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كلمة رئيس مجلس اإلدارة: 

ــم  ــن أيديكـ ــع بـ ــة، يطيـــب يل أن نضـ ــاء مجلـــس إدارة الرشكـ ــادة أعضـ ــواين السـ ــف وإخـ ــة ميدغلـ ــن رشكـ ــة عـ بالنيابـ

التقريـــر الســـنوي لرشكـــة ميدغلـــف لعـــام  2021 والتـــي الأخفيكـــم أنهـــا كانـــت صعبـــة بالنظـــر لألرقـــام املعلنـــة 

والتحديـــات ولكـــن أيضـــا هـــو عـــام ســـنبني عليـــه وســـنتذكره إن شـــاء اللـــه يف األعـــوام القادمـــة مـــع تحقيـــق توجهـــات 

ــراتيجي. ــا اإلسـ ــة ومتوضعهـ الرشكـ

ــط  ــدود وتخطيـ ــم الالمحـ ــل الدعـ ــا يف ظـ ــار فـــروس كورونـ ــن آثـ ــد مـ ــه الحمـ ــعودي وللـ ــاد السـ ــايف اإلقتصـ ــع تعـ مـ

القيـــادة الرشـــيدة ، شـــهد ت مختلـــف قطاعـــات التأمـــن وعـــى رأســـها الطبـــي وتأمـــن الســـيارات، إرتفـــاع يف 

املطالبـــات بســـبب زيـــادة أســـعارمزودي الخدمـــات الطبيـــة وعـــودة الطلـــب الطبيعـــي واملراكـــم بشـــكل عـــام 

ـــة  ـــادة يف املخصصـــات لتغطي ـــات بدورهـــا أدت ألرتفـــاع معـــدل الخســـارة وأيضـــا زي ـــا. هـــذه املعطي بعـــد جائحـــة كورون

املطالبـــات املســـتقبلية. وبالرغـــم مـــن هـــذه التحديـــات ، مل تتأثـــر عمليـــات الرشكـــة يف الوفـــاء باإللتزامـــات 

واملوثوقيـــة لعمالئهـــا.

تـــم تعيـــن الدكتـــور جوتـــز كـــوراس كرئيـــس تنفيـــذي يف مـــارس مـــن العـــام املـــايض ليقـــود عمليـــة التغيـــر 

ــاع التأمـــن اإلقليمـــي  ــال يف قطـ ــذا املجـ ــن خـــرة كبـــرة يف هـ ــه مـ ــع بـ ــا يتمتـ ــة ميدغلـــف ملـ والتحـــول يف رشكـ

والعاملـــي. واعتمـــد املجلـــس مؤخـــرا إســـراتيجية ميدغلـــف للســـنوات الثـــالث القادمـــة والتـــي بحـــول اللـــه وقوتـــه 

ـــان قـــوي ليـــس فقـــط لينافـــس ولكـــن ليخلـــق قيمـــة مضافـــة لعمـــالء ميدغلـــف األعـــزاء  ـــة لكي ســـتضع األســـس القوي

ــغيل  ــات والتشـ ــايل للخدمـ ــع الحـ ــز عـــى تقييـــم للوضـ ــدة ترتكـ ــام. اإلســـراتيجية الجديـ ــاع التأمـــن بشـــكل عـ ولقطـ

مـــن ناحيـــة التقنيـــة والتطـــور والتوجـــه املســـتقبيل للخدمـــات والتحـــول الرقمـــي وصـــوال للعـــامل الجديـــد املتوقـــع 

لتطـــور صناعـــة التأمـــن. وهـــذا يعنـــي أننـــا ننتقـــل مـــن منـــاذج التأمـــن التقليديـــة املتكاملـــة إىل هيـــكل أكـــر انفتاًحـــا. 

يشـــكل هـــذا خطـــوة جريئـــة ســـتمكننا مـــن تبنـــي البيئـــة املتغـــرة بشـــكل أرسع وأفضـــل وخلـــق مزايـــا مســـتدامة يف 

هيـــكل التكلفـــة والعـــروض ليـــس فقـــط لعمالئنـــا املؤمـــن عليهـــم ، ولكـــن أيًضـــا لرشكائنـــا يف قنـــوات البيـــع ومـــزودي 

ــا لإلســـتثامر يف القـــدرات البرشيـــة  الخدمـــات مليدغلـــف وللمؤمنـــن عليهـــم. وبالتـــايل ســـيكون عـــام 2022 عاًمـ

وتعزيـــز البنيـــة التحنيـــة والـــرشاكات اإلســـراتيجية.
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متم تحقيق وإنجاز عدد من املبادرات واألهداف املهمة وكانت كالتايل:

ــال مـــن 700 	  ــه ثـــم بثقـــة ودعـــم املســـاهمن عمليـــة رفـــع رأس املـ أمتـــت الرشكـــة بحمـــد اللـــه وتوفيقـ

ـــة  ـــاردة التنافســـية مـــن خـــالل القـــدرة املالي ـــال لدعـــم مـــالءة رأس املـــال وزي مليـــون إاىل 1050 مليـــون ري

أو اإلســـتثامر يف عمليـــة التحـــول اإلســـراتيجي.

ــة 	  ــف اإلئتـــامين الدوليـ ـــة التصنيـ ــت وكال ــة،  رفعـ ــة املرافقـ ــرات اإليجابيـ ــال والتغيـ ــادة رأس املـ ــا لزيـ تبعـ

 Ba1  إىل الفئـــة B1 موديـــز تصنيـــف القـــوة املاليـــة للتأمـــن الخـــاص بالرشكـــة ثـــالث درجـــات مـــن الفئـــة

لقـــوة ومكانـــة العالمـــة التجاريـــة وجـــودة األصـــول وإنخفـــاض مخاطـــر كفايـــة اإلحتياطـــي، كـــام غـــرت النظـــرة 

املســـتقبلية للرشكـــة مـــن تصنيـــف قيـــد املراجعـــة إىل إيجابيـــة. وذلـــك بحســـب تقريرهـــا الصـــادر.

دخلـــت الرشكـــة يف إتفاقيـــة تســـوية نهائيـــة مـــع املؤســـس لرشكـــة ميدغلـــف والـــرشكات ذات الصلـــة ، 	 

إضافـــة إىل املســـاعدة يف تحصيـــل املبالـــغ املتبقيـــة لـــدى معيـــدي التأمـــن والـــذي تأثـــر جـــراء املســـائل 

القانونيـــة وكذلـــك ضـــامن إســـتخدام حـــق العالمـــة التجاريـــة لعـــرشة أعـــوام قادمـــة . هـــذه التســـوية تكمـــن 

أهميتهـــا ليـــس فقـــط يف تحصيـــل املبالـــغ ولكـــن يف تســـوية األمـــور القضائيـــة العالقـــة والتـــي كانـــت 

ـــات الرشكـــة. تحـــد مـــن بعـــض عملي

النجـــاح يف التأهيـــل للدخـــول يف برنامـــج إكســـرو الحكومـــي والـــذي ميكـــن الرشكـــة مـــن تقديـــم العـــروض 	 

عـــى الفـــرص الحكوميـــة املتاحـــة يف التأمـــن.

نجـــاح الربـــط مـــع منصـــة نفيـــس حيـــث كانـــت رشكـــة ميدغلـــف مـــن أوائـــل الـــرشكات التـــي تتـــم عمليـــة الربـــط 	 

بنجـــاح.

إســـتقطاب وتعزيـــز الفريـــق التنفيـــذي ليواكـــب التحـــول اإلســـراتيجي للرشكـــة مبـــا يخـــدم ويحقـــق 	 

التطلعـــات. 

ســـيتم إطـــالق املبيعـــات وخدمـــة العمـــالء بحلـــة جديـــدة مـــن خـــالل املوقـــع اإللكـــروين والرنامـــج الجديـــد 	 

التابـــع مليدغلـــف خـــالل الربـــع الثـــاين مـــن عـــام 2022 مبشـــيئة اللـــه وذلـــك بهـــدف تحســـن تجربـــة العميـــل.

راكان أبو نيان 

رئيس مجلس اإلدارة
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رشكـــة املتوســـط والخليـــج للتأمـــن وإعـــادة التأمـــن التعـــاوين »ميدغلـــف«، رشكـــة مســـاهمة ســـعودية مســـجلة 

يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية مبوجـــب ســـجل تجـــاري رقـــم 1010231925، وتأسســـت بنـــاًء عـــى قـــرار مجلـــس 

الـــوزراء رقـــم 233 الصـــادر يف تاريـــخ 1427/9/16هــــ املوافـــق 2006/10/9م، والـــذي مبوجبـــه صـــدر املرســـوم امللـــي 

الكريـــم رقـــم 60/م بتأسيســـها بتاريـــخ 1427/9/18هــــ املوافـــق 2006/10/11م.

هـــذا وتعمـــل الرشكـــة مبوجـــب ترخيـــص البنـــك املركـــزي الســـعودي للرشكـــة رقـــم )ت م ن/ 20079/3( وتاريـــخ 

ـــة: التأمـــن العـــام، التأمـــن الصحـــي ،  1428/08/29هــــ، مبامرســـة نشـــاط التأمـــن وإعـــادة التأمـــن يف الفـــروع التالي

ــار. ــة واإلدخـ وتأمـــن الحاميـ

ــطة  ــارس أنشـ ــة، ومتـ ــة واملنطقـ ــاوين يف اململكـ ــن التعـ ــن كـــرى رشكات التأمـ ــدة مـ ــة« واحـ ــد »الرشكـ ــام تَُعـ كـ

ـــال ســـعودي، وتقـــدم خدمـــات التأمـــن لقطـــاع األعـــامل واألفـــراد يف  التأمـــن برأســـامل قـــدره )1,050,000,000( ري

ــوق  ــون عميـــل يف سـ ــن مليـ ــر مـ ــة أكـ ــوم بخدمـ ــة اليـ ــوم الرشكـ ــروع، وتقـ ــة فـ ــع وثالثـ ــاط بيـ ــر 10 نقـ ــة، عـ اململكـ

التأمـــن الســـعودي.

تقدم الرشكة طيف واسع من املنتجات التأمينية املختلفة والتي تنقسم إىل ثالث قطاعات وهي:

التأمن العامتأمن املركباتالتأمن الصحي

تـــزاول الرشكـــة نشـــاطها وفقـــاً لنظـــام مراقبـــة رشكات التأمـــن التعـــاوين والئحتـــه التنفيذيـــة واألنظمـــة واللوائـــح 

والتعليـــامت األخـــرى الســـارية يف اململكـــة تحـــت إرشاف البنـــك املركـــزي الســـعودي، حيـــث أن الرشكـــة حاصلـــة عـــى 

موافقـــات نهائيـــة مـــن البنـــك املركـــزي الســـعودي عـــى جميـــع املنتجـــات التـــي تقدمهـــا.

مقدمة عن الرشكة

١ - وصف ألنواع النشاط الرئيسة للرشكة:

أ - نشاط التأمني:
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 يوفـــر التأمـــن الصحـــي تغطيـــة للتكاليـــف واإلحتياجـــات الصحيـــة والطبيـــة، وفقـــاً لنظـــام الضـــامن الصحـــي التعـــاوين. 

يوضـــح الجـــدول أدنـــاه التأمـــن الصحـــي الـــذي تقدمـــه الرشكـــة كـــام يف تاريـــخ هـــذه التقريـــر:

ــة أو  ــائر ماديـ ــة مـــن خسـ ــا ينجـــم عـــن الحـــوادث املروريـ ــة عـــن كل مـ ــائر الناتجـ ــة للخسـ ــات تغطيـ ــر تأمـــن املركبـ يوفـ

ـــات منهـــا تأمـــن  ـــق بالتأمـــن عـــى املركب ـــات جســـدية، أو وفـــاة لألشـــخاص. وتقـــدم الرشكـــة عـــدة منتجـــات تتعل إصاب

املركبـــات الشـــامل وتأمـــن املركبـــات عـــن األرضار التـــي تلحـــق بالغـــر. ويوضـــح الجـــدول أدنـــاه منتجـــات تأمـــن املركبـــات 

ـــر: ـــخ هـــذه التقري التـــي تقـــوم الرشكـــة بتقدميهـــا كـــام يف تاري

الجدول  1: التأمن الصحي

الجدول 2: منتجات تأمن املركبات التي تقوم الرشكة بتقدميها

التأمني الصحي

تأمني املركبات

تفاصيل عن املنتجاسم املنتج

التأمن الصحي 

الجامعي

مجموعـــة واســـعة مـــن املنتجـــات املصممـــة خصيصـــاً لتتناســـب مـــع احتياجـــات الـــرشكات 

الكبـــرة، املتوســـطة واملؤسســـات الصغـــرة.  والخاصـــة باملنافـــع الصحيـــة حســـب الوثيقـــة 

القياســـية ملجلـــس الضـــامن الصحـــي، حيـــث تضـــم أفضـــل املستشـــفيات و املراكـــز 

الطبيـــة املنتـــرشة يف جميـــع أنحـــاء اململكـــة واملنطقـــة.  مـــن مميـــزات التأمـــن الصحـــي 

ــارشة   ــة مبـ ــوية رسيعـ ــة و تسـ ــات الطبيـ ــف والنفقـ ــارشة للمصاريـ ــوية مبـ ــي تسـ الجامعـ

للمصاريـــف والنفقـــات الطبيـــة،  ودليـــل شـــبكة  الرشكـــة للمرافـــق الصحيـــة املؤهلـــة، خـــط 

موافقـــات هاتفـــي عـــى مـــدار الســـاعة للحـــاالت الطبيـــة الطارئـــة يف اململكـــة والخـــارج، 

خـــط خدمـــة للمشـــركن لإلستفســـارات واملســـاعدة عـــى مـــدار الســـاعة، تصفـــح وإدارة 

ملـــف املشـــرك عـــن طريـــق املوقـــع اإللكـــروين باإلضافـــة إىل العديـــد مـــن امليـــزات و 

املنافـــع اإلضافيـــة التـــي ميكـــن إضافتهـــا عـــى الوثيقـــة.

تفاصيل عن املنتجاسم املنتج

ــه التعويـــض عـــن األرضار الجســـدية التـــي تلحـــق بالغـــر، تأمن املركبة ضد الغر ــو تأمـــن إلزامـــي يتـــم مبوجبـ هـ

ـــامن  ـــل جث ـــة، وتغطيـــة تكاليـــف نق ـــارج املركب ـــة خ ـــا، واألرضار املادي ـــة أو خارجه ـــل املركب داخ

املتـــوىف، وتكاليـــف الديـــة الرشعيـــة عـــن القتـــل الخطـــأ حســـب حكـــم املحكمـــة.
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تقـــدم الرشكـــة منتجـــات تأمـــن أخـــرى تشـــمل املخاطـــر املعقـــدة املتواجـــدة يف القطاعـــات الهندســـية والصناعيـــة 

والطـــران باإلضافـــة إىل املخاطـــر املرتبطـــة باملمتلـــكات واملخاطـــر الطبيـــة. 

ويوضح الجدول أدناه منتجات التأمن األخرى التي تقوم الرشكة بتقدميها كام يف تاريخ هذه التقرير:

الجدول 3 : منتجات التأمن األخرى التي تقوم الرشكة بتقدميها

منتجات التأمني األخرى

تفاصيل عن املنتجاسم املنتج

ــرة تأمن الحامية واإلدخار ــات الكبـ ــة للعاملـــن يف الـــرشكات واملؤسسـ ــن التأمـــن حاميـ ــوع مـ ــذا النـ ــر هـ يوفـ

والصغـــرة يف القطاعـــات املختلفـــة حيـــث يوفـــر للمؤمـــن لـــه أو أرستـــه مســـتقبل أفضـــل 

مـــن خـــالل الحصـــول عـــى عـــدة منافـــع منهـــا التعويـــض يف حـــال الوفـــاة الطبيعيـــة أو 

الناتجـــة عـــن حـــادث أو مـــرض، والتعويـــض يف حالـــة العجـــز الـــكيل أو الجـــزيئ الدائـــم الناتـــج 

عـــن حـــادث أو مـــرض حســـب جـــدول اإلصابـــات القيـــايس، وتعويـــض مـــايل أســـبوعي 

يف حـــال العجـــز الـــكيل املؤقـــت الناتـــج عـــن حـــادث يصـــل إىل 104 أســـبوع أي مـــا يعـــادل 

ســـنتن، وتعويـــض يف حالـــة الوفـــاة أو العجـــز الناتـــج عـــن أخطـــار الحـــرب الغـــر مبـــارشة.

صمـــم هـــذا املنتـــج خصيصـــا لتلبيـــة احتياجـــات العمـــالء الذيـــن يرغبـــون يف الحصـــول عـــى تأمن السفر

وثيقـــة تأمـــن لتقدميهـــا للســـفارات. ويتيـــح للعميـــل اختيـــار مـــدى التغطيـــة التـــي يرغـــب 

ـــام( بأســـعار مختلفـــة. ـــة )عـــدد األي بهـــا حســـب وجهـــة الســـفر ومـــدة التغطي

يغطـــي التأمـــن املصاريـــف الناتجـــة عـــن الحـــاالت الطبيـــة الطارئـــة يف معظـــم أنحـــاء 

العـــامل وعـــى مـــدار 24 ســـاعة كـــام يعـــوض املؤمـــن لـــه عـــن الـــرر الناتـــج مـــن إلغـــاء أو 

تأخـــر مواعيـــد إقـــالع الرحـــالت أو فقـــدان األمتعـــة وغرهـــا مـــن املنافـــع.

تفاصيل عن املنتجاسم املنتج

التأمن الشامل 

للمركبات

هـــو تأمـــن اختيـــاري يتـــم مبوجبـــه التعويـــض عـــن تلـــف املركبـــة بســـبب حـــادث أو حريـــق أو 

ـــوع مـــن التأمـــن:  ـــة موصوفـــة. يوفـــر هـــذا الن رسقـــة أو تلـــف متعمـــد مـــن الغـــر ألي مركب

تغطيـــة نفقـــات العـــالج واملستشـــفيات واألدويـــة )اإلســـعافات األوليـــة( للســـائق أو 

الـــركاب أو الطـــرف املتـــرر جـــراء حـــادث عـــريض، وتقديـــم تعويـــض مـــادي يف حالـــة العجـــز 

أو الوفـــاة – القـــدر اللـــه للســـائق أو الـــركاب أو الطـــرف املتـــرر ، وتغطيـــة أي رضر يصيـــب 

ممتلـــكات الغـــر.
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تفاصيل عن املنتجاسم املنتج

يوفـــر هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن الحاميـــة التأمينيـــة للممتلـــكات اململوكـــة أو املســـتأجرة تأمن املمتلكات

ــة  ــوارث الطبيعيـ ــوادث أو الكـ ــببها الحـ ــد تسـ ــار أو األرضار التـــي قـ ــن األخطـ ــا مـ ومحتوياتهـ

أو الرسقـــات وتشـــمل التغطيـــات: )1( تأمـــن املنـــازل ومحتوياتهـــا؛ )2( تأمـــن املتاجـــر 

وورش  الصناعيـــة  واملنشـــآت  واملصانـــع  املبـــاين  تأمـــن   )3( وبضائعهـــا؛  ومحتوياتهـــا 

ــل. العمـ

يوفـــر هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن الحاميـــة التأمينيـــة ملعـــدات املـــرشوع، وجميـــع أخطـــار التأمن الهنديس

الركيـــب، وتأمـــن األجهـــزة اإللكرونيـــة، وجميـــع أخطـــار املقاولـــن، عطـــل املكائـــن.

تأمن جميع أخطار 

املقاولن

يغطـــي هـــذا املنتـــج املرشوعـــات اإلنشـــائية أثنـــاء فـــرات تنفيذهـــا إىل أن يتـــم تســـليمها 

ـــرة  ـــد ف ـــة بع ـــة الالحق ـــمل أعـــامل الصيان ـــة لتش ـــن أن متتـــد التغطي ـــام ميك ـــا، ك إىل أصحابه

التنفيـــذ، ومـــن أمثلـــة املرشوعـــات التـــي ميكـــن تغطيتهـــا تشـــييد املبـــاين الســـكنية 

بأنواعهـــا واملبـــاين اإلداريـــة واملبـــاين الرفيهيـــة وغرهـــا مثـــل املستشـــفيات والفنـــادق 

واملصانـــع.

تشـــمل الحاميـــة التأمينيـــة الخســـائر املاديـــة التـــي تنتـــج عـــن الحريـــق والســـطو والرسقـــة 

واإلنفجـــار والتنفيـــذ الخاطـــئ والـــزالزل كذلـــك يغطـــي املســـؤولية املدنيـــة عـــن األرضار 

الجســـدية واملاديـــة التـــي تحـــدث للغـــر بســـبب تنفيـــذ املبـــاين واإلنشـــاء وغرهـــا.

يغطـــي هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن اآلالت واملكائـــن أثنـــاء تشـــغليها أو خـــالل فـــرات توقفهـــا تأمن عطل املكائن

للراحـــة أو يف حالـــة فكهـــا أثنـــاء التنظيـــف أو إجـــراء الفحـــص الدقيـــق، وكذلـــك عنـــد إعـــادة 

تركيبهـــا ومـــن أمثلـــة تلـــك املكائـــن اآلالت واملكائـــن اإلنتاجيـــة يف املصانـــع )مولـــدات 

الطاقـــة( واآلالت الخاصـــة بغـــرف التريـــد )الثالجـــات(.

تشـــمل الحاميـــة التأمينيـــة الخســـائر املاديـــة التـــي تنتـــج عـــن عيـــوب املـــواد، والتشـــغيل 

الخاطـــئ، والـــرر العمـــدي مـــن قبـــل الغـــر، واإللتـــامس الكهربـــايئ وغرهـــا.

تعتـــر وثيقـــة تأمـــن فســـاد املخـــزون مكملـــة لوثيقـــة عطـــل املكائـــن وال تصـــدر إال إذا كان تأمن فساد املخزون

هنـــاك وثيقـــة عطـــل مكائـــن ســـارية املفعـــول وصـــادرة مـــن نفـــس الرشكـــة. 

تشـــمل الحاميـــة التأمينيـــة تغطيـــة الخســـارة أو التلـــف الـــذي قـــد يصيـــب املـــواد املخزنـــة 

ـــة عـــى  ـــد، ومـــن األمثل ـــارشة لتعطـــل آالت التري ـــة مب ـــات كنتيج ـــد والثالج يف غـــرف التري

ذلـــك الفاكهـــة واللحـــوم واألســـامك واأللبـــان ومنتجاتهـــا.
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تأمن معدات املرشوع 

للمقاولن

يغطـــي هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن آالت ومعـــدات املقاولـــن الريـــة أثنـــاء تشـــغيلها أو خـــالل 

فـــرات توقفهـــا للراحـــة أو يف حالـــة فكهـــا أثنـــاء التنظيـــف أو إجـــراء الفحـــص الدقيـــق وكذلـــك 

عنـــد إعـــادة تركيبهـــا مبواقـــع العمـــل ومـــن أمثلـــة تلـــك املعـــدات الحفـــارات وخالطـــات 

اإلســـمنت والرافعـــات وغرهـــا.

تشـــمل الحاميـــة التأمينيـــة تغطيـــة الخســـائر الناتجـــة عـــن الحريـــق والســـطو واإلنقـــالب 

والـــزالزل وغرهـــا. كـــام ميكـــن أن متتـــد لتغطـــي خطـــر النقـــل والتنقـــل خـــارج موقـــع العمـــل.

تأمن جميع أخطار 

الركيب

يغطـــي هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن املرشوعـــات اإلنشـــائية أثنـــاء فـــرات تنفيذهـــا إىل أن 

ــات التـــي يشـــملها تأمـــن جميـــع  ــا، وتشـــمل نفـــس التغطيـ ــليمها إىل أصحابهـ يتـــم تسـ

أخطـــار املقاولـــن، كـــام ميكـــن أن متتـــد التغطيـــة لتشـــمل فـــرات التجـــارب واإلختبـــارات 

والصيانـــة ومـــن أمثلـــة املرشوعـــات التـــي ميكـــن تغطيتهـــا تركيـــب اآلالت واملعـــدات 

ــا.  ــة أنواعهـ ــن بكافـ واملكائـ

تشـــمل الحاميـــة التأمينيـــة تغطيـــة أخطـــار الحريـــق واإلنفجـــار والفيضانـــات والعواصـــف 

ــدية  ــن األرضار الجسـ ــة عـ ــؤولية املدنيـ ــمل املسـ ــام تشـ ــا كـ ــة وغرهـ ــار الكهربائيـ واألخطـ

واملاديـــة التـــي تحـــدث للغـــر بســـبب تنفيـــذ الركيـــب واإلنشـــاء وتنفيـــذ أعـــامل تلـــك 

املرشوعـــات.

تأمن األجهزة 

اإللكرونية

يغطـــي هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن األجهـــزة اإللكرونيـــة مثـــل األجهـــزة الطبيـــة اإللكرونيـــة 

)مثـــل أجهـــزة األشـــعة والرنـــن املغناطيـــي وأجهـــزة اإلشـــعاع( وأجهـــزة الـــرادار واإلســـتقبال 

واإلرســـال الخاصـــة مبحطـــات التلفزيـــون ومحطـــات األقـــامر الصناعيـــة وغرهـــا.

تشـــمل الحاميـــة التأمينيـــة تغطيـــة الخســـائر أو التلفيـــات الفجائيـــة والغـــر متوقعـــة التـــي 

تلحـــق باملعـــدات اإللكرونيـــة والتـــي قـــد تنتـــج عـــن الحريـــق والصواعـــق واإلنفجـــار وغرهـــا.

تأمن الطران والنقل 

الجوي

يغطـــي هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن األرضار املتعلقـــة بهيـــكل الطائـــرة أثنـــاء الطـــران أو 

ــم  ــي تصيبهـ ــن األرضار التـ ــركاب عـ ــاه الـ ــة تجـ ــؤولية املدنيـ ــار، واملسـ ــا يف املطـ وقوفهـ

أثنـــاء وجودهـــم عـــى الطائـــرة، وتأمـــن املســـؤولية عـــن الشـــحنات الجويـــة بســـبب حـــادث 

ـــة تجـــاه الطـــرف  ـــرة، واملســـؤولية املدني ـــغ مـــن وإىل الطائ ـــاء النقـــل والتحميـــل والتفري أثن

ــا. ــارات وغرهـ الثالـــث، و املســـؤولية املدنيـــة ملشـــغيل املطـ

يغطـــي هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن جميـــع أنـــواع األمـــوال مـــن أوراق نقديـــة أو ســـندات بنكيـــة تأمن األموال

أو شـــيكات أو أوامـــر بريديـــة أو ســـندات نقديـــة أو أوامـــر الدفـــع النقديـــة.

تشـــمل الحاميـــة التأمينيـــة حاميـــة لألمـــوال مـــن الرسقـــة أو التلـــف ســـواء كانـــت يف خزينـــة 

محكمـــة أو أثنـــاء نقلهـــا مـــن مـــكان آلخـــر. 
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يســـتهدف هـــذا التأمـــن البنـــوك وســـائر املؤسســـات املاليـــة التـــي تعمـــل عـــى تقديـــم التأمن الشامل للبنوك

ــار الرسقـــة، وتغطيـــة  الخدمـــات املاليـــة وتشـــمل التغطيـــات ممتلـــكات البنـــك ضـــد أخطـ

ـــن أحـــد  ـــة م ـــة أمان ـــى خيان ـــي انطـــوت ع ـــامل الت ـــارشة عـــن األع ـــة بصـــورة مب ـــائر الناتج الخس

العاملـــن بالبنـــك، وتغطيـــة أمـــوال البنـــك أثنـــاء عمليـــة النقـــل، وتغطيـــة الخســـائر أو األرضار 

التـــي تلحـــق باملمتلـــكات املاديـــة للبنـــك مـــن أثـــاث وأجهـــزة وخزائـــن وغرهـــا، وتغطيـــة آالت 

الـــرف اآليل وغرهـــا.

ــل تأمن خيانة األمانة ــوال صاحـــب العمـ ــق بأمـ ــة التـــي تلحـ ــائر املاليـ ــن التأمـــن الخسـ ــوع مـ ــذا النـ يغطـــي هـ

)املؤمـــن لـــه( نتيجـــة حـــادث أو اختـــالس يرتكبـــه العامـــل )املؤمـــن عليـــه( أثنـــاء قيامـــه 

بـــأداء أعـــامل وظيفتـــه أو نتيجـــة ألســـباب متعلقـــة باملوظفـــن الذيـــن يشـــغلون منصـــب 

يتطلـــب قـــدر مـــن املســـؤولية والثقـــة مثـــل )املـــدراء املاليـــن، الرافـــون، املحاســـبون، 

ــازن(.  ــاء املخـ ــات، أمنـ ــوا املبيعـ ــون، موظفـ ــل الديـ وكالء تحصيـ

واملســـتفيدون مـــن هـــذه الوثيقـــة هـــم أصحـــاب املؤسســـات التجاريـــة، وأصحـــاب مكاتـــب 

الـــرشكات، وأصحـــاب املصانـــع.

تشـــمل الحاميـــة التأمينيـــة أي خســـائر ملبالـــغ نقديـــة أو بضائـــع عينيـــة يتحملهـــا املشـــرك 

بســـبب ترفـــات وأفعـــال ناتجـــة عـــن الرسقـــة، واإلختـــالس، والتزويـــر، والتبديـــد اإلحتيـــايل 

والتالعـــب بـــاألوراق واملســـتندات والتـــي نتجـــت مـــن قبـــل موظـــف أو مجموعـــة مـــن 

املوظفـــن مؤمـــن عليهـــم أثنـــاء قيامهـــم بواجباتهـــم الوظيفيـــة.

التأمن ضد الحوادث 

الشخصية

يوفـــر هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن التعويـــض عنـــد حـــدوث حـــادث غـــر متوقـــع حيـــث يتـــم 

تعويـــض املؤمـــن لـــه يف حالـــة اإلصابـــة الجســـدية الناتجـــة عـــن وســـائل خارجيـــة طارئـــة 

ـــه أو عائلتـــه يف حـــال الوفـــاة والعجـــز الجـــزيئ  وعنيفـــة غـــر منظـــورة، وتعويـــض املؤمـــن ل

ــه وحســـب  ــة حســـب املتفـــق عليـ أو الـــكيل والتعويـــض األســـبوعي واملصاريـــف الطبيـ

ــات. ــدول اإلصابـ جـ

تأمن املسؤولية 

املهنية

ـــاء أو املهندســـن أو املحامـــن وغرهـــم  يحمـــي هـــذا التأمـــن مختلـــف املهنيـــن كاألطب

مـــن مـــامريس املهـــن األخـــرى مـــن الخســـائر الناتجـــة عـــن تـــرر أي أطـــراف جـــراء أي 

مامرســـات خاطئـــة.

تشـــمل الحاميـــة التأمينيـــة املبالـــغ التـــي يصبـــح فيهـــا املؤمـــن لـــه مســـؤوالً قانونيـــاً عـــن 

دفعهـــا مثـــل األرضار التـــي قـــد تلحـــق بالطـــرف الثالـــث بخصـــوص أخطـــاء أو إهـــامل املؤمـــن 

ـــه. ـــاء قيامـــه مبهـــام عملـــه ويكـــون ذلـــك ضمـــن حـــدود التعويـــض املســـموح ب ـــه أثن ل
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يوفـــر هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن تعويـــض املؤمـــن لـــه  ضـــد أي مبالـــغ قـــد يصبـــح مســـؤوالً تأمن مسؤولية املنتج

ـــم تصنيعـــه أو تســـويقه بواســـطة  ـــه ت ـــج بعين ـــة إذا  كان اســـتخدام منت عنهـــا بصـــورة قانوني

املؤمـــن لـــه  قـــد ســـبب إصابـــة جســـدية عارضـــة )مبـــا يف ذلـــك الوفـــاة أو املـــرض أو األعبـــاء(  

ألي شـــخص بســـبب عيـــوب مصنعيـــة.

ميكـــن متديـــد الوثيقـــة بحيـــث تتضمـــن )التأمـــن الســـرداد املنتـــج( والـــذي يوفـــر تعويـــض 

عـــن النفقـــات املتكبـــدة بخصـــوص مصاريـــف اســـرجاع املنتـــج ذات الصلـــة باملنتجـــات 

ــذه املؤمـــن لـــه   ــا املؤمـــن لـــه  أو وكالئـــه كنتيجـــة ألي قـــرار يتخـ التـــي يصنعهـــا أو يوزعهـ

خـــالل فـــرة التأمـــن 

والـــذي قـــد يجعـــل املؤمـــن لـــه  يتكبـــد مســـؤولية قانونيـــة أيضـــاً إذا كان اســـتعامل أي منتـــج  

بعينـــه يســـبب إصابـــة جســـدية عارضـــة )مبـــا يف ذلـــك الوفـــاة أو املـــرض أو اإلعيـــاء(  ألي 

شـــخص. 

تأمن تعويضات 

العاملن ومسؤولية 

صاحب العمل 

يوفـــر هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن تغطيـــة تأمينيـــة شـــاملة لجميـــع املتطلبـــات النظاميـــة 

ألصحـــاب العمـــل، وتتحمـــل الرشكـــة جميـــع التكاليـــف واملروفـــات التـــي تـــم دفعهـــا وفقـــا 

لنظـــام العمـــل الســـعودي، والتعويـــض عـــن الوفـــاة والعجـــز الـــكيل أو الجـــزيئ الدائـــم 

ــاء تواجدهـــم بالعمـــل. والعجـــز املؤقـــت للموظفـــن أثنـ

التأمن البحري عى 

البضائع

يوفـــر هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن تغطيـــات مختلفـــة منهـــا التأمـــن عـــى الرحلـــة التـــي تغطـــي 

شـــحنة بضائـــع يف رحلـــة واحـــدة مـــن مـــكان إىل مـــكان، والتأمـــن عـــى النقـــل الـــري 

والتـــي تغطـــي الخســـائر التـــي تلحـــق بالبضائـــع أثنـــاء نقلهـــا بـــراً بســـبب مشـــمول بالتأمـــن، 

والوثيقـــة املفتوحـــة التـــي تشـــمل تغطيـــة للمؤمـــن لـــه لجميـــع الشـــحنات الواقعـــة يف 

ــن  ــل عـ ــة للناقـ ــمل الحاميـ ــي تشـ ــل والتـ ــؤولية الناقـ ــن عـــى مسـ ــد، والتأمـ ــاق العقـ نطـ

خســـارة أو تلـــف البضائـــع التـــي تكـــون بعهدتـــه وتحـــت مســـؤوليته. 

يوفـــر هـــذا النـــوع مـــن التأمـــن التغطيـــة والحاميـــة مـــن األخطـــار التـــي تتعـــرض لهـــا الســـفن تأمن هياكل السفن

أثنـــاء قيامهـــا برحـــالت بحريـــة بـــن املوانـــئ أو أثنـــاء توقفهـــا يف املينـــاء وأيضـــاً خـــالل 

عمليـــة التشـــييد أو البنـــاء يف إحـــدى الرســـانات.

تشـــمل الحاميـــة التأمينيـــة الخطـــر البحـــري مثـــل الـــذي يكـــون ناشـــئاً عـــن املالحـــة يف 

البحـــر أو مرتبطـــاً بهـــا، وأخطـــار البحـــر مثـــل غـــرق الســـفينة والتصـــادم البحـــري بســـبب 

ســـوء األحـــوال الجويـــة، واألخطـــار التـــي تقـــع يف البحـــر مثـــل الحريـــق واإلنفجـــار والقرصنـــة 

ــا. ــة وغرهـ البحريـ
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ـــة  إعـــادة التأمـــن هـــي عمليـــة يوافـــق فيهـــا معيـــد التأمـــن عـــى تغطيـــة جـــزء مـــن املخاطـــر املؤمـــن عليهـــا أو املقبول

أصـــالً مـــن قبـــل رشكـــة التأمـــن )املؤمـــن(. وهـــي مطلـــب رضوري مـــن أجـــل تحقيـــق اإلســـتقرار لنتائـــج العمليـــات 

املكتتبـــة لـــدى الرشكـــة والحـــد مـــن التقلبـــات وتعمـــل بالتـــايل كأداة فعالـــة للنمـــو وإدارة املخاطـــر. 

تعمـــل الرشكـــة مـــع عـــدد مـــن رشكات إعـــادة التأمـــن الرائـــدة عـــى الصعيـــد العاملـــي الحاصلـــة عـــى تصنيـــف إئتـــامين 

أعـــى مـــن التصنيفـــات اإلئتامنيـــة التـــي تـــويص بهـــا الجهـــات التنظيميـــة. وبفضـــل العالقـــة القويـــة التـــي بنتهـــا الرشكـــة 

مـــع رشكات إعـــادة التأمـــن، أصبـــح بإمـــكان الرشكـــة أن تعهـــد باملخاطـــر التـــي تخصهـــا بـــكل أمـــان، وتقـــدم تغطيـــة واســـعة 

النطـــاق لعمالئهـــا يف أي وقـــت.

تـــدل التصنيفـــات اإلئتامنيـــة عـــى قـــوة املركـــز املـــايل لرشكـــة إعـــادة التأمـــن وعـــى كفائتهـــا بتغطيـــة املطالبـــات، 

إضافـــة إىل جـــودة وقـــوة برامجهـــا يف إعـــادة التأمـــن، حيـــث تعمـــل الرشكـــة عـــى إســـناد مخاطـــر التأمـــن خـــالل دورة 

ــن  ــف B+ مـ ــل S&P أو تصنيـ ــن قبـ ــن BBB مـ ــا عـ ــل تصنيفهـ ــادة التأمـــن ال يقـ ــدة رشكات إلعـ ــع عـ ــة مـ ــا العاديـ أعاملهـ

ـــك  ـــة ألعـــامل إعـــادة التأمـــن الصـــادرة عـــن البن ـــل A.M. Best، كـــام ينـــص عليـــه البـــاب الثالـــث مـــن الالئحـــة التنظيمي قب

املركـــزي الســـعودي. ويف حـــال أرادت الرشكـــة أن تتعامـــل مـــع معيـــدي تأمـــن غـــر معتمديـــن مـــن قبـــل البنـــك املركـــزي 

الســـعودي ، فإنهـــا تحصـــل عـــى موافقـــة خطيـــة مـــن البنـــك املركـــزي الســـعودي. كـــام أنـــه مـــن الـــروري التنويـــه إىل 

ـــن لهـــم. ـــا تجـــاه املؤم ـــن إلتزاماته ـــة م ـــي الرشك ـــندة ال تعف ـــادة التأمـــن املس ـــات إع أن اتفاقي

ب . نشاط إعادة التأمني

الجدول 4: تأثر األنشطة الرئيسية يف حجم أعامل الرشكة وإسهامه يف النتائج عى النحو التايل:

النسبةإيرادات النشاطاألنشطة

67%1,487,846نشاط )التأمن الصحي(

19%431,535نشاط )السيارات(

14%316,841النشاطات التأمينية األخرى

100%2,236,222اإلجاميل
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الرسم البياين 1: إجاميل أقساط التأمن املكتتبة خالل العام 2021م ألنشطة التأمن املختلفة )بآالف الرياالت(:

الرسم البياين 2:  إجاميل املطالبات املدفوعة خالل العام 2021 م ألنشطة التأمن املختلفة )بآالف الرياالت(:

الرسم البياين 3: فائض عمليات التأمن خالل العام 2021م ألنشطة التأمن املختلفة )بآالف الرياالت(:
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2. قرارات الرشكة املهمة وإنجازاتها، والتوقعات املستقبلية ألعامل الرشكة ، 
واملخاطر التي ميكن مواجهتها:

أ ( أبرز القرارات وأهم التطورات: 

شـــهدت ميدغلـــف بدايـــة صعبـــة يف عـــام 2021 حيـــث عانـــت مـــن خســـارة كبـــرة أثـــر هجـــوم إلكـــروين أدى إىل شـــل 

املبيعـــات لعـــدة أســـابيع يف بدايـــة موســـم االكتتـــاب املهـــم يف الربـــع األول. يف خـــالل األســـبوعن األولـــن مـــن 

انضـــامم الرئيـــس التنفيـــذي الجديـــد، حـــددت ميدغلـــف 8 تدابـــر لتحقيـــق االســـتقرار ملعالجـــة القضايـــا األكـــر إلحاحـــا 

يف املبيعـــات، والتســـعر، واالكتواريـــة، واملاليـــة، والحوكمـــة وحرضـــت عـــى ترشـــيد محفظـــة مشـــاريعها املراميـــة 

 FTE األطـــراف، وخفضهـــا مـــن أكـــر مـــن 60 مبـــادرة إىل أقـــل مـــن 10 مجـــاالت عمـــل للســـامح بركيـــز مـــوارد وميزانيـــات

ـــون  ـــم تســـييل 68 ملي ـــال ســـعودي، ت ـــون ري ـــة، بقيمـــة 250 ملي ـــة أصـــوال كبـــرة خامل ـــادرة املالي الشـــحيحة. حـــددت املب

ريـــال ســـعودي منهـــا خـــالل عـــام 2010 ويتـــم اآلن تخصيـــص أكـــر مـــن 100 مليـــون ريـــال ســـعودي لعـــام 2022.

أظهـــرت معظـــم تدابـــر االســـتقرار تأثـــرًا جيـــًدا بحلـــول نهايـــة الربـــع الثـــاين وتـــم إغالقهـــا يف نهايـــة املطـــاف يف الربـــع 

الثالـــث أو تـــم إصدارهـــا لـــإلدارة التنفيذيـــة و إضفـــاء الطابـــع املؤســـي عليهـــا. يف هـــذا الوقـــت ، قامـــت ميدغلـــف 

بانشـــاء جوهـــر مكتـــب التحـــول الجديـــد الخـــاص بهـــا ، والـــذي ســـيطر عـــى محفظتهـــا مـــن املشـــاريع التنظيميـــة الكبـــرة 

مبـــا يف ذلـــك تنفيـــذ مرشوعـــي Nphies و IFRS17. كل هـــذه املشـــاريع عـــادت اآلن إىل مســـارها الصحيـــح، ومحكومـــة 

ومـــزودة مبـــوارد جيـــدة. عـــى نحـــو خـــاص، انتقلـــت ميدغلـــف مـــن كونهـــا متخلفـــة يف تنفيـــذ مـــرشوع Nphies إىل 

كونهـــا واحـــدة مـــن الـــرشكات الرائـــدة يف هـــذه املبـــادرات الهامـــة ، بعـــد الحصـــول عـــى الكـــود املصـــدري لنظامهـــا 

ــة  ــيد محفظـ ــن ترشـ ــوارد مـ ــر املـ ــد تحريـ ــا. بعـ ــة بهـ ــة الخاصـ ــات الداخليـ ــا املعلومـ ــوارد تكنولوجيـ ــز مـ األســـايس وتعزيـ

املـــرشوع واغـــالق تدابـــر االســـتقرار، رشعـــت ميدغلـــف بعـــد ذلـــك يف مجموعـــة أوىل مـــن 13 مبـــادرة اســـراتيجية 

ووافقـــت عـــى اســـتثامرات كبـــرة يف تكنولوجيـــا املعلومـــات ، وتطويـــر القـــدرات التقنيـــة وأصـــول موظفيهـــا 

ـــال ســـعودي. مثلـــت هـــذه املشـــاريع اإلســـراتيجية »تحـــركات ال تنـــدم« والتـــي  التـــي تصـــل إىل حـــوايل 30 مليـــون ري

ـــًدا كامـــالً للمنهجيـــات  ـــا الناشـــئة الســـراتيجية ميدغلـــف املســـتقبلية وتضمنـــت تجدي تتـــامىش بشـــكل جيـــد مـــع رؤيتن

واألدوات التقنيـــة لرشكـــة ميدغلـــف واســـتثامراتها األوىل يف الـــرشاكات االســـراتيجية يف النظـــم االيكولوجيـــة 

الحركيـــة والصحيـــة.

يف موازاة ذلك ، حققت ميدغلف عدًدا من املعامل التي توفر أساًسا متيًنا للبناء عليها ، مبا يف ذلك:

إصدار حقوق اكتتاب ناجحة ادت اىل زيادة رأس املال من 700 مليار ريال إىل 1050 مليار ريال. 	

الرقية ثالث درجات يف التصنيف االئتامين مع توقع إيجايب للحصول عى الدرجة االستثامرية. 	

	 .)ExPro( االعتامد كواحدة من 3 رشكات تأمن لرنامج التأمن الصحي الخاص بالحكومة
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	 .SWCC و SEC االحتفاظ بعدد كبر من عمالء التأمن الصحي

اصبحت ميدغلف رائدة يف تنفيذ مرشوع Nphies وإعادة جميع املشاريع التنظيمية إىل املسار الصحيح. 	

تسييل 68 مليون ريال سعودي من األصول الخاملة. 	

ــوايل 80  	 ــة حـ ــة بقيمـ ــف والـــرشكات ذات الصلـ ــع مؤســـس ميدغلـ ــة مـ ــارج املحكمـ ــوية خـ ــالق تسـ ــاطة وإغـ الوسـ

ــادة التأمـــن. ــة ودعـــم تحصيـــل أصـــول إعـ ــة التجاريـ ــال ســـعودي ، وتأمـــن حقـــوق العالمـ مليـــون ريـ

استثامر 30 مليون ريال يف األنظمة واإلمكانيات واألفراد. 	

وقف تآكل موظفي املبيعات والبدء بإعادة بناء املكاتب اإلقليمية. 	

اكتساب مواهب رفيعة لالنضامم إىل ميدغلف يف مناصب قيادية يف عام 2022. 	

وضـــع مدونـــة قواعـــد ســـلوك ملزمـــة للقيـــادة وإضفـــاء الطابـــع املؤســـي عـــى التغذيـــة الراجعـــة التصاعديـــة وآراء  	

األقـــران.

يف الربـــع الثالـــث ، قامـــت ميدغلـــف بترسيـــع العمـــل عـــى تحديـــد اســـراتيجيتها املســـتقبلية مـــام أدى إىل اتخـــاذ قـــرار 

ـــة للتأمـــن واالبتعـــاد عـــن منـــوذج التشـــغيل التأمينـــي املتكامـــل إىل  ـــة التحتي باالســـتثامر يف إنشـــاء نطـــاق يف البني

هيـــكل تشـــغييل أكـــر انفتاًحـــا وقيمـــة. بعـــد ذلـــك، تـــم تفعيـــل االســـراتيجية بالكامـــل واملوافقـــة عليهـــا مـــن قبـــل 

ـــال ســـعودي بحلـــول عـــام 2021. ـــة اســـتثامرية قدرهـــا 70 مليـــون ري مجلـــس اإلدارة ،باإلضافـــة إىل ميزاني

ب (  التوقعات املستقبلية ألعامل الرشكة: 

يف عـــام 2022 ، ســـركز ميدغلـــف عـــى تنفيـــذ اســـراتيجيتها الجديـــدة وزيـــادة تحســـن قدراتهـــا الفنيـــة والتشـــغيلية. 

ســـيتم تنفيـــذ مـــرشوع »الجديـــد« وتحســـن مـــرشوع »اإلرث« مـــن خـــالل نهـــج »إدارة األعـــامل« و »تحويـــل األعـــامل« 

والـــذي ينعكـــس يف تقســـيم املـــوارد وامليزانيـــات ، وعمليـــة جديـــدة لتوجيـــه األعـــامل والحوكمـــة. يف عـــام 2022 ، 

ســـتقوم ميدغلـــف باســـتثامرات كبـــرة يف إنشـــاء رؤوس الجســـور األوىل يف النظـــم االيكولوجيـــة الحركيـــة والصحيـــة، 

والتـــي ستحســـن بشـــكل كبـــر التكلفـــة التشـــغيلية )إنشـــاء مصانـــع مدفوعـــة بتكلفـــة الوحـــدة( ، وإنشـــاء تحكـــم أفضـــل 

يف تكلفـــة املطالبـــات ومتكـــن رحلـــة محّســـنة اكـــر للعمـــالء ، وتحديـــداً متصفـــح املطالبـــات الجديـــد القائـــم عـــى 

التطبيـــق ومنفـــذ الدفـــع يف التطبيـــق الخـــاص بعضـــو التأمـــن. باإلضافـــة إىل ذلـــك، ســـيبدأ اســـتثامر ميدغلـــف 

يف أحـــدث القـــدرات التقنيـــة يف أن يـــؤيت مثـــاره مـــن الربـــع الثـــاين فصاعـــًدا ويدعـــم قـــرار التســـعر يف قطاعـــي 

ــا مبعايـــر  ــا االئتـــامين الجديـــد ودعمهـ الصحـــة والســـيارات شـــديدة التنافســـية. مـــن خـــالل االســـتفادة مـــن تصنيفهـ

إعـــادة التأمـــن املحّســـنة والحـــدود األعـــى، تعتـــزم ميدغلـــف أيًضـــا زيـــادة خوضهـــا يف التأمـــن العـــام ، وبنـــاء قدرتهـــا 

املخصصـــة لهندســـة املخاطـــر وزيـــادة مكاتبهـــا اإلقليميـــة.
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ت ( املخاطر التي ميكن للرشكة أن تواجهها: 

أ -  مخاطر املوارد البرشية:

ب  -  مخاطر السوق واملنافسة:

ت  -  مخاطر تقنية املعلومات:

ـــادة الطلـــب عـــى األشـــخاص  ـــة ملمـــة بنشـــاط التأمـــن، مـــام يـــؤدي إىل زي ـــاج إىل كـــوادر مؤهل إن ســـوق التأمـــن يحت

املؤهلـــن ويعـــرض الرشكـــة إىل خطـــر انتقـــال موظفيهـــا األكفـــاء، خاصـــة يف ظـــل متطلبـــات التوطـــن؛ إال أن الرشكـــة 

مســـتمرة بسياســـة التدريـــب والتأهيـــل الجـــاد ملوظفيهـــا الحاليـــن واملســـتقبلن، والتـــي تكـــون متنوعـــة لتناســـب 

ــوادر  ــض الكـ ــارة بعـ ــامل خسـ ــن احتـ ــم مـ ــأيت بالرغـ ــم يـ ــذا التصميـ ــة، وهـ ــة يف الرشكـ ــة املختلفـ ــتويات اإلداريـ املسـ

البرشيـــة إىل جهـــات منافســـة؛ لكنهـــا تبقـــى يف مصلحـــة الوطـــن بشـــكل عـــام. وعليـــه، فـــإن الركيـــز والتطويـــر 

ــة. ــة بالرشكـ ــتويات اإلداريـ ــتمر يف كل اإلدارات واملسـ ــعودية سيسـ ــة السـ ــاءات الوطنيـ للكفـ

يعمـــل يف قطـــاع التأمـــن العديـــد مـــن رشكات التأمـــن، مـــام يـــؤدي لبيئـــة تنافســـية عاليـــة قـــد تؤثـــر عـــى نشـــاط 

الرشكـــة وفرصهـــا املســـتقبلية، والتـــي مـــن املتوقـــع أن تقـــود إىل تنافـــس حـــاد يف األســـعار. ومـــع املنافســـة 

ـــم  الشـــديدة مـــن قبـــل رشكات التأمـــن األخـــرى قامـــت الرشكـــة باتخـــاذ سلســـلة إجـــراءات اســـتباقية ترتكـــز عـــى تقدي

أســـعار تنافســـية، مبنيـــة عـــى أســـاس إحصـــايئ وإكتـــواري يضمـــن ســـالمة ونجـــاح القـــدرات الفنيـــة إلكتتـــاب وثائـــق 

التأمـــن، باإلضافـــة إىل برامـــج وقائيـــة فَعالـــة متكنهـــا مـــن زيـــادة القـــدرة عـــى النمـــو وتحقيـــق أهدافهـــا.

تعتمـــد الرشكـــة عـــى أنظمـــة تقنيـــة املعلومـــات الخاصـــة بهـــا، وبالرغـــم مـــن أن الرشكـــة تتخـــذ إجـــراءات أمنيـــة؛ فـــإن 

أنظمـــة املعلومـــات الخاصـــة بهـــا قـــد تتعـــرض لعمليـــات دخـــول غـــر مـــرح بهـــا أو فروســـات كمبيوتـــر أو أخطـــاء 

برشيـــة أو كـــوارث طبيعيـــة أو حرائـــق أو فقـــدان للطاقـــة أو أخطـــاء يف اإلتصـــال أو عمليـــات تخريبيـــة أو إرهابيـــة، وإذا 

ـــر اإليـــرادات ســـلبياً، وقـــد يتـــم أيضـــاً تكبـــد تكاليـــف باهظـــة نتيجـــة  مـــا حـــدث أي عطـــل كبـــر أو إخفـــاق متكـــرر؛ فقـــد تتأث

ـــة أو مســـتويات النفقـــات الرأســـاملية.  ـــج املالي ـــر ســـلباً عـــى النتائ ـــذي قـــد يؤث لتلـــك األعطـــال أو اإلخفاقـــات، األمـــر ال

وبشـــكل خـــاص تواجـــه الرشكـــة مخاطـــر التقنيـــة مـــن حيـــث تقـــادم األنظمـــة املســـتخدمة وصعوبـــة تطويرهـــا ملواكبـــة 

النمـــو الهائـــل يف التقنيـــات الحديثـــة، ولذلـــك فهـــي تعمـــل حاليـــاً عـــى اإلنتقـــال إىل نظـــام تقنـــي متطـــور يخـــدم كل 

ـــات أمـــن املعلومـــات ضمـــن  ـــر أداء وإمكان ـــة، وقـــد قامـــت الرشكـــة بتطوي وحـــدات الرشكـــة ويعمـــل كمنظومـــة متكامل

إدارة التقنيـــة واملعلومـــات، كـــام تقـــوم الرشكـــة بحفـــظ جميـــع البيانـــات يف موقـــع احتياطـــي بصـــورة يوميـــة وأســـبوعية 

وشـــهرية؛ باإلضافـــة إىل تطويـــر خطـــة متكـــن الرشكـــة مـــن  اإلســـتمرار يف أعاملهـــا مـــن موقـــع بديـــل، وتطويـــر كل مـــا 

يتعلـــق بإعـــداد واســـرداد واســـتمرار العمـــل والتعـــايف مـــن الكـــوارث )Disaster Recovery(  وإجـــراء اختباراتهـــا بشـــكل 

دوري.
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ث  -  مخاطر التأمني:

يقصـــد مبخاطـــر التأمـــن املخاطـــر املتعلقـــة بزيـــادة املطالبـــات الفعليـــة املســـتحقة للجهـــات املتعاقـــد معهـــا - بشـــأن 

ــداث املؤمـــن عليهـــا - عـــن القيمـــة الدفريـــة إللتزامـــات التأمـــن. وتتمثـــل أهـــداف الرشكـــة يف ضـــامن توفـــر  األحـ

املـــوارد الكافيـــة لتغطيـــة هـــذه اإللتزامـــات، تركـــز بشـــكل رئيـــي مبـــا يـــيل:

• التأمني الصحي:

تـــم تصميـــم اســـراتيجية التأمـــن الصحـــي الخاصـــة بالرشكـــة لضـــامن تنـــوع املخاطـــر بشـــكل جيـــد مـــن حيـــث نـــوع 

املخاطـــر، ومســـتوى املزايـــا املؤمـــن عليهـــا. وميكـــن تحقيـــق ذلـــك مـــن خـــالل تنـــوع القطاعـــات واملناطـــق الجغرافيـــة، 

وذلـــك للتأكـــد بـــأن األســـعار تأخـــذ بعـــن اإلعتبـــار الظـــروف الصحيـــة الحاليـــة، واملراجعـــة اإلعتياديـــة للمطالبـــات الفعليـــة، 

وســـعر املنتـــج - حســـب جـــداول التســـعر مـــن الخبـــر اإلكتـــواري – وكذلـــك اإلجـــراءات التفصيليـــة ملتابعـــة املطالبـــات. 

كـــام تقـــوم الرشكـــة باتبـــاع سياســـة تقـــوم عـــى املتابعـــة الجـــادة والنشـــطة للمطالبـــات، وذلـــك لتغطيـــة املخاطـــر 

املســـتقبلية غـــر املتوقعـــة التـــي ميكـــن أن تؤثـــر ســـلباً عـــى الرشكـــة.

• تأمني املركبات:

تتمثـــل املخاطـــر الرئيســـية لتأمـــن املركبـــات يف املطالبـــات املتعلقـــة بالوفـــاة، واإلصابـــات الجســـدية، وتبديـــل 

أو إصـــالح املركبـــات، ومـــن أجـــل تقليـــل هـــذه املخاطـــر، تقـــوم الرشكـــة بإصـــدار وثائـــق التأمـــن الشـــامل فقـــط إىل 

املالـــك أو الســـائق الـــذي يزيـــد عمـــره عـــن 18 ســـنة، وتكـــون معظـــم عقـــود تأمـــن املركبـــات تتعلـــق باألفـــراد، كـــام 

ــة عنـــد إصـــدار هـــذه الوثائـــق بجـــداول التســـعر مـــن الخبـــر اإلكتـــواري. تلتـــزم الرشكـ

• تكرار املطالبات ومبالغها:

ــا بالعديـــد مـــن العوامـــل، وتعتـــر هـــذه العمليـــات كعقـــود تأمـــن قصـــرة  ميكـــن أن يتأثـــر تكـــرار املطالبـــات ومبالغهـ

األجـــل، ويتـــم يف العـــادة اإلبـــالغ عـــن ســـداد املطالبـــات خـــالل ســـنة واحـــدة مـــن وقـــوع الحـــادث املؤمـــن عليـــه، وهـــذا 

مـــن شـــأنه أن يســـاعد يف التقليـــل مـــن مخاطـــر التأمـــن.

• تحليل الحساسية:

تـــرى الرشكـــة بـــأن مبالـــغ املطالبـــات تحـــت التســـوية وفقـــاً لعقـــود التأمـــن يف نهايـــة الســـنة تعتـــر كافيـــة، ومـــع ذلـــك 

ــغ  ــة، وتعتـــر مبالـ ــات املقدمـــة يف القوائـــم املاليـ ــغ املطالبـ ــد تختلـــف عـــن مبالـ ــغ مؤكـــدة وقـ ال تعتـــر هـــذه املبالـ

ــية بعـــض املتغـــرات كالتغـــرات  ــد حساسـ ــات، و ليـــس مـــن املمكـــن تحديـ ــدة إفراضـ ــة لعـ ــة التأمـــن حساسـ مطالبـ

ــية  ــات األساسـ ــات التأمـــن باإلفراضـ ــر مخصـــص مطالبـ ــة التقييـــم، حيـــث يتأثـ ــدم التأكـــد يف عمليـ ــة أو عـ الترشيعيـ

املذكـــورة أعـــاله.
ج - مخاطر إعادة التأمني:

ــا العاديـــة بإعـــادة التأمـــن لـــدى أطـــراف أخـــرى  عـــى غـــرار رشكات التأمـــن األخـــرى تقـــوم الرشكـــة خـــالل دورة أعاملهـ

لتقليـــل الخســـائر املاليـــة املحتملـــة التـــي قـــد تنشـــأ عـــن مطالبـــات التأمـــن الضخمـــة. إن هـــذه الرتيبـــات تؤمـــن تنوعـــاً  

ــي قـــد تنشـــأ عـــن املخاطـــر الكبـــرة، وتؤمـــن  أكـــر يف األعـــامل، وتســـمح لـــإلدارة مبراقبـــة الخســـائر املحتملـــة التـ

قـــدرات منـــو إضافيـــة لتقليـــل تعرضهـــا ملخاطـــر الخســـائر الضخمـــة الناشـــئة عـــن إفـــالس رشكات إعـــادة التأمـــن، وتحـــرص 
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ح - مخاطر العوائد اإلستثامرية:

خ - مخاطر االئتامن:

ـــر عائـــدات الرشكـــة مـــن اإلســـتثامر وبالتـــايل  ـــاً عـــى أدائهـــا اإلســـتثامري، وقـــد تتأث تعتمـــد النتائـــج املاليـــة  للرشكـــة  جزئي

ربحيتهـــا بصـــورة ســـلبية مـــن وقـــت آلخـــر نتيجـــة الظـــروف التـــي تؤثـــر عـــى اســـتثامرات محـــددة وبشـــكل عـــام نتيجـــة 

تقلبـــات الســـوق والظـــروف اإلقتصاديـــة الحاليـــة والتـــي تخـــرج عـــن ســـيطرة الرشكـــة، وكذلـــك فـــإن نشـــاط الرشكـــة يعتمـــد 

ـــاً. ـــة عاملي ـــروف اإلقتصادي ـــك الظ ـــعودية وكذل ـــة الس ـــة العربي ـــة يف اململك ـــروف اإلقتصادي ـــى الظ ـــر ع ـــد كب إىل ح

ـــد الطـــرف اآلخـــر لخســـارة  ـــؤدي إىل تكب ـــه، مـــام ي ـــل مخاطـــر اإلئتـــامن عـــدم مقـــدرة طـــرف مـــا عـــى الوفـــاء بإلتزامات متث

ماليـــة، بالنســـبة لكافـــة فئـــات املوجـــودات املاليـــة املقتنـــاة مـــن قبـــل الرشكـــة، حيـــث متثـــل مخاطـــر اإلئتـــامن القصـــوى 

للرشكـــة القيمـــة الدفريـــة املفصـــح عنهـــا يف قامئـــة املركـــز املـــايل. وتقـــوم الرشكـــة بعـــدد مـــن السياســـات 

واإلجـــراءات لتقليـــل مخاطـــر اإلئتـــامن التـــي تتعـــرض لهـــا الرشكـــة، أهمهـــا مـــا يـــيل:

يخضـــع كافـــة العمـــالء الذيـــن تـــود التعامـــل معهـــم الرشكـــة للتحقـــق والدراســـة مـــن الناحيـــة اإلئتامنيـــة. إضافـــة إىل  	

ـــغ املســـتحقة مبوجـــب عقـــود التأمـــن وإعـــادة التأمـــن بصـــورة مســـتمرة لتقليـــل تعـــرض  ـــة املبال ذلـــك يتـــم مراقب

الرشكـــة ملخاطـــر الديـــون املعدومـــة.

تقـــوم الرشكـــة بالحـــد مـــن املخاطـــر املتعلقـــة بالـــوكالء والوســـطاء وذلـــك بوضـــع حـــدود إئتـــامن لـــكل وكيـــل  	

ووســـيط، ومراقبـــة الذمـــم املدينـــة القامئـــة.

تعطي الرشكة أهمية كرى لإللتزام بسياسة اإلئتامن وتحصيل املبالغ املستحقة للرشكة. 	

تـــدار املحفظـــة اإلســـتثامرية للرشكـــة مـــن قبـــل املســـؤول عـــن اإلســـتثامر طبقـــاً للسياســـة اإلســـتثامرية  	

املعتمـــدة مـــن لجنـــة اإلســـتثامر.

تقوم الرشكة بإبرام عقود إعادة التأمن فقط مع جهات معرف بها ومصنفة عاملياً. 	

فيـــام يتعلـــق مبخاطـــر اإلئتـــامن الناتجـــة عـــن املوجـــودات املاليـــة األخـــرى تقـــوم الرشكـــة بالتعامـــل فقـــط مـــع بنـــوك  	

تجاريـــة ذات مركـــز مـــايل قـــوي وســـمعة إئتامنيـــة جيـــدة.

تحرص الرشكة عى عدم وجود تركيزات ملخاطر إئتامن لدى أي جهة كانت. 	

الرشكـــة عـــى تقويـــم الوضـــع املـــايل لـــرشكات التأمـــن والتعامـــل مـــع الـــرشكات املصنفـــة عامليـــاً، علـــامً أن اتفاقيـــات 

ـــة  ـــاه حمل ـــة تج ـــة ملتزم ـــث أن الرشك ـــق، حي ـــة الوثائ ـــاه حمل ـــا تج ـــن إلتزاماته ـــة م ـــندة ال تعفـــي الرشك ـــادة التأمـــن املس إع

الوثائـــق بحصتهـــا مـــن املطالبـــات تحـــت التســـوية املعـــاد التأمـــن عليهـــا بالقـــدر الـــذي مل تـــف بـــه رشكـــة إعـــادة التأمـــن 

بإلتزاماتهـــا مبوجـــب اتفاقيـــات إعـــادة التأمـــن.

د - املخاطر النظامية والقانونية:

تخضـــع منتجـــات وعمليـــات التأمـــن التـــي تقـــوم بهـــا الرشكـــة لـــإلرشاف واملراقبـــة مـــن قبـــل البنـــك املركـــزي الســـعودي 

مـــن خـــالل نظـــام مراقبـــة رشكات التأمـــن التعـــاوين والئحتـــه التنفيذيـــة، وكذلـــك الالئحـــة التنفيذيـــة ملجلـــس الضـــامن 

الصحـــي التعـــاوين فيـــام يخـــص منتـــج التأمـــن الصحـــي، وبوجـــه عـــام فـــإن التنظيـــم واإلرشاف عـــى قطـــاع التأمـــن 

تحديـــًدا موجهـــان ملصلحـــة املؤمـــن لهـــم واملســـتثمرين فالترشيعـــات املســـتقبلية والتغيـــرات التنظيميـــة التـــي 
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ذ - مخاطر السيولة:

تعـــر مخاطـــر الســـيولة عـــن اإللتزامـــات املاليـــة التـــي ال تســـتطيع الرشكـــة الوفـــاء بهـــا يف الوقـــت املطلـــوب عـــى 

ــيولة بشـــكل  ــات السـ ــة متطلبـ ــة مبراقبـ ــة. وتقـــوم الرشكـ ــلبية عـــى الرشكـ الشـــكل األمثـــل دون وجـــود تأثـــرات سـ

دوري، كـــام تقـــوم الرشكـــة بالتأكـــد مـــن توفـــر الســـيولة الكافيـــة للوفـــاء بإلتزاماتهـــا حـــال نشـــوئها، كذلـــك تقـــوم 

مبراجعـــة املتطلبـــات الرأســـاملية بهـــدف الحفـــاظ عـــى معـــدل املـــالءة املاليـــة املطلـــوب مـــن الجهـــات النظاميـــة.

ر - مخاطر العمالت األجنبية:

ز - مخاطر أسعار العموالت الخاصة:

متثـــل مخاطـــر العمـــالت املخاطـــر الناتجـــة عـــن تذبـــذب قيمـــة أداة ماليـــة مـــا نتيجـــة للتغـــرات يف أســـعار الـــرف األجنبـــي. 

ـــة لوقـــوع خســـائر  ـــك تعتقـــد اإلدارة بوجـــود مخاطـــر متدني ـــال الســـعودي ولذل تتـــم املعامـــالت الرئيســـية للرشكـــة بالري

هامـــة بســـبب التقلبـــات يف أســـعار الـــرف األجنبـــي، وبالتـــايل ال تقـــوم الرشكـــة بتغطيـــة مخاطـــر العمـــالت األجنبيـــة.

تنشـــأ مخاطـــر أســـعار العمـــوالت الخاصـــة عـــن اإلختالفـــات يف القيمـــة أو يف التدفقـــات النقديـــة املســـتقبلية ألداة 

ــعار  ــر أسـ ــة ملخاطـ ــائدة يف الســـوق. تتعـــرض الرشكـ ــة السـ ــعار العمـــوالت الخاصـ ــة التغـــرات يف أسـ ــا نتيجـ ــة مـ ماليـ

العمـــوالت الخاصـــة بشـــأن بعـــض اســـتثامراتها وبشـــأن النقديـــة وشـــبه النقديـــة والودائـــع ألجـــل. وتقـــوم الرشكـــة بالحـــد 

ـــة التغـــرات يف أســـعار العمـــوالت الخاصـــة بالعمـــالت املســـجلة  مـــن مخاطـــر أســـعار العمـــوالت الخاصـــة وذلـــك مبراقب

بهـــا اســـتثامرات الرشكـــة.

قـــد يتـــم فرضهـــا عـــى قطـــاع التأمـــن قـــد تؤثـــر ســـلباً عـــى أعـــامل الرشكـــة وحالتهـــا املاليـــة ونتائـــج عملياتهـــا. ولذلـــك 

فهـــذه املخاطـــر تتعلـــق مبـــدى إلتـــزام الرشكـــة بكافـــة الترشيعـــات واألنظمـــة واللوائـــح الصـــادرة عـــن الجهـــات الرقابيـــة 

والرســـمية، مـــع األخـــذ يف اإلعتبـــار تعـــدد الجهـــات التنظيميـــة واإلرشافيـــة ذات العالقـــة ورسعـــة تطـــور األنظمـــة 

ـــزام  ـــر عـــى رشكات التأمـــن حـــال عـــدم اإللت ـــة تطبيقهـــا يف ســـوق التأمـــن التـــي قـــد تؤث والترشيعـــات ومـــدى قابلي

بالتغيـــرات يف اللوائـــح واألنظمـــة وتطبيقهـــا بالصـــورة املطلوبـــة. كـــام أن هـــذه األنظمـــة ال تتطلـــب فقـــط الحصـــول 

ــال  ــة رأس املـ ــب كفايـ ــل متطلـ ــود مثـ ــض القيـ ــرض بعـ ــد تفـ ــل قـ ــب بـ ــاطات فحسـ ــة النشـ ــات ومراقبـ عـــى املوافقـ

لتقليـــل مخاطـــر العجـــز واإلفـــالس مـــن قبـــل رشكات التأمـــن ولتمكينهـــا مـــن ســـداد إلتزاماتهـــا. وتوجـــد يف الرشكـــة 

إدارة متخصصـــة تقـــوم مبراقبـــة مـــدى اإللتـــزام يف الرشكـــة بالترشيعـــات الخاضعـــة لهـــا ووضـــع اإلجـــراءات الالزمـــة 

لإللتـــزام بكافـــة األنظمـــة واللوائـــح الحاليـــة واملســـتقبلية.

س - مخاطر إدارة رأس املال:

ــل  ــن قبـ ــرى مـ ــداف أخـ ــع أهـ ــعودي ، كـــام توضـ ــزي السـ ــل البنـــك املركـ ــن قبـ ــال مـ ــات رأس املـ ــدد وتنظـــم متطلبـ تحـ

الرشكـــة للحفـــاظ عـــى تـــوازن نســـب رأس املـــال وذلـــك لدعـــم الرشكـــة وزيـــادة الفائـــدة للمســـاهمن. وتقـــوم 

الرشكـــة بـــإدارة متطلبـــات رأس املـــال وذلـــك بتقديـــر النقـــص بـــن مســـتويات رأس املـــال املعلـــن عنـــه واملطلـــوب، 

ـــوق  ـــائدة يف الس ـــروف الس ـــرات الظ ـــب تغ ـــك حس ـــة وذل ـــال الحالي ـــتويات رأس امل ـــى مس ـــويات ع ـــراء التس ـــم إج ويت
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ش - املخاطر التشغيلية:

ص -  مخاطر استمرارية العمل:

ــاء البرشيـــة أو  ــارة الناتجـــة عـــن فشـــل يف النظـــام أو الرقابـــة، مثـــل األخطـ ــر التشـــغيلية هـــي مخاطـــر الخسـ املخاطـ

ــة. وتقـــوم  ــة وقانونيـ ــدان للســـمعة، وعواقـــب تنظيميـ ــة وفقـ ــارة ماليـ ــا خسـ ــج عنهـ ــن أن تنتـ اإلختـــالس، والتـــي ميكـ

الرشكـــة بـــإدارة مخاطـــر العمليـــات مـــن خـــالل الضوابـــط املناســـبة، وفصـــل املهـــام واملراقبـــة الداخليـــة وإدارة املخاطـــر، 

كـــام تحـــرص الرشكـــة عـــى الحفـــاظ عـــى معايـــر التشـــغيل القياســـية عـــى ضـــوء التوســـع يف األعـــامل.

تحـــرص الرشكـــة عـــى اســـتمرارية العمـــل وتفـــادي املخاطـــر املرجـــح تســـببها بإعاقتـــه، وعمـــالً مبتطلبـــات الئحـــة إدارة 

ــي  ــع اإلدارات تغطـ ــوارئ لجميـ ــة طـ ــع خطـ ــة بوضـ ــارشت الرشكـ ــعودي بـ ــزي السـ ــك املركـ ـــن البنـ ــادرة ع ـــر الصـ املخاط

اإلجـــراءات والخطـــوات الواجـــب اتباعهـــا لضـــامن ســـر األنشـــطة الرئيســـية كـــام يجـــب.

ض  - مخاطر اإلكتتاب:

وهـــي متمثلـــة مبخاطـــر التســـعر والركـــز الجغـــرايف والنوعـــي للمخاطـــر املكتتبـــة التـــي تتعامـــل بهـــا الرشكـــة وعليـــه 

وضعـــت خطـــط احرازيـــة تتضمـــن اتبـــاع منهـــج إكتـــواري مـــدروس يف التســـعر والـــذي يتـــم مراجعتـــه وتحديثـــه دوريـــاً 

متاشـــياً مـــع التغـــر الرسيـــع يف األنظمـــة القانونيـــة ذات الصلـــة، باإلضافـــة إىل رؤيـــة الرشكـــة الخاصـــة وأي مؤثـــرات 

حيويـــة أخـــرى، كـــام عمـــدت الرشكـــة عـــى وضـــع منهـــج اكتتـــاب بـــن مختلـــف اإلدارات يعكـــس سياســـتها ورؤيتهـــا الفنيـــة 

ـــاب املخاطـــر. يف إكتت

ط - مخاطر اإلحتيال والفساد والجرائم املالية:

عرفـــت الئحـــة مكافحـــة اإلحتيـــال الصـــادرة عـــن البنـــك املركـــزي الســـعودي ، اإلحتيـــال بأنـــه واحـــد مـــن التحديـــات التـــي 

تواجـــه املنشـــآت املاليـــة، فهـــو يعيـــق األداء ويهـــدر األمـــوال واملـــوارد النـــادرة ويلحـــق األذى باملنشـــأة وبســـمعتها 

وبقدرتهـــا التنافســـية. ومـــن هـــذا املنطلـــق أبـــدت الرشكـــة اهتاممـــاً خاصـــاً بهـــذا الجانـــب فعـــزَّزت مـــن اإلجـــراءات الرقابيـــة 

الداخليـــة باملراجعـــة الدوريـــة والســـعي لإللتـــزام مـــع الئحـــة مكافحـــة اإلحتيـــال الصـــادرة عـــن البنـــك املركـــزي الســـعودي.

ــة تعديـــالت عـــى  ــرأ أيـ ــال، ومل تطـ ــاظ عـــى أو تعديـــل هيـــكل رأس املـ ــة، وللحفـ ــر أنشـــطة الرشكـ وخصائـــص مخاطـ

ــايض. ــام املـ ــذ العـ ــال منـ ــات إدارة رأس املـ ــات وعمليـ ــداف وسياسـ أهـ

ظ - مخاطر قضائية:

يف نطـــاق الســـر العـــادي لألعـــامل، قـــد تواجـــه الرشكـــة قضايـــا ضـــد الغـــر، وقـــد يرفـــع ضدهـــا أيضـــاً مطالبـــات مـــن 

الغـــر وقـــد تؤثـــر تلـــك القضايـــا ســـلبًا يف املســـتقبل عـــى الوضـــع املـــايل للرشكـــة، وتوجـــد بالرشكـــة إدارة مختصـــة 

بالتعامـــل مـــع القضايـــا والرافـــع أمـــام الجهـــات القضائيـــة والجهـــات شـــبه القضائيـــة املختصـــة إلعطـــاء الحقـــوق ألصحابهـــا.
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يبن الجدول التايل مقارنة ألصول وخصوم الرشكة ونتائج أعاملها ألخر خمس سنوات: 

03 - النتائج املالية للعام املايل 202١م:

الجدول5 : النتائج املالية للرشكة للعام 2021 م

قامئة املركز املايل )آالف الرياالت(

20212020201920182017

موجودات عمليات التأمن

238,503361,935359,696737,246807,957استثامرات ونقد لدى البنك

838,577866,983572,215681,078659,105ذمم مدينة, صايف

1,979,2911,837,0931,819,6371,332,9501,640,255موجودات أخرى

مجموع موجودات عمليات 

التأمن

3,056,3713,041,9262,751,5482,751,2743,107,317

 موجودات املساهمن

1,231,575821,327831,106598,841365,740استثامرات ونقد لدى البنوك

515,929513,104525,232536,317532,993موجودات أخرى

1,747,5041,334,4311,356,3381,135,158898,733مجموع موجودات املساهمن

4,803,8754,376,3574,107,8863,886,4324,006,050مجموع املوجودات

مطلوبات عمليات التأمن

155,259165,531107,48850,410135,761ذمم معيدي التأمن

2,266,6102,414,4182,269,8312,269,9892,561,167احتياطيات فنية

634,502461,977374,229430,875410,389مطلوبات أخرى

مجموع مطلوبات عمليات 

التأمن

3,056,3713,041,9262,751,5482,751,2743,107,317

مطلوبات وحقوق املساهمن

724,087569,731645,205449,071387,947مطلوبات املساهمن

1,023,417764,700711,113686,087510,786حقوق املساهمن
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مجموع مطلوبات وحقوق 

املساهمن

1,747,5041,334,4311,356,3381,135,158898,733

4,803,8754,376,3574,107,8863,886,4324,006,050مجموع املطلوبات 

قامئة الدخل املايل )آالف الرياالت(

20212020201920182017

قامئة نتائج عمليات التأمن والفائض

2,236,2222,534,5012,421,2772,069,4732,665,838إجاميل أقساط التأمن املكتتبة

1,566,3961,477,0421,996,4951,790,6872,322,862صايف أقساط التأمن املكتتبة

127,333180,46998,91254,02764,063عمولة إعادة التأمن

0000إيرادات تأمن أخرى

إيرادات استثامرات وإيرادات 

أخرى

6,20116,58137,51920,05374,716

1,699,9301,674,0922,132,9261,864,7672,461,641مجموع اإليرادات

2,150,4901,752,7441,989,3362,060,1132,542,871إجاميل املطالبات املدفوعة

1,442,6711,137,6101,659,3841,619,4632,063,582صايف املطالبات املتكبدة

96,525100,135117,785123,776160,677تكاليف اكتتاب وثائق التأمن

00000مصاريف تأمن فائض الخسارة

339,383403,115345,802334,987627,781مصاريف أخرى

1,878,5791,640,8602,122,9712,078,2262,852,040مجموع التكاليف واملصاريف

-390,399-33,2339,955213,459-178,649عجز / فائض عمليات التأمن

صايف الفائض/)العجز( بعد حصة 

املساهمن

03,32399500

قامئة دخل املساهمن
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حصة املساهمن من صايف 

الفائض/ )العجز(

178,649-29,9108,960213,459-390,399-

47,77930,26217,70515,0397,986إيرادات استثامرات وأتعاب إدارة

00000إيرادات أخرى

4,7185,2687,4896,1075,613مروفات عمومية وإدارية

صايف ربح/ )خسارة( الفرة قبل 

الزكاة و الريبة

135,588-54,90419,176204,527-388,026-

بلـــغ إجـــاميل أقســـاط التأمـــن املكتتبـــة)GWP(  خـــالل عـــام 2021م  2,236 مليـــون  مقابـــل  2,534 مليـــون  ريـــال  	

ـــدره %11.7  ـــاض ق ـــك بانخف ـــابق و ذل ـــام الس للع

ـــال للعـــام الســـابق  	 بلـــغ صـــايف املطالبـــات املتكبـــدة خـــالل العـــام 2021م 1,442 مليـــون مقابـــل 1,137 مليـــون ري

و ذلـــك بارتفـــاع قـــدره %26.8

ـــاح اســـتثامرات حملـــة الوثائـــق خـــالل العـــام 2021م  1.3 مليـــون مقابـــل 5 مليـــون للعـــام الســـابق و  	 بلـــغ صـــايف أرب

ذلـــك بانخفـــاض قـــدره %74  

بلغ صايف الخسارة خالل العام 2021م 135.5 مليون مقابل صايف ربح 54.9 مليون ريال للعام السابق.  	

بلـــغ عجـــز عمليـــات التأمـــن مخصومـــاً منهـــا عائـــد اســـتثامرات حملـــة الوثائـــق )نتائـــج العمليـــات التشـــغيلية( خـــالل  	

العـــام 2021م  180 مليـــون مقابـــل فائـــض عمليـــات التأمـــن مخصومـــاً منهـــا عائـــد اســـتثامرات حملـــة الوثائـــق 

)نتائـــج العمليـــات التشـــغيلية( 28.1 مليـــون ريـــال عـــن العـــام املـــايل 2020م، و ذلـــك نتيجـــة انخفـــاض صـــايف 

نتائـــج اإلكتتـــاب بنســـبة 63% نتيجـــة ارتفـــاع صـــايف املطالبـــات املتكبـــدة بنســـبة 27% و ارتفـــاع يف احتياطـــي عجـــز 

ــواري.  ــة الخبـــر اإلكتـ ــبة 60% حســـب توصيـ ــاط بنسـ األقسـ

04 - الفروقات الجوهرية يف النتائج التشغيلية

05 - التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة :

ـــا  ـــة وفروعه ـــي للرشك ـــز الرئي ـــن املرك ـــة ب ـــة للرشك ـــاط املكتتب ـــرايف لألقس ـــل الجغ ـــاين 4: التحلي ـــم البي الرس

ـــاالت(: ـــآالف الري )ب

92,680
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06 - املساهمني يف الرشكة:

07 - معايري املحاسبة املتبعة للقوائم املالية:

08 - سياسة الرشكة يف توزيع األرباح:

09 - وصــف أليــة مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق إكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس 
اإلدارة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الرشكة أو أي من رشكاتها 

التابعــة وأي تغيــري يف تلــك املصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة املاليــة202١م : 

هم املساهمن الذين تزيد نسبة ملكيتهم يف أسهم الرشكة عى )5%( حسب الجدول أدناه.

تقـــوم الرشكـــة بإعـــداد قوامئهـــا املاليـــة طبقـــاً ملعايـــر املحاســـبة الدوليـــة الخاصـــة بالتقاريـــر املاليـــة املعتمـــدة 

مـــن اململكـــة العربيـــة الســـعودية وغرهـــا مـــن املعايـــر والتريحـــات الصـــادرة عـــن الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبن 

القانونيـــن )SOCPA( ولوائـــح الـــرشكات يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

تجنب الزكاة ورضيبة الدخل املقررة.. 1

يجنـــب )20%( مـــن األربـــاح الصافيـــة لتكويـــن احتياطـــي نظامـــي، ويجـــوز للجمعيـــة العامـــة العاديـــة وقـــف هـــذا . 2

التجنيـــب متـــى بلـــغ اإلحتياطـــي إجـــاميل رأس املـــال املدفـــوع.

يســـتحق املســـاهمن حصتهـــم يف األربـــاح وفقـــاً لقـــرار الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة الصـــادر يف هـــذا الشـــأن. . 3

يحـــدد قـــرار الجمعيـــة العموميـــة تاريـــخ اإلســـتحقاق وتاريـــخ توزيـــع األربـــاح، ويحـــق فقـــط للمســـاهمن املُدرجـــن 

يف ســـجل املســـاهمن يف تاريـــخ اإلســـتحقاق الحصـــول عـــى األربـــاح.

ــاً لنظـــام  ــة وفقـ ــات التجاريـ ــاح مـــن العمليـ ــع األربـ ــة فيـــام يتعلـــق بتوزيـ ــة الرشكـ ــاح سياسـ ــع األربـ ــة توزيـ تحـــدد سياسـ

الرشكـــة وتطبيقـــاً للقوانـــن واللوائـــح النافـــذة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

ــار التنفيذيـــن وأقربائهـــم يف أســـهم  ــاء مجلـــس اإلدارة وكبـ ــا أعضـ ــة التـــي ميلكهـ إن الجـــدول التـــايل يبـــن املصلحـ

ــة، علـــامً أن الرشكـــة مل تقـــم بإصـــدار أو منـــح أي أدوات ديـــن. الرشكـ

الجدول 6: أسامء كبار املساهمن:

امللكيةاألسم

19%البنك السعودي لألستثامر

11.41%رشكة املتوسط والخليج للتامن ش.م.ب

9.99%رشكه عبدالله أبونيان التجاريه
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١0 - ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا غري املبارشة يف الرشكة 

١١ - وصف ألي صفقة بني املصدر وطرف ذي عالقة أو أي عقود أو أعامل تكون الرشكة 
طرفاً فيه وتوجد مصلحة جوهرية لطرف ذي صلة كأحد كبار املساهمني أعضاء مجلس 

اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املايل أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم : 

يوجـــد لعضـــو مجلـــس اإلدارة األســـتاذ راكان أبونيـــان ملكيـــة غـــر مبـــارشة يف الرشكـــة عـــن طريـــق رشكـــة عبداللـــه 

أبونيـــان التجاريـــة.

الجدول 7: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة يف أسهم الرشكة للعام 2021 م:

إجاميل 
األسهم نهاية 

العام

نسبة 
التغر خالل 

العام

صايف 
التغر 

يف عدد 
األسهم 

خالل العام

نسبة 
امللكية يف 

بداية العام

عدد 
األسهم 

يف بداية 
العام

املنصب االسم

2,167,407 %63647 2,164,007 %0,425 3,400
رئيس مجلس 

اإلدارة
األستاذ / راكان عبدالله 

أبو نيان

0 %0.00 0 %0.000 0
عضو مجلس 

إدارة
األستاذ / محمد بن عمر 

العييدي

0 %0.00 0 %0.000 0
عضو مجلس 

إدارة
األستاذ / سليامن 

العبيد

0 %0.00 0 %0.000 0
عضو مجلس 

إدارة
املهندس/ رعد الركايت

0 %0.00 0 %0.000 0
عضو مجلس 

إدارة
األستاذ / يوسف بن 

حمد اليوسفي

0 %0.00 0 %0.000 0
عضو مجلس 

إدارة
األستاذ / محمد بن 

سعد بن داوود 

6,562 %31 1,562 %0.625 5,000
عضو مجلس 

إدارة
الدكتور/ أحمد بن أحمد
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 األعامل والعقود التي متت خالل 202١م :

ــأن التعامـــالت التـــي  	 ــات ، علـــامً بـ ــل لنقـــل املعلومـ ــة وصيـ ــة ورشكـ ــتتم بـــن الرشكـ ــود التـــي سـ األعـــامل والعقـ

متـــت خـــالل عـــام 2021م هـــي عبـــارة عـــن رســـوم خدمـــات بقيمـــة 5,309 ألـــف ريـــال ســـعودي، وهـــي رشكـــة تابعـــة 

وميثـــل الرشكـــة كعضـــو يف مجلـــس إدارة رشكـــة وصيـــل لنقـــل املعلومـــات األســـتاذ/ عمـــر املحمـــود بصفتـــه أحـــد 

التنفيذيـــن يف الرشكـــة. وذلـــك بـــدون أي رشوط تفضيليـــة.

األعـــامل والعقـــود التـــي ســـتتم بـــن الرشكـــة والبنـــك الســـعودي لالســـتثامر، علـــامً بـــأن التعامـــالت التـــي متـــت  	

خـــالل عـــام 2021م هـــي عبـــارة عـــن حســـابات جاريـــة بقيمـــة 2,061 ألـــف ريـــال ســـعودي، ووثائـــق تأمـــن ملـــدة ســـنة 

بقيمـــة 6,937 ألـــف ريـــال ســـعودي، وهـــو مـــن كبـــار املســـاهمن يف الرشكـــة والتـــي لعضـــو مجلـــس اإلدارة 

األســـتاذ/ ســـليامن العبيـــد مصلحـــة غـــر مبـــارشة حيـــث كان يشـــغل منصـــب تنفيـــذي يف البنـــك، وذلـــك بـــدون أي 

رشوط تفضيليـــة.

األعـــامل والعقـــود التـــي ســـتتم بـــن الرشكـــة و رشكـــة االســـتثامر كابيتـــال ، علـــامً بـــأن التعامـــالت التـــي متـــت خـــالل  	

عـــام 2021م  هـــي عبـــارة عـــن حســـابات جاريـــة بقيمـــة 2,542 ألـــف ريـــال ســـعودي، وهـــو أحـــد كبـــار املســـاهمن 

ـــة. ـــدون أي رشوط تفضيلي ـــك ب يف الرشكـــة وذل

األعـــامل والعقـــود التـــي ســـتتم بـــن الرشكـــة وبـــن الرشكـــة العقاريـــة الســـعودية ، علـــامً بـــأن التعامـــالت التـــي  	

ـــال ســـعودي، وهـــي جهـــة  ـــارة عـــن وثيقـــة تأمـــن ملـــدة ســـنة وبقيمـــة 1 ألـــف ري متـــت خـــالل عـــام 2021م  هـــي عب

تابعـــة لعضـــو مجلـــس اإلدارة األســـتاذ/ محمـــد ســـعد عبدالعزيـــز بـــن داود مصلحـــة غـــر مبـــارشة حيـــث يشـــغل فيهـــا 

عضـــو مجلـــس إدارة، وذلـــك بـــدون أي رشوط تفضيليـــة.

األعـــامل والعقـــود التـــي ســـتتم بـــن الرشكـــة وبـــن رشكـــة مجموعـــة العيـــى القابضـــة ، علـــامً بـــأن التعامـــالت  	

ـــال ســـعودي،  ـــارة عـــن وثيقـــة تأمـــن ملـــدة ســـنة وبقيمـــة 71,559 ألـــف ري التـــي متـــت خـــالل عـــام 2021م  هـــي عب

ــا  ــة غـــر مبـــارشة حيـــث يشـــغل فيهـ ــتاذ/ محمـــد ســـعد بـــن داود مصلحـ ــو مجلـــس اإلدارة األسـ ــة لعضـ وهـــي جهـ

عضـــو مجلـــس إدارة، وذلـــك بـــدون أي رشوط تفضيليـــة.

األعـــامل والعقـــود التـــي ســـتتم بـــن الرشكـــة وبـــن  رشكـــة محمـــد عمـــر العييـــدي ومحمـــد الســـلوم محاســـبون  	

ومراجعـــون قانونيـــون علـــامً بـــأن التعامـــالت التـــي متـــت خـــالل عـــام 2021م  هـــي عبـــارة عـــن وثيقـــة تأمـــن ملـــدة 

ســـنة وبقيمـــة 73 ألـــف ريـــال ســـعودي، وهـــي جهـــة لعضـــو مجلـــس اإلدارة األســـتاذ/ محمـــد عمـــر بالعييـــدي مصلحـــة 

ـــة. ـــدون أي رشوط تفضيلي ـــك ب ـــك، وذل ـــه مؤســـس و رشي ـــارشة بكون مب

آليـــة املوافقـــة عـــى تعامـــالت األطـــراف ذوي العالقـــة : تـــم اســـتعراض جميـــع تعامـــالت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 

واألطـــراف ذوي العالقـــة واإلدارة التنفيذيـــة ومتـــت املوافقـــة عليهـــا  مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة وفقـــاً للتفويـــض 

املمنـــوح للمجلـــس مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة ووفقـــاً للضوابـــط واإلجـــراءات ذات العالقـــة، علـــامً بأنـــه تـــم حظـــر 

تصويـــت الطـــرف ذي العالقـــة عـــى البنـــد.
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١2 - حاالت تعارض املصالح وآلية معالجتها والتعامل معها:

١3 - املدفوعات النظامية املستحقة السداد:

١4 - تقر الرشكة مبا ييل: 

ــح  ــاب املصالـ ــة حقـــوق املســـاهمن وحقـــوق أصحـ ــة التـــي تكفـــل حاميـ ــات الحوكمـ  مـــن أجـــل تأمـــن أفضـــل مامرسـ

قامـــت الرشكـــة بإيجـــاد آليـــة تنفيذيـــة مـــن أجـــل تنظيـــم ومعالجـــة مســـألة تعـــارض املصالـــح املحتملـــة بـــن أعضـــاء مجلـــس 

اإلدارة ومســـؤويل اإلدارة التنفيذيـــة مـــن جهـــة والرشكـــة مـــن جهـــة أخـــرى وذلـــك وفقـــاً للقواعـــد القانونيـــة املرعيـــة 

واإلرشـــادات الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق املاليـــة وعـــن البنـــك املركـــزي الســـعودي ، حيـــث وضعـــت الرشكـــة العديـــد مـــن 

السياســـات واللوائـــح الداخليـــة التنظيميـــة كسياســـة اإلفصـــاح وسياســـة تعـــارض املصالـــح والئحـــة الحوكمـــة الخاصـــة 

بالرشكـــة.

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. . 1

أن نظام الرقابة الداخلية أعد عى أسس سليمة ونفذ بفعالية. . 2

بأنه ال يوجد شك بشأن قدرتها عى مواصلة نشاطها. . 3

تقـــر الرشكـــة بأنـــه ال يوجـــد أي عقوبـــات أو جـــزاءات أو قيـــد احتياطـــي مفـــروض عـــى أي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة . 4

مـــن أي جهـــة إرشافيـــة أو تنظيميـــة أو قضائيـــة يكـــون لـــه عالقـــة بالرشكـــة.

يبن الجدول التايل بيان بقيمة املدفوعات النظامية املتوجب دفعها كام يف نهاية عام 2021م. 

الجدول 8: املدفوعات النظامية املتوجب دفعها كام يف نهاية عام 2021م

املدفوعات 
املستحقة لغاية نهاية 

عام 2021م والغر 
مسددة

املدفوعات املستحقة 
لغاية نهاية عام 2021م 

واملسددة
بيان أسبابها نوع املدفوعات

1,430,528 15,239,856 رسوم إشراكات لصالح املوظفن التأمينات االجتامعية

- 2,742,532 وفقا لنظام هيئة الزكاة والريبة الزكاة ورضيبة الدخل

4,331,354 98,538,109
وفقا ألنظمة ولوائح هيئة الزكاة 

والريبة
الريبة عى القيمة 

املضافة

1,750,091 8,499,450
وفقا ألنظمة ولوائح البنك 

املركزي السعودي
تكاليف اإلرشاف والرقابة 
البنك املركزي السعودي

3,900,244 10,978,215
وفقا ألنظمة ولوائح الضامن 

الصحي التعاوين
أتعاب مجلس الضامن 

الصحي التعاوين
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بأنـــه اليوجـــد أيـــة مصلحـــة يف فئـــة األســـهم ذات األحقيـــة يف التصويـــت تعـــود ألشـــخاص )عـــدا أعضـــاء مجلـــس . 5

اإلدارة وكبـــار التنفيذيـــن وأقربائهـــم( قامـــوا بإبـــالغ الرشكـــة بتلـــك الحقـــوق مبوجـــب املـــادة الثامنـــة                والســـتون 

مـــن قواعـــد طـــرح األوراق املاليـــة واإللتزامـــات املســـتمرة، وأي تغيـــر يف تلـــك الحقـــوق خـــالل الســـنة املاليـــة 

2021م .

 بأنه ال توجد أي مصلحة تعود ألي من كبار التنفيذين وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين الرشكة.. 6

بأنه  ال توجد أية استثامرات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها ملصلحة موظفي الرشكة.. 7

بأنه ال يوجد أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الرشكة.. 8

بأنه ال يوجد أية اتفاقيات تنازل مبوجبها أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح.. 9

بأنـــه ال يوجـــد أيـــة اتفاقيـــات تنـــازل مبوجبهـــا أحـــد أعضـــاء مجلـــس إدارة الرشكـــة أو أحـــد كبـــار التنفيذيـــن فيهـــا عـــن أي . 10

راتـــب أو تعويـــض.

بأنها مل تقم  بإصدار أو منح ألي أدوات دين قابلة لالسرداد.. 11

بأنهـــا مل تقـــم بإصـــدار أو منـــح أي حقـــوق تحويـــل أو اكتتـــاب مبوجـــب أدوات ديـــن قابلـــة للتحويـــل أو أوراق ماليـــة . 12

تعاقديـــة أو مذكـــرات حـــق اكتتـــاب خـــالل الســـنة املاليـــة 2021م.

ــق . 13 ــرات حـ ــار أو مذكـ ــوق خيـ ــهم، أو أي حقـ ــل إىل أسـ ــة للتحويـ ــن قابلـ ــح أي أدوات ديـ ــدار أو منـ ــم بإصـ ــا مل تقـ بأنهـ

ــة2021م. ـــنة املاليـ ــالل الس ــابهة خـ ــوق مشـ ــاب أو حقـ اكتتـ

 بأنها مل تقم باإلقراض خالل عام 2021م وال يوجد لديها أي قروض مهام كان نوعها.. 14

بأنها ال متلك الرشكة أي رشكات تابعة داخل أو خارج اململكة.. 15

ــن . 16 ــهم وأدوات ديـ ــة أسـ ــد أيـ ــايل ال يوجـ ــة، وبالتـ ــارج اململكـ ــل أو خـ ــة داخـ ــة أي رشكات تابعـ ــك الرشكـ ــا ال متلـ بأنهـ

صـــادرة عـــن أي رشكـــة تابعـــة.

لقـــد راجعنـــا القوائـــم املاليـــة لرشكـــة املتوســـط والخليـــج للتأمـــن وإعـــادة التأمـــن التعـــاوين )رشكـــة مســـاهمة 

ســـعودية( )الرشكـــة(، والتـــي تشـــمل قامئـــة املركـــز املـــايل كـــام يف 31 ديســـمر 2021م، وقامئـــة الدخـــل وقامئـــة 

الدخـــل الشـــامل اآلخـــر وقامئـــة التغـــرات يف حقـــوق املســـاهمن، وقامئـــة التدفقـــات النقديـــة للســـنة املنتهيـــة يف 

ذلـــك التاريـــخ، واإليضاحـــات املرفقـــة التـــي تعتـــر جـــزء ال يتجـــزأ مـــن هـــذه القوائـــم املاليـــة.

ــايل  ــز املـ ــة، املركـ ــع الجوانـــب الجوهريـ ــادل، مـــن جميـ ــة تعـــرض بشـــكل عـ ــة املرفقـ ــإن القوائـــم املاليـ ــا، فـ ويف رأينـ

للرشكـــة كـــام يف 31 ديســـمر 2021م ونتائـــج عملياتهـــا وتدفقاتهـــا النقديـــة للســـنة املنتهيـــة يف ذلـــك التاريـــخ 

وفًقـــا للمعايـــر الدوليـــة للتقريـــر املـــايل املعتمـــدة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية واملعايـــر واإلصـــدارات األخـــرى 

ــة الســـعودية للمراجعـــن واملحاســـبن. املعتمـــدة مـــن الهيئـ

١5 - تقرير املحاسب القانوين العظم والسديري ومكتب الخرايش محاسبون 
ومراجعون قانونيون الرأي املتحفظ:
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أساس الرأي:

لقـــد قمنـــا باملراجعـــة وفقـــا للمعايـــر الدوليـــة للمراجعـــة املعتمـــدة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية. ومســـؤوليتنا 

مبوجـــب تلـــك املعايـــر تـــم توضيحهـــا يف قســـم “مســـؤوليات املراجعـــن عـــن مراجعـــة القوائـــم املاليـــة” يف تقريرنـــا. 

ونحـــن مســـتقلون عـــن الرشكـــة وفقـــأ لقواعـــد ســـلوك وآداب املهنـــة املعتمـــدة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية ذات 

الصلـــة مبراجعتنـــا للقوائـــم املاليـــة. كـــام وفينـــا أيضـــاً مبتطلبـــات ســـلوك وآداب املهنـــة األخـــرى طبقـــاً لتلـــك القواعـــد، 

ونعتقـــد أن أدلـــة املراجعـــة التـــي حصلنـــا عليهـــا كافيـــة ومناســـبة لتوفـــر أســـاس إلبـــداء رأينـــا.

بعـــد أن اطلـــع أعضـــاء لجنـــة املراجعـــة عـــى العـــروض املقدمـــة مـــن قبـــل املدققـــن الخارجيـــن للقيـــام بأعـــامل 

التدقيـــق الخارجـــي للرشكـــة للعـــام املـــايل 2020م، قـــام أعضـــاء لجنـــة املراجعـــة بالتوصيـــة ملجلـــس اإلدارة والجمعيـــة 

 Co العظـــم والســـديري و آل الشـــيخ ورشكاؤهـــم ومكتـــب – Crowe Horwath العامـــة للمســـاهمن بتعيـــن مكتـــب

ــام املـــايل 2021م. ــة للعـ ــابات الرشكـ Mazars SA )الخـــرايش( كمراجعـــن قانونيـــن لتدقيـــق حسـ

التأكيـــد عـــى جميـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وخاصـــة األعضـــاء غـــر التنفيذيـــن بحضـــور اجتامعـــات الجمعيـــات العامـــة  	

لإلطـــالع مبـــارشة عـــى مالحظـــات ومقرحـــات املســـاهمن.

متابعـــة  قنـــوات التواصـــل الخاصـــة بعالقـــات املســـاهمن، إلحاطـــة الرشكـــة وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة مبالحظـــات  	

ومقرحـــات املســـاهمن.

يتـــم إبـــالغ أعضـــاء مجلـــس اإلدارة مبقرحـــات املســـاهمن وملحوظاتهـــم خـــالل إجتامعـــات مجلـــس اإلدارة وخـــالل  	

إجتامعـــات اللجـــان التابعـــة لـــه.

١6 - تعيني املحاسب القانوين: 

١7 - اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه مبقرتحات املساهمني 
وملحوظاتهم حيال الرشكة وأدائها: 

١8 - طلبات الرشكة لسجل املساهمني:

أسباب الطلب عدد طلبات الرشكة لسجل 
املساهمن تاريخ الطلب

إجراءات الرشكة 1 2021/01/13

إجراءات الرشكة 1 2021/02/16

الجمعية العامة 1 2021/04/21

الجمعية العامة 1 2021/04/22
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إجراءات الرشكة 2 2021/05/25

الجمعية العامة 1 2021/06/30

إجراءات الرشكة 1 2021/08/02

الجمعية العامة 1 2021/11/02

إجراءات الرشكة 1 2021/12/12

إجراءات الرشكة 1 2021/12/13

11 املجموع

١9 - الجمعيات العامة للمساهمني: 

عقـــدت الرشكـــة خـــالل العـــام املـــايل 2021م ثالثـــة جمعيـــات عموميـــة، وكان ســـجل حضـــور أعضـــاء مجلـــس اإلدارة فيهـــا 

وفقـــاً للجـــدول أدنـــاه “علـــامً بـــأن عالمـــة )✓( تعنـــي حضـــوره وعالمـــة )x( تعنـــي تغيبـــه وعالمـــة )-( تعنـــي إنتهـــاء أو عـــدم 

بدايـــة عضويتـــه”:

اجتامع الجمعية العامة 
الثالث الجمعية العامة غر 
العادية التي عقدت بتاريخ 

2021/11/03م

اجتامع الجمعية العامة 
الثاين الجمعية العامة 

العادية التي عقدت بتاريخ 
2021/06/30م

اجتامع الجمعية العامة 
األول الجمعية العامة غر 

العادية التي عقدت بتاريخ 
2021/04/22م

أسم عضو مجلس اإلدارة

✓ ✓ ✓ األستاذ/ راكان أبونيان

✓ ✓ ✓ املهندس/ رعد الركايت

✓ ✓ ✓ األستاذ/ محمد العييدي

✓ ✓ ✓ األستاذ/ محمد بن داوود

✓ ✓ ✓
األستاذ/ يوسف 

اليوسفي

✓ ✓ ✓ الدكتور/ أحمد بن أحمد

✓ ✓ ✓ األستاذ / سليامن العبيد
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أ . أعضاء مجلس اإلدارة:

الوظائف الحالية :

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

الخربات العملية :

20 - أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية 
والسابقة  ومؤهالتهم وخرباتهم:

الرئيس التنفيذي لإلستثامر يف مجموعة أبونيان القابضة

نائب الرئيس للرشاكات اإلسراتيجية وتطوير األعامل – املركز السعودي للرشاكات اإلسراتيجية الدولية

بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، 2001 	

	 2005 ،Illinios at Urbana Chapaigan ماجستر إدارة مالية من جامعة

زمالة املحاسبة القانونية األمريكية من California Board of Accountancy، 2005م 	

بكالوريوس هندسة النظم الصناعية من جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،1997م 	

باحث اقتصادي البنك املركزي السعودي  	

من 2001 حتى 2003 	

محارض بقسم املالية واإلقتصاد جامعة امللك فهد للبرول واملعادن من 2003 حتى 2007 	

مدير متويل الرشكات رشكة الرشق األوسط لالستثامر املايل من 2007 حتى 2010 	

من 2005م إىل 2010م، يف البنك السعودي الفرني. 	

من 2010م حتى 2015م، رشكة تلول للمقاوالت. 	

للمنطقـــة  	 اإلقليمـــي  الرئيـــس  لالســـتثامر،  الســـعودي  البنـــك  يف  2018م،  ديســـمر  حتـــى   2015 مـــن 

لألســـتثامر الســـعودي  البنـــك  يف  الـــرشكات  مرفيـــة   - الوســـطى 

ـــة الـــرشكات. البنـــك  	 ـــة - مرفي ـــة املالي ـــر عـــام مســـاعد، ادارة الهيكل ـــر 2019 حتـــى نوفمـــر 2019: مدي مـــن يناي

ـــتثامر. ـــعودي لالس الس

األستاذ / راكان أبونيان

املهندس/ رعد الربكايت
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الوظائف الحالية :

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

 الرئيس التنفيذي لرشكة جوا املالية، رشكة إدارة استثامرات مرخصة من هيئة السوق املالية 	

مكتب محمد بن سعد بن داوود لإلستشارات املالية واإلدارية )أغسطس 2018 حتى تاريخه (

ماجستر يف إدارة األعامل من جامعة هارفورد، أمريكا 2010م 	

بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة كولورادو، أمريكا 2003م 	

بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود ، اململكة العربية السعودية 	

ـــا،  	 ـــة كاليفورني ـــال، رشكـــة ذات مســـٔوولية محـــدودة مقرهـــا يف والي ـــل قطـــاع الطاقـــة، رشكـــة باســـبورت كابيت محل

الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، متخصصـــة يف تقديـــم االستشـــارات اإلســـتثامرية، مـــن 2011 م حتـــى 2012 م.

مستشار، مركز امللك عبدالله للدراسات والبحوث مٔوسسة غر ربحية، من 2010 م حتى 2011 م. 	

مســـٔوول مشـــارك يف إدارة امللكيـــة الخاصـــة، رشكـــة جـــدوى لإلســـتثامر، رشكـــة مســـاهمة مقرهـــا الريـــاض،  	

متخصصـــة يف الخدمـــات املاليـــة مـــن مايـــو 2009 م حتـــى أغســـطس 2009 م.

ــاً بإســـم )& Strategy ( رشكـــة مســـاهمة مقرهـــا الواليـــات  	 مستشـــار، رشكـــة )BOOZ & CO(  املعروفـــة حاليـ

املتحـــدة األمريكيـــة، تعمـــل يف مجـــال تقديـــم االستشـــارات، خـــال عـــام 2008 م.

مهنـــدس حقـــول نفـــط، شـــلمرجر، رشكـــة مســـاهمة مقرهـــا يف واليـــة تكســـاس، الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة،  	

تعمـــل يف قطـــاع النفـــط والغـــاز، مجـــال تنقيـــب واســـتخراج النفـــط، مـــن 2005 م حتـــى 2008 م.

مهنـــدس اتصـــاالت، رشكـــة الزيـــت العربيـــة الســـعودية (أرامكـــو الســـعودية)، تعمـــل يف قطـــاع النفـــط والغـــاز مـــن  	

2004م حتـــى 2005 م.

األستاذ/ يوسف اليوسفي

األستاذ/ محمد بن داوود

الخربات العملية :
مكتب محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داوود لالستشارات املايل واإلدارية )اغسطس 2018 حتى تاريخه(. 	

العضو املنتدب لرشكة منافع لالستثامر – )مارس 2018  إىل يوليو 2018(. 	

الرئيس التنفيذي لرشكة محمد عبد العزيز الراجحي و أوالده لإلستثامر )أغسطس 2014 إىل مارس 2018(. 	

مدير عام الخدمات املرفية للرشكات - البنك السعودي الريطاين )ساب )يوليو 2013 اغسطس 2014  	

نائب مدير عام الخدمات املرفية للرشكات - البنك العريب الوطني )فراير 2004 حتى يوليو 2013 (. 	
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الوظائف الحالية :

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

العييدي محاسبون ومراجعون قانونيون

الرئيس التنفيذي للعمليات – مجموعة سامبا املالية

بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،2005م 	

ماجستر إدارة أعامل من جامعة اوكلهوما سيتي، الواليات املتحدة األمريكية 	

	 )SOCPA( محاسب قانوين مرخص من الهيئة السعودية للمحاسبن القانونيون

	 CPA( New Hampshire Board of Accountancy, USA( محاسب قانوين مرخص

مقيم منشآت إقتصادية مرخص من الهيئة السعودية للمقيمن املعتمدين. 	

ايرنست ويونغ من 2005 إىل 2009 	

البنك الدويل من 2009 إىل 2010 	

هيئة السوق املالية من 2010 حتى 2015 	

رشكة يك يب ام جي الفوزان ورشكاه من 2015 حتى 2016 	

جامعة اإلمام محمد بن سعود من 2016 إىل 2017 	

األستاذ/ محمد العييدي

األستاذ/ سليامن العبيد

ــاب ( 2002  إىل  	 ـــعودي الريطـــاين )سـ ــطى- البنـــك الس ــة الوسـ ـــة باملنطقـ ـــة التجاري ــات املرفي ـــر الخدمـ مدي

فرايـــر 2004 م(.

كبر مدراء عالقات الرشكات - البنك العريب الوطني ) 1998 م - 2002 م (. 	

مدير عالقات الرشكات - البنك السعودي الريطاين ) 1996 م – 1998م (. 	

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

العربيـــة  	 اململكـــة   ، الريـــاض   ، ســـعود  امللـــك  جامعـــة  مـــن  الحاســـوبية  املعلومـــات  نظـــم  يف  بكالوريـــوس 

1997م. الســـعودية. 

مدير عام ، مجموعة تقنية املعلومات والخدمات املشركة يف البنك السعودي لالستثامر من 2011 إىل 2019. 	

مدير عام يف بنك الراجحي من 2007 إىل 2011 	
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الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية لألطباء املحرفن.

مدير برنامج زمالة الطب التلطيفي، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية.

مستشار يف طب العناية التلطيفية، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية.

الزمالة الدقيقة للطب التلطيفي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 2014م 	

الزمالة العربية لطب األرسة من املجلس العريب الوطني 2011م 	

الزمالة السعودية لطب األرسة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2010م 	

بكالوريوس طب وجراحة من جامعة امللك سعود 2004م 	

عضو املجلس املهني لألطباء يف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2017م 	

استشـــاري ومديـــر برنامـــج الزمالـــة الطـــب التلطيفـــي يف مدينـــة امللـــك عبدالعزيـــز الطبيـــة للحـــرس الوطنـــي  	

2016م

استشاري مشارك يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني 2014م 	

طبيب استشاري طب األرسة مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني 2010م 	

الدكتور/ أحمد بن أحمد

املدير العام ملجموعة تكنولوجيا املعلومات والخدمات املشركة يف بنك الراجحي من 2005 إىل 2007 	

مدير تقنية املعلومات ، بنك الراجحي من 2004 إىل 2005 	

مدير أول يف بنك الراجحي من 2000 إىل 2004 ومحلل من 1997 حتى 2000 	

ب . أعضاء لجنة املراجعة:

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

العييدي محاسبون ومراجعون قانونيون

بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،2005م 	

ماجستر إدارة أعامل من جامعة اوكلهوما سيتي، الواليات املتحدة األمريكية 	

	 )SOCPA( محاسب قانوين مرخص من الهيئة السعودية للمحاسبن القانونيون

مقيم منشآت إقتصادية مرخص من الهيئة السعودية للمقيمن املعتمدين. 	

األستاذ/ محمد العييدي
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الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

رئيس إدارة التدقيق الداخيل يف الرشكة الوطنية للنقل البحري “بحري”

عضو لجنة املراجعة ، رشكة املتوسط والخليج للتأمن وإعادة التأمن التعاوين- ميدغلف 	

عضو لجنة املراجعة يف األهيل التجاري كابيتال 	

عضو لجنة املراجعة يف مستشفى امللك فيصل التخصيص 	

رئيس لجنة التدقيق يف الرشكة السعودية للبنية التحتية العقارية )بنية( - العقارية. 	

عضو لجنة التدقيق يف الهيئة السعودية للملكية الفكرية. 	

عضو لجنة التدقيق الهيئة العامة للجامرك. 	

بكالوريوس يف املحاسبة، من جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية 	

ماجستر يف املالية، من جامعة بورتسموث، بريطانيا 	

ايرنست ويونغ من 2005 إىل 2009 	

البنك الدويل من 2009 إىل 2010 	

هيئة السوق املالية من 2010 حتى 2015 	

رشكة يك يب ام جي الفوزان ورشكاه من 2015 حتى 2016 	

جامعة اإلمام محمد بن سعود من 2016 إىل 2017 	

األستاذ /عبدالعزيز أبابطني

الوظائف الحالية :

الخربات العملية :

مدير تنفيذي متقاعد منذ 2014م من أرامكو السعودية. 	

خرة عملية تتجاوز 34 عاما يف ارامكو السعودية  شملت: 	

 مناصب قيادية يف الشؤون املالية و الخزينة.	 

مناصب قيادية يف املوارد البرشية.	 

املدير العام الدارة التدقيق الداخيل.	 

	 .KPMG من 2004م إىل 2008م، مدقق أول، يف رشكة

2011م،مدير التدقيق الداخيل، بنك الراجحي. 	

مدير التدقيق الداخيل يف البنك السعودي الهولندي 	

األستاذ /عبدالعزيز الهاشمي
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املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

ماجستر إدارة أعامل من جامعة امللك فهد للبرول واملعادن, الظهران 1980م. 	

بكالوريوس هندسة ميكانيكية تطبيقية من جامعة امللك فهد للبرول واملعادن، الظهران 1977م. 	

عضو لجنة املراجعة يف الرشكة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة )ترشيد( 	

عضو لجنة املراجعة يف الرشكة العربية السعودية لصناعة وهندسة الطران 	

عضو لجنة املراجعة يف الرشكة السعودية لإلستثامر لتبادل املعلومات واإللكرونيات 	

عضو لجنة املراجعة يف الرشكة العربية السعودية لإلستثامر الصناعي 	

ت . أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت:

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

 الرئيس التنفيذي لرشكة جوا املالية، رشكة إدارة استثامرات مرخصة من هيئة السوق املالية 	

ماجستر يف إدارة األعامل من جامعة هارفورد، أمريكا 2010م 	

بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة كولورادو، أمريكا 2003م 	

األستاذ/ يوسف اليوسفي

الخربات العملية :
محلـــل قطـــاع الطاقـــة، رشكـــة باســـبورت كابيتـــال، رشكـــة ذات مســـٔوولية محـــدودة مقرهـــا يف واليـــة كاليفورنيـــا،  	

الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، متخصصـــة يف تقديـــم االستشـــارات اإلســـتثامرية، مـــن 2011 م حتـــى 2012 م.

مستشار، مركز امللك عبدالله للدراسات والبحوث مٔوسسة غر ربحية، من 2010 م حتى 2011 م. 	

مســـٔوول مشـــارك يف إدارة امللكيـــة الخاصـــة، رشكـــة جـــدوى لإلســـتثامر، رشكـــة مســـاهمة مقرهـــا الريـــاض،  	

متخصصـــة يف الخدمـــات املاليـــة مـــن مايـــو 2009 م حتـــى أغســـطس 2009 م.

مستشـــار، رشكـــة )BOOZ & CO(  املعروفـــة حاليـــاً بإســـم )& Strategy ( رشكـــة مســـاهمة مقرهـــا الواليـــات  	

املتحـــدة األمريكيـــة، تعمـــل يف مجـــال تقديـــم االستشـــارات، خـــال عـــام 2008 م.

مهنـــدس حقـــول نفـــط، شـــلمرجر، رشكـــة مســـاهمة مقرهـــا يف واليـــة تكســـاس، الواليـــات املتحـــدة  	

األمريكيـــة، تعمـــل يف قطـــاع النفـــط والغـــاز، مجـــال تنقيـــب واســـتخراج النفـــط، مـــن 2005 م حتـــى 2008 م.

مهنـــدس اتصـــاالت، رشكـــة الزيـــت العربيـــة الســـعودية (أرامكـــو الســـعودية)، تعمـــل يف قطـــاع النفـــط والغـــاز  	

مـــن 2004م حتـــى 2005 م.
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الوظائف الحالية :

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

الخربات العملية :

الرئيس التنفيذي لإلستثامر يف مجموعة أبونيان القابضة

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية لألطباء املحرفن. 	

مدير برنامج زمالة الطب التلطيفي، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية. 	

مستشار يف طب العناية التلطيفية، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية. 	

بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، 2001 	

	 2005 ،Illinios at Urbana Chapaigan ماجستر إدارة مالية من جامعة

زمالة املحاسبة القانونية األمريكية من California Board of Accountancy، 2005م 	

الزمالة الدقيقة للطب التلطيفي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 2014م 	

الزمالة العربية لطب األرسة من املجلس العريب الوطني 2011م 	

الزمالة السعودية لطب األرسة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2010م 	

بكالوريوس طب وجراحة من جامعة امللك سعود 2004م 	

البنك املركزي السعودي / باحث اقتصادي 	

من 2001 حتى 2003 	

جامعة امللك فهد للبرول واملعادن / معيد بقسم املالية واإلقتصاد 2003 حتى 2007 	

رشكة الرشق األوسط لالستثامر املايل/ مدير متويل الرشكات من 2007 حتى 2010 	

عضو املجلس املهني لألطباء يف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2017م 	

استشاري ومدير برنامج الزمالة الطب التلطيفي يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني 2016م 	

استشاري مشارك يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني 2014م 	

طبيب استشاري طب األرسة مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني 2010م 	

األستاذ / راكان أبو نيان

الدكتور/ أحمد بن أحمد
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ث . أعضاء اللجنة التنفيذية:

الوظائف الحالية :

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

الخربات العملية :

 الرئيس التنفيذي لإلستثامر يف مجموعة أبونيان القابضة

نائب الرئيس للرشاكات اإلسراتيجية وتطوير األعامل – املركز السعودي للرشاكات اإلسراتيجية الدولية 	

بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، 2001 	

	 2005 ،Illinios at Urbana Chapaigan ماجستر إدارة مالية من جامعة

زمالة املحاسبة القانونية األمريكية من California Board of Accountancy، 2005م 	

بكالوريوس هندسة النظم الصناعية من جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،1997م 	

البنك املركزي السعودي / باحث اقتصادي 	

من 2001 حتى 2003 	

جامعة امللك فهد للبرول واملعادن / معيد بقسم املالية واإلقتصاد 2003 حتى 2007 	

رشكة الرشق األوسط لالستثامر املايل/ مدير متويل الرشكات من 2007 حتى 2010 	

من 2005م إىل 2010م، يف البنك السعودي الفرني. 	

من 2010م حتى 2015م، رشكة تلول للمقاوالت. 	

مـــن 2015 حتـــى ديســـمر 2018م، يف البنـــك الســـعودي لإلســـتثامر، الرئيـــس اإلقليمـــي للمنطقـــة الوســـطى  	

- مرفيـــة الـــرشكات يف البنـــك الســـعودي لإلســـتثامر

ــك  	 ــة الـــرشكات. البنـ ــة - مرفيـ ــة املاليـ ــاعد، ادارة الهيكلـ ــام مسـ ــر عـ ــر 2019: مديـ ــى نوفمـ ــر 2019 حتـ ــن ينايـ مـ

الســـعودي لالســـتثامر

األستاذ / راكان أبو نيان

املهندس/ رعد الربكايت
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ج . أعضاء لجنة االستثامر:

الوظائف الحالية :

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

الخربات العملية :

مكتب محمد بن سعد بن داوود لإلستشارات املالية واإلدارية )أغسطس 2018 حتى تاريخه ( 	

الرئيس التنفيذي للعمليات – مجموعة سامبا املالية

بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود ، اململكة العربية السعودية 	

ــة  	 ــة العربيـ ــاض ، اململكـ ــعود ، الريـ ــك سـ ــة امللـ ـــن جامعـ ــوبية م ــات الحاسـ ــم املعلومـ ــوس يف نظـ بكالوريـ

1997م. الســـعودية. 

مكتب محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داوود لالستشارات املاليه واإلداريه (اغسطس 2018 حتي تاريخه) 	

العضو املنتدب لرشكة منافع لالستثامر – )مارس 2018 إىل يوليو 2018 .( 	

الرئيس التنفيذي لرشكة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لإلستثامر. )أغسطس 2014 إىل مارس 2018 .( 	

مدير عام الخدمات املرفية للرشكات - البنك السعودي الريطاين )ساب )يوليو 2013 اغسطس 2014 .( 	

نائب مدير عام الخدمات املرفية للرشكات - البنك العريب الوطني )فراير 2004 حتى يوليو 2013 . ( 	

ــاب ) 2002 م إىل  	 ــاين (سـ ــعودي الريطـ ــك السـ ــة الوســـطى - البنـ ــة باملنطقـ ــة التجاريـ ــات املرفيـ ــر الخدمـ مديـ

فرايـــر 2004 م(.

ـــة املعلومـــات والخدمـــات املشـــركة يف البنـــك الســـعودي لالســـتثامر مـــن 2011  	 ـــر عـــام ، مجموعـــة تقني مدي

إىل 2019.

مدير عام يف بنك الراجحي من 2007 إىل 2011 	

املدير العام ملجموعة تكنولوجيا املعلومات والخدمات املشركة يف بنك الراجحي من 2005 إىل 2007 	

مدير تقنية املعلومات ، بنك الراجحي من 2004 إىل 2005 	

مدير أول يف بنك الراجحي من 2000 إىل 2004 ومحلل من 1997 حتى 2000 	

األستاذ/ محمد بن داوود

األستاذ / سليامن العبيد
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كبر مدراء عالقات الرشكات - البنك العريب الوطني – 1998 م - 2002 م. 	

مدير عالقات الرشكات - (البنك السعودي الريطاين1996  م – 1998 م 	

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

 الرئيس التنفيذي لرشكة جوا املالية، رشكة إدارة استثامرات مرخصة من هيئة السوق املالية 	

ماجستر يف إدارة األعامل من جامعة هارفورد، أمريكا 2010م 	

بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة كولورادو، أمريكا 2003م 	

ـــا،  	 ـــة كاليفورني ـــا يف والي ـــدودة مقره ـــٔوولية مح ـــة ذات مس ـــال، رشك ـــبورت كابيت ـــة باس ـــة، رشك ـــاع الطاق ـــل قط محل

الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، متخصصـــة يف تقديـــم االستشـــارات اإلســـتثامرية، مـــن 2011 م حتـــى 2012 م.

مستشار، مركز امللك عبدالله للدراسات والبحوث مٔوسسة غر ربحية، من 2010 م حتى 2011 م. 	

مســـٔوول مشـــارك يف إدارة امللكيـــة الخاصـــة، رشكـــة جـــدوى لإلســـتثامر، رشكـــة مســـاهمة مقرهـــا الريـــاض،  	

متخصصـــة يف الخدمـــات املاليـــة مـــن مايـــو 2009 م حتـــى أغســـطس 2009 م.

ــا الواليـــات  	 ــاً بإســـم )& Strategy ( رشكـــة مســـاهمة مقرهـ مستشـــار، رشكـــة )BOOZ & CO(  املعروفـــة حاليـ

املتحـــدة األمريكيـــة، تعمـــل يف مجـــال تقديـــم االستشـــارات، خـــال عـــام 2008 م.

مهنـــدس حقـــول نفـــط، شـــلمرجر، رشكـــة مســـاهمة مقرهـــا يف واليـــة تكســـاس، الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة،  	

تعمـــل يف قطـــاع النفـــط والغـــاز، مجـــال تنقيـــب واســـتخراج النفـــط، مـــن 2005 م حتـــى 2008 م.

مهنـــدس اتصـــاالت، رشكـــة الزيـــت العربيـــة الســـعودية (أرامكـــو الســـعودية)، تعمـــل يف قطـــاع النفـــط والغـــاز مـــن  	

2004م حتـــى 2005 م.

األستاذ/ يوسف اليوسفي
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الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

الرئيس التنفيذي لالستثامر يف مجموعة أبونيان القابضة 	

بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، 2001 	

	 2005 ،Illinios at Urbana Chapaigan ماجستر إدارة مالية من جامعة

زمالة املحاسبة القانونية األمريكية من California Board of Accountancy، 2005م 	

البنك املركزي السعودي / باحث اقتصادي 	

من 2001 حتى 2003 	

جامعة امللك فهد للبرول واملعادن / معيد بقسم املالية واإلقتصاد 2003 حتى 2007 	

رشكة الرشق األوسط لالستثامر املايل/ مدير متويل الرشكات من 2007 حتى 2010 	

األستاذ / راكان أبو نيان

ح . أعضاء لجنة املخاطر:

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

العييدي محاسبون ومراجعون قانونيون

بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،2005م 	

ماجستر إدارة أعامل من جامعة اوكلهوما سيتي، الواليات املتحدة األمريكية 	

	 )SOCPA( محاسب قانوين مرخص من الهيئة السعودية للمحاسبن القانونيون

مقيم منشآت إقتصادية مرخص من الهيئة السعودية للمقيمن املعتمدين. 	

ايرنست ويونغ من 2005 إىل 2009 	

البنك الدويل من 2009 إىل 2010 	

هيئة السوق املالية من 2010 حتى 2015 	

رشكة يك يب ام جي الفوزان ورشكاه من 2015 حتى 2016 	

جامعة اإلمام محمد بن سعود من 2016 إىل 2017 	

األستاذ/ محمد بن عمر العييدي



41

الوظائف الحالية :

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

الخربات العملية :

عضو مجلس اإلدارة يف أمريكان إكسريس )السعودية(. من 2013 حتى 2020 	

ـــر عـــام مجموعـــة تقنيـــة املعلومـــات والخدمـــات املشـــركة يف البنـــك الســـعودي لالســـتثامر مـــن عـــام 2011  	 مدي

حتـــى 2019

رئيس مجموعة املراجعة الداخلية يف بنك الجزيرة 	

ــة  	 ــة العربيـ ــاض ، اململكـ ــعود ، الريـ ــك سـ ــة امللـ ـــن جامعـ ــوبية م ــات الحاسـ ــم املعلومـ ــوس يف نظـ بكالوريـ

1997م. الســـعودية. 

بكالوريوس يف علوم الحاسب من جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية السعودية. 2001م 	

	 2007 University of London, royal Holloway ماجستر أمن معلومات من

مدير عام ، مجموعة تقنية املعلومات والخدمات املشركة يف البنك السعودي لالستثامر من 2011 إىل 2019. 	

مدير عام يف بنك الراجحي من 2007 إىل 2011 	

املدير العام ملجموعة تكنولوجيا املعلومات والخدمات املشركة يف بنك الراجحي من 2005 إىل 2007 	

مدير تقنية املعلومات ، بنك الراجحي من 2004 إىل 2005 	

مدير أول يف بنك الراجحي من 2000 إىل 2004 ومحلل من 1997 حتى 2000 	

نائب رئيس قسم املراجعة – بنك الرياض - 2013م-2019 م 	

اخصايئ تدقيق - وزارة اإلتصاالت و تقنية املعلومات 2010م-2013 م 	

مفتش بني - البنك املركزي السعودي- 2002م-2010 م 	

األستاذ/ سليامن العبيد

األستاذ / عبدالعزيز الزمام
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خ . أعضاء لجنة الحوكمة:

الوظائف الحالية :

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

الخربات العملية :

الرئيس التنفيذي للبالد املالية

 الرئيس التنفيذي لرشكة جوا املالية، رشكة إدارة استثامرات مرخصة من هيئة السوق املالية 	

بكالوريوس إدارة األعامل وعلوم املعلومات، جامعة تشوبو، ناقويا اليابان 2003م. 	

ماجستر اقتصاد، جامعة والية نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية 2007م. 	

ماجستر يف إدارة األعامل من جامعة هارفورد، أمريكا 2010م 	

بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة كولورادو، أمريكا 2003م 	

هيئة سوق املال / مدير إدارة صناديق اإلستثامر 	

من 2007م حتى 2015م 	

محلـــل قطـــاع الطاقـــة، رشكـــة باســـبورت كابيتـــال، رشكـــة ذات مســـٔوولية محـــدودة مقرهـــا يف واليـــة كاليفورنيـــا،  	

الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، متخصصـــة يف تقديـــم االستشـــارات اإلســـتثامرية، مـــن 2011 م حتـــى 2012 م.

مستشار، مركز امللك عبدالله للدراسات والبحوث مٔوسسة غر ربحية، من 2010 م حتى 2011 م. 	

مســـٔوول مشـــارك يف إدارة امللكيـــة الخاصـــة، رشكـــة جـــدوى لإلســـتثامر، رشكـــة مســـاهمة مقرهـــا الريـــاض،  	

متخصصـــة يف الخدمـــات املاليـــة مـــن مايـــو 2009 م حتـــى أغســـطس 2009 م.

مستشـــار، رشكـــة )BOOZ & CO(  املعروفـــة حاليـــاً بإســـم )& Strategy ( رشكـــة مســـاهمة مقرهـــا الواليـــات  	

املتحـــدة األمريكيـــة، تعمـــل يف مجـــال تقديـــم االستشـــارات، خـــال عـــام 2008 م.

مهنـــدس حقـــول نفـــط، شـــلمرجر، رشكـــة مســـاهمة مقرهـــا يف واليـــة تكســـاس، الواليـــات املتحـــدة  	

األمريكيـــة، تعمـــل يف قطـــاع النفـــط والغـــاز، مجـــال تنقيـــب واســـتخراج النفـــط، مـــن 2005 م حتـــى 2008 م.

مهنـــدس اتصـــاالت، رشكـــة الزيـــت العربيـــة الســـعودية (أرامكـــو الســـعودية)، تعمـــل يف قطـــاع النفـــط والغـــاز  	

مـــن 2004م حتـــى 2005 م.

األستاذ / زيد املفرح

األستاذ / يوسف اليوسفي
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الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية لألطباء املحرفن. 	

مدير برنامج زمالة الطب التلطيفي، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية. 	

مستشار يف طب العناية التلطيفية، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية. 	

الزمالة الدقيقة للطب التلطيفي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 2014م 	

الزمالة العربية لطب األرسة من املجلس العريب الوطني 2011م 	

الزمالة السعودية لطب األرسة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2010م 	

بكالوريوس طب وجراحة من جامعة امللك سعود 2004م 	

عضو املجلس املهني لألطباء يف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2017م 	

استشاري ومدير برنامج الزمالة الطب التلطيفي يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني 2016م 	

استشاري مشارك يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني 2014م 	

طبيب استشاري طب األرسة مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني 2010م 	

الدكتور/ أحمد بن أحمد

د . اإلدارة التنفيذية:

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

الرئيس التنفيذي 	

ماجستر فلسفة ، رياضيات ، فيزياء ، جامعة جراتس ، النمسا ، 1995. 	

ماجســـتر يف الرياضيـــات والفيزيـــاء التطبيقيـــة ، جامعـــة واليـــة فلوريـــدا ، تاالهـــايس ، فلوريـــدا ، الواليـــات  	

املتحـــدة ، 1996.

دكتوراه يف الفيزياء النظرية ، جامعة كامريدج ، كامريدج ، إنجلرا ، اململكة املتحدة ، 2001. 	

الدكتور/ غويتز فريدراش كواريس

الخربات العملية :
أوليفر واميان: مكاتب لندن وموسكو وديب 2006. 	

رشيـــك أول ، رئيـــس قســـم التأمـــن مبنطقـــة الـــرشق األوســـط وشـــامل إفريقيـــا ، ديب ، اإلمـــارات العربيـــة  	

.2021-2016 املتحـــدة 



44

الوظائف الحالية :

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

الخربات العملية :

نائب الرئيس التنفيذي و الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات  	

الرئيس التنفيذي للاملية املكلف 	

بكالوريوس نظم املعلومات اإلدارية جامعة امللك فهد للبرول واملعادن 2004.  	

بكالوريوس العلوم اإلدارية جامعة امللك فهد للبرول واملعادن  	

رئيس قسم تطوير النظم يف رشكة التعاونية للتأمن2014-2011. 	

نائب رئيس املساعدة الطبية والتكافل يف رشكة التعاونية للتأمن 2016-2014. 	

عضو مجلس إدارة يف رشكة وصيل ورئيس لجنة املراجعة 2019.  	

مستشار ائتامين ، صندوق التنمية الصناعية السعودي 2015-2012. 	

رئيس فريق االئتامن ، صندوق التنمية الصناعية السعودي 2018-2015. 	

األستاذ/ عمر عبدالرحمن املحمود

األستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم الرقيعي

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

الرئيس التنفيذي لإلستثامر  	

بكالوريس مالية – جامعة امللك فهد للبرول واملعادن 	

دبلوم ماجستر يف قيادة املؤسسات- جامعة أكسفورد 	

محلل مايل معتمد 	

محلل إستثامرات بديلة معتمد 	

محلل فني معتمد  	

األستاذ/ سهيل عبدالله حيان
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الوظائف الحالية :

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

الخربات العملية :

رئيس قطاع املوارد البرشية والشؤون اإلدارية التنفيذي املكلف 	

مدير عام إدارة الشؤون القانونية والحوكمة – أمن رس مجلس اإلدارة  	

ماجستر العلوم جامعة نوتنجهام ترنت 2011. 	

بكالوريوس أنظمة جامعة امللك سعود. 	

ماجستر قانون البنوك والتمويل من جامعة بوسطن الواليات املتحدة األمريكية. 	

ماجستر قانون التأمن جامعة كونتكت الواليات املتحدة األمريكية. 	

رئيس ادارة االصول االستثامر كابيتال: 2018-2011. 	

رئيس إدارة األصول فالكم للخدمات املالية: 2019-2018. 	

رئيـــس املـــوارد البرشيـــة اإلقليمـــي - املناطـــق الوســـطى والشـــاملية ومديـــر قســـم الســـيدات ورئيـــس التأنيـــث  	

يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية )2012-2018( معـــامل اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

	  .2020-2018 ARADAR مستشار  موارد برشية- مدير

األستاذة/ ميساء حمد اليوسف

األستاذ/ صالح عيل الصقري

الخربات العملية :
أخصايئ – هيئة السوق املالية 2018-2015. 	

رئيس اإلدارة القانونية وأمن رس مجلس اإلدارة – سامبا لألصول وإدارة اإلستثامر 2020-2018. 	

عضو مجلس إدارة صندوق سامبا لإلستثامر الرأساميل 2020-2018. 	

الوظائف الحالية :
الرئيس التنفيذي للمبيعات 	

األستاذ/ رامي عمر الحوشان
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الوظائف الحالية :

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

الخربات العملية :

مدير عام األمن السيراين 	

مدير عام العناية بالعمالء 	

ماجستر  إدارة اعامل جامعة االمر سلطان ، 2009 	

ماجستر نظم املعلومات جامعة الياممة 	

مدير عام اإلمتياز التجاري التعاونية للتأمن  2001 – 2008. 	

مدير املنطقة الوسطى رشكة سند للتأمن وإعادة التأمن التعاوين 2009-2008. 	

كبر املدراء  )املنطقة الوسطى( رشكة مالذ للتأمن و اعادة التأمن التعاوين 2015-2009. 	

	 .2018 Future Face رشكة CTO مؤسس

 مدير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واألمن السيراين مجموعة الخريف  2020-2018. 	

األستاذ/ سعد عبدالله الشهراين

األستاذ/ مشعل خالد ال رشيد

املؤهالت العملية :

الخربات العملية :

بكالوريوس إدارة إعامل الجامعة األمريكية 	

مستشار مبيعات التكافل يف تكافل الراجحي 2008-2006. 	

مسؤول التخطيط املايل يف ساب 2009-2008. 	

مدير وحدة يف أليانز السعودي الفرني 2011-2009. 	

مساعد مدير فرع يف أليانز السعودي الفرني 2011. 	

كبر املدربن يف أليانز السعودي الفرني 2012-2011. 	

مدير التجزئة اإلقليمي املركزي يف ميدغلف 2015. 	

مدير عمليات البيع بالتجزئة يف ميدغلف 2017-2015. 	

رئيس نقاط البيع والوكالء يف ميدغلف 2019-2017. 	
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الخربات العملية :
مهندس عمليات، Vinnle Arabia  يف الرياض 1997 – 1999. 	

مسؤول مبتدئ )executive development program( ساب ، الرياض 1999 – 2000. 	

مدير عالقات الرشكات، البنك السعودي الريطاين، الرياض 2000- 2004. 	

قائد فريق الرشكات، HSBC ديب، اإلمارات 2004 – 2007. 	

قائد فريق مدير الخدمات املرفية للرشكات، جدة 2007 – 2008. 	

رئيس املجموعة املرفية للرشكات، البنك السعودي الهولندي 2008 – 2011. 	

رئيس الرشكات اإلقليمية، البنك السعودي الريطاين 2011 – 2013. 	

Senior Manger Wholesale and Markets Risk ، بنك ساب 2014 – 2015. 	

رئيس مراجعة اإلئتامن وتحديد املخاطر ، بنك ساب 2015 – 2019. 	

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

مدير عام إدارة املخاطر 	

بكالوريس هندسة مكانيكية – جامعة امللك سعود بالرياض 	

األستاذ/ نواف العريني

الخربات العملية :
رئيس املبيعات وعضو مجلس اإلدارة أليانز روسيا / أليانز اليف 2017-2009. 	

	 .2019-2018 PAO CK ROSGOSSTRAKH مدير ونائب رئيس املبيعات اإلقليمية وتطوير األعامل

استشارات الصناعة )أثناء إجراء ماجستر إدارة األعامل( 2020. 	

الوظائف الحالية :

املؤهالت العملية :

مدير عام التحول 	

	 )Betriebswirt FH جامعة التعليم التعاوين من ساكسوين اليبزيغ ، أملانيا ليسانس اآلداب )دبلوم

األستاذ/ نورمان اهدى 

الوظائف الحالية :
مدير إدارة اإلكتواري 	

األستاذ/ وقار أفضل
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الخربات العملية :
محلل اكتواري كبر ، إدارة املخاطر آرك إنشورانس إنرناشونال 2018-2015. 	

خبر اكتواري للمخاطر ورأس املال ، إدارة املخاطر آرك إنشورانس إنرناشيونال 2020-2018. 	

رئيس رأس املال االكتواري آرك إنشورانس إنرناشونال 2021-2020. 	

املؤهالت العملية :
بكالوريوس رياضيات كلية فورمان املسيحية 2002 	

2١ - وظائف املجلس:

ــا، ومـــن ذلـــك  	 اعتـــامد التوجهـــات والخطـــط اإلســـراتيجية واألهـــداف الرئيســـة للرشكـــة واإلرشاف عـــى تنفيذهـ

وضـــع اإلســـراتيجية الشـــاملة للرشكـــة وخطـــط العمـــل الرئيســـة فيهـــا، تحديـــد الهيـــكل الرأســـاميل األمثـــل للرشكـــة 

وأهدافهـــا املاليـــة، اإلرشاف عـــى النفقـــات الرأســـاملية الرئيســـة للرشكـــة، املراجعـــة الدوريـــة للهيـــاكل التنظيميـــة 

والوظيفيـــة يف الرشكـــة واعتامدهـــا.

عـــن  	 باإلفصـــاح  وإلتزامهـــا  واللوائـــح  لألنظمـــة  الرشكـــة  احـــرام  تضمـــن  التـــي  واإلجـــراءات  السياســـات  وضـــع 

اآلخريـــن. املصالـــح  وأصحـــاب  والدائنـــن  للمســـاهمن  الجوهريـــة  املعلومـــات 

وضـــع نظـــام حوكمـــة خـــاص بالرشكـــة مبـــا ال يتعـــارض مـــع أحـــكام الالئحـــة الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق املاليـــة والالئحـــة  	

الصـــادرة عـــن البنـــك املركـــزي الســـعودي واإلرشاف العـــام عليـــه ومراقبـــة مـــدى فعاليتـــه وتعديلـــه عنـــد الحاجـــة.

اتبـــاع سياســـة تتســـم بالوضـــوح والشـــفافية بشـــأن توزيـــع أربـــاح األســـهم مبـــا يحقـــق مصالـــح املســـاهمن  	

والرشكـــة يف آن واحـــد.

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح من أجل حاميتهم وحفظ حقوقهم.  	

وضع ومراقبة أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلرشاف العام عليها. 	

اإلرشاف واملوافقـــة عـــى كافـــة السياســـات املكتوبـــة يف الرشكـــة واإلجـــراءات الرئيســـية ومراجعتهـــا وتحديثهـــا  	

بصفـــة منتظمـــة.

 إعتـــامد توصيـــة اللجـــان بشـــأن تعيـــن املـــدراء التنفيذيـــن يف املراكـــز الرئيســـة والتأكـــد مـــن أن الرشكـــة لديهـــا  	

سياســـة مناســـبة إلحـــالل بديـــل مناســـب يكـــون مؤهـــالً للعمـــل وميلـــك املهـــارة املطلوبـــة.

اإلرشاف عى اإلدارة العليا ومراقبة أداء الرشكة مقارنة بأهداف األداء التي يحددها املجلس. 	

22 - تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

يبن الجدول التايل تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة من حيث أعضاء مستقلن/ تنفيذين/ غر تنفيذين: 	
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تصنيف العضوية
املنصب غر تنفيذياسم عضو مجلس اإلدارة تنفيذي مستقل

✓ رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ راكان عبدالله أبونيان

✓ نائب رئيس مجلس اإلدارة املهندس/ رعد غيث الركايت

✓ عضو األستاذ/ يوسف حمد اليوسفي

✓ عضو األستاذ/ محمد سعد بن داوود

✓ عضو األستاذ/ محمد عمر العييدي

✓ عضو األستاذ/ سليامن العبيد 

✓ عضو الدكتور أحمد بن أحمد 

23 - عدد اجتامعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور 

عقـــد مجلـــس اإلدارة خمســـة اجتامعـــات خـــالل العـــام املـــايل 2021م وكان ســـجل الحضـــور فيهـــا وفقـــاً  للجـــدول  	

ــدم بدايـــة  ــة  )x( تعنـــي تغيبـــه وعالمـــة )-( تعنـــي إنتهـــاء أو عـ أدنـــاه علـــام بـــأن عالمـــة )✓( تعنـــي حضـــوره وعالمـ

ــه”: عضويتـ

االجتامع الخامس

2021/12/29

االجتامع الرابع

2021/09/29

االجتامع الثالث

2021/07/13

االجتامع الثاين

2021/05/26

االجتامع األول

2021/03/30
أسم عضو مجلس اإلدارة

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ راكان أبونيان

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ املهندس/ رعد الركايت

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الدكتور/ أحمد بن أحمد

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ / سليامن العبيد

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ يوسف اليوسفي

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ محمد العييدي

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ محمد بن داوود

24 - أسامء الرشكات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً يف 
مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها:

يبـــن الجـــدول التـــايل أســـامء الـــرشكات داخـــل اململكـــة أو خارجهـــا التـــي يكـــون عضـــو مجلـــس اإلدارة عضـــو يف  	

مجالـــس إدارتهـــا الحاليـــة أو الســـابقة أو مـــن مديريهـــا:
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أسامء الرشكات داخل اململكة أو 

خارجها التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو يف مجالس إدارتها 

السابقة

أسامء الرشكات داخل اململكة أو خارجها التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضو يف مجالس إدارتها الحالية

أسم عضو مجلس 

اإلدارة

 عضو مجلس إدارة / رشكة تامبن  	

السعودية املحدودة

 عضو مجلس إدارة / رشكة إحاطة  	

املالية

 عضو اللجنة التنفيذية/ رشكة رؤية  	

العاملية لالستثامر

 عضو مجلس إدارة /رشكة السند  	

الرقمي لالتصاالت وتقنية 

املعلومات رشكة شخص واحد 

عضو مجلس إدارة / رشكة عبدالله أبونيان التجارية 	

عضو مجلس إدارة / رشكة عبدالله أبونيان  	

الكهربائية

عضو مجلس إدارة / رشكة عبدالله أبونيان  	

لالستثامر القابضة  

عضو مجلس إدارة / رشكة أنظمة القياس والتحكم  	

الصناعي 

عضو مجلس إدارة / رشكة الصناعات اإللكرونية  	

والكهربائية 

عضو مجلس إدارة / رشكة قدرة العربية  	

عضو مجلس إدارة / رشكة إستثامر الجريء للتجارة 	

عضو مجلس إدارة / رشكة يونيغاز العربية 	

عضو مجلس إدارة /رشكة الرحى الصافية الغذائية 	

عضو مجلس إدارة / رشكة تقنية املياه والبيئة  	

عضو مجلس إدارة / رشكة جوبار الدولية  	

للمقاوالت

عضو مجلس إدارة /رشكة الرشق األوسط للزراعة  	

عضو مجلس إدارة / رشكة العددات السعودية  	

عضو مجلس إدارة /رشكة أشمور السعودية  	

لالستثامر.

عضو مجلس إدارة/ رشكة استثامر الجريء للتجارة 	

عضو مجلس إدارة/ رشكة أمريكان إكسرس  	

السعودية

مالك بنسبة 10% / رشكة املركز التشيي للعالج  	

الطبيعي والتأهييل

مالك بنسبة 10% / رشكة احاطة املالية  	

	 AL-AATI Holding مالك بنسبة 100% / رشكة

األستاذ / راكان أبونيان
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 الرئيس التنفيذي لرشكة تلول  	

للمقاوالت- رشكة ذات مسؤولية 

محدودة سعودية.

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة  	

اإلئتامن واملخاطر ولجنة اإلستثامر 

الخاصة يف اإلستثامر املالية- 

رشكة مساهمة مقفلة سعودية.

 نائب الرئيس للرشاكات االسراتيجية وتطوير  	

األعامل – املركز السعودي للرشاكات 

االسراتيجية الدولية

 عضو مجلس إدارة/  رشكة تقانة الهضاب للتطوير  	

واإلستثامر التجاري

املهندس/ رعد 

الركايت

مدير اإلستثامرات واملؤسس  	

لصندوق الرياض تقنية، الرشكة 

السعودية للتنمية واإلستثامر 

التقني تعمل تقنية ، رشكة 

مساهمة مقرها الرياض مملوكة 

بالكامل لصندوق اإلستثامرات 

العامة ، تعمل يف مجال إدارة 

اإلستثامرات من 2012 - 2015 م

عضو مجلس إدارة لجام للرياضة،  	

من 2017م حتى 2018م و)رئيس( 

لجنة الرشيحات واملكافآت

مؤسس ورئيس مجلس املديرين  	

، رشكة جواء الطاقة ، رشكة ذات 

مسئولية محدودة مقرها الرياض، 

تعمل يف مجال خدمات الطاقة من 

2013 إىل 2020 م 

   الرئيس التنفيذي لرشكة جوا املالية، رشكة إدارة  	

استثامرات مرخصة من هيئة السوق املالية

مؤسس صندوق S3 Ventures  لإلستثامر يف  	

رأس املال الجريء.

عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة للريد  	

السعودي.

عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة للخدمات  	

الريدية واللوجستية.

عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة الرشيحات  	

واملكآفات  رشكة املتوسط والخليج للتأمن  

وإعادة التأمن التعاو ين )ميدغلف(، رشكة 

مساهمة، مقرها الرياض ، منذ 2018 م وعضو 

يف اللجان التالية:

لجنة االستثامر 	

لجنة الحوكمة 	

عضو مجلس إدارة، رش كة الخطوط السعودية  	

للتموين

عضو مجلس إدارة رش كة البنك السعودي  	

الفرني املالية، رشكة من عام  2017 م إىل 

2021م.

عضو مجلس إدارة الرشكة السعودية لخدمات  	

السيارات واملعدات.

عضو مجلس إدارة باوامي للطاقة املتجددة. 	

رشيك إداري مؤسس لرشكة جيل املستقبل  	

لالستثامر )ماركو لالستشارات االسراتيجية(

األستاذ / يوسف 

اليوسفي
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عضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض 	

عضو مجلس إدارة رشكة العريب  	

لالستثامر

عضو مجلس إدارة رشكة ساب  	

تكافل

عضو مجلس إدارة الرشكة  	

السعودية لتمويل املساكن 

)سهل(

عضو مجلس إدارة رشكة العريب  	

للمعدات الثقيلة

عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة  	

لألجهزة املنزلية

عضو مجلس إدارة رشكة فالكون  	

للصناعات البالستيكية

عضو مجلس إدارة لرشكة الراجحي  	

للصناعات الحديديه )حديد الراجحي(

عضو اللجنة التنفيذية لرشكة واحة  	

األلياف الزجاجية

 عضو مجلس إدارة رشكة مجموعة عبداللطيف  	

العيى القابضة

 عضو لجنة االستثامر بصندوق التنمية العقاري،  	

وزارة االسكان

عضو مجلس إدارة رشكة دار التمليك 	

عضو مجلس إدارة رشكة محمد عبدالعزيز الراجحي  	

وأوالده لالستثامر

عضو مجلس إدارة رشكة منافع لالستثامر 	

 عضو مجلس إدارة رشكة الكيميائية السعودية  	

عضو مجلس إدارة رشكه الفا املالية 	

عضو مجلس إدارة رشكة العقارية السعودية 	

عضو لجنة الحوكمة رشكة ثقة  	

عضو مجلس إدارة رشكة عقاالت العقارية  	

السعودية

عضو لجنة االستثامر يف لجنة االسثامر صندوق  	

التنمية العقاري

عضو مجلس إدارة الرشكة السعودية للخدمات  	

األرضية

عضو لجنة املخاطر واإلمتثال بهيئة الزكاه والريبة  	

والجامرك

األستاذ / محمد بن 

داوود

 عضو مجلس إدارة مستقل و  	

رئيس لجنة املراجعة برشكة جازان 

للتنمية والطاقة من 2017 حتى 

2018

 عضو لجنة مراجعة برشكة الصقر  	

للتأمن

عضو لجنة املراجعة بالرشكة السعودية إلعادة  	

التمويل العقاري

جامعة اإلمام محمد بن سعود )عضو مجلس  	

قسم املحاسبة االستشارية(

عضو مجلس إدارة بصناديق األهيل اإلستثامرية 	

عضو لجنة معاير املراجعة بالهيئة السعودية  	

للمحاسبن القانونين اململكة العربية السعودية

عضو لجنة املراجعة برشكة الطائرات املروحية 	

عضو لجنة املراجعة برشكة اململكة القابضة 	

األستاذ / محمد 

العييدي
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 عضو مجلس اإلدارة يف أمريكان  	

إكسريس )السعودية(. من 2013 

حتى 2020

 مدير عام مجموعة تقنية  	

املعلومات و الخدمات املشركة 

يف البنك السعودي لإلستثامر من 

عام 2011 حتى 2019

الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية يف البنك  	

األهيل السعودي

األستاذ/ سليامن 

العبيد

25 - الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، 
والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالرشكة إن وجدت: 

يتـــم تقييـــم أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واللجـــان دوريـــاً وذلـــك للتأكـــد مـــن إســـتمرار اســـتيفائهم للمعايـــر والـــرشوط الـــواردة 

يف اإلجـــراءات املحـــددة للعضويـــة يف مجلـــس اإلدارة وإســـتمرار اســـتيفائهم لجميـــع متطلبـــات األنظمـــة واللوائـــح 

والتعليـــامت الصـــادرة عـــن البنـــك املركـــزي الســـعودي وعـــن هيئـــة الســـوق املاليـــة.

تقـــوم لجنـــة الرشـــيحات واملكافـــآت بإجـــراء تقييـــم أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واملجلـــس ككل بصفـــة دوريـــة وبحـــد أدىن 

مـــرة واحـــدة ســـنوياً، مـــع األخـــذ بعـــن اإلعتبـــار رسيـــة ذلـــك التقييـــم.  يتمثـــل التقييـــم بنمـــوذج تقييـــم دوري لـــكل مـــن 

أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، واللجـــان املنبثقـــة حيـــث يقـــوم أعضـــاء لجنـــة الرشـــيحات واملكافـــآت بتقييـــم أعضـــاء مجلـــس 

اإلدارة ولجانـــه بينـــام يقـــوم كل مـــن رئيـــس مجلـــس اإلدارة وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة اآلخريـــن بتقييـــم أعضـــاء لجنـــة 

الرشـــيحات واملكافـــآت الذيـــن هـــم جـــزء مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة.

تـــم تطبيـــق سياســـة التقييـــم مـــن قبـــل لجنـــة الرشـــيحات واملكافـــآت كـــام ذكـــر أعـــاله معايـــر لتقييـــم كل عضـــو عـــى 

حـــده وتـــم إعتـــامد منـــاذج محدثـــة لتقييـــم أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واللجـــان املنبثقـــة وعمـــل املجلـــس ككل .

أ - تقييم أداء مجلس اإلدارة:

ــه،  ــا مجلـــس اإلدارة يف تقييـــم أدائـــه وأداء لجانـــه وأعضائـ ــائل التـــي اعتمـــد عليهـ ب - الوسـ
والجهـــة الخارجيـــة التـــي قامـــت بالتقييـــم وعالقتهـــا بالرشكـــة إن وجـــدت: 
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26 - املكافآت والتعويضات التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة  واملدفوعة لكبار 
التنفيذيني يف الرشكة )مبن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس املايل( 

ـــة للرشكـــة واملنعقـــدة بتاريـــخ 2019/03/25م عـــى سياســـة املكافـــآت والتعويضـــات  ـــة العامـــة العادي وافقـــت الجمعي

الخاصـــة بأعضـــاء مجلـــس اإلدارة  واللجـــان التابعـــة واإلدارة التنفيذيـــة والتـــي تتوافـــق مـــع املـــادة 19مـــن النظـــام 

األســـايس للرشكـــة :

وفقـــاً للـــامدة السادســـة مـــن سياســـة املكافـــآت الخاصـــة بالرشكـــة اليتجـــاوز الحـــد األقـــى إلجـــاميل املكافـــات 

)500الـــف( ريـــال لرئيـــس وأعضـــاء املجلـــس نظـــر عضويتهـــم يف مجلـــس اإلدارة ومشـــاركتهم يف أعاملـــه، شـــاملة 

للمكآفـــات يف حـــال مشـــاركة العضـــو يف اللجـــان املنبثقـــة عنـــه وتكـــون مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة عـــى النحـــو 

التـــايل :

رئيس مجلس اإلدارة 260 ألف ريال سعودي سنوياً. . 1

نائب رئيس مجلس اإلدارة 230ألف ريال سعودي سنوياً. . 2

أعضاء املجلس 200ألف ريال سنوياً. . 3

بـــدالت حضـــور اجتامعـــات املجلـــس 3000 ريـــال ســـعودي لالجتـــامع بـــرشط أال تتجـــاوز عـــدد اإلجتامعـــات 10اجتامعـــات . 4

يف الســـنة وال تشـــمل تكاليـــف اإلقامـــة والســـفر. 

تقـــدم خدمـــة التأمـــن الصحـــي لعضـــو املجلـــس وأرستـــه مقابـــل املخاطـــر املهنيـــة التـــي يتعـــرض لهـــا عضـــو مجلـــس . 5

اإلدارة كجـــزء مـــن املزايـــا العينيـــة.

تكاليف السفر واإلقامة : مكافآتت عينية وفقاً لسياسة الرشكة لقواعد السفر. . 6

تقســـم قيمـــة املكافـــآت الســـنوية عـــى أربعـــة أربـــاع ، بحيـــث تبلـــغ فـــرة كل ربـــع ثالثـــة أشـــهر ، وتدفـــع إىل أعضـــاء . 7

املجلـــس عـــى أســـاس ربـــع ســـنوي .

ـــارة عـــن نســـبة مـــن  ـــه إذا كانـــت املكافـــأة عب نصـــت املـــادة الخامســـة مـــن سياســـة املكافـــآت الخاصـــة بالرشكـــة عـــى أن

أربـــاح الرشكـــة فـــال يجـــوز أن تتجـــاوز )10%( مـــن صـــايف أربـــاح الرشكـــة بعـــد خصـــم اإلحتياطيـــات وبعـــد توزيـــع األربـــاح عـــى 

املســـاهمن بنســـبة 5% عـــى األقـــل مـــن رأس املـــال املدفـــوع للرشكـــة ، رشيطـــة أن تتناســـب هـــذه املكافـــأة مـــع 

عـــدد اإلجتامعـــات التـــي يحرهـــا عضـــو مجلـــس اإلدارة املعنـــي.

وفقـــاً للـــامدة السادســـة مـــن سياســـة املكافـــآت الخاصـــة بالرشكـــة اليتجـــاوز الحـــد األقـــى إلجـــاميل املكافـــآت 

)500الـــف ( ريـــال ســـعودي ســـنوياً لرئيـــس وأعضـــاء املجلـــس نظـــر عضويتهـــم يف مجلـــس اإلدارة ومشـــاركتهم يف 

أوالً : سياسة املكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

أ :مجلس اإلدارة 

ب : لجان مجلس اإلدارة 



55

ــب  ــدالت حسـ ــع البـ ــم دفـ ــام يتـ ــهرياً  كـ ــايس شـ ــب أسـ ــع راتـ ــة بدفـ ــوم الرشكـ ــة تقـ ــآت الرشكـ ــة مكافـ ــب سياسـ حسـ

اإلقتضـــاء ووفقـــاً للوائـــح الداخليـــة للرشكـــة كـــام أنـــه يوجـــد عـــالوة ســـنوية بنـــاًء عـــى التقييـــم الســـنوي للفـــرد وتقييـــم 

األداء وذلـــك وفقـــاً لتقديـــر املجلـــس. 

عنـــد منـــح املكافـــآت ألعضـــاء املجلـــس واللجـــان تـــم اتبـــاع ماجـــاء يف سياســـة املكافـــآت املعمـــول بهـــا والتـــي تـــم 

اعتامدهـــا مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة يف 2019/03/25م وال يوجـــد أي انحرافـــات جوهريـــة ، كـــام أن جميـــع أعضـــاء 

مجلـــس اإلدارة وأعضـــاء اللجـــان  مل يتجـــاوز مجمـــوع املكافـــآت املمنوحـــة لـــكل عضـــو )500الـــف( ريـــال ســـعودي ســـنوياً 

كـــام هـــو منصـــوص عليـــه يف املـــادة )19( مـــن النظـــام األســـايس الخـــاص بالرشكـــة.

ثانياً : العالقة بني املكافأة املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها: 

ج :اإلدارة التنفيذية : 

أعاملـــه ، شـــاملة للمكافـــآت يف حـــال مشـــاركة العضـــو يف اللجـــان املنبثقـــة عنـــه، وتكـــون مكافـــآت أعضـــاء لجـــان مجلـــس 

اإلدارة كاميـــيل :

رئيس اللجنة 100الف ريال سعودي سنوياً. . 1

أعضاء اللجنة 90الف ريال سعودي سنوياً. . 2

بـــدالت حضـــور اجتامعـــات اللجـــان 2000ريـــال ســـعودي بـــرشط أال تتجـــاوز عـــدد اإلجتامعـــات 10اجتامعـــات يف الســـنة . 3

وال تشـــمل تكاليـــف اإلقامـــة والســـفر.

تقـــدم خدمـــة التأمـــن الصحـــي لعضـــو  اللجنـــة  وأرستـــه مقابـــل املخاطـــر املهنيـــة التـــي يتعـــرض لهـــا عضـــو  اللجنـــة  . 4

ـــا العينيـــة.  كجـــزء  مـــن املزاي

تكاليف السفر واإلقامة : مكافآت عينية وفقاً لسياسة الرشكة لقواعد السفر .. 5

تقســـم قيمـــة املكافـــآت الســـنوية عـــى أربعـــة أربـــاع ، بحيـــث تبلـــغ فـــرة كل ربـــع ثالثـــة أشـــهر ، وتدفـــع إىل أعضـــاء . 6

اللجـــان عـــى أســـاس ربـــع ســـنوي.



ثالثاً: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  

املكافآت املتغرةاملكافآت الثابتة

مكافأة
نهاية

الخدمة
املجموع

الكيل
بدل

املروفات

مبلغ معن
 بدل حضور

 جلسات
املجلس

 مزايا
عينية

 بيان ما قبضه
 أعضاء املجلس

 بوصفهم
 عاملن أو

 إدارين أو ما
 قبضوه نظر
 أعامل فنية
 أو إدارية أو
استشارات

 مكافأة
 رئيس

 املجلس
 أو العضو

 املنتدب أو
 أمن الرس
 إن كان من

األعضاء

املجموع
 نسبة

 من
األرباح

 مكافآت
دورية

 خطط
 تحفيزية
 قصرة
األجل

 خطط
 تحفيزية
 طويلة
األجل

األسهم 
املمنوحة) 
يتم  إدخال 

القيمة(
املجموع

أواًل: األعضاء املستقلن:

200,00015,000215,000محمد العييدي

230,00015,000245,000رعد الركايت 

200,00015,000215,000محمد بن داوود 

 يوسف* 

اليوسفي

200,00015,000215,000

200,00015,000215,000 أحمد بن أحمد

ثانياً: األعضاء غر التنفيذين

260,00015,000275,000راكان أبونيان*

200,00015,000215,000 سليامن العبيد 

1,490,000105,0001,595,000املجموع
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رابعاً:مكافآت أعضاء اللجان:

املجموع بدل حضور جلسات
املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور 

جلسات(

أعضاء لجنة املراجعة والتدقيق

108,000 18,000 90,000 أ/ عبدالعزيز أبابطن

118,000 18,000 100,000 أ/ محمد العييدي 

108,000 18,000 90,000 أ/ عبدالعزيز الهاشمي

334,000 54,000 280,000 املجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

120,000 20,000 100,000 رعد الركايت

110,000 20,000 90,000 *راكان أبونيان

110,000 20,000 90,000 سليامن العبيد

340,000 60,000 280,000 املجموع

أعضاء لجنة اإلستثامر

98,000 8,000 90,000 * راكان أبونيان

98,000 8,000 90,000 *يوسف اليوسفي

108,000 8,000 100,000 محمد بن داوود

304,000 24,000 280,000 املجموع
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أعضاء لجنة الرشيحات و املكافآت

104,000 14,000 90,000 *راكان أبونيان

114,000 14,000 100,000 *يوسف اليوسفي

104,000 14,000 90,000 أحمد بن أحمد

322,000 42,000 280,000 املجموع

أعضاء لجنة الحوكمة

94,000 4,000 90,000 زيد املفرح

104,000 4,000 100,000 أحمد بن أحمد 

94,000 4,000 90,000 *يوسف اليوسفي

292,000 12,000 280,000 املجموع 

* كـــام هـــو منصـــوص عليـــه يف املـــادة )19( مـــن النظـــام األســـايس الخـــاص بالرشكـــة البـــد أن ال يتجـــاوز مجمـــوع املكافـــآت املمنوحـــة لـــكل عضـــو مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
وأعضـــاء واللجـــان  املنبثقـــة عنـــه  )500الـــف( ريـــال ســـعودي ســـنوياً.

أعضاء لجنة املخاطر

98,000 8,000 90,000 محمد العييدي

108,000 8,000 100,000 سليامن العبيد

98,000 8,000 90,000 عبدالعزيز الزمام 

304,000 24,000 280,000 املجموع 
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خامساً: مكافآت خمسة من كبار التنفيذيني:

املنصب

املكافآت املتغرةاملكافآت الثابتة

مكافأة
نهاية

الخدمة

مجموع
مكافأة

التنفيذين
عن املجلس

إن وجدت

 املجموع
الكيل

 مزايابدالترواتب
املجموععينية

 مكافأة رئيس
 املجلس أو

 العضو املنتدب
 أو أمن الرس إن
كان من األعضاء

 مكافآت
أرباحدورية

 خطط
 تحفيزية
 قصرة
األجل

 خطط
 تحفيزية
 طويلة
األجل

األسهم 
املجموعاملمنوحة

250,0012,250,000سيارة187,50062,501 الرئيس التنفيذي

 نائب الرئيس التنفيذي
 والرئيس التنفيذي

للعمليات
84,44455,556140,0001,680,000

48,14825,55073,698884,376الرئيس التنفيذي للاملية

 رئيس املوارد البرشية و
الشئون اإلدارية التنفيذي

51,85226,84678,698994,376

80,00028,000108,000648,000الرئيس التنفيذي للمبيعات

451,944198,453650,3976,406,752املجموع                 
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1 - لجنة املراجعة: 
أ . أهداف واختصاصات لجنة املراجعة:

27 - وصف مخترص الختصاصات اللجان ومهامها:

شـــّكل مجلـــس اإلدارة ســـتة لجـــان ملســـاعدته يف تأديـــة مهامـــه بشـــكل فعـــال، وهـــي لجنـــة املراجعـــة ولجنـــة الرشـــيحات 

واملكافـــآت واللجنـــة التنفيذيـــة ولجنـــة اإلســـتثامر ولجنـــة املخاطـــر ولجنـــة الحوكمـــة. ويقـــوم مجلـــس اإلدارة مبتابعـــة 

أعـــامل اللجـــان بشـــكل دوري للتحقـــق مـــن قيامهـــا باألعـــامل املوكلـــة إليهـــا، كـــام تقـــوم اللجـــان بإبـــالغ مجلـــس اإلدارة 

ـــه وعـــى الرغـــم مـــن  ـــج أو تتخـــذه مـــن قـــرارات. إال أن ـــه مـــن نتائ ـــه أو تتوصـــل إلي ـــاً وبشـــفافية مطلقـــة مبـــا تقـــوم ب دوري

ـــة عـــن الرشكـــة عـــى مجلـــس اإلدارة. تشـــكيل هـــذه اللجـــان، تظـــل املســـؤولية النهائي

وســـوف تقـــدم الفقـــرات التاليـــة وصـــف مختـــر إلختصاصـــات لجـــان مجلـــس اإلدارة املذكـــورة أعـــاله، مـــع ذكـــر أســـامء 

هـــذه اللجـــان ورؤســـائها وأعضائهـــا وعـــدد اجتامعاتهـــا.

تتمثل أهداف لجنة املراجعة فيام ييل:

مســـاعدة مجلـــس اإلدارة يف الوفـــاء باملســـؤوليات املنوطـــة بـــه وعـــى األخـــص املســـاعدة يف التحقـــق مـــن  	

كفايـــة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة وتنفيـــذه بفاعليـــة.

دراسة القوائم املالية السنوية واألولية قبل اعتامدها من قبل مجلس اإلدارة ونرشها. 	

دراسة السياسات املحاسبية التي تتبناها الرشكة قبل اعتامدها وأي تغير يف هذه السياسات. 	

التحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية يف الرشكة، وكفاءة الجهاز الرقايب واملراجعة الداخلية. 	

ــاء أو اإلحتيـــال التـــي تقـــع يف الرشكـــة، أو أي  	 اإلرشاف عـــى عمليـــات التقـــيص ذات العالقـــة بالغـــش أو األخطـ

أمـــور أخـــرى تـــرى اللجنـــة أهميـــة تقصيهـــا.

ـــك  	 ـــل البن ـــة مث ـــة الخارجي ـــات الرقابي ـــة والجه ـــي للرشك ـــع الخارج ـــا املراج ـــي يقدمه ـــات الت ـــر واملالحظ ـــة التقاري  دراس

املركـــزي الســـعودي وهيئـــة الـــزكاة والدخـــل ووزارة التجـــارة واإلســـتثامر وهيئـــة الســـوق املاليـــة، وغرهـــا مـــن 

ـــر  ـــذه التقاري ـــه ه ـــا تضمنت ـــة م ـــة ملعالج ـــراءات املالمئ ـــاذ اإلج ـــن اتخ ـــق م ـــرض التحق ـــك بغ ـــة، وذل ـــات ذات العالق الجه

واملالحظـــات مـــن أمـــور. 

ترشيح مراجعي الحسابات الخارجين للرشكة وفقاً إلجراءات اختيار محددة يف قواعد عمل اللجنة. 	

التحقـــق مـــن الكفـــاءة املهنيـــة واســـتقاللية املراجعـــن الداخليـــن، ودراســـة خطـــة عمـــل املراجعـــة الداخليـــة يف  	

ـــتقاللية  ــد اس ــن شـــأنها تأكيـ ـــات مـ ــم أي مقرح ـــا، وتقديـ ــدر عنه ـــي تصـ ـــر الت ـــص والتقاري ـــاق الفح ــة، ونط الرشكـ

املراجعـــن الداخليـــن، والرفـــع مـــن كفـــاءة مـــا يقومـــون بـــه مـــن أعـــامل وبتكلفـــة معقولـــة. 

ـــة للرشكـــة واإلرشاف عـــى أعاملهـــا والرفـــع بتوصياتهـــا إىل مجلـــس اإلدارة  	 ـــة النظامي إقـــرار وتطبيـــق نظـــام الرقاب

ـــزام. ـــة األخـــرى والتأكـــد مـــن اســـتقاللية إدارة اإللت والجهـــات النظامي
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ب . أعضاء لجنة املراجعة:

ت . اجتامعات لجنة املراجعة وسجل الحضور

املنصباسم عضو اللجنة
اسم عضو اللجنة

غر تنفيذيتنفيذيمستقل

✓رئيس اللجنة األستاذ /محمد بن عمر العييدي

✓عضو من خارج املجلساألستاذ/ عبدالعزيزأبابطن

✓عضو من خارج املجلساألستاذ عبدالعزيز الهاشمي

ــق الداخـــيل  ــل إدارة التدقيـ ــة مثـ ــة ذات العالقـ ــإدارات الرشكـ ــتمر بـ ــارش واملسـ ــال املبـ ــة عـــى االتصـ ــت اللجنـ حافظـ

وإدارة اإللتـــزام وغرهـــا مـــن اإلدارات، هـــذا وقـــد عقـــدت لجنـــة املراجعـــة خـــالل العـــام املـــايل 2021م تســـعة اجتامعـــات 

ـــة )✓( تعنـــي  ـــذ املهـــام املناطـــة بهـــا، وكان ســـجل الحضـــور فيهـــا وفقـــاً  للجـــدول  أدنـــاه علـــامً بـــأن عالم ـــة وتنفي ملتابع

حضـــوره وعالمـــة )x( تعنـــي تغيبـــه وعالمـــة )-( تعنـــي إنتهـــاء أو عـــدم بدايـــة عضويتـــه:

أاألستاذ / عبدالعزيز 

الهاشمي

األستاذ / عبدالعزيز 

البابطن
األستاذ / محمد العييدي أسم عضو اللجنة

✓ ✓ ✓ االجتامع األول 2021/01/12

✓ ✓ ✓ اإلجتامع الثاين2021/3/1

✓ ✓ ✓ اإلجتامع الثالث2021/3/8

✓ ✓ ✓ اإلجتامع الرابع2021/5/2

✓ ✓ ✓ اإلجتامع الخامس2021/6/10

✓ ✓ ✓ اإلجتامع السادس2021/8/3

✓ ✓ ✓ اإلجتامع السابع 2021/11/3

✓ ✓ ✓ اإلجتامع الثامن2021/12/16

✓ ✓ ✓ اإلجتامع التاسع2021/12/30
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2 - لجنة الرتشيحات واملكافآت: 

أ . أهداف واختصاصات لجنة الرتشيحات واملكافآت
وتتمثل أهداف لجنة الرشيحات واملكافآت فيام ييل:

ضامن احتفاظ  مجلس اإلدارة  بهيكل وحجم ومهارات مناسبة لدعم األهداف والقيم اإلسراتيجية للرشكة.  	

لتحفيزهـــم  	 التنفيذيـــة  اإلدارة واإلدارة  بأعضـــاء مجلـــس  الخاصـــة  رســـم سياســـة  املكافـــآت واإلرشاف عليهـــا 

وإبقائهـــم داخـــل الرشكـــة. 

ـــط التعاقـــب  	 ـــة( وخط ـــات اإلنتخابي ـــك العملي ـــا يف ذل ـــة )مب ـــب القيادي ـــن يف املناص اإلرشاف عـــى إجـــراءات التعي

ـــي.  الوظيف

إعـــادة النظـــر بشـــكل دوري يف سياســـة املكافـــآت وتقييـــم مـــدى فعاليتهـــا يف تحقيـــق األهـــداف املرجـــوة  	

فضـــاًل عـــن تقديـــم التوصيـــات الالزمـــة فيـــام يتعلـــق بسياســـات املكافـــآت وبإطـــار العمـــل إىل جميـــع موظفـــي 

الرشكـــة. 

تقديـــم التوصيـــات الالزمـــة إىل مجلـــس اإلدارة فيـــام يتعلـــق بتعيـــن أعضـــاء املجلـــس واللجـــان التابعـــة لـــه وفقـــا  	

للمتطلبـــات التنظيميـــة والسياســـات واملعايـــر املعتمـــدة. 

  مراجعـــة متطلبـــات املهـــارات املالمئـــة لعضويـــة مجلـــس اإلدارة واللجـــان التابعـــة لـــه وإعـــداد وصـــف شـــامل بكافـــة  	

اإلمكانيـــات واملؤهـــالت الالزمـــة لتلـــك العضويـــة فضـــاًل عـــن تحديـــد الوقـــت الـــذي يتعـــن عـــى العضـــو تخصيصـــه 

ألعـــامل مجلـــس اإلدارة و/أو اللجنـــة ويتـــم ذلـــك عـــى أســـاس ســـنوي. 

ــاذ  	 ــة باتخـ ــف والتوصيـ ـــاط الضعـ ــد نق ــة وتحديـ ــة دوريـ ــه بصفـ ــة لـ ـــان التابعـ ــس واللج ــة املجلـ ــكل وتركيبـ ــم هيـ تقييـ

التدابـــر التصحيحيـــة ملعالجتهـــا، حســـب اإلقتضـــاء. 

ـــح مبـــا يف ذلـــك التأكـــد  	 تقييـــم اســـتقاللية أعضـــاء املجلـــس واللجـــان وضـــامن عـــدم وجـــود أي تضـــارب يف املصال

بشـــكل ســـنوي مـــن اســـتقاللية أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واللجـــان املســـتقلن. 

ــك  	 ــم تلـ ــا وتقديـ ــاء اإلدارة العليـ ــان وأعضـ ــاء املجلـــس واللجـ ــآت أعضـ ــات ومكافـ ــة لتعويضـ ــات واضحـ ــع سياسـ وضـ

ـــاألداء كـــام تضمـــن تطبيقهـــا  ـــد أن تتأكـــد اللجنـــة مـــن أن تلـــك التعويضـــات مرتبطـــة ب السياســـات إىل املجلـــس )الب

داخـــل الرشكـــة( .

تقييم أداء أعضاء املجلس واللجان عى أساس منتظم . 	

تقديم التوصيات الالزمة إىل املجلس فيام يتعلق بتعين وإعفاء أعضاء اإلدارة العليا.  	

وضـــع سياســـات وإجـــراءات التعاقـــب الوظيفـــي للرئيـــس التنفيـــذي وكبـــار أعضـــاء اإلدارة العليـــا ومراقبـــة تنفيـــذ  	

خطـــط وعمليـــات التعاقـــب الوظيفـــي لهـــم. 

مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا دورياً.  	

تقديـــم التوصيـــات الالزمـــة إىل مجلـــس اإلدارة حـــول املســـائل املتعلقـــة بالرشـــيحات واملكافـــآت ألعضـــاء  	

املجلـــس واللجـــان وكبـــار املســـؤولن التنفيذيـــن وفقـــا للسياســـات املعتمـــدة. 
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ت  - أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت:

ث  - اجتامعات لجنة الرتشيحات واملكافآت وسجل الحضور:

أ .   أهداف واختصاصات لجنة اإلستثامر:

املنصباسم عضو اللجنة
اسم عضو اللجنة

غر تنفيذيتنفيذيمستقل

✓رئيس اللجنةاالستاذ /يوسف اليوسفي

✓عضواألستاذ /راكان أبو نيان

✓عضواألستاذ /أحمد بن أحمد

عقـــدت لجنـــة الرشـــيحات واملكافـــآت خـــالل العـــام املـــايل 2021م ســـبعة اجتامعـــات وكان ســـجل الحضـــور فيهـــا وفقـــاً 

ـــة  ـــه وعالمـــة )-( تعنـــي إنتهـــاء أو عـــدم بداي ـــأن عالمـــة )✓( تعنـــي حضـــوره وعالمـــة )x( تعنـــي تغيب ـــامً ب للجـــدول أدناه”عل

ـــه”: عضويت

تتمثل أهداف لجنة اإلستثامر فيام ييل:

ـــح واألنظمـــة  	 وضـــع الخطـــط االســـراتيجية إلســـتثامرات الرشكـــة والتأكـــد مـــن مطابقتهـــا مـــع أحـــكام ورشوط اللوائ

ـــس اإلدارة  ـــم وضعهـــا ووافـــق عليهـــا مجل ـــة اإلجـــراء باإلضافـــة إىل مالمئتهـــا مـــع السياســـة الخطيـــة التـــي ت املرعي

أصـــوالً.   

اإلرشاف عى تطبيق السياسة اإلستثامرية. 	

مراجعـــة السياســـة اإلســـتثامرية واملبـــادئ التوجيهيـــة بشـــكل دوري وإصـــدار توصيـــات جديـــدة تتـــامىش مـــع  	

االجتامع 

السابع

2021/9/6

اإلجتامع 

السادس

2021/8/12

اإلجتامع 

الخامس

2021/6/10

اإلجتامع 

الرابع

2021/4/25

اإلجتامع 

الثالث

2021/3/7

اإلجتامع 

االثاين

2021/2/7

اإلجتامع 

األول

2021/1/10

أسم عضو اللجنة

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
االستاذ / يوسف 

اليوسفي 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
األستاذ / راكان أبو 

نيان 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
األستاذ / أحمد بن 

أحمد 

2 - لجنة اإلستثامر:
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ب .  أعضاء لجنة اإلستثامر وتصنيف أعضائها:

ت . اجتامعات لجنة اإلستثامر وسجل الحضور:

املنصباسم عضو اللجنة
اسم عضو اللجنة

غر تنفيذيتنفيذيمستقل

✓رئيس اللجنةاألستاذ /محمد بن داوود

✓عضواألستاذ /يوسف اليوسفي

✓عضواألستاذ /راكان أبو نيان

اإلجتامع الرابع

2021/12/19

اإلجتامع الثالث

2021/9/19

اإلجتامع الثاين

2021/5/30

اإلجتامع األول

2021/2/21
أسم عضو اللجنة

✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ /محمد بن داوود

✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ /يوسف اليوسفي

✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ /راكان أبو نيان

ظـــروف الســـوق.

إعطـــاء املوافقـــة الخطيـــة يف الحـــاالت التـــي تســـتدعي عـــدم اإللتـــزام ببعـــض رشوط السياســـة اإلســـتثامرية  	

ــألة، إذا دعـــت الحاجـــة، إىل مجلـــس اإلدارة. ورفـــع املسـ

املوافقة عى استقطاب اإلستثامرات و/أو الترف بها. 	

املوافقة عى تعين جميع مدراء األصول إلدارة أصول الرشكة أو تقديم املشورة بشأنها. 	

مراجعـــة التقريـــر الصـــادر عـــن إدارة املخاطـــر بخصـــوص محفظـــة اإلســـتثامر بهـــدف ضـــامن اإللتـــزام بالسياســـات  	

ــادئ التوجيهيـــة املعتمـــدة. واملبـ

اتخاذ القرارات النهائية بشأن اإلستثامرات استناداً إىل توصيات قسم الخزينة. 	

مراقبة أداء استثامرات الرشكة وتحديد أهداف وإسراتيجية اإلستثامر ووضع خطط التنفيذ الالزمة لذلك. 	

ـــة اإلســـتثامر خـــالل العـــام املـــايل 2021م أربعـــة اجتامعـــات وكان ســـجل الحضـــور فيهـــا وفقـــاً للجـــدول  	 عقـــدت لجن

أدناه”علـــامً بـــأن عالمـــة )✓( تعنـــي حضـــوره وعالمـــة )x( تعنـــي تغيبـــه وعالمـــة )-( تعنـــي إنتهـــاء أو عـــدم بدايـــة 

ــه”: عضويتـ
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أ - أهداف واختصاصات اللجنة التنفيذية:

ب  - أعضاء اللجنة التنفيذية وتصنيف أعضائها:

وتتمثل أهداف اللجنة التنفيذية فيام ييل:

املراجعـــة الدوريـــة لالئحـــة عمـــل اللجنـــة التنفيذيـــة وتقييـــم مـــدى كفايتهـــا وإصـــدار التوصيـــة بتعديلهـــا إىل مجلـــس  	

اإلدارة.

	  Mission, Vision and( وضـــع اإلســـراتيجية الشـــاملة واألهـــداف الرئيســـة للرشكـــة واإلرشاف عـــى تنفيذهـــا

.)Objectives

	 .)Organizational Chart( املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الرشكة واعتامدها

مراجعـــة ميزانيـــة الرشكـــة والخطـــط املاليـــة املعـــدة مـــن قبـــل اإلدارة التنفيذيـــة قبـــل تقدميهـــا ملجلـــس اإلدارة  	

ــا. ــة عليهـ ــة ملجلـــس اإلدارة باملوافقـ والتوصيـ

دراسة كل ما يحال للجنة من مواضيع تتعلق باإلدارة التنفيذية واتخاذ التوصيات املناسبة بشأنها. 	

إجراء اتصاالت واجتامعات مع اإلدارة التنفيذية بشكل دوري ملتابعة أعاملها. 	

املحافظة عى عالقات عمل فعالة بن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للرشكة. 	

 4 -  اللجنة التنفيذية: 

املنصباسم عضو اللجنة
اسم عضو اللجنة

غر تنفيذيتنفيذيمستقل

✓ رئيس املهندس/  رعد الركايت

✓ عضو األستاذ/ راكان أبو نيان

✓ عضواألستاذ/ سليامن العبيد
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أ . أهداف واختصاصات لجنة املخاطر:

تشمل أهداف واختصاصات لجنة املخاطر اآليت: 

تطوير اسراتيجيات وسياسات شاملة إلدارة املخاطر املتسقة مع طبيعة وحجم أنشطة الرشكة.. 1

مراقبـــة تنفيـــذ السياســـات واإلســـراتيجيات إلدارة املخاطـــر  والتدقيـــق فيهـــا وتحديثهـــا عـــى أســـاس العوامـــل . 2

املتغـــرة الداخليـــة والخارجيـــة ذات الصلـــة.

ضامن تعرض الرشكة للخطر بحد مقبول وعدم تجاوز  هذا الحد.. 3

ضامن استمرارية أعامل الرشكة.. 4

ضـــامن أن تقـــوم اإلدارة العليـــا للرشكـــة وبصفـــة مســـتمرة بتحديـــد األخطـــار التـــي تهـــدد وجـــود الرشكـــة، وتحـــدد . 5

تعرضهـــا للخطـــر  عـــى نحـــو فعـــال بشـــكل ســـنوي.

ـــإدارة املخاطـــر وتقييـــم فاعليـــة هـــذا النظـــام وآليتـــه يف تحديـــد ومراقبـــة . 6 اإلرشاف عـــى نظـــام الرشكـــة الخـــاص ب

املخاطـــر التـــي تهـــدد الرشكـــة.

5 - لجنة املخاطر: 

األستاذ/ سليامن العبيد األستاذ/ راكان أبو نيان املهندس/  رعد الركايت  أسم عضو اللجنة

✓ ✓ ✓ اإلجتامع األول 2021/1/20

✓ ✓ ✓ اإلجتامع الثاين2021/2/28

✓ ✓ ✓ اإلجتامع الثالث2021/6/7

✓ ✓ ✓ اإلجتامع الرابع2021/8/9

✓ ✓ ✓ اإلجتامع الخامس2021/8/31

✓ ✓ ✓ اإلجتامع السادس2021/09/31

✓ ✓ ✓ اإلجتامع السابع 2021/11/10

✓ ✓ ✓ اإلجتامع الثامن2021/11/20

✓ ✓ ✓ اإلجتامع التاسع2021/12/7

✓ ✓ ✓ اإلجتامع العارش2021/12/14

✓ ✓ ✓ اإلجتامع الحادي عرش2021/12/18

ت  - اجتامعات اللجنة التنفيذية

ـــة خـــالل العـــام املـــايل 2021م احـــدى عـــرش إجتـــامع وكان ســـجل الحضـــور فيهـــا وفقـــاً للجـــدول  ـــة التنفيذي عقـــدت اللجن

أدناه”علـــامً بـــأن عالمـــة )✓( تعنـــي حضـــوره وعالمـــة )x( تعنـــي تغيبـــه وعالمـــة )-( تعنـــي إنتهـــاء أو عـــدم بدايـــة عضويتـــه”:
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إعادة تقييم قدرة الرشكة عى تحمل هذه املخاطر بصفة منتظمة.. 7

تقديم النصح ألعضاء مجلس اإلدارة بخصوص املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.. 8

ـــة املراجعـــة، واللجـــان األخـــرى املنبثقـــة عـــن مجلـــس اإلدارة، واملجلـــس نفســـه، . 9 ـــة مســـائل تواجههـــا لجن مراجعـــة أي

ـــر عـــى أنشـــطة الرشكـــة فيـــام يخـــص إدارة املخاطـــر. والتـــي مـــن شـــأنها التأث

عقـــدت لجنـــة املخاطـــر خـــالل العـــام املـــايل 2021م أربعـــة اجتامعـــات وكان ســـجل الحضـــور فيهـــا وفقـــاً للجـــدول 

أدناه”علـــامً بـــأن عالمـــة )✓( تعنـــي حضـــوره وعالمـــة )x( تعنـــي تغيبـــه وعالمـــة )-( تعنـــي إنتهـــاء أو عـــدم بدايـــة عضويتـــه”:

ب . أعضاء لجنة املخاطر وتصنيف أعضائها:

ت . اجتامعات لجنة املخاطر وسجل الحضور

املنصباسم عضو اللجنة
اسم عضو اللجنة

غر تنفيذيتنفيذيمستقل

✓عضواألستاذ / محمد العييدي

✓رئيس اللجنةاألستاذ / سليامن العبيد

✓عضواألستاذ/ عبدالعزيز الزمام

اإلجتامع الرابع

2021/11/29

اإلجتامع الثالث

9/16

اإلجتامع الثاين

2021/7/5

اإلجتامع األول

2021/2/17
أسم عضو اللجنة

✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ / سليامن العبيد

✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ محمد العييدي

✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ عبدالعزيز الزمام

أ . أهداف واختصاصات لجنة الحوكمة:
التحقـــق مـــن إلتـــزام الرشكـــة بقواعـــد وسياســـات حوكمـــة الـــرشكات  املعمـــول بهـــا يف اململكـــة  العربيـــة . 1

الســـعودية وفقـــا للوائـــح الرشكـــة الداخليـــة  املعتمـــدة مـــن قبـــل مجلـــس األدارة.

ــل . 2 ــة وأفضـ ـــات النظاميـ ــرات يف املتطلب ـــا للتغيـ ــة وفًق ــة للرشكـ ــات الحوكمـ ــد وسياسـ ــث قواعـ ــة وتحديـ مراجعـ

املامرســـات.

ــراءات . 3 ــات واإلجـ ــن السياسـ ــا مـ ــة، وغرهـ ــم الرشكـ ــل قيـ ــي التـــي متثـ ــلوك املهنـ ــد السـ ــر قواعـ ــة وتطويـ مراجعـ

ــات. ــل املامرسـ ــاً ألفضـ ــة وفقـ ــة بالحوكمـ ــة  ذات العالقـ ــات الرشكـ ـــاء مبتطلبـ ــل الوف ــن أجـ ــرى مـ ــة األخـ الداخليـ

النظر يف املسائل التي تحال للجنة من مجلس اإلدارة ، ورفع التوصيات بشأنها . . 4

6 - لجنة الحوكمة 
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عقـــدت لجنـــة الحوكمـــة خـــالل العـــام املـــايل 2021م إجتامعـــان وكان ســـجل الحضـــور فيهـــا وفقـــاً للجـــدول أدناه”علـــامً . 1

بـــأن عالمـــة )✓( تعنـــي حضـــوره وعالمـــة )x( تعنـــي تغيبـــه وعالمـــة )-( تعنـــي إنتهـــاء أو عـــدم بدايـــة عضويتـــه”:

ب . أعضاء لجنة الحوكمة وتصنيف أعضائها:

ت . اجتامعات لجنة الحوكمة وسجل الحضور:

املنصباسم عضو اللجنة
اسم عضو اللجنة

غر تنفيذيتنفيذيمستقل

✓رئيس اللجنةالدكتور/ أحمد بن أحمد 

✓عضو   األستاذ / زيد املفرح

✓عضواألستاذ / يوسف اليوسفي

السنة املالية الحالية السنة املالية السابقة

إجاميل مبلغ أسم عضو اللجنة
الغرامات املالية 
بالريال السعودي

عدد القرارات 
التنفيذية

إجاميل مبلغ 
الغرامات املالية 
بالريال السعودي

عدد القرارات 
التنفيذية

675,000 6 10,000 1
مخالفة تعليامت املؤسسة 

اإلرشافية والرقابية

0 0 0 0
مخالفة تعليامت املؤسسة الخاصة 

بحامية العمالء

0 0 120,000 1
مخالفة تعليامت املؤسسة الخاصة 

ببذل العناية الواجبة يف مكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب

اإلجتامع الثاين

2021/12/9

اإلجتامع األول

2021/2/8
أسم عضو اللجنة

✓ ✓ األستاذ / زيد املفرح

✓ ✓ الدكتور/ أحمد بن أحمد

✓ ✓ األستاذ / يوسف اليوسفي

28 - عقوبات أو جزاءات أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من أي 
جهة ارشافية أو تنظيمية أو قضائية 
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29 - نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية يف الرشكة خالل العام 
202١م إضافة إىل رأي لجنة املراجعة يف مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة

أ - رأي إدارة املراجعة الداخلية:

ب  - رأي لجنة املراجعة:

يشـــمل نطـــاق عمـــل إدارة املراجعـــة الداخليـــة فحـــص وتقييـــم مـــدى كفايـــة و فاعليـــة عمليـــات إدارة املخاطـــر  	

ــم  ــة التـــي تـ ــة الداخليـ ــنوية إلدارة املراجعـ ــة السـ ــذ الخطـ ــالل تنفيـ ــن خـ ــة مـ ــة بالرشكـ ــة الداخليـ ــة والرقابـ والحوكمـ

ـــة  ـــات املهني ـــة للمامرس ـــر الدولي ـــا للمعاي ـــا طبًق ـــر وتقييمه ـــد املخاط ـــى تحدي ـــد ع ـــة تعتم ـــق منهجي ـــا وف تطويره

للتدقيـــق الداخـــيل و القواعـــد التنظيميـــة إلدارة املراجعـــة الداخليـــة املعتمـــدة مـــن قبـــل لجنـــة املراجعـــة ومجلـــس 

اإلدارة. 

قامـــت إدارة املراجعـــة الداخليـــة خـــالل العـــام 2021م بتنفيـــذ عمليـــات املراجعـــة حســـب الخطـــة الســـنوية املعتمـــدة  	

مـــن قبـــل لجنـــة املراجعـــة،  واإلنتهـــاء مـــن تقاريرهـــا الدوريـــة بعـــد مناقشـــتها مـــع اإلدارات املعنيـــة لغـــرض توثيـــق 

اإلجـــراءات التصحيحيـــة املالمئـــة ملعالجـــة أوجـــه القصـــور والضعـــف يف  عمليـــات إدارة املخاطـــر والحوكمـــة والرقابـــة 

الداخليـــة يف الرشكـــة. كـــام تـــم مشـــاركة جميـــع تقاريـــر املراجعـــة الداخليـــة مـــع اإلدارة التنفيذيـــة للرشكـــة ولجنـــة 

املراجعـــة الداخليـــة.

خالل عام 2021م، واجهت الرشكة بعض العقبات، مبا يف ذلك كرة استقاالت القادة. 	

قامـــت إدارات الرقابـــة املتمثلـــة يف إداريت املراجعـــة الداخليـــة وااللتـــزام بالعمـــل عـــى تحســـن وتطويـــر األعـــامل  	

الرقابيـــة تـــم تعيـــن مديرعـــام إلداريت اإللتـــزام واملراجعـــة الداخليـــة ومـــع ذلـــك، الحظـــت اللجنـــة وجـــود فجـــوات يف 

الضوابـــط الداخليـــة التـــي ميكـــن تحديدهـــا مـــن خـــالل مـــا يـــيل:

ضعـــف االلتـــزام باملبـــادئ التوجيهيـــة لحوكمـــة الـــرشكات حيـــث أن الرشكـــة مازالـــت تعـــاين نقـــص عـــدد مـــن . 1

واإلجـــراءات.  السياســـات 

التأخـــر/ عـــدم التعـــاون وضعـــف اســـتجابة اإلدارة / يف تنفيـــذ اإلجـــراء التصحيحـــي لنتائـــج االلتـــزام واملراجعـــة . 2

الداخليـــة.

ضعـــف يف نظـــام تكنولوجيـــا املعلومـــات واألمـــن الســـيراين لـــدى الرشكـــة ، وبالتـــايل هنـــاك نقـــص يف . 3

االســـتخدام األمثـــل والضوابـــط الخاصـــة بتكنولوجيـــا املعلومـــات الالزمـــة لتوليـــد معلومـــات وبيانـــات دقيقـــة 

وموثـــوق بهـــا.

4 ..IFRS-17 مازالت الرشكة تعاين من تأخر يف تنفيذ وتطبيق املعيار املحاسبي

ال يزال هناك عدد كبر من املناصب القيادية شاغرة ورسعة التعاقب الوظيفي. 5
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30 - ما تم تطبيقه من الئحة حوكمة الرشكات:

أوالً : توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إىل تعيني مراجع داخيل:

الئحة حوكمة الرشكات  الصادرة عن هيئة السوق املالية 

ثانيـــاً: توصيـــات اللجنـــة التـــي يوجـــد تعـــارض بينهـــا وبـــني قـــرارات مجلـــس اإلدارة أو التـــي رفـــض 
املجلـــس األخـــذ بهـــا:

قامـــت اللجنـــة بتوجيـــه إدارة املراجعـــة الداخليـــة باإلســـتعانة مبستشـــار تقنـــي يف تقنيـــة املعلومـــات  للقيـــام بأعـــامل  

املراجعـــة عـــى بيئـــة تقنيـــة املعلومـــات  واألمـــن الســـيراين .

ـــة التـــي توجـــب عـــى الرشكـــة  ـــة الســـوق املالي ـــه الئحـــة حوكمـــة الـــرشكات الصـــادرة عـــن هيئ متاشـــياً مـــع مـــا نصـــت علي

ذكـــر مـــا تـــم تطبيقـــه مـــن أحـــكام الئحـــة حوكمـــة الـــرشكات ومـــا مل يتـــم تطبيقـــه مـــع بيـــان أســـباب عـــدم التطبيـــق يف 

تقريـــر مجلـــس إدارتهـــا، فإنـــه يـــرس مجلـــس إدارة الرشكـــة التنويـــه بـــأن الرشكـــة تطبـــق جميـــع األحـــكام الـــواردة يف الئحـــة 

ـــاه: حوكمـــة الـــرشكات الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق املاليـــة، بإســـتثناء األحـــكام الـــواردة أدن

* كـــام تـــود الرشكـــة التنويـــه بأنـــه تـــم تحديـــث الئحـــة الحوكمـــة الخاصـــة بالرشكـــة لتتـــامىش مـــع كافـــة املتطلبـــات الـــواردة 

يف كٍل مـــن الئحـــة الحوكمـــة الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق املاليـــة والئحـــة حوكمـــة رشكات التأمـــن الصـــادرة عـــن البنـــك 

املركـــزي الســـعودي ، والتـــي وافـــق عليهـــا مجلـــس اإلدارة بتاريـــخ 01/10/2018م وتـــم اعتامدهـــا يف الجمعيـــة العامـــة 

بتاريـــخ 25/03/2019م. 

اليوجد أي تعارض بن توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة بشأن تعين مراجع الحسابات .

أسباب عدم التطبيق نص املادة/الفقرة
رقم املادة/ 

الفقرة

املادة مطبقة بشكل كبر، حيث أنه تم اعتامد 
سياسة محدثة لتعارض املصالح من قبل 

مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/10/1م، لكن مل 
تشتمل عى أمثلة توضيحية لحاالت تعارض 
املصالح وسيتم التأكد من إضافة ذلك عى 

سياسة تعارض املصالح الخاصة بالرشكة

يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة وواضحة 
للتعامل مع حاالت تعارض املصالح الواقعة أو 
املحتمل وقوعها التي ميكن أن تؤثر يف أداء 

أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو 
غرهم من العاملن يف الرشكة عند تعاملهم 

مع الرشكة أو مع أصحاب املصالح اآلخرين، 
عى أن تتضمن هذه السياسة بصفة خاصة ما 

ييل: 
2( تقديم أمثلة توضيحية لحاالت تعارض 

املصالح تناسب مع طبيعة نشاط الرشكة. 

43 الفقرة رقم 
 )2(
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3١ - مساهمة الرشكة اإلجتامعية: 

الخامتة

ــع و  ــامم باملجتمـ ـــادرة لإلهتـ ـــادرة، املب ـــدء باملب ــون إال بالب ــع ال يكـ ــة يف املجتمـ ــاركة الفاعلـ ــعي إىل املشـ ألّن السـ

البيئـــة، والتعليـــم، والفئـــات األقـــل حظـــاً وغرهـــا، فـــإن العمـــل الحقيقـــي الـــذي يـــرك أثـــراً هـــو العمـــل املجتمعـــي، 

الـــذي يســـعى إىل بـــذر الخـــر يف كل مـــكان ومـــع أي فئـــة، وألن “ميدغلـــف” جـــزء ال يتجـــزأ مـــن هـــذا املجتمـــع، تتلّمـــس 

ـــك نهجهـــا  ـــق بذل ـــادرات ســـباقة يف مختلـــف املجـــاالت، فإنهـــا تطب ـــه املختلفـــة، وتســـعى إىل طـــرح مب احتياجـــات فئات

الـــذي اتخذتـــه لنفســـها وكان مـــن أبرزهـــا:

مبـــادرة التـــرع بالـــدم بالتعـــاون مـــع مدينـــة امللـــك فهـــد الطبيـــة، تـــم إطـــالق حملـــة التـــرع بالـــدم ملنســـويب رشكـــة . 1

ميدغلـــف )100 متـــرع، 45,000 مـــل(.                                

املبـــادرات اإلجتامعيـــة ضـــد جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 19، متاشـــياً مـــع الجهـــود التـــي تبذلهـــا حكومـــة خـــادم الحرمـــن . 2

الرشيفـــن ملكافحـــة تفـــي  فايـــروس كورونـــا املســـتجد ومـــؤازرة ملبـــادرات وزارة الصحـــه ملواجهـــة هـــذه األزمـــة 

ـــال. ـــغ 3,000,000 مليـــون ري ـــة، دعمـــت ميدغلـــف صنـــدوق الوقـــف الصحـــي مببل العاملي

دعم جمعية إنسان تزامناً مع اليوم الوطني90.. 3

دعم جمعية األطفال ذوي اإلعاقه تزامناً مع اليوم الوطني90.. 4

حملـــة كســـوة، تـــم عقـــد إتفاقيـــة مـــع جمعيـــة الـــر لتوزيـــع مايقـــارب 150 صنـــدوق لكســـوة الشـــتاء لتوزيعهـــا عـــى . 5

األرس املحتاجـــة وذلـــك امتـــداداً لحـــرص ميدغلـــف عـــى تعزيـــز املســـؤولية األجتامعيـــة لتوفـــر الدعـــم واملســـاندة 

عـــر رشاكتهـــا مـــع الجمعيـــات الخريـــة.

دعـــم جمعيـــة كالنـــا تزامنـــاً مـــع اليـــوم العاملـــي للـــكى، قامـــت  ميدغلـــف بدعـــم جمعيـــة كالنـــا تزامنـــاً مـــع اليـــوم . 6

العاملـــي للـــكى  وذلـــك مـــن منطلـــق دعـــم لجهـــود الجمعيـــة للقيـــام بالرعايـــة الصحيـــة للمـــرىض عـــى اكمـــل وجـــه 

ـــكى(. )30 جلســـة غســـيل، 1 كـــريس غســـيل كى، 1جهـــاز غســـيل ال

مبـــادرة تنظيـــف البحـــر األحمـــر، مـــن منطلـــق الحفـــاظ عـــى اإلنســـان وحاميـــة البيئـــة نظمـــت ميدغلـــف مبشـــاركة . 7

فريـــق غواصـــن محـــرف مبـــادرة تنظيـــف قـــاع وشـــاطئ البحـــر األحمـــر بهـــدف املحافظـــة عـــى البيئـــة والشـــعب 

املرجانيـــة وتـــم تغطيـــة مســـاحة 300 مـــر وجمـــع مايقـــارب 1 طـــن مـــن املخلفـــات. 

يف الختـــام أود أن أتقـــدم نيابـــة عنـــي وعـــن مجلـــس اإلدارة والرشكـــة بالشـــكر واالمتنـــان لخـــادم الحرمـــن الرشيفـــن 

ــاه قطاعـــات املـــال واألعـــامل يف اململكـــة مـــن اهتـــامم حكومـــي بالـــغ، كـــام ال  ــا تلقـ وويل عهـــده األمـــن عـــى مـ

يفوتنـــا أن نتقـــدم بالشـــكر إىل الجهـــات والهيئـــات التنظيميـــة عـــى دعمهـــا املتواصـــل يف تحســـن مامرســـة األعـــامل 

يف قطـــاع التأمـــن، وعـــى رأســـها البنـــك املركـــزي الســـعودي ومجلـــس الضـــامن الصحـــي التعـــاوين. والشـــكر 

موصـــول إىل مســـاهمي الرشكـــة وعمالئهـــا الكـــرام عـــى الثقـــة التـــي تحظـــى بهـــا الرشكـــة، متطلعـــن إىل تقديـــم 

األفضـــل يف العـــام املـــايل املقبـــل واألعـــوام القادمـــة مبشـــيئة اللـــه وكلنـــا ثفـــة يف رأســـامل الرشكـــة الحقيقـــي 

زمـــاليئ وإخـــواين يف ميدغلـــف والذيـــن بجهودهـــم وتفانيهـــم نســـتطيع تحقيـــق التطلعـــات واآلمـــال.


