معدفي أجواء احتفالية ل لهم أمنياتهم ومنحتهم الهداياقت السرطان مع أسرهم وحقب

و"حارتنا "إزرع شجرة"  تينالجديد هايمعاناتهم. وفي إطار خطتها لدعم التنمية المستدامة للبيئة، أطلقت التعاونية مبادرت
 شجرة 1500 ن من الموظفين في زراعةو يث شارك المتطوعضمن شراكتها مع قطاع حكومي ممثاًل في البلدية حأجمل" 

المنطقة المحيطة بالشركة وعددًا من أحياء الرياض. إضافة إلى ذلك تفاعلت التعاونية مع أيام الصحة وتجميل وصيانة 
وم اليو الصحي للمجتمع مثل شهر سرطان الثدي،  فع المستوى العالمية وقدمت الكثير من األنشطة ورسائل التوعية لر 

ويوم التغذية، ويوم التوحد، باإلضافة إلى المشاركات االجتماعية األخرى مثل يوم العالمي للسكري، وسرطان البروستاتا، 
وحمالت التبرع بالدم، وكسوة الشتاء، وسلة رمضان، وأضحية العيد  الطفل، ويوم األم، ويوم االدخار والشمول المالي،

دعمها لجمعية األمير فهد بن سلمان لرعاية مرضى الفشل الكلوي  التعاونيةت وقد واصلوغيرها من األنشطة الخيرية. 
 وشجعت من خالل اإلدارة المجانية لبرنامج الغسيل الدموي الذي تنفذه الجمعية. 2006المحتاجين لكالنا( الذي بدأته عام 

 األنشطة المجتمعية.مستفيد من  6000لموظفين من خالل مشاركتهم أكثر من لدى االشركة ثقافة التطوع 
 

وأسماء أعضاء  2019بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل عام  -20
 مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

. فيما يلي سجل حضور أعضاء مجلس 2019خالل عام ين عقدت الجمعية العامة لشركة التعاونية للتأمين اجتماع
  نياالجتماعين اإلدارة لهذ

 
 الجمعية العامة العادية اسم عضو مجلس اإلدارة

 14/5/2019المنعقدة بتاريخ 
 العاديةغير الجمعية العامة 
 8/9/2019المنعقدة بتاريخ 

 حضر حضر سليمان سعد الحمي دمعالي األستاذ/ 

 حضر حضر األستاذ/ وليد عبد الرحمن العيسى

 حضر حضر األستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي

 حضر حضر األستاذ/ عبد هللا محمد الفايز

 حضر حضر األستاذ/ عبد العزيز عبد هللا الزيد

 حضر حضر األستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم النويصر

 حضر حضر رائد عبدهللا التميمياألستاذ/ 

 حضر حضر عبدالعزيز عبدالرحمن الخميساألستاذ/ 

 لم يحضر حضر جاسر عبدهللا الجاسراألستاذ/ 
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وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر  -21
 من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

 
 وصف األنشطة الرئيسة للشركة

 
 قطاعات يتم رفع التقارير بشأنها وهي كاآلتي تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك بحسب منتجاتها وخدماتها، ولديها 

 
 . قطاع تأمين السياراتو  - ويقوم بتغطية التأمين الطبي. :صحيالتأمين القطاع  -
 
ويشمل تغطية الممتلكات والهندسة والبحرية والطيران والطاقة وكذلك تأمين  :الممتلكات وضحايا الحوادث تأمين قطاع -

  الحواد  العامة.
 
 إلتزام تأمين الطرف الثالث للسيارات األجنبية ويقسم ربح هذا القطاع مع شركات التأمين األخرى.  :المنافذ -
 
  الحماية واإلدخار. -
 
عمليات المساهمين في الشركة. إن الدخل المكتسب من االستثمارات هو النشاط الوحيد  إعداد تقارير :قطاع المساهمين -

خرى على هذا القطاع على اريف التشغيل المباشرة والمصاريف غير المباشرة األلتحقي  اإليرادات. تم تحميل بعض مص
 أساس مناسب. يتم تحميل فائض أو خسارة عمليات التأمين على هذا القطاع على أساس مناسب.

 
  2019فيما يلي نتائج القطاعات التشغيلية ونسهاماتها في نتائج وحجم أعمال الشركة خالل عام 
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 منافذ سيارات طبي التشغيليةالقطاعات 
ممتلكات 
 وحوادث

 حماية
 وادخار

 مجموع
 عمليات
 التأمين

مجموع 
عمليات 
 المجموع المساهمين

 )بآالف الرياالت السعودية( 

         اإليرادات

 8,375,860  8,375,860 26,297 1,621,095 152,927 638,647 5,936,894 اجمالي االقساط المكتتبة
تأمين المسند، الإعادة  -

 (89,748)  (89,748) (16,887) (72,861)    -    -    - محلي
تأمين المسند، الإعادة  -

 (1,560,440)  (1,560,440) (6,693) (1,455,877)    -    - (97,870) دولي
 6,666  6,666 6,666    -    -    -    - ايرادات رسوم من التكافل

 (20,314)  (20,314)    - (5,461) (1,958) (12,895)    - اقساط فائض الخسارة
 6,712,024  6,712,024 9,383 86,896 150,969 625,752 5,839,024 صافي األقساط المكتتبة
التغييرات في األقساط 

 165,294  165,294 312 10,636 (2,583) 1,532 155,397 غير المكتسبة 

 6,877,318  6,877,318 9,695 97,532 148,386 627,284 5,994,421 صافي األقساط المكتسبة
 عمولة إعادة التأمين

2,777 148 -    119,513 -    122,438  122,438 
 10,530  10,530    -    -    - 10,530    - إيرادات اكتتاب أخرى

 7,010,286  7,010,286 9,695 217,045 148,386 637,962 5,997,198 مجموع اإليرادات

تكاليف ومصاريف 
         االكتتاب

إجمالي المطالبات 
المدفوعة والمصاريف 

 6,975,158  6,975,158 13,580 1,227,345 26,685 336,889 5,370,659 المتعلقة بها
حصة معيدي التأمين من 

 (1,302,342)  (1,302,342) (12,386) (1,201,662)    - (8,131) (80,163) المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات 
 5,672,816  5,672,816 1,194 25,683 26,685 328,758 5,290,496 المدفوعة

التغيرات في المطالبات 
 39,098  39,098 (1,117) (5,776) 3,551 41,801 639 تحت التسوية، صافي

احتياطي التغيرات في 
المطالبات المتكبدة 

مبلغ عنها، الوغير 
 105,514  105,514 123 (1,128) (325) (46,280) 153,124 صافي

التغيرات في احتياطيات 
 (4,442)  (4,442) 34 34    -    - (4,510) عجز اقساط التأمين

صافي المطالبات ومزايا 
 5,812,986  5,812,986 234 324,279 324,279 324,279 5,439,749 أخرى متكبدة

التغيرات في احتياطي 
 (3,684)  (3,684) (3,684)    -    -    -    - أنشطة التكافل

تكاليف اكتتاب وثائق 
 359,973  359,973 925 39,719 32,413 86,264 200,652 التأمين

 13,678  13,678 1,912 (26,349) 11,295 (28,060) 54,880 مصاريف اكتتاب أخرى
توزيعات حصة تأمين 

 57,378  57,378    -    - 57,378    -    - المنافذ 

مجموع تكاليف 
 6,240,331  6,240,331 (613) 32,183 130,997 382,483 5,695,281 ومصاريف االكتتاب

صافي )خسارة(/ دخل 
 769,955  769,955 10,308 184,862 17,389 255,479 301,917 االكتتاب 

مصاريف إدارية 
 (577,253) (8,150) (569,103)      وعمومية

ديون ال مخصص
 (28,844)    - (28,844)      تحصيلهامشكوك في ال

توزيعات أرباح ومكاسب 
محققة من استثمارات، 

 221,033 73,045 147,988      صافي
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 وصف األنشطة الرئيسة للشركات التابعة

 .ال ينطب  حسب تعريف هيئة السوق المالية للشركات التابعة

 

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر  -22
 تمويلية أم مخاطر السوق(، وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

 المخاطر التي تتعرض لها الشركة حالياً  22-1

 أ (  مخاطر التأمين
المخاطرة بموجب عقد التأمين هي المخاطرة بحدو  حد  مةمن بما في ذلك عدم التأكد من مقدار وتوقيت أي مطالبة 

ات الفوائد ناتجة. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في أن المطالبات الفعلية ومدفوع
تتجاوز القيمة الدفترية اللتزامات التأمين. يتأثر هذا بتكرار المطالبات وشدة المطالبات والفوائد الفعلية المدفوعة والتي 

يتم تحسين تباين المخاطر من خالل تنويع مخاطر  تزيد عن المقدرة األصلية والتطور الالح  للمطالبات طويلة األجل.
من عقود التأمين حيث أن محفظة أكثر تنوًعا تكون أقل عرضة للتأثر في جميع المجاالت  الخسارة إلى محفظة كبيرة

بالتغير في أي مجموعة فرعية من المحفظة، وكذلك النتائج غير المتوقعة. كما يتم تحسين تباين المخاطر من خالل 
يتم وضع جزء  م ترتيبات إعادة التأمين.االختيار الدقي  وتطبي  استراتيجية التأمين والمبادئ التوجيهية وكذلك استخدا

كبير من أعمال إعادة التأمين التي تم التنازل عنها وفًقا للمعاهدة واألساس االختياري مع اختالف حدود االستبقاء 
حسب خطوط اإلنتاج. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة تتواف  مع االفتراضات المستخدمة 

على الرغم من أن  حق  من فوائد السياسة األساسية ويتم عرضها في قائمة المركز المالي كموجودات إعادة تأمين.للت
عفى من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائ  التأمين الخاصة بها، الشركة لديها ترتيبات إلعادة التأمين ، إال أنها ال تُ 

التنازل عن إعادة التأمين، إلى الحد الذي ال يستطيع فيه أي معيد تأمين وبالتالي يوجد خطر ائتماني فيما يتعل  ب
 الوفاء بالتزاماته المفترضة بموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه.

 مخاطر إعادة التأمين ب(
في  من أجل تقليل المخاطر المالية الناتجة عن المطالبات الكبيرة، تقوم الشركة في سياق األعمال االعتيادية بالدخول

لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار معيدي التأمين، تقوم الشركة  اتفاقات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين.
بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين الخاصة بها وتراقب تركيز مخاطر االئتمان الناتجة عن مناط  جغرافية 

 ن.عيدي التأميمأو أنشطة أو خصائص اقتصادية ل
يتم اختيار معيدي التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات التالية التي وضعها مجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة التأمين. 

 يمكن تلخيص المعايير على النحو التالي 
 الحد األدنى للتصنيف االئتماني من قبل وكاالت التصنيف العالمية المعترف بها لمثل(  أس أند بي ليست أقل  -
 من بي بي بي أو ما يعادلها.    
 سمعة شركات إعادة تأمين معينة. -

حصة أرباح استثمارات 
في شركات زميلة، 

 31,160 28,723 2,437      صافي
 20,397    - 20,397      إيرادات أخرى

صافي )خسارة( / دخل 
 436,448 93,618 342,830      الفترة
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 عالقة العمل الحالية أو الماضية مع معيد التأمين. -
عالوة على ذلك، تتم مراجعة القوة المالية والخبرة اإلدارية والتقنية باإلضافة إلى األداء التاريخي لشركات إعادة التأمين، 

من قبل الشركة والموافقة على المتطلبات المحددة مسبًقا لمجلس إدارة الشركة ولجنة حيثما ينطب  ذلك، بشكل كامل 
إعادة التأمين قبل الموافقة عليها لتبادل أعمال إعادة التأمين. إن عقود إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من 

جزء من المطالبات المعلقة المعاد تأمينها  التزاماتها تجاه حاملي وثائ  التأمين، ونتيجة لذلك تظل الشركة مسةولة عن
 إلى الحد الذي يفشل فيه معيد التأمين في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.

 
 مخاطر السوق  ج(

وتمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسبب 
التغيرات في أسعار السوق لعدا تلك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت( سواء كانت هذه 
التغيرات نتيجة لعوامل محددة تتعل  بأداة مالية ما أو بالجهة المصدرة لها أو بعوامل أخرى توثر على كافة األدوات 

 المالية المشابهة المتداولة في السوق.
يتأكد مجلس إدارة الشركة من الحفاظ على التعرض العام لمخاطر السوق عند مستويات حذرة ومتسقة مع رأس المال 

ستراتيجيًا وأهدافًا، فإن مهمة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق هي االمتاح. بينما يعطي مجلس اإلدارة توجيهًا 
الفري  بإعداد تنبةات توضح تأثيرات التغيرات المحتملة المختلفة في مسةولية فري  لجنة االستثمار بشكل رئيسي. يقوم 

ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. يتم تخفيف هذا الخطر من خالل االختيار الصحيح لألوراق المالية. 
ك، تتم مراقبة تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وتقوم بمراقبة منتظمة للتطورات في األسواق ذات الصلة. باإلضافة إلى ذل

العوامل الرئيسية التي تةثر على تحركات سوق األسهم والصكوك، بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي 
 للمستثمرين.

   هي تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر
عار صرف العمالت مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أس :مخاطر العمالت

تتم معامالت الشركة أساًسا بالريال السعودي والدوالر األمريكي. تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف  األجنبية.
  العمالت وتتصرف وفًقا لذلك وتعتقد أن مخاطر العمالت األجنبية ليست كبيرة.

ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت. تتمثل  تستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها :مخاطر أسعار العموالت
مخاطر معدل العمولة على الشركة في حدو  تغييرات في معدالت العموالت مما يقلل من العائد اإلجمالي على 
األوراق المالية التي تحمل معدل العمولة الثابت. إن مخاطر أسعار العمولة محدودة بمراقبة التغيرات في معدالت 

 ثمار في أدوات سعر الصرف العائم.العمولة واالست
مخاطر األسعار األخرى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية  :مخاطر األسعار األخرى 

لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق لبخالف تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العملة(، 
التغييرات ناتجة عن عوامل األداة المالية الفردية المحددة أو مصدرها، أو العوامل التي تةثر على سواء كانت هذه 

جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق. إن استثمارات الشركة معرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن 
ة. تحد الشركة من طبيعة مخاطر السوق من خالل تنويع عدم التأكد بشأن القيمة المستقبلية لألوراق المالية المستثمر 

 محافظها المستثمرة ومراقبة التطورات بطريقة نشطة في األسواق.
 

 االئتمانمخاطر  د (
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مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف 
ة لجميع فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة، فإن الحد األقصى للتعرض للمخاطر اآلخر لخسارة مالية. بالنسب

  االئتمان للشركة هو القيمة الدفترية كما هو مبين في قائمة المركز المالي.
 يتواجد تركيز مخاطر االئتمان عندما تةثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية على مجموعات األطراف

 %99المقابلة التي يكون تعرضها االئتماني اإلجمالي كبيًرا بالنسبة لمجموع مخاطر االئتمان للشركة. يتم تنفيذ حوالي 
من أنشطة االكتتاب الخاصة بالشركة في المملكة العربية السعودية. تتنوع محفظة أدوات الشركة المالية على نطاق 

 .مقابلة الجديرة باالئتمان، مما يقلل من أي تركيز هام لمخاطر االئتمانواسع وُتبرم المعامالت مع مختلف األطراف ال

 هـ( مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر أن الشركة سوف تواجه صعوبة في جمع األموال لتلبية االلتزامات والتعهدات المرتبطة  

التحصيالت النقدية اليومية والمدفوعات  بالمطلوبات المالية. لدى الشركة نظام إدارة نقدي مناسب، حيث يتم مراقبة
بشكل منتظم. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة عن طري  الحفاظ على استحقاقات الموجودات المالية والمطلوبات 

إلدارة مخاطر السيولة الناتجة عن المطلوبات المالية أعاله، قامت  المالية واالستثمار في سيولة الموجودات المالية.
بالحفاظ على موجودات سائلة تتكون من نقد وما يماثله وأوراق مالية استثمارية. يمكن بيع هذه الموجودات  الشركة

  بسهولة للوفاء بمتطلبات السيولة.
 ن تتم تسوية الموجودات التي تستح  في أقل من سنة كما يلي أيتوقع 

مارية والصكوك ويتم االحتفاظ بها لغرض إدارة تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات في الصنادي  االستث •
 شهرًا من تاريخ التقرير. 12النقد ويتوقع استحقاقها/ تسويتها خالل 

من المتوقع أن تتحق  إيرادات االستثمار المستحقة في غضون شهر إلى ثالثة أشهر من تاريخ قائمة المركز  •
 المالي.

"النقد وما يعادله" هي ودائع لدى مةسسات مالية ذات تصنيف  ودائع المضاربة/ المرابحة المصنفة على أنها •
ائتماني عاٍل وتاريخ استحقاقها أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع. من المتوقع استحقاق ودائع المضاربة/ المرابحة 

 األخرى في غضون ستة أشهر من تاريخ اإليداع.
 النقد واألرصدة البنكية متاحة عند الطلب. •
صة معيدي التأمين من المطالبات قيد التسوية تتعل  بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات ويتم تحقيقها بشكل إن ح •

 شهر على أساس تسوية األرصدة مع معيدي التأمين. 6إلى  3عام في غضون 
 من المتوقع تسوية المطلوبات ذات االستحقاق التي تقل عن سنة واحدة على النحو التالي 

 معيدي التأمين المستحقة الدفع على أساس ربع سنوي وفًقا لشروط اتفاقيات إعادة التأمين. تتم تسوية أرصدة •
من المتوقع أن تتم تسوية معظم إجمالي المطالبات قيد التسوية في غضون شهرين وفًقا للجداول الزمنية النظامية  •

غضون شهر واحد من تاريخ استالم تقرير للدفع. يتم تسوية وثائ  الممتلكات والحواد  بسبب الطبيعة المتأصلة في 
 المسةول عن الخسائر.

من المتوقع تسوية المطالبات المستحقة الدفع والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى خالل فترة ثالثة أشهر  •
 من تاريخ انتهاء الفترة.

العام السنوي الذي تتم فيه  يجب تسوية توزيع الفائض الدائن المستح  الدفع في غضون ستة أشهر من االجتماع •
 الموافقة على القوائم المالية.
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 و( المخاطر التشغيلية

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة 
خارجيًا لدى مزودي خدمات الشركة، ومن بالعمليات والتقنية والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة داخليًا أو 

عوامل خارجية غير االئتمان، مخاطر السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات النظامية والتنظيمية والمعايير 
إن هدف الشركة هو  المتعارف عليها عموًما لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ مخاطر التشغيل من جميع أنشطة الشركة.

اطر التشغيلية من أجل تحقي  التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي تلح  بسمعتها مع تحقي  إدارة المخ
هدفها االستثماري المتمثل في تحقي  عوائد للمستثمرين. تقع المسةولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على 

 ةولية عناصر التحكم في المجاالت التالية المخاطر التشغيلية على عات  مجلس اإلدارة. تشمل هذه المس
 متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات بين مختلف المهام واألدوار والمسةولياتع  -
 متطلبات التوفي  ورصد المعامالتع  -
 االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات النظاميةع  -
 توثي  الضوابط واإلجراءاتع  -
 تقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها، وكفاية الضوابط واإلجراءات لمواجهة المخاطر المحددةعمتطلبات ال  -
 المعايير األخالقية والعمليةع و  -
 سياسات ونجراءات تخفيف المخاطر.  -

يتعل  بإدارة  تضمن اإلدارة العليا حصول موظفي الشركة على التدريب والخبرة الكافية وتعزيز التواصل الفعال فيما
 المخاطر التشغيلية.

 
 سعاراألوالتي تضغط على  التأمين المنافسة في سوق  (ز

لحفاظ على واالعميل،  تركيز االهتمام بخدمةق، باإلضافة إلى لسو الختراق امن العوامل الحيوية  اً واحد التسعيراليزال 
فعالة مع تشغيلية وجود عمليات و بأسعار تنافسية، يتطلب هذا الوضع قيام الشركة بطرح منتجاتها  العمالء الحاليين.

 الخسارة. الدقيقة لمعدلمراقبة ال
 

 المالءة ومتطلبات رأس المال معدل الحفاظ على (ح

 .وقد يؤدي إلى تخفيض التصنيف، وهو أمر غير جيد للشركة نظامية،عدم استيفاء هذه المتطلبات عقوبات يترتب عن 

 
 قوة مقدمي الخدمة (ط

لاحتكار  ةالتأمين إذا كانت شبكة مقدمي الخدمات الطبية يهيمن عليها عدد قليل من مقدمي الخدم قد تتأثر شركات
 القلة(

 

 التأمين الطبيمحفظة أعمال الشركة نحو أعمال  ميلي( 
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نتيجة تطبي   تماشيًا مع صناعة التأمين السعودية بوجه عام، يشكل التأمين الطبي الحصة األكبر في محفظة الشركة
فإن التغير الطفيف في لذلك  إلى هذا النوع من التأمين.محفظة الأنظمة التأمين الصحي اإللزامي والذي نتج عنه ميل 

 .يةثر بشكل كبير على األداء العام للشركة حصة التأمين الطبي
 

 مة بالشركة نظاألعمليات والمرونة  (ك

المعتمدة لتواكب الطلب المتزايد على التأمين والتغييرات  واإلجراءاتمن الضروري أن تتطور البنية التحتية واألنظمة 
  في ممارسات السوق وبالتالي يمكن تجنب أية مشاكل قد تتعرض لها األعمال.

 

 التأمينمخاطر  تركيز -ل

الشركة تقوم لذلك  .بهافي حالة وقوع أحدا   جسيمةخسائر لعرض الشركة يما،  أو منطقةتراكم المخاطر في مكان 
 بمراقبة تركيز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب فئات التأمين. ويتم التركيز الرئيسي على قطاع المركبات والطبي.
تقوم الشركة بمراقبة تركيز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة التي يتم تغطيها في نفس الموقع الجغرافي أو 

يضان، تصنف مدينة كاملة كموقع واحد. وبالنسبة لخطر الحري  والممتلكات، نفس الطرف. بالنسبة لمخاطر الزالزل والف
يعتبر أي مبنى معين والمباني المجاورة له والتي من الممكن أن تتأثر بالحادثة كمكان واحد. وبالمثل بالنسبة للمخاطر 

واحد عند تقييم تركيز المخاطر. البحرية، فإن المخاطر المتعددة التي يتم تغطيتها في رحلة سفينة واحدة تعتبر كخطر 
تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع وثائ  إعادة التأمين الخاصة بها للحد من 
مثل هذه التعرضات وجعلها في مستويات مقبولة للشركة. تمارس الشركة نشاطها فقط في المملكة العربية السعودية، 

 جميع مخاطر التأمين تتعل  بوثائ  التأمين المكتتب فيها داخل المملكة العربية السعودية. وبالتالي، فإن
 

 ارتفاع معدالت التسرب الوظيفيم( 

باإلضافة إلى زيادة تكاليف التوظيف والتدريب، فإن التسرب الوظيفي يةثر سلبًا على الكفاءة التشغيلية وبالتالي خدمة 
 .العمالء

 
 

 الحيوية تسرب المعلومات( ن

، ويةثر يجب الحفاظ على سرية المعلومات، حيث أن تسرب أي معلومات حساسة وحيوية قد يضعف موقف الشركة
لذلك وضعت الشركة السياسات واإلجراءات التي تحدد مواصفات المعلومات يةدي إلى فقدان األعمال. على سمعتها و 

 ربها.الحساسة وقواعد التعامل معها بما يضمن حمايتها وعدم تس
 

 االحتيال والجرائم المالية( س



 

47 

 

لذلك وضعت  سمعتها.و ةثر على وضع الشركة ياالحتيال في العمليات المالية، وعمليات المطالبات والمبيعات وغيرها، 
عمليات  فيالشركة السياسات واألنظمة التي تتضمن عدداً كبيراً من المةشرات التي تساعد على تحديد حاالت االشتباه 

 .مواجهتهاواكتشافها و  االحتيال
 

   واللوائح نظمةاأل مخاطر عدم االلتزام بع( 

مثل هيئة السوق المالية، ومةسسة النقد العربي  باألنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات اإلشرافية والرقابيةعدم االلتزام 
ينعكس مما إلى توقيع عقوبات مالية على الشركة  ييةدقد  ،وغيرها السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني

تحديث سياساتها ولوائحها الداخلية وكذلك تنفذ معامالتها بما يتواف  مع األنظمة بالتعاونية  تلتزم سلبًا على سمعتها.
 واللوائح الصادرة عن تلك الجهات الرقابية.

 
 التقنيةتقادم ( ف

توافر األنظمة المطبقة حديًثا، قد ولحين  .النظم الرقمية القديمةللتحول الرقمي وتحديث  ةتتبع التعاونية استراتيجي
 .التقنيتتعرض الشركة لمخاطر التقادم 

 
 التوقعات المستقبلية للمخاطر التي تواجهها الشركة 22-2

 فيما يلي المخاطر التي يمكن اعتبارها مخاطر محتملة تواجه التعاونية 
 17رقم  للتقرير الماليتطبيق المعيار الدولي  (أ

التغيير وعليه فإن سوف تحتاج التعاونية إلى تفسير وفهم وتطبي  المعيار الجديد على عقود التأمين ونعداد التقارير. 
ح الإبالغ مجموعة واسعة من أصحاب المص بوسيتطل، الفرق المالية واإلكتواريةسوف يتجاوز الرئيسي المطلوب 

 الداخليين والخارجيين بآثاره.
 
 الحفاظ على والء العمالء واالحتفاظ بهم (ب

 نظًرا لتطور تفضيالت العمالء و/ أو التحوالت الديموغرافية في قاعدة عمالئنا الحالية.
 

 ( انقطاع الخدمة بسبب هجمات محتملةج
هجمات اإلنترنت، والفيروسات والهجمات المقدمة من خاللها للخطر واالنقطاع نتيجة  والخدمات األنظمة قد تتعرض
تطور الشركة باستمرار أنظمة الحماية الفعالة التي تضمن صد هذه الهجمات وتحافظ على استمرار العمل  الخبيثة.

 وتقديم الخدمة. 
 

 التوسع الكبير في األعمالااللتزام بمعايير التشغيل القياسية على ضوء د( 
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لضمان التميز في السوق االلتزام بالمعايير القياسية للتشغيل في  تمثالً متحديًا يضع األعمال التجارية في  التوسع
 .العمالءب الحتفاظوا
 

 المحيطة وأثرها على عقود التأمين واالستثمارات الجيوسياسيةاألوضاع ( ه
والسيما تأمينات الممتلكات والحواد   ،المحيطة على عقود التأمين في المنطقة الجغرافية ربما تةثر األوضاع السياسية

تراقب التعاونية عن كثب هذه األوضاع وتضع لها سياسات التحوط  وكذلك على ترتيبات إعادة التأمين واالستثمارات.
 المالئمة.

 

 ( تأثير التغير في البيئة النظامية والقانونية والسلوكية على أداء الشركةو
 اإلضافية المتكبدة لتلبية المتطلبات النظامية. التكاليف صعب بسببموقف  في الشركة هذا التغير قد يضع

 

 تقييم المخاطر المحيطة بالشركة وطريقة التعامل معها 22-3
 تهدف إلى والتي  نجراءات إدارة المخاطرتقوم إدارة المخاطر في التعاونية بوضع سياسات و 

  من خالل تطبي  إطار لشهية المخاطر في الشركة المخاطرضمان تنفيذ العمليات في إطار قدرة الشركة على تحمل . 

 لتصنيفالخاص بوكالة انموذج رأس المال ل ووضع رأس المال وفقاً المالية المالءة  المنتظم لوضعرصد ال. 
  نظام التقييم الذاتي  كجزء من لتلك المخاطروالمراقبة المستمرة  ،الحيوية بشكل دوري  للوحداتالمخاطر  قائمةتحديث

  .للمخاطر والتحكم فيها
  ،وممارسات االكتتاب وغيرها.مراقبة كفاية االحتياطيات الفنية 
 استنباط الضوابط المطلوبة للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها. 
  ة.يحكام القانونية والتنظيمية والرقاباألمراجعة السياسات واإلجراءات ومواءمتها مع 
 

 2019اونية عام أنشطة إدارة المخاطر في التع 22-4
  مراجعة كاملة للمخاطر، وندخال المزيد من التحسينات على استراتيجية الشركة إلدارة المخاطر وسياسة قبول المخاطر

 ودليل إدارة المخاطر.
  موافقة مجلس اإلدارة على تنفيذ المةشرات  والحصول على ،الشركةالمخاطر لدى شهية مراجعة وتحديث مةشرات

 الموصى بها حديًثا.
  االستثمار. تقارير مخاطر قطاعمراجعة ونجراء تحليل فجوة لمحفظة التعاونية االستثمارية كجزء من  
 مال.، بما في ذلك المراجعة الكاملة لسبع كيانات أعفيهاللمخاطر والتحكم  الحالي تحديث وتعزيز عملية التقييم الذاتي 
  من آثارها خطر مع خطط التخفيف 200تطوير سجل رئيسي للمخاطر في التعاونية يحتوي على حوالي . 
  تحديث نظامGRC  المخاطر بشكل  يستعرضحد  إصدار والعمل على تنفيذ نظام جديد من شأنه أن وفقًا ألالحالي

 كلي.
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  ل مثلشهادات معترف بها ويحملون  واسعةالمختصين من ذوي التأهيل العالي والخبرات توظيفCFA  ،FRM  ،
ACII  ،ARM  ،MBA  ،وغيرها). 

  تعزيز ثقافة إدارة المخاطر داخل الشركة من خالل قنوات مختلفة بما في ذلك رسائل التواصل الداخلي للتوعية
 بالمخاطر وعقد ورش عمل حول الوعي بالمخاطر على مختلف المستويات.

 

خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في  -23
 2019-2015السنوات المالية الخمس األخيرة 

 :(سعودي ريـالمليون ) 2019-2015نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس األخيرة  مقارنة

 البيان م2019 م2018 م2017 م2016 م2015

 مجموع األقساط المكتتبة 68,37 7,641 8,407 8,055 7,545
 مجموع اإليرادات 7,010 ,1887 7,432 7,001 5,804

 مجموع المطالبات المدفوعة 756,9 207,8 6,690 5,328 4,999
 مجموع التكاليف والمصاريف 6,838 ,6697 8,052 6,325 4,342

  فائض العمليات التشغيلية 192 (455ل (590) 676 462

 الفائض/العجز من عمليات التأمين 343 (742ل (368) 767 533

 صافي دخل/عجز السنة من عمليات المساهمين 402 (213ل (147) 801 642

 
 

 سعودي(: ريـالف أل) 2019-2015خصوم للسنوات الخمس األخيرة الصول و مقارنة األ

 

 

 ديسمبر 31
 2019 

 

 ديسمبر 31
 2018 

 

 ديسمبر 31
 2017 

 

 ديسمبر 31
 2016 
 

 ديسمبر 31
 2015 

  )بآالف الرياالت السعودية(  
      الموجودات 
 100,000 100,000 125.000 125.000 125,000 وديعة نظامية

دخل مستح  على الوديعة 
 1,711 1.997 2.254 2,513 النظامية

1,042 

 312,251 298,406 279.051 266.233 260,119 ممتلكات ومعدات، صافي
    -    - 7.653 3.633 3,971 ملموسةموجودات غير 
 9,861 9,861 9.861 9.861 9,861 استثمار عقاري 

 94,004 107,649 95.468 95.116 101,520 استثمارات في شركات زميلة
 5,399,365 4,533,577 5.525.209 2.905.130 2,746,748 استثمارات متاحة للبيع
    -    - 82.035      2.239.125 3,539,376 ودائع مضاربة / مرابحة
 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 275,249 191.369 261.088 243,912 وموجودات أخرى 
538,351 

 11,640 12,972 11.293 8.775 7,714 أقساط فائض خسارة مةجلة 
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 209,244 218,100 170.790 130.651 120,845 تكاليف اكتتاب وثائ  مةجلة
حصة معيدي التأمين من 
 1,780,402 1.375.277 2.725.809 3,100,446 المطالبات تحت التسوية

1,827,909 

حصة معيدي التأمين من 
غ مبل  الالمطالبات المتكبدة وغير 

 338,352 391.207 191.837 327,724 عنها

528,197 

حصة معيدي التأمين من األقساط 
 553,813 591.125 544.839 715,959 غير المكتسبة

629,974 

 1,943,579 2,326,988 2.257.678 1.517.987 1,495,894 ذمم مدينة، صافي
    -    - 158.093 - 6,333 إيرادات استثمار مستحقة

       823,681 2,401,149 1.397.203 1.600.240 1,306,550 نقد وما يعادله 
       12,429,098 12,958,229 12.670.309 12.627.578 14,114,485 مجموع الموجودات 

      المطلوبات 
 100,176 76,651    -    - 34,283 توزيع الفائض المستح 

 81,349 98,677 119.242 133.276 129,480 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إيرادات مستحقة من الوديعة 

 1,711 1.997 2.254 2,513 النظامية
1,042 

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

1,371,468 

 13,467 12,902 10.576 8.690 5,006 حتياطي أنشطة تكافلا
 1,772,314 2,145,970 2.374.764 3.271.156 3,684,891 إجمالي المطالبات تحت التسوية 
احتياطيات المطالبات المتكبدة 

 1,446,728 1.700.269 1.684.183 1,925,584 غ عنهامبل  الوغير 
1,938,250 

    -    - 137.248 7.272 2,830 احتياطي عجز األقساط
 51,024 54,439 53.661 39.299 43,323 دخل عمولة غير مكتسبة

 4,233,561 4,390,229 4.405.244 3.820.293 3,826,119 إجمالي األقساط غير المكتسبة
 502,579 178,959 207.922 94.720 523,820 أرصدة معيدي التأمين دائنة

 5,643 6,054 6.414 6.411 6,411 توزيعات أرباح مستحقة
 152,106 200,443 233.318 237.080 255,554 الزكاة

 10,222,979 10,021,675 10.543.928 10.819.357 11,614,796 مجموع المطلوبات
      حقوق الملكية

 1,000,000 1,000,000 1.250.000 1.250.000 1,250,000 رأس المال
 883,465 1,000,000 1.000.000 1.000.000 1,065,517 احتياطي نظامي 

احتياطي القيمة العادلة 
 (62,153ل (166.244ل (198.724ل 167,472 ستثمارات لال

 (159,810ل

    -    - (5.879ل (12.226ل (14,540) إعادة قياس التزام المنافع المحددة
 482,464 998,707 48.504 (230.829ل 31,240 ارباح مبقاة

 2,206,119 2,936,554 2.126.381 1.808.221 2,499,689 مجموع حقوق الملكية
 12,429,098 12,958,229 12.670.309 12.627.578 14,114,485 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

      التزامات محتملة
 
 

 إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة: تحليل جغرافي -24

 2019عام  التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة -أ

 7,641مليون ريال مقابل  8,376% بعد أن بلغ 9.61بمعدل قدره  2019عام إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  ارتفع
. وتتم أنشطة الشركة بشكل أساسي داخل المملكة العربية السعودية، وقد حصلت الشركة على 2018مليون ريال عام 



 

51 

 

على مناط   2019جميع أقساط التأمين من عمالء داخل المملكة. فيما يلي التوزيع الجغرافي لألقساط المكتتبة عام 
 المملكة 

 
 (األقساط المكتتبةاإليرادات ) الجغرافية المنطقة

 (عوديس )مليون ريال

 5,140 المركز الرئيسي و الوسطىاإلدارة اإلقليمية 

 1,903 اإلدارة اإلقليمية الغربية

 1,305 اإلدارة اإلقليمية الشرقية

 28        خرى إالدارات األ

 8,376 اإليرادات إجمالي

 

 2019عام  التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة -ب

 هيئة السوق المالية للشركات التابعة.ال ينطب  حسب تعريف 

إيضاح ألي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات  -25
 أعلنتها الشركة:

 (ريال سعودين و لملي                                                  

 

 نسبة التغير% قيمة التغير م2018 م2019 البيان

 GWP) 8,376 7,641 735 9.61%ل أقساط التأمين المكتتبة إجمالي

 NEP) 6,877 7,066 185 2.83%ل صافي أقساط التأمين المكتسبة

 %2.48- (178ل 7,188 7,010 ةالتشغيليمجموع اإليرادات 

 %10.81- (845ل 7,820 6,975 إجمالي المطالبات المدفوعة

 %11.54- (759ل 6,572 5,813 صافي المطالبات المتحملة لالمتكبدة(

 %10.84- (831ل 7,669 6,838 مجموع التكاليف والمصاريف

فائض لعجز( عمليات التأمين مخصومًا منها 
عائد استثمارات حملة الوثائ  لنتائج العمليات 

 التشغيلية(

192 
 

 
(455) 

 
 

647 
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 %429.67 122 28 150 صافي أرباح استثمارات حملة الوثائ 
  770 (427) 343 من عمليات التأمين الفائضلالعجز(

  736 (427) 309 حصة المساهمين من الفائض/العجز
 %53.34- (116ل 218 102 صافي أرباح  استثمارات أموال المساهمين

  615 (213) 402 صافي الربح لالخسارة( قبل الزكاة
    (2.23ل    2.62 بعد الزكاة ربحية لخسارة( السهم بالريال

 
 

إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين  -26
 القانونيين:

"( المعتمد في المملكة العربية 34لمعيار المحاسبي الدولي رقم ايتم إعداد القوائم المالية من جميع النواحي الجوهرية وفقاً لـ ل"
 السعودية.

ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل  اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة -27
  محل تأسيسها: ةالرئيس لعملياتها والدول

 .ال ينطب  حسب تعريف هيئة السوق المالية للشركات التابعة

 

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة -28

  .ال ينطب  حسب تعريف هيئة السوق المالية للشركات التابعة

 

 في توزيع أرباح األسهمسياسة الشركة وصف ل -29
 يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة بالتوزيعات المقترحة مع األخذ في االعتبار عدة عوامل أهمها 

  التأمين ممارسةلقواعد  المالءة المطلوبة وفقاً من  %125المحافظة على معدل ال يقل عن . 
 لعن ال يقل عالي  المحافظة على تصنيف ائتمانيA )يتناسب مع التصنيف االئتماني للمملكة بما. 
 .المحافظة على معدل مقبول للسيولة لمقابلة المتطلبات التشغيلية والتوسعية 

( من النظام األساسي المعدل للشركة، حيث يتم التوزيع بما يتواف  مع 45( و ل44تتحدد آلية توزيع األرباح وفقًا للمواد لو 
  وفقًا للقواعد التاليةو  ،مةسسة النقد العربي السعودياألنظمة الصادرة عن 

%( للمةمن لهم إما بالتوزيع المباشر أو بتخفيض 10توزيع الفائض الصافي المتحق  من عمليات التأمين بنسبة ل -
 % إلى حسابات المساهمين.90أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته 

أموال المساهمين وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة، وحصة المساهمين  وتتكون أرباح المساهمين من عائد استثمار
 من الفائض الصافي حسب ما ورد أعاله، وتتحدد قواعد توزيع األرباح على المساهمين كالتالي 
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 ُتجن ب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. -1
لجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى %( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز ل20تجنب ل -2

 % من رأس المال المدفوع.100بلغ إجمالي االحتياطي 
للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر  -3

 على المساهمين. الذي يحق  مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان
ويستح  المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق 
وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. 

سوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح المقرر توزيعها وُتبلغ الشركة هيئة ال
على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة، وفقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة مع مراعاة 

 دي.الموافقة الكتابية المسبقة لمةسسة النقد العربي السعو 
وعطفًا على نتائج الشركة في العام تقوم الشركة بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين وال يتم توزيع أية أرباح خالل السنة. 

 2019نقدية/عينية عن السنة المالية بالموافقة على توزيع أرباح يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العمومية ، 2019المالي 
   كالتالي

 
نسبة األرباح التي تم توزيعها  السنة

 2019خالل السنة عن عام 
في توزيعها  المقترحنسبة األرباح 

 2019 سنةنهاية 
 إجمالي األرباح

 ال يوجد ال يوجد اليوجد 2019
 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء  -30
( 45بموجب المادة )الشركة بتلك الحقوق  أبلغواوكبار التنفيذيين وأقربائهم(  الشركة مجلس إدارة

  2019 وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة الماليةمن قواعد التسجيل واإلدراج، 
أو  الشـــركة% فأكثر تســـتوجب من المســـاهمين إبالغ 5لم تحد  تغييرات في نســـب ملكية كبار المســـاهمين الذين يملكون 

 لك.ذة بالهيئ
 
 
 

الشركة وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة  -31
وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير وكبار التنفيذيين 

 :2019 الحقوق خالل السنة الماليةتلك في تلك المصلحة أو 
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 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة 
 وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

 
 م
 

 
اســـــــــم من تعود لـــــه 

 المصلحة

 صافي نهاية العام بداية العام
 يريالتغ

 نسبة
 يريالتغ

 %  أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم  

 %0 0 -- 198,640 -- 198,640 الحمي دسليمان سعد  1

 %0 0 -- 111 -- 111 وليد العيسى 2

 -- -- -- 0 -- 0 غسان المالكي 3

 %0 0 -- 15,000 -- 15,000 عبد هللا محمد الفايز 4

 %0 0 -- 26,250 -- 26,250 عبد العزيز الزيد 5

 %0 0 -- 250 -- 250 عبدالعزيز النويصر 6

 %0 0 - 1,250 -- 1,250 التميميرائد عبدهللا  7

 %0 0 -- 1,250 -- 1,250 عبدالعزيز الخميس 8

 -- -- -- 0 -- 0 جاسر عبدهللا الجاسر 9

 * تشمل ملكيات أفراد األسرة. 
 

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

 م
 

 تعود له المصلحة اسم من

صــــافي  نهاية العام بداية العام
 ريالتغي

نســـــــبة 
 ريالتغي

أدوات  عدد األسهم  
 الدين

عـــــــــــــدد 
 األسهم

أدوات 
 الدين

  

 -- 0 -- 0 -- 0 عبدالعزيز حسن البوق  1

 -- 0 -- 0 -- 0 عبدهللا عبدالعزيز العرفج 2
 -- 0 -- 0 -- 0 فهد سعد المعمر 3
 -- 0 -- 0 -- 0 عادل عبدهللا الحمودي 4

 -- 0 -- 0 -- 0 سلطان صالح الخمشي 5

 -- 0 -- 0 -- 0 هشام فايز علي رضوان 6
 -- 0 -- 0 -- 0 ر ديفيد غريغوري ز فري 7
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وأقربائهم في أسهم أو أدوات  ألعضاء مجلس إدارة الشركةوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود 
 التابعة دين الشركة

 حسب تعريف هيئة السوق المالية للشركات التابعة. ال ينطب 
 

  لكبار التنفيذيينوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود 
  التابعة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

 ال ينطب  حسب تعريف هيئة السوق المالية للشركات التابعة.
 

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم  -32
غير ذلك(، وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة 

ومبلغ أصل القرض وأسهم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ  2019سنة سدادًا لقروض خالل 
 المتبقي

لسواء أكانت واجبة السداد عند الطلب  2019خالل عام  تقر شركة التعاونية للتأمين بأنه التوجد أية قروض على الشركة
 أم غير ذلك(.

 

أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق و أدوات دين قابلة للتحويل  وصف لفئات وأعداد أي -33
أي  مع إيضاح 2019ل السنة المالية اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خال 

 عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات ح  اكتتاب أو حقوق و أدوات دين قابلة للتحويل تقر التعاونية للتأمين بأنه ال توجد أي 

 أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك. ، وال يوجد2019مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية 

 
ي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية وصف أل -34

حقوق مشابهة، أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام  تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو
 . 2019المالي 

أوراق مالية أو  حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويلال توجد أي تقر شركة التعاونية للتأمين بأنه 
 . 2019حقوق مشابهة، أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام المالي  تعاقدية، أو مذكرات ح  اكتتاب، أو
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ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، الشركة  ي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانبوصف أل -35

، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، متبقيةالمالية الراق و وقيمة األ 
 التي اشترتها شركاتها التابعة وتلك

ألي أدوات دين قابلة ها أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانبب 2019خالل عام تقر شركة التعاونية للتأمين بأنها لم تقم 
 .، سواء اشترتها الشركة، أو شركاتها التابعةمتبقيةأوراق مالية أو لالسترداد، 

 
 سجل حضورتواريخ انعقادها و و  2019التي عقدت خالل عام اجتماعات مجلس اإلدارة عدد  -36

  كل اجتماع وأسماء الحاضرين
 عدد

 االجتماعات

سليمان 
 الحمّيد

وليد 
 العيسى

 عبد
العزيز 
 الخميس

جاسر 
 الجاسر

 عبد
هللا 
 الفايز

رائد 
 التميمي

عبدالعزيز 
 الزيد

غسان 
 المالكي

عبد 
العزيز 
 النويصر

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر 13/1/2019  األول

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر 7/2/2019 الثاني

 حضر حضر حضر حضر تغيب حضر حضر حضر حضر 6/3/2019  الثالث

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر 29/4/2019 الرابع

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر 23/5/2019 الخامس

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر 2/9/2019 السادس

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر 11/11/2019 السابع

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر 24/12/2019 الثامن
 8 8 8 8 7 8 8 8 8 اإلجمالي

 
 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها -37

 أسباب الطلب تاريخ الطلب طلبات العدد 

 لمعرفة التغير في ملكية المستثمرين بعد اعالن النتائج السنوية 20/2/2019 1

 MSCIلمعرفة التغير بعد بداية االندماج في مةشر  14/5/2019 2

 MSCIلمعرفة التغير بعد بداية االندماج في مةشر  9/7/2019 3
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 الجمعية العامة 4/8/2019 4

 الجمعية العامة 27/8/2019 5

 

 
 وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة -38
 

 الطرف ذو العالقة نوع عالقته بالشركة نوع الصفقة مدتها  قيمتها

7,647,100  
 سنة

 وثائ  تأمين
عضوية مشتركة في كال الشركتين 
 لمعالي األستاذ/ سليمان الحمي د 

 مجموعة الفيصلية القابضة

التوجد قيمة محددة 
للعقد، ولكن تتحدد 
 حسب التعامالت

رسوم وثائ   سنة
 تأمين

عضوية مشتركة في كال الشركتين 
 لكل من 

 معالي األستاذ / سليمان الحمي د -
 األستاذ/ وليد العيسى -
 عبدهللا الفايزاألستاذ /  -
 األستاذ/عبدالعزيز الخميس  -
 األستاذ/عبدالعزيز البوق  -

  الرئيس التنفيذي

الشركة المتحدة للتأمين 
التوجد قيمة محددة  لالبحرين(

للعقد، ولكن تتحدد 
 حسب التعامالت

 
 
 
 سنة

رسوم مطالبات 
 تأمينية 

عضوية مشتركة في كال  وثائ  تأمين سنة 13,832,567
 لألستاذ/ وليد العيسىالشركتين 

 شركة جبل عمر

 سنة 2,371,182
 وثائ  تأمين

عضوية مشتركة في كال 
 الشركتين لألستاذ/ وليد العيسى

 رزاشركة 

119,061 
   عقد تأجير سنة

492,076 

 سنة
 وثائ  تأمين

عضوية مشتركة في كال 
عبدالعزيز الشركتين لألستاذ/ 

  الرئيس التنفيذي   البوق 
 شركة وصيل



 

58 

 

التوجد قيمة محددة 
للعقد، ولكن تتحدد 
 حسب التعامالت

 سنة
عقد تقديم 
 خدمات

  

 عضوية مشتركة في كال الشركتين  وثائ  تأمين سنة 13,358,632
انتهــت ( ســـــــــــــتــاذ / رائــد التميميلأل

بانتهاء دورة  2019العضـــــــــوية في 
 (المجلس

التوجد قيمة محددة  شركة نجم لخدمات التأمين
تتحدد للعقد، ولكن 

 حسب التعامالت

 سنة
عقد تقديم 
 خدمات

21,240,946 
 
 وثائ  تأمين سنة

عضوية مشتركة في كال الشركتين 
 لألستاذ/ رائد التميمي

الشركة السعودية للنقل 
 الجماعي

16,757,561 
 
 وثائ  تأمين سنة

عضوية مشتركة في كال الشركتين 
 لألستاذ/ رائد التميمي

 األهليةشركة الغاز والتصنيع 

14,294,103  
 سنة

 وثائ  تأمين
 عضوية مشتركة في كال الشركتين 

  ستاذ / رائد التميميلأل
الشركة الوطنية للرعاية الطبية 

 ومراكزها الطبية
التوجد قيمة محددة 
للعقد، ولكن تتحدد 
 .حسب التعامالت

مطالبات مدفوعة  سنة
عن عقد تقديم 
 خدمات طبية

بانتهاء  2019انتهت العضوية في (
 (دورة المجلس

 األستاذ/ غسان المالكي -

 

30,860,540 
 سنة

 وثائ  تأمين
عضوية مشتركة في كال الشركتين 

المةسسة العامة للتأمينات  لألستاذ/ غسان المالكي
 اإلجتماعية

213,653 
عقد تقديم  سنة

 خدمات
 

551,100 
 سنة

 عقد إيجار
عضوية مشتركة في كال الشركتين 

 المالكيلألستاذ/ غسان 
 شركة أبراج التعاونية

1,375,253 

 سنة
 وثائ  تأمين

عضوية مشتركة في كال الشركتين 
 عبدالعزيز الزيدلألستاذ/ 

 (2019لانتهت العضوية في 
 شركة أسمنت القصيم

21,160,495 
 سنة

عضوية مشتركة في كال الشركتين  وثائ  تأمين
 لألستاذ / جاسر الجاسر 

 المةسسة العامة للتقاعد
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260,262 
 سنة

 وثائ  تأمين
عضوية مشتركة في كال الشركتين 

لانتهت دورة  لألستاذ/ عبدهللا الفايز
 (2019المجلس في 

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات

22,272,854 
 سنة

 وثائ  تأمين
عضوية مشتركة في كال الشركتين 
 البنك السعودي لالستثمار لألستاذ / عبدالعزيز الخميس

1,860,590 
 سنة

 وثائ  تأمين
عضوية مشتركة في كال الشركتين 
 لألستاذ / عبدالعزيز النويصر

شركة الترفيه لالستثمار 
 والتطوير

104,174,232 
عضوية مشتركة في كال الشركتين  وثائ  تأمين سنة

 لألستاذ/ عبدالعزيز النويصر
 مجموعة تحكم

14,999,630 
 سنة

 وثائ  تأمين
الشركتين عضوية مشتركة في كال 

 لألستاذ/ عبدالعزيز النويصر
كفاءات حلول األعمال 

 المحدودة

48,517,638 
 سنة

 وثائ  تأمين
عضوية مشتركة في كال الشركتين 

 لألستاذ/ عبدالعزيز النويصر
للخطوط الشركة السعودية 
 الحديدية

5,634,708 
 سنة

عضوية مشتركة في كال الشركتين  وثائ  تأمين
 النويصرلألستاذ/ عبدالعزيز 

 شركة صناعات العيسى

507,042 
 سنة

 وثائ  تأمين
عضوية مشتركة في كال الشركتين 

 أسمنت أم القرى شركة  لألستاذ/ عبدالعزيز النويصر

112,235 
 سنة

 وثائ  تأمين
عضوية مشتركة في كال الشركتين 

 بيت االستشارات الوطنيشركة  لألستاذ/ عبدالعزيز النويصر

1275 
 سنة

 تأمينوثائ  
عضوية مشتركة في كال الشركتين 

 لألستاذ/ عبدالعزيز النويصر
 سكب السعودية القابضةشركة 

 
طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة  التعاونيةمعلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون  -39

أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي  أو للرئيس التنفيذي أو للمدير الماليدارة اإلألحد أعضاء مجلس 
شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود، طبيعة هذه 
األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى 

 الشركة تقديم إقرار بذلك
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قيمة العقود عند 

أو  بداية التعامل

 عند التجديد

التعامالت خالل 

 1السنة من 
 2019يناير

 31وحتى  

 2019ديسمبر 

شروط العمل/ 

 العقد

مدة العمل/ 

 العقد

طبيعة 

 المعاملة

اسم الشركة / 

الطرف المتعامل 

 معه

رئيس / عضو مجلس 

 كبار التنفيذيين /اإلدارة

7,647,100 8,626,010 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الرقابية الجهات 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين
مجموعة الفيصلية 

 القابضة

عالي األستاذ/ سليمان م

 دالحميّ 

التوجد قيمة محددة 

 ولكن تتحدد للعقد،

 حسب التعامالت
2,166,070 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

رسوم وثائق 

 تأمين

المتحدة  الشركة

 للتأمين )البحرين(

معالي األستاذ / 

 سليمان الحميّد
 األستاذ/ وليد العيسى

 األستاذ / عبدهللا الفايز
األستاذ/عبدالعزيز 

 الخميس 
 الرئيس التنفيذي

األستاذ/عبدالعزيز 

 البوق

التوجد قيمة محددة 

 ولكن تتحدد للعقد،

 حسب التعامالت
9,720,910 

متوافقة مع 

واللوائح األنظمة 

ذات العالقة 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

رسوم 

 مطالبات

 تأمينية

13,832,567 (973,184) 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 ألستاذ/ وليد العيسىا شركة جبل عمر وثائق تأمين

2,371,182 2,502,440 

حسب الوثيقة 

من الموافق عليها 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين

 ألستاذ/ وليد العيسىا شركة رزا

119,061 130,968 

متوافقة مع 

األنظمة واللوائح 

ذات العالقة 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 عقد تأجير
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492,076 578,927 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين

 شركة وصيل

 
 

 الرئيس التنفيذي
األستاذ/عبدالعزيز 

 البوق
التوجد قيمة محددة 

 ولكن تتحدد للعقد،

 حسب التعامالت
17,433,177 

متوافقة مع 

األنظمة واللوائح 

ذات العالقة 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة
عقد تقديم 

 خدمات

13,358,632 14,704,479 

الوثيقة حسب 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين

شركة نجم لخدمات 

 التأمين

األستاذ/ رائد التميمي 

)انتهت العضوية في 

بانتهاء دورة  2019

التوجد قيمة محددة  المجلس(

 ولكن تتحدد للعقد،

 حسب التعامالت
21,575,187 

متوافقة مع 

واللوائح األنظمة 

ذات العالقة 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة
عقد تقديم 

 خدمات

21,240,946 24,476,016 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين
الشركة السعودية 

 للنقل الجماعي
 رائد التميمي/ألستاذا

16,757,561 22,229,220 

 حسب الوثيقة

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين
شركة الغاز 

 والتصنيع األهلية
 رائد التميمي/ألستاذا

14,294,103 9,045,770 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين

الشركة الوطنية 

للرعاية الطبية 

 ومراكزها الطبية

االستاذ/ رائد التميمي  

)انتهت العضوية 

بانتهاء الدورة 

2019) 

 االستاذ/ غسان المالكي
التوجد قيمة محددة 

 ولكن تتحدد للعقد،

 حسب التعامالت
52,937,285 

متوافقة مع 

األنظمة واللوائح 

ذات العالقة 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة
مطالبات 

عن  مدفوعة

عقد تقديم 

 خدمات طبية 

30,860,540 30,936,436 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

المؤسسة العامة  وثائق تأمين

للتأمينات 

 اإلجتماعية

 األستاذ/ غسان المالكي

213,653 126,686 
متوافقة مع 

األنظمة واللوائح 

 

 سنة

عقد تقديم 

 خدمات
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ذات العالقة 

مزايا وبدون 

 تفضيلية.

551,100 740,004 

متوافقة مع 

األنظمة واللوائح 

ذات العالقة 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 عقد إيجار
شركة أبراج 

 التعاونية
 ألستاذ/ غسان المالكيا

1,375,253 1,604,557 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين
شركة اسمنت 

 القصيم

عبدالعزيز ألستاذ/ ا

الزيد )انتهت 

 (2019العضوية في 

21,160,495 23,342,895 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين
المؤسسة العامة 

 للتقاعد
 األستاذ/ جاسر الجاسر 

260,262 262,887 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين
الشركة الوطنية 

 للبتروكيماويات

ألستاذ/ عبدهللا ا

)انتهت دورة الفايز

 2019المجلس في  

) 

22,272,854 24,355,915 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين
البنك السعودي 

 لالستثمار

ألستاذ / عبدالعزيز ا

 الخميس

1,860,590 2,673,885 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين
شركة الترفيه 

لالستثمار 

 والتطوير

ألستاذ / عبدالعزيز ا

 النويصر

104,174,232 135,889,574 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 مجموعة تحكم وثائق تأمين
ألستاذ/ عبدالعزيز ا

 النويصر

14,999,630 27,357,754 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين
كفاءات حلول 

 األعمال المحدودة

ألستاذ/ عبدالعزيز ا

 النويصر

48,517,638 26,096,945 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

 

 وثائق تأمين سنة
الشركة السعودية 

 للخطوط الحديدية

ألستاذ/ عبدالعزيز ا

 النويصر
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وبدون مزايا 

 تفضيلية.

5,634,708 5,836,236 

حسب الوثيقة 

من الموافق عليها 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين
شركة صناعات 

 العيسى

ألستاذ/ عبدالعزيز ا

 النويصر

507,042 1,126,181 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين
شركة اسمنت أم 

 القرى

ألستاذ/ عبدالعزيز ا

 النويصر

112,235 121,120 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين

شركة بيت 

االستشارات 

 الوطني

ألستاذ/ عبدالعزيز ا

 النويصر

1275 1,275 

حسب الوثيقة 

الموافق عليها من 

الجهات الرقابية 

وبدون مزايا 

 تفضيلية.

 

 سنة

 وثائق تأمين
 شركة سكب

 السعودية القابضة

ألستاذ/ عبدالعزيز ا

 النويصر

 

 

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار  -40
 التنفيذيين عن أي مكافآت

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

 عن أي حقوق في األرباحالشركة  مساهميبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد  -41
 . تقر شركة التعاونية للتأمين بأنه التوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح

 

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو بيان بقيمة  -42
أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان 

 أسبابها
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 (سعودي ريـاللف أل

 2019   

 المسدد البيان
المستحق حتى 

نهاية الفترة المالية 
 السنوية ولم يسدد

 بيان األسباب موجز لهاوصف 

 56,105 الزكاة
 

255,554 
 

حصة التعاونية من 
 الزكاة

أنظمة الهيئة العامة 
 للزكاة والدخل

 الضريبة
 

13,592 
 

 
77,527 

أنظمة الهيئة العامة  ضريبة االستقطاع
 للزكاة والدخل

 االجتماعية التأمينات
 

541,39 

 
0 

اشتراكات التأمينات 
االجتماعية لموظفي 

 الشركة

أنظمة المةسسة 
العامة للتأمينات 

 االجتماعية
 تأشيرات تكاليف
 وجوازات

 
400 

 
0 

إصدار تأشيرات  رسوم
 الجوازات وخدمات

 أنظمة وزارة الداخلية

 العمل مكتب رسوم
 

2,304 
 

0 
 رخصةإصدار  رسوم
 عمل

 العملأنظمة وزارة 

 رسوم إشراف 
 

41,894 

 
12,397 

لمةسسة النقد العربي 
 السعودي

نظام الرقابة على 
شركات التأمين 

 التعاوني 

 رسوم إشراف 
 

64,075 

 
15,502 

لمجلس الضمان 
 الصحي

نظام الضمان 
 الصحي التعاوني

 

 2005. فيما يتعل  بالسنتين 2018إلى  2005قدمت الشركة إقرارت الزكاة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من 
من الربوط النهائية وقدمت الشركة استئناًفا ضد الربوط من الهيئة العامة للزكاة والدخل التي تم ، تم االنتهاء 2006و 

طلبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بناًء على  2018ديسمبر  31رفعها إلى ديوان المظالم. خالل السنة المنتهية في 
مليون ريال سعودي فيما يتعل  بربوط السنتين  53، زكاة بقيمة م15/10/2018هـ المواف  6/2/1440خطاب مةرخ في 

 253والتي دفعتها الشركة من مخصص الزكاة. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل طلًبا نهائًيا بقيمة  2006و  2005
مليون ريال سعودي من الزكاة  253. دفعت الشركة 2013إلى  2007مليون ريال سعودي يتعل  بسنوات الربوط من 

. عالوة على ذلك، لم تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد 2019ريبة المستقطعة خالل شهر يوليو ومخصص الض
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. تعتقد اإلدارة أنه ليس من المتوقع أن يكون إلنهاء الربوط المذكورة أعاله تأثير جوهري 2018و  2014مراجعتها للسنتين 
 المعلومات المالية. على
 احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة استثمارات أوأي بيان بقيمة  -43

يوجد لدى الشركة برنامج ادخار للموظفين يتم بموجبه اقتطاع نسبة محددة من رواتب الموظفين وتقوم الشركة باستثمارها 
 موظفاً  230في أحد الصنادي  االستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وقد بلغ عدد المشتركين في البرنامج 

حيث بلغ عدد  ،واصلت الشركة عملها ببرنامج القرض السكني للموظفينو ريال.  5,658,635وبقيمة  2019بنهاية عام 
  ريال. 4,277,054حصلوا على مبلغ  2019خالل عام  موظفين 5سكنية  اً تم منحهم قروضالموظفين الذين 

 
 إقرارات: -44

ت بالشكل الصحيحأن سجالت ب تقر شركة التعاونية للتأمين -أ   الحسابات أعد 
  عليةاأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنف ذ بفاإلقرار ب -ب

ترى لجنة المراجعة من خالل تقارير المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين أن نظام الرقابة الداخلية الذي أعدته إدارة 
م من قبل إدارة الشركة بناء على مالحظات وتوصيات المراجعين، 2019الشركة قد تم العمل على تطويره خالل عام 

م بالمتابعة مع اإلدارة التنفيذية للتأكد من استكمال جميع اإلجراءات التصحيحية 2020وستقوم لجنة المراجعة خالل عام 
 والتي من شأنها أن تنعكس إيجابًا على سالمة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ككل.

 نه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.أشركة التعاونية للتأمين تقر  -ج
 

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية يجب أن  -45
 يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

 .الحسابات مراجع تقرير في السنوية المالية القوائم على تحفظات أي توجد ال بأنه للتأمين التعاونية شركة تقر
 

الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع  -46
 يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

مين بأن مجلس إدارتها لم يصدر أية توصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من تقر شركة التعاونية للتأ
 أجلها.

 
من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات فصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها اإل -47

 هذه األسهم
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عدد أسهم الخزينة 
المحتفظ بها من قبل 

 الشركة

 تفاصيل استخدامها بهاتاريخ االحتفاظ  قيمتها

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

 
 من عمليات التأمين الفائض/العجز -48

. وحسب متطلبات 2019مليون ريال سعودي عام  343حققت عمليات التأمين بعد إضافة دخل االستثمارات فائضًا قدره 
مليون ريال،  34الفائض على حملة الوثائ  بقيمة % من صافي 10الالئحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني، يتم توزيع 

 مليون ريال على أن تضاف إلى قائمة الدخل الشامل. 309% من الفائض لحساب المساهمين بقيمة 90بينما يتم تحويل 
 

 وظائف مجلس اإلدارة -49
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحق  غرضها، 
 –كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة 

ولمجلس اإلدارة، على سبيل المثال ال الحصر، تمثيل الشركة في  -قةبما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العال
عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة المحاكم الشرعية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان 

القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق العليا واالبتدائية لتسوية الخالفات العمالية ولجنة األوراق التجارية وكافة اللجان 
المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكافة الشركات والمةسسات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال 

وللمجلس ح  اإلقرار  .وكافة صنادي  ومةسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من المقرضين
مطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والتنازل والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وال

وقبض ما يحصل من التنفيذ ونبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع  وشراء ورهن العقارات. 
 ،يع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائ  والمستندات بما في ذلكلمجلس ح  التعاقد والتوقا لرئيس كما

عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على  ،دون حصر
لقروض والضمانات والكفاالت والصكوك لبيع االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات ا

وشراء العقارات ونصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار 
الصنادي  والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك ونصدار الضمانات للبنوك و 

ومةسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة األوراق وسندات األمر والشيكات وكافة األوراق التجارية والمستندات وكافة 
 المعامالت المصرفية.
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أي من أعضــاء مجلس اإلدارة عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على  ةيوصــف أل  -50
 تنظيمية يكون له عالقة بالشركة.من أي جهة قضائية أو إشرافية أو 

أي من أعضــاء مجلس اإلدارة عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على  ةأيتقر شــركة التعاونية للتأمين بأنه ال توجد 
 من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية يكون له عالقة بالشركة.

 

 مال الشركة وملكية األسهم  رأس -51
 125 ويتكون من( مليار ريال سعودي 1.25ل مليون ريال سعودي 1,250المدفوع الشركة المصرح به و  يبلغ رأس مال
 على النحو التالي  ملكية أسهم الشركة في بداية ونهاية العاموتتوزع . الواحد للسهم ريـال 10بقيمة اسمية قدرها مليون سهم 

 

 الجهة
 عدد األسهم
 بداية العام

 عدد األسهم
 نهاية العام

 نسبة الملكية نسبة التغير

 %18.9 %21.7- 22,361,806 28,549,306 المةسسة العامة للتقاعد

المةسسة العامة للتأمينات 
  االجتماعية

22,237,885 23,612,685 6.2% 17.9% 

 %63.2 %6.48 79,025,509 098,212,47 ملكية الجمهور

 اإلجمالي
 

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

 
 مراجعو الحسابات الخارجيون  -52

مكتب على اقتراح لجنة المراجعة بالتعاقد مع كل من السادة/  14/5/2019العادية المنعقدة بتاريخ  وافقت الجمعية العامة
لقيام بدور مشترك كمراجعين ، واالعالمية BDO /وشركاه مكتب محمد العمري (، و PWCبرايس ووتر هاوس كوبرز ل

. ولم تصدر أي توصية من مجلس اإلدارة باستبدال  2020والربع األول من العام  2019المالي للعام لحسابات الشركة 
 .2019خالل عام  ينالقانوني ينالمحاسب

 
 الخاتمة

يعرب مجلس اإلدارة عن شكره وتقديره لعمالء الشـركة الكرام على ما يولونها من ثقة غالية، كما يسر المجلس أن يقدم 
 خالص شكره وامتنانه لجميع المساهمين. 

 
 ***انتهى


