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مجلس اإلدارة واللجان المساندة

:مجلس اإلدارة

رئیس المجلسالمھندس ثامر بن عبد هللا بن ریس.1
نائب رئیس المجلسالمھندس سلیمان بن عبد هللا الخریجي.2
عضواً عبد القادر البكريبنالمھندس محمد ھاني.3
عضواً اوي غزّ الحسام بن طالل األستاذ.4
عضواً الدكتور عبد اللطیف بن محمد آل الشیخ.5
عضواً علي بن حسن الجاسر الشھرياألستاذ .6
عضواً طارق بن عبد هللا بن حسین الرمیم  المھندس.7
عضواً باسودانبن عبدهللا الدكتور یوسف.8
عضواً االستاذ ریاض أحمد الثقفي.9
والرئیس التنفیذيعضواً محمد الشریف األستاذ ھشام بن.10

:اللجنة التنفیذیة
رئیس اللجنةالمھندس ثامر بن عبد هللا بن ریس.1
اللجنةعضوعبد القادر البكريبن المھندس محمد ھاني .2
عضو اللجنةالغّزاويطاللبن األستاذ حسام.3
عضو اللجنةاألستاذ ھشام بن محمد الشریف .4
عضو اللجنةاألستاذ علي بن حسن الجاسر الشھري.5

:لجنة المراجعة

رئیس اللجنةیوسف بن عبد هللا باسودانالدكتور.1
اللجنةعضواألستاذ نبیل نصیف..2
عضو اللجنةالدكتور معصوم با.3
عضو اللجنةي             االستاذ عبد هللا الحرب.4

:لجنة الترشیحات و المكافات 
رئیس اللجنةاألستاذ علي بن حسن الجاسر الشھري                     .1
عضو اللجنةالدكتور عبد اللطیف بن محمد آل الشیخ.2
عضو اللجنةف التمیمي نایاألستاذ .3

:االستثمارلجنة 
رئیس اللجنةالمھندس ثامر بن عبد هللا بن ریس.1
عضو اللجنةاألستاذ ھشام بن محمد الشریف .2
عضو اللجنةطارق بن عبد هللا بن حسین الرمیم           المھندس.3
عضو اللجنةاألستاذ شاقول حمید. .4

لجنة ادارة المخاطر :
رئیس اللجنةریس     ثامر بن عبدهللا بن المھندس .1
عضو اللجنةاألستاذ حسام بن طالل الغّزاوي .2
عضو اللجنةاألستاذ ھشام بن محمد الشریف .3

:ة الشرعیةھیئة الرقاب

رئیس الھیئةالشیخ عبد هللا بن بیھ.1
عضواً أحمد عبد الشكور                 بنالدكتور ھاني.2
عضواً المباركياألستاذ حسن بن حسین .3
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س اإلدارةــر مجلـتقری

ة:یاألنشطة الرئیسأوالً:

اوني  أمین التع دة للت ة المتح ركة المجموع وم ش یج)تق ال (أس ة، بأعم اھمة عام ركة مس كش
ي السعوديالتصریحالتأمین التعاوني، بموجب  د العرب ة النق م: تالصادر عن مؤسس م رق

اریخ21/20095ن/ ـ15/5/1430بت ق ،ھ ریح ،م11/5/2009المواف د التص م تجدی وت
ھـ.14/05/1439لمدة ثالث سنوات متتالیة تبدأ من تاریخ 

ركة:  ي للش اط الرئیس د النش مل تحدی حي وویش أمین الص ة الت من خاص ام، المتض أمین الع الت
ق،التأمین على المركبات ات ضد الحری ى الممتلك أمین عل ابھ و،والسرقة،والت ا ش ف وم التل
ین الحوادث العامة.والتأمین الھندسي، وتأم،ذلك، والتأمین البحري

:التاليالنحوعلىالنتائجفيوإسھامھالشركةأعمالحجمفيالرئیسیةاألنشطةھذهتأثیر

سبةالن ایرادات النشاط

القیمة بالف لایر المنتج 
63.10% 271,305 مركبات
26.78% 115,153 يطب
4.91% 21,119 العامةالحوادث 
2.46% 10,591 الھندسي
2.44% 10,496 الحریق
0.25% 1,054 البحري
0.06% 254 أخري
100% 429,972 االجمالي

عدة مخاطر من خالل تقدیمھا للتأمین العام والتأمین الصحي، ومن أھمھا: مخاطر السوق الذي أصبح وتواجھ الشركة
ثین شركة تأمین، رافعاً مستوى التنافس فیھ بدرجة كبیرة. مكتظاً بأكثر من ثال

وتأمل الشركة أن توفَّق لتحقیق أھدافھا ومتابعة أعمالھا بما یحقق مصالح المساھمین والمتعاملین معھا. 

التوقعات المستقبلیة ألعمال الشركة:ووصف لخطط وقرارات الشركة المھمة ثانیاً:
التفاھم المبدئي مع شركة مالذ للتأمین التعاوني لدراسة الجدوى اإلقتصادیة ارة علي بدء وافق مجلس االد2017ل خال

.إلندماج الشركتین

كما یرأسھ نائب للرئیس التنفیذي .علي المركبات للتأمین قطاع مستقل وذلك بتأسیس نظیمي للشركة الھیكل التتم تعدیل 
.الرئیس التنفیذي مباشرة وتكون مرجعیتھا إلى لعنایة بالعمالء ادارة إلى إدارة خدمة العمالء إسم إتم تغییر 

التوقعات المستقبلیة ألعمال الشركة

التوسع في زیادة تطویر مبیعات القیم المضافة والتركیز على تنمیة قدرات فرق المبیعات ..1
عمل إدارة مبیعات الوسطاء .أنظمةتطویر .2
البیع الھاتفي وإسھامھا في استقطاب تأمینات قطاع الشركات من خالل منتَجي زیادة فعالیة أعمال وحدة.3

التأمین: تأمین المركبات الشامل، والتأمین الصحي للشركات. وباإلضافة إلى زیادة تفعیل أعمالھا لزیادة 
لتأمین مبیعات منتج التأمین: تأمین أخطاء المھن الطبیة، ومنتج التأمین الصحي للمجموعات الصغیرة، وا

اإللزامي على المركبات (للطرف الثالث).
لكافة منتجاتھا التي اآللي ، بحیث یمّكن الشركة من بیع وثائق التأمین نظام المبیعات بدء المرحلة الثانیة من .4

إلى تمكین عمالء الشركة من إدارة وثائقھم .باإلضافة،ال تتطلب معاینة
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الحفاظ على العمالءتطویر برامج خاصة بالوالء و. 5
زیادة تفعیل آلّیة البیع المتقاطع لدى جمیع وحدات المبیعات..6
لزیادة اإلنتاج البیعي.زیادة عدد نقاط البیع في المنطقة الغربیة والجنوبیة والشمالیة .7
تطویر آلّیات الوكالء ومساعدتھم على االنتشار لزیادة اإلنتاجیة..8
شروط وأحكام البیع الخاصة المبیعات على مستوى المملكة علىلدورات التدریبیة لموظفيااستمرار تكثیف.9

بشركات التأمین .
العمل على الحمالت التسویقیة لبعض المنتجات التأمینیة الخاصة بشرائح األفراد، وتكون مستوفاة لجمیع . 10

أحكام وشروط مؤسسة النقد العربي السعودي.
الحمالت التسویقیة اإللكترونیة وذلك بھدف رفع مبیعات المنتجات الغیر إلزامیة .العمل على زیادة . 11
العمل على إنشاء وحدة تختص بالتسویق االلكتروني والتواصل االجتماعي.. 12
.التأمینيمتخصصة وفق نوع المنتج إنشاء إدارات .13

ملخص النتائج المالیة:ثالثاً:

م، وھي على النحو التالي:31/12/2017المالیة للسنة المالیة المنتھیة لبیاناتالجدول أدناه یوضح ملخص ا
)تریاالالاألرقام بآالفللشركة (المالیة بیاناتملخص ال-1

20172016201520142013النشاط
388,329431,714395,779242,731258,918موجودات عملیات التأمین

141,468127,456118,380112,438104,438موجودات المساھمین

529,797559,170514,159355,169363,356مجموع الموجودات
383,721427,742392,951240,989257,814مطلوبات عملیات التأمین
4,6083,9722,8281,7421,104فائض عملیات التأمین

388,329431,714395,779242,731258,918إجمالي مطلوبات وفائض عملیات التأمین
3,5342,3051,4211,9072,188مطلوبات المساھمین
137,934125,151116,959110,531102,250حقوق المساھمین

141,468127,456118,380112,438104,438مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین

429,972510,618549,441297,374347,010إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
365,917431,792458,544229,320234,508صافي أقساط التأمین المكتتبة

370,159450,687401,944216,591208,098صافي اإلیرادات
299,436353,566284,317165,503136,851إجمالي المطالبات المدفوعة
246,888344,715290,990149,357136,009صافي المطالبات المتكبدة

76,24762,44256,54044,47336,137مجموع المصاریف
إیرادات استثمارات وإیرادات أخرى

2,5706,5842,0942,3441,436لعملیات التأمین

الفائض (العجز) في عملیات التأمین 
مخصوماً منھا عائد استثمارات حملة 

الوثائق (نتائج العملیات التشغیلیة)
14,9756,5199,9865,34710,256

صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة
18,1178,34411,1338,93212,583وضرائب الدخل

-السابقة: فیما یلي بعض المؤشرات والنسب المالیة لألرقام -2
قدره رتفاعباابقللعام السلایر ألف8,344الربحألف لایر مقابل صافي 18,117الربح خالل السنة بلغ صافي-

117%

14,975خالل السنة ،التشغیلیة)العملیات (نتائجمنھا عائد استثمارات حملة الوثائق التأمین مخصوماً بلغ فائض عملیات -
. %130قدره ارتفاعبالسابق للعامألف لایر 6,519مقابل ،لایرألف 

لایر بالمقارنة ألف 510,618مقابل ،ألف لایر429,972) خالل السنةGWPبلغ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة (-
ألف لایر 365,917) خالل السنة (NWP، وكذلك بلغ صافي أقساط التأمین المكتتبة %16قدره نخفاضابالعام السابق ب

. %15انخفاض بألف لایر بالمقارنة بالعام السابق 431,792مقابل

بالمقارنة بالعام السابق لایرألف 344,715، ومقابل لایرألف 246,888بلغ صافي المطالبات المتكبدة خالل السنة -
.%28قدره بانخفاض
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لایر بالمقارنة بالعام الف 431,714لایر، مقابل ألف 388,329بلغ إجمالي موجودات عملیات التأمین خالل السنة -
.%10نخفاضباالسابق 

ألف لایر بالمقارنة بالعام السابق127,456مقابل،ألف لایر141,468بلغ إجمالي موجودات المساھمین خالل السنة -
.%11بنسبة بارتفاع

بانخفاضبالعام السابق لایر بالمقارنة ألف 559,170مقابل ،لایرألف 529,797بلغ إجمالي الموجودات خالل السنة -
.%5نسبتھ 

لایر بالمقارنة ألف431,714مقابل لایر، ألف 388,329عملیات التأمین خالل السنة وفائضمطلوباتبلغ إجمالي -
.%10نخفاضبالعام السابق با

رتفاع باالسابقألف لایر مقارنة بالعام 2,305مقابل ،لایرألف 3,534المساھمین خالل السنة مطلوباتبلغ إجمالي -
.%53قدره 

بالمقارنة بالعام السابق لایر ألف 125151مقابل،ألف لایر137,934السنة بلغ إجمالي حقوق المساھمین خالل -
.%10قدره بارتفاع

لایرألف 127,456مقابل ،ألف لایر141,468وحقوق الملكیة للمساھمین خالل السنة المطلوباتبلغ إجمالي -
.%11قدره بارتفاعبالمقارنة بالعام السابق 

الفروقات الجوھریة في النتائج التشغیلیة:- 3

ة التغیراتنسب قیمة التغیرات م2016 م2017 البیان

القیمة باأللف لایر القیمة باأللف لایر القیمة باأللف لایر

-16% -80,646 510,618 429,972 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

-15% -65,875 431,792 365,917 صافي أقساط التأمین المكتتبة

-18% -80,528 450,687 370,159 في اإلیراداتصا

-15% -54,130 353,566 299,436 إجمالي المطالبات المدفوعة

-28% -97,823 344,715 246,888 صافي المطالبات المتكبدة
22% 13,801 62,442 76,247 مجموع المصاریف

-61% -4,014 6,584 2,570 إیرادات استثمارات وإیرادات أخرى 
لعملیات التأمین

130% 8,456 6,519 14,975
الفائض في عملیات التأمین مخصوماً 
منھا عائد استثمارات حملة الوثائق 

(نتائج العملیات التشغیلیة)
117% 9,773 8,344 18,117 صافي ربح  السنة

المتحملةالمطالباتصافيفيالى االنخفاضالربح خالل ھذا العام مقارنة بالعام السابقصافيفياالرتفاعسببیعود
%33بنسبةأخرياكتتابایراداتفيواالرتفاع%22بنسبةوثائقاستحواذتكالیففيواالنخفاض%28بةبنس

الحالیةالسنة خاللسعوديلایرالف4,496المساھمین بقیمةأموالاستثماراتمنالناتجةاالرباحصافياليباالضافة
االنخفاضمنبالرغمالسابقالعامخاللسعوديلایرالف768قیمةبالمساھمینأموالخسائراستثماراتبصافيمقارنة

فيواالنخفاض%15بنسبةالمكتتبةالتأمینأقساطصافيفيواالنخفاض%16بنسبةالمكتتبةالتأمینأقساطاجماليفي
واالرتفاع%33بنسبةینالتأماعادةمنالمكتسبةالعموالتفياالنخفاضو%19بنسبةالمكتسبةالتأمینأقساطصافي

صافيفىواالنخفاض%81بنسبةاالخرياالیراداتفياالنخفاضو%25بنسبةواالداریةالعمومیةالمصاریففي
.%54بنسبةالوثائقحملةأموالاستثماراتارباح
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األعوام التي قامت بھا الشركة خاللوفیما یلي تحلیل حجم األعمال.والصحيتقوم الشركة ببیع جمیع أنواع التأمین العام و
:م 2017–2013

القیمة باأللف لایر االســـم
2017

القیمة باأللف لایر 
2016

القیمة باأللف 
2015لایر 

القیمة باأللف لایر 
2013القیمة باأللف لایر 2014

10,49612,44118,00223,21316,409تأمین الحریق
10,5918,81712,7684,9595,764التأمین الھندسي
1,0541,1341,0731,6042,448التأمین البحري
21,37322,60320,09816,22015,398التأمین العام

271,304278,858320,469130,251110,331تأمین السیارات
115,154186,765177,031121,127196,661التأمین الصحي

429,972510,618549,441297,374347,010اإلجمالي

2017خاللجغرافیاالمبیعاتوفیما یلي تحلیل -4

م2017القیمة باأللف لایراسم المنطقة

109,116المنطقة الوسطى
259,077المنطقة الغربیة
28,016المنطقة الشرقیة
586المنطقة الشمالیة
33,177المنطقة الجنوبیة

429,972اإلجمالي

فصاحات النظامیة:االا :رابع

.ذلكوأسبابیطَبقلموماالشركاتحوكمةالئحةأحكاممنما طبق -1

جمیع األنظمة واللوائح والتأكد من تطبیقھا صدور بمتابعة،االلتزامادارة والمراجعة الداخلیة تقوم الشركة من خالل إدارة 
مع الجھات الرقابیة للتحقق من اإللتزام االتصالبمتابعة االلتزاموتقوم إدارةوفق المتطلبات التي تضعھا الجھات الرقابیة. 

اجتماعحیث أنھ في المالیة.بكل ما تضمنتھ الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق الشركةالتزمت وقد التام.
وافقت الجمعیة على ،م11/6/2012، الموافق ھـ21/7/1433المنعقدة مساء اإلثنین ،العامة الغیر العادیة األولىالجمعیة 

وتختص بالتصویت التراكمي في الجمعیات العمومیة للمساھمین. ،) للنظام األساسي للشركة37إضافة مادة تحمل رقم (
: فيفإن المساھمین لھم الحق،للنظام األساسي واللوائح الداخلیة للشركةوطبقاً 

 األرباح التي یتقرر توزیعھا.من الحصول على نصیب
صول على نصیب من موجودات الشركة عند التصفیة.الح
 تھا.اتھا والتصویت على قرارفي مداوالواالشتراكحضور الجمعیات العامة
 سھم.في األالتصرف
.مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولیة على أعضاء المجلس
السوق واللوائح التنفیذیة. وال یعارض نظام،وطلب معلومات بما ال یضر بمصالح الشركةاالستفسار

التعدیالت و م ووافقت على2017- 12-25الموافق ھـ1439-04-07معیة العامة العادیة یوم االثنین الجاجتمعتو
ھیئة السوق المالیة السعودیة مع األخذ في عنمع الئحة الحوكمة الصادرة تماشیاً . االضافات علي الئحة حوكمة الشركة 

السعودي .يین الصادرة عن مؤسسة النقد العربحوكمة شركات الـتأمالحسبان الئحة
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الصادرة عن ھیئة السوق المالیة باستثناء االحكام الوارده الشركات ئحة حوكمة الواردة في الحكام االجمیع تطبق الشركة
.ادناه 

اسباب عدم التطبیقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة
علي مجلس االدارة تحدید اختصاصات كل من الفقرة ج / رابعة والعشرون المادة ال

رئیس مجلس االدارة و نائبھ و العضو المنتدب 
ومسؤولیاتھم بشكل واضح اذا خال - ان وجد–

نظام الشركة االساسي من ذلك 

یوجد إختصاصات لرئیس المجلس منصوص 
علیھا بالنظام اآلساسي للشركة ویتم العمل على 

سیاسة تتضمن إختصاصات نائب إعداد 
الرئیس

بناء علي –یضع مجلس االدارة -أجمیع الفقرات –المادة الحادیة و االربعون 
–اقتراح من لجنة الترشیحات 

االلیات الالزمة لتقییم اداء المجلس 
واالدارة و أعضائھ و لجانھ 

التنفیذیة سنویا ، وذلك من خالل 
مؤشرات قیاس اداء مناسبة ترتبط 

ي تحقیق األھداف االستراتیجیة بمد
للشركة وجودة ادارة المخاطر 
وكفایة أنظمة الرقابة الداخلیة و 
غیرھا ، علي ان تحدد جوانب القوة 
و الضعف و اقتراح معالجتھا بما 

یتفق مع مصلحة الشركة .

یجب ان تكون اجراءات تقییم االداء -ب
مكتوبة وواضحة وان یفصح عنھا العضاء 

ة و االشخاص المعنیین بالتقییم مجلس االدار

یجب ان یشتمل تقییم االداء علي المھارات -ج
و الخبرات التي یمتلكھا المجلس وتحدید نقاط 
الضعف و القوة فیة، مع العمل علي معالجة 

كترشیح كفایات نقاط الضعف بالطرق الممكنة 
مھنیة تستطیع تطویر أداء المجلس ویجب 

العمل في المجلس أیضا ان یشتمل تقییم ألیات
بشكل عام

یراعي في التقییم الفردي ألعضاء مجلس -د
االدارة مدي المشاركة الفعالة للعضو و التزامھ 
باداء واجباتھ ومسؤولیاتھ بما في ذلك حضور 
جلسات المجلس و لجانھ وتخصیص الوقت 

الالزم لھا 

یتخذ مجلس االدارة الترتیبات الالزمة -ھـ 
جھة خارجیة مختصة للحصول علي تقییم

الدائھ كل ثالث سنوات 

یجري أعضاء مجلس االدارة غیر -و
التنفیذیین تقییما دوریا ألداء رئیس المجلس بعد 

من –أخذ وجھات نظر األعضاء التنفیذیین 
دون ان یحضر رئیس المجلس النقاش 

علي ان تحدد –المخصص لھذا الغرض 
بما معالجتھا جوانب القوة و الضعف واقتراح 

یتفق مع مصلحة الشركة 

المادة استرشادیة 



36من9صفحةم2017لسنةتقریر مجلس اإلدارة 

:) من المادة الحادى والستون  1الفقرة ( ي بما افآت امل نة تختص
أعضاء- 1 افآت مل ة وا سياسة إعداد

املجلس عن ثقة املن ان وال اإلدارة مجلس
اإلدارة مجلس إ ا ورفع التنفيذية، واإلدارة

العتماد يدًا تم ا ف معيةللنظر ا من ا
السياسة ذلك يرا أن ع العامة،

ا، ع واإلفصاح باألداء، ترتبط معاي اتباع
ا. تنفيذ من والتحقق

البعض منھا یوجد سیاسات بشكل عام للمكافآت
، ویتم االعداد غیر معتمد من الجمعیة العامة

اسة مكافآت موحدة تمھیداً العتمادھا من یلس
م.2018ل العام الجمعیة العامة خال

اإلدارةالمادة الرابعة والثمانون مجلس نة–ع اح اق ع بناًء
أو–املراجعة سياسات من يلزم ما وضع

تقديم املصا اب أ ا بع ي إجراءات
املخالفة، املمارسات عن االبالغ أو م اوا ش

: ي ما مراعاة مع
بمن)1 ) املصا اب أ إبالغ س ت

ال م مجلسف الشركة) عاملون
اإلدارة عن يصدر قد بما اإلدارة

ممارسات أو تصرفات من التنفيذية
والقواعد واللوائح األنظمة تخالف

املالية القوائم بة الر تث أو املرعية
ا، غ أو الداخلية الرقابة أنظمة أو

أو التصرفات تلك انت أ سواء
تكن، لم أم م مواج املمارسات

ا.و  شأ الالزم التحقيق إجراء
اإلبالغ)2 إجراءات ة سر ع فاظ ا

تم اعداد المسودة وجارى مراجعتھا من قبل 
لجنة المراجعة لرفع التوصیة لمجلس اإلدارة
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مستقل عضو املباشر االتصال س بت
ان ال من ا غ أو املراجعة نة

املختصة.
اوى)3 ش بتلقي مختص ص ليف ت

والتعامل املصا اب أ بالغات أو
ا. مع

لتلقي)4 ي و إلك د بر أو اتف تخصيص
اوى. الش

ا .توف املصا اب أل الالزمة ماية
املشاركةالمادة الخامسة والثمانون وتحف ر تطو برامج الشركة تضع

تتضمن ع الشركة، ن للعامل –واألداء
خاصة :–بصفة ي ما

ور )1 عقد أو ان عملشكيل ش
ن العامل آراء إ لالستماع متخصصة

املسائل م ومناقش الشركة
مة. امل القرارات محل واملوضوعات

أو)2 الشركة مًا أس ن العامل منح برامج
رامج و ا تحقق ال اح األر من بًا نص

مستقل صندوق س وتأس التقاعد،
امج. ال تلك ع لإلنفاق

لل اجتماعية مؤسسات شاء نإ عامل
الشركة

المادة استرشادیةان 

العاديةالمادة السابعة والثمانون العامة معية ا ع–تضع بناًء
اإلدارة مجلس من اح تكفل–اق سياسة

ال داف واأل ا داف أ ن ب التوازن إقامة
ر تطو غرض ا، تحقيق إ املجتمع يصبو

للمجتمع. واالقتصادية االجتماعية األوضاع

ن المادة استرشادیةا

حددالمادة الثامنة والثمانون و امج ال اإلدارة مجلس يضع
الشركة مبادرات لطرح الالزمة الوسائل

ما ذلك شمل و ، االجتما العمل مجال
: ي

الشركة)1 أداء ط تر قياس مؤشرات وضع
العمل مبادرات من تقدمھ بما

ات بالشر ذلك ومقارنة ، االجتما
املشابھ.األخر  شاط ال ذات ى

املسؤولية)2 داف أ عن اإلفصاح
ن للعامل الشركة ا نا تت ال االجتماعية

ا. م وتثقيف م وتوعي يا ف
املسؤولية)3 تحقيق خطط عن اإلفصاح

ذات ة الدور ر التقار االجتماعية
الشركة. شطة بأ الصلة

ف للتعر للمجتمع توعية برامج وضع
االجتماعي للشركة.باملسؤولية ة

ان المادة استرشادیة

واإلدراج،المادة التاسعة والثمانون يل ال بقواعد إخالل دون
ة مكتو سياسات اإلدارة مجلس يضع

یوجد آلیات وسیاسات داخلیة بخصوص 
اإلفصاح ، ویتم العمل على اعداد سیاسة 
مستقلة لإلفصاح وأعتمادھا من المجلس خالل 
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بما االشرافية وأنظمتھ وإجراءاتھ لإلفصاح
نظام الواردة اإلفصاح متطلبات مع يتفق

املالية السوق ونظام ات بحسب–الشر
ما-األحوال ماولوائح مراعاة مع التنفيذية،

: ي
أساليب)1 السياسات تلك تتضمن أن

ن م املسا تمكن مالئمة إفصاح
ع االطالع من املصا اب وأ

املتعلقة املالية وغ املالية املعلومات
والوقوف م األس وملكية ا وأدا بالشركة

امل. مت ل ش الشركة وضع ع
ن)2 م للمسا اإلفصاح ون ي أن

ثم لواملس ش و ، تمي دون من ن ر
الوقت و مضلل، وغ يح و وا

وذلك ودقيق، منتظم نحو وع املناسب
من املصا اب وأ ن م املسا ن لتمك

وجھ. أكمل ع م حقوق ممارسة
للشركة)3 ي و اإللك املوقع يتضمن أن

ا، ع اإلفصاح املطلوب املعلومات جميع
ش ُت أخرى معلومات أو بيانات منوأي ر

األخرى  اإلفصاح وسائل .1خالل
تحديد)4 تتضمن ر للتقار نظم إعداد

ا، ع اإلفصاح يجب ال املعلومات
أو ا طبيع حيث من ا يف تص وأسلوب

ا. ع اإلفصاح ة دور
دوري، ل ش اإلفصاح سياسات مراجعة

أفضل مع ا توافق من والتحقق
السوق نظام ام أح ومع املمارسات،

ولوائح التنفيذية.املالية ھ

م.2018الربع األول من عام 

االفصاح عن المكافات المادة الثالثة و التسعون / الفقرة الرابعة  ب
ر یكون االفصاح الوارد في ھذه المادة في تقری

مجلس االدارة وفقا للجداول المرافقة 

تضمنت البیانات الموضحة إجمالي المبالغ 
المستلمة والتي بموجبھا تحقق الشفافیة 

واإلفصاح للجمھور

نةالمادة الخامسة والتسعون اإلدارة مجلس شكيل حال
أن فعليھ ات، الشر بحوكمة مختصة
بموجب املقررة االختصاصات ا إل يفوض

الالئحة،امل ذه من ن سع وال عة الرا ادة
موضوعات أي عة متا نة ال ذه وع
مجلس د وتزو وكمة، ا تطبيقات شأن
ر بالتقار األقل، ع ًا سنو اإلدارة،

ا إل تتوصل ال .والتوصيات

ان المادة استرشادیة وان لجنة الترشیحات 
والمكافآت تقوم بالمھام المتعلقة بحوكمة 

. الشركات 



36من12صفحةم2017لسنةتقریر مجلس اإلدارة 

:األرباحتوزیع سیاسات -2

وزیع أرباح المساھمین في المادة والخاصة بت،الواردة في النظام األساسي للشركةعلى تطبیق السیاساتتعمل الشركة 
التالي:على النحو ) و الخاصة بالزكاة و االحتیاطي 45وباالشارة الي الفقرة () 46(

تیاطي:المادة الخامسة واألربعون: الزكاة واالح
یجب على الشركة:

تجّنب الزكاة وضریبة الدخل المقررة.-1
) من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي، ویجوز للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا %20تجّنب (-2

) من رأس المال المدفوع.%100التجنیب متى بلغ اجمالي االحتیاطي (
في صافي األرباح أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى، وذلك للجمعیة العامة العادیة عند تحدید نصیب األسھم-3

بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساھمین.
األرباح:إستحقاقالمادة السادسة واألربعون: 

وتاریخ اإلستحقاقویبین القرار تاریخ یستحق المساھم حصتھ في األرباح وفقاً لقرار الجمعیة العامة الصادر في ھذا الشأن، 
. وُتبلغ لإلستحقاقالتوزیع. وتكون أحقیة األرباح لمالكي األسھم المسجلین في سجالت المساھمین في نھایة الیوم المحدد 

لى الشركة ھیئة السوق المالیة دون تأخیر بأي قرارات لتوزیع األرباح أو التوصیة بذلك وتدفع األرباح المقرر توزیعھا ع
المساھمین في المكان والمواعید التي یحددھا مجلس اإلدارة، وفقاً للتعلیمات التي تصدرھا الجھة المختصة مع مراعاة 

الموافقة الكتابیة المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

ة،واإلدارةاللجان،وأعضاءاإلدارة،مجلسأعضاءأسماء-3 ائفھمالتنفیذی ة ووظ ؤھالتھم و الساالحالی بقة و م
وخبراتھم 

أعضاء مجلس االدارة -أ

الخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف الحالیة االسم م

مدیر تنفیذي لبعض الشركات 
عضو مجلس إدارة مجموعة من الشركات

رئیس مجلس إدارة شركة اسیج

–ماجستیر إدارة أعمال 
لندن–كاس سیتي 

–بكالریوس الھندسة 
لك سعودجامعة الم

عضو مجلس إدارة رئیس مجلس اإلدارة المھندس/ ثامر بن 
عبدهللا بن ریس 1

عام في مجال اإلدارة المالیة40
عضو مجلس الشورى مجلس الشورى   -

اللجنة االقتصادیة-(سابقا) 
رئیس مجلس اإلدارة للھیئة السعودیة -

للمھندسین بالمنطقة الغربیة  (سابقا)
إدارة البنك األلباني رئیس مجلس-

لالستثمار ألبانیا (سابقا)
سابقا-تركیا -جلس إدارة شركة الثمار رئیس م-

بكالوریوس ھندسة 
1975معماري  رئیس مجلس إدارة البنك العربي 

األلباني المتحد
رئیس مكتب سلیمان بن عبدهللا 

الخریجي اإلستشاري

المھندس / سلیمان بن 
عبدهللا الخریجي 2

عضو مجلس إدارة في مجموعة شركات بكالوریوس ھندسة نوویة 
1982

معید بجامعة الملك عبدالعزیز  
رئیس اللجنة المالحیة بالغرفة 

التجاریة بجدة

رئیس لجنة عضو مجلس إدارة 
النقل البحري بالغرفة التجاریة 

الصناعیة بجدة

المھندس / محمد ھاني 
بن عبدالقادر البكري 3

مال ن عشرة سنوات في إدارة العملیات وتطویر األعخبرة تزید ع
وتقنیة المعلومات 1996ثانویة  مدیر عملیات في شركة روابي

لإلتصاالت
یة مدیر شركة مثال العرب لتقن

المعلومات
االستاذ/ علي بن حسن  

الجاسر الشھري 4

مدیر إدارة 2011- 2006ات نائب الرئیس التنفیذي لقطاع المركب
-2002مدیر خدمة العمالء 2006-2004ارات ات السیمطالب

2002- 2001مدیر التسویق والمبیعات االلكترونیة - 2004
الثانویة العامة نائب الرئیس التنفیذي  لقطاع 

المركبات الرئیس التنفیذي ھشام محمد عبدهللا 
الشریف 5

خبرة في تطویر األعمال واإلستراتیجیة وإدارة األعمال األعمالدكتواره في إدارة

نائب الرئیس التنفیذي 
مال لإلستراتیجیة وتطویر األع
لشركة بي إیھ سیستمز

ي اي الرئیس التنفیذي لشركة ب
ر سیستمز السعودیة للتطوی

والتدریب

الدكتور / عبد اللطیف 
بن محمد آل الشیخ 6

عضو مجلس إدارة الجمعیة التعاونیة لمنسوبي جامعة الملك • 
ھـ25/3/1424–1422عبدالعزیز من محرم 

رئیس لجنة المراجعة ألوقاف جمعیة مراكز األحیاء • 
اآلن–25/3/2017

–م 26/5/2010عضو لجنة المراجعة لشركة تطویر التعلیم • 
م8/1/2014

دكتوراة محاسبة

-أستاذ مساعد بقسم المحاسبة • 
جامعة -كلیة االقتصاد واإلدارة 
ھـ 1415الملك عبد العزیز منذ 

الرئیس للشؤون المالیة نائب • 
واإلداریة بالھیئة العامة للطیران 

-م 1/9/2007المدني 
م 18/8/2011

مساعد األمین العام للشؤون • 
المالیة واإلداریة  بھیئة اإلغاثة 

17/7/1421اإلسالمیة العالمیة 
ھـ16/7/1423–

متقاعد ومتعاقد مع جامعة الملك 
عبدالعزیز

الدكتور / یوسف عبدهللا 
اسودانب 7



36من13صفحةم2017لسنةتقریر مجلس اإلدارة 

عاماً في مجال األعمال واإلستثمار14خبرة تزید عن ماجستیر في إدارة األعمال رئیس إدارة الثروات واألصول 
في بنك دویتشھ

شریك مؤسس في شركة وتر 
للتجارة

األستاذ / طارق بن 
عبدهللا الرمیم 8

وحتى تاریخھ1992عضو مجلس إدارة من 
ألعمال والتطویرخبرة في العمل القانوني وإدارة ا بكالوریوس أنظمة

الشریك المدیر لشركة الغزاوي 
لالستشارات القانونیة
عضو مجلس إدارة

الشریك المدیر لشركة الغزاوي 
لالستشارات القانونیة
عضو مجلس إدارة

األستاذ / حسام طالل 
غزاوي 9

ات لدیھ خبرة واسعة في المجال المحاسبي والتدقیق وفي عملی
حواذ وبمجال تأسیس الشركات واإلستثمارالدمج واألست 1995دكتوراه محاسبة 

رئیس اإلدارة المصرفیة 
اإلستثماریة في المؤسسة 
صاإلسالمیة لتنمیة القطاع الخا

وان الرئیس التنفیذي لشركة إی
العالمیة لإلسكان ریاض احمد الثقفى 10

أعضاء اللجان -ب
لجنة المراجعة

الخبرات المؤھالت لسابقةالوظائف ا الوظائف الحالیة االسم م

مراجعة حسابات 
ومحاسبة مالیة دكتوراة

وكیل معھد االقتصاد االسالمي 
-للدراسات العلیا والبحث العلمي 

جامعة الملك عبدالعزیز

ومتعاقد حالیا مع جامعة -متقاعد 
الملك عبدالعزیز/ عضو ھیئة 

تدریس
د / یوسف باسودان 1

القطاع البنكي و 
الخیريالقطاع ماجستیر ادارة اعمال البنك االسالمي للتنمیة نائب االمین العام لجمعیة مراكز 

األحیاء بجدة أ . نبیل نصیف 2

التأمین الدكتوراه نائب المستشار أوكتیش مالیزیا
استاذ  المالیة و التأمین و االقتصاد 

جامعة الملك عبد -االسالمي 
العزیز

د/ معصوم با 3

-لیھ مراجعة داخ
- زكاة وضریبة 

-مراجعة الحسابات 
ضریبة القیمة 

المضافھ

ماجستیر مدیر مراجعة داخلیة في مصرف 
الراجحي محاسب قانوني و مستشار ضریبي الحربيهللا ا. عبد 4

لجنة الترشیحات و المكافات

الخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف الحالیة االسم م
ةخبرة تزید عن عشر
سنوات في إدارة 
العملیات وتطویر 
األعمال وتقنیة 

المعلومات

1996ثانویة  مدیر عملیات في شركة
روابي لإلتصاالت

مدیر شركة مثال 
ماتالعرب لتقنیة المعلو األستاذ / علي حسن الجاسر 1

الموارد البشریة  ادارة اعمال
(Bachelors)

مدیر اقلیمي لشؤون 
فندق -الموظفین 
یننتلاالنتركونت

الموارد رئیس ادارة 
فندق -البشریة

الفورسیزنز،
األستاذ / نایف التمیمي 2

خبرة في تطویر 
األعمال 

ارة واإلستراتیجیة وإد
األعمال

دكتواره في إدارة 
األعمال

ذي نائب الرئیس التنفی
ر لإلستراتیجیة وتطوی

األعمال لشركة بي إیھ 
سیستمز

شركة الرئیس التنفیذي ل
بي اي سیستمز

السعودیة للتطویر 
والتدریب

الدكتور / عبد اللطیف بن محمد آل الشیخ
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لجنة ادارة المخاطر

الخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف الحالیة االسم م
مدیر تنفیذي لبعض الشركات 

عضو مجلس إدارة مجموعة من 
الشركات

رئیس مجلس إدارة شركة اسیج

–ال ماجستیر إدارة أعم
لندن–كاس سیتي 

جامعة –بكالریوس الھندسة 
الملك سعود

عضو مجلس إدارة رئیس مجلس 
اإلدارة

المھندس/ ثامر بن عبدهللا بن 
ریس 1

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع المركبات 
2006-2011
-2004السیارات مدیر إدارة مطالبات

-2002الء ة العممدیر خدم2006
مدیر التسویق والمبیعات 2004

2002-2001االلكترونیة 

الثانویة العامة
نائب الرئیس 

التنفیذي  لقطاع 
المركبات

الرئیس التنفیذي األستاذ / ھشام بن محمد الشریف 2

وحتى 1992عضو مجلس إدارة من 
تاریخھ بكالوریوس أنظمة

الشریك المدیر 
لشركة الغزاوي 

لالستشارات 
ونیةالقان

عضو مجلس إدارة

الشریك المدیر 
لشركة الغزاوي 
لالستشارات 

القانونیة
عضو مجلس إدارة

األستاذ / حسام طالل غزاوي 3

لجنة االستثمار

الخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف الحالیة االسم م

مدیر تنفیذي لبعض الشركات 
عضو مجلس إدارة مجموعة من 

الشركات
س إدارة شركة اسیجرئیس مجل

كاس –ماجستیر إدارة أعمال 
لندن–سیتي 

جامعة –بكالریوس الھندسة 
الملك سعود

عضو مجلس إدارة رئیس مجلس اإلدارة المھندس/ ثامر بن 
عبدهللا بن ریس 1

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
2011-2006المركبات 

مدیر إدارة مطالبات السیارات 
2004-2006

2004-2002مدیر خدمة العمالء 
مدیر التسویق والمبیعات 

2002-2001االلكترونیة 

الثانویة العامة نائب الرئیس التنفیذي  
لقطاع المركبات الرئیس التنفیذي األستاذ / ھشام بن 

محمد الشریف 2

عاماً في مجال 14خبرة تزید عن
األعمال واإلستثمار اجستیر في إدارة األعمالم

رئیس إدارة الثروات 
واألصول في بنك 

دویتشھ

شریك مؤسس في شركة 
وتر للتجارة

األستاذ / طارق بن 
عبدهللا الرمیم 3

مدقق -مشرف حسابات (سنتین)
مراجع - داخلي (سنتین)      

مدیر -سنوات) 6حسابات (
استشاري مالي -حسابات (سنتین) 

(سنتین).

ارة مالیةماجستیر اد

مشرف حسابات 
مدقق حسابات - (سنتین)

مراجع -(سنتین) 
-سنوات) 6حسابات (

مدیر حسابات (سنتین) 
استشاري مالي -

(سنتین).

نائب الرئیس للمالیة 
واالستثمار ألستاذ / شاغول حمید 4
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اللجنة التنفیذیة 

الخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف الحالیة السما م

مدیر تنفیذي لبعض الشركات 
عضو مجلس إدارة مجموعة من 

الشركات
رئیس مجلس إدارة شركة اسیج

–ماجستیر إدارة أعمال 
لندن–كاس سیتي 

–بكالریوس الھندسة 
جامعة الملك سعود

عضو مجلس إدارة رئیس مجلس اإلدارة المھندس/ ثامر بن عبدهللا بن 
ریس 1

وعة عضو مجلس إدارة في مجم
شركات

بكالوریوس ھندسة نوویة 
1982

معید بجامعة الملك 
عبدالعزیز    رئیس 

اللجنة المالحیة بالغرفة 
التجاریة بجدة

عضو مجلس إدارة        
رئیس لجنة النقل البحري 

بالغرفة التجاریة 
الصناعیة بجدة

المھندس / محمد ھاني بن 
عبدالقادر البكري 2

1992عضو مجلس إدارة من 
ى تاریخھوحت بكالوریوس أنظمة

الشریك المدیر لشركة 
الغزاوي لالستشارات 

القانونیة
عضو مجلس إدارة

الشریك المدیر لشركة 
الغزاوي لالستشارات 

القانونیة
عضو مجلس إدارة

األستاذ / حسام طالل 
غزاوي 3

نائب الرئیس التنفیذي لقطاع 
2011-2006المركبات 

ارات مدیر إدارة مطالبات السی
مدیر 2004-2006

2004- 2002خدمة العمالء 
مدیر التسویق والمبیعات 

2002-2001االلكترونیة 

الثانویة العامة نائب الرئیس التنفیذي  
لقطاع المركبات الرئیس التنفیذي ھشام محمد عبدهللا الشریف 4

خبرة تزید عن عشرة سنوات في
العملیات وتطویر األعمال إدارة 

وتقنیة المعلومات
1996ثانویة عامة  ة مدیر عملیات في شرك

روابي لإلتصاالت
مدیر شركة مثال العرب 

لتقنیة المعلومات
األستاذ / على حسن الجاسر 

الشھري 5

الھیئة الشرعیة

الخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف الحالیة االسم م

خبرات علمیة 
شرعیة و

د وتعلیمیة تزی
عن اربعون عام

عدة شھادات ذات درجات  
الیةعلمیة وثقافیة وشرعیة ع

رئیس لمصلحة الشریعة في 
وزارة العدل.

نائباً لرئیس محكمة االستئناف.-
نائباً لرئیس المحكمة العلیا.-
وزیر للشئون اإلسالمیة .-

وزیراً للتعلیم األساسي -
والشؤون الدینیة.

ا دائما لحزب الشعب أمین-
الموریتاني

رئیس لمصلحة الشریعة في 
وزارة العدل.

نائباً لرئیس محكمة االستئناف.-
نائباً لرئیس المحكمة العلیا.-
وزیر للشئون اإلسالمیة .-

وزیراً للتعلیم األساسي -
والشؤون الدینیة.

أمینا دائما لحزب الشعب -
الموریتاني

أستاذ في جامعة 
دالعزیز بجدةالملك عب

الشیخ /عبدهللا بن 
بیھ 1
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خبرة متنوعة 
فى التعلیم 
والتعلیم 
الجامعي 

بكالوریوس في الشریعة من 
جامعة اإلمام محمد بن 
سعود.اإلسالمیة عام 

ھـ.1410
ماجستیر في الفقة وأصولة 
من جامعة أم القرى عام 

ھـ.1418
دكتوراه في الفقة اإلسالمي 

من جامعة أم القرى عام 
ھـ1423

أمام وخطیب جامع الحارثي 
بمكة المكرمة.

عضو لجنة المناصحة بوزارة -
الداخلیة.

مستشار علمي لموقع: اإلسالم -
الیوم.

المشاركة في دورات علمیة -
ودعویة داخلیة وخارجیة.

المشاركة عبر اإلذاعة والتلفاز-

أستاذ مساعد بقسم 
الدرسات االسالمة 

بكلیة اآلداب، جامعة 
عبدالعزیز بجدةالملك

ھاني أحمد 
عبدالرحمن عبد 

الشكور
2

خبرة إداریة 
وتعلیمیة 
وشرعیة 

بكالوریوس في الشریعة 
اإلسالمیة، جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمیة 

بالجنوب (فرع أبھا) 
ھـ.1404

ماجستیر في الشریعة -
اإلسالمیة، تخصص الفقة 
واصولھ. جامعة أم القرى 

ھـ.1411مكة المكرمة 
دكتوراه في الشریعة -

اإلسالمیة، تخصص الفقة 
وأصولھ. جامعة أم القرى، 

ـھ1419مكة المكرمة 

رئیس قسم الشریعة بجامعة أم 
ھـ.1422-1419القرى 

مدیر مركز الدراسات اإلسالمیة 
- 1424بجامعة أم القرى 

ھـ1426

مدیر مركز إحیاء 
التراث اإلسالمي 
بجامعة أم القرى

أحمد بن حسین 
ن أحمد المباركيب 3

االدارة التنفیذیة   -ج

الخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف 
الحالیة االسم م

-2006ذي لقطاع المركبات نائب الرئیس التنفی
-2004السیارات مدیر إدارة مطالبات 2011

2004-2002مدیر خدمة العمالء 2006
-2001نیة مدیر التسویق والمبیعات االلكترو

2002

الثانویة العامة نائب الرئیس التنفیذي  لقطاع 
المركبات

الرئیس 
التنفیذي

ھشام محمد 
عبدهللا الشریف 1

* .تصمیم المنتجات التأمینیة
* .دراسة سوق التأمین والتنبؤات

* .اإلنتشار وغزو األسواق
.إعداد المیزانیات والخطط اإلستراتیجیة*

.إدارة القسم الفني*
* .إدارة المبیعات والتسویق

.الرقابة على جمیع عملیات الشركة*
.التدریب وتصمیم المناھج*

* ع إعداد برامج إعادة التأمین والتحكم في توزی
.المخاطر

* بكالوریوس تسویق
(1992)

* Diploma in
Customer

Satisfaction &it's
contribution to
Profit (1995)

*COP - London
(1996)

* PIC - London
(2004)

العدید من الدورات *
المتقدمة في اإلكتتاب 
واإلدارة اإلستراتیجیة 

)2004 -2011)
* شھادات مدرب معتمد

(2014)

* طىالمدیر اإلقلیمي للمنطقة الوس
.التعاونیة

* یةالتعاون-مدیر قناة المسوقین 
* طقة مدیر اإلكتتاب اإلقلیمي للمن

التعاونیة-الوسطى  .
* یةالتعاون-ر اإلكتتاب العام مدی .

* -اریة مدیر إكتتاب التأمینات التج
.التعاونیة

* مسؤول أول إكتتاب وعالقات 
التعاونیة- العمالء .

* - مسؤول عالقات العمالء 
.التعاونیة

رئیس 
العملیات 
والشؤون 

الفنیة
المجموعة 
المتحدة 
للتأمین 
التعاوني 
(أسیج)

محمد بن عبدهللا 
القاضي 2
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- ٢٠٠٠دیر تقنیة المعلومات بمجموعة عرفان  م
نائب المدیر العام لوكیل التعاونیة للتأمین ٢٠٠٢

الرئیس التنفیذي لشركة حلول ٢٠٠٦-٢٠٠٢
مدیر تأمینات ٢٠٠٩-٢٠٠٦لوساطة التأمین 

نائب الرئیس ٢٠١٣-٢٠٠٩آسیج -األفراد 
حتى اآلن-٢٠١٣التنفیذي للتسویق والمبیعات 

ھندسة بكالوریوس
قسم حاسبات-كھربائیة  مدیر تأمینات األفراد

نائب 
الرئیس 
التنفیذي 
للتسویق 
والمبیعات

حسن عوض 
حسن الحازمي 3

مدقق داخلي (سنتین) -(سنتین)مشرف حسابات
مدیر حسابات -سنوات) 6مراجع حسابات (-

استشاري مالي (سنتین).-(سنتین) 
ماجستیر ادارة مالیة

مدقق -(سنتین)مشرف حسابات 
مراجع حسابات -حسابات (سنتین) 

مدیر حسابات -سنوات) 6(
استشاري مالي (سنتین).-(سنتین) 

نائب 
الرئیس 
للمالیة 

واالستثمار

شاقول حمید 
شریف 4

خمسة عشر سنة في قطاع التأمین عملت خاللھا 
في شركة التعاونیة للتأمین وشركة الرواد لوكالة 

التأمین وشركة أسیج
بحوث -بكالوریوس 

العملیات

شركة الرواد لوكالة -المدیر العام 
-التأمین. مدیر تطویر األعمال 

التعاونیة للتأمین

مساعد 
الرئیس 
-التنفیذي 

اإلستراتیجیة 
وتطویر 
األعمال

عمار الصحن 5

سنة في قطاع تامین المركبات لدى 16
للتأمینالتعاونیة دبلوم تأمین - اكتتاب السیارات مدیر ادارة 

التعاونیة للتأمین

نائب 
الرئیس 
التنفیذي 
لقطاع 
المركبات

عبدالعزیز 
فریعان العنزي 6

:مجلس اإلدارة-4
ةشؤونھاالتي تسیرولیة اإلشراف على إدارة الشركةیتولى مجلس اإلدارة في الشركة مسؤ غیلیة والمالی ع ،التش اذ جمی واتخ

ا ،ون الشركةجلس في تأمین الحوكمة الفعالة لشؤاألساسیة للمولیةالمسؤبسیاساتھا. وتتمثل المتعلقة القرارات األساسیة  بم
تفیدینومصالح حملة الوثائق. ومن مسؤ،یحقق مصالح المساھمین ة للمس نھم ،ولیتھ أیضاً الموازنة بین المصالح المتنوع وم

رص  ة. ویح ات تجاری ا بعالق ة معھ ات المرتبط ركة والمؤسس الء الش ع عم الل جمی ن خ ركة وم س إدارة الش اء مجل أعض
ة. و تم اإلجراءات التي یقررھا المجلس، العمل على اتخاذ اإلجراءات المناسبة لخدمة مصلحة الشركة بأفضل صورة ممكن ت

رارات المتابعة من  ق الق ي تطبی تراتیجیاتالمجلس واللجان التابعة لھ اإلدارة التنفیذیة للشركة ف دھا مجواإلس ي أعتم س الت ل
أكد من تنفیذھا على الوجھ المطلوب.توت،واللجان التابعة لھاإلدارة

ي لمجلس اإلدارة الذي تم تشكیلھالرابعةھذه ھي الدورة  اع اف ة إجتم ة العام ة لجمعی اریخ العادی دأ 01/05/2016بت م وتب
د,)الث سنوات(لمدة ث17/05/2019وتنتھي في م18/05/2016ھذه الدورة من  م انتخوق ة ىاب األعضاء علت طریق

:على النحو التاليوتصنیف األعضاء أعضاء 10ھوعدد أعضاء مجلس اإلدارة الحاليالتصویت التراكمي و

أعضائھوتصنیفاإلدارةمجلستكوین-

تصنیف  العضویةاالســــم
(تنفیذي / غیر تنفیذي / مستقل )

غیر تنفیذيثامر بن عبد هللا بن ریس
غیر تنفیذيعبد هللا الخریجيسلیمان بن 

غیر تنفیذيمحمد ھاني بن عبد القادر البكري
غیر تنفیذيحسام بن طالل الغّزاوي

غیر تنفیذيریاض أحمد الثقفي
مستقلعلي بن حسن الجاسر الشھري
مستقلعبد اللطیف بن محمد آل الشیخ

مستقلطارق بن عبد هللا بن حسین الرمیم
مستقلعبدهللا  باسودانالدكتور یوسف بن

تنفیذيھشام بن محمد الشریف

.م 2017خالل سنة تغییر في أعضاء مجلس اإلدارة یوجد وال 
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ن أسھم الشركة،المادة الحادیة عشرة من النظام األساسي للشركةاً ووفق ف سھم م ،فقد قام أعضاء مجلس اإلدارة بشراء أل
وحجزت لضمان مسؤولیة أعضاء المجلس.

عدد األسھم المملوكة في الشركةاالسم
سھماً 4,000,000ممثل ألسیج البحرین یملكمحمد ھاني بن عبد القادر البكريالمھندس 

سھم.1,025ثامر بن عبد هللا بن ریسالمھندس 
سھم.1,000اويغزّ الحسام بن طالل األستاذ 

سھم.4,000,000للبنك اإلسالمي یملك ممثلاالستاذ ریاض أحمد الثقفي
سھم.1,000الخریجيعبد هللاسلیمان بن المھندس 

.سھم1,000عبد اللطیف بن محمد آل الشیخالدكتور 
سھم.2,000علي بن حسن الجاسر الشھرياألستاذ 

.سھم2,000ھشام بن محمد الشریفاألستاذ 
سھم.1,000طارق بن عبد هللا بن حسین الرمیمالمھندس

سھم1,000سف بن عبدهللا  باسودانالدكتور یو

اسماء الشركات داخل اللمملكة أو خارجھا التي یكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في مجالس ادارتھا الحالیة و -5
السابقة أو من مدیریھا

الكیان القانوني ( مساھمة 
مدرجة /مساھمة غیر مدرجة 

/ذات مسؤولیة محدودة

داخل المملكة /  خارج 
مملكةال

أسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس االدارة عضوا في مجالس 

ادارتھا السابقة او من مدیریھا

الكیان القانوني ( مساھمة 
مدرجة /مساھمة غیر مدرجة 

/ذات مسؤولیة محدودة

داخل المملكة /  
خارج المملكة

أسماء الشركات التي یكون عضو مجلس 
لیة أو من االدارة عضوا في مجالس ادارتھا الحا

مدیریھا
اسم عضو مجلس االدارة

ذات مسؤلیة محدودة داخل شركة مثال العرب لتقنیة المعلومات على حسن على الجاسر 
الشھري

مساھمة مقفلة داخل الشركة الوطنیة للمستودعات واالنابیب 
البترولیة والبتروكیمیائیة

محمد ھاني عبدالقادر بكري 
البكري

ةمقفلمساھمة  داخل شركة الفتح العالمیة ألعمال المیاه والكھرباء

ذات مسؤلیة محدودة داخل شركة روافد الحضارة القابضة

ذات مسؤلیة محدودة داخل الشركة المتحدة للتجارة والتقنیة الدولیة

شركة مساھمة بحرینیة خارج شركة سیرة لالستثمار

خارج نورث اوف انجلندنادي الحمایة والتعویض

ذات مسؤلیة محدودة خارج ازیلیا لالستثمار

مساھمة داخل شركة نجم للخدمات التأمینیة ھشام محمد الشریف

مساھمة مدرجة داخل المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني أسیج

ثامر بن عبدهللا بن محمد بم 
ریس

مساھمة غیر مدرجة داخل ضةشركة طایا القاب

ذات مسؤلیة محدودة داخل شركة طایا لإلستثمار

ذات مسؤلیة محدودة داخل شركة طایا الزراعیة

ذات مسؤلیة محدودة داخل مصنع شركة طایا الزراعیة لألعالف

ذات مسؤلیة محدودة داخل شركة فوج السعودیة للمصاعد والساللم 
المحدودة

ذات مسؤلیة محدودة لداخ شركة الخلیج للمصاعد والساللم المحدودة

ذات مسؤلیة محدودة داخل شركة طایا العقاریة

ذات مسؤلیة محدودة داخل شركة السعودیة ألنظمة الري بالتنقیط

مساھمة غیر مدرجة داخل شركة میار القابضة

شركة مھنیة داخل الغزاوي لالستثمارات القانونیة

أمین غزاويحسام طالل 

ذات مسؤلیة محدودة داخل شركة الغزاوي للتنمیة المحدودة

ذات مسؤلیة محدودة داخل المجموعة االلسعودیة لألستثمارات والتسویق 
المحدودة

مساھمة مدرجة داخل المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني أسیج

مساھمة خارج شركة جنرال موتورز

فردي لداخ مكتب سلیمان عبدهللا الخریجي االستشاري

سلیمان عبدهللا عبدالكریم 
ذات مسؤلیة محدودةالخریجي داخل مجموعة الخریجي القابضة

ذات مسؤلیة محدودة داخل شركة ھایدر الخریجي

مساھمة مدرجة داخل شركة المجموعة المتحدة للتأمین التاعوني أسیج

محدودةطارق عبدهللا الرمیم داخل شركة شركاء وتر األعمال التجاریة

مساھمة مغلقة داخل شركة أشمور لالستثمار السعودیة
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مساھمة مدرجة داخل الشركة السعودیة لألسماك

صندوق عقارى متداول داخل ركن المعذر ریت

صندوق عقارى مغلق داخل صندوق تالل الملقا

محدودة داخل ركة تضامن الھمةش

محدودة داخل شركة األوائل لالستثمار العقاري

محدودة داخل شركة أمالك الدرعیة القابضة

محدودة داخل شركة وتر األعمال التجاریة

محدودة خارج water management company

محدودة خارج offshore SPVS ( International
Invesment ) As Below

مساھمة مدرجة داخل المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني أسیج یوسف عبدهللا باسودان

ذات مسؤلیة محدودة داخل بركات الحجاز
ریاض بن احمد الثقفي

ذات مسؤلیة محدودة داخل شركو أوج العقاریة

ذات مسؤلیة محدودة داخل شركة المعدات المملكة للطائرات
لطیف محمد آل الشیخعبدال

مساھمة مدرجة داخل شركة المجموعة المتحدة للتأمین التاعوني أسیج

ة أعضائھ -6 س االدارة الحاط ي اتخذھا مجل ذیین –االجراءات الت ر التنفی ات المساھمین –وبخاصة غی ا بمقترح علم
وملحوظاتھم حیال الشركة و أدائھا

اھمین وعمالً حاطة أعضائھ وبخاصة غیر التنفیذیین وقد قام المجلس بھذا االجراء إل ات المس اتھم بمقترح مالحظ
ن أوةحیال الشرك اھمین م ل المس ن قب ارات واإلدالء بالمالحظات م ة واإلستفس اب المناقش تح ب ق ف ا عن طری دائھ

رح في خالل الجمعیات العامة للشركة ویتم التجاوب معھا من قبل رئیس الجمعیة أثناء إنعقادھا و حال وجود أي مقت
توافق مع سیاسات الشركة یتم قیدھا بمحضر اإلجتماع ورفعھ ألول إجتماع مجلس إدارة للمناقشة.ی

وكبار التنفیذیین:واللجان أعضاء مجلس اإلدارةوبدالتمكافآتاالفصاح عن -7

سي للشركة ) من النظام األسا19واللجان وفق المادة (سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -أ 

" یكــــون الحــــد األدنــــى للمكافــــأة الســــنویة لــــرئیس مجلــــس اإلدارة مقابــــل الخــــدمات التــــي یقــــوم بهــــا بمبلــــغ وقــــدره مائــــة وثمــــانون 
) لایر سعودي سنویا، كما یكون الحد األدنى من مكافأة كل عضو من أعضـاء مجلـس اإلدارة مقابـل الخدمـة التـي 180,000(

) لایر سعودي سنویًا، علـى أن یكـون الحـد األعلـى بمبلـغ خمسـمائة ألـف 120,000رون ألف (یقوم بها بمبلغ وقدره  مائة وعش
) لایر ســعودي ســنویًا، ویــأتي ذلــك نظیــر عضــویتهم فــي مجلــس اإلدارة ومشــاركتهم فــي أعمالــه، شــاملة للمكافــآت 500.000(

رة.اإلضافیة في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدا
) مـن بـاقي صـافي الـربح بعـد خصـم االحتیاطیـات التـي %10وفي حال حققت الشركة أرباح یجوز أن یتم توزیع نسبة تعادل (

قررتهــا الجمعیــة العامــة تطبیقــًا ألحكــام نظــام مراقبــة شــركات التــأمین التعــاوني وبعــد توزیــع ربــح علــى المســاهمین ال یقــل عــن 
أن یكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التـي یحضـرها العضـو، ) من رأس مال الشركة المدفوع، على 5%(

وكل تقدیر یخالف ذلك یكون باطًال.
وفـــي جمیـــع األحـــوال، ال یتجـــاوز مجمـــوع مـــا یحصـــل علیـــه عضـــو مجلـــس اإلدارة مـــن مكافـــآت ومزایـــا مالیـــة أو عینیـــة مبلـــغ 

لایر) خمسمائة ألف لایر سنویًا.500.000(
لایر ) خمســـة االف لایر عـــن كـــل جلســـة، غیـــر شـــاملة 5000األعلـــى لبـــدل حضـــور جلســـات المجلـــس ولجانـــه ( یكـــون الحـــد

مصاریف السفر واإلقامة.
ُیـــدفع لكـــل عضـــو مـــن أعضـــاء المجلـــس بمـــا فـــیهم رئـــیس المجلـــس؛ قیمـــة النفقـــات الفعلیـــة التـــي یتحملونهـــا مـــن أجـــل حضـــور 

.إلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشةاجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس ا



36من20صفحةم2017لسنةتقریر مجلس اإلدارة 

اإلدارةمجلـسأعضـاءعلیـهحصـلمالكلشاملبیانعلىالعادیةالعامةالجمعیةإلىاإلدارةمجلستقریریشتملأنیجب
ضــاءأعقبضــهمــابیــانعلــىكــذلكیشــتملوأن. المزایــامــنذلــكوغیــرمصــروفاتوبــدلمكافــآتمــنالمالیــةالســنةخــالل

بیــانعلــىأیضــاً یشــتملوأن. استشــاراتأوإداریــةأوفنیــةأعمــالنظیــرقبضــوهمــاأوإداریــینأوعــاملینبوصــفهمالمجلــس
".العامةللجمعیةاجتماعآخرتاریخمنعضوكلحضرهاالتيالجلساتوعددالمجلسجلساتبعدد

ارة وهي " ثالثون ألف لایر سعودي" سنویًا للعضو. باستثناء مكافآة اعضاء لجنة المراجعة من غیر أعضاء مجلس اإلد

ب سیاسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفیذیة 

بمراجعة شيحات وال افآت امل نة و أداءتقوم ن التنفيذي ،كبار اإلدارة ملجلس ا توصيا وترفع وافز ا وخطط سياسات تضع
ون االجرو ع (املب السنوي افاة امل عاأل نظام املوظف أداء ومستوى الشركة أداء ن ب ط الر ع عتمد ري) الش سا

.( ممتاز جيدجدًا، ، جيد ) املثال يل املوظفو س أداء بمستوى طھ ر تم و الدخل صا ناتج بمستوى يحدد الشركة .أداء

السعودي )م ( باللایر7201خالل المكافآت والتعویضات التي تم دفعھا ألعضاء مجلس اإلدارة

المكافأت المتغیرة المكافات الثابتة

بدل 
مصروفات

المجموع 
الكلي

مكافأة 
نھایة 
الخدمة

المجموع
االسھم 

الممنوحة( 
یتم ادخال 
القیمة )

خطط 
تحفیزیة 
طویلة 
االجل

خطط 
تحفیزیة 
قصیرة 
االجل

مكافأة دوریة
نسبة 
من 

االرباح
المجموع

مكافأة رئیس 
المجلس او 

دب  العضو المنت
ان كان من 

االعضاء

مزایا 
عینیة

مجموع بدل 
حضور 
جلسات 
اللجان

بدل حضور 
جلسات المجلس

مبلغ 
معین اسم العضو

أوال :االعضاء 
المستقلین

7,500 133,500 96,000 96,000 37,500 16,500 21,000 علي بن حسن 
الجاسر الشھري 1

130,500 102,000 102,000 28,500 7,500 21,000 طارق عبد هللا حسین 
الرمیم 2

15,000 135,000 106,500 106,500 28,500 10,500 18,000 د / یوسف عبدهللا 
باسودان 3

123,000 99,000 99,000 24,000 6,000 18,000 د /عبد اللطیف بن 
محمد آل الشیخ 4

22,500 522,000 - 403,500 403,500 118,500 40,500 78,000 المجموع

- - -

- - - ثانیا : األعضاء غیر 
التنفیذیین

189,000 151,500 151,500 37,500 16,500 21,000 ثامر عبدهللا بن ریس 1

117,000 105,000 105,000 12,000 3,000 9,000 ي بن عبد محمد ھان
القادر البكري 2

2,500 127,500 103,500 103,500 24,000 6,000 18,000 حسام طالل غزاوي 3

141,000 120,000 120,000 21,000 - 21,000 ریاض أحمد الثقفي 4

5,833 115,500 93,000 93,000 22,500 7,500 15,000 سلیمان بن عبد هللا 
الخریجي 5

8,333 690,000 - 573,000 573,000 117,000 33,000 84,000 المجموع

- - - ثالثا : األعضاء 
التنفیذیین

905,270 656,270 91,500 91,500 157,500 120,000 16,500 21,000 ھشام محمد الشریف 1

- 905,270 656,270 91,500 91,500 157,500 120,000 16,500 21,000 المجموع

- - -

30,833 2,117,270 656,270 1,068,000 1,068,000 393,000 120,000 90,000 183,000 االجمالي

- -

حصلوا علي بھا حیث ان جمیع األعضاءالمعمولالمكافآتوسیاسةالممنوحةالمكافآتبینالیوجد اي انحراف جوھري 
من المكافاتالحد االدني 

لایر 120,000اما عن مكافأة الرئیس التنفیذي فھي طبقا للعقد والتي قیمتھا 
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یھم التي تم دفعھا لخمسةمزایا ومكافآت -ج آت والتعویضات یضاف إل ى المكاف وا أعل ن تلق ذیین مم من كبار التنفی
الرئیس التنفیذي والمدیر المالي.:

السعوديالقيمةالبيان ال بالر

ضات والتعو 3,460,000الرواتب

1,581,008البدالت

اف ةآامل والسنو ة الدور 120,000ت
ية التحف طط -ا

تدفع أخرى ية عي مزايا أو ضات عو أي
سنوي  أو ري ش ل ش

24,000

5,185,008املجموع

مكافات أعضاء اللجان -د

المجموع حضور جلساتبدل  المكافات الثابتة ( عدا بدل حضور 
اللجان)

أعضاء لجنة المراجعة

10,500 10,500 - د / یوسف باسودان

7,500 7,500 - م / سلیمان الخریجي

40,500 10,500 30,000 نبیل نصیفأ.

37,500 7,500 30,000 د/ معصوم با

40,500 10,500 30,000 عبدهللا الحربيأ.

136,500 46,500 90,000 المجموع

أعضاء لجنة الترشیحات و المكافات
7,500 7,500 علي الجاسر

6,000 6,000 د/ عبداللطیف محمد ال شیخ

7,500 7,500 نایف التمیمي
21,000 21,000 - المجموع
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اإلستثمار:أعضاء لجنة 

7,500 7,500 - بن ریسثامر عبد هللا

7,500 7,500 - طارق عبدهللا الرمیم

7,500 7,500 - ھشام محمد الشریف

7,500 7,500 - شاقول حمید شریف
30,000 30,000 - المجموع

أعضاء اللجنة التنفیذیة

9,000 9,000 - ثامر عبدهللا بن ریس

3,000 3,000 - محمد ھاني عبد القادر البكري

6,000 6,000 - حسام طال ل الغزاوي

9,000 9,000 - ھشام محمد الشریف

9,000 9,000 - علي حسن الجاسر الشھري
36,000 36,000 - المجموع

ھیئة الرقابة الشرعیة
4,000 4,000 - الشیخ/ عبدهللا بن بیھ
4,000 4,000 - د/ ھاني أحمد عبد الشكور

2,000 2,000 - حسن حسین المباركي
10,000 10,000 - المجموع

اإلدارة:جتماعات مجلسإ-8
الحاضرین كما یلي:وعددم،2017اجتماعات خالل7مجلس اإلدارة اجتماعاتعدد بلغ 

االجتماع االولاسم العضوت
م18/01/2017

االجتماع الثاني
م28/02/2017

االجتماع الثالث 
م07/03/2017

االجتماع الرابع 
م25/04/2017

ماع الخامساالجت
م25/07/2017

اإلجتماع السادس
م24/10/2017

اإلجتماع السابع
م19/12/2017

عدد 
مرات 
الحضور

المھندس ثامر بن عبد 1
7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرهللا بن ریس

2
المھندس سلیمان بن 

7حضرحضروكالةوكالةحضرحضرحضرعبد هللا الخریجي

األستاذ ھشام بن محمد 3
الشریف

7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر

المھندس محمد ھاني 4
7وكالةوكالةوكالةوكالةحضرحضرحضربن عبد القادر البكري

5
األستاذ علي بن حسن 

7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالجاسر الشھري

6
األستاذ حسام بن طالل 

6حضرحضرلم حضرحضرحضرحضرحضرالغّزاوي

تور عبد اللطیف الدك7
بن محمد آل الشیخ

6حضرحضرحضرلم حضرحضرحضرحضر

8
المھندس طارق بن 
عبد هللا بن حسین 

الرمیم
7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر

الدكتور یوسف عبدهللا 9
باسودان

7وكالةحضرحضرحضرحضرحضرحضر

االستاذ ریاض أحمد 10
7ضرححضرحضرحضرحضرحضرحضرالثقفي
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2017دیسمبر 25بـاجتماع للجمعیة العامة أخر وتم عقد
كما اتخذ مجلس اإلدارة عدة قرار بالتمریر والمتمثلة بثالث قرار وھي وفق اآلتي :

.27/04/2017بتاریخ 2017-1قرار مجلس اإلدارة راقم -1
.27/08/2017بتاریخ 2017- 2قرار مجلس اإلدارة رقم -2
11/12/2017بتاریخ 2017- 3قرار مجلس اإلدارة رقم-3

عقوبة أو جزاء او تدبیر احترازي او قید احتیاطي مفروض علي الشركة -9

سبل عالجھا
وتفادي وقوعھا
في المستقبل

الجھة الموقعة
للمخالفة الفترة أسباب

المخالفة

العقوبة/ الجزاء/
التدبیر االحترازي/ القید

االحتیاطي

لكافة تم وضع خطة تصحیحیة شاملة 
فة لتطویر النظام اآللي ضاالمخالفات ، باإل

.الداخلي

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

29بـتاریخ تم صدور قرار المنع
و تم السماح بقبول 2016نوفمبر 

فبرایر 1من مكتتبین جدد ابتداءاً 
م2017

التأخر في سداد 
الطرف مطالبات

الثالث

منع الشركة من إصدار اي 
كبات جدیدةوثیقة تأمین مر

:لجان مجلس اإلدارة-10

اع  ي االجتم ة ف ة المراجع ویة لجن ن عض تقالتھ م ي اس لیمان الخریج دس س دم المھن ث ق ان حی اء اللج ي اعض ر ف د تغیی یوج
.2017دیسمبر 27الستون للجنة المراجعة بتاریخ 

دس تم المھندس ثامر بن ریس وكما قرر المجلس إعادة تشكیل لجنة إدارة المخاطر وذلك بإستقالة رئیس اللجنة  ترشیح المھن
ل اء ك ع بق ي السعودي ، م د العرب ة النق ة مؤسس دم ممانع ى ع تاذ منسلیمان الخریجي رئیساً لھا شریطة الحصول عل األس

حسام غزاوي واألستاذ ھشام الشریف بعضویتھما باللجنة.

:اللجنة التنفیذیة

ن  ة م ن أعضاء مجخمسةتتكون اللجنة التنفیذی س اإلدارة، م مل دس وھ سالمھن ن ری د هللا ب ن عب امر ب ة)ث یس اللجن ، (رئ
واألستاذ علي ،األستاذ ھشام بن محمد الشریفواوي، غزّ الواألستاذ حسام بن طالل،ضویة المھندس محمد ھاني البكريوع

ةوقد عقدت .بن حسن الجاسر الشھري تةاللجنة التنفیذی ام اجتماعات س وم،م2017خالل الع ةوتق ة التنفیذی ة اللجن بدراس
س، وإالق ي المجل تھا ف ل مناقش اتھ، ضایا المعروضة على مجلس اإلدارة قب س مناقش ى المجل ا یسھل عل صدار توصیاتھا مم

ا بعض الصالحیات حسب باالضافة إلى قیام اللجنة باتخاذ قرارات في أمور یكلفھا المجلس بھا من حین آلخر، مفوضاً  لھ
حاجة العمل بالشركة.

أدناه :بالجدول ھي موضحة عضاء و تواریخ الجتماعات كما بیانات حضور األ-

عدد االجتماعات

االجتماع السادس 
2017/12/19

االجتماع الخامس 
2017/10/24

االجتماع الرابع 
2017/07/25

االجتماع الثالث 
2017/04/25

الثاني االجتماع
2017/02/28

االجتماع األول 
2017/01/18

طبیعة 
ویةالعض االسم

حضر حضر حضر حضر حضر حضر رئیس 
اللجنة

المھندس / ثامر بن 
عبدهللا بن ریس.

حضر بموجب 
وكالة

حضر بموجب 
وكالة

حضر بموجب 
وكالة

حضر بموجب 
وكالة حضر حضر عضو المھندس / محمد ھاني 

البكري .

حضر حضر لم حضر حضر حضر حضر عضو األستاذ / حسام بن 
طالل غزاوي .
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حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو األستاذ / ھشام بن 
محمد الشریف.

حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو األستاذ / على حسن 
الجاسر الشھري .

لجنة المراجعة:
تقل دارة إمجلس عضوكما ان رئیس اللجنة ومستقلون أعضاء ربعة أ، من لجنة المراجعةتتكون  ة االعضاء مس و بقی

وھم: س االدارة من خارج مجل
رئیس اللجنة باسودانالدكتور یوسف بن عبد هللا
اً عضونصیفاالستاذ نبیل بن عبد االلھ
 عضواً معصوم باالدكتور
عضواً الحربياالستاذ عبدهللا

.2017دیسمبر 27وقد قدم المھندس سلیمان الخریجي استقالتھ في اجتماع اللجنة المنعقد بتاریخ 
التالیة:قامت بأداء مھامھا و، م2017العام خالل اجتماعاتسبعةوقد عقدت لجنة المراجعة 

اریر المالیة وأنظمة المحاسبة الداخلیة مراجعة البیانات المالیة للشركة والتأكد من سالمتھا وسالمة إجراءات التق-
وضوابط الرقابة المالیة في الشركة.

یم - ارجیین وتقی ابات الخ ي الحس تعانة بمراجع ركة، واالس ة بالش ة الخاص ات المالی تقلة للبیان نویة المس ة الس المراجع
مؤھالت المراجعین الخارجیین وأدائھم واستقاللیتھم.

قب النظامي، والمراجعة الدوریة لمھامھم ومسؤولیاتھم.اوالمرالتوصیة بتعیین المراجع الداخلي -
لتزام الشركة بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة ومنھا ضوابط وإجراءات سیاسة اإلفصاح في الشركة.إ-
لتزام الشركة بضوابط السیاسات واإلجراءات المقررة في الشركة.إ-
أدناه:الجدول ھو موضح في عات كما عضاء و تواریخ االجتماوبیانات حضور األ-

طبیعة االسم
العضویة

االجتماع األول 
15/01/2017

االجتماع الثاني 
26/02/2017

االجتماع الثالث 
21/03/2017

االجتماع الرابع   
23/04/2017

االجتماع الخامس 
23/07/2017

االجتماع السادس 
23/10/2017

االجتماع السابع 
27/12/2017

د / یوسف 
رئیس باسودان

اللجنة
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر

م / سلیمان 
الخریجي

نائب 
رئیس 
اللجنة 
( سابقا)

حضرحضرلم یحضرلم یحضرحضرحضرحضر

أ / نبیل 
حضرحضرحضرحضرحضرلم یحضرحضرعضونصیف

د/ معصوم 
حضرحضرلم یحضرحضرلم یحضرحضرحضرعضوبا

عبد هللا 
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالحربي

لجنة المراجعة
تالمكافألجنة الترشیحات:

وھم:ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارةمن المكافآتالترشیحات تتكون لجنة 
رئیس اللجنةعلي بن حسن الجاسر الشھري األستاذ .1
عضو اللجنةاللطیف آل الشیخالدكتور عبد.2
عضو اللجنةنایف التمیمي األستاذ .3

المھام والمسئولیات التالیة:وتقوم اللجنة بم، 2017خاللاجتماعات خمسة وقد عقدت اللجنة 
، والمرشحین للعرض على الجمعیة العمومیةاإلدارة ویة مجلس بشأن المرشحین لعضالخاصة توصیاتالرفع -

للمناصب اإلداریة التنفیذیة العلیا، كالرئیس التنفیذي ونوابھ.
لمجلس اإلدارة.إعداد إجراءات وسیاسات واضحة لتطویر سیاسة المكافآت-
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للمجلس بخصوص المرشحین ورفع توصیاتھا ،إفادة مجلس اإلدارة فیما یتعلق بالمراجعة السنویة ألداء المجلس-
لعضویة لجان المجلس لتعیینھم.

الموظفین الحوافز لجذبالعالوات السنویة، وخطط وعتماد سیاسة وخطط التعویضات لمجلس اإلدارة إلةتوصیال-
.ھم وتحفیزھمحتفاظ بالمتمیزین واإل

توصیات بشأن البرامج التدریبیة الرفع و، واإلدارة التنفیذیة العلیا،تقییم مھارات وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة-
الضروریة على ضوء نتائج التقییم.

ومتابعة تنفیذھا بالتعاون مع اإلدارة التنفیذیة.،جتماعیةوضع برامج المسؤولیة اإل-
لمجلس اإلدارة.بذلكالتأكد من قیام الشركة بالتوافق المستمر مع متطلبات الحوكمة، والرفع -

أدناه:الجدول ھو موضح فيیخ االجتماعات كماعضاء و تواربیانات حضور األ-

طبیعة االسم
العضویة

الجتماع األول 
21/03/2017

الجتماع الثاني 
17/10/2017

االجتماع الثالث 
15/11/2017

االجتماع الرابع 
17/12/2017

الخامس االجتماع
20/12/2017

حضرحضرحضرحضرحضررئیس اللجنةأ. علي حسن الجاسر
حضرحضرلم یحضرحضرحضرعضواللطیف عبد هللا ال الشیخد. عبد 

حضرحضرحضرحضرحضرعضوأ. نایف عبد العزیز التمیمي

 :لجنة اإلستثمار

ھشام بن األستاذ وعضویة ،اللجنة)(رئیس ریسعبد هللاثامر بن /المھندسأعضاء، وھم:اربعةمن االستثمارلجنة تتكون 
بإدارة ملف تختص اللجنةو،شاغول حمیدواألستاذ،طارق بن عبد هللا بن حسین الرمیموالمھندس، محمد الشریف

وللجنة الحق في تعیین بیوت الخبرة فیما یخص ،ویكون للجنة كافة الصالحیات بھذا الخصوص،للشركة كامالً االستثمار
م. 2017إجتماعات خالل اربعة وقد عقدت اللجنة .االستثمارملف 

أدناه:الجدول ھو موضح في جتماعات كما عضاء و تواریخ اإلور األبیانات حض-

عدد االجتماعات

االجتماع الرابع 
24/12/2017

االجتماع الثالث 
02/11/2017

االجتماع الثاني 
08/08/2017

االجتماع األول 
12/05/2017 طبیعة العضویة االسم

حضر حضر حضر حضر رئیس اللجنة بن ریسثامر عبدهللا
حضر حضر حضر حضر عضو ھشام محمد الشریف
حضر حضر حضر حضر عضو طارق عبد هللا حسین الرمیم
حضر حضر حضر حضر عضو شاقول حمید شریف

 :لجنة ادارة المخاطر
ام (رئیس اللجنة)، وعضالمھندس / ثامر بن عبدهللا بن ریس.تتكون لجنة ادارة المخاطر من ثالثة  أعضاء، وھم:  ویة األستاذ ھش
املة ،بإدارة المخاطر  بالشركة تختص اللجنةبن محمد الشریف، واألستاذ حسام طالل غزاوي ، و تراتیجیة ش اد اس و اعتم

د تتعرض إعلىدارة المخاطر  إل ي ق ة الت اطر المتالزم ا الشركة إثر ظروف السوق و الخبرة المتوفرة في معالجة المخ لیھ
ة خذ في اإلدارة المخاطر  من خالل األإستراتتیجیة إعلىیة وتحدیثات جراء مراجعات دورإوكذلك  عتبار المتغیرات الداخلی

ان إ. وقد عقدت اللجنة و الخارجیة للشركة  س م. 2017خالل جتماع رر المجل ا ق ة إدارة المخاطر كم ادة تشكیل لجن إع
دس س یح المھن ى وذلك بإستقالة رئیس اللجنة المھندس ثامر بن ریس وترش ا شریطة الحصول عل اً لھ لیمان الخریجي رئیس

عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي ، مع بقاء كل األستاذ حسام غزاوي واألستاذ ھشام الشریف بعضویتھما باللجنة.

أدناه:الجدول ھو موضح فيوبیانات حضور االعضاء و تواریخ االجتماعات كما-

عدد االجتماعات
االجتماع الثاني

19/12/2017
االجتماع األول 

25/07/2017 طبیعة العضویة االسم

حضر حضر رئیس اللجنة  ثامر عبدهللا بن ریس
لم یحضر لم یحضر عضو حسام طالل الغزاوي
حضر حضر عضو ھشام محمد الشریف
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:الھیئة الشرعیة
عبدهللالشیخ االعالمة فضیلة :وھم،المعامالتمن علماء متخصصین في فقھتتألفمستقلةالشرعیة، ھیئةھیئة الرقابة وھي 
وتتولى الھیئة الشرعیة إصدار بن حسین المباركي. ستاذ أحمدواأل،عبد الشكورأحمد بن ھاني والدكتور)،رئیساً (بن بیة

مال التي وكذلك جمیع األع،مع أحكام الشریعة اإلسالمیةلتتوافقعتماد العقود والوثائقإالقرارات والفتاوى الخاصة ب
وقد عقدت الھیئة .الشركة بأحكام الشریعة اإلسالمیةلتزام إبھدف التحقق من ضمان ،تعرضھا علیھا اإلدارة التنفیذیة

م. 2017خالل انجتماعإ
أدناه:الجدول ھو موضح في وبیانات حضور االعضاء و تواریخ االجتماعات كما -

االجتماع الثاني
2017/10/18

االجتماع األول
2017/03/03 طبیعة العضویة االسم

حضر حضر رئیس اللجنة فضیلة الشیخ عبدهللا بن بیھ 1

حضر حضر عضو فضیلة الشیخ الدكتور ھاني بن احمد 
عبدالشكور 2

حضریلم  حضر عضو فضیلة الشیخ الدكتور احمد المباركي 3

العمومیة:الجمعیة -11

:عامتین  عادیتین كما یلياجتماعین جمعیتین غیر عادیة و  اجتماع جمعیة عامةتم عقد 2017خالل سنة 

م على 01/03/2017تم عقد اجتماع جمعیة عامة غیر عادیة للشركة ، وقد وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة في 
القرار التالي:

.الجدیدالموافقة علي تعدیل النظام األساسي للشركة وذلك بما یتفق مع نظام الشركات 

علیھ النظاموفقاً لمار التالیة لنھایة السنة المالیة،خالل الستة األشھللشركةاألولي العادیةقد اجتماع الجمعیة العامةعتم
م على القرارات التالیة: 30/05/2017وقد وافقت الجمعیة العامة المنعقدة في األساسي للشركة، 

س اإلدارة لل-1 ر مجل ى تقری ة عل ي الموافق ي ف الي المنتھ ام الم .م31/12/2016ع
ي -2 ة ف نة المنتھی ركة للس ة للش وائم المالی ى الق ة عل .م31/12/2016الموافق
ة -3 نة المالی ابات للس ي الحس ر مراقب ى تقری ة عل .م31/12/2016الموافق
ي م-4 ري وھ تثمارات البك ة اس ركة ومجموع ین الش تم ب وف ت ي س ة الموافقة على األعمال والعقود الت ال ذي العالق ن األعم

ام  اً 2017بالمھندس محمد ھاني البكري عضو مجلس اإلدارة خالل الع أمین علم ائق ت ي وث ادم، وھ ام الق ا للع رخیص بھ والت
ابق  ام الس امالت للع أن التع ت 2016ب د بلغ ال468ق ود واألعم ذه العق یلیة لھ روط تفض د ش ف لایر وال توج .أل

و-5 ال والعق ة الموافقة على األعم ال ذي العالق ن األعم ي م ریس وھ تثمارات ال ة اس ركة ومجموع ین الش تم ب وف ت ي س د الت
ام  الل الع س اإلدارة خ أمین 2017بالمھندس ثامر بن عبدهللا بن ریس رئیس مجل ائق ت ي وث ادم، وھ ام الق ا للع رخیص بھ والت

ابق  ام الس امالت للع أن التع اً ب ت 2016علم د بلغ رو465ق د ش ف لایر وال توج الأل ود واألعم ذه العق یلیة لھ .ط تفض
ة -6 ال ذي العالق ن األعم ي م زاوي وھ تثمارات الغ ة اس ركة ومجموع ین الش الموافقة على األعمال والعقود التي سوف تتم ب

ام  الل الع س اإلدارة خ و مجل زاوي عض ام غ تاذ حس أن 2017باألس اً ب أمین علم ائق ت ي وث ادم، وھ ام الق ا للع رخیص بھ والت
امالت  ابق التع ام الس ت 2016للع د بلغ ال120ق ود واألعم ذه العق یلیة لھ روط تفض د ش ف لایر وال توج .أل

س -7 الموافقة على األعمال والعقود التي سوف تتم بین الشركة واألستاذ ھشام الشریف الرئیس التنفیذي للشركة و عضو مجل
د 2016عام القادم، علماً بأن التعامالت للعام السابق وھي وثائق تأمین شخصیة والترخیص بھا لل2017إداراتھا خالل العام  ق

ا  ت قیمتھ ال18بلغ ود واألعم ذه العق یلیة لھ روط تفض د ش ف لایر وال توج .ال
ادة لایر1,068,000م بمبلغ 2016الموافقة على صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة عن العام -8 نص الم وفقا ل

ركة19 اس للش ام األس ن النظ .م
ي -9 ة ف ة المنتھی نة المالی الل الس ركة خ م للش ن إدارتھ ؤولیة ع ن المس س اإلدارة م اء مجل ة أعض راء ذم ى إب ة عل الموافق

.م31/12/2016
راھیم -10 یر اب د تیس ركة أحم الفون وش بون المتح ر المحاس ام و النم ب البس ركة مكت الموافقة على تعیین مراقبي حسابات الش

م والبیانات المالیة الربع السنویة 2017ل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالیة للعام الماليوشریكھ من بین المرشحین من قب
.وتحدید أتعابھم

:م على القرار التالي25/12/2017وقد وافقت الجمعیة العامة العادیة  الثانیة المنعقدة في 
.الموافقة علي الئحة حوكمة الشركة المحدثة
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ما یلي:علىالداخلیةولوائحھاللشركة األساسيوقد تضمن النظام -3
الحق في الحصول على نصیب من األرباح التي یتقرر توزیعھا. .1
.التصفیةالحق في الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند .2
في مداوالتھا والتصویت على قراراتھا.واالشتراكالعامة،حق حضور الجمعیات .3
حق التصرف في األسھم..4
ة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولیة على أعضاء المجلس.حق مراقب.5
ولوائحھ نظام السوق المالیة مععارضتیبما ال یضر بمصالح الشركة وال،معلوماتالوطلب االستفسارحق .6

. التنفیذیة

:وأي من شركاتھا التابعةأنشطة األسھم وأدوات الدین والقروض-12

رح  ركة المص ال الش غ رأس م ھ یبل در ب ي 200والمص ا ف عودي كم ون لایر س ن ،م31/12/2017ملی ون م ویتك
ة للبنكلایر سعودي للسھم الوا10سمیة قدرھا ، بقیمة أملیون سھم20 ة مملوك ھم المجموع د. وأس ة ح اإلسالمي للتنمی

یج البحرین،%20بنسبة  بة وأس بة،%20بنس ور بنس ي . وخالل%60وللجمھ ي ف الي المنتھ ام الم دیسمبر 31الع
، لم توجد أیة أدوات دین صادرة عن الشركة، ولم توجد أیة مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت م2017

ألیة أشخاص، ولم توجد أیة مصلحة 
ا وكبار التنفیذیینكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة إوحقوق خیار وحقوق  ي أسھم الشركة. كم الأو أفراد أسرھم ف

ابأأيتوجد  ذكرات حق اكتت ابھة أصدرتھا ،دوات دین قابلة للتحویل إلى أسھم أو أي حقوق خیار أو م وق مش أو حق
ذلك ،الشركة اریخ. ك ك الت ي ذل ة ف ة المنتھی اب بموجب أيوجد الأو منحتھا خالل السنة المالی ل أو اكتت وق تحوی حق

وأسھمأدوات دین قابلة للتحویل إلى  ھادات حق ار أو ش ام أو حقوق خی ا الشركة خالل ع درتھا أو منحتھ ابھة أص ق مش
توجد الكذلك أدوات دین قابلة لالسترداد.ألي، یوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركةوال، م2016

ى الشركة أي یس عل اح. ول ي األرب ة إترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أي من المساھمین عن أي حقوق ف ات مالی لتزام
ة باألسھم. غیر أو قروض أو ألل ھوي من أدوات الدین أو أنشطة متعلق س اإلدارة أن ر مجل ى یق روض عل د أي ق ال یوج

.الشركة

ن  ركة أو أي م ن الش ھم أو أدوات دی ي أس م القصر ف م وأوالدھ س اإلدارة وأزواجھ وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجل
شركاتھا التابعة:

اسم من تعود لھ المصلحةم
نھایة العامایة العامبد

صافي 
نسبة التغییرالتغییر

أدوات عدد األسھم
أدوات عدد األسھمالدین

الدین
---------------------1,025-------1,025ثامر عبد هللا بن ریسالمھندس 1
------------------------------------------محمد ھاني البكريالمھندس 2
---------------------2,000-------2,000ھشام بن محمد الشریفستاذ األ3
---------------------1,000-------1,000حسام طالل الغزاوياألستاذ 4
------------------------------------------ریاض أحمد الثقفياالستاذ 5
----------------------1000-------1,000الرمیمطارق بن عبد هللا بن حسین المھندس6
------------------1,0001,000الخریجيبن عبد هللا سلیمان المھندس 7
---------------------1000-------1,000عبد اللطیف آل الشیخالدكتور 8
----------------------2,000-------2,000الشھريعلي حسن الجاسراألستاذ 9

----- ---- 1,0001,000الدكتور یوسف عبدهللا باسودان

ود یمثلون شركات،، فإنھمریاض الثقفيلمھندس محمد ھاني البكري واألستاذ اوفیما یحص وال یوجد أي مصلحة تع
و أي من شركاتھا التابعة، وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم أو أدوات دین الشركة أالتنفیذیینلكبار 
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:والقروضالنظامیةالزكاة والمدفوعات -31

بیـــــــان
2017

بیـــان األســبابوصف موجز
المستحق حتى نھایة الفترة المسدد

المالیة السنویة و لم یسدد

الزكاه السنویھالزكاه السنویھ1,529,7162,102,851الزكاه

ضرائب الدخل علي الغیر 24,742-الضریبة
سعودیین

ضرائب الدخل علي الغیر 
سعودیین

المؤسسة العامة للتأمینات 
اشتراكات مدفوعةاشتراكات مدفوعة3,590,624340,663االجتماعیة

259,871تكالیف تأشیرات و جوازات

ح العملرسوم تجدید تصاریرسوم تجدید تصاریح العمل35,700رسوم مكتب العمل

أتعاب االشراف لمؤسسة النقد 
اتعاباتعاب1,884,807665,528العربى السعودى

أتعاب االشراف لمجلس الضمان 
اتعاباتعاب1,240,231234,546الصحى التعاونى

أتعابأتعاب246,148أتعاب تداول

142,651الغرامات
غرامة خاصة بضریبة 
االستقطاع عن السنوات 

السابقة

امة خاصة بضریبة غر
االستقطاع عن السنوات 

السابقة

1,785,516264,866ضریبة االستقطاع
ضریبة تستحق علي اقساط 
اعادة التأمین واالستشارات 

خارج المملكة

ضریبة تستحق علي اقساط 
اعادة التأمین واالستشارات 

خارج المملكة

اإلقرارات:-41
عاوني أنھ:تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمین الت

ال یوجد أي شركة تابعة لھا..1
داداً .2 الغ س دفع أي مب م الشركة ب ال توجد أي قروض علیھا سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غیر ذلك، ولم تق

م.7201لقروض خالل السنة المالیة 
تاب أو حقوق مشابھة كتإمذكرات حق ى أسھم، وال توجد أي حقوق خیار أوال توجد أي أدوات دین قابلة للتحویل إل.3

.7201منحتھا الشركة خالل السنة المالیة وأصدرتھا أ
ار، أو شھادات كتتاب إال توجد أي حقوق تحویل أو .4 وق أو خی ى أسھم، أو حق ل إل ة للتحوی ن قابل بموجب أدوات دی

م.7201حقوق، أو حقوق مشابھة، أو قامت الشركة بإصدارھا أو منحھا خالل العام المالي 
ة لم تقم ا.5 تردادلشركة باسترداد أو شراء أو الغاء من جانبھا ألي أدوات دین قابل ة لإلس ألوراق المالی ة ل ، أو أي قیم

المتبقیة.
یوجد مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص.ال.6
ذیین تعود ألعضاء مجلس إدارة المصیكون المصدر طرفاً فیھكتتابإوحقوق أال یوجد حقوق خیار .7 ار التنفی در وكب

.وأزواجھم وأوالدھم القصر
تفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.إوال یوجد أي ترتیبات أ.8
لمصلحة موظفي المصدر.أنشأتحتیاطات أخرى إوال یوجد أي استثمارات أ.9

.و التعویضاتأي تنازالت عن الرواتب اأال یوجد .10
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وأسبابھاالطلباتتلكوتواریخالمساھمینلسجلالشركةطلباتعدد-51

اسباب الطلبتاریخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساھمین
الجمعیة العامة الغیر عادیة2017مارس 11
الجمعیة العامة العادیة2017مایو 230
الجمعیة العامة العادیة2017دیسمبر 325

:للتقاریر المالیة الدولیةمعاییر الوجیونالمراجعون الخار- 61
و النمر مكتب البسام تعیین كل من ،م30/5/2017نعقدت في ألمساھمي الشركة والتي أقرت الجمعیة العامة 

ن للشركة وذلك للقیام بدور ین قانونیین ومراجعی، محاسبابراھیم وشریكھأحمد تیسیرشركة والمحاسبون المتحالفون 
.م2017دیسمبر 31لحسابات الشركة للسنة المالیة المنتھیة في راجعین خارجیین كممشترك 

معدل طبقا للنص التالي صدر مراجعي الحسابات تقریرھم برأي غیر أ
للتأمین التعاوني(أسیج) ("الشــركة") والتي تتكون من قائمة المركز لقد راجعنا القوائم المالیة لشركة المجموعة المتحدة(

م ، وقوائم عملیات التأمین والفائض المتراكم،وعملیات المساھمین،الدخل الشامل 2017دیسمبر 31فى المالي
المساھمین،التدفقات النقدیة لعملیات التأمین،والتدفقات النقدیة لعملیات المساھمین للسنة للمساھمین،التغیرات فى حقوق

.29الي 1لھامة واإلیضاحات التفسیریة األخرى من المنتھیة فى ذلك التاریخ ، وملخص السیاسات المحاسبیة ا

في رأینا ، إن القوائم المالیة المرفقة :

 م وأداءھا المالي 2017دیسمبر 31تظھر بعدل ، من كافة النواحي الجوھریة،المركز المالي للشركة كما في
قاریر المالیة كما تم تعدیلھا من قبل مؤسسة وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة فى ذلك التاریخ وفقأ للمعاییر الدولیة للت

)النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل .
 بأنھ:وتقر الشركة-

.بالشكل الصحیحأعدت الحسابات أن سجالت-أ
.ونفذ بفعالیةعد على أسس سلیمة نظام الرقابة الداخلیة أأن- ب
على مواصلة نشاطھ.رلمصدقدرة افيیذكر ال یوجد أي شك أنھ - ت

الرقابة الداخلیة:وكفاءة إجراءاتفاعلیة - 17

.م2017أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة، خالل عام ة وفعالیةجعة الداخلیة فحص وتقییم مدى كفاءیشمل نطاق إدارة المرا
وتحدید نقاط الضعف بھا الداخلیةالرقابةتم القیام بعملیات المراجعة وفق منھجیة تعتمد على تحدید المخاطر وتقییم نظم 

المتبعة وذلك وفق المعاییر المتبعة واستناداً على القواعد التنظیمیة إلدارة المراجعة الداخلیة وتحدیث االجراءاتوتقییمھا 
الموافق علیھا من قبل لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة. 

نة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة وھذه التقاریر تستند على تقدم إدارة المراجعة الداخلیة تقاریرھا الربع سنویة إلى لج
خطة المراجعة التي توضع مع بدایة كل سنة مالیة من قبل إدارة المراجعة الداخلیة بموافقة وإشراف لجنة المراجعة. 

تقوم لجنة المراجعة المعنیة.ترسل التقاریر بصفتھا النھائیة إلى لجنة المراجعة مع نسخة إلى اإلدارة التنفیذیة واإلدارات 
اإلجراءات المناسبة لمعالجة أي مالحظات. باتخاذبمناقشة ھذه التقاریر في اجتماعاتھا الفصلیة للموافقة علیھا أو التوصیة 

بعض بتوجیھ وقد قامتالتأكد من أن اإلدارات المختلفة تطبق اللوائح الداخلیة للشركة بإدارة المراجعة الداخلیة وكذلك تقوم
.اإلدارات التي لم تتبع بعض اإلجراءات المكتوبة بأن یتم اتباع ھذه اإلجراءات

الخاصة و التعامیم قامت إدارة المراجعة الداخلیة بلفت انتباه بعض اإلدارات التي لم تقم بتطبیق متطلبات اللوائح التنظیمیة 
ومجلس الضمان الصحي. بمؤسسة النقد العربي السعودي 

للموازنة التقدیریة المعتمدة للسنة المالیة المنتھیة في رة التنفیذیة بتجاوز إجمالي المصرفات العمومیة طبقاً لم تقم اإلدا
.م31/12/2017

موازنة التقدیریة المعتمدة للسنة اجمالي األقساط المكتتبة في المناقل كتتبة مقساط أجماليإبتحقیق ادارة المبیعاتقامت 
و اختالف االسعار في السوق شركات التأمین األخرىلوجود منافسة شدیدةبسبب،م31/12/2017المالیة المنتھیة في 

لنفس المنتج .
.والمتوسطةللمجموعات الصغیرة الطبيصدار وثائق التأمین إلیاتوتعدیل آتم مراجعة 
صدار الوثائق.  االكتتاب قبل إإلداراتضافة بعض المستندات المطلوبة تم مراجعة إ

ضافة بعض العبارات طبقا لتعلیمات الھیئة العامة للزكاة والدخل بخصوص ضریبة القیمة المضافة .تم ا
.2016تم التأكد من تطبیق تعلیمات سیاسة توزیع الفائض لعام 

تعامیم و الواللوائح التنظیمیة لمؤسسة النقد العربي السعوديات الخبیر اإلكتواريالتأكد من اتباع اإلدارات الفنیة لتعلیم
.الخاصة بھا 
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صول الثابتة ووضع بار كود علي كل اصل لجمیع أعمل جرد بالبدء في 2017نھایة في الشركة قامت
التأمینات المؤسسة العامةوبصفة عامة التأكد من اتباع الشركة لتعلیمات وزارة التجارة وتعلیمات ھیئة السوق المالیة و

.االجتماعیة والجھات الحكومیة األخرى
بكفاءة وتم تنفیذهن نظام الرقابة الداخلیة الذي تطبقھ الشركة أعد على أسس سلیمة وبناء علي ما تقدم تري لجنة المراجعة ا
ن رقابة الداخلیة إلى توفیر ضمان بأاللوائح المطبقة، ویسعى نظام الوالتوافق معوفعالیة بضمان مصداقیة تقاریر المالیة 

لشركة مناسبة للحد من المخاطر.اوالرقابة داخلوسائل التحكم 

للشركةاإلجتماعیةالمساھماتتفاصیل-18

ھذه السنة .قامت الشركة بتدریب الطالب وقد تم تدریب طالبین خالل
.الموارد البشریةدارة إفي واآلخراألول في وحدة الجودة 

واریخ-19 اتت ةالجمعی دةللمساھمینالعام الالمنعق ةالسنةخ س االدارة األالمالی رة و أسماء أعضاء مجل خی
الحاضرین لھذه الجمعیات 

اجتماع الجمعیة العامة األولاالسم
2017مارس 1

اجتماع الجمعیة العامة الثاني
2017مایو 30

اجتماع الجمعیة العامة الثالث
2017دیسمبر 25

حضرثامر عبدهللا بن ریسم .
حضرحضرحضرھشام محمد الشریفأ.

حضرریاض أحمد الثقفيأ .
حضرحضرحضرطارق عبد هللا حسین الرمیمم.

حضرعلي بن حسن الجاسر الشھري
حضرحضرد /عبد اللطیف بن محمد آل الشیخ

المخاطر المستقبلیة:-20
أمینال شك أثر شركا،أن ھناك مخاطر مستقبلیة قد تؤثر على أداء الشركات العاملة في قطاع الت ا ت أمین ومنھ دي الت ت معی

أمینإومن ثم عدم اإللتزام بشروط ،العالمیة بمؤثرات األسواق العالمیة ادة الت ن أن الشركة ،تفاقیات إع الرغم م د ال توب تعاق
أمین ذوإال  دي ت ع معی الييم الي ع یم م ن ،تقی ر م أمین یعتب دي الت ركات معی دى ش ة ل ات العام ي السیاس ر ف إال أن التغی

ة:التي قد تؤثر على أداء الالمخاطر المستقبلیة اطر المحتمل ن المخ ذلك م ي شركة. وك ة ف وارد البشریة المؤھل وفر الم ة ت قل
ھذا باإلضافة إلى المخاطرو.وھو ما تسعى الشركة إلى تقلیصھ من خالل برامج التدریب والتأھیل،قطاع التأمین السعودي

والمخاطر التنافسیة.،لقانونیة والتنظیمیةاوالمخاطر،ومخاطر السیولة،األخرى مثل مخاطر التقنیة
تقرار الشركةلھذه اإلدارةقامت الشركة بإنشاء إدارة للمخاطر وذلك لما  ى اس اظ عل ي الحف ال ف ،من أھمیة كبیرة ودور فع

أنسب الوسائل لتحدید ودراسة المخاطر التي تواجھ الشركة ومن ثم العمل على السیطرة علیھا.والوصول إلى

تواجھا الشركة:أنیمكن التيطر المخا

حوكمة المخاطر
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السیاسات واإلجراءات والوسائل الرقابیة المقررة والتي 
تستخدم الھیكل التنظیمي الحالي لتحقیق األھداف اإلستراتیجیة. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بھا 

عروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتیجیة المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض والم
الشركة لمخاطر التأمین و إعادة التأمین ومخاطر معدل العمولة الخاص واإلئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر العمالت 

ومخاطر السوق.

ھیكل إدارة المخاطر

تنظیمي محكم داخل الشركة لتحدید ومتابعة ومراقبة المخاطر.تم تأسیس ھیكل

مجلس اإلدارة 
إن مجلس اإلدارة ھو الجھة العلیا المسؤولة عن محكومیة المخاطر حیث یقوم بتقدیم التوجیھ وإعتماد اإلستراتیجیات 

.والسیاسات لتحقیق األھداف المحددة للشركة

اإلدارة العلیا
ة عن العملیات الیومیة من أجل تحقیق األھداف اإلستراتیجیة ضمن سیاسة محددة مسبقاً من قبل اإلدارة العلیا مسئول

الشركة بشأن قبول المخاطر.
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لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلیة

كفایة یتم تدقیق عملیات إدارة المخاطر داخل الشركة سنویاً من قبل إدارة المراجعة الداخلیة والتي تقوم بالتأكد من 
اإلجراءات ومن اإللتزام بھذه اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلیة ببحث نتائج كافة عملیات التقویم مع اإلدارة 

العلیا، وتقدیم تقریر بالنتائج والتوصیات مباشرة إلى لجنة المراجعة .

حداث تعرقل تحقیق اھداف مالیة بما ان الھدف الرئیسي الطار ادارة المخاطر المالیة للشركة ھو حمایة الشركة من ا
في ذلك عدم استغالل الفرص .

فیما یلي ملخصاً بالمخاطر التي تواجھھا الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتخفیض منھا :

ادارة مخاطر التأمین 

جم وزمن المطالبة إن المخاطر بموجب عقد تأمین تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن علیھ مع عدم التأكد من ح
الناتجة عن ذلك الحادث.  تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا الشركة بموجب ھذه العقود في المطالبات والمزایا 
الفعلیة المدفوعة التي تزید عن القیمة الدفتریة لمطلوبات التأمین.  ویخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزایا 

ك المقدرة أصال والتطورات الالحقة للمطالبات طویلة األجل. تتحسن تغیرات المخاطر الفعلیة المدفوعة أكثر من تل
وذلك بتوزیع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عقود التأمین حیث أن المحافظ األكثر تنوعاً ستكون أقل تأثراً 

بالتغییر في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غیر المتوقعة.

ت المتعلقة باالقساط واالكتتاب وحدودھا وأیضاً وضوح صالحیات االكتتاب ھي التي تنظم ان االجراءات والسیاسا
بشكل دقیق االشخاص المخولین المسؤولین عن اختیار عقود التأمین واعادة التأمین و وفقا ألیة ظروف. یتم التأكد من 

القلیمي والمحلي . اذا ما تطلب االمر، تطبیق ھذه النظم بشكل دوري كما تتم مراقبة التطورات في السوق العالمي وا
یتم التفاعل مع ھذه التطورات وترجمتھا الى اسس وقواعد االكتتاب.

ان مقیاس مراقبة المخاطر الرئیسي بالنسبة لمخاطر التأمین یكمن في تحویل ھذه المخاطر الى طرف ثالث من خالل 
ساس نسبي وغیر نسبي مع حدود احتجاز مختلفة تبعا اعادة التأمین . یتم وضع عملیة اعادة التأمین الصادرة بأ

لخطوط االعمال. یتم تنویع عقود اعادة التأمین بحیث ال تكون الشركة معتمدة على معید تأمین منفرد أو عقد اعادة 
.تأمین منفرد

حملة الوثائق، وبالرغم من وجود ترتیبات إعادة تأمین لدى الشركة، فإنھا غیر معفاة من إلتزاماتھا المباشرة تجاه
وبالتالي فإنھا تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عملیات إعادة التأمین الصادرة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معیدي 
التأمین من الوفاء بالتزاماتھ بموجب ترتیبات إعادة التأمین. تقلل الشركة من مخاطر االئتمان من خالل الدخول في 

ن ذوي تقییم جید یتم مراقبتھ على اساس دوري. تقوم الشركة بإجراء مراجعة ترتیبات اعادة تأمین مع معیدي تأمی
تفصیلیة للقوة المالیة والخبرات اإلداریة والفنیة واألداء التاریخي، حیثما ینطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة 

یتم ادل عملیات إعادة التأمین.المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس اإلدارة ولجنة إعادة التأمین قبل الموافقة على تب
التحكم في المخاطر من خالل مراقبة االحتیاطیات لمطالبات التأمین باستمرار و التي قدمت ولكن لم یتم تسویتھا بعد، 

لحساسیاتاك حتیاطیات، إذا اقتضت الضرورة ذلوذلك من خالل تعدیل اإل
فيأقل من حصة إعادة التأمینتحت التسویةالمطالبةبموجب عقد التأمین (اتمطالبالمطلوباتوتعتقد الشركة أن 

ن عختلف المدفوعات الفعلیة ت، ویمكن أن حددة) في نھایة السنة كافیة. لكن ھذه المبالغ لیست متحت التسویةالمطالبة 
حساسة الفتراضات مختلفة. مطالبات التأمینمطلوبات إن المالیة. قوائمالواردة في الاتالمطالبمطلوبات
ات في احتیاطي المطالب٪5إنخفاض/ إرتفاععلى أساس اتالمطالبمطلوباتتغییر في لللسنة لخسارة الحساسیة 

(صافي حصة إعادة التأمین) أدناه.تحت التسویة

الخسارة نسبة
التأثیر على صافي التأثیر على صافي المطلوباتالتغیر في اإلفتراضاتالنھائیة

الدخل/(الخسارة)
2017±5%±3.297±3.297
2016±5%±4.310±4.310

تكرار المطالبات ومبالغھا
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یمكن أن یتأثر تكرار المطالبات ومبالغھا بالعدید من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئیسي، بتغطیة مخاطر إكتتاب 
عتبر ھذه العملیات عقود التأمین الطبي وتأمین المركبات والحریق والسطو والحوادث العامة والتأمین البحري . ت

كعقود تأمین قصیرة األجل ألنھ یتم ، في العادة ، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل فترة زمنیة قصیرة. وھذا من 
شأنھ أن یساعد في التقلیل من مخاطر التأمین.

الحریق والسطو

ضرار من الحریق وغیرھا من یتم االكتتاب في عقود تأمین الحرائق والسطو، حیث یتمثل الخطر الرئیسي في األ
المخاطر الناجمة المتعلقة بھا، بالرجوع إلى قیمة االستبدال أو أساس التعویض مع القیم المناسبة لمصلحة المؤمن لھ. 

تكلفة إعادة بناء أو ترمیم الممتلكات المتضررة ، والوقت المستغرق للبدء بالعملیات التي تؤدي إلى إعاقة العمل تعتبر
الرئیسیة التي تؤثر على مستوى المطالبات . فیما یتعلق بتراكم الضمانات المتعلقة بالممتلكات، یتم من العوامل 

.تغطیتھا من خالل إتفاقیات إعادة التأمین النسبیة

المركبات

بدیل أو بالنسبة للتأمین على المركبات ، تتمثل المخاطر الرئیسیة في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدیة وت
إصالح ممتلكات الجھات االخرى اضافة الى المركبات المؤمنة. لدى الشركة تركیز في التأمین على السیارات والذي 

من إجمالي األقساط المكتتبة. )%44:  2014(%58یمثل
ضرار في یعتبر مستوى التعویضات لدى المحاكم فیما یتعلق بتعویضات الوفاة واألطراف المصابة باألذى ودرجة اال

الممتلكات من أھم العوامل التي تؤثر على مستوى المطالبات. لدى الشركة تغطیة إعادة تأمین عن أخطار الخسائر 
الناتجة عن تضرر أكثر من مركبة في الحادث الواحد .

الحوادث العامة والتعویض عن حوادث العمل

دان المال، الحوادث الشخصیة ، تعویضات العمال، السفر یتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمین على الحوادث مثل فق
، مسؤولیة الطرف الثالث العامة والتعویضات المھنیة . إن حجم الخسائر أو األضرار وتعویضات المحكمة المحتملة 

ھي من العوامل الرئیسیة التي تؤثر في مستوى المطالبات.

التأمین البحري

تأمین البحري ھو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن علیھا أو التلف في السفینة نفسھا یعتبر العنصر الرئیسي للخطر في ال
بسبب الحوادث المختلفة مما یؤدى إلى مطالبات للتعویض عن الخسارة الكلیة أو الجزئیة.  ان مدى الخسارة أو الضرر 

التي تنبع أساساً من المملكة العربیة ھو العامل الرئیسي الذي یؤثر على مستوى المطالبات . یتم التأمین على المخاطر 
السعودیة. تم إجراء ترتیبات مع شركات إعادة التأمین من خالل اإلتفاقیات النسبیة.

تركیز مخاطر التأمین 

لیس لدى الشركة عقد یغطي المخاطر بالنسبة لحوادث مفردة اوالذي یعرض الشركة لمخاطر تأمین متعددة . قامت 
ن على نحو كاف لمواجھة المخاطر التي قد تنطوي على دعاوي قضائیة. ان الشركة لیس لدیھا أي الشركة بإعادة التأمی

مطالبات كبیرة لم یتم التوصل إلى مبلغھا أو توقیت دفعھا في غضون عام واحد من تاریخ التبلیغ عنھا .

التأمین الطبي

المخاطر بشكل جید من حیث نوع المخاطر ومستوى تم تصمیم إستراتیجیة التأمین الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع 
المزایا المؤمن علیھا. ویمكن تحقیق ذلك بشكل كبیر من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافیة وذلك للتأكد من ان 

اءات األسعار تأخذ بعین االعتبار الظروف الصحیة الحالیة والمراجعة االعتیادیة للمطالبات الفعلیة وسعر المنتج واإلجر
التفصیلیة لمتابعة المطالبات. كما تقوم الشركة بإتباع سیاسة تقوم على المتابعة الجادة والنشطة للمطالبات وذلك لتغطیة 

یتم التأمین على المخاطر التي تنبع أساساً من .المخاطر المستقبلیة غیر المتوقعة التي یمكن أن تؤثر سلباً على الشركة
تم إجراء ترتیبات مع شركات إعادة التأمین من خالل اإلتفاقیات النسبیة.المملكة العربیة السعودیة. 
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المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامیة

تخضع عملیات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلیة في المملكة العربیة السعودیة. إن ھذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول 
وتفرض بعض القیود مثل كفایة رأس المال لتقلیل مخاطر العجز واإلفالس على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل

من قبل شركات التأمین ولتمكینھا من سداد إلتزاماتھا غیر المتوقعة عند نشوئھا.

مخاطر اإلئتمان 

تكبد الطرف تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ بشأن أداة مالیة ما، مما یؤدي إلى 
اآلخر لخسارة مالیة. بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالیة المقتناة من قبل الشركة ، تمثل مخاطر االئتمان القصوى 

للشركة القیمة الدفتریة المفصح عنھا في قائمة المركز المالي.

رض لھا الشركة :فیما یلي بیاناً بالسیاسات واإلجراءات الموضوعة لتقلیل مخاطر اإلئتمان التي تتع

تقوم الشركة بإبرام عقود التأمین وإعادة التأمین فقط مع جھات معترف بھا وذات سمعة جیدة. وتكمن سیاسة الشركة بأن 
یخضع كافة العمالء الذین تود التعامل معھم للتحقق والدراسة من الناحیة اإلئتمانیة . إضافة إلى ذلك ، یتم مراقبة المبالغ 

عقود التأمین وإعادة التأمین بصورة مستمرة لتقلیل تعرض الشركة لمخاطر الدیون المعدومة .المستحقة بموجب 

تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكیل ووسیط، ومراقبة الذمم 
المدینة القائمة .

ادارة االستثمار وذلك طبقاً للسیاسة اإلستثماریة المعتمدة من لجنة تدار المحفظة االستثماریة للشركة من قبل لجنة
االستثمار.

فیما یتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالیة األخرى ، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجاریة ذات 
مركز مالي قوي وسمعة إئتمانیة جیدة .

اطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي :یعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخ

عملیات المساھمین عملیات التأمین م2017دیسمبر 31
(ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

33.315 44.283 نقد وما فى حكمھ
43.723 - إستثمارات متاحة للبیع

- 81.333 ، صافيأقساط تأمین مدینة
- 5.592 ي التأمین ، صافيذمم مدینة لمعید
- 22.173 حصة معیدى التأمین من المطالبات تحت التسویة
- 33.230 مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرىمبالغ

77.038 186.611

عملیات المساھمین عملیات التأمین م2016دیسمبر 31
(ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

54.351 204.500 ھنقد وما فى حكم
47.682 - إستثمارات متاحة للبیع

- 89.661 ، صافيأقساط تأمین مدینة
- 4.739 ذمم مدینة لمعیدي التأمین ، صافي
- 43.224 حصة معیدى التأمین من المطالبات تحت التسویة
- 28.249 مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرىمبالغ

102.033 370.373

مخاطر السیولة
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مثل مخاطر السیولة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعھدات المتعلقة بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا . یتم تت
مراقبة متطلبات السیولة شھریاً ، وتقوم اإلدارة بالتأكد مـن توفر السیولة الكافیة لمواجھة أیة التزامات عند نشوئھا. 

في ودائع آلجل لدى بنوك محلیة .یتم استثمار جزء كبیر من سیولة الشركة

تواریخ اإلستحقاق

یعكس الجدول أدناه تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة وذلك على اساس اإللتزامات التعاقدیة غیر 
المخصومة المتوقعة المتبقیة.

اإلجمالي أكثر من سنة حتى سنة واحدة م2017دیسمبر 31
(ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

المطلوبات المالیة لعملیات التأمین
23.731 - 23.731 مطلوب إلى معیدي التأمین
13.107 - 13.107 ذمم دائنة
88.108 - 88.108 مطالبات تحت التسویة
9.854 - 9.854 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

134.800 - 134.800
لمالیة للمساھمینالمطلوبات ا

3.534 1.152 2.382 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
3.534 1.152 2.382

138.334 1.152 137.182 إجمالي المطلوبات المالیة

اإلجمالي أكثر من سنة حتى سنة واحدة م2016دیسمبر 31
(ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

الیة لعملیات التأمینالمطلوبات الم
35.461 - 35.461 مطلوب إلى معیدي التأمین
16.609 - 16.609 ذمم دائنة
129.420 - 129.420 مطالبات تحت التسویة
6.590 - 6.590 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

188.080 - 188.080
المطلوبات المالیة للمساھمین

2.305 685 1.620 طلوبات أخرىمصاریف مستحقة وم
2.305 685 1.620

190.385 685 189.700 إجمالي المطلوبات المالیة

السیولةتواریخ 

ال یوجد مطلوبات بتاریخ قائمة المركز المالي مبنیة على أساس التدفقات النقدیة المخصومة وان جمیعھا مستحقة 
السداد وفق األسس المذكورة أعاله.

مخاطر العمالت االجنبیة

مثل مخاطر العمالت في المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة للتغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تت
تتم المعامالت الرئیسیة للشركة بالریال السعودي . تعتقد اإلدارة بأن مخاطر وقوع خسائر جوھریة بسبب التقلبات 

ة بالتحوط لمخاطر العمالت األجنبیة .في أسعار الصرف األجنبي ضئیلھ وبالتالي ال تقوم الشرك

مخاطر أسعار العموالت



36من35صفحةم2017لسنةتقریر مجلس اإلدارة 

تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب في القیمة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في أسعار 
لعموالت الناتجة عن العموالت السائدة في السوق . تعرض األدوات المالیة بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار ا

التدفقات النقدیة، بینما األدوات المالیة بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطر العموالت الناتجة من مخاطر عمولة القیمة 
العادلة .

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن بعض إستثماراتھا وبشأن النقدیة وشبھ النقدیة والودائع ألجل . تقوم 
حد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغیرات في أسعار العموالت بالعمالت المسجلة بھا الشركة بال

.اإلستثمارات

یعكس الجدول أدناه أثر مخاطر أسعار العموالت على قائمة عملیات المساھمین الشاملة بسبب التغیرات المحتملة 
تي بقیت ثابتة .المعقولة في أسعار العموالت مع كافة التغیرات األخرى ال

یمثل األثر على قائمة الدخل الشامل للمساھمین أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت على دخل الشركة للسنة 
دیسمبر :31وذلك على أساس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بعمولة عائمة والمقتناة كما في 

األثر على الدخل الشامل للسنة
(ألف لایر سعودى)ي نقاط األساسالتغیر ف

201750 ±925
201650 ±1.040

مخاطر أسعار السوق 
ان مخاطر أسعار السوق ھي المخاطر المتعلقة بتقلبات القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة 

لعموالت أو مخاطر العملة) ، سواء كانت ھذه للتغیرات في أسعار السوق (بخالف تلك الناشئة عن مخاطر أسعار ا
التغیرات ناتجة عن عوامل خاصة بھذه األداة المالیة أو بالجھة المصدرة لھا أو بأیة عوامل أخرى مؤثرة في كافة 

األدوات المالیة المشابھة المتداولة بالسوق.

الدارة.صندوق متخصص وفقاً لتعلیمات مجلس امدیرتتم ادارة االستثمارات من قبل
یظھر الجدول أدناه التسلسل الھرمي لألدوات المالیھ المقیدة بالقیمة العادلة: 

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2017دیسمبر 31

عملیات المساھمین

16.80025.0001.92343.723إستثمارات متاحة للبیع
16.80025.0001.92343.723

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2016دیسمبر 31

عملیات المساھمین

20.75925.0001.92347.682إستثمارات متاحة للبیع
20.75925.0001.92347.682

سعر البیع الممكن والتي یتم ادراج أثر التغیر في سعرھا فقط عند لدى الشركة اسھم حقوق ملكیة غیر مدرجة مقیدة بالتكلفة أو 
عند انخفاضھ وعندھا یتم قید التأثیر في قائمة الدخل الشامل للمساھمین.واالستثمار أبیع ھذا 

إدارة رأس المال 
لكافیة في حالة یتم تحدید وتنظیم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان األموال ا

اإلفالس. كما وضعت الشركة أھداف أخرى للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقیق أغراضھا وزیادة المنفعة 
للمساھمین.
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تقوم الشركة ، بصورة منتظمة ، بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدیر حجم اإلنخفاض بین مستویات رأس المال 
دیالت على مستویات رأس المال الحالي على ضوء التغیرات في ظروف السوق المسجلة والمطلوبة . یتم إجراء التع

وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة . وللحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس المال ، یجوز للشركة تعدیل 
ت تماما . في رأي مجلس اإلدارة، الشركة قد امتثلمقدار توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین أو إصدار أسھم

.المقررةالخارج خالل السنة المالیة بلمتطلبات رأس المال المفروضة 

وصف ألي صفقة بین الشركة و طرف ذي عالقة- 21

باللایر السعوديقیمتھا  مدتھا نوع الصفقة اسم عضو مجلس االدارة الطرف ذو العالقة

50,628 سنة واحدة
التأمین ضد خیانة 

االمانھ و التأمین علي 
دیة و السیاراتالنق

م. محمد ھاني البكري مجموعة شركات البكري

2,537,198 سنة واحدة
الـتأمین علي 

الممتلكات و السیارات 
و الـتامین الطبي

م. ثامر عبد هللا بن ریس مجموعة شركات ریس

اإلدارةمجلس كانت فیھا مصلحة ألحد أعضاءأومعلومات تتعلق بأي أعمال أوعقود تكون الشركة طرفا فیھا - 22
كبار التنفیذیین أو

اسم العضو / كبار التنفیذیین شروط العمل أو العقد مدة العمل أو العقد مبلغ العمل أو العقد
باللایر السعودي طبیعة العمل أو العقد

ھشام الشریفأ. التأمین طبقا لالنظمة المتبعة سنة واحدة 31,385 وثائق تأمین علي السیارات و السفر
یوسف باسوداند/ التأمین طبقا لالنظمة المتبعة سنة واحدة 1,771 وثائق تأمین علي السیارات

شاقول حمید التأمین طبقا لالنظمة المتبعة سنة واحدة 2,525 وثائق تأمین علي السیارات
محمد القاضي التأمین طبقا لالنظمة المتبعة سنة واحدة 3,045 وثائق تأمین علي السیارات

حازميحسن ال التأمین طبقا لالنظمة المتبعة سنة واحدة 2,680 وثائق تأمین علي السیارات

:اإلستثمارات-32
تثمارتقوم الشركة  ام الشریبإس ق أحك اطر وف ة المخ ة قلیل رامج المرابح ي ب ة ف وك المحلی ي البن ة ف ا المودع ة عأموالھ

أمین (شركة سعودیة تمتلك أسیج أسھماً في شركة نجم لخدمكما واإلسالمیة، ة ات الت اھمة مغلق ا ،)مس ا م ك فیھ ث تمتل حی
اتر الشركة اإلسمیة وتبلغ قیمة االستثمار من أسھم الشركة%3.85نسبتھ  ي دف ك .لایر سعودي1,923,000ف د وذل وق

أعمال تسویات مطالبات المركبات.نشاطھا لمزاولة باشرت 

هللا تعالى التوفیق.ونرجو منم2017للعام الشركة وبذلك ینتھي تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال
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