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 كلمة رئ�س مجلس اإلدارة 

 

 ) الفارق   نصنع   (

 

 

ي 
ن التعاوين كة مالذ للتأمني ن     السادة / مساه�ي �ش مني  المح�ت

 

 و�ركاته،السالم عل�كم ورحمة هللا 

 

ي أن أقدم ل�م تق��ر مجلس اإلدارة مرفقا� به القوائم المال�ة المراجعة من 
قبل مراج�ي    أصالة عن نف�ي ون�ابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة، ��ين

ي  
ي انتهت �ن ن باإلضافة إ� اإل�ضاحات المرفقة للسنة المال�ة و اليت ي سيتم من خالله  ٢٠٢٠د�سم�ب    ٣١الحسابات الخارجيني ما التطرق إ� أهم م ، و اليت

، كما   المستقبل�ة  كة  ال�ش التشغ�ل�ة مع ط�ح لخطط و توجهات  األ�شطة  المال�ة و جميع  النتائج  إ�  باإلضافة   ، كة  النوع�ة لل�ش سيتم �د التطورات 
كة الحا�ي واللجان الفرع�ة  اإلفصاحات المال�ة وفق األنظمة و اللوائح الصادرة من هيئة السوق المال�ة ، وسيتم أ�ضا� عرض معلومات عن مجلس   إدارة ال�ش

 .  للمجلس بجميع أعضائها و صالح�اتها و مهامها المنوطة بها

ار جائحة كورونا خالل العام المن�م    اقتصاد بالرغم ِلما تعرض له   كة ، إال أن إجما�ي أقساط   ٢٠٢٠العالم اجمع من أ�ن م ، واثار هذا التأث�ي ع� ال�ش
ن المكتتبة للعام  �سبته  نخفاضابمليون ر�ال ح�ث أن التغي�ي جاء   ٨٣٥م والذي كان بمبلغ  ٢٠١٩مليون ر�ال مقارنة بالعام   ٧٨٢م قد بلغ   ٢٠٢٠التأمني

مة �س�اسة كفا�ة التسع�ي و األسعار المحددة  ٦٫٤ ن كة مل�ت ن ، ومع هذا ال تزال ال�ش ي سوق التأمني
كة التنافس�ة �ن من قبل    %فقط ، والذي يثبت قدرة ال�ش

حة من قبل الخب�ي اإل�تواريالخب�ي  مت بجميع المخصصات الفن�ة المق�ت ن كة ال�ت كة ، كما  أن ال�ش ن لل�ش  .  اإل�تواري المعني

ن بحصولها ع� إدارة و�س��ق منتج العيوب الخف�ة �شكل ح�ي و�التعاون مع كة مالذ للتأمني ي هنا انوە عن اإلنجاز الذي تحقق ل�ش
عدد من    كما ��ين

الس ن  التأمني كات  البلد�ة  �ش الشؤون  قبل وزارة  الحكوم�ة من  التجار�ة والسكن�ة غ�ي  ي 
المباين الجد�د واإللزا�ي ع�  الخف�ة  العيوب  عود�ة. و�عت�ب منتج 

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة لما س�قدم
ي قطاع اإل�شاءات والمقاوالت �ن

وب  عي  أيمن ضمانات تأمين�ة تح�ي المقاول والمالك من    هوالقرو�ة نقلة نوع�ة �ن
ي هذا الصدد نقدم شكرنا لإلدارة التنف�ذ�ة

. و�ن ي بعد صدور شهادة اإلشغال للمبين
ي   قد تظهر ع� المباين كة  وجميع منسويب ة خالل   ال�ش ن ع� جهودهم المم�ي

ي إنجاز هذە    ٢٠٢٠العام  
ن   االتفاق�ةم �ن ن مع منصة بلدي لتسه�ل عمل�ة إصدار وث�قة تأمني ي وقت وج�ي

ي �ن
وين العيوب الخف�ة آل�ا� �سه�ً�    و�نهاء ال��ط اإلل��ت

ن إلنجاز خدماتهم ب�� وسهولة  . ألعمال المقاولني

كة عند هذا الحد ، بل   ي لألجهزة الذك�ة  اولم يتوقف تطور ال�ش
وين ون�ة وذلك بتط��ر خدمة تطبيق مالذ اإلل��ت ي تط��ر خدماتها اإلل��ت

كة �ن ستمرت ال�ش
ي تتمثل ن المسؤول�ة المدن�ة تجاە الغ�ي    ب�ضافة العد�د من المزا�ا و الخدمات اليت ن الشامل وتأمني ن األفراد للمركبات بنوع�ه للتأمني ب�مكان�ة إصدار وثائق تأمني

ن من خالل البطاقات   ي بواسطة بطاقة مدى أو بتقس�ط وث�قة التأمني ، كما �شمل التطبيق    االئتمان�ة، كما أضافت خدمة إمكان�ة �سد�د القسط التأميين
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة   امت�ازاتساعدة ع� الط��ق لعمالء مالذ والذي �عت�ب إضافة ا�  اآلن خدمة تقد�م الم

ن جد�د هو األول من نوعه �ن كة وتم�ي ال�ش
ي  

وين ي لت�س�ي تعامالتهم التأمين�ة ع�ب تطبيق وموقع مالذ اإلل��ت ن الطيب ون�ة تم تط��رها لتشمل عمالء التأمني إ� جهاز   باإلضافة. كما أن الخدمات اإلل��ت
ي الممل�ة الع���ة 

 .السعود�ةالخدمة الذات�ة األول من نوعه �ن

ي   ي البن�ة    واالستمرار ومع هذا التقدم التقين
ي ز�ادة الفعال�ة �ن

ي الذي �عد أهم    التحت�ة،�ن كة جانب ال�ادر الب�ش  االهتمامومع هذا    ركائزها،لم تهمل إدارة ال�ش
كة لعام  ي ال�ش

�ة وصلت �سبة السعودة �ن كة الب�ش ن  من ٪٧٢إ� م  ٢٠٢٠بكوادر ال�ش كةإجما�ي عدد موظفني  .ال�ش

ي  
ي أعضاء المجلس    الختام،و�ن

أتقدم مرة أخرى بج��ل الشكر لزماليئ ي مالذ    و��أود أن 
كة وكذلك إ� عمالئنا األعزاء ع� ثقتهم �ن السادة مساه�ي ال�ش

ي وال 
ن التعاوين ة  للتأمني ي مس�ي

كة ال�رام ع� مجهوداتهم �ن ي ال�ش ي أن أشكر جميع منسويب كة، �فوتين أ�ضا� أود أن أشكر جميع الجهات الرقاب�ة وع� رأسها   ال�ش
ي وهيئة السوق  

التعاوين ة    وكلنا   المال�ة،البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الص�ي  مع تطلعاتنا إ� تحقيق أهداف   النجاح،أمل أن �ستمر مس�ي
 .ال�راممساهمينا 

 التوفيق، وهللا و�ي 

هان   ممدوح بن سعود ال�ش

 رئ�س مجلس اإلدارة 
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كة نبذة عن  .١  :ال�ش
 

ن البارز�ن برأس مال مدف�ع وقدرە   كة من قبل مجموعة من المستثم��ن السعوديني وتم ط�ح ما �سبته   سعودي،مليون ر�ال    ٣٠٠تأسست ال�ش
ي    العام،األو�ي    لال�تتاب٪ من رأس المال  ٤٧٫٤٨

ي   ٢٠٠٧أب��ل   ٩و�ن
ن التعاوين كة مساهمة عامة تمارس �شاط التأمني  م تم إعالن تأس�س مالذ ك�ش

عن   المركزي  الصادر  الضمان  البنك  ولوائح مجلس  ونظم  ،السعودي  ي    الص�ي
أسهم    ٢٠١٠مايو    ٥و�ن عن  الحظر  ُرفع  وأصبح   التأس�س،م 

ن ح��ة الت�ف  ن المؤسسني  .بأسهمهمللمساهمني

تار�ــــخ    ٢٠١٧يناير    ٣٠بتار�ــــخ   ي 
المال�ة، و �ن كة بملف طلب تخف�ض رأس المال إ� هيئة السوق  م وافقت   ٢٠١٧مارس    ٢٩م، تقدمت ال�ش

ي تار�ــــخ    ١٢٠الجمع�ة العامة الغ�ي عاد�ة ع� تخف�ض رأس المال إ�  
م تم تقد�م ملف طلب ز�ادة رأس   ٢٠١٧أب��ل    ٢٠مليون ر�ال. تالها ذلك �ن

ي تار�ــــخ 
لغ�ي عاد�ة ع� ز�ادة م وافقت الجمع�ة العامة ا ٢٠١٧سبتم�ب  ٢٩المال عن ط��ق ط�ح أسهم حقوق أول��ة إ� هيئة السوق المال�ة، و �ن

كة إ�   مليون ر�ال.  ٥٠٠رأس مال ال�ش

ك .٢   ة: �شاط ال�ش
 

ي 
ن التعاوين كة جميع أ�شطتها وفقا� ألنظمة ولوائح التأمني ي ، وتمارس ال�ش

ن التعاوين ي تقد�م منتجات التأمني
كة �ن  الصادرة يتمثل النشاط الرئ��ي لل�ش

كة مالذ   ي الممل�ة الع���ة السعود�ة ،  وتقدم �ش
ن الهند�ي �ن ي �شمل التأمني ي العام بأنواعه المختلفة واليت

ن التعاوين ي مجال التأمني
منتجات متكاملة �ن

ي ا
كة خدماتها �ن ن المركبات ، كما تقدم ال�ش ن البحري (بضائع وه�ا�ل) ، التأمينات المتنوعة وتأمني ن الح��ق والممتل�ات ، التأمني ن الص�ي ، تأمني لتأمني

ي للمجموعات واألفراد  
ي المنطقة  التعاوين

كة بخدمة عمالئها من خالل مركزها الرئ��ي بمدينة ال��اض و�داراتها اإلقل�م�ة الثالث �ن ، وتقوم ال�ش
ي مختلف مناطق الممل�ة ، إضافة إ� مركز خدمة العمالء ومرا�ز تع��ضات الس�ا

ة �ن ق�ة ، وفروعها العد�دة المنت�ش رات الوس� والغ���ة وال�ش
ن  التأمني ي 

نت وتطب�قات و�دارة متخصصة �ن اإلن�ت كة ع�  ال�ش ون�ة عن ط��ق موقع  اإلل��ت البيع والخدمة  ، وكذلك من خالل منصات  الص�ي   
 . األجهزة الذك�ة وأجهزة الخدمة الذات�ة الف��دة من نوعها 

 

ي �شاط   .٣
كة: أهم المنتجات التأمين�ة �ن  ال�ش

  

ن  ن  المنتج ن�ع التأمني  م ٢٠٢٠النسبة من إجما�ي أقساط التأمني

ن الص�ي   التأمني
ن الص�ي للمجموعات   التأمني

ة  ٪٣٨ ن الص�ي لألفراد والمجموعات الصغ�ي  التـأمني

ن الس�ارات   تأمني
ن اإللزا�ي ضد الغ�ي   التأمني
ار الواقعة للمركبات   ٪٥١ واأل�ن

ن الشامل  التأمني

 التأمينات العامة 

ن الممتل�ات   تأمني

١١٪ 
ن الهند�ي   التأمني

ن الحوادث   المتنوعةتأمني
ن البحري   التأمني

ن الحما�ة للمجموعات   تأمني
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كات   .٤  التابعة: وصف األ�شطة الرئ�سة لل�ش

 
 ال ينطبق 

 

 السوق: أهم تطورات  .٥
 

واألسواق العالم�ة �شكل عام وع� اقتصاد الممل�ة الع���ة السعود�ة �شكل خاص �سبب   االقتصاداتعاما� عصيبا� ع�  ٢٠٢٠كان العام 
ن �عت�ب رافد   التأمني ها من األ�شطة. و�ما أن قطاع  ما أحدثته جائحة كورونا وتبعاتها ع� جميع القطاعات االقتصاد�ة والمجتمع�ة وغ�ي

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة، فقد كان لتأث�ي 
ي �شاط القطاع. ول�ن بفضل من هللا ثم بجهود حكومة  اقتصادي هام �ن

ي �ن  الجائحة وقع سليب
از�ةالممل�ة الع���ة السعود�ة وس�اساتها باتخاذ كافة التداب�ي   ي آثار اقتصاد�ة محتملة ومستقبل�ة لجائحة كورونا "إضافة للتصدي أل  االح�ت

از�ة الصح�ة" بدعم ك��م من مقام   ن " حفظه هللا" وسمو و�ي العهد السعودي و�توج�ه ومتابعة  ا� اإلجراءات االح�ت �فني ن ال�ش خادم الحرمني
ي التصدي ألثار جائحة كورونا بجميع اشكالها للمحا

ن السعودي دورا� بارزا� �ن �ع�ة والرقاب�ة ح�ث كان لقطاع التأمني فظة  من قبل الجهات الت�ش
�ة  . ع� المكتسبات الماد�ة والب�ش

العام    ومن هذا المنطلق حرصت  ن السعودي خالل  التأمني ي سوق 
أعمالها �ن ن ع� المحافظة ع� تط��ر  م من ح�ث    ٢٠٢٠مالذ للتأمني

ام ن كات ع�    االل�ت كة لعمالئها من األفراد أو ال�ش ي تقدمها ال�ش ون�ة المتطورة اليت ي ظل الجائحة ع�ب األنظمة اإلل��ت
ن �ن بتقد�م خدمات التأمني

 حد سواء

ن للوثائق سار�ة الصالح�ة والوثائق الجد�دة  وكانت مبادرة البنك المرك  ن المركبات شه��ن إضافيني زي السعودي بتمد�د ��ان وث�قة تأمني
ي صدرت بقرار رقم   اليت المبادرة  ي ال�ت    ١٤٤١/ ٩/ ١٥وتار�ــــخ    ١٨٩/ ٤٤١حسب نص  إ�جايب ، وقع  ن التأمني كات  مع جميع �ش و�التعاون  ه 

ي التصدي آلثار الج
 ائحةاستحسان العمالء للمساعدة �ن

، شهد العام  ن ن ع� العيوب  اعتماد م  ٢٠٢٠وع� صع�د آخر من تطورات �شاط التأمني البنك المركزي السعودي للوث�قة الموحدة للتأمني
ن و�عداد وتط��ر   ي مالذ ع� تجه�ي

، بدأ العمل �ن ي بعد استخدامها. و�عد صدور الوث�قة واعتمادها رسم�ا�
ي قد تظهر ع� المباين الخف�ة اليت

ن العيوب الخف�ة ابتداًء من بدا�ات    الخدمات ي طلبات اإلصدار لوث�قة تأمني
ي توافق األنظمة لتل�ت

ون�ة مع الجهات المعن�ة للبدء �ن اإلل��ت
ن العيوب الخف�ة    ٢٠٢١العام   ي ع� موافقة البنك المركزي السعودي ب�دارة و�س��ق منتج تأمني

ن التعاوين كة مالذ للتأمني م. و�عت�ب حصول �ش
ن السعودي.   و�مشاركة عدد  ي قطاع التأمني

كة �ن كة وهو ما قد �عزز من مكانة ال�ش ي تار�ــــخ ال�ش
ن السعود�ة إنجاز غ�ي مسبوق �ن كات التأمني  من �ش
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 األحداث: أهم 
 

 ن ٢٠٢٠/ ٠٣/ ١٠ كة مالذ للتأمني ي م اعالن �ش
ي عن النتائج المال�ة السن��ة المنته�ة �ن

 ٣١-١٢- ٢٠١٩التعاوين
 كة تدعو  م٢٠٢٠/ ٠٣/ ٣١ ن   مالذ  �ش ي  للتأمني

 األول)  (االجتماع العاد�ة العامة الجمع�ة اجتماع حضور  إ� مساهميها  التعاوين
 ي (مالذ) عن تأث�ي القرارات الصادرة  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ١٣

ن التعاوين كة مالذ للتأمني وس كورونا المستجد م تعلن �ش مؤخرا� �شأن الحد من انتشار ف�ي
)COVID-١٩ .( 

التأمین الصحي 
38%

تأمین المركبات 
51%

تأمینات الممتلكات و
الحوادث الشخصیة

11%

م 2020إجمالي أقساط التأمین للعام 
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 ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢٣( ي
ي عن نتائج اجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة (االجتماع الثاين

ن التعاوين كة مالذ للتأمني  م إعالن �ش
 ي ٢٠٢٠/ ٠٦/ ١١

ة المنته�ة �ن ي عن النتائج المال�ة األول�ة للف�ت
ن التعاوين كة مالذ للتأمني  أشهر) (ثالثة ٣١-٠٣-٢٠٢٠م اعالن �ش

 لوزارة  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٣٠ التابع  الُمستدام  البناء  برنامج  تفاهم مع  بخصوص توقيع مذكرة  ي 
التعاوين ن  للتأمني كة مالذ  ي من �ش

إلحا�ت إعالن  م 
 اإلسكان  

 ن ع� العيوب الخف�ة م ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠٢ ي عن توقيع عقد لمنتج التأمني
ن التعاوين كة مالذ للتأمني  إعالن �ش

 اآل�ي ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠٨ ال��ط  با�تمال  للمرور  العامة  اإلدارة  لت��ــــح  المتوقع  الما�ي  األثر  عن  (مالذ)  ي 
التعاوين ن  للتأمني مالذ  كة  تعلن �ش م 

ن ع� المركبات �سجالتها لدى مركز المعلو  ي إلجراءات التأمني  مات الوطين
 كة٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠٨ �ي الخاص بال�ش ع�ة من المستشار ال�ش ي عن استالمها الموافقة ال�ش

ن التعاوين كة مالذ للتأمني  م تعلن �ش
 ي ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٢٣

ة المنته�ة �ن ي عن النتائج المال�ة األول�ة للف�ت
ن التعاوين كة مالذ للتأمني  أشهر) (ستة ٣٠-٠٦-٢٠٢٠م اعالن �ش

 ي عن النتائج المال�ة األول�ة  م إعالن تصح��ي م٢٠٢٠/ ٠٩/ ٠٨
ن التعاوين كة مالذ للتأمني ي بخصوص اعالن �ش

ن التعاوين كة مالذ للتأمني ن �ش
ي 

ة المنته�ة �ن  أشهر)  (ستة ٣٠-٠٦- ٢٠٢٠للف�ت
 ي عن تجد�د ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٩

ن التعاوين كة مالذ للتأمني  عقد مع بنك البالد  م إعالن �ش
 ي عن ٢٠٢٠/ ١١/ ٠٣

ن التعاوين كة مالذ للتأمني ي م اعالن �ش
ة المنته�ة �ن  أشهر)  (�سعة ٣٠-٠٩-٢٠٢٠النتائج المال�ة األول�ة للف�ت

 
كة:  ةالخطط والقرارات المهم  لل�ش

 
  االستثمار : 

 مج��ة. عوائد  مقبولة، تن��ــــع مكونات المحفظة االستثمار�ة. ضمن نهج عام لمخاطر  •
ي حقوق المل��ة.  •

كة االستثمار�ة �ن  تنم�ة محفظة ال�ش
 لالستثمارات الج��ئة. تخص�ص مبالغ  •

 
 

  :الحوكمة 
كة. تحد�ث الئحة الحوكمة الخاصة  •  بال�ش
لجنة    المخاطر،لجنة    االستثمار،لجنة    التنف�ذ�ة،اللجنة    المراجعة،  (لجنةإطالع مجلس اإلدارة ع� تفاص�ل أعمال اللجان   •

ش�حات   والمكافآت). ال�ت
ات�ج�ة  • كة. مراجعة وتحد�ث إس�ت  ال�ش

 
 

  ي: رأس المال  الب�ش
كة ح�ث بلغت �سبة السعودة حيت نها�ة عام  استقطاب • ي ال�ش

)  ٧٠) بالمقارنة مع (%٪٧٢م ( ٢٠٢٠ال�فاءات الوطن�ة �ن
ي عام 

 م. ٢٠١٩�ن
ي معاهد معتمدة ألخذ شهادات مهن�ة   •

ن �ن اف�ةتم �سج�ل الموظفني ) شهادة مهن�ة ٨٣، ح�ث بلغت هذە الشهادات (اح�ت
 م.  ٢٠١٩) شهادة لعام ٦٠ة مع (م بالمقارن ٢٠٢٠لعام 

ات والدورات الداخل�ة ( • ة بالمقارنة مع (١٨٤بلغت عدد المحا�ن ة لعام ٩١) محا�ن  م. ٢٠١٩) محا�ن
ون�ة)مالذ  (أ�اد�م�ةالدورات التدر�ب�ة من خالل  اجت�از تجاوز  •  تدر�ب�ة. دورة  ١٥٠٠ اإلل��ت
ذات العالقة وذلك لتسه�ل إجراءات العمل   واألنظمةاخل�ة  بما ال يتعارض مع اللوائح الد  واإلجراءاتتحد�ث الس�اسات   •

ي النظام 
�ة �ن . اليوم�ة الخاصة بالموارد الب�ش  الداخ�ي

�ة لخفض التعامالت الورق�ة وتح��ل    وتط��ر تحد�ث   • ن  ٪٩٠النظام الداخ�ي للموارد الب�ش من الطلبات الخاصة بالموظفني
ي عن ط��ق النظام الداخ�ي لإلدارة �شكل 

وين  . إل��ت
 

   ة: الموارد�  الب�ش
�ة وتح��له  • .  ٪١٠٠العمل ع� تط��ر النظام الداخ�ي إلدارة الموارد الب�ش ي

وين  إل��ت
 رفع �سبة السعودة   •
اف�ةرفع معدل الشهادات  • ن  االح�ت  لجميع الموظفني
ات الداخل�ة  •  رفع عدد الدورات التأمين�ة الفن�ة والمحا�ن
ن   • دورة   ١٣٦وصلت إ�    (ح�ثز�ادة عدد الدورات الخاصة بمكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب لجميع الموظفني

 ). خاصة
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ي  • كة.  االنضمامبرامج تهيئة لحديي�  بال�ش
ي لإلدارة العل�ا.  •

 تطبيق برنامج التعاقب الوظ��ن
 

 
 المدينة: والحسابات   االئتمان 

 . والتحص�لتع��ز ه�كلة إدارة االئتمان والحسابات المدينة  •
اخت�ارات متنوعة �ساهم بتقل�ل   وتقد�متحج�م أثر جائحة كورونا ع� الحسابات المدينة من خالل المتابعة مع العمالء  •

 االئتمان.  أخطار 
ي  ضالعمل ع� عمل�ات التحص�ل وتخف� •

 تحص�لها.  الديون المشكوك �ن
 

  التأمين�ة: الخدمات 
 متابعة النمو التشغ��ي وال��ح�ة المتوازنة.  •
ون�ة :( موقع  • كة،تقد�م خدمات ��عة وسهلة للعمالء من خالل الخدمات اإلل��ت ،التطبيق  ال�ش ي

وين جهاز الخدمة   اإلل��ت
  الذات�ة)ف�ع الخدمات  الذات�ة،

ي  • ن الطيب ون�ة. تط��ر وز�ادة خدمات التأمني  اإلل��ت
والخارج�ة    االرتقاء • الداخل�ة  المست��ات  ع� كافة  التقن�ة  والعمالء    وخدماتبالخدمات  ن  التأمني ووسطاء  العمالء  كبار 

 األفراد. 
ن العيوب الخف�ة ( • ) الذي �عت�ب IDIالحصول ع� موافقة البنك المركزي السعودي ع� حقوق ح��ة إلدارة منتج تأمني

ن لوزارة   السعود�ة، والذي� مستوى الممل�ة الع���ة  المنتج األول من نوعه ع تم تط��رە وتقد�مه من قبل مالذ للتأمني
 
ً
ي  الحت�اجاتالشؤون البلد�ة والقرو�ة استجابة

 الممل�ة. قطاع اال�شاءات والمقاوالت �ن
 التعاقد وتقد�م الخدمة التأمين�ة لعدد من البنوك  •
ن المركبات   • ي الممل�ة الع���ة السعود�ة وذلك لمب�عات تأمني

ون�ة �ن ن اإلل��ت ي جميع منصات التأمني
المشاركة الفعالة للبيع �ن

. لألفراد للشامل وضد   الغ�ي
. العمل ع� التوسع والتعاقد مع جميع وسطاء  • ن  التأمني

 
 

  والدعائ�ة: الحمالت اإلعالن�ة   
ن    ٢٠٢٠خالل ال��ــع األول من العام   • ن حملة توع��ة و�س��ق�ة عن التأمني وقبل أحداث جائحة كورونا، نفذت مالذ للتأمني

الحقوق   عن  للعمالء  ي  التأميين الو�ي  مستوى  رفع  هو  منها  الهدف  وكان  كة،  ال�ش ومنتجات  خدمات  وعن  عام  �شكل 
كة.  وهذا  والواجبات للعم�ل باإلضافة إ� التع��ف بال  كة وتع��ز العالمة التجار�ة لل�ش ون�ة المستحدثة لل�ش خدمات اإلل��ت

ون�ة اإلخبار�ة  ، المواقع اإلل��ت ي عدد من القنوات التس��ق�ة مثل مواقع التواصل االجتما�ي
وقد تم تنف�ذ هذە الحملة �ن

الع ا� مشاركة  والمحافظات باإلضافة  المدن  ي عدد من 
الطرق �ن ي والمال�ة ولوحات 

التجار�ة �ن المرا�ز  ي عدد من 
مالء �ن

 مختلف المدن. 
ي دعم التوع�ة    •

ي قنوات مختلفة من وسائل التواصل االجتما�ي �ن
ن �ن استمرت الحمالت التوع��ة والتس��ق�ة لمالذ للتأمني

اثناء جائحة كورونا وعن   ازاتكافة    اتخاذ المجتمع�ة  الفايروس.  باإلضافة ا�    االح�ت  ذلك، والتداب�ي الوقائ�ة من أعراض 
التجار�ة   العالمة  الحظر لتسه�ل    و�س��قاستمر تع��ز  ة  ف�ت اثناء  للعمالء لالستفادة منها  كة  ون�ة لل�ش االل��ت الخدمات 

ي إنجاز احت�اجاتهم التأمين�ة 
كة �ساعد العمالء �ن  ب�� وسهولة.  تعامالتهم وتقد�م ق�مة إضاف�ة لمنتجات ال�ش

و�ــج�ة وعدد من االتفاق�ات مع عدد من  • و�ما ان مالذ للتأم�ـن تحرص ع� كسب رضا عمالئها، استمر تقد�م العروض ال�ت
سيخ مبدأ كسب رضا العم�ل.     ٢٠٢٠البنوك والجهات الخدم�ة لتقد�م ق�مة مضافة وخصومات للعمالء خالل العام    م ل�ت

ي مشاركة •
ن �ن ي عدد من المناسبات الرسم�ة والوطن�ة بما فيها المشاركة المجتمع�ة    ساهمت مالذ للتأمني

  لالحتفال المجتمع �ن
ي الـ  ي هذە المناسبة.   ٩٠باليوم الوطين

ة �ن ن  للمل�ة الع���ة السعود�ة باإلضافة ا� تقد�م خصومات مم�ي
 

 
  كة: التوقعات المستقبل�ة ألعمال  ال�ش

ون�ة المختلفةاستمرار العمل ع� تط��ر العمل�ات التشغ�ل� •   ة لتقد�م المنتجات والخدمات من خالل المنصات اإلل��ت
  .مواصلة العمل ع� رفع تصن�ف المالءة المال�ة •
ي إدارات اال�تتاب •

ن �ن ي لرفع القدرات والمهارات الفن�ة للعاملني
 .تط��ر مستوى األداء الوظ��ن

كة لط�ح األفكار  • ي ال�ش
ن المنتجات التأمين�ةفتح المجال لجميع موظ�ن  .اإلبداع�ة لتط��ر وتحسني

ن وتط��ر خدمة العمالء لرفع معدل مستوى الر�ن عن المنتجات والخدمات التأمين�ة المقدمة   استمرار  • العمل ع� تحسني
 .لهم
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ي هذە األصول •
ي �ن ي تكنولوج�ا المعلومات واستمرار االستثمار التقين

 .العمل ع� موا�بة التطور �ن
كة.  ماالهتما مواصلة  • ي ال�ش

ي بناء وتأه�ل موظ�ن
 �ن

 

 النظام�ة: العق��ات  .٧

 موض�ع المخالفة

 ٢٠٢٠السنة المال�ة الحال�ة   ٢٠١٩السنة المال�ة السابقة 

عدد القرارات  
 التنف�ذ�ة 

اجما�ي مبلغ 
الغرامات المال�ة 
 بال��ال السعودي

عدد القرارات  
 التنف�ذ�ة 

اجما�ي مبلغ 
الغرامات المال�ة 

 السعوديبال��ال 
مخالفة تعل�مات البنك المركزي  

اف�ة والرقاب�ة  ٥٥٥٬٠٠٠ ٤ - - اإل�ش

مخالفة تعل�مات البنك المركزي  
   - - الخاصة بحما�ة العمالء

مخالفة تعل�مات البنك المركزي  
ي  

الخاصة ببذل العنا�ة الواجبة �ن
 مكافحة غسل األموال وتم��ل اإلرهاب 

- -   

 
وذلك لتفادي  لوضع خطط تصح�ح�ة و سبل عالج مخالفات تعل�مات البنك المركزي  مع اإلدارة التنف�ذ�ة  أعضاء مجلس اإلدارة    اجتمع

ي المستقبل 
 وقوعها �ن

 
كة والتطلعات   .٨ ات�ج�ة ال�ش  المستقبل�ة: إس�ت

ات�ج�ة المعتمدة   • ي إطار حرص مجلس اإلدارة لمتابعة خطة العمل وتطبيق بنود االس�ت
كة وما تحقق منها هذا العام والمتطلع  �ن لل�ش

ات�ج�ة خالل السنوات القادمة ، تعمل جميع لجان المجلس و�شكل دوري ع� متابعة تطورات االعمال مع اإلدارة   من هذە اإلس�ت
ن    .التنف�ذ�ة ومقارنة اإلنجازات باألهداف المعتمدة لضمان تحقيق نتائج إ�جاب�ة تنعكس ع� اسم وسمعة مالذ للتأمني

ن مرنة ذات   • ي تقد�م منتجات وخدمات تأمني
ن وال��ادة �ن ات�ج�ة هو التم�ي ��عة للعمالء لتكون    استجابةأحد أهم أهداف مالذ اإلس�ت

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة
ن �ن كات التأمني  .أحد أهم �ش

ن المقدمة للعمالء بهد • كة لتحقيق نمو متوازن وثابت لجميع منتجات وخدمات التأمني ي المحفظة التأمين�ةتتطلع ال�ش
  .ف التن�ع �ن

و   • العمالء  الثقة مع  ف�ه من تع��ز  لما  ن  للتأمني أهداف مالذ  أهم  أحد  كة �عت�ب  ال�ش المتوازن لعمل�ات  النمو  ي ظل 
ال��ح�ة �ن تحقيق 

ن ع� حد سواء   . المساهمني
ون�ة.  • ي الخدمات اإلل��ت

 تحقيق ال��ادة �ن
كة   • كة بما يتوافق مع اللوائح النظام�ة،  إ� دعم المركز الما�ي ل  باستمرار تهدف ال�ش ها وذلك من خالل تع��ز هامش المالءة المال�ة لل�ش

ن للمستثم��ن و العمالء معا�  ي أسم مالذ للتأمني
   .وهو ما سينعكس ع� رفع تصن�ف المالءة المال�ة الذي من شانه خلق ثقة �ن

ي مجا  االستثمار �عت�ب   •
ة العمل�ة �ن �ة ذات الخ�ب ي الموارد الب�ش

ن وهو ما قد ينعكس ع� تحقيق  �ن ي لمالذ للتأمني ات��ب ن ، هدف اس�ت ل التأمني
ات�ج�ة.    كث�ي من األهداف االس�ت

 النظام�ة: اإلفصاح حسب اللوائح   .٩
كات: الئحة حوكمة   ال�ش

ي تنظم   ي تحدد القواعد والمعاي�ي اليت كات الخاصة بها واليت كة بتحد�ث الئحة حوكمة ال�ش كة،داء أ قامت ال�ش كما تتما�ش هذە الالئحة    ال�ش
ي مجملها مع الئحة الحوكمة الصادرة عن  

كات الصادر عن وزارة    البنك المركزي�ن المال�ة ونظام ال�ش والالئحة الصادرة عن هيئة السوق 
كة. هذە الالئحة من الجمع�ة العامة لمساه�ي  اعتماد ح�ث تم  الستثمار،واالتجارة    ال�ش

 

 

 

 

كات وما لم ُ�طبق وأسباب   ذلك: ما تم تطب�قه من أحكام الئحة حوكمة ال�ش
كات باستثناء  ي الئحة حوكمة ال�ش

كة بتطبيق جميع األحكام الواردة �ن : تقر ال�ش  التا�ي
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 مالحظات  مدى التطبيق  نص المادة / الفقرة  رقم المادة 

المادة التاسعة  
 والثالثون: التدر�ب

وضع اآلل�ات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة  
واإلدارة التنف�ذ�ة ع� برامج ودورات تدر�ب�ة �شكل مستمر  
ي المجاالت ذات العالقة 

بغرض تنم�ة مهاراتهم ومعارفهم �ن
كة. بأ�شطة   ال�ش

شاد�ةالمادة  مطبقة  غ�ي  – اس�ت
 ملزمة

المادة الحاد�ة 
 واألر�عون: التقي�م

ش�حات والمكافآت   �ضع مجلس اإلدارة بناءً أ)  اح لجنة ال�ت ع� اق�ت
داء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة أ اآلل�ات الالزمة لتقي�م 

ات ق�اس  داء مناسبة  أ التنف�ذ�ة سن��ا� وذلك من خالل مؤ�ش
كة وجودة إدارة  ات�ج�ة لل�ش ترتبط بمدى تحقيق األهداف اإلس�ت

ها ع� أن تحدد  المخاطر وكفا�ة أنظمة الرقاب ة الداخل�ة وغ�ي
احجوانب القوة والضعف  معالجتها بما يتفق مع مصلحة   واق�ت

كة.   ال�ش

شاد�ةالمادة  غ�ي مطبقة  غ�ي  – اس�ت
 ملزمة

تيبات الالزمة للحصول ع� تقي�م   ه) يتخذ مجلس اإلدارة ال�ت
شاد�ةالمادة  غ�ي مطبقة  سنوات. دائه كل ثالث جهة خارج�ة مختصة أل  غ�ي  – اس�ت

 ملزمة

الخامسة  المادة 
ن والثمانون  : تحف�ي

ن   العاملني

إ� آراء   لالستماع/ �شك�ل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة ١
ي المسائل والموضوعات محل 

كة ومناقشتهم �ن ي ال�ش
ن �ن العاملني
 المهمة. القرارات 

 مطبقة 

شاد�ةالمادة  غ�ي  – اس�ت
 ملزمة

ي  ٢ كة أو نصيبا� من األر�اح اليت ي ال�ش
ن أسهما� �ن / برامج منح العاملني

وتأس�س صندوق مستقل لإلنفاق ع�   التقاعد،تحققها و�رامج 
امج. تلك   ال�ب

 غ�ي مطبقة 

ي  اجتماع�ة/ إ�شاء مؤسسات ٣
ن �ن كة. للعاملني  غ�ي مطبقة  ال�ش

المادة السابعة 
والثمانون: 
المسؤول�ة  
 االجتماع�ة 

احع�  بناءً  –تضع الجمع�ة العامة العاد�ة  من مجلس اإلدارة  اق�ت
ي �صبو   - ن أهدافها واألهداف اليت س�اسة تكفل إقامة التوازن بني

 االجتماع�ةبغرض تط��ر األوضاع  تحق�قها،المجتمع إ� 
 للمجتمع.  واالقتصاد�ة

شاد�ةالمادة  غ�ي مطبقة  غ�ي  – اس�ت
 ملزمة

المادة الثامنة 
والثمانون: مبادرات 

 االجتما�ي العمل 

ات ق�اس ت��ط ١ كة بما تقدمه من مبادرات أ / وضع مؤ�ش داء ال�ش
ي العمل 

،�ن كات األخرى ذات النشاط   االجتما�ي ومقارنة ذلك بال�ش
 المشابه. 

شاد�ةالمادة  غ�ي مطبقة  غ�ي  – اس�ت
 ملزمة

كة   االجتماع�ة/ اإلفصاح عن أهداف المسئول�ة ٢ ي تتبناها ال�ش اليت
ن فيها وتوعيتهم وتثق�فهم    بها. للعاملني

ي التقار�ر   االجتماع�ة/ اإلفصاح عن خطط تحقيق المسئول�ة ٣
�ن

كة. الدور�ة ذات الصلة بأ�شطة   ال�ش
  االجتماع�ة/ وضع برامج توع��ة للمجتمع للتع��ف بالمسؤول�ة ٤

كة.   لل�ش

المادة الخامسة  
والتسعون: �شك�ل 

لجنة حوكمة  
كات   ال�ش

ي حال �شك�ل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة 
كات،�ن  ال�ش

المقررة بموجب المادة   االختصاصاتفعل�ه أن �فوض إليها 
ن من هذە  وع� هذە اللجنة متابعة أي   الالئحة،الرابعة والتسعني

وتزو�د مجلس اإلدارة سن��ا�   الحوكمة،موضوعات �شأن تطب�قات 
ي تتوصل إليها  ع� األقل بالتقار�ر والتوص�ات اليت

شاد�ةالمادة  غ�ي مطبقة  غ�ي  – اس�ت
 ملزمة

 

كة: �شك�ل مجلس إدارة  .١٠  ال�ش
كة،) من النظام األسا�ي ١٥بحسب المادة ( كة مجلس إدارة مؤلف من �سعة أعضاء تنتخبهم الجمع�ة العامة العاد�ة   يتولـى لل�ش إدارة ال�ش

،و�جب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمث�ً� مناسبا� من األعضاء    سنوات،لمدة ال ت��د ع� ثالث   ن ي جميع األحوال    المستقلني
 ز ال �جو و�ن
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ن عن عض��ن أو ثلث أعضاء المجلس أيهما   ،أن �قل عدد أعضاء المجلس المستقلني ن الجمع�ة التأس�س�ة ألعضاء   أ��� و�ستثين من ذلك تعيني
كة. بتأس�س  واالستثمار ) ثالث سنوات تبدأ من تار�ــــخ شهر قرار وزارة التجارة ٣تجاوز (مجلس اإلدارة األول والذي كان لمدة ال ت  ال�ش

ي تبدأ  مجلس إدارة للدورة الرابعة    انتخابوقد تم   ي  م    ٢٠١٩أب��ل    ١٦من    ا اعتبار� واليت
الجمع�ة العامة العاد�ة   اجتماعولمدة ثالثة سنوات �ن

ي    م،  ٢٠١٩/ ٠٤/ ١٦ه الموافق    ١٤٤٠/ ٠٨/ ١١بتار�ــــخ  
كة والمعمول بها �ن وقد تم تزو�د جميع األعضاء باللوائح واألنظمة المتعلقة بال�ش

 وهم: األعضاء التال�ة أسمائهم   انتخابح�ث تم  السعود�ة،الممل�ة الع���ة 

 

 الصفة  أسم العضو  م
 تصن�ف العض��ة

 تنف�ذي غ�ي تنف�ذي مستقل

هان ١      مجلس  الرئ�س  أ. ممدوح بن سعود ال�ش
     رئ�س  ال نائب   * سلمان بن نا� الهواوي  أ.  ٢
     مجلس   عضو  السلوم  عبد هللاباسم بن  أ.  ٣
     مجلس   عضو  النمري  قعبد الرزاعمرو بن  أ.  ٤
     مجلس   عضو  بن شلهوب  عبد هللاعمرو بن  أ.  ٥
ي  نعبد الرحمفواز بن  أ.  ٦      العضو المنتدب  الح�ب
     مجلس   عضو  محمد بن ع�ي العماري أ.  ٧
     مجلس   عضو  بن محمد الصالح نعبد المحس أ.  ٨
     مجلس   عضو  بدر بن ع�ي الع�ي  أ.  ٩

ي 
 م.  ٢٠٢١/ ٠١/ ١٧تار�ــــخ *العضو سلمان بن نا� الهواوي استقال من مجلس اإلدارة �ن

 

 اإلدارة: الوظائف األساس�ة لمجلس  .١١
 

يتو�   العامة،الجمع�ة    اختصاصاتمراعاة    ومع)  ٣٠والمادة    ٢٢والمادة    ٢١ع� الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المال�ة (المادة    ا استناد� 
كة جميع الصالح�ات والسلطات الالزمة  كة ع� المجلس حيت و�ن شكل لجانا� أو فوض   إلدارتها،مجلس إدارة ال�ش وتظل المسئول�ة النهائ�ة عن ال�ش

وُ�مارس مجلس اإلدارة الوظائف   المدة،وع� المجلس تجنب إصدار تف��ضات عامة أو غ�ي محددة    أعماله،جهات أو أفرادا� آخ��ن للق�ام ببعض  
   التال�ة: 

كة ووضع األهداف وص�اغة الخطط  • ات�ج�ة لل�ش ات�ج�ةالق�ادة اإلس�ت  .اإلس�ت
الرئ • والعمل�ات  ات�ج�ة  اإلس�ت الخطط  تنف�ذ  اف ع�  األمثل  اإل�ش الرأسما�ي  اله�كل  وتحد�د  كة،�س�ة  النفقات    لل�ش اف ع�  واإل�ش

كة  فيها،الرأسمال�ة الرئ�س�ة وتملك األصول  ي ال�ش
 واعتمادها. والمراجعة الدور�ة لله�ا�ل التنظ�م�ة والوظ�ف�ة �ن

 منتظمة. الرئ�س�ة ومراجعتها وتحديثها بصفة  واإلجراءاتالموافقة ع� الس�اسات  •
كة والتأ�د من كفاءته  ومراقبةوضع  •  . وفعاليته نظام الرقابة الداخل�ة لل�ش
كة لتقي�م المخاطر و�دارتها ومراقبتها بصورة  ومراقبةوضع  •  مستمرة. نظام إدارة المخاطر بال�ش
ي المرا�ز الرئ�س�ة (عند الحاجة  اخت�ار  •

ن �ن التنف�ذيني ن  كة لديها س�اسة مناسبة إلحالل بد�ل    )،وتغي�ي الموظفني أن ال�ش والتأ�د من 
 مناسب �كون مؤهً� للعمل و�ملك المهارات المطل��ة. 

اف ع� اإلدارة العل�ا ومراقبة   • كة مقارنة بأهداف األ أ اإل�ش ي �حددها داء ال�ش  المجلس. داء اليت
 اإلفصاح. د من سالمة ونزاهة نظام رفع التقار�ر والب�انات المال�ة ومالءمة آل�ة التأ� •
ي جميع  •

 األوقات. ضمان حما�ة مصالح المؤمن لهم �ن
كة والتأ�د من  االرتقاء • امبمستوى ومعاي�ي الحوكمة بال�ش ن ي جميع  االل�ت

 األوقات. باألنظمة واللوائح ذات العالقة �ن
ك  • ي ال�ش

 عال�ة. معاي�ي أخالق�ة  واعتماد ة تع��ز ثقافة الحوكمة �ن
 
 
 

ات .١٢  ": أعضاء مجلس اإلدارة واللجان "الوظائف الحال�ة والسابقة والمؤهالت والخ�ب
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هان  أ.   ممدوح بن سعود ال�ش

ش�حات والمكافآت  رئ�س / مستقل  مجلس اإلدارة / رئ�س اللجنة التنف�ذ�ة / عضو لجنة ال�ت

 المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحال�ة

كة مالذ   ي �ش
رئ�س مجلس اإلدارة �ن

ي 
ن التعاوين كة العقار�ة السعود�ة للتأمني  الرئ�س التنف�ذي لل�ش

الوال�ات  -ماجست�ي العلوم المال�ة 
كة السعود�ة ال�ور�ة للص�انة و�دارة الممتل�ات  عضو مجلس إدارة الصندوق العقاري  االم��ك�ةالمتحدة   ال�ش

اإلدارة والعضو نائب رئ�س مجلس 
ق�ة كة جمان ال�ش كة العقار�ة السعود�ة للبن�ة التحت�ة  المنتدب ل�ش  ال�ش

كة المطلق   الرئ�س التنف�ذي ل�ش
 لالستثمار العقاري

كة العقار�ة السعود�ة مدير عام  ي ال�ش
 المال�ة �ن

 معهد االدارة  -ماجست�ي اإلدارة الم�ف�ة 
ن العام لصندوق   العامة االستثماراتمساعد األمني

كة بوابة   نائب رئ�س مجلس إدارة �ش
 مبادلة لالستثمار

ي الصندوق السعودي للتنم�ة 
 خب�ي تم��ل �ن

ي صندوق التنم�ة 
 الصناع�ةمساعد مستشار ما�ي �ن

رئ�س مجلس إدارة مبادلة �اوم إلدارة 
 المشار�ــــع  

ي صندوق 
 العامة  االستثماراتمستشار �ن

جامعة الملك   -بكالور�وس محاسبة 
 سعود

ي الصندوق السعودي للتنم�ة 
ي أول تم��ل �ن

 أخصايئ

كة بدا�ة للتم��ل العقاري  �ش
ي الصندوق السعودي للتنم�ة الصناع�ة 

 محلل ما�ي �ن

كة ال�ه��اء السعود�ة ي �ش
 محاسب �ن

 *أ. سلمان بن نا� الهواوي 

 االستثمارمستقل/ نائب رئ�س مجلس اإلدارة / رئ�س لجنة المخاطر /عضو لجنة 

 المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحال�ة

كة مالذ  رئ�س مجلسنائب  إدارة �ش
ي 
ن التعاوين  للتأمني

كة  : �ش  مدير عالقات المستثم��ن للمجموعة  المرا�ي

محاسبة  بكالور�وس علوم إدار�ة تخصص 
 الملك سعود  جامعة

مدير شعبة القوائم المال�ة  السعود�ة: مجموعة االتصاالت 
 للمجموعة باإلدارة العامة للمراقبة المال�ة للمجموعة 

كة السعود�ة  عضو مجلس إدارة ال�ش
 للصناعات المتطورة 

كة السوق المال�ة السعود�ة  مسؤول تقار�ر مال�ة   تداول: �ش
 وموازنة 

كة  ي محاسبة السعود�ة:  االتصاالت�ش
 أخصايئ

من مقام وزارة   ما�ي مرخصمستشار 
 واالستثمار التجارة 

مدقق   السعودي: مساعد صندوق التنم�ة الصناع�ة 
 ومحلل ما�ي 

ن  : الهيئة السعود�ة للمحاسبني ن متدرب متف�غ لمدة   القانونني
 ثالثة أشهر غ�ي متف�غ لمدةشه��ن ومتدرب 

ي  نعبد الرحم أ. فواز بن   الح��

 االستثمارتنف�ذي / الرئ�س التنف�ذي والعضو المنتدب/ عضو اللجنة التنف�ذ�ة / عضو لجنة 

 المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحال�ة

كة   الرئ�س التنف�ذي والعضو المنتدب ل�ش
ن   مالذ للتأمني

كة التعاون�ة   ي �ش
ن المركبات �ن نائب الرئ�س التنف�ذي لتأمني

ن  ي حاصل ع� الماجست�ي  للتأمني
اإلدارة   التنف�ذي �ن

ن من جامعة   تخصص خدمات مال�ة وتأمني
ي س���ا 

 سانت غالون �ن
  لـ “اللجنةنائب رئ�س اللجنة التنف�ذ�ة 

ن " كات التأمني  العامة لمدراء العموم ل�ش

كة مالذ   ي �ش
ن المركبات �ن نائب الرئ�س التنف�ذي لتأمني

ي 
ن التعاوين  للتأمني

ي الممل�ة اللجنة الفرع�ةرئ�س 
ن المركبات �ن بكالور�وس إدارة األعمال من جامعة الملك  لتأمني

 ف�صل

ي 
ش�حات والمكافآت �ن عضو لجنة ال�ت

كة تداوي السعود�ة للرعا�ة الصح�ة   �ش

ي الممل�ة
ن �ن ي اللجنة التنف�ذ�ة للتأمني

ن   عضو �ن ي التأمني
حاصل ع� الزمالة األم��ك�ة �ن

ي وال�ث�ي من الشهادات  -ع� الح�اة  الطيب
ي 

ن المهن�ة واأل�اد�م�ة �ن العد�د من   -التأمني
الدورات اإلدار�ة التنف�ذ�ة المتخصصة 

 بأ��ب الجامعات والمعاهد العالم�ة. 

ي 
ن �ن ي  اتحاد عضو اللجنة الفن�ة للتأمني ن الخل��ب  التأمني
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 ع�ي العماري د أ. محم

 غ�ي تنف�ذي /عضو مجلس اإلدارة

 المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحال�ة

ن  عضو مجلس كة مالذ للتأمني إدارة �ش
ي 
 التعاوين

كة أسماك تبوك  ولعضو رئ�س مجلس اإلدارة   المنتدب �ش

�اء وال��اض�ات  ن ي الف�ي
كل�ة    -بكالور�وس �ن

 العلوم جامعة الملك سعود 

ي  اإلدارة،نائب رئ�س مجلس 
ن التعاوين كة مالذ للتأمني  �ش

كة أسمنت تبوك  نائب رئ�س مجلس اإلدارة �ش
كة المنتجات رئ�س  مجلس اإلدارة والعضو المنتدب �ش

 الغذائ�ة

كة وج�ف   رئ�س مجلس اإلدارة �ش
ن   لخدمات وساطة التأمني

كة المنتجات الغذائ�ة  المدير العام �ش

ي أعمال البنوك 
بنك  -واإلدارة دورة �ن

الوال�ات   ني��ورك، منهاتن،�ش�س 
 المتحدة 

كة المنتجات   الغذائ�ةنائب المدير العام �ش

) ووسطاء  (مستشارونالمدير العام وج�ف للتجارة  ن  تأمني

كة العقار�ة السعود�ة  العام،المدير   ال�ش
اإلدارة  المحل�ة،مساعد المدير العام للشؤون الم�ف�ة 

 العامة لبنك ال��اض

كة وطن لإلستثمار  عضو مجلس إدارة �ش

ق�ة المدير اإلقل��ي لبنك ال��اض   بالمنطقة ال�ش

ي العد�د من المجاالت  
دورات وندوات �ن

 الم�ف�ة واإلدار�ة

ق�ة   نائب المدير اإلقل��ي لبنك ال��اض بالمنطقة ال�ش

 مساعد المدير اإلقل��ي لبنك ال��اض بالمنطقة الوس�

 مدير مشار�ــــع صندوق التنم�ة الصناع�ة السعودي

�اء،مع�د بقسم  ن  جامعة الملك سعود  العلوم،كل�ة   الف�ي

 بن محمد الصالح  نعبد المحسأ. 

ش�حات والمكافآت  عضو غ�ي تنف�ذي/   لجنة ال�ت

 المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحال�ة

مؤسس وعضو مجلس إدارة ورئ�س لجنة 
ن  كة مالذ للتأمني ش�حات والمكافآت �ش ال�ت

ي 
 ٢٠٠٧منذ اب��ل  -التعاوين

كة السعود�ة للصادرات الصناع�ة   -رئ�س مجلس إدارة ال�ش
 ٢٠١٦ يون�ة – ٢٠٠٧اب��ل 

 - واالقتصاد إدارة األعمال  سبكالور�و 
، كال�فورن�ا  الوال�ات  - جامعة وتي�ي
 ١٩٦٧المتحدة األم��ك�ة 

كة المخازن والخدمات المساندة   -عضو مجلس إدارة �ش
 ٢٠١٦ يون�ة  – ٢٠٠٨أ�ت��ر 

كة فال�م   مؤسس وعضو مجلس إدارة �ش
 ٢٠١٥منذ يناير  -للخدمات المال�ة 

كة تصنيع مواد التعبئة والتغل�ف   رئ�س مجلس إدارة �ش
 ٢٠١٥ د�سم�ب  –٢٠٠٩نوفم�ب  - (فيبكو) 

ن ال   ٢٠١١د�سم�ب  -سعود�ة عضو مجلس إدارة بنك باركل�ي
 ٢٠١٤أغسطس  –

كة مصادر  رئ�س مجلس إدارة ومالك �ش
 القابضة 

كة تصنيع مواد التعبئة والتغل�ف   عضو مجلس إدارة �ش
 ٢٠٠٩وحيت نوفم�ب  ١٩٩٠نوفم�ب   –(فيبكو) 

وحيت   ١٩٨٠من   –مستشار البنك السعودي األم���ي 
١٩٩٩ 

كة فال�م  للخدمات رئ�س مجلس إدارة �ش
المال�ة ورئ�س اللجنة التنف�ذ�ة ورئ�س  

ي لجنة  
لجنة المخاطر وعضو �ن

ش�حات والمكافآت  منذ أ�ت��ر   –ال�ت
٢٠٢٠ 

كة للتعاون   عضو اللجنة السعود�ة األم��ك�ة المش�ت
 االقتصادي 

ي بنك السعود�ة  وحيت   ١٩٧٥من  –نائب الرئ�س بنك سييت
١٩٨٠ 

ي بنك  رئ�س قسم الخدمات  الم�ف�ة الخاصة بنك سييت
 ٢٠٠٤ - ٢٠٠٢السعود�ة 

 السلوم  عبد هللاباسم بن  أ. 

ش�حات والمكافآت  رئ�س /  االستثمار مستقل / رئ�س لجنة   عضو لجنة المخاطر / لجنة ال�ت
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 المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحال�ة

ن  عضو مجلس كة مالذ للتامني إدارة �ش
ي 

  رئ�س – االستثمار لجنة  (رئ�سالتعاوين
ش�حات  -لجنة المخاطر  عضو لجنة ال�ت

 والمكافآت) 

 لالستثماروك�ل محافظ الهيئة العامة  
 –ماجست�ي استشارات تقن�ة معلومات 

كة  الممل�ة المتحدة –جامعة كنت  الرئ�س التنف�ذي والعضو المنتدب �ش
العالم�ة للتقن�ة الممل�ة الع���ة  شور 

 السعود�ة 
 عضو مجلس هيئة تنم�ة الصادرات السعود�ة 

كة فواز عبدالع��ز عضو مجلس إدارة  �ش
كاە كة مدرجة) الحك�ي و�ش ي لشؤون االتصال المؤس�ي نا (�ش

ان المدين ع� شهادات تنف�ذ�ة وشهادات   حاصل ئبا� لرئ�س الط�ي
تخصص�ة من كل�ة أ�سفورد لألعمال 

وكل�ة هارفد  لالقتصاد وكل�ة لندن 
 . لالعمال. 

كة بن �عال لل�افة  عضو مجلس إدارة �ش
كة تضامن�ة) ي  (�ش

ان المدين  رئ�س اللجنة التنف�ذ�ة للمؤتمر الوزاري للط�ي

  لالتصاالت اللجنة الوطن�ة  نائب رئ�س
كة م��ا��ي  –مدير تنف�ذي لالتصال الرق�ي والتس��ق  وتقن�ة المعلومات    �ش

كة مدفوعات شور  العضو المنتدب �ش
 لتقن�ة المعلومات 

ي م�د�ا  –العضو المنتدب  كة نمو مليت المجموعة  –�ش
   السعود�ة لالبحاث

 النمري قعبد الرزاعمرو  أ. 

 المراجعةمستقل / عضو مجلس اإلدارة/ رئ�س لجنة 

 المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحال�ة

ن  كة مالذ للتأمني ي �ش
عضو مجلس اإلدارة �ن

ي 
 التعاوين

كة إدارة وتط��ر   ي �ش
الرئ�س التنف�ذي للشؤون المال�ة �ن

 مركز الملك عبد هللا الما�ي 

ي جامعة الملك 
عبد  بكالور�وس محاسبة �ن

 ز الع��

كة  ي �ش
ن رئ�س الشؤون المال�ة �ن  التعاون�ة للتأمني

ي أ�ة أي س�ستمز كة يب ي �ش
 مدير العمل�ات المال�ة �ن

ي  
الرئ�س التنف�ذي للشؤون المال�ة �ن

ي  
كة الوطن�ة لخدمات التسج�ل العيين ال�ش

 للعقار

ن التنف�ذ�ة تحت  عضو اللجنة المال�ة التابعة للجنة التأمني
اف   السعودي  البنك المركزيإ�ش

كة الجميح للس�ارات  ي �ش
 مراقب التكال�ف �ن

كة ناس   ي �ش
 مدير الخ��نة �ن

 بدر بن ع�ي الع�ي  أ. 

ش�حات والمكافآت   غ�ي تنف�ذي/ عضو اللجنة التنف�ذ�ة/ عضو لجنة ال�ت

 المؤهالت  الوظائف السابقة  الحال�ةالوظائف 

ن  كة مالذ للتأمني ي �ش
عضو مجلس اإلدارة �ن

ي 
ن  التعاوين كة نجم لخدمات التأمني ي �ش

ال�ا -ماجست�ي إدارة أعمال  الرئ�س التنف�ذي �ن  اس�ت

كة الوطن�ة لإلسكان  ي ال�ش
ي  مستشار �ن

الوال�ات  بكالور�وس علوم حاسب آ�ي  السعودي  البنك المركزيمستشار �ن
 المتحدة األم��ك�ة 

 بن شلهوب عبد هللابن  و أ. عمر 

 عضو لجنة المخاطر  / االستثمار مستقل/ عضو اللجنة التنف�ذ�ة/ عضو لجنة 

 المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحال�ة

ن  كة مالذ للتأمني ي �ش
عضو مجلس اإلدارة �ن

ي 
 التعاوين

كة ال�انز السعودي  ي �ش
مدير وحدة مب�عات األفراد �ن

ن  الوال�ات  -بكالور�وس إدارة أعمال   الفر��ي للتأمني
 المتحدة األم��ك�ة 

 
 
  

ن  كة وعد لخدمات وكالة التأمني ي �ش
  مدير عام �ن

نائب مدير المنطقة الوس� للمكاتب 
ي  

ان المدين كة الط�ي ي �ش
التنف�ذ�ة �ن

 القابضة 

ن مدير  كة أمانة للتأمني ي �ش
  مب�عات األفراد �ن

ن  كة بنك ال��اض لوكالة التأمني ي �ش
 مدير منتج أول �ن
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 بن عبد الرحمن السماع�ل  حأ. صال

ي 
ن التعاوين كة مالذ للتأمني ي لجنة المراجعة من خارج مجلس إدارة �ش

 عضو مستقل �ن

 المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحال�ة

ي  عضو لجنة  ي البنك العري�
المراجعة �ن
ي 

 الوطين

باألمانة   مفوض)، (وز�ر مدير عام الشؤون المال�ة واإلدار�ة 
ي   العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العريب

ي اإلدارة وتخصص فر�ي 
بكالور�وس �ن

 المحاسبة 

ي معهد اإلدارة العامة 
بتداًء من  اشغل عدة مناصب �ن

ن وصوً� إ�   ومدير محاسب  الشؤون المال�ة والموظفني
ي  التدر�ب،مساعد مدير عام 

باإلضافة إ� المشاركة �ن
اف ع� البحوث  تدر�س عدد من المواد إضافة إ� اإل�ش

 التدر�ب�ة المتخصصة 

كة سند  المراجعة،عضو مجلس إدارة ورئ�س لجنة  ي �ش
�ن

ن  .  و�عادةللتأمني ن  التأمني

كة تبادل  ي �ش
 مدرجة) (غ�ي عضو لجنة المراجعة �ن

الوال�ات  –ماجست�ي إدارة األعمال 
ي السعودي الفر��ي كابيتال المتحدة األم��ك�ة 

 عضو لجنة المراجعة �ن

 . SOCPAالداخل�ة، عضو لجنة إعداد معاي�ي المراجعة 

كة   ي ال�ش
عضو لجنة المراجعة �ن

 ال��م�ائ�ة السعود�ة

كة الدوائ�ةرئ�س لجنة  ي ال�ش
 المراجعة �ن

ن   عضو الهيئة السعود�ة للمحاسبني
ن  كة سالك SOCPAالقانونيني ي �ش

 عضو لجنة المراجعة �ن

كة اسمنت الجن���ة  ي �ش
 عضو لجنة المراجعة �ن

كة اإلحساء للتنم�ة  المراجعة،عضو لجنة   ل�ش

 عضو جمع�ة المحاسبة السعود�ة 

كة السعود�ة للخطوط   المراجعة،رئ�س لجنة  لل�ش
 الحد�د�ة
ي المخالفات 

للهيئة العامة  االستثمار�ةعضو لجنة النظر �ن
 لالستثمار 

 هيئة المحاسبة الخل�ج�ة  إدارة،عضو مجلس 

كة �س��ق األطعمة  العضو المنتدب ل�ش

ن   ي للمحاسبني زم�ل المجمع العريب
ن   القانونيني

كة التقن�ة  العال�ة ألنظمة الحاسب رئ�س مجلس إدارة �ش
 اآل�ي 

 عضو مجلس إدارة الجمع�ة السعود�ة للمحاسبة
عضو مجلس األمانة العامة لمجلس التعاون، رئ�س مجلس  

 نادي مجلس التعاون. 
 بن سعود الط�ار  د أ. سع

ي 
ن التعاوين كة مالذ للتأمني ي لجنة المراجعة من خارج مجلس إدارة �ش

 عضو مستقل �ن

 المؤهالت  الوظائف السابقة  الحال�ةالوظائف 

نائب المدير العام للهيئة السعود�ة 
للمدن الصناع�ة ومناطق التقن�ة "مدن"  

 للشؤون المال�ة

ي البنك السعودي 
مساعد مدير عام للتقار�ر المال�ة �ن

بكالور�وس محاسبة من جامعة الملك  لالستثمار 
كة  سعود ي �ش

ن المراقب الما�ي �ن  التعاون�ة للتأمني

كة الراج�ي الم�ف�ة  ي �ش
ماجست�ي محاسبة من جامعة ادل�د  مدير التقار�ر المال�ة والنظام�ة �ن

ال�ا) كة الوطن�ة للخدمات الج��ة  (اس�ت ي ال�ش
 مدير عام ما�ي �ن

ي تار�ــــخ     *
 م   ٢٠٢١/ ٠١/ ١٧العضو سلمان بن نا� الهواوي استقال من مجلس اإلدارة �ن
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 التنف�ذ�ة: اإلدارة  .١٣
ن  ي مجال التأمني

ات �ن ة من ذوي المؤهالت والخ�ب ن كة من مجموعة مم�ي  وهم: تتكون اإلدارة التنف�ذ�ة لل�ش

ات  المؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحال�ة االسم    الخ�ب

عبد الرحمن   ز أ. فوا ١ 
ي   الح��

التنف�ذي الرئ�س 
 المنتدب والعضو 

 –* نائب الرئ�س التنف�ذي 
ن  كة مالذتأمني ي �ش

 الس�ارات �ن
ي إدارة األعمال من 

ماجست�ي �ن
 جامعة سانت غالون 

ة أ��� من  ون   اثنا خ�ب وع�ش
ن  ي مجال التأمني

 عاما� �ن
 –* نائب الرئ�س التنف�ذي 

ن  كة  تأمني ي �ش
الس�ارات �ن

 التعاون�ة
النائب األول للرئ�س  عمر الحوشان  أ. را�ي  ٢ 

للتس��ق   –التنف�ذي 
 والمب�عات

ي إدارة األعمال من  الحسابات الرئ�س�ة –* مدير 
ماجست�ي �ن

 جامعة األم�ي سلطان
ة أ��� من ستة ع�ش   خ�ب

ن  ي مجال التأمني
– عاما� �ن

الحسابات الرئ�س�ة 
 والتس��ق. 

النائب األول للرئ�س  صالح الغامدي  قأ. طار  ٣ 
ن   –التنف�ذي  لتأمني

ن الممتل�ات   وتأمني
 الحوادث  

عالقات  –* مدير تنف�ذي 
 الوسطاء

ن  ون عاما�  معهد اإلدارة  –دبلوم تأمني ة خمس وع�ش خ�ب
ن  ي مجال التأمني

 �ن

ائب الرئ�س  ن .أحمد محمد الركف أ  ٤ 
ن   –التنف�ذي  التأمني

 الص�ي والح�اة

تط��ر منتج   –مدير تنف�ذي 
ن الص�ي وضمان الجودة    التأمني

�ة   ماجست�ي ادارة الموارد الب�ش
 من جامعة ال�مامة

ة أ��� من  ثمان  خ�ب
ي مجال الموارد  

سنوات �ن
ن الص�ي  �ة والتأمني  الب�ش

عبدهللا يوسف   أ.  ٥ 
ي 

 الحصيين
المدير الما�ي  

 التنف�ذي 
 * مدير المراجعة الداخل�ة

ي   *
ف مراجعة خارج�ة �ن م�ش

كة إر�ست و�ونغ   �ش

بكالور�وس المحاسبة من 
، حاصل  جامعة الملك سعود 

ع� الزمالة السعود�ة 
ن  ن القانونيني   SOCPAللمحاسبني

ي  
،حاصل ع� شهادة كاش�ن

 ACFEاالحت�ال المعتمدين 

ة أ��� من  سنوات   ستةخ�ب
ي المراجعة الداخل�ة  

�ن
 واإلدارة المال�ة والخارج�ة 

 

 

ي مجالس إدارتها الحال�ة   .١٤
كة عضوا� �ن ي �كون عضو مجلس إدارة ال�ش كات داخل الممل�ة أو خارجها اليت أسماء ال�ش

 مدي��ــها: والسابقة أو من 
كات     أخرى: ومن ذلك نرفق ب�انا� بالجدول التا�ي بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذين يرتبطون ب�دارة �ش

 العضو    اسم  

 السابقة   الحال�ة  
كات   أسماء ال�ش
ي �كون عضو   اليت
مجلس اإلدارة  

ي  
عضوا� �ن

مجالس إدارتها  
الحال�ة أو من 

 مدي��ــها 

داخل /  
خارج  

الممل�ة  
الع���ة  

 السعود�ة  

ال��ان  
ي  

القانوين
كة    لل�ش

 العالقة 

ي   كات اليت أسماء ال�ش
ك عضو  �ش�ت
مجلس اإلدارة  

ي مجالس  
عضوا� �ن

إدارتها السابقة أو 
 مدي��ــها من  

داخل / 
خارج 

الممل�ة  
الع���ة  

 السعود�ة 

ال��ان  
ي 

القانوين
كة   لل�ش

 العالقة 

أ.ممدوح بن   ١
هان   سعود ال�ش

ن   كة مالذ للتأمني �ش
ي 
 داخل الممل�ة  التعاوين

مساهمة  
 رئ�س مجلس اإلدارة  عامة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

مساهمة   داخل الممل�ة  إسمنت حائل 
 اإلدارة عضو مجلس  عامة 

السعود�ة ال�ور�ة  
 داخل الممل�ة  للص�انة 

ذات  
مسئول�ة  
 محدودة 

 عضو مجلس اإلدارة 

العقار�ة السعود�ة  
مساهمة   داخل الممل�ة  للبن�ة التحت�ة 

 عضو لجنة المراجعة  مقفلة 
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أ.سلمان بن   ٢
 نا� الهواوي 

ن   كة مالذ للتأمني �ش
ي 
مساهمة   داخل الممل�ة  التعاوين

 عامة 

نائب رئ�س مجلس  
اإلدارة ورئ�س لجنة  

المخاطر وعضو لجنة  
 اإلستثمار

كة العقار�ة   ال�ش
 مساهمة عامة  داخل الممل�ة  السعود�ة 

عضو مجلس  
إدارة وعضو لجنة  

 المراجعة 
كة السعود�ة   ال�ش

 داخل الممل�ة  للصناعات المتطورة 
مساهمة  

 عامة 

عضو مستقل بمجلس  
اإلدارة ورئ�س لجنة  

ش�حات  والمكافآت   ال�ت
 وعضو لجنة اإلستثمار

كة   و   التصنيع�ش
 خدمات الطاقة  

مساهمة   داخل الممل�ة 
 مغلقة  

عضو مستقل بلجنة  
  المراجعة

                    

أ.محمد بن ع�ي  ٣
 حم�دان العماري

كة وطن   �ش
 لإلستثمار

مساهمة   الممل�ة داخل 
 مقفلة  

 عضو مجلس اإلدارة  

كة أسماك تبوك   داخل الممل�ة  �ش
مساهمة  

 مقفلة 

رئ�س مجلس  
اإلدارة والعضو  

 المنتدب 

كة المنتجات الغذائ�ة   �ش
مساهمة   داخل الممل�ة   ( وفرة )   

 مدرجة 

رئ�س مجلس  
اإلدارة والعضو  

 المنتدب  

كة أسمنت تبوك  مساهمة   الممل�ة داخل  �ش
 مدرجة 

نائب رئ�س  
 مجلس اإلدارة 

ن    كة العالم�ة للتأمني مساهمة   داخل الممل�ة  ال�ش
 مدرجة 

عضو مجلس  
 اإلدارة 

كة وج�ف   �ش
لخدمات وساطة  

ن    التأمني
 داخل الممل�ه  

ذات  
مسؤول�ة  

 ودة محد
 رئ�س مجلس اإلدارة  

كة جازان للتنم�ة   �ش
مساهمة   داخل الممل�ة  الزراع�ة  

 مدرجة 
عضو مجلس  

 اإلدارة 
كة أوركس السعود�ة   �ش

 داخل الممل�ة  للتأج�ي التم���ي  
مساهمة  

 مقفلة 
عضو مجلس  

 اإلدارة  
كة الباحة لإلستثمار   �ش

مساهمة   داخل الممل�ة  والتنم�ة  
 مدرجة 

عضو مجلس  
 اإلدارة  

كة السعود�ة   ال�ش
 داخل الممل�لة  للصادرات الصناع�ة  

مساهمة  
 مدرجة 

عضو مجلس  
 اإلدارة  

                    

٤ 
أ.عبد المحسن  
بن محمد عبد  
 الرحمن الصالح

كة فال�م   �ش
 داخل الممل�ة  للخدمات المال�ة 

غ�ي  
 مساهمة  

مؤسس و عضو مجلس  
 إدارة 

كة  تصنيع مواد التعبئة  �ش
رئ�س مجلس   غ�ي مساهمة  داخل الممل�ة  والتغل�ف (فيبكو) 

 إدارة 
كة السعود�ة   ال�ش

 داخل الممل�ة  للصادرات الصناع�ة 
مساهمة  

 مدرجة  
رئ�س مجلس  

 إدارة 

ن السعود�ة  عضو مجلس   غ�ي مساهمة  داخل الممل�ة  بنك باركل�ي
 اإلدارة 

كة مصادر   �ش
غ�ي   داخل الممل�ة  القابضة 

 رئ�س مجلس إدارة   مساهمة  

كة المخازن   �ش
 غ�ي مساهمة  داخل الممل�ة  والخدمات المساندة 

عضو مجلس  
 اإلدارة  

مساهمة   داخل الممل�ة  البنك السعودي األم���ي 
 مدرجة  

 مستشار  

 غ�ي مساهمة  داخل الممل�ة  بنك سيتيبنك السعود�ة 

نائب الرئ�س  
ورئ�س قسم  

الخدمات  
 الم�ف�ة  

                    

أ.باسم بن  ٥
 عبدهللا السلوم

ن   كة مالذ للتأمني �ش
ي 
 داخل الممل�ة  التعاوين

مساهمة  
 عامة 

عضو مجلس اإلدارة ،  
،   رئ�س لجنة اإلستثمار 
عضو لجة المخاطر ،  

ش�حات   عضو لجنة ال�ت
 و المكافآت  

ي م�د�ا  كة نمو مليت كة  غ�ي مساهمة  داخل الممل�ة   �ش  تو� ادارة �ش

كة فواز عبد   �ش
كاە   الع��ز الحك�ي و�ش

مساهمة   داخل الممل�ة 
 عامة 

هيئة تنم�ة الصادرات     عضو مجلس اإلدارة
 السعود�ة 

عضو مجلس    حكوم�ة   جهه  داخل الممل�ة  
 إدارة 

كة شور العالم�ة    �ش
غ�ي   داخل الممل�ة  للتقن�ة

 مساهمة  

الرئ�س التنف�ذي  
والعضو المنتدب  

كة شور العالم�ة   ل�ش
 للتقن�ة

الهيئة العامة لإلستثمار  
هيئة تنم�ة الصادرات  

 السعود�ة 
 جهه حكوم�ة  داخل الممل�ة 

وك�ال لمحافظ  
الهيئة   وعضو  

 مجلس 

كة بن �عال   �ش
 لل�افة 

داخل   
  الممل�ة 

غ�ي  
 عضو مجلس إدارة   مساهمة  

ي لشؤون  
ان المدين الط�ي

اإلتصال المؤس�ي  
ان   للمؤتمر الوزاري للط�ي

ي 
 المدين

 غ�ي مساهمة  داخل الممل�ة 
 لرئ�س  

�
نائبا

ورئ�س اللجنة  
 التنف�ذ�ة 

كة شور   �ش
المدفوعات لتقن�ة  

 المعلومات 
غ�ي   داخل الممل�ة 

 مساهمة 
كة   رئ�س مجلس المدي��ن  ب�ت ال��اضة   �ش

 الفالح  
مساهمة   داخل الممل�ة 

 مغلقة 

عضو مجلس  
 اإلدارة 

 
 
  

                    

٦ 
أ. عمرو بن  
عبدالرزاق  

 النمري

ن   كة مالذ للتأمني �ش
ي 
 داخل الممل�ة  التعاوين

مساهمة  
 عضو مجلس اإلدارة  عامة 

ن  كة التعاون�ة للتأمني  مساهمة عامة  الممل�ة داخل  �ش
رئ�س الشؤون  

 المال�ة 

ي أ�ة أي س�ستمز كة يب مدير العمل�ات   غ�ي مساهمة  داخل الممل�ة  �ش
 المال�ة 

كة ناس   مدير الخ��نة  غ�ي مساهمة  داخل الممل�ة  �ش
                    



 

ن   -  ٢٠٢٠تق��ر مجلس اإلدارة   كة مالذ للتأمني ي  �ش
التعاوين  ۱۸ 

P   

أ.بدر بن ع�ي  ٧
 الع�ي 

كة الوطن�ة   ال�ش
 لإلسكان 

غ�ي   داخل الممل�ة 
 مساهمة 

كة   ي ال�ش
مستشار �ن

كة نجم لخدمات   الوطن�ة لإلسكان  �ش
ن  مساهمة   داخل الممل�ة  التأمني

 الرئ�س التنف�ذي مغلقة 
ن  كة مالذ للتأمني  داخل الممل�ة  �ش

مساهمة  
 عضو مجلس اإلدارة  عامة 

                    

٨ 
أ.عمرو بن  

عبدهللا بن  
 شلهوب 

ن  كة مالذ للتأمني مساهمة   الممل�ة داخل  �ش
 عضو مجلس اإلدارة  عامة 

        
ي  

ان المدين كة الط�ي �ش
 قابضة داخل الممل�ة  القابضة 

نائب مدير المنطقة  
الوس� للمكاتب  

 التنف�ذ�ة 
                    

٩ 
أ. فواز  بن  

عبدالرحمن  
ي   الح��

ن   كة مالذ للتأمني �ش
ي 
مساهمة   داخل الممل�ة  التعاوين

 عامة 

عضو مجلس اإلدارة ،  
الرئ�س التنف�ذي و  

 العضو المنتدب  

ن   كة مالذ للتأمني �ش
ي 
 مساهمة عامة  داخل الممل�ة  التعاوين

نائب الرئ�س  
ن   – التنف�ذي  تأمني
 الس�ارات  

كة تداوي   �ش
السعود�ة للرعا�ة  

 الصح�ة  
مساهمة   داخل الممل�ة 

 مقفلة 

  -عضو مجلس إدارة 
ش�حات   لجنة ال�ت

 والمكافآت 

ن   كة التعاون�ة للتأمني �ش
ي 
 التعاوين

 مساهمة عامة  داخل الممل�ة 
نائب الرئ�س  

   – التنف�ذي 
ن الس�ارات     تأمني

                    

 
األعضاء  ا .١٥ إلحاطة  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المتخذة  ن    –إلجراءات  التنف�ذيني غ�ي  ن    -و�خاصة  المساهمني حات  بمق�ت

كة   : دائهاأ و وملحوظاتهم ح�ال ال�ش
أن  • ن بينهم ع�  أ�مل وجه ودون تمي�ي ن من ممارسة حقوقهم ع�  ي تمكن المساهمني كة ع� توف�ي جميع المعلومات اليت تعمل ال�ش

ي المواع�د    ودق�قة،تكون هذە المعلومات واف�ة  
كة   المحددة،و�تم تحد�ث هذە المعلومات بط��قة منتظمة و�ن كما �ستخدم ال�ش

ي التواصل مع 
. اأ��� الطرق فعال�ة �ن ن  لمساهمني

كة باإلجابة ع� أسئلة  • م ال�ش ن كة  واستفساراتتل�ت ن بالقدر الذي ال ُ�عرض مصلحة ال�ش ر. مساهميها كافة دون تمي�ي  لل�ن
كة  • لل�ش ات�ج�ة  اإلس�ت لألهداف  ك  المش�ت الفهم  ع�  مبن�ا�  و�كون  ن  والمساهمني كة  ال�ش ن  بني تواصل  تحقيق  اإلدارة  مجلس  �ضمن 

 ومصالحها. 
ن ومناقشتها �عمل رئ�س مجلس اإل  •  معهم. دارة والرئ�س التنف�ذي ع� إطالع بق�ة أعضاء مجلس اإلدارة ع� آراء المساهمني
"    استقباليتم   • اإل�م�ل  خالل  من  ن  المساهمني شؤون  إدارة  ط��ق  عن  ن  المساهمني ومالحظات  حات  مق�ت

Investor.relation@malath.com.sa ." 

 اإلدارة: مجلس  اجتماعات .١٦
ي سجل الحضور بالجدول    و ما هبحسب  اجتماعات) ٥خمسة ( ٢٠٢٠عقد مجلس اإلدارة خالل عام 

 أدناە: مدون �ن

 
 

 االسم 
 صفة العض��ة 

 ٢٠٢٠العام    -الدورة الحال�ة  

ي  األول 
 الخامس  الرابع الثالث الثاين

٢٠٢٠-١٢-٢٧ ٢٠٢٠-٩-١٥ ٢٠٢٠-٥-١١ ٢٠٢٠-٤-٢١ ٢٠٢٠-٣-٣ 

هان ١ رئ�س مجلس   أ. ممدوح بن سعود ال�ش
      اإلدارة  

نائب رئ�س   أ.سلمان بن نا� الهواوي  ٢
      مجلس اإلدارة  

 عضو   أ.باسم بن عبدهللا السلوم ٣
     

 عضو   أ.عمرو بن عبدالرزاق النمري  ٤
     

 عضو   بن عبدهللا بن شلهوب   أ.عمرو  ٥
     

ي  ٦  عضو   أ.فواز بن عبدالرحمن الح�ب
     

 عضو  أ.محمد بن ع�ي العماري  ٧
     

 عضو   أ.عبد المحسن بن محمد الصالح  ٨
     

 عضو   أ.بدر بن ع�ي الع�ي  ٩
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 اإلدارة: �شك�ل لجان مجلس   .١٧
  المراجعة: لجنة 

كة، تختص لجنة المراجعة بالمراقبة ع� أعمال   ي سب�ل ذلك حق    ال�ش
ع� سجالتها ووثائقها وطلب أي إ�ضاح أو ب�ان    االطالعولها �ن

كة لعقد  التنف�ذ�ة،من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  إذا   اجتماعو�جوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمع�ة العامة لل�ش
ار أو خسائر  عملها أو  أعاق مجلس اإلدارة كة أل�ن  جس�مة. تعرضت ال�ش

ي �حددها مجلس  • ي تنف�ذ أ�شطتها والواجبات اليت
كة لضمان فعاليتها �ن اف ع� إدارة المراجعة الداخل�ة بال�ش  اإلدارة. اإل�ش

  .إلدارة التوص�ات �شأنـها لمجلس ا ورفعمراجعة إجراءات التدقيق الداخ�ي و�عداد تقار�ر مكت��ة حول هذە المراجعة  •
ن و�بداء أي مرئ�ات  • ن والخارجيني ن الداخليني  حولها. مراجعة خطة المراجعة المقدمة من المراجعني
 �شأنها. دراسة تقار�ر الرقابة النظام�ة أو المراقب النظا�ي ورفع التوص�ات  •
 ة. االدار مراجعة تقار�ر إدارة المراجعة الداخل�ة أو المراجع الداخ�ي ورفع التوص�ات �شأنها لمجلس  •
مالحظات   • المركزيمراجعة  أو    البنك  تنظ�م�ة  مخالفات  بأي  يتعلق  ف�ما  العالقة  ذات  والرقاب�ة  اف�ة  اإل�ش والجهات 

 اإلجراءات التصح�ح�ة المطل��ة ورفع التوص�ات �شأنها لمجلس اإلدارة. 
 �شأنها. مراجعة القوائم المال�ة األول�ة والسن��ة قبل عرضها ع� مجلس اإلدارة و�بداء الرأي والتوص�ات  •
ال • الب�انات  كة  مناقشة  العل�ا بال�ش ن واإلدارة  ن الخارجيني مال�ة السن��ة المراجعة وال��ــع سن��ة غ�ي المراجعة مع المراجعني

ها. قبل   ��ش
ن و�دارة المراجعة الداخل�ة والرقابة  • ن الخارجيني  النظام�ة. تقي�م مستوى كفاءة وفعال�ة وموضوع�ة أعمال المراجعني
كة لضمان الق�ام بأ�شطة  التأ�د من وجود الئحة مكت��ة خاصة بقواعد السل • ي معتمدة من قبل مجلس إدارة ال�ش وك المهين

كة بط��قة عادلة   وأخالق�ة. ال�ش
 دوري. تجتمع لجنة المراجعة مع مجلس اإلدارة وتقوم برفع التقار�ر الهامة لمجلس اإلدارة �شكل  •

 

ي سجل بها  م المناطة  لتنف�ذ المها   م    ٢٠٢٠خالل العام    اجتماعات)  ٨ثمان�ة (  وقد عقدت لجنة المراجعة 
والمذكورة أعالە حسب ما هو مدون �ن

 أدناە: الحضور 

  
  

    االسم

صفة  
 العض��ة

 ٢٠٢٠العام  -الدورة الحال�ة 

ي  األول
 الثامن  السابع  * السادس الخامس  الرابع الثالث  الثاين

 ٢٠٢٠-١٢-٣ ٢٠٢٠-١٠-٢٨ ٢٠٢٠-٩-١٥ ٢٠٢٠-٩-٢ ٢٠٢٠-٨-١٣ ٢٠٢٠-٦-٣ ٢٠٢٠-٢-٢٦ ٢٠٢٠-١-١٢ 

أ.عمرو بن عبدالرزاق  ١
 النمري

رئ�س  
         لجنة  

أ.صالح عبد الرحمن   ٢
 السماع�ل  

         عضو 
أ.سعد بن سعود   ٣

 الط�ار 
         عضو 

 اإلدارة. * االجتماع السادس تم عقدە مع مجلس 

 

  التنف�ذ�ة: اللجنة 
: �شمل مهام اللجنة التنف�ذ�ة ومسؤول�اتها ما   ��ي

ان�ات وخطط األعمال  • ن ات�ج�ة والتشغ�ل�ة والم�ي  �شأنها. ما �لزم  واتخاذ التوص�ة لمجلس اإلدارة حول الخطط اإلس�ت
ي تكون خارج نطاق صالح�ات الرئ�س التنف�ذي    اتخاذ  • كة،القرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس واليت   بما   لل�ش

ي الحدود الممنوحة للجنة من قبل 
�ات �ن ي ذلك المسائل المتعلقة بالنفقات الرأسمال�ة والمش�ت

 المجلس. �ن
ن  انعقادەال�املة لمجلس اإلدارة عند عدم  واالمت�ازاتممارسة الصالح�ات  • ي �كون فيها  االجتماعاتبني   اتخاذ للحاالت اليت

،قرار أو إجراء ��ــــع مطل��ا�  را� ي أي مسألة �حظر فيها تخ��ل   التخاذ نة السلطة ما لم تكن للج وم�ب
قرار بدً� عن المجلس �ن

كة أو كانت أحد لجان المجلس األخرى مكلفة  السلطات بموجب األنظمة المعمول بها والذي �ستلزم موافقة مساه�ي ال�ش
. به   تحد�دا�

كة وتقد�م التوص�ات لمجلس اإلدارة  • ات�ج�ة عمل ال�ش  ا. إلقرارهمراجعة تفاص�ل إس�ت
ان�ة �شكل  • ن ي خطط العمل والم�ي

ان�ة ومراقبة تقدم العمل المحرز �ن ن كة والم�ي  منتظم. مراجعة تفاص�ل خطط عمل ال�ش
اف ع� أ�شطة الرئ�س التنف�ذي  • كة. اإل�ش  لل�ش
 محددة. أو مهمات  احت�اجاتدعم ومساندة الرئ�س التنف�ذي ع� أساس الحاجة لمعالجة  •
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التحالفات   • التوص�ات �شأنها لمجلس   واالتفاق�ات  واالستحواذ   واالندماجمراجعة حاالت  األخرى وتقد�م  ات�ج�ة  اإلس�ت
   عليها. اإلدارة للموافقة 

أي إجراء آخر أو تو�ي أ�ة صالح�ات ومسؤول�ات أخرى قد تكلف بها اللجنة أو تخول إليها من وقت آلخر من قبل    اتخاذ  •
 المجلس. 

 

مدون    و ما ه م لتنف�ذ المهام المناطة بها والمذكورة سابقا� حسب    ٢٠٢٠خالل العام    اجتماعات)  ٨لجنة التنف�ذ�ة ثمان�ة (وقد عقدت ال
ي سجل الحضور 

 :  أدناە�ن

  
  

 االسم   

صفة  
 العض��ة

 ٢٠٢٠العام  -الدورة الحال�ة 
ي  األول

 الثامن  السابع  السادس  الخامس  الرابع الثالث  الثاين

 ٢٠٢٠-١٢-٢٧ ٢٠٢٠-١١-٢٢ ٢٠٢٠-١١-١٥ ٢٠٢٠-١٠-١٥ ٢٠٢٠-٩-٢٠ ٢٠٢٠-٧-٢٠ ٢٠٢٠-٣-٣ ٢٠٢٠-١-٢٢ 

أ. ممدوح بن سعود   ١
هان   ال�ش

رئ�س  
         لجنة  ال

أ. عمرو بن عبد هللا  ٢
 بن شلهوب 

         عضو 
أ. فواز بن عبد  ٣

ي   الرحمن الح�ب
         عضو 

         عضو  ع�ي الع�ي أ. بدر بن   ٤
 

  المخاطر: لجنة إدارة 
 : ��ي ومسؤول�اتها ما  واال�تتابلجنة المخاطر  مهامو�شمل 

كة والمحافظة ع� مستوى مقبول من المخاطرة  • ي قد تتعرض لها ال�ش كة. تحد�د المخاطر اليت  لل�ش
كة ع� قبول المخاطر ورفع التوص�ة لمجلس اإلدارة بخصوص  •   ذلك. تحد�د معاي�ي ونطاق قدرة ال�ش
ات�ج�ة شاملة إلدارة المخاطر   • كة،تحد�د إس�ت اف ع� تطب�قها ومراجعتها وتحديث  بال�ش آخذين    سن��ة،ها ع� أسس  واإل�ش

ي 
كة متضمنة أفضل التطب�قات  االعتبار �ن   العالم�ة. التطورات الداخل�ة والخارج�ة لل�ش

 المخاطر. ضمان توافر الموارد والنظم ال�اف�ة إلدارة  •
 اإلدارة. من قبل مجلس  اعتمادەمراجعة اله�كل التنظ��ي إلدارة المخاطر ووضع توص�ات �شأنه قبل  •
ي إدارة مخاطر مراجعة ما تث�ي  •

ي قد تؤثر �ن كة. ە لجنة المراجعة من مسائل واليت  ال�ش
ن ع� أساس  • ات�ج�ة إسناد إعادة التأمني    دوري. مراجعة ه�كل و�س�ت
  اال�تتاب. مراجعة س�اسات ولوائح  •
كة.  اال�تتابداء أ تقي�م ومراجعة   •    بال�ش
كة وتقي�م  • اف ع� نظام إدارة المخاطر بال�ش  فعاليته. اإل�ش
ات الداخل�ة والخارج�ة   • ات�ج�ة شاملة إلدارة المخاطر ومتابعة تنف�ذها ومراجعتها وتحديثها بناءا� ع� المتغ�ي وضع إس�ت

كة.   لل�ش
 المخاطر. مراجعة س�اسات إدارة  •
كة ع� تحمل المخاطر وتعرضها لها   • التحمل ع� سب�ل    اختباراتخالل إجراء    (من �شكل دوري  إعادة تقي�م قدرة ال�ش

 ). المثال
حة إلدارة هذە  • ة لمجلس اإلدارة حول التعرّض للمخاطر والخطوات المق�ت

�
 المخاطر. رفع تقار�ر مفصل

 
مدون    و ما هم لتنف�ذ المهام المناطة بها والمذكورة سابقا� حسب    ٢٠٢٠خالل العام    اجتماعات)  ٣وقد عقدت لجنة المخاطر ثالثة (

ي سجل الحضور 
 أدناە: �ن
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 االسم   

 ٢٠٢٠العام  -الدورة الحال�ة  صفة العض��ة 

ي  األول
 الثالث  الثاين

 ٢٠٢٠-١٠-١٨ ٢٠٢٠-٧-٢٣ ٢٠٢٠-٣-١ 

    لجنة  الرئ�س  *أ. سلمان بن نا� الهواوي ١
    عضو  أ. باسم بن عبد هللا السلوم  ٢
    عضو  هللا بن شلهوبأ. عمرو بن عبد   ٣

ي تار�ــــخ      *
 م   ٢٠٢١/ ٠١/ ١٧العضو سلمان بن نا� الهواوي استقال من مجلس اإلدارة �ن

 

  ش�حات  والمكافآت: لجنة ال�ت
ش�حات والمكافآت ومسؤول�اتها ما  مهامو�شمل  : لجنة ال�ت  ��ي

والمعاي�ي  • والس�اسات  النظام�ة  للمتطلبات  وفقا�  ولجانه  اإلدارة  مجلس  لعض��ة  شيح  بال�ت اإلدارة  لمجلس  التوص�ة 
ف واألمانة لعض��ة  اللجنة مراعاةوع�  المعتمدة،  المجلس. عدم ترشيح شخص سبق إدانته بج��مة مخلة بال�ش

ي ذلك الوقت الذي �جب ع� العضو   ولجانه،  إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطل��ة لعض��ة مجلس اإلدارة •
بما �ن

 ولجانه. تخص�صه ألعمال مجلس اإلدارة 
ي حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار  •

. وضع اإلجراءات الخاصة �ن ن  التنف�ذيني
ا  االحت�اجاتمراجعة   • لتوص�ات الالزمة من المهارات المناسبة لعض��ة مجلس اإلدارة �شكل سنوي ع� األقل وتقد�م 

كة ع� أفضل     وجه. بالحلول بما يتفق مع مصلحة ال�ش
   ولجانه. وضع س�اسات و�جراءات التعاقب لمجلس اإلدارة  •
اح الخطوات الالزمة لمعالجتها  • مراجعة ه�كل وتركيبة المجلس ولجانه وتحد�د جوانب الضعف فيها بصفة دور�ة واق�ت

ن واألعضا  ي لألعضاء التنف�ذيني
ن وكبار وكذلك وضع وصف وظ��ن ن واألعضاء المستقلني . ء غ�ي التنف�ذيني ن  التنف�ذيني

ي   استقالل�ةتقي�م ومراقبة   •
ي المصالح �ن

أعضاء المجلس ولجانه �شكل سنوي ع� األقل والتأ�د من عدم وجود تضارب �ن
كة  ي �كون فيها العضو �شغل عض��ة مجلس إدارة �ش   أخرى. الحاالت اليت

عضاء مجلس اإلدارة ولجانه والرئ�س التنف�ذي وأعضاء اإلدارة العل�ا ع� وضع س�اسات واضحة لتع��ضات ومكافآت أ  •
ي تحقيق األهداف اإل  آداهمأساس 

كة وأر�اح األعمال المعدلة �ن ات�ج�ة لل�ش  ). العامةأقرت الجمع�ة  (كما س�ت
  التنف�ذ�ة. إلدارة التأ��د ع� إجراء مراجعة سن��ة لخطط التع��ضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العل�ا �شكل مستقل عن ا •
ن  • الموظفني ترق�ة  أو  و/  العل�ا  اإلدارة  أعضاء  و�عفاء  ن  بتعيني المتعلقة  المسائل  للمجلس حول  النهائ�ة  التوص�ات  تقد�م 

ن إ� وظائف اإلدارة العل�ا حسب قواعد   األشخاص. المتعلقة بمالئمة ومناسبة  البنك المركزي السعوديالحاليني
  العل�ا. س ف�ما �خص إعفاء أعضاء اإلدارة تقد�م التوص�ات النهائ�ة للمجل •
المجلس   • أعضاء  آداء  بتقي�م  ش�حات  وال�ت المكافآت  بكامله واآل   (آداءتقوم لجنة  الفردي ألعضائه) ولجانه المجلس  داء 

  سنوي. �شكل دوري ع� األقل ع� أساس 
ي والتدر�ب الدوري ألعضاء مجلس  •

نامج التع���ن اف ع� ال�ب  اإلدارة. اإل�ش
 

ش�حات والمكافآت   ن وقد عقدت لجنة ال�ت ما  م لتنف�ذ المهام المناطة بها والمذكورة سابقا� حسب    ٢٠٢٠) خالل العام  ٢(  اجتماعني
ي سجل الحضور  و ه

 أدناە: مدون �ن
 

  
  

 االسم   

 صفة العض��ة 
 ٢٠٢٠العام  -الحال�ة الدورة 

ي  األول 
 الثاين

 ٢٠٢٠-١٢-٨ ٢٠٢٠-٣-١١ 

   لجنة  الرئ�س  أ. باسم بن عبد هللا السلوم  ١
هانأ.   ٢    عضو  ممدوح بن سعود ال�ش
   عضو  أ. عبد المحسن بن محمد الصالح  ٣
   عضو  أ. بدر بن ع�ي الع�ي  ٤
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  االستثمار لجنة : 

: ومسؤول�اتها ما  االستثمار لجنة  مهام�شمل   ��ي

كة    االستثمار�ةالتأ��د ع� أن الس�اسة   • ات�ج�ة العمل الشاملة بال�ش كة قد تم إعدادها وفقا� إلس�ت  النظام�ة.   والضوابطبال�ش
 سن��ا. ع� األقل  اجتماعاتتعقد اللجنة أر�ــع  •
�نتصدر القرارات وتوص�ات اللجنة بأغلب�ة أصوات األعضاء  •  .الحا�ن
 .لذلكبمحا�ن اإلجتماعات وفق سجالت ُمعدة  االحتفاظيتم  •
ي  •

ن سكرت�ي للجنة من أحد األعضاء أو من أحد موظ�ن كةيتم تعيني  .ال�ش
 . االستثمار�ة الحصول ع� موافقة المجلس للس�اسة  •
ات�ج�ة   • ي    االستثمار مراجعة وص�اغة إس�ت

ي متطلبات األعمال وظروف   االعتبار بصورة ر�ــع سن��ة مع األخذ �ن
ات �ن المتغ�ي

 السوق. 
ن وتقي�م   •  .االستثمار�ةوالصناديق  االستثمار داء مدراء أ تعيني
ن و�عفاء مستشار  •  . االستثمار التوص�ة لمجلس اإلدارة بتعيني
 . االقتضاء عند  االستثمار لجنة  قرارات اإلدارة لتنف�ذ مع أو من ف��ق  اخت�ارها تخ��ل لجنة فرع�ة يتم  •
ائح المحافظ   • �حة من �ش ات�ج�ة ل�ل �ش أو بواسطة مدراء   ،االستثمار�ة إصدار قرارات تنف�ذ اإلس�ت وأن تتم إدارتها محل�ا� 

ن عن ط��ق تف��ضات منفصلة أو صناديق   . استثمار�ةخارجيني
ن مدراء  •  أتعابهم. وتقي�م خدماتهم و�نهاء مهامهم وتحد�د  االستثمار تعيني
ي يتخذها ف��ق اإلدارة ومستشار (مستشاري)  •  . االستثمار مراجعة القرارات اليت
كة من ح�ث    استثمارات  أداءتقد�م التقار�ر إ� المجلس حول   • المخصصات وعن   ،االستثمار العوائد ع�    المخاطر،ال�ش

 صلة. أي تطورات رئ�س�ة ذات 
 

 
هو مدون    والمذكورة سابقا� حسب ما بها  م لتنف�ذ المهام المناطة    ٢٠٢٠خالل العام    اجتماعات  )٤(  أر�عة   االستثمار لجنة  وقد عقدت  

ي سجل الحضور 
 أدناە: �ن

  
  

    االسم

صفة  
 العض��ة

 ٢٠٢٠العام  -الدورة الحال�ة 

ي  األول
 الرابع   الثالث  الثاين

٢٠٢٠-١٢-٢٩ ٢٠٢٠-١٠-١٨ ٢٠٢٠-٧-٨ ٢٠٢٠-٣-١ 

     لجنة  الرئ�س  أ. باسم بن عبد هللا السلوم  ١
     عضو  * . سلمان بن نا� الهواوي ٢
     عضو  أ. عمرو بن عبد هللا بن شلهوب ٣
ي  ٤      عضو  أ. فواز بن عبد الرحمن الح�ب

ي تار�ــــخ      *
 م   ٢٠٢١/ ٠١/ ١٧العضو سلمان بن نا� الهواوي استقال من مجلس اإلدارة �ن

 

 اللجان: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء  .١٨
 واللجان: س�اسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

ون من الئحة الحوكمة الخاصة   كة والمادة الخامسة والع�ش ي النظام األسا�ي لل�ش
كة،طبقا� للمادة التاسعة ع�ش �ن فإن مكافآت أعضاء    بال�ش

: مجلس اإلدارة تكون    كالتا�ي

لحد ر�ال) مائتان ألف ر�ال سعودي وا ٢٠٠٫٠٠٠�كون الحد األدين للمكافأة السن��ة لرئ�س وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ ( •
ي    ر�ال)  ٥٠٠٫٠٠٠(األع� مبلغ  

ي مجلس اإلدارة ومشاركتهم �ن
 أعماله،خمسمائة ألف ر�ال سعودي سن��ا� نظ�ي عض��تهم �ن

ي أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس 
ي حالة مشاركة العضو �ن

 اإلدارة. شاملة للمكافآت اإلضاف�ة �ن
كة أر�اح �جوز أن يتم توز�ــــع �سبة تعاد • ي حال حققت ال�ش

ي ال��ــح بعد خصم  ٪١٠ل (و�ن
ي صا�ن

ي    االحت�اط�ات) من با�ت اليت
ن ال �قل عن   ي و�عد توز�ــــع ر�ــح ع� المساهمني

ن التعاوين كات التأمني قررتها الجمع�ة العامة تطب�قا� ألحكام نظام مراقبة �ش
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كة  ٪٥( ي   استحقاقع� أن �كون    المدف�ع،) من رأس مال ال�ش ها    هذە المكافأة متناسبا� مع عدد الجلسات اليت   العضو،�ح�ن
 باطً�. وكل تقدير �خالف ذلك �كون 

جميع   • ي 
مبلغ    األحوال،و�ن عين�ة  أو  مال�ة  ومزا�ا  مكافآت  من  اإلدارة  مجلس  عضو  عل�ه  �حصل  ما  مجم�ع  يتجاوز  ال 
. ر�ال) خمسمائة ألف ر�ال  ٥٠٠٬٠٠٠(  سن��ا�

المجلس ولجانه   • األع� لبدل حضور جلسات  الحد  االف ر�ال عن كل    ر�ال)  ٥٠٠٠(�كون  غ�ي شاملة   جلسة،خمسة 
 واإلقامة. مصار�ف السفر 

بما فيهم رئ�س   • المجلس  أعضاء  أجل حضور    المجلس،ُ�دفع ل�ل عضو من  ي يتحملونها من  اليت الفعل�ة  النفقات  ق�مة 
ي ذلك م�وفات السفر واإلقامة  المجلس أو اللجان المنبثقة من اجتماعات

 . واإلعاشةمجلس اإلدارة بما �ن
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

 "المبالغ باأللف ر�ال سعودي" 

ە   المكافآت الثابته       المكافآت المتغ�ي

 عضو المجلس    
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ن  أ    وال : األعضاء المستقلني

هان  ١  - ٥٠٠ - ٨٥ - - - ٨٥ - ٤١٥ - - - ٤٤ ٢١ ٣٥٠ أ. ممدوح بن سعود ال�ش

.٨٧ - ٣٩٧ - - - ٢٦ ٢١ ٣٥٠ * أ.سلمان بن نا� الهواوي ٢
٥ 

- - - ٤٨٤٫٥ - ٨٧٫٥ - 

 - ٥٠٠ - ٩٠ - - - ٩٠ - ٤١٠ - - - ٣٩ ٢١ ٣٥٠ أ.باسم بن عبدهللا السلوم  ٣

 - ٥٠٠ - ٩٨ - - - ٩٨ - ٤٠٢ - - - ٣١ ٢١ ٣٥٠ أ.عمرو بن عبدالرزاق النمري  ٤

 - ٤٦٣ - ١٠٠ - - - ١٠٠ - ٣٦٣ - - - ٦٧ ١٦ ٢٨٠ أ.عمرو بن عبدهللا بن شلهوب  ٥

١٬٦٨ المجم�ع   
٤٦٠ - - - ٤٦١ - ١٬٩٨٧ - - - ٢٠٧ ١٠٠ ٠.

٢٬٤٤٧ - ٥.
٥ - 

ن      ثان�ا : األعضاء غ�ي التنف�ذيني

 - ٣٧١ - - - - - - - ٣٧١ - - - - ٢١ ٣٥٠ أ.محمد بن ع�ي العماري ١

د المحسن بن محمد  أ.عب ٢
 - ٤٧٩ - ١٠٠ - - - ١٠٠ - ٣٧٩ - - - ٨ ٢١ ٣٥٠ الصالح 

 - ٥٠٠ - ٨٥ - - - ٨٥ - ٤١٥ - - - ٤٤ ٢١ ٣٥٠ أ.بدر بن ع�ي الع�ي  ٣

١٬٠٥ م�ع المج  
٠ 

١٬٣٥٠ - ١٨٥ - - - ١٨٥ - ١٬١٦٥ - - - ٥٢ ٦٣ - 

ن   ثالثا :     األعضاء التنف�ذيني

ي  ١  - ٥٠٠ - ٧٥ - - - ٧٥ - ٤٢٥ - - - ٥٤ ٢١ ٣٥٠ أ.فواز بن عبدالرحمن الح�ب

  ٥٠٠ - ٧٥ - - - ٢٦٠ - ٤٢٥ - - - ٥٤ ٢١ ٣٥٠ المجم�ع   

ي لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة   ثالثا :   
ن �ن  األعضاء المستقلني

 - ١٣٦ - - - - - ١٠٠ - ٣٦ - - - ٣٦ - ٠ أ.سعد بن سعود الط�ار  ١

 - ١٣٦ - - - - - ١٠٠ - ٣٦ - - - ٣٦ - ٠ لح عبد الرحمن السماع�ل  أ.صا ٢

 - ٢٧٢ - - - - - ٢٠٠ - ٧٢ - - - ٧٢ - ٠ م�ع المج  

 
 م   ٢٠٢٠بالجدول عن عام    ةالمكافآت المذكور *
بناء ع� موافقة الجمع�ة العامة  ل�ل عضو ،  )ألف ٣٥٠ (وخمسون ألف  ةثالثمائ م ٢٠١٩ عامعن الممنوحة ألعضاء المجلس مكافآت السن��ة البلغت *

ي    المنعقدةالعاد�ة  
  . م    ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢٢�ن

ي اللجان التابعةمشاركة  المكافآت الدور�ة ؛ �ي مكافآت  *  
بغض النظر عن عدد اللجان الموكلة للعضو وت�ف بناًء ع� عدد حضور   للمجلس،  العضو �ن

 ألف ر�ال ل�ل عضو    ٥٠٠مع ضمان عدم تجاوز المجم�ع ال��ي لمبلغ    الجلسات
ي تار�ــــخ  استقال  األستاذ / سلمان بن نا� الهواوي  العضو  *

 م  ٢٠٢١/ ٠١/ ١٧من مجلس اإلدارة �ن
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 اللجان: أعضاء 

: إن كانوا أعضاء بمجلس اإلدارة أو من خارجها تتم مكافأتهم  جلس اإلدارة  ملجان  وجميع أعضاء لجنة المراجعة   كالتا�ي

ي عض��ةر�ال سعودي مقابل مهامه ١٠٠٬٠٠٠مبلغ وقدرة  •
 . اللجان م �ن

 . اللجان اجتماعر�ال سعودي لحضور كل  ٥٬٠٠٠مبلغ وقدرة  •
ي حضور   •

ي يتكبدونها �ن داء واجباتهم  أ وع�    االجتماعاتكما أن أعضاء اللجان من حقهم الحصول ع� تع��ض للنفقات اليت
ي 

 اللجان. كأعضاء �ن
ي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء اللجان خالل العام     م ٢٠٢٠يوضح الجدول التا�ي البدالت والمكافآت اليت

 مكافآت أعضاء اللجان  

 "المبالغ باأللف ر�ال سعودي" 

 العضو
 المكافآت الثابتة 

بدل حضور جلسات  
( عدا بدل حضور  المجم�ع   *

 الجلسات) 
 أعضاء اللجنة التنف�ذ�ة

هان  ١  ٣٦ ٣٦ - ممدوح بن سعود ال�ش

ي  ٢  ٣٦ ٣٦ - فواز بن عبدالرحمن الح�ب

 ٣٦ ٣٦ - بدر  بن ع�ي الع�ي  ٣
 ٣٦ ٣٦ - شلهوبعمرو بن عبدهللا بن   ٤

 ١٤٤ ١٤٤ - المجم�ع  

 أعضاء لجنة المراجعة 
 ١٣١ ٣١ ١٠٠ عمرو عبدالرزاق النمري ١

 ١٣٦ ٣٦ ١٠٠ سعد سعود الط�ار  ٢

 ١٣٦ ٣٦ ١٠٠ صالح بن عبد الرحمن السماع�ل ٣
 ٤٠٣ ١٠٣ ٣٠٠ المجم�ع  

ش�حات   أعضاء لجنة المكافآت وال�ت

 ٨ ٨ - عبدالمحسن بن محمد الصالح  ١
 ٨ ٨ - باسم بن عبدهللا السلوم ٢

هان  ٣  ٨ ٨ - ممدوح بن سعود ال�ش

 ٨ ٨ - بدر بن ع�ي الع�ي  ٤
 ٣٢ ٣٢ - المجم�ع  

 أعضاء لجنة المخاطر 

 ١٣ ١٣ - سلمان بن نا� الهواوي ١
 ١٣ ١٣ - باسم بن عبدهللا السلوم ٢

 ١٣ ١٣ - عمرو بن عبدهللا بن شلهوب ٣

 ٣٩ ٣٩ - المجم�ع  
 لجنة االستثمار أعضاء  

 ١٨ ١٨ - باسم بن عبدهللا السلوم ١

 ١٣ ١٣ - سلمان بن نا� الهواوي ٢
 ١٨ ١٨ - عمرو بن عبدهللا بن شلهوب ٣

ي  ٤  ١٨ ١٨ - فواز بن عبدالرحمن الح�ب

 ٦٧ ٦٧ - المجم�ع  
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ـــــــور * كة   ر�ال تم  ٥٬٠٠٠ بق�مةبدالت الحضـ ـــــــة بالـ�ـــــــش ي الئحة الحوكمة الخاصـ
ي    التحد�ثالموافقة ع� و تمتتحديثها �ن

اجتماع �ن
ــور فإن ، و عل�ه م   ٢٠٢٠/ ٤/ ٢٢بتار�ــــخ  المنعقد الجمع�ة العامة العاد�ة  ـــــــ ي عقدت المجلس و اللجان   الجتماعاتبدالت الحضـ اليت

 . ر�ال   ٣٬٠٠٠كانت قبل اجتماع الجمع�ة  

 التنف�ذ�ة: مكافآت وأجور اإلدارة  .١٩
م  • ي العقد الم�ب

ي قرار تعيينه وتدون هذە المكافآت واألجور �ن
 معه. �حدد المجلس أجر الرئ�س التنف�ذي ومكافآته �ن

كة،تكون مكافأة وأجور اإلدارة التنف�ذ�ة بناءا� ع� الس�اسات واإلجراءات الداخل�ة  • وتحدد بناءا� ع� الدرجة الوظ�ف�ة   لل�ش
امما عدا مدير إدارة التدقيق الداخ�ي ومدير    التنف�ذ�ة،منوحة لعضو اإلدارة  الم ن ي تحدد مكافآتهم وأجورهم من    االل�ت واليت

احالمجلس بناءا� ع�   المراجعة. لجنة  اق�ت
العلم  • والمؤهالت  والمسئول�ات  المهام  مع  متناسبة  تكون  أن  التنف�ذ�ة  باإلدارة  الخاصة  واألجور  المكافآت  ي 

�ن �ة  يرا� 
ات العمل�ة والمهارات ومستوى   داء. األ والخ�ب

كة فور علمها بأي معلومات مضللة قدمها عضو اإلدارة التنف�ذ�ة  • ي للحصول ع�  الستغالل�جب ع� ال�ش
الوضع الوظ��ن

كة مطالبة ذلك العضو عن كل المكافآت    بذلك،مكافآت غ�ي مستحقة أن توقف مكافأة ذلك الشخص فور علمها   غ�ي ولل�ش
ي �فت  ستحقةالم كة. ولها أن تطالب بها لدى الجهات المختصة أو داخل  له،اليت   ال�ش

ش�حات والمكافآت أن تراجع مكافآت وأجور اإلدارة التنف�ذ�ة دور�ا� لضمان كفايتها �شكل معقول    •   الستقطابع� لجنة ال�ت
ة،و�بقاء أشخاص ذوي كفاءة  كة ع� المدى  وخ�ب  الط��ل. والحرص ع� حثهم لتنم�ة ال�ش

ي مكافأة أعضاء اإلدارة التنف�ذ�ة �جب مراعاة معاي�ي ترتبط باأل  •
  كارتباط دائه  أأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بداء ك�ن

 وأهدافه. دائه تجاە مسئول�اته أالمكافأة السن��ة ب
 

 

 
 

ك  ورأي  الداخل�ة،نتائج المراجعة السن��ة إلجراءات الرقابة   .٢٠ ي ال�ش
ي مدى كفا�ة نظام الرقابة الداخل�ة �ن

 ة: لجنة المراجعة �ن
 

 :واختصاصاتهااللجنة ومسؤول�اتها 
اف و الرقابة المستقلة ع� اداء   ي لجنة المراجعة باالضطالع بمسؤول�ة اإل�ش

ن التعاوين كة مالذ للتأمني   األجهزة فوضت الجمع�ة العامة ل�ش
كة و أنظمة الرقابة الداخل�ة، عل�ه قامت اللجنة بتنف�ذ مهامها ومسؤول�ات كة و دراسة التقار�ر األول�ة، والسن��ة لل�ش   ها كما الرقاب�ة بال�ش

التعل�مات واألنظمة الصادرة من الجهات الرقاب�ة   كة، و  ي موقع ال�ش
ي الئحة لجنة المراجعة و الئحة الحوكمة المنشورة �ن

هو مفصل �ن
ي ضوء  نتائج القوائم المال�ة والمعلومات المقدمة من اإلدارة التنف�ذ�ة ومراقب الحس

اف�ة، و وفق صالح�اتها المعتمدة  لها و �ن ابات واإل�ش
م، بما فيها االجتماع السنوي للجنة المراجعة مع    ٢٠٢٠) اجتماعات خالل عام  ٨الرقابة الداخل�ة، وقد عقدت لجنة المراجعة (   و�طار 

كة.   مجلس اإلدارة. تنف�ذا� لمقتض�ات العمل بال�ش
 
 

 : ٢٠٢٠األعمال واإلنجازات خالل العام  

وقد  اإلدارة،السنوي للجنة المراجعة مع مجلس  االجتماعبما فيها  م، ٢٠٢٠) اجتماعات خالل عام ٨عقدت لجنة المراجعة ( 
ي كانت ع� النحو  االجتماعاتشملت  : ع� أهم األعمال الواقعة ضمن نطاق عملها واليت  - التا�ي

مكافآت خمسة من كبار  
ن بما فيهم   التنف�ذيني
الرئ�س التنف�ذي 

 والمدير الما�ي التنف�ذي

ن    ٢٠٢٠مكافآت كبار التنف�ذيني

 سعودي    ت��االال  بأالف

ة   الثابتة المكافآت   مكافأة نها�ة   المكافآت المتغ�ي
 الخدمة 

المجم�ع  
 ال��ي  

 المجم�ع   مزا�ا عين�ة  بدالت   رواتب 
المكافآت  
السن��ة 

 والدور�ة  

�ة  ن خطط تحف�ي
ة األجل    قص�ي

  

٦٬٣٣٠ - 

ن ص�ي للموظف   تأمني
ي  

ن للموظف �ن ومُعال�ه وتأمني
حالة الوفاة والحوادث  
الشخص�ة حسب نظام  

كة.   ال�ش

٧٬٨٨١ ٣٦٣ - ١٬١٨٨ ٦٬٣٣٠ 
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  كة     ٢٠٢٠خطة المراجعة المقدمة من إدارة المراجعة الداخل�ة للعام الما�ي   اعتماد م و المبن�ة ع� درجة المخاطر بال�ش
ي المحدد.   بعد مناقشتها ومتابعة تنف�ذها وفق الجدول الزمين

 كة ل ن لمراجعة حسابات ال�ش ن المرشحني كة وتحد�د أتعابهم من بني ن لل�ش ن الخارجيني ن المراجعني م،  ٢٠٢٠عام التوص�ة بتعيني
ن مكتب البسام و النمر ومكتب العظم والسديري.  ٢٠٢١وال��ــع األول من العام   م ، ح�ث أوصت اللجنة بتعيني

 
 
   اإلدارة لمجلس  والتوص�ة  كة  لل�ش سن��ة  ال��ــع  المال�ة  القوائم  اإلدارة   باعتمادها مناقشة  مع  ومناقشتها  مراجعتها  بعد 

 . ن ن الخارجيني  التنف�ذ�ة والمراجعني
  امخطة إدارة  اعتماد ن  م.  ٢٠٢٠للعام  االل�ت
   كة ودراسة أثرها وتعد�لها ي قد تتعرض لها ال�ش مناقشة نتائج عمل إدارة المراجعة الداخل�ة �شكل دوري وتحل�ل المخاطر اليت

 وفقا� لذلك. 
  اف�ة والتوص�ة بتع��ز كة من قبل الجهات التنظ�م�ة واال�ش اماالمناقشة ومتابعة المالحظات الواردة ع� ال�ش ن باألنظمة   ل�ت

اموالتعل�مات الصادرة عنهم لتحقيق أع� درجات  ن  . االل�ت
   كة والتأ�د من ن لل�ش ن الخارجيني و التأ�د من عدم وجود أ�ة معوقات تؤثر   استقالليتهم   استمرار�ةمتابعة عمل المراجعني

 دائهم. أ ع� س�ي أعمالهم وتقي�م مستوى كفاءة وفعال�ة  
   اممتابعة إدارة ن امري للتأ�د من  �شكل دو   االل�ت ن كة باللوائح والتنظ�مات الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي   ال�ت ال�ش

�ع�ة األخرى.      والجهات الت�ش
   اإلدارة لمجلس  والتوص�ة  السن��ة  المال�ة  القوائم  التنف�ذ�ة    باعتمادها مناقشة  اإلدارة  مع  ومناقشتها  مراجعتها  بعد 

ن ورفعها للجمع�ة  ن الخارجيني  العموم�ة إلقرارها.   والمراجعني
   ي كة ومتابعة إنجازها وفق الجدول الزمين ن لل�ش ن الخارجيني ي وردت من المراجع الداخ�ي والمراجعني دراسة المالحظات اليت

كة.   المتفق عل�ه مع إدارة ال�ش
  السابقة.  اجتماعاتها متابعة تنف�ذ توص�ات ومالحظات اللجنة ضمن 
  ، والمتابعة مع اإلدارة �شأن التحص�ل. مناقشة أرصدة الذمم المدينة 
  .متابعة الوضع الزكوي والمخصصات ذات العالقة مع اإلدارة التنف�ذ�ة 
   كة أو المرفوعة ضدها ، وأسبابها للوقوف ع� حالتها الراهنة والتوص�ة متابعة الدعاوي القضائ�ة الهامة المرفوعة من ال�ش

 ح�الها.  اتخاذەبما يتوجب 
  ١٧التحول لمع�ار المحاسبة الدو�ي رقم متابعة خطة  . ن  عقود التأمني

 
 

ي 
ي مدى كفا�ة نظام الرقابة الداخل�ة �ن

كة: رأي لجنة المراجعة �ن  ال�ش

ي 
ي مدى كفا�ة نظام الرقابة الداخل�ة �ن

ي نتائج المراجعة السن��ة إلجراءات الرقابة الداخل�ة ، ورأي لجنة المراجعة �ن
  بناء ع� ما ذكر �ن

كة وما ق امامت به إدارة المراجعة الداخل�ة و إدارة  ال�ش ن م واالطالع    ٢٠٢٠من اعمال وفق الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة لعام    االل�ت
ن للجنة المراجعة وجود ي ودراستها مع اإلدارة التنف�ذ�ة ، لم  يتبني   ع� التقار�ر والمالحظات المقدمة لها من المراجع الداخ�ي والخار�ب

ي إجر 
كة يتطلب لفت  ضعف جوهري �ن ي ال�ش

إل�ه وال يوجد أي تحفظات أو قيود للوصول إ� أ�ة معلومات   االنتباەاءات الرقابة الداخل�ة �ن
الداخل�ة   الضوابط  وفاعل�ة  ن كفاءة  لتحسني المستمرة  بالمتابعة  كة  ال�ش إلدارة  اللجنة  توص�ة  استمرار  مع   ، كة  ال�ش وثائق وسجالت  أو 

ك  كة و ما �ستجد من تطورات و تحديثات من  والتحد�ث المستمر لس�اسات ال�ش ة و�جراءاتها بما يتالءم مع طب�عة �شاط وأعمال ال�ش
كة واخذ ما �ستوجبه الظروف  اف�ة ذات العالقة بنشاط ال�ش ي االعتبار.  الراهنةالجهات اإل�ش

 �ن

 

ن   ي رفض مجلس اإلدارة األخذ بها �شأن تعيني
ي تعارضت مع قرارات مجلس اإلدارة أو اليت

توص�ات لجنة المراجعة اليت
كة وعزله وتحد�د أتعابه وتقي�م  ن المراجع الداخ�ي ومسوغات تلك التوص�ات أمراجع حسابات ال�ش دائه أو تعيني

 بها: وأسباب عدم األخذ 

ي اعتمدتها الجمع�ة العامة و   وافق مجلس اإلدارة ع� توص�ات لجنة كة واليت ن مراج�ي حسابات ال�ش اليوجد   المراجعة ف�ما يتعلق بتعيني
ي تلك 

 الفقرة. أي تعارض مع توص�ات لجنة المراجعة لما تم ذكرە �ن
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ي  .٢١ ي تقي�م  اعتمد الوسائل اليت
ي قامت بالتقي�م  وأعضائه،داء لجانه أ دائه و أعليها مجلس اإلدارة �ن والجهة الخارج�ة اليت

كة،وعالقتها     : وجدتإن  بال�ش
ن �شكل مستمر من خالل أ �قوم مجلس اإلدارة بتقي�م   الدور�ة وع�ب لجنة   االجتماعاتداء المجلس/ لجان المجلس واألعضاء المعنيني

ش�حات   والمكافآت. ال�ت

 

ن المنعقدة خالل السنة المال�ة   اجتماعاتب�ان  ة: الجمع�ة العامة للمساهمني  األخ�ي

 االسم  

 سجل الحضور 
 الجمع�ة العامة العاد�ة

 ( ي
 (اإلجتماع الثاين

٢٠٢٠-٤-٢٢ 

هان ١   أ. ممدوح بن سعود ال�ش
  بن نا� الهواوي  أ. سلمان ٢
  السلوم  عبد هللابن  أ. باسم ٣
  النمري  الرزاقعبد بن  أ. عمرو  ٤
  بن شلهوب  عبد هللابن  أ. عمرو  ٥
ي  عبد الرحمنبن  أ. فواز  ٦   الح�ب
  بن ع�ي العماري أ. محمد  ٧
  المحسن بن محمد الصالح أ. عبد  ٨
  بن ع�ي الع�ي  أ. بدر  ٩

 

ي قد تواجه   .٢٢ كة: المخاطر اليت  ال�ش

 المخاطر: حوكمة 
ي مجال حوكمة  

ا مع ق�ادة إدارة المخاطر �ن ن إ� تأس�س ه�كل حوكمة مخاطر تماش�� كة مالذ للتأمني ح�ث �س� مالذ إ�   المخاطر،�س� �ش
ي الرسم 

ي خطة خطوط الدفاع الثالثة كجزء من خطة حوكمة المخاطر كما هو موضح بالتفص�ل �ن : تبين  األدين
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 وحدات العمل 

 المدير الما�ي 
ن المخاطر والممتل�ات و�عادة   إدارة تأمني

ن   التأمني
 إدارة المب�عات والتس��ق  

 المدير العام إلدارة تقن�ة المعلومات 
ن الح�اة   ن الص�ي وتأمني مدير إدارة التأمني

 للمجموعات 
ن  التنف�ذي،نائب الرئ�س  إدارة تأمني

 المركبات 

 المدير العام إلدارة رعا�ة العمالء
�ة  المدير العام  إلدارة الموارد الب�ش

 وال�وادر 
 مدير إدارة المشار�ــــع
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 والمسؤول�ات: األدوار 
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ي "مالذ
  ": المخاطر �ن

 
 

ات�ج�ة ا  : لخطر اس�ت
 

" ع�  ن ا، قد �كون التأث�ي  األهداف،المخاطر �ي تأث�ي "عدم ال�قني ا أو إنحراف عن  إ�جاب�� ا ما يتم وصف المخاطر من خالل   المتوقع،سلب�� وغالب�
ي الظروف أو    حدث،

ي تواجهها بما يتما�ش مع إطار إدارة المخاطر المعتمد لديها والذي من   النت�جة،تغ�ي �ن مة ب�دارة المخاطر اليت ن "مالذ" مل�ت
 المخاطر. �تشاف وتقي�م ومعالجة وتخف�ف ومراقبة ا شأنه أن �ساعد ع� 

كة مالذ   ات�ج�ة ل�ش ا من اإلدارة اإلس�ت ا أساس�� ،تعد إدارة المخاطر جزء� ن كة  وتتمثل إدارة المخ للتأمني ي تضمن ال�ش اطر بمجموعة من األ�شطة اليت
ي تواجهها ضمن مقدرتها ع� تحمل  ي أن تكون المخاطر اليت وتتخذ اإلجراءات المناسبة لتوف�ي ضمان معقول  المخاطر،من خاللها �شكل منه�ب

ات�ج�ة. ف�ما يتعلق بتحقيق أهدافها   االس�ت

ات�ج�ة  ي إس�ت
ن إ� ضمان عدم وجود حدث أو مجموعة من األحداث  ،العملف�ما يتعلق باألهداف المنصوص عليها �ن كة مالذ للتأمني تهدف �ش

ي النت�جة بما ال يتما�ش مع قدرتها ع� تحمل 
ا �ن ي من شأنها أن �سبب تباين�  المخاطر. اليت

 دوثها ضمنحح�ث �كون إحتمال وعواقب    األحداث،أ�شأت "مالذ" إجراءات محددة إل�جاد وتقي�م ومعالجة وتخف�ف ومراقبة مثل هذە  
ها مجلس اإلدارة   مقبولة. حدود �عت�ب

 
 

المخاطر   
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ي قد تواجه  
كة: المخاطر اليت  ال�ش

 المنافسة:  •
ن ال كات التأمني ي السوق السعودي نت�جة عدد �ش

ن بالبيئة التنافس�ة �ن كة مالذ للتأمني ي الممل�ة قد يتأثر �شاط �ش
ن �ن كات التأمني مرخصة أسوًة ��ش

ي 
ن �ن كات التأمني ي السوق ح�ث بلغ إجما�ي عدد �ش

ن موزعة ع� جميع أنحاء الممل�ة باإلضافة إ� السماح   ٣٠م   ٢٠٢٠والمدرجة �ن كة تأمني �ش
كة وفرصها المستقل كات األجنب�ة بفتح فروع لها داخل الممل�ة الع���ة السعود�ة مما يؤدي لبيئة تنافس�ة ق��ة قد تؤثر ع� �شاط ال�ش بل�ة  ل�ش

ن   ن والمق�مني ي �سمح لجميع المواطنني ون�ة اليت ي قنوات البيع ع� سب�ل المثال ال الح� : المب�عات اإلل��ت
كة للتوسع �ن ، وعل�ه سعت ال�ش

كة  االستفادةب طرق إبداع�ة للمب�عات والمطالبات وتقد�م خدمات للعمالء �شكل   البتكار من هذە الخدمات بكل �� وسهولة ، و�س� ال�ش
امن مع التطورات التقن�ة ومتطلبات العمالء  ن  .أفضل وم�ت

 

ي الظروف  استثمار القدرة ع� تحقيق عوائد  •
 الحال�ة:  االقتصاد�ةُمرض�ة �ن

ا ع�   كة من    ،االستثماري دائها  أ تعتمد النتائج المال�ة لمالذ جزئ�� من وقت آلخر نت�جة    االستثمار عوائد    انخفاض  و   ارتفاعوقد تتأثر ر�ح�ة ال�ش
ي تؤثر ع� تلك   كة ع�    والعالم�ة،المحل�ة    االقتصاد�ةوتقلبات السوق والظروف    االستثماراتالظروف والمخاطر اليت وعل�ه تحرص ال�ش

 لذلك. والمخاطر المحتملة  االستثمار�ةبما يتناسب مع خططها  االستثمار�ةأفضل األدوات  وانتقاء استثماراتها ��ــــع تن

   : والقانون�ةالمخاطر النظام�ة  •
اف والمراقبة من قبل   كة لإل�ش ي تقوم بها ال�ش ن اليت ي    البنك المركزي السعوديتخضع عمل�ات التأمني

ن التعاوين من خالل نظام مراقبة التأمني
ن    التنف�ذ�ة،والئحته   ي ف�ما �خص منتج التأمني

،وكذلك الالئحة التنف�ذ�ة لمجلس الضمان الص�ي التعاوين و�وجه عام فإن التنظ�م    الص�ي
اف   ا موجهان لمصلحة المؤمن لهم  واإل�ش ن تحد�د� التأمني أنظمتها    والمستثم��ن،ع�  كة مالذ تعمل و�شكل مستمر بتط��ر  وعل�ه فإن �ش

 المتطورة. الداخل�ة لتتناسب مع المتطلبات النظام�ة 

 العمل:  واستمرار�ةمخاطر التقن�ة  •
أنظمة المعلومات قد   أمن�ة مناسبة ، إال أن  كة تتخذ إجراءات  أنظمة تقن�ة معلومات خاصة بها ، و�الرغم من أن ال�ش كة ع�  تعتمد ال�ش

اقتتعرض لعمل�ات   �ة أو كوارث طب�ع�ة ، فالتعرض لتلك األعطال أو    اخ�ت وسات كمبيوتر أو أخطاء ��ش ات ط��لة قد   استمرارها أو ف�ي لف�ت
ال كة ب��شاء إدارة أمن المعلومات ترتبط ي��د من  المال�ة ، ح�ث قامت ال�ش كة  تكال�ف والنفقات الرأسمال�ة مما يؤثر سلبا� ع� نتائج ال�ش

كة " خطة طوارئ "   كة ، و�ذلك أسست ال�ش ي حما�ة وأمن معلومات ال�ش
ة مع الرئ�س التنف�ذي لتقوم هذە اإلدارة بخلق بيئة آمنة �ن مبا�ش

ر هذە الحوادث وضمان شاملة وفعالة للح   .العمل  استمرار�ة د والتقل�ل من �ن

 : ١٧تطبيق المع�ار الدو�ي للتقار�ر المال�ة رقم  •
ن عمل�ة المقارنة ورفع درجة    ١٧يهدف المع�ار الدو�ي للتقار�ر المال�ة رقم   ن ع� المستوى العال�ي بغ�ة تحسني إ� توح�د محاسبة التأمني

ن  الشفاف�ة، باإلضافة إ�  كة التأمني ن ع� المركز الما�ي ل�ش ي �طلبونها لتق��م أثر عقود التأمني تزو�د مستخد�ي الب�انات المال�ة بالمعلومات اليت
   .وأدائها الما�ي وتدفقاتها النقد�ة ومدى تعرضها للمخاطر

وسات:  •  األمراض والف�ي

كة مالذ بالعمل ع� تفع�ل خطة الطوارئ وذلك جزء من نظام   كة لضمان استمرار�ة األعمال والحفاظ ع� تقوم �ش ي ال�ش
إدارة المخاطر �ن

   سالمة موظفيها وعمالئها. 

 اإلرهاب:  وتم��لمكافحة غسل األموال  •
ن   ن معرض إ� غسل األموال وتم��ل اإلرهاب عن ط��ق عمل�ات التأمني كة أن قطاع التأمني وهو ما �ستد�ي وضع س�اسات   المختلفة،تدرك ال�ش

ي اللوائح ذات    وتطب�قات خاصة
ي    العالقة،بقبول العم�ل و�جراءات العنا�ة الواجبة المنصوص عليها �ن

وين كة ب��شاء نظام إل��ت عل�ه قامت ال�ش
 النظام�ة. داخ�ي لمتابعة المتطلبات 

 :التحص�ل •
كات. وعل�ه، تدرك مالذ مدى خطر  ال�ش ة من  انخفاض السيولة لدى �سبة كب�ي إ�  ادى  األعمال، مما  تأث�ي جائحة كورونا ع� قطاع  مع 

 دراسة كل طلب اقساط من قبل اإلدارة المال�ة.  للتحص�ل، و�تمصع��ة تحص�ل مستحقاتها، عل�ه تم وضع س�اسات و�جراءات 
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   األعمال: مقارنة نتائج  .٢٣
 "السعود�ة  بآالف ال��االت"
 

 م  ٢٠٢٠ م  ٢٠١٩ م ٢٠١٨ م  ٢٠١٧ م ٢٠١٦ الب�ان
 

    اإليرادات:  

ن المكتتبة    ٧٨١٬٥٦٨ ٨٣٥٬٢٣٦ ٧٢٩٬٠٧٦ ٧٢٦٬٩٧٨ ٢٬١٦٧٬٨٥٦ إجما�ي أقساط التأمني

ن الصادرة   (٥٩٬٧٧٠) )٧٠٬٤٢٠( )٦٩٬٧١٨( )٥٦٬٠٦٧( )٦٦٧٬١٦٤( �خصم: أقساط إعادة التأمني

ن فائض الخسارة   (١٨٬٨٩٠) )١٧٬٢٧٨( )٢٠٬٥٠٨( )١٩٬٧٤٥( )٣٨٬٧٥٠( أقساط تأمني

ن المكتتبة  ي أقساط التأمني
  ٧٠٢٬٩٠٨ ٧٤٧٬٥٣٨ ٦٣٨٬٨٥٠ ٦٥١٬١٦٦ ١٬٤٦١٬٩٤٢ صا�ن

ن غ�ي المكتسبة  ي أقساط التأمني
  ١٧٬٠٨٥ )٨٣٬١٧٨( )٤٧٬٥٠٠( ١٦٣٬٦٨٤ )٧٦٬٨٥٠( التغ�ي �ن

ن   ي أقساط التامني
  ٧١٩٬٩٩٣ ٦٦٤٬٣٦٠ ٥٩١٬٣٥٠ ٨١٤٬٨٥٠ ١٬٣٨٥٬٠٩٢ المكتسبة صا�ن

ن    ١٥٬٠٥٢ ١٧٬٧٨٦ ١٥٬٧٣٦ ٩٨٬٠٠٨ ٤١٥٬٣٣٢ عمولة إعادة التأمني

  ٦٣٬٥٦٧ ٣١٬٥٤٩ ٢١٬٦٦٢ ١٤٬٧٦١ ٤٠٬٧٦٨ دخل استثمار و�يرادات أخرى 

  ٧٩٨٬٦١٢ ٧١٣٬٦٩٥ ٦٢٨٬٧٤٨ ٩٢٧٬٦١٩ ١٬٨٤١٬١٩٢ مجم�ع اإليرادات 

 والمصار�ف: التكال�ف  
 

 

  ٦٠٠٬٣٨١ ٥٥٨٬٤٢٩ ٦٠٦٬٧٧٤ ٩٧٥٬٦٣٠ ١٬٩٥٥٬١٨٩ إجما�ي المطالبات المدفوعة 

ن    (٤٧٬٦٥٣) )٢٩٬٢١٧( )٨٢٬٦٢٤( )٧١٬٨٥٧( )٣٥٣٬٨٨٥( �خصم: حصة مع�دي التأمني

ي المطالبات المدفوعة 
  ٥٥٢٬٧٢٨ ٥٢٩٬٢١٢ ٥٢٤٬١٥٠ ٩٠٣٬٧٧٣ ١٬٦٠١٬٣٠٤ صا�ن

ي المطالبات تحت  
  ٢٨٬٧٠٩ )٢٢٬٤٤٢( )١١٩٬١٦٥( )١٥٧٬٠١٤( ٢١٬٩٧٠ التس��ة التغ�ي �ن

ي المطالبات المتكبدة 
  ٥٨١٬٤٣٧ ٥٠٦٬٧٧٠ ٤٠٤٬٩٨٥ ٧٤٦٬٧٥٩ ١٬٦٢٣٬٢٧٤ صا�ن

ن    ٧٨٬٩٣٠ ٧١٬٦٠٢ ٧٧٬٣٣٦ ٩٨٬٠١٨ ٢١٧٬٦٦٦ تكال�ف ا�تتاب وثائق التأمني

  - - - )١٨٬٤٧١( ١٨٬٤٧١ احت�ا�ي عدم مطابقة األصول 

مخصص / (عكس) الديون المشكوك    
ي تحصيها 

  ٣٬١٨٧ )١٬٠٧٥( ١١٬٥٣٢ )٣٬٠٠٠( ٧٬٤٠٠ �ن

  ٧٥٬٦٩٥ ٧١٬١٥١ ٧١٬٨٧٩ ٦٧٬٨٩٦ ٧٨٬٥٦٠ رواتب �شغ�ل�ة و�دار�ة 

  ٣٦٬٦٨٩ ٤٥٬٨٨٢ ٤٦٬٠٣٠ ٤٧٬٤٤٥ ٤٥٬٩٩٥ مصار�ف عموم�ة و�دار�ة أخرى 

  ٧٧٥٬٩٣٨ ٦٩٤٬٣٣٠ ٦١١٬٧٦٢ ٩٣٨٬٦٤٧ ١٬٩٩١٬٣٦٦ مجم�ع التكال�ف والمصار�ف 

ي فائض / (عجز) السنة قبل الزكاة   
  ٢٢٬٦٧٣ ١٩٬٣٦٥ ١٦٬٩٨٦ (١١٬٠٢٨) (١٥٠٬١٧٤) صا�ن

ة     (١٥٬١٢٥) )١٣٬١٨٣( )١٣٬٠٠٠( - - م�وف الزكاة المحمل ع� الف�ت

ي الفائض المحول إ� حملة  
صا�ن

  - )١٬٠٠٠( )١٬٣٥٦( - - الوثائق  

ي الفائض / (العجز) المحول إ�  
صا�ن

ن     ٧٬٥٤٨ ٥٬١٨٢ ٢٬٦٣٠ (١١٬٠٢٨) (١٥٠٬١٧٤) قائمة عمل�ات المساهمني
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ي حقوق  
ات �ن : قائمة التغ�ي ن    المساهمني

 "بآالف ال��االت السعود�ة" 

احت�ا�ي   رأس المال  الب�ان
ا�م  نظا�ي   العجز الم�ت

ي الق�مة  
التغ�ي �ن

لالستثمارات  العادلة  
 المتاحة للبيع

مكاسب أو خسائر  
اعادة ق�اس خطط  

 المافع المحددة 
 المجمـــ�ع 

 ٣٠٠٬٠٠٠ - - - - ٣٠٠٬٠٠٠ تم��ل رأس المال 

ة  )٦٨٬٢٠٧( - )٩٬٠٠٠( )٥٩٬٢٠٧( - - مجم�ع الخسارة الشاملة للف�ت
ي  

 ٢٣١٬٧٩٣ - )٩٬٠٠٠( )٥٩٬٢٠٧(  ٣٠٠٬٠٠٠ م ٢٠٠٨د�سم��    ٣١الرص�د �ن
 ٢٠٬٤١٩ - ١٣٬١٩١ ٧٬٢٢٨ - - مجم�ع ال��ــح الشامل للسنة

ي  
 ٢٥٢٬٢١٢ - ٤٬١٩١ )٥١٬٩٧٩(  ٣٠٠٬٠٠٠ م ٢٠٠٩د�سم��    ٣١الرص�د �ن

 ١٠٬٣٩٩ - )٧٬٦٧٥( ١٨٬٠٧٤ - - مجم�ع ال��ــح الشامل للسنة
ي  

 ٢٦٢٬٦١١ - )٣٬٤٨٤( )٣٣٬٩٠٥(  ٣٠٠٬٠٠٠ م ٢٠١٠د�سم��    ٣١الرص�د �ن
 ١٧٬٩٢٣ - ٣٬٨٣١ ١٤٬٠٩٢ - - للسنةمجم�ع ال��ــح الشامل  

ي  
 ٢٨٠٬٥٣٤ - ٣٤٧ )١٩٬٨١٣(  ٣٠٠٬٠٠٠ م ٢٠١١د�سم��    ٣١الرص�د �ن

 ٤٢٬٠٠١ - ١١٬٥٣٤ ٣٠٬٤٦٧ - - مجم�ع ال��ــح الشامل للسنة
 - - - )٢٬١٣١( ٢٬١٣١ - محول لالحت�ا�ي 

ي  
 ٣٢٢٬٥٣٥ - ١١٬٨٨١ ٨٬٥٢٣ ٢٬١٣١ ٣٠٠٬٠٠٠ م ٢٠١٢د�سم��    ٣١الرص�د �ن

 )٣١٬٥٥٥( - ١٠٬٢٧٩ )٤١٬٨٣٤( - - مجم�ع ال��ــح الشامل للسنة
ي  

 ٢٩٠٬٩٨٠ - ٢٢٬١٦٠ )٣٣٬٣١١( ٢٬١٣١ ٣٠٠٬٠٠٠ م ٢٠١٣د�سم��    ٣١الرص�د �ن
 )١٤٬٧٦١( - )١٬٠٤٩( )١٣٬٧١٢( - - مجم�ع ال��ــح الشامل للسنة

ي  
 ٢٧٦٬٢١٩ - ٢١٬١١١ )٤٧٬٠٢٣( ٢٬١٣١ ٣٠٠٬٠٠٠ م ٢٠١٤د�سم��    ٣١الرص�د �ن

 )١٧٬٧٨٥( - )٧٬٩٠٢( )٩٬٨٨٣( - - مجم�ع ال��ــح الشامل للسنة
ي  

 ٢٥٨٬٤٣٤ - ١٣٬٢٠٩ )٥٦٬٩٠٦( ٢٬١٣١ ٣٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٥د�سم��    ٣١الرص�د �ن
 )١٦٩٬٠٧٥( - )١٢٬٩٠١( )١٥٦٬١٧٤( - - مجم�ع ال��ــح الشامل للسنة

ي  
 ٨٩٬٣٥٩ - ٣٠٨ )٢١٣٬٠٨٠( ٢٬١٣١ ٣٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٦د�سم��    ٣١الرص�د �ن

 )١٩٬٤٣٦( )١٬٧٥٤( )٦٥٤( )١٧٬٠٢٨( - - مجم�ع ال��ــح الشامل للسنة
 - - - ١٨٠٬٠٠٠ - )١٨٠٬٠٠٠( *تخف�ض رأس المال  

 ٣٨٠٬٠٠٠ - - - - ٣٨٠٬٠٠٠   *األول��ةأسهم حقوق    -ز�ادة رأس المال  
ي قائمة  

بنود تم تعد�لها واضافتها �ن
الدخل الشامل اآلخر بعد اعادة تصن�ف  

متطلبات المعاي�ي الدول�ة القوائم حسب  
 *للتق��ر الما�ي 

- - - ٥٤٣ ١٩٧ ٣٤٦ 

ي  
 ٤٥٠٬٤٦٦ )١٬٥٥٧( - )٥٠٬١٠٨( ٢٬١٣١ ٥٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٧د�سم��    ٣١الرص�د �ن

 )٣٧٥( )٢٬٧٧٤( )٢٣١( ٢٬٦٣٠ - - مجم�ع ال��ــح الشامل للسنة
ي  

 ٤٥٠٬٠٩١ )٤٬٣٣١( )٢٣١( )٤٧٬٤٧٨( ٢٬١٣١ ٥٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٨د�سم��    ٣١الرص�د �ن
 ٥٬٣٣٨ )٧٠٩( ٨٦٥ ٥٬١٨٢   مجم�ع ال��ــح الشامل للسنة

ي  
 ٤٥٥٬٤٢٩ )٥٬٠٤٠( ٦٣٤ )٤٢٬٢٩٦( ٢٬١٣١ ٥٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٩د�سم��    ٣١الرص�د �ن

 مجم�ع ال��ــح الشامل للسنة
  

۷٬٥٤۸ ۳۹ (٢٬٥٥٦) ٥٬۰۳۱ 
ي  

 ٤٦۰٬٤٦۰ (٧٬٥٩٦) ٦۷۳ (٣٤٬٧٤٨) ۲٬۱۳۱ ٥۰۰٬۰۰۰ ٢٠٢٠د�سم��    ٣١الرص�د �ن

 
مليون سهم وكذلك تم ز�ادة رأس المال   ١٨مليون ر�ال وذلك ب�لغاء عدد ١٢٠مليون ر�ال إ�  ٣٠٠م تم تخف�ض رأس المال من  ٢٠١٧خالل العام *

 سهم. مليون    ٣٢مليون ر�ال عن ط��ق ط�ح أسهم حقوق أول��ة   ٥٠٠مليون ر�ال إ�    ١٢٠من  

ي العام  *
و إضافة و تعد�ل بعض المبالغ لتتما�ش    المل��ة)من حقوق    (جزءقائمة الدخل الشامل اآلخر    بعض بنود   وتصن�فإعادة ه�كلة    ٢٠١٧كما تم �ن

الما�ي و متطلبات   المعاي�ي الدول�ة للتق��ر  المنافع    المال�ة،السعودي وهيئة السوق    البنك المركزيمع متطلبات  ي خطط 
ات �ن التغ�ي كما تم إضافة 

ي القوائم المال�ة للسنة المنت
ي  المحدودة �ن

ي قائمة المركز الما�ي للسنة المقارنة    م،  ٢٠١٨د�سم�ب    ٣١ه�ة �ن
وعل�ه تطلب األمر إعادة ه�كلتها و إضافتها �ن

  م.   ٢٠١٧
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 والخصوم: مقارنة األصول  
 "السعود�ة "بآالف ال��االت

 م ٢٠٢٠ م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٧ م٢٠١٦ الب�ان
 : ن    موجودات عمل�ات التأمني

 ٢٠٣٬٤٦٦ ٩٨٬٩٧٠ ٦٦٬٣٥٢ ٤٧٧٬٨٩٨ ٨٠٧٬٥٣٣ النقد�ة النقد�ة وشبه  

ة األجل   ١٦٥٬٢٨٤ ٣٦٠٬٠٠٠ ٣٦٥٬٣٤٩ ٥٥٬٠٠٠ ٧٥٬٠٠٠ استثمارات قص�ي
 ٥٣٬٩٧٦ ٣٬٣٧٢ ٣٬٣٢٢ ٤٬٦٠٠ ٥٬٣٤٦ استثمارات متاحة للبيع

 ١٠٬٠٠٠ - - - - استثمارات محتفظ بها لتار�ــــخ اإلستحقاق  

ي 
 ٢٠٠٬٢٢٤ ١٨٣٬٨٣٤ ١٦٢٬٩٦٦ ١١٤٬٨٥٣ ١٥٨٬٦٢٤ ذمم مدينة، صا�ن
 ١٨٠٬٧٦٣ ٢٣٢٬٦٨١ ١٥٧٬٤١١ ١٨٧٬٤٣٠ ٥٠٣٬٩٢٠ موجودات أخرى 

ن   ٨١٣٬٧١٣ ٨٧٨٬٨٥٧ ٧٥٥٬٤٠٠ ٨٣٩٬٧٨١ ١٬٥٥٠٬٤٢٣ مجم�ع موجودات عمل�ات التأمني

 : ن   موجودات المساهمني

 ٣٥٦٬٦٠٤ ٧١٬٣٠٠ ٤٧٬٧٩١ ٢٢٠٬٨٥٢ ١٥١٬٤٩٨ النقد�ة وشبه النقد�ة 

ة    - ٢٨٠٬٠٠٠ ٣١٣٬٠٠٠ ١٦٣٬٠٠٠ - األجل استثمارات قص�ي

 ٦٢٬٥٨٢ ٣٢٬٨١٥ ٣٢٬٢٩٩ ٣٥٬٨٥١ ٧٢٬٨٣٤ استثمارات متاحة للبيع
 ٨٠٬٣٧٦ ١١٧٬٢٣٤ ٩٧٬٢٣٩ ٧٩٬٦٦٧ ٤٩٬٦٩٥ موجودات أخرى 

ن   ٤٩٩٬٥٦٢ ٥٠١٬٣٤٩ ٤٩٠٬٣٢٩ ٤٩٩٬٣٧٠ ٢٧٤٬٠٢٧ مجم�ع موجودات المساهمني

 ١٬٣١٣٬٢٧٥ ١٬٣٨٠٬٢٠٦ ١٬٢٤٥٬٧٢٩ ١٬٣٣٩٬١٥١ ١٬٨٢٤٬٤٥٠ مجم�ع الموجودات 
 : ن   مطل��ات عمل�ات التأمني

ن   ٦٬٨٤٠ ١١٬٢٤٨ ٥٬٢٦٦ ١٠٬٢٨٧ ٤٢٬١٢٢ ذمم مع�دي التأمني

 ٦٧٠٬٥١٨ ٦٩٢٬٧٢٩ ٥٧١٬٣٤٣ ٦٦٩٬٤٠٠ ١٬١٥٩٬٨١٧ احت�اط�ات فن�ة 
 ١٣٦٬٣٥٥ ١٧٤٬٨٨٠ ١٧٨٬٧٩١ ١٦٠٬٠٩٤ ٣٤٨٬٤٨٤ مطل��ات أخرى 

ن   ٨١٣٬٧١٣ ٨٧٨٬٨٥٧ ٧٥٥٬٤٠٠ ٨٣٩٬٧٨١ ١٬٥٥٠٬٤٢٣ مجم�ع مطل��ات عمل�ات التأمني

 : ن   مطل��ات وحقوق المساهمني

ن   ٣١٬٥٠٦ ٤٠٬٨٨٠ ٣٥٬٩٠٧ ٤٧٬٣٤٧ ١٨٤٬٦٦٨ مطل��ات المساهمني

ن   ٤٦٨٬٠٥٦ ٤٦٠٬٤٦٩ ٤٥٤٬٤٢٢ ٤٥٢٬٠٢٣ ٨٩٬٣٥٩ حقوق المساهمني

ن   ٤٩٩٬٥٦٢ ٥٠١٬٣٤٩ ٤٩٠٬٣٢٩ ٤٩٩٬٣٧٠ ٢٧٤٬٠٢٧ مجم�ع مطل��ات وحقوق المساهمني
ن   ١٬٣١٣٬٢٧٥ ١٬٣٨٠٬٢٠٦ ١٬٢٤٥٬٧٢٩ ١٬٣٣٩٬١٥١ ١٬٨٢٤٬٤٥٠ مجم�ع المطل��ات وحقوق المساهمني

 

كاتها  .٢٤ كة و�ش ي إليرادات ال�ش
 التابعة: التحل�ل الجغرا�ن

 "بآالف ال��االت السعود�ة"

 المنطقة 
كة   ي إلجما�ي إيرادات ال�ش

كة   م   ٢٠١٩التحل�ل الجغرا�ن ي إلجما�ي إيرادات ال�ش
 م   ٢٠٢٠التحل�ل الجغرا�ن

 النسبة   إجما�ي اإليرادات  النسبة   إجما�ي اإليرادات 

 ٪٤٧  ٣٧٠٬٧١٤  ٪٦١ ٥١٢٬٩٨١ الوس�  

ق�ة    ٪١٢  ٩٠٬٣٩٩  ٪٥  ٣٩٬٥٧٣  ال�ش

 ٪١١  ٨٧٬٧٠٧  ٪٥  ٣٧٬٨٦٧  الغ���ة  

 ٪ ١  ٤٬٣٨٩  ٪١٧ ١٣٩٬٨٠٣ اإلدارة الرئ�س�ة  

ون�ة   ٪٢٩  ٢٢٨٬٣٥٩  ٪١٣ ١٠٥٬٠١٠ المب�عات اإلل��ت

 ٪١٠٠ ٧٨١٬٥٦٨ ٪١٠٠ ٨٣٥٬٢٣٦ المجم�ع  
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كة  .٢٥ ي النتائج التشغ�ل�ة عن نتائج السنة السابقة أو توقعات ال�ش
   المعلنة: الفروقات الجوه��ة �ن

 "ةسعود�ال تال ��اال ف"بأال

 نسبة التغیر  - التغیرات + أو  م ۲۰۱۹ م ۲۰۲۰ البیان / "بألف لایر سعودي" 
ن المكتتبة   ٪٦٫٤- - ٨٣٥٬٢٣٦ ٧٨١٬٥٦٨ إجما�ي أقساط التأمني

ن المسندة  ٪١٥٫٦- - )٧٠٬٤٢٠( )٥٩٬٤٢٠( أقساط إعادة التامني
 ٪٩٫٣ + )١٧٬٢٧٨( )١٨٬٨٩٠( مصار�ف فائض الخسارة

ن المكتتبة  ي أقساط التأمني
 ٪٦٫٠- - ٧٤٧٬٥٣٨ ٧٠٢٬٩٠٨ صا�ن

ن المكتسبة أقساط    ٪٨٫٤ + ٦٦٤٬٣٦٠ ٧١٩٬٩٩٣ التأمني
ن   ٪١٥٫٤- - ١٧٬٧٨٦ ١٥٬٠٥٢ عموالت إعادة التامني

 ٪٨٥٫٤ + ٢٬٦٩٤ ٤٬٩٩٦ إيرادات أخرى 

ي المطالبات المتكبدة 
 ٪١٤٫٧ + )٥٠٦٬٧٧٠( )٥٨١٬٤٣٨( صا�ن

 ٪١٠٫٢ + )٧١٬٦٠٢( )٧٨٬٩٣٠( تكال�ف اال�تتاب المؤجلة 

 ٪٩٫٧- - )١٬٨٨١( )١٬٦٩٩( استهالك 

 ٪٠٫٢- - )١١٤٬٠٧٧( )١١٣٬٨٧٢( م�وفات �شغ�ل�ة أخرى 
 ٪٢٧٨٫٣ + )٩٬٤٩٠( )٣٥٬٨٩٨( ال��ــح (الخسارة) التشغ��ي 

 ٪٢٣٫٧ + ٢٦٬٦٧٠ ٣٢٬٩٨٠ أر�اح استثمار 

 ٪١٠٧١٫٢ + ٢٬١٨٥ ٢٥٬٥٩١ أر�اح آخري 
ي  

 ٪١٧٫١ + ١٩٬٣٦٥ ٢٢٬٦٧٣ د�سم�� (قبل الزكاة)   ٣١ال��ــح (الخسارة) للسنة المال�ة المنته�ة �ن

   )١٬٠٠٠( - المحول لحملة الوثائق 

ي  
 ٪٢٣٫٥ + ١٨٬٣٦٥ ٢٢٬٦٧٣ د�سم�� (قبل الزكاة)   ٣١ال��ــح (الخسارة) للسنة المال�ة المنته�ة �ن

 

كة قامت ب�عداد القوائم المال�ة   ي بأن ال�ش ي تق��ر المراجع الخار�ب
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة كما ورد �ن

وفقا� للمعاي�ي الدول�ة للتق��ر الما�ي المعتمدة �ن
ن  ن القانونيني  . والمعاي�ي واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعود�ة للمحاسبني

 
ي توز�ــــع أر�اح  .٢٦

كة �ن  سهم: األ س�اسة ال�ش
ي األر�اح وفقا� لقرار الجمع�ة العامة الصادر بهذا الشأن

ن القرار تار�ــــخ    �ستحق المساهم حصته �ن وتار�ــــخ التوز�ــــع ، وتكون    االستحقاق، و�بني
ي نها�ة اليوم المحدد  

ن �ن ي سجالت المساهمني
ن �ن كة هيئة السوق المال�ة    لالستحقاقأحق�ة األر�اح لمال�ي األسهم المسجلني ، وُتبلغ ال�ش

ي �حدده ي المكان والمواع�د اليت
ن �ن ا  دون تأخ�ي بأي قرارات لتوز�ــــع األر�اح أو التوص�ة بذلك وتدفع األر�اح المقرر توز�عها ع� المساهمني

ي تصدرها الجهة المختصة مع مراعاة الموافقة ال�تاب�ة المسبقة   .  السعودي للبنك المركزيمجلس اإلدارة ، وفقا� للتعل�مات اليت
كة،إ� المادة الخامسة من الئحة الحوكمة الخاصة    و�االستناد  كة ع� تحقيق عوائد ومكاسب   بال�ش ي ال�ش

تعتمد س�اسة توز�ــــع األر�اح �ن
ي أسهم 

كة،مج��ة للمستثم��ن �ن  التال�ة: بح�ث �متد أثر تلك العوائد والمكاسب ل�شمل المحاور  ال�ش
  األر�احس�اسة توز�ــــع : 

   ي
ن بعد األخذ �ن ي ذلك الوضع    االعتبار توز�ــــع أر�اح نقد�ة مج��ة ع� المساهمني

العوامل المختلفة القائمة وقت التوز�ــــع بما �ن
وحدود   للتوز�ــــع  القابلة  واألر�اح  العامل  المال  رأس  ومتطلبات  كة  لل�ش الوضع    االئتمانالما�ي  إ�  باإلضافة  كة  لل�ش المتاحة 

 االقتصادي العام. 
   ي حالة توفر الظروف والمتطلبات الخاصة بذلك والمرتبطة باألر�اح المبقاة ومكونات حقوق  منح أسهم

ن �ن مجان�ة للمساهمني
ي المرا�ز والقوائم المال�ة 

ن �ن كة. المساهمني  لل�ش
 كة الس ن �سجالت مركز اإل�داع لدى �ش وق  تكون أحق�ة األر�اح سواء األر�اح النقد�ة أو أسهم المنحة لمال�ي األسهم المسجلني

ي يوم تداول بعد 
ي نها�ة ثاين

 العامة. الجمع�ة  انعقاد المال�ة �ن
  ي �حددها مجلس ي المواع�د اليت

ن �ن كة األر�اح المقرر توز�عها ع� المساهمني  اإلدارة. تدفع ال�ش
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  األر�اح: اإلعالن عن توز�ــــع 
   اتخاذەالقرار الخاص باإلعالن والسداد للتوز�عات متضمنا� القرار الخاص بمقدار التوز�عات واإلجراءات الخاصة �سدادها يتم 

ن بناء ع� توص�ات مجلس   اإلدارة. عن ط��ق الجمع�ة العامة للمساهمني
 ي جدول أعمال الج

. مع�ة العامة القرار الخاص باإلعالن والسداد للتوز�عات سوف �كون موض�ع مستقل �ن ن  للمساهمني
   ي    �سدادها، القرار الخاص بتحد�د مقدار التوز�عات واإلجراءات الخاصة

  اجتماعه سوف يتم اتخاذە بواسطة مجلس اإلدارة �ن
كة عن  اعتماد عندما يتم  ي أر�اح ال�ش

ي لصا�ن
. و�تم التوص�ة به للجمع�ة العامة  العام،التوز�ــــع المبديئ ن   للمساهمني

  كة. خاص باإلعالن عن التوز�عات لألسهم وفقا للنظام األسا�ي القرار ال اتخاذ يتم  لل�ش

 العالقة: وصف المعامالت مع األطراف ذات  .٢٧
ن لتتما�ش مع   ن والمساهمني أقر مجلس اإلدارة تعد�الت ع� س�اسة تنظ�م تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنف�ذيني

أنه ال   عالقة،مع أطراف ذات  ذات أهم�ة �سب�ة  يوجد تعامالت   وال  المال�ة،اللوائح واألنظمة الصادرة من هيئة السوق   باإلضافة إ� 
الما�ي أو ألي  توجد خالل هذە الف�ت  أو المدير  التنف�ذي  كة طرفا فيها وكانت توجد فيها مصلحة للرئ�س  أ�ة عقود كانت ال�ش كة  ة لل�ش
ن عن أي    اتفاقوال توجد أ�ة ترتيبات أو    منهم،شخص ذو عالقة بأي   كة أو أحد كبار التنف�ذيني تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة ال�ش

 تع��ض. راتب أو 

 

ي أسهم أو أدوات دين   ا�تتابتعاقد�ة وحقوق  وأوراقوصف ألي مصلحة  .٢٨
تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأق��ائهم �ن

كة:   ال�ش

كة    ا�تتابوصف ألي مصلحة و أوراق تعاقد�ة وحقوق   ي أسهم أو أدوات دين ال�ش
 م   ٢٠٢٠تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأق��ائهم �ن

سل 
سل

�
 

من تعود له المصلحة أو    اسم
األوراق التعاقد�ة أو حقوق  

 اال�تتاب 

 نها�ة العام بدا�ة العام
ي التغي�ي 

 �سبة التغي�ي  صا�ن
أدوات   عدد األسهم

 أدوات الدين  عدد األسهم الدين

سعود دخ�ل  ممدوح بن   ١
هان  - - - ٩٨ - ٩٨ ال�ش

 ٪ ٩٦- (٢١٬٥٠٠) - ١٬٠٠٠ - ٢٢٬٥٠٠ سلمان بن نا� الهواوي  ٢

 - - - ١٤٬٢٧٥ - ١٤٬٢٧٥ محمد بن ع�ي العماري  ٣

عبد المحسن بن محمد   ٤
 - - - ٤٠٠ - ٤٠٠ الصالح

 - - - ١٠٠ - ١٠٠ عمرو بن عبدهللا بن شلهوب  ٥
 - - - ٢٠ - ٢٠ بدر بن ع�ي الع�ي  ٦

ي  ٧  - - - ٤٥٠٠ - ٤٥٠٠ فواز بن عبدالرحمن الح��

 - - - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ عمرو بن عبدالرزاق النمري  ٨
 - - - ٢٥٠ - ٢٥٠ باسم بن عبدهللا السلوم  ٩

 

ي أسهم أو أدوات دين   ا�تتابتعاقد�ة وحقوق  وأوراقوصف ألي مصلحة  .٢٩
ن وأق��ائهم �ن كة: تعود ل�بار التنف�ذيني  ال�ش

 

كة    ا�تتابوصف ألي مصلحة و أوراق تعاقد�ة وحقوق   ي أسهم أو أدوات دين ال�ش
ن وأق��ائهم �ن  م   ٢٠٢٠تعود ل�بار التنف�ذيني

سل 
سل

�
 

من تعود له المصلحة أو    اسم
األوراق التعاقد�ة أو حقوق  

 اال�تتاب 

 نها�ة العام بدا�ة العام
ي التغي�ي 

 �سبة التغي�ي  صا�ن
 أدوات الدين  عدد األسهم أدوات الدين  عدد األسهم

ي   ١  - -   ٤٥٠٠   ٤٥٠٠ فواز بن عبد الرحمن الح��

 - -   -   - را�ي الحوشان ٢

 - -   -   - طارق الغامدي   ٣
 - -   -   - الركف أحمد   ٤

ي   ٥
 - -   -   -  عبد هللا الحصيين



 

ن   -  ٢٠٢٠تق��ر مجلس اإلدارة   كة مالذ للتأمني ي  �ش
التعاوين  ۳۸ 
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 الدين: أ�شطة األسهم وأدوات   .٣٠

ي 
ة المنته�ة �ن ي فئة األسهم ذات   ٢٠٢٠د�سم�ب  ٣١خالل الف�ت

كة ، وال توجد أ�ة مصلحة �ن م ، ال توجد أي أدوات دين صادرة عن ال�ش
ي التص��ت أل�ة أشخاص ، وال توجد أ�ة مصلحة  

ن    ا�تتابوحقوق خ�ار وحقوق  األحق�ة �ن تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنف�ذيني
كة ، كما ال توجد أ�ة أدوات دين   ي أسهم ال�ش

أو    ا�تتابقابلة للتح��ل إ� أسهم أو أي حقوق خ�ار أو مذكرات حق  أو أفراد أ�هم �ن
ة ، كذلك ال توجد أ�ة حقوق تح��ل أو   كة أو منحتها خالل تلك الف�ت بموجب أدوات دين قابلة   ا�تتابحقوق مشابهة أصدرتها ال�ش

كة خال  ة ، وال يوجد أي  للتح��ل إ� أسهم أو حقوق خ�ار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ال�ش داد ل تلك الف�ت أو   اس�ت
كة أل�ة أدوات دين قابلة  اء أو إلغاء من جانب ال�ش داد �ش ن عن  اتفاق، كذلك ال توجد أ�ة ترتيبات أو  لالس�ت تنازل من أي من المساهمني

ي األر�اح . 
 أي حقوق �ن

 

ن وتوار�ــــخ تلك الطلبات  .٣١ كة لسجل المساهمني  وأسبابها: عدد طلبات ال�ش
كة   تار�ــــخ الطلب الطلبأسباب  عدد طلبات ال�ش

ن   لسجل المساهمني

كة  ١ ١٩/٠٤/٢٠٢٠ إجراءات ال�ش
 ٢ ٢٢/٠٤/٢٠٢٠ الجمع�ة العامة   
كة  ٣ ٠٥/٠٨/٢٠٢٠ إجراءات ال�ش
كة  ٤ ٢٨/١٠/٢٠٢٠ إجراءات ال�ش
كة  ٥ ١٤/١٢/٢٠٢٠ إجراءات ال�ش
كة  ٦ ٢٣/١٢/٢٠٢٠ إجراءات ال�ش

 

ائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم   والمستحقةب�ان بق�مة المدفوعات النظام�ة المسددة  .٣٢ لسداد أي زكاة أو �ن
ة المال�ة السن��ة مع وصف موجز لها و��ان    أسبابها: �سدد حيت نها�ة الف�ت

 الب�ان

 م  ٢٠٢٠
 ب�ان األسباب  وصف موجز لها 

 المسدد 
المستحق حيت  

ة   المال�ة  نها�ة الف�ت
 السن��ة ولم �سدد 

  ١١٬٢٤٥٬٣٠٠ الزكاة
ر�ال   ١١٬٢٤٥٬٣٠٠٫٤٣المسدد بق�مة 

ي 
ي تمت �ن عبارة   ٢٠٢٠مدفوعات الزكاة اليت

ي  
ة المنته�ة �ن عن المسدد للهيئة عن الف�ت

 ٢٠١٩-د�سم�ب -٣١

 متطلب نظا�ي 

�بة  ١٬٩٢٠٬٧٩٨ ٦٧٬٣٠٩٬٧٥٩ ال�ن
�بة   �بة االستقطاع و�ن المسدد �خص �ن

ة من يناير    ٢٠٢٠الق�مة المضافة عن الف�ت
 ٢٠٢٠حيت نوفم�ب 

 متطلب نظا�ي 

البنك السعودي 
 ٣٬١١٢٬٤٤٩ ١٬٧٤٩٬٨٧٢ المركزي 

لبنك المركزي ل التفت�ش و الفحص رسوم
الرسوم النظام�ة ع� باإلضافة إ� السعودي 

 المب�عات
 متطلب نظا�ي 

 ١٬٨٢٨٬٣٠٦ ١٬٥٧٠٬٢٣٢ مجلس الضمان الص�ي 
التفت�ش والفحص لمجلس الضمان  رسوم 

باإلضافة إ� الرسوم النظام�ة ع�  الص�ي 
 المب�عات

 متطلب نظا�ي 

المؤسسة العامة 
ا�ات شهر   ٥٩٤٬٠٩٥ ٧٬٠٩٥٬١٨٨ للتأمينات االجتماع�ة  المستحق للمؤسسة �خص اش�ت

 متطلب نظا�ي  م  ٢٠٢٠نوفم�ب للعام 

ات   تكال�ف تأش�ي
ن غ�ي تكال�ف   ١٤٩٬٥٠٠ وجوازات  ات للموظفني إصدار التأش�ي

ن   متطلب نظا�ي  تم السداد -السعوديني

ن غ�ي   ٩٩٠٬٣٣٤ رسوم مكتب العمل  رسوم كروت العمل للموظفني
ن   متطلب نظا�ي  تم السداد -السعوديني

�بة لألعوام   ٧٬٣٩٠٬٩٨٢بلغت   ٢٠١٥ – ٢٠٠٧�س��ة الزكاة لألعوام *  ر�ال. ٢٢٬٤٣٤٬٣٤٤بلغت  ٢٠١٥ – ٢٠٠٧ر�ال ، و �س��ة ال�ن



 

ن   -  ٢٠٢٠تق��ر مجلس اإلدارة   كة مالذ للتأمني ي  �ش
التعاوين  ۳۹ 
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كة  .٣٣ ي ال�ش
 ب�ان بق�مة أي استثمارات أو احت�اطات أ�شئت لمصلحة موظ�ن

ن ح�ث  ن يتم بموجبه اقتطاع �سبة محددة من رواتب الموظفني كة برنامج ادخار للموظفني نامج  إنيوجد لدى ال�ش ي ال�ب
ن �ن   ٣٤المسجلني

 ر�ال.  ألف  ٣١٦و مليون  ١م و�ق�مة ٢٠٢٠موظفا� بنها�ة عام 

 

 إقرار مجلس اإلدارة:  .٣٤
: و�قر مجلس اإلدارة   بالتا�ي

 الصحيح. أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل   -١
سس سل�مة وُنفذ   -٢

�
 بفعال�ة. أن نظام الرقابة تم إعدادە ع� أ

ي قدرة ا  -٣
كة ع� مواصلة أنه ال يوجد أي شك �ذكر �ن  �شاطها. ل�ش

كة  -٤  ذلك). واجبة السداد أم غ�ي  (سواءال يوجد أي قروض ع� ال�ش
ي  -٥

كة عن أي حقوق �ن  األر�اح. ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساه�ي ال�ش
ن قرارات مجلس   -٦ ن أي توص�ات من لجنة المراجعة و�ني وال يوجد أي توص�ات للجنة المراجعة رفض    اإلدارة،ال يوجد أي تعارض بني

كة  ن مراجع حسابات ال�ش ن المراجع  وعزلهالمجلس األخذ بها �شأن تعيني . وتحد�د أتعابه وتقي�م آدائه أو تعيني  الداخ�ي
ي تق��ر مراجع الحساب -٧

 السن��ة. ات يتضمن تحفظات ع� القوائم المال�ة ال يوجد أي تحفظ �ن
أو ق�د   -٨ اف�ة أو تنظ�م�ة    احت�ا�ي ال يوجد أي عق��ة  أو جزاء مفروض ع� أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائ�ة أو إ�ش

كة. �كون له عالقة   بال�ش
ي  -٩

ن �ن كة. ال يوجد كبار مساهمني  ال�ش

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

 وهللا الموفق 
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