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 مجلس اإلدارة واللجان المساندة
 

 :مجلس اإلدارة
 

 رئيس المجلس                                  المهندس ثامر بن عبد هللا بن ريس .1
 نائب رئيس المجلس                           المهندس سليمان بن عبد هللا الخريجي .2
 عضوا                                     عبد القادر البكري بن المهندس محمد هاني .3
 عضوا                                                          اوي غز  الحسام بن طالل  األستاذ .4
 عضوا                                     الدكتور عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ .5
 عضوا                                     علي بن حسن الجاسر الشهرياألستاذ  .6
 عضوا                                           طارق بن عبد هللا بن حسين الرميم   المهندس .7
 عضوا                                                       باسودان بن عبدهللا  الدكتور يوسف .2
 عضوا                                                                زين اياد االمام     ةاالستاذ .9
 والرئيس التنفيذي عضوا                                                محمد الشريف  األستاذ هشام بن .11

 
 :اللجنة التنفيذية

 رئيس اللجنة                                                المهندس ثامر بن عبد هللا بن ريس .1
  اللجنة عضو                                       عبد القادر البكريبن اني المهندس محمد ه .2
اوي بن طالل األستاذ حسام .3  عضو اللجنة                              الغز 
 عضو اللجنة                                                   األستاذ هشام بن محمد الشريف  .4
  عضو اللجنة                                            جاسر الشهرياألستاذ علي بن حسن ال .5

 
 :لجنة المراجعة

 
 رئيس اللجنة                                                 الدكتور يوسف بن عبد هللا باسودان .1
 اللجنة عضو                      األستاذ نبيل نصيف. .2
  عضو اللجنة                                                             الدكتور معصوم باهلل      .3
 عضو اللجنة          االستاذ عبد هللا الحربي              .4

 
 :لجنة الترشيحات و المكافات 

 رئيس اللجنة                         األستاذ علي بن حسن الجاسر الشهري                      .1
 عضو اللجنة                                             اللطيف بن محمد آل الشيخ الدكتور عبد .2
 عضو اللجنة                                                                 نايف التميمي األستاذ  .3

 
 :االستثمارلجنة 
 رئيس اللجنة                                    المهندس ثامر بن عبد هللا بن ريس .1
 عضو اللجنة                                                      األستاذ هشام بن محمد الشريف  .2
 عضو اللجنة                              طارق بن عبد هللا بن حسين الرميم            المهندس .3
 عضو اللجنة                                                                  األستاذ شاقول حميد.  .4

 
 لجنة ادارة المخاطر :

 رئيس اللجنة                                                 المهندس سليمان بن عبد هللا الخريجي .1
اوي  .2  عضو اللجنة                                                   األستاذ حسام بن طالل الغز 
 عضو اللجنة                                      اذ هشام بن محمد الشريف األست .3

 
        

 :هيئة الرقابة الشرعية
 

  رئيس الهيئة                                                                   الشيخ عبد هللا بن بيه .1
 عضوا                                      أحمد عبد الشكور                  بن الدكتور هاني .2
 عضوا                                                           المباركياألستاذ حسن بن حسين  .3
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 س اإلدارةــر مجلـتقري
 

 ة:ياألنشطة الرئيس أوال :
 

التةأمين التعةاوني  بموجةل التصةريص الصةادر عةن م سسةة  تقوم شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( كشركة مساهمة عامةة  بأعمةال
م  وتةم تجديةد التصةريص لمةدة ثةالا سةنوات 11/5/2119هـ  الموافة  15/5/1431( وتاريخ 21/21195النقد العربي السعودي رقم: )ت م ن/

 هـ. 14/15/1439متتالية تبدأ من تاريخ 
أمين العةةام  والةةذي يشةةمل التةةأمين علةة، المركبةةات  والتةةأمين علةة، الممتلكةةات  ةةد ويشةةمل تحديةةد النشةةاط الرليسةةي للشةةركة: التةةأمين الصةةحي والتةة

  الحري   والسرقة  والتلف وما شابه ذلك  والتأمين البحري  والتأمين الهندسي  وتأمين الحوادا العامة.
 

 :التالي النحو عل، النتالج فيا وإسهامه الشركة أعمال حجم في الرليسية األنشطة هذه تأثير
 

 
 ايرادات النشاط

 

 المنتج القيمة بالف لاير النسبة

 مركبات 323,683 64.73%

 طبي 152,751 30.55%

 الحوادث العامة 9,361 1.87%

 الهندسي 2,845 0.57%

 الحريق 9,258 1.85%

 البحري 1,656 % 0.33

 أخري 459 0.09%

 االجمالي 500,013 100%

 
ديمها للتأمين العام والتأمين الصحي  ومن أهمها: مخاطر السوق بما فيها المنافسة الكبيرة بين ما يزيد وتواجه الشركة عدة مخاطر من خالل تق

 عن ثالثين شركة تأمين. وتأمل الشركة أن توفَّ  لتحقي  أهدافها ومتابعة أعمالها بما يحق  مصالص المساهمين والمتعاملين معها. 
 
 

 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة: وة وصف لخطط وقرارات الشركة المهم ثانيا :
 
التفاهم المبدلي مع شركة مالذ للتأمين التعاوني لدراسة الجدوى بدء المناقشات الخاصة )بعدم االستمرار في مجلس االدارة  قرر 2112ل خال

تعاوني فيما يتعل  بالمنهجية المتبعة في تقييم اتفاق مبدلي مع شركة مالذ للتأمين ال إل،وذلك بسبل عدم الوصول  (اإلقتصادية إلندماج الشركتين
 .الشركتين

 
 ألمن المعلومات بتاريخ  رليسا   الشودريقد تم تعيين المهندس ماجد و من السيبراني االادارة وذلك بتأسيس  نظيمي للشركة الهيكل التتم تعديل  
 . 2119يناير  1
 
 

 :التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة
 

 خدمات اإللكترونية لتشمل الوسطاء .تطوير أنظمة ال .1

زيادة فعالية أعمال وحدة البيع الهاتفي وإسهامها في استقطال تأمينات قطاع الشركات من خالل منتَجي التأمين: تأمين المركبات  .2
ء المهن الطبية  ومنتج الشامل  والتأمين الصحي للشركات. وباإل افة إل، زيادة تفعيل أعمالها لزيادة مبيعات منتج التأمين: تأمين أخطا

   التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة  والتأمين اإللزامي عل، المركبات )للطرف الثالا(.
 تطوير المبيعات اإللكترونية لتشمل كافة الخدمات الالزم تقديمها للعمالء. .3
 تطوير برامج خاصة بالوالء والحفاظ عل، العمالء. .4
 .ات البيع المختلفةتطوير الية تعدد المنتجات من خالل قنو .5
 تطوير آلي ات الوكيل وتفعيل الخدمات اإللكترونية من خالل الوكيل . .6
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 الدورات التدريبية لموظفي المبيعات عل، مستوى المملكة عل، شروط وأحكام البيع الخاصة بشركات التأمين . استمرار تكثيف .7
رالص األفراد  وتكون مستوفاة لجميع أحكام وشروط م سسة النقد العمل عل، الحمالت التسويقية لبعض المنتجات التأمينية الخاصة بش .2

 العربي السعودي.
  العمل عل، زيادة الحمالت التسويقية اإللكترونية وذلك بهدف رفع مبيعات المنتجات الغير إلزامية . .9
 متخصصة وف  نوع المنتج التأميني. إنشاء إدارات  .11

  
 

 ملخص النتائج المالية: ثالثا :
 

 م  وهي عل، النحو التالي: 31/12/2018المالية للسنة المالية المنتهية  ناه يو ص ملخص البياناتالجدول أد
 

 (ترياالال األرقام بآالفللشركة )المالية  بياناتملخص ال-0

 8104 8102 8106 8107 2018 النشاط

 242,731 395,779 431,714 388,329 407,425 موجودات عمليات التأمين

 112,432 118,380 127,456 141,468 144,791 اهمينموجودات المس

 355,169 514,159 559,170 529,797 552,216 مجموع الموجودات

 242,731 395,779 431,714 388,329 407,785 عمليات التأمين جمالي مطلوباتإ

 1,917 1,421 2,315 3,534 6,783 مطلوبات المساهمين

 111,531 116,959 125,151 137,934 137,642 حقوق المساهمين

 112,432 118,380 127,456 141,468 144,431 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 297,374 549,441 511,612 429,972 500,013 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 229,321 458,544 431,792 365,917 456,012 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 216,591 401,944 450,687 370,159 450,305 اإليرادات اجمالي

 165,513 284,317 353,566 299,436 346,972 إجمالي المطالبات المدفوعة

 149,357 290,990 344,715 246,888 324,871 صافي المطالبات المتكبدة

 44,473 56,540 62,442 76,247 79,151 المصاريف العمومية و االدارية

 يرادات أخرىإيرادات استثمارات وإ
 لعمليات التأمين

4,157 2,570 6,524 2,094 2,344 

الفالض )العجز( في عمليات التأمين 
مخصوما  منها عالد استثمارات حملة 
 الوثال  )نتالج العمليات التشغيلية(

4,347 14,975 6,519 
 

9,986 
 

5,347 

صافي ربص )خسارة( السنة قبل الزكاة 
 و رالل الدخل

2,352 18,117 2,344 11,133 2,932 

 

 -السابقة: فيما يلي بعض المؤشرات والنسب المالية لألرقام  -8

 %27قدره  نخفاضبا للعام الساب لاير  ألف18,117  الربصألف لاير مقابل صافي  2,352بلغ صافي الربص خالل السنة  -

 مقابل   ألف لاير 4,347خالل السنة   التشغيلية(العمليات  ج)نتالمنها عالد استثمارات حملة الوثال   التأمين مخصوما  بلغ فالض عمليات  -
 . %71قدره  انخفاضبالساب   للعامألف لاير 14,975
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 رتفاع الاير بالمقارنة بالعام الساب  بألف  429,972مقابل   ألف لاير 511,113 ( خالل السنةGWPبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ) -
ألف لاير بالمقارنة بالعام  365,917ألف لاير مقابل  456,112( خالل السنة (NWPأقساط التأمين المكتتبة   وكذلك بلغ صافي %16قدره 
 .   %25  ارتفاعبالساب  

 .%32قدره  بالمقارنة بالعام الساب  بارتفاع لايرألف  246,222لاير  ومقابل ألف  324,271 بلغ صافي المطالبات المتكبدة خالل السنة -

 .%5  رتفاعبالاير بالمقارنة بالعام الساب   ألف 322,329لاير  مقابللف أ 417,425لي موجودات عمليات التأمين خالل السنة بلغ إجما -

 .%2بنسبة  بارتفاعألف لاير بالمقارنة بالعام الساب   141,462 مقابل  ألف لاير144,791بلغ إجمالي موجودات المساهمين خالل السنة  -

 .%4نسبته بارتفاع لاير بالمقارنة بالعام الساب  ألف  529,797مقابل   لايرألف  552,216ودات خالل السنة بلغ إجمالي الموج -

 .% 5 رتفاعلاير بالمقارنة بالعام الساب  با ألف 322,329مقابل لاير  ألف  417,725عمليات التأمين خالل السنة  مطلوباتبلغ إجمالي   -

 .% 92قدره  رتفاع ألف لاير مقارنة بالعام الساب  با 3,534 مقابل   لايرألف  6,723 خالل السنة المساهمين  مطلوباتبلغ إجمالي  -

ألف  226بانخفاض قيمته لاير بالمقارنة بالعام الساب  ألف  137,934مقابل   ألف لاير 137,642 السنةبلغ إجمالي حقوق المساهمين خالل  -
  لاير 

بالمقارنة بالعام الساب   لايرألف  141,462  مقابل   ألف لاير144,431ملكية للمساهمين خالل السنة وحقوق ال المطلوباتبلغ إجمالي  -
 .%2قدره  بارتفاع

 
 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية: -3

 

 نسبة التغيرات
 قيمة التغيرات

 )القيمة باأللف لاير(
 م8107

 )القيمة باأللف لاير(
 م8102

 ()القيمة باأللف لاير
 البيان

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 500,013 429,972 70,041 16%

 صافي أقساط التأمين المكتتبة 456,012 365,917 90,095 25%

 اجمالي اإليرادات 450,305 370,159 80,146 22%

 إجمالي المطالبات المدفوعة 346,972 299,436 47,536 16%

 لمطالبات المتكبدةصافي ا 324,871 246,888 77,983 32%

 المصاريف العمومية 79,150 76,247 2,903 4%

62% 1,587 2,570 4,157 
إيرادات استثمارات وإيرادات أخرى 

 لعمليات التأمين

-71% (10,628) 14,975 4,347 

الفالض )العجز( في عمليات التأمين 
مخصوما  منها عالد استثمارات 
حملة الوثال  )نتالج العمليات 

 ية(التشغيل

 صافي ربص )خسارة( السنة 2,358 18,117 (15,759) 87%-

 
 

 
  % 32يعود سبل االنخفاض في  صافي الربص  خالل هذا العام مقارنة  بالعام الساب  ال، االرتفاع في  صافي المطالبات المتحملة بنسبة 

و االنخفاض في  % 4مصاريف العمومية واالدارية بنسبة واالرتفاع في ال %35واالنخفاض في العموالت المكتسبة من اعادة التأمين بنسبة 

الف لاير سعودي  والذي يرجع 7,499.وكذلك الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة  %21ايرادات اكتتال أخري بنسبة 
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مليون لاير سعودي  3.6للعمالء بقيمة  أقساط التأمين الغير مكتسبة ،تكوين مخصص ل ريبة القيمة الم افة الغير محصلة التي قيدت عل إل،

الخسالر الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بقيمة  ،مليون لاير سعودي  باال افة ال 3.9وكذلك تكوين مخصص لعمالء الشركات بقيمة 

ألف لاير سعودي في العام  4,496الف لاير سعودي  خالل هذا العام مقابل  االرباح الناتجة  من استثمارات أموال المساهمين بقيمة  3,122

و  % 25و االرتفاع في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة  %16بالرغم من االرتفاع  في  اجمالي أقساط التأمين المكتتبة  بنسبة  الما ي 

رتفاع في صافي االرباح واال % 5واالنخفاض في تكاليف استحواذ وثال   بنسبة  %24االرتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 

 . %24الناتجة  من استثمارات أموال حملة الوثال  بنسبة 

 

 :م  8102 – 8104األعوام  وفيما يلي تحليل حجم األعمال التي قامت بها الشركة خالل .والصحيتقوم الشركة ببيع جميع أنواع التأمين العام و

 

 االســـم
 م2018

 (القيمة باأللف لاير)
 م8107

 (باأللف لاير القيمة)
 م8106

 (القيمة باأللف لاير)
 م8102

 (القيمة باأللف لاير)
 م8104

 (القيمة باأللف لاير)

 23,213 12,112 12,441 11,496 9,252 تأمين الحري 

 4,959 12,762 2,217 11,591 2,245 التأمين الهندسي

 1,604 1,173 1,134 1,154 1,656 التأمين البحري

 15,276 19,231 22,171 21,119 9,361 التأمين العام

 130,251 321,469 272,252 271,315 323,623 تأمين السيارات

 121,127 177,131 126,765 115,155 152,751 التأمين الصحي

 944 267 433 252 460 أنواع تأمين أخري

 297,374 249,440 201,602 489,978 211,103 اإلجمالي

 
  االعمال جغرافيا  حجم يلي تحليلوفيما  -4

 

 م 8102القيمة باأللف لاير  اسم المنطقة

 75,956 المنطقة الوسطى

 342,333 المنطقة الغربية

 43,622 المنطقة الشرقية

 276 المنطقة الشمالية

 37,221 المنطقة الجنوبية

 211,103 اإلجمالي

 

 
 فصاحات النظامية:االرابعا :

 
 .ذلك وأسباب يطبَق لم وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من ما طبق -0

جميع األنظمة واللوالص والتأكد من تطبيقها وف  المتطلبات التي صدور  بمتابعة  االلتزامادارة والمراجعة الداخلية تقوم الشركة من خالل إدارة 
بكل ما ت منته  الشركةالتزمت وقد  اإللتزام التام. مع الجهات الرقابية للتحق  من االتصالبمتابعة  االلتزاموتقوم إدارة ت عها الجهات الرقابية. 

المنعقدة مساء اإلثنين   الجمعية العامة الغير العادية األول، اجتماعحيا أنه في  المالية.اللحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيلة السوق 
وتختص بالتصويت   ظام األساسي للشركة( للن37وافقت الجمعية عل، إ افة مادة تحمل رقم )  م11/6/2112  المواف  هـ21/7/1433

 : في فإن المساهمين لهم الح   للنظام األساسي واللوالص الداخلية للشركة وطبقا  التراكمي في الجمعيات العمومية للمساهمين. 

  األرباح التي يتقرر توزيعها.من الحصول عل، نصيل 

 .الحصول عل، نصيل من موجودات الشركة عند التصفية 
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 تها.اتها والتصويت عل، قرارفي مداوال واالشتراكيات العامة ح ور الجمع 

  سهم.في األالتصرف 

 .مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المس ولية عل، أع اء المجلس 

 وال يعارض نظام السوق واللوالص التنفيذية.   وطلل معلومات بما ال ي ر بمصالص الشركة االستفسار 
 

التعديالت واال افات علي اللحة  م ووافقت عل، 2117-12-25المواف   هـ 1439-14- 17عادية يوم االثنين معية العامة الالج اجتمعتو
ين هيلة السوق المالية السعودية مع األخذ في الحسبان اللحة حوكمة شركات الـتأمعن  مع اللحة الحوكمة الصادرة  تماشيا   . حوكمة الشركة

   ودي .السع الصادرة عن م سسة النقد العربي
 :الصادرة عن هيلة السوق المالية باستثناء االحكام الوارده ادناهالشركات لحة حوكمة الواردة في الحكام االجميع  تطب  الشركة

 اسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة

 المادة الرابعة والعشرون
 (الفقرة ج)

ومس ولياتهم بشكل وا ص -ان وجد–رليس مجلس االدارة و نالبه و الع و المنتدل  مجلس االدارة تحديد اختصاصات كل من ،عل
 اذا خال نظام الشركة االساسي من ذلك

يوجد إختصاصات لرليس 
المجلس منصوص عليها 

ساسي للشركة بالنظام األ
يتم العمل عل، إعداد سو

سياسة تت من 
 إختصاصات نالل الرليس

 المادة الحادية و االربعون
 (ع الفقراتجمي)

االليات الالزمة لتقييم اداء المجلس و أع اله و لجانه  –بناء علي اقتراح من لجنة الترشيحات  –ي ع مجلس االدارة  .1
واالدارة التنفيذية سنويا   وذلك من خالل م شرات قياس اداء مناسبة ترتبط بمدي تحقي  األهداف االستراتيجية للشركة 

ظمة الرقابة الداخلية و غيرها   علي ان تحدد جوانل القوة و ال عف و اقتراح معالجتها بما وجودة ادارة المخاطر وكفاية أن
 يتف  مع مصلحة الشركة .

 يجل ان تكون اجراءات تقييم االداء مكتوبة ووا حة وان يفصص عنها الع اء مجلس االدارة و االشخاص المعنيين بالتقييم .2
و الخبرات التي يمتلكها المجلس وتحديد نقاط ال عف و القوة فية  مع العمل علي يجل ان يشتمل تقييم االداء علي المهارات  .3

كترشيص كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ويجل أي ا ان يشتمل تقييم أليات معالجة نقاط ال عف بالطرق الممكنة 
 .العمل في المجلس بشكل عام

المشاركة الفعالة للع و و التزامه باداء واجباته ومس ولياته بما في  يراعي في التقييم الفردي ألع اء مجلس االدارة مدي .4
 .لوقت الالزم لهاذلك ح ور جلسات المجلس و لجانه وتخصيص ا

 .رجية مختصة الداله كل ثالا سنواتيتخذ مجلس االدارة الترتيبات الالزمة للحصول علي تقييم جهة خا .5
 لمجلس بعد أخذ وجهات نظر األع اءما دوريا ألداء رليس ايجري أع اء مجلس االدارة غير التنفيذيين تقيي .6
علي ان تحدد جوانل القوة و ال عف  –من دون ان يح ر رليس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض  –التنفيذيين  .7

 .الجتها بما يتف  مع مصلحة الشركةمعواقتراح 

 المادة استرشادية

 المادة الخامسة والثمانون

 ما يلي: –بصفة خاصة  –طوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة  عل، تت من ت ع الشركة برامج ت
تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إل، آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسالل  .1

 والمو وعات محل القرارات المهمة.
رباح التي تحققها وبرامج التقاعد  وتأسيس صندوق مستقل برامج منص العاملين أسهما  في الشركة أو نصيبا  من األ .2

 لإلنفاق عل، تلك البرامج.
 .إنشاء م سسات اجتماعية للعاملين في الشركة .3

 المادة استرشاديةان 

 المادة السابعة والثمانون
ن أهدافها واألهداف التي يصبو سياسة تكفل إقامة التوازن بي –بناء  عل، اقتراح من مجلس اإلدارة  –ت ع الجمعية العامة العادية 

 المجتمع إل، تحقيقها  بغرض تطوير األو اع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.
 ان المادة استرشادية

 المادة الثامنة والثمانون

 :ي ع مجلس اإلدارة البرامج  ويحدد الوسالل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي  ويشمل ذلك ما يلي

و ع م شرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي  ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات  (1
 النشاط المشابه.

 اإلفصاح عن أهداف المس ولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فهيا وتوعيتهم وتثقيفهم بها. (2

 اعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.اإلفصاح عن خطط تحقي  المس ولية االجتم (3
 و ع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمس ولية االجتماعية للشركة.

 ان المادة استرشادية

 المادة الثالثة و التسعون
 (الفقرة الرابعة  ب)

 االفصاح عن المكافات
 قا للجداول المرافقةيكون االفصاح الوارد في هذه المادة في تقرير مجلس االدارة وف

ت منت البيانات 
المو حة إجمالي المبالغ 
المستلمة والتي بموجبها 
تحق  الشفافية واإلفصاح 

 .للجمهور

 المادة الخامسة والتسعون
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات  فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجل المادة الرابعة 

عين من هذه الاللحة  وعل، هذه اللجنة متابعة أي مو وعات بشأن تطبيقات الحوكمة  وتزويد مجلس اإلدارة  سنويا  عل، والتس
 األقل  بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

ان المادة استرشادية وان 
لجنة الترشيحات 
بالمهام والمكافآت تقوم 

 .المتعلقة بحوكمة الشركات
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 :األرباحوزيع تسياسات  -8
 

وباالشارة الي ( 46)وزيع أرباح المساهمين في المادة والخاصة بت  الواردة في النظام األساسي للشركة عل، تطبي  السياساتتعمل الشركة 
 التالي:عل، النحو ( و الخاصة بالزكاة و االحتياطي 45الفقرة )
 
 
 

 المادة الخامسة واألربعون: الزكاة واالحتياطي:

 لشركة:يجل عل، ا
 تجن ل الزكاة و ريبة الدخل المقررة. .1

( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي  ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيل مت، بلغ اجمالي االحتياطي %21تجن ل ) .2

 ( من رأس المال المدفوع.111%)

ن تقرر تكوين احتياطيات أخرى  وذلك بالقدر الذي يحق  مصلحة للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيل األسهم في صافي األرباح أ .3

 الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عل، المساهمين.

 

 

 األرباح:إستحقاق المادة السادسة واألربعون: 
وتاريخ التوزيع. وتكون اإلستحقاق يخ يستح  المساهم حصته في األرباح وفقا  لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن  ويبين القرار تار

. وتُبلغ الشركة هيلة السوق المالية دون تأخير لإلستحقاق أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد 
المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة  بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح المقرر توزيعها عل، المساهمين في 

 وفقا  للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لم سسة النقد العربي السعودي.
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 ة  و السابقة و مؤهالتهم وخبراتهم الحالي ووظائفهم التنفيذية، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء- 3 
 

 أعضاء مجلس االدارة -أ
 

 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

 مةةةةةةةةةةةةةةةةدير تنفيةةةةةةةةةةةةةةةةذي لةةةةةةةةةةةةةةةةبعض الشةةةةةةةةةةةةةةةةركات 
 ع ةةةةةةو مجلةةةةةةس إدارة مجموعةةةةةةة مةةةةةةن الشةةةةةةركات

 رليس مجلس إدارة شركة اسيج

ماجستير إدارة أعمال 
 لندن –كاس سيتي  –

 –بكالريوس الهندسةة 
 امعة الملك سعودج

 رليس مجلس اإلدارة ع و مجلس إدارة
المهندس/ ثامر بن عبدهللا بن 

 ريس
1 

 ةعةةةةةةةةةةةةةةام فةةةةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةةةةال اإلدارة الماليةةةةةةةةةةةةةة41
 اللجنةة االقتصةادية -)سابقا(  ع و مجلس الشورى -
 رلةةةةةةةةةةيس مجلةةةةةةةةةةس اإلدارة للهيلةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةعودية  -
 للمهندسةةةةةةةةةةين بالمنطقةةةةةةةةةةة الغربيةةةةةةةةةةة  )سةةةةةةةةةةابقا(   
 بنةةةةةةةةةةةةك األلبةةةةةةةةةةةةاني رلةةةةةةةةةةةةيس مجلةةةةةةةةةةةةس إدارة ال -
 لالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار ألبانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا )سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابقا(   
 سابقا -تركيا  -جلس إدارة شركة الثمار رليس م -

بكةةةةالوريوس هندسةةةةة 
 1975معماري 

 
رلةةيس مجلةةس إدارة البنةةك العربةةي األلبةةاني 

 المتحد

 
رلةةةيس مكتةةةل سةةةليمان بةةةن 
 عبدهللا الخريجي اإلستشاري

المهندس / سليمان بن عبدهللا 
 الخريجي

2 

 س إدارة في مجموعة شركاتع و مجل
بكةةةةالوريوس هندسةةةةة 

 1922نووية 
رلةيس اللجنةة  معيد بجامعة الملك عبدالعزيز
 المالحية بالغرفة التجارية بجدة

رلةةةيس ع ةةو مجلةةس إدارة 
لجنةة النقةةل البحةري بالغرفةةة 

 التجارية الصناعية بجدة

المهندس / محمد هاني بن 
 عبدالقادر البكري

3 

ت فةةي إدارة العمليةةات خبةةرة تزيةةد عةةن عشةةرة سةةنوا
 وتطوير األعمال وتقنية المعلومات

 مدير عمليات في شركة روابي لإلتصاالت 1996ثانوية 
مةةةدير شةةةركة مثةةةال العةةةرل 

 لتقنية المعلومات
االستاذ/ علي بن حسن  

 الجاسر الشهري
4 

-2116ات نالةةةل الةةةرليس التنفيةةةذي لقطةةةاع المركبةةة
-2114ات السةةةةةةيارات مةةةةةةدير إدارة مطالبةةةةةة 2111
مةدير  -  2114-2112مدير خدمةة العمةالء  2116

 2112-2111التسوي  والمبيعات االلكترونية 

 نالل الرليس التنفيذي  لقطاع المركبات الثانوية العامة

الةةةةةرليس التنفيةةةةةذي لشةةةةةركة 
 اسيج

و رليس مجلس ادارة شركة 
 نجم لخدمات التأمين

هشام محمد عبدهللا األستاذ / 
 الشريف

5 

عمةةةةال واإلسةةةةتراتيجية وإدارة خبةةةةرة فةةةةي تطةةةةوير األ
 األعمال

 
دكتةةةةةةواره فةةةةةةي إدارة 

 األعمال

نالل الرليس التنفيذي لإلستراتيجية وتطةوير 
 األعمال لشركة بي إيه سيستمز

الرليس التنفيةذي لشةركة بةي 
اي سيسةةةةةةةةةتمز السةةةةةةةةةعودية 

 للتطوير والتدريل

الدكتور / عبد اللطيف بن 
 محمد آل الشيخ

6 

التعاونيةةةة لمنسةةةوبي  ع ةةةو مجلةةةس إدارة الجمعيةةةة• 
 – 1422جامعةةةةةة الملةةةةةك عبةةةةةدالعزيز مةةةةةن محةةةةةرم 

 هـ25/3/1424
رليس لجنة المراجعة ألوقاف جمعية مراكز األحياء • 
 اآلن–25/3/2117
ع ةةةةو لجنةةةةة المراجعةةةةة لشةةةةركة تطةةةةوير التعلةةةةيم • 
 م2/1/2114 –م 26/5/2111

 
 محاسبةه دكتورا

كليةةةةة  -أسةةةةتاذ مسةةةةاعد بقسةةةةم المحاسةةةةبة • 
جامعةةةةةة الملةةةةةك عبةةةةةد  -إلدارة االقتصةةةةةاد وا

 هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـ 1415العزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ 
نالةةل الةةرليس للشةة ون الماليةةة واإلداريةةة • 

م 1/9/2117بالهيلة العامة للطيران المدني 
 م 12/2/2111   -
مسةةةةاعد األمةةةةين العةةةةام للشةةةة ون الماليةةةةة • 

واإلدارية  بهيلةة اإلغاثةة اإلسةالمية العالميةة 
 هـ16/7/1423 – 17/7/1421

د مةةع جامعةةة متقاعةةد ومتعاقةة
 الملك عبدالعزيز

الدكتور / يوسف عبدهللا 
 باسودان

7 

 عاما  في مجال األعمال واإلستثمار 14خبرة تزيد عن
ماجسةةةةةتير فةةةةةي إدارة 

 األعمال
رلةةةيس إدارة الثةةةروات واألصةةةول فةةةي بنةةةك 

 دويتشه
شةةةريك م سةةةس فةةةي شةةةركة 

 وتر للتجارة
األستاذ / طارق بن عبدهللا 

 الرميم
8 

 وحت، تاريخه 1992من ع و مجلس إدارة 
 خبرة في العمل القانوني وإدارة األعمال والتطوير

 بكالوريوس أنظمة
الشريك المدير لشركة الغزاوي لالستشارات 
 القانونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ع و مجلس إدارة

الشةةةةةةريك المةةةةةةدير لشةةةةةةركة 
الغةةةةةةةةةزاوي لالستشةةةةةةةةةارات 
 القانونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ع و مجلس إدارة

 9 األستاذ / حسام طالل غزاوي

 -كبيةةةةرة فةةةةي المجةةةةال البنكةةةةي  واسةةةةعةلةةةةديها خبةةةةرة 
االسةةةةتثمار المباشةةةةر فةةةةي تةةةةداول العمةةةةالت األجنبيةةةةة 

 الشركات والم سسات -والمنتجات المهيكلة

ماليةةةةةةةةة  -ماجسةةةةةةةةتير
 وإدارة جامعةةة إكسةةتر

 بريطانيا

تداول العمالت األجنبية والمنتجات المهيكلة: 
-البنةةك السةةعودي الفرنسةةي  –إدارة خزينةةة 

دارة مخةةةةةاطر إ –إدارة ومراقبةةةةةة التمويةةةةةل 
 البنك األهلي التجاري السعودي –اإللتمان 

-كبير أخصالي االستثمارات
 البنك اإلسالمي للتنمية

 10 زين اياد االماماالستاذة / 
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 :أعضاء اللجان -ب
  لجنة المراجعة 

 

 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

مراجعةةةةةةةة حسةةةةةةةابات 
 ومحاسبة مالية

 دكتوراة
وكيةةةل معهةةةد االقتصةةةاد االسةةةالمي 
 -للدراسةات العليةةا والبحةةا العلمةةي 

 جامعة الملك عبدالعزيز

ومتعاقةد حاليةا مةع جامعةة  -متقاعد 
الملةةةةك عبةةةةدالعزيز/ ع ةةةةو هيلةةةةة 

 تدريس
 1 د / يوسف باسودان

القطةةةةةةةةاع البنكةةةةةةةةي و 
 القطاع الخيري

 البنك االسالمي للتنمية ماجستير ادارة اعمال
م لجمعيةةة مراكةةز نالةةل االمةةين العةةا

 األحياء بجدة
 2 أ . نبيل نصيف

 نالل المستشار أوكتيش ماليزيا الدكتوراه  التأمين
استاذ  المالية و التأمين و االقتصاد 

جامعةةةةةة الملةةةةةك عبةةةةةد -االسةةةةةالمي 
 العزيز

 3 د/ معصوم باهلل

 -مراجعةةةةةةة داخليةةةةةةه 
 -زكةةةةةةةاة و ةةةةةةةةريبة 
 -مراجعةةة الحسةةابات 

 ةةةةةةةةةةةريبة القيمةةةةةةةةةةةة 
 الم افه

 ماجستير
مدير مراجعةة داخليةة فةي مصةرف 

 الراجحي
 4 الحربيا. عبد هللا  محاسل قانوني و مستشار  ريبي

 
 
 
 

 لجنة الترشيحات و المكافات
 

 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

خبرة تزيد عن عشرة 
سةةةةةةةنوات فةةةةةةةي إدارة 
العمليةةةةةةات وتطةةةةةةوير 
األعمةةةةةةةةةال وتقنيةةةةةةةةةةة 

 المعلومات

 1996ثانوية 
مةةدير عمليةةات فةةي شةةركة 

 روابي لإلتصاالت
مةةةةةدير شةةةةةركة مثةةةةةال العةةةةةرل لتقنيةةةةةة 

 المعلومات
 1 األستاذ / علي حسن الجاسر

 الموارد البشرية
 ادارة اعمةةةةةةةةةال

(Bachelors) 

مةةةةةةدير اقليمةةةةةةي لشةةةةةة ون 
فنةةةةةةةةةةةةةدق  -المةةةةةةةةةةةةةوظفين 
 االنتركونتيننتل

فنةةةدق  -رلةةةيس ادارة المةةةوارد البشةةةرية
 الفورسيزنز 

 2 التميمي األستاذ / نايف

خبةةةةةرة فةةةةةي تطةةةةةوير 
األعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
واإلسةتراتيجية وإدارة 

 األعمال

دكتةةةةةةةةةواره فةةةةةةةةةي إدارة 
 األعمال

نالةةةةل الةةةةرليس التنفيةةةةةذي 
لإلسةةةةةةةتراتيجية وتطةةةةةةةوير 
األعمةةةال لشةةةركة بةةةي إيةةةه 

 سيستمز

الرليس التنفيذي لشركة بي اي سيستمز 
 السعودية للتطوير والتدريل

الدكتور / عبد اللطيف بن 
 محمد آل الشيخ

3 

 
 
 

 لجنة ادارة المخاطر
 

 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

 عةةةةةةةةةةةام فةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةال اإلدارة الماليةةةةةةةةةةةة41
اللجنةةةة  -ع ةةةو مجلةةةس الشةةةورى   )سةةةابقا(  -

 االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادية
 رلةةةةةةيس مجلةةةةةةةس اإلدارة للهيلةةةةةةة السةةةةةةةعودية  -
 للمهندسةةةةةةةين بالمنطقةةةةةةةة الغربيةةةةةةةة  )سةةةةةةةابقا(   
 البنةةةةةةةةةك األلبةةةةةةةةةاني رلةةةةةةةةةيس مجلةةةةةةةةةس إدارة  -
 لالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار ألبانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا )سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابقا(   

بكةةالوريوس هندسةةة 
 1975معماري 

رلةةةيس مجلةةةس إدارة البنةةةك العربةةةي 
 األلباني المتحد

رلةةيس مكتةةل سةةليمان بةةةن 
عبةةةةةةةةةةةةةةدهللا الخريجةةةةةةةةةةةةةةي 

 اإلستشاري

المهندس / سليمان بن 
 عبدهللا الخريجي

1 
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 –تركيةةا  -رلةةيس مجلةةس إدارة شةةركة الثمةةار  -
 سابقا

-خدمةة العمةالء  -و مطالبات السةيارات اكتتال 
 التسوي  والمبيعات االلكترونية

 الثانوية العامة

نالةةةةةةل الةةةةةةرليس التنفيةةةةةةذي لقطةةةةةةاع 
                                2111-2116المركبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

مةةةةةةدير إدارة مطالبةةةةةةات السةةةةةةيارات 
مدير خدمة العمالء    2114-2116
مسةةةةةةة ول التسةةةةةةةوي   2112-2114

-2111رونيةةةةةةةةة والمبيعةةةةةةةةات االلكت
2112 

الةةةرليس التنفيةةةذي لشةةةةركة 
 اسيج

و رلةةةةةةةيس مجلةةةةةةةةس ادارة 
 شركة نجم لخدمات التأمين

األستاذ / هشام بن محمد 
 الشريف

2 

 بكالوريوس أنظمة وحت، تاريخه 1992ع و مجلس إدارة من 
الشةةةةريك المةةةةدير لشةةةةركة الغةةةةزاوي 
 لالستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات القانونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ع و مجلس إدارة

الشةةةةةريك المةةةةةدير لشةةةةةركة 
زاوي لالستشةةةةةةةارات الغةةةةةةة

 القانونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ع و مجلس إدارة

األستاذ / حسام طالل 
 غزاوي

3 

 
 
 

 لجنة االستثمار
 

 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

 مةةةةدير تنفيةةةةذي لةةةةبعض الشةةةةركات 
ع ةةو مجلةةس إدارة مجموعةةة مةةن 
 الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركات
 رليس مجلس إدارة شركة اسيج

س كةا –ماجستير إدارة أعمال 
 لنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدن –سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيتي 

جامعةةة  –بكةةالريوس الهندسةةة 
 الملك سعود

 رليس مجلس اإلدارة ع و مجلس إدارة
المهندس/ ثامر بن 
 عبدهللا بن ريس

1 

نالةةةةةل الةةةةةرليس التنفيةةةةةذي لقطةةةةةاع 
        2111-2116المركبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

مةةةةةدير إدارة مطالبةةةةةات السةةةةةيارات 
2114-2116                      

                 2114-2112مدير خدمة العمالء 
مةةةةةةةةةةدير التسةةةةةةةةةةوي  والمبيعةةةةةةةةةةات 

 2112-2111االلكترونية 

 الثانوية العامة
نالةةل الةةرليس التنفيةةةذي  

 لقطاع المركبات

الةةةرليس التنفيةةةذي لشةةةركة 
 اسيج

و رلةةةةةةيس مجلةةةةةةةس ادارة 
شةةةةةةركة نجةةةةةةم لخةةةةةةةدمات 

 التأمين

األستاذ / هشام بن 
 محمد الشريف

2 

عامةا  فةي مجةال  14خبرة تزيد عةن
 اإلستثماراألعمال و

 ماجستير في إدارة األعمال
رلةةةةيس إدارة الثةةةةروات 
واألصةةةةةةول فةةةةةةي بنةةةةةةك 

 دويتشه

شةريك م سةس فةي شةةركة 
 وتر للتجارة

األستاذ / طارق بن 
 عبدهللا الرميم

3 

مةةةدق   -مشةةرف حسةةةابات )سةةنتين(
مراجةةةةةةع -داخلةةةةةةي )سةةةةةةنتين(      

مةةةةةةدير  -سةةةةةةنوات(  6حسةةةةةةابات )
استشاري مةالي  -حسابات )سنتين( 

 )سنتين(.

 ماجستير ادارة مالية

مشةةةةةةةةةةرف حسةةةةةةةةةةابات 
مدق  حسابات  -)سنتين(

مراجةةةةةةةةةةع -)سةةةةةةةةةةنتين( 
 -سةةنوات(  6حسةةابات )

مةدير حسةةابات )سةةنتين( 
استشةةةةةةةةةاري مةةةةةةةةةالي  -

 )سنتين(.

نالةةةةةةل الةةةةةةرليس للماليةةةةةةة 
 واالستثمار

 4 ألستاذ / شاغول حميدا
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 اللجنة التنفيذية

 

 م االسم ف الحاليةالوظائ الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

 مةةةةدير تنفيةةةةذي لةةةةبعض الشةةةةركات 
ع ةةو مجلةةس إدارة مجموعةةة مةةن 
 الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركات
 رليس مجلس إدارة شركة اسيج

 –ماجسةةةتير إدارة أعمةةةال 
 لنةةةةةةةدن –كةةةةةةةاس سةةةةةةةيتي 

 –ريوس الهندسةةةةةة وبكةةةةةال
 جامعة الملك سعود

 رليس مجلس اإلدارة ع و مجلس إدارة
المهندس/ ثامر بن عبدهللا بن 

 ريس
1 

إدارة فةةي مجموعةةة ع ةةو مجلةةس 
 شركات

بكالوريوس هندسةة نوويةة 
1922 

معيةةةةةد بجامعةةةةةة الملةةةةةك 
عبةةةةةةدالعزيز    رلةةةةةةيس 
اللجنة المالحية بالغرفةة 

 التجارية بجدة

ع ةةةةةةةةةو مجلةةةةةةةةةةس إدارة        
رليس لجنة النقةل البحةري 
بالغرفةةةةةةةةةةةةةة التجاريةةةةةةةةةةةةةة 

 الصناعية بجدة

المهندس / محمد هاني بن 
 عبدالقادر البكري

2 

 1992مةةةةن  ع ةةةةو مجلةةةةس إدارة
 وحت، تاريخه

 بكالوريوس أنظمة

الشةةريك المةةدير لشةةركة 
الغةةةزاوي لالستشةةةارات 
 القانونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ع و مجلس إدارة

الشةةةةريك المةةةةدير لشةةةةركة 
الغةةةةةةزاوي لالستشةةةةةةارات 
 القانونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ع و مجلس إدارة

األستاذ / حسام طالل 
 غزاوي

3 

نالةةةةةل الةةةةةرليس التنفيةةةةةذي لقطةةةةةاع 
      2111-2116المركبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

مطالبةةةةةات السةةةةةيارات مةةةةةدير إدارة 
مةدير                 2114-2116

                        2114-2112خدمةةةةةةةةة العمةةةةةةةةالء 
مةةةةةةةةةةدير التسةةةةةةةةةةوي  والمبيعةةةةةةةةةةات 

 2112-2111االلكترونية 

 الثانوية العامة
نالةةل الةةةرليس التنفيةةةذي  

 لقطاع المركبات

الةةةرليس التنفيةةةذي لشةةةركة 
 اسيج 

و رلةةةةةةيس مجلةةةةةةةس ادارة 
شةةةةةةركة نجةةةةةةم لخةةةةةةةدمات 

 أمينالت

هشام محمد عبدهللا األستاذ / 
 الشريف

4 

خبةرة تزيةد عةن عشةرة سةنوات فةةي 
إدارة العمليةةةات وتطةةةوير األعمةةةال 

 وتقنية المعلومات
 1996ثانوية عامة 

مدير عمليات في شركة 
 روابي لإلتصاالت

مةدير شةركة مثةال العةةرل 
 لتقنية المعلومات

األستاذ / عل، حسن الجاسر 
 الشهري

5 
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 الهيئة الشرعية
 

 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

خبةةةةةةةةرات علميةةةةةةةةة 
وشةةةرعية وتعليميةةةة 
تزيةةد عةةن اربعةةون 

 عام

عةدة شةةهادات ذات درجةةات  علميةةة 
 وثقافية وشرعية عالية

أسةةةتاذ فةةةي جامعةةةة الملةةةك عبةةةدالعزيز  -
 بجدة.

رلةةيس لمصةةلحة الشةةريعة فةةي وزارة  -
 العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل.

 لبةةةةةا  لةةةةةرليس محكمةةةةةة االسةةةةةتلناف.نا -
 نالبةةةةةةةا  لةةةةةةةرليس المحكمةةةةةةةة العليةةةةةةةا. -
 وزيةةةةةةةةةةةر للشةةةةةةةةةةةلون اإلسةةةةةةةةةةةالمية . -
وزيةةةةرا  للتعلةةةةيم األساسةةةةي والشةةةة ون  -

 الدينيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.
 أمينا دالما لحةزل الشةعل الموريتةاني -

رلةةةيس لمصةةةةلحة الشةةةريعة فةةةةي وزارة 
 العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل.

 نالبةةةةةا  لةةةةةرليس محكمةةةةةة االسةةةةةتلناف. -
 عليةةةةةةةا.نالبةةةةةةةا  لةةةةةةةرليس المحكمةةةةةةةة ال -
 وزيةةةةةةةةةةةر للشةةةةةةةةةةةلون اإلسةةةةةةةةةةةالمية . -
وزيةةةةرا  للتعلةةةةيم األساسةةةةي والشةةةة ون  -

 الدينيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.
 

رلةةةيس مجلةةةس اإلمةةةارات 
 لإلفتاء

 1 الشيخ /عبدهللا بن بيه

خبةةرة متنوعةةةة فةةة، 
التعلةةةةةةةيم والتعلةةةةةةةيم 

 الجامعي

بكالوريوس في الشريعة من جامعة 
اإلمةةام محمةةد بةةن سعود.اإلسةةةالمية 

 هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـ.1411عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 
وأصةةةولة مةةةن ماجسةةةتير فةةةي الفقةةةة 

 هةةةـ.1412جامعةةةة أم القةةةرى عةةةام 
دكتةةوراه فةةي الفقةةة اإلسةةالمي مةةن  

 هـ1423جامعة أم القرى عام 

أمةةةةام وخطيةةةةل جةةةةامع الحةةةةارثي بمكةةةةة 
 المكرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.

ع ةةةةةو لجنةةةةةة المناصةةةةةحة بةةةةةةوزارة  -
 الداخليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.

 مستشار علمي لموقةع: اإلسةالم اليةوم. -
المشةاركة فةي دورات علميةة ودعويةةة  -

 داخليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وخارجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.
 لمشاركة عبر اإلذاعة والتلفازا -

أسةةةةةةةةتاذ دكتةةةةةةةةور بقسةةةةةةةةم 
الدرسةةات االسةةالمة بكليةةة 
اآلدال  جامعةةةةةةةة الملةةةةةةةك 

 عبدالعزيز بجدة

هاني أحمد 
عبدالرحمن عبد 

 الشكور
2 

خبةةةةةةةةةةرة إداريةةةةةةةةةةة 
 وتعليمية وشرعية

بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية  
جامعةةةةة اإلمةةةةام محمةةةةد بةةةةن سةةةةعود 
اإلسةةةالمية بةةةالجنول )فةةةرع أبهةةةةا( 

 هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـ.1414
ماجستير في الشريعة اإلسةالمية   -

تخصص الفقةة واصةوله. جامعةة أم 
 هةةةـ.1411القةةةرى مكةةةة المكرمةةةة 

دكتوراه فةي الشةريعة اإلسةالمية   -
تخصص الفقةة وأصةوله. جامعةة أم 

 ـه1419القرى  مكة المكرمة 

رلةةيس قسةةم الشةةريعة بجامعةةة أم القةةرى 
 هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـ.1419-1422

مةةةةةدير مركةةةةةز الدراسةةةةةات اإلسةةةةةالمية  
 هـ1426-1424معة أم القرى بجا

مدير مركز إحياء التةراا 
اإلسةةةةةةةةالمي بجامعةةةةةةةةة أم 

 القرى

أحمد بن حسين بن 
 أحمد المباركي

3 
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 االدارة التنفيذية-ج
 

 م االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

-خدمةة العمةالء  -اكتتةال و مطالبةات السةيارات 
 يعات االلكترونيةالتسوي  والمب

 الثانوية العامة

نالةةةةةل الةةةةةرليس التنفيةةةةةذي لقطةةةةةاع 
مةةةدير    2111-2116المركبةةةات 

-2114إدارة مطالبةةات السةةيارات 
مةةةةةةدير خدمةةةةةةة العمةةةةةةالء    2116
مس ول  التسوي     2112-2114

-2111والمبيعةةةةةةات االلكترونيةةةةةةة 
2112 

الةةرليس التنفيةةذي لشةةركة 
 اسيج

و رلةةةةةيس مجلةةةةةس ادارة 
ات شةةةةةةركة نجةةةةةةم لخةةةةةةدم

 التأمين

هشام محمد عبدهللا 
 الشريف

1 

 .تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميم المنتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات التأمينيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة*
 .دراسةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةوق التةةةةةةةةةةةأمين والتنبةةةةةةةةةةة ات*
 .اإلنتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار وغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزو األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواق*
 .إعةةةةةداد الميزانيةةةةةات والخطةةةةةط اإلسةةةةةتراتيجية*
 .إدارة القسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي*
 .إدارة المبيعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات والتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي *
 .الرقابةةةةةةةة علةةةةةةة، جميةةةةةةةع عمليةةةةةةةات الشةةةةةةةركة*
التةأمين والةتحكم فةي توزيةع  إعداد بةرامج إعةادة*

 المخاطر
 التدريل وتصميم المناهج*

مشةةارك ومتحةةدا فةةي بعةةض مةة تمرات التةةأمين 
 داخليا  وخارجيا

مةةدرل متعةةةاون معتمةةد مةةةن المعهةةد المةةةالي فةةةي 
 تدريل التأمين بكافة فروعه.

 بكالوريوس تسوي  *
(1992) 

 
* Diploma in 
Customer 
Satisfaction &it's 
contribution to 
Profit (1995) 
*COP - London 
(1996) 
* PIC - London 
(2004)   

 
العديةةةةةد مةةةةةةن الةةةةةةدورات *

المتقدمةةةةةة فةةةةةي اإلكتتةةةةةال 
واإلدارة اإلسةةةةةةةةةةةةتراتيجية 

(2114)-2011) 
 شةهادات مةدرل معتمةد *

(2014) 

 المدير اإلقليمي للمنطقة الوسةط، *
 .التعاونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 التعاونيةةة -مةدير قنةةاة المسةوقين  *
اإلقليمةةي للمنطقةةة مةةدير اإلكتتةةال *

 .التعاونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط، 
 .التعاونيةةة -مةةدير اإلكتتةةال العةةام *

 -مدير إكتتال التأمينات التجارية  *
 .التعاونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

مسةة ول أول إكتتةةال وعالقةةات  *
 .التعاونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -العمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالء

 -مسةةةة ول عالقةةةةات العمةةةةالء  *
 .التعاونية

رليس العمليات والش ون 
 الفنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
المجموعةةةةةةةةةة المتحةةةةةةةةةةدة 

 تعاوني )أسيج(للتأمين ال

محمد بن عبدهللا 
 القا ي

2 

 تقنية المعلومات و مبيعات التأمين
بكةةةةةةةةةةالوريوس هندسةةةةةةةةةةة 

 قسم حاسبات -كهربالية 

 مدير تأمينات األفراد
مةةةدير تقنيةةةة المعلومةةةات بمجموعةةةة 

نالةةةةةةةةل   ٠٢٢٠-٠٢٢٢  عرفةةةةةةةةان
المدير العام لوكيل التعاونية للتأمين 

الةةةةرليس التنفيةةةةذي   ٠٢٢٢-٠٢٢٠
ول لوسةةةةاطة التةةةةأمين لشةةةةركة حلةةةة

مةةةةةةةةدير تأمينةةةةةةةةات   ٠٢٢٢-٠٢٢٢
  ٠٢٠٢ - ٠٢٢٢آسةةةةيج  -األفةةةراد 

نالةةةةل الةةةةرليس التنفيةةةةذي للتسةةةةوي  
 حت، اآلن- ٠٢٠٢والمبيعات 

نالةةةةل الةةةةرليس التنفيةةةةذي 
 للتسوي  والمبيعات

حسن عوض حسن 
 الحازمي

3 

 ماجستير ادارة مالية الحسابات و المالية و التدقي .

مةةةدق   -مشةةرف حسةةةابات )سةةنتين(
مراجع حسةابات -حسابات )سنتين( 

مةةةةةةدير حسةةةةةةابات  -سةةةةةةنوات(  6)
 استشاري مالي )سنتين(. -)سنتين( 

نالةةةةةل الةةةةةرليس للماليةةةةةة 
 واالستثمار

 4 شاقول حميد شريف

 
 تطوير األعمال و و ع االستراتيجيات

 
 

بحةةةةةةةةوا  -بكةةةةةةةةالوريوس 
 العمليات

شركة الرواد لوكالةة  -المدير العام 
 -ر األعمةةةال التةةةأمين. مةةةدير تطةةةوي

 التعاونية للتأمين
 

سةةتة عشةةر سةةنة فةةي قطةةاع التةةأمين 
عملةت خاللهةا فةةي شةركة التعاونيةةة 
للتةةةةأمين وشةةةةركة الةةةةرواد لوكالةةةةةة 

 التأمين وشركة أسيج

 
 

 -مساعد الرليس التنفيذي 
اإلسةةةةةتراتيجية وتطةةةةةةوير 

 األعمال

 5 عمار الصحن

 دبلوم تأمين تامين المركبات
 -ت مةةةةدير ادارة اكتتةةةةةال السةةةةةيارا

 التعاونية للتأمين
نالةةةةل الةةةةرليس التنفيةةةةذي 

 لقطاع المركبات
عبدالعزيز فريعان 

 العنزي
6 
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  :مجلس اإلدارة-4

واتخةاذ جميةع القةرارات األساسةية   التشةغيلية والماليةة شة ونها التةي تسةير ولية اإلشةراف علة، إدارة الشةركةيتول، مجلس اإلدارة في الشركة مسة 

ومصةالص حملةة   بما يحق  مصالص المسةاهمين  ون الشركةجلس في تأمين الحوكمة الفعالة لش األساسية للم وليةالمس مثل المتعلقة بسياساتها. وتت

ومةنهم عمةالء الشةركة والم سسةات المرتبطةة معهةا بعالقةات تجاريةة.   وليته أي ا  الموازنة بةين المصةالص المتنوعةة للمسةتفيدينالوثال . ومن مس 
رة الشركة ومن خالل جميع اإلجراءات التي يقررها المجلةس  العمةل علة، اتخةاذ اإلجةراءات المناسةبة لخدمةة مصةلحة ويحرص أع اء مجلس إدا

التةي واإلسةتراتيجيات المجلةس واللجةان التابعةة لةه اإلدارة التنفيذيةة للشةركة فةي تطبية  القةرارات تةتم المتابعةة مةن الشركة بأف ل صورة ممكنةة. و
 أكد من تنفيذها عل، الوجه المطلول.توت  لجان التابعة لهوال أعتمدها مجلس اإلدارة

 
م وتبةةدأ هةةذه الةةدورة مةةن  11/15/2116بتةةاريخ العاديةةة لجمعيةةة العامةةة إجتمةةاع افةةي  لمجلةةس اإلدارة الةةذي تةةم تشةةكيله الرابعةةةهةةذه هةةي الةةدورة 

عةدد أع ةاء  طريقةة التصةويت التراكمةي و ،تةم انتخةال األع ةاء علة وقةد,( الا سةنوات)لمةدة ثة 17/15/2119وتنتهي فةي  م12/15/2116
 :عل، النحو التاليوتصنيف األع اء أع اء  11 هو مجلس اإلدارة الحالي

 
 أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين -

 

 االســــم
 تصنيف  العضوية

 )تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل (

 غير تنفيذي ثامر بن عبد هللا بن ريس

 غير تنفيذي يسليمان بن عبد هللا الخريج

 غير تنفيذي محمد هاني بن عبد القادر البكري

اوي  غير تنفيذي حسام بن طالل الغز 

 غير تنفيذي زين اياد االمام

 مستقل علي بن حسن الجاسر الشهري

 مستقل عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ

 مستقل طارق بن عبد هللا بن حسين الرميم

 مستقل نالدكتور يوسف بن عبدهللا  باسودا

 تنفيذي هشام بن محمد الشريف

 
 

م تقدم ع و مجلس إدارة الشركة األستاذ رياض أحمد علي الثقفي بإستقالته من ع وية مجلس اإلدارة بصفته ) ٠٢٠٢يوليو  24أنه بتاريخ 
ني   والذي إلتح  بع وية المجلس ع و غير تنفيذي( والذي يمثل البنك االسالمي للتنمية في مجلس ادارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاو

 .م٠٢٠٢مايو  17م للدورة المنتهية بتاريخ 2116يوليو  25بتاريخ 
م عل، أن تسري اعتبارا  من 2112يوليو  24وبناء عليه تم قبول إستقالة الع و من قبل مجلس إدارة الشركة في ذات يوم تقديمها والمواف  

 .تاريخ قبولها   وذلك نظرا  لظروفه الخاصة
 

م عل، تعيين األستاذة زين اياد االمام كع و غير 22/11/2112( بتاريخ 16/2112وقد واف   مجلس االدارة  بموجل قرار المجلس رقم )
بتاريخ  29/12199تنفيذي في مجلس اإلدارة ابتداء  من تاريخ القرار وذلك بعد استالم الشركة خطال م سسة النقد العربي السعودي رقم 

 الذي ينص عل، عدم ممانعة الم سسة عل، هذا التعيين  م و22/11/2112
 

وحجزت ل مان   فقد قام أع اء مجلس اإلدارة بشراء ألف سهم من أسهم الشركة  المادة الحادية عشرة من النظام األساسي للشركة ا  ووفق
 مس ولية أع اء المجلس.

 

 عدد األسهم المملوكة في الشركة االسم

 سهما   4,111,111 ممثل ألسيج البحرين يملك د القادر البكريمحمد هاني بن عبالمهندس 

 سهم. 1,125 ثامر بن عبد هللا بن ريسالمهندس 

 سهم. 1,000 اويغز  الحسام بن طالل األستاذ 

 سهم. 4,111,111للبنك اإلسالمي يملك  ممثل ة زين اياد االماماالستاذ

 سهم. 1,000 الخريجي عبد هللاسليمان بن المهندس 

 .سهم 1,111 عبد اللطيف بن محمد آل الشيخالدكتور 

 سهم. 2,111 علي بن حسن الجاسر الشهرياألستاذ 

 .سهم 2,000 هشام بن محمد الشريفاألستاذ 

 سهم. 1,111 طارق بن عبد هللا بن حسين الرميم المهندس

 سهم 1,111 الدكتور يوسف بن عبدهللا  باسودان
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كة أو خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في مجالس ادارتها الحالية و السابقة أو من مملاسماء الشركات داخل ال -2
 مديريها

 
الكيان القانوني ) 
مساهمة مدرجة 

/مساهمة غير مدرجة 
 /ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة /  
 خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس االدارة عضوا في مجالس 

 رتها السابقة او من مديريهاادا

الكيان القانوني ) مساهمة 
مدرجة /مساهمة غير مدرجة 

 /ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة 
/  خارج 
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 
االدارة عضوا في مجالس ادارتها الحالية أو 

 من مديريها

اسم عضو 
 مجلس االدارة

   
 شركة مثال العرل لتقنية المعلومات لداخ ذات مس لية محدودة

على حسن على 
الجاسر 
 الشهري

 داخل مساهمة مقفلة
الشركة الوطنية للمستودعات واالنابيل 

 البترولية والبتروكيميالية
 شركة عبد القادر بكري البكري وأبنا ه القاب ة داخل ذات مس لية محدودة

محمد هاني 
عبدالقادر بكري 

 البكري

 اخلد مساهمة مقفلة
شركة الفتص العالمية ألعمال المياه 

 والكهرباء
 شركة روافد الح ارة القاب ة داخل ذات مس لية محدودة

 خارج مساهمة بحرينية مغلقة
المجموعة المتحدة للتامين التعاوني 

 اسيج البحرين
 الشركة المتحدة للتجارة والتقنية الدولية داخل ذات مس لية محدودة

   
 شركة سيرة لالستثمار خارج ينيةشركة مساهمة بحر

    
 نادي الحماية والتعويض نورا اوف انجلند خارج

   
 ازيليا لالستثمار البحرين خارج ذات مس لية محدودة

   
 شركة نجم لخدمات التأمين داخل مساهمة

هشام محمد 
 الشريف

   
 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج داخل مساهمة مدرجة

بن عبدهللا ثامر 
بن محمد بن 

 ريس

   
 شركة طايا القاب ة داخل مساهمة غير مدرجة

   
 شركة طايا لإلستثمار داخل ذات مس لية محدودة

   
 شركة طايا الزراعية داخل ذات مس لية محدودة

   
 مصنع شركة طايا الزراعية لألعالف داخل ذات مس لية محدودة

   
 ة فوج السعودية للمصاعد والساللم المحدودةشرك داخل ذات مس لية محدودة

   
 شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة داخل ذات مس لية محدودة

   
 شركة طايا العقارية داخل ذات مس لية محدودة

   
 شركة السعودية ألنظمة الري بالتنقيط داخل ذات مس لية محدودة

   
 قاب ةشركة ميار ال داخل مساهمة غير مدرجة

   
 الغزاوي لالستثمارات القانونية داخل شركة مهنية

حسام طالل 
 أمين غزاوي

   
 شركة الغزاوي للتنمية المحدودة داخل ذات مس لية محدودة

   
 داخل ذات مس لية محدودة

المجموعة السعودية لألستثمارات والتسوي  
 المحدودة

   
 شركة جنرال موتورز خارج مساهمة

سليمان عبدهللا  مكتل سليمان عبدهللا الخريجي االستشاري داخل فردي البنك األلباني لالستثمار خارج المملكة ير مدرجةمساهمة غ
عبدالكريم 
 الخريجي

 مجموعة الخريجي القاب ة داخل ذات مس لية محدودة كاليفورنيا -بنك الربا أمريكا  خارج المملكة مساهمة غير مدرجة

 شركة هايدر الخريجي داخل ذات مس لية محدودة شركة ثمار لالستثمار العقاري خارج المملكة ذات مس ولية محدودة

 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التاعوني أسيج داخل مساهمة مدرجة ركن المعذر ريت داخل صندوق عقارى متداول

طارق عبدهللا 
 الرميم

   
 شركة شركاء وتر األعمال التجارية داخل محدودة

   
 شركة أشمور لالستثمار السعودية داخل مساهمة مغلقة

   
 الشركة السعودية لألسماك داخل مساهمة مدرجة

   
 صندوق تالل الملقا داخل صندوق عقارى مغل 

   
 شركة ت امن الهمة داخل محدودة

   
 شركة األوالل لالستثمار العقاري داخل محدودة

   
 رعية القاب ةشركة أمالك الد داخل محدودة

   
 شركة وتر األعمال التجارية داخل محدودة

   
 water management company خارج محدودة

   
 خارج محدودة

offshore SPVS ( International 
Invesment ) As Below 

   
 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج داخل مساهمة مدرجة

يوسف عبدهللا 
 باسودان

   
 خارج همة مغلقةمسا

Caspian International Investments 
Company - in Azerbaijan 

 زين اياد االمام

   
عبداللطيف  شركة المعدات المملكة للطالرات داخل ذات مس لية محدودة

 محمد آل الشيخ
   

 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التاعوني أسيج داخل مساهمة مدرجة
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علمررا بمقترحرات المسرراهمين وملحوظراتهم حيررال  –وبخاصررة غيرر التنفيرذيين  –ي اتخررذها مجلرس االدارة الحاطررة أعضرائه االجرراءات التر  -6
  الشركة و أدائها

 
دالهةا عةن أو ةحيةال الشةرك مالحظةاتهم  بمقترحةات المسةاهمين و عمةال   حاطةة أع ةاله وبخاصةة غيةر التنفيةذيين وقد قةام المجلةس بهةذا االجةراء إل

ال المناقشة واإلستفسارات واإلدالء بالمالحظات من قبل المساهمين من خالل الجمعيات العامةة للشةركة ويةتم التجةاول معهةا مةن قبةل طري  فتص ب
تواف  مع سياسات الشركة يتم قيدها بمح ر اإلجتماع ورفعه ألول إجتمةاع مجلةس إدارة يحال وجود أي مقترح في رليس الجمعية أثناء إنعقادها و

 للمناقشة.
 
 وكبار التنفيذيين: واللجان  أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت مكافآتاالفصاح عن -7

 
 ( من النظام األساسي للشركة 09واللجان وفق المادة )سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -أ 
 

( لاير سةعودي 121,111مالةة وثمةانون ) " يكون الحد األدن، للمكافأة السنوية لرليس مجلةس اإلدارة مقابةل الخةدمات التةي يقةوم بهةا بمبلةغ وقةدره
سنويا  كمةا يكةون الحةد األدنة، مةن مكافةأة كةل ع ةو مةن أع ةاء مجلةس اإلدارة مقابةل الخدمةة التةي يقةوم بهةا بمبلةغ وقةدره  مالةة وعشةرون ألةف 

  ويأتي ذلك نظير ع ويتهم ( لاير سعودي سنويا  511.111( لاير سعودي سنويا   عل، أن يكون الحد األعل، بمبلغ خمسمالة ألف )121,111)
 رة.في مجلس اإلدارة ومشاركتهم في أعماله  شاملة للمكافآت اإل افية في حالة مشاركة الع و في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدا

تةي قررتهةا الجمعيةة ( مةن بةاقي صةافي الةربص بعةد خصةم االحتياطيةات ال%11وفي حال حققةت الشةركة أربةاح يجةوز أن يةتم توزيةع نسةبة تعةادل )
( مةن رأس مةال الشةركة المةدفوع  %5العامة تطبيقا  ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربةص علة، المسةاهمين ال يقةل عةن )

 عل، أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا  مع عدد الجلسات التي يح رها الع و  وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطال .

لاير( خمسةمالة  511.111في جميع األحوال  ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه ع و مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلةغ )و
 ألف لاير سنويا .

 قامة.لاير ( خمسة االف لاير عن كل جلسة  غير شاملة مصاريف السفر واإل 5111يكون الحد األعل، لبدل ح ور جلسات المجلس ولجانه )  
 يُدفع لكل ع و من أع اء المجلس بما فيهم رليس المجلس؛ قيمة النفقةات الفعليةة التةي يتحملونهةا مةن أجةل ح ةور اجتماعةات المجلةس أو اللجةان

 المنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.

دية عل، بيان شامل لكل ما حصل عليه أع اء مجلس اإلدارة خالل السةنة الماليةة مةن يجل أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إل، الجمعية العامة العا
مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك عل، بيان ما قب ه أع ةاء المجلةس بوصةفهم عةاملين أو إداريةين أو مةا قب ةوه 

بيةان بعةدد جلسةات المجلةس وعةدد الجلسةات التةي ح ةرها كةل ع ةو مةن تةاريخ  نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أي ا  عل،
 آخر اجتماع للجمعية العامة."

 
 

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين التي وافقت عليها الجمعية العامة 
  8102ابريل  8العادية بتاريخ 

 

 أوال :  مقدمة:

( من 61( من المادة )1سياسة مكافآت أع اء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين بهدف التواف  مع الفقرة )تم إعداد 
اللحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيلة السوق المالية   والتي نصت عل، أن تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بـ " إعداد سياسة وا حة 

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين  ورفعها إل، مجلس اإلدارة للنظر فيها  تمهيدا   العتمادها من  لمكافآت أع اء
 الجمعية العامة .... ".

 

 ثانيا : الهدف:

في  وء متطلبات نظام الشركات  تهدف هذه السياسة إل، تحديد معايير وا حة لمكافآت أع اء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين
س وأنظمة ولوالص هيلة السوق المالية  كما تهدف السياسة إل، جذل أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجل

باألداء  مما يساهم في تحسين أداء اإلدارة  واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين من خالل تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة 
 الشركة وتحقي  مصالص مساهميها.
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 المعايير العامة للمكافآت: ثالثا :

عتمدة تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أع اء المجلس وأع اء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة  وفقا  للمعايير الم
 وذلك عل، النحو التالي:

 .تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات الالزمة إلدارتهاأن  .1
 .تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها .2
 .تأخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخرى وما هو سالد في سوق العمل في تحديد المكافآت .3
المكافآت بناء عل، مستوى الوظيفة  والمهام والمس وليات المنوطة بشاغلها  والم هالت العلمية  والخبرات العملية  والمهارات  تحدد  .4

 .ومستوى األداء
أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات الع و / الموظف واألعمال والمس وليات التي يقوم بها ويتحملها أع اء مجلس  .5

 .و اللجان وكبار التنفيذيين   باإل افة إل، األهداف المحددة من قبل مجلس االدارة المراد تحقيقها خالل السنة الماليةاإلدارة أ
يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء  عل، معلومات غير دقيقة قدمها ع و في مجلس اإلدارة أو اإلدارة  .6

 .تغالل الو ع الوظيفي للحصول عل، مكافآت غير مستحقةالتنفيذية؛ وذلك لمنع اس

 رابعا : مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

 يستح  أع اء مجلس اإلدارة مبلغ محدد عن ح ور الجلسات وبدل إ افي بحال السفر . .1
 .للجدول الم من بهاكما هو مو ص في هذه السياسة وفقا  مكافأة لرليس وأع اء المجلس مقابل الخدمة التي يقومون بها سنويا   .2
من النظام األساس للشركة  بشرط أال 19كما يجوز أن تكون مكافأة أع اء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح مع مراعاة أحكام المادة  .3

( 511,111يتجاوز مجموع ما يحصل عليه ع و مجلس اإلدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع األحوال مبلغ )
 .ألف لاير سعودي سنويا  خمسمالة 

يجل أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة السنوي إل، الجمعية العامة للمساهمين عل، بيان شامل لكل ما حصل عليه أع اء مجلس اإلدارة  .4
خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا  وأن يشتمل كذلك عل، بيان ما قب ه أع اء المجلس بوصفهم 

املين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات )إن وجدت( وأن يشتمل كذلك عل، بيان بعدد جلسات المجلس وعدد ع
 الجلسات.

 خامسا : مكافأة أعضاء اللجان:

 .تتكون مكافآت ع وية اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من بدالت ح ور االجتماعات وبدل إ افي بحال السفر  .1
ع و في المجلس أم من خارج مجلس اإلدارة مكافأة سنوية كما هو مو ص في  المراجعة سواء  كانح  كل ع و من أع اء لجنة يست .2

 .هذه السياسة وفقا  للجدول الم من بها
 يستح  كل ع و من أع اء اللجان األخرى و هو ع وا  في مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة مكافأة سنوية كما هو مو ص في هذه .3

 .السياسة وفقا  للجدول الم من بها
يستح  كل ع و من أع اء اللجان األخرى من خارج أع اء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية كما هو مو ص في هذه السياسة وفقا   .4

 .للجدول الم من بها

 سادسا : هيئة الرقابة الشرعية :

 ت وبدل إ افي بحال السفر تتكون مكافآت أع اء هيلة الرقابة الشرعية من بدالت ح ور االجتماعا .1
 .كما هو مو ص في هذه السياسة وفقا  للجدول الم من بهامكافأة لرليس هيلة الرقابة الشرعية مقابل الخدمة التي يقوم بها سنويا   .2
 .يستح  كل ع و من أع اء هيلة الرقابة الشرعية مكافأة سنوية كما هو مو ص في هذه السياسة وفقا  للجدول الم من بها .3

 عا : مكافأة اإلدارة التنفيذية:ساب

 تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة أداء كبار التنفيذيين وت ع سياسات وخطط الحوافز  وترفع توصياتها لمجلس اإلدارة   
لموظف عل، سبيل األساسي الشهري( يعتمد عل، الربط بين أداء الشركة ومستوى أداء ا  وسيكون نظام المكافاة السنوي )المبني عل، االجر

 المثال ) جيد   جيدجدا   ممتاز (. وأداء الشركة يحدد بمستوى ناتج صافي الدخل ويتم ربطه بمستوى أداء الموظف .
 

 ولجانه:  ثامنا : بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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 ( أعضاء مجلس اإلدارة:0

 لاير 3,111 بدل ح ور الجلسة الواحدة -أ

 لاير 2,511 ر( لمن هم خارج مدينة مقر االجتماعبدل إ افي )سف  -ل

 لاير كحد أدن، 121,111 مكأفاة سنوية لرليس مجلس اإلدارة -ج

 لاير حكد أدن، 121,111 مكأفاة سنوية لكل ع و  من أع اء مجلس اإلدارة -د

افآت والترشيحات في حال تحقي  الشركة ألرباح بعد مكافأة مرتبطة باألرباح نسبة معينة من صافي األرباح تحدد بموجل توصية من لجنة المك -ذ
 استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية

 
 

 :( أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة8

 لاير 1,511 بدل ح ور الجلسة الواحدة -أ

 لاير 2,511 بدل إ افي )سفر( لمن هم خارج مدينة مقر االجتماع -ل

ة المراجعة سواء  كان ع و في المجلس أم من خارج  مجلس اإلدارة مكافأة يستح  كل ع و من أع اء لجن -ج
 سنوية

 لاير51,111

 لاير 15,111 يستح  كل ع و من أع اء اللجان األخرى وهو ع و في مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة مكافأة سنوية -د

 لاير 31,111 سنوية يستح  كل ع و من أع اء اللجان األخرى من خارج أع اء المجلس مكافأة -ذ

 

 ( أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:3

 لاير 2,111 بدل ح ور الجلسة الواحدة -أ

 لاير 2,511 بدل إ افي )سفر( لمن هم خارج مدينة مقر االجتماع -ل

 لاير 51,111 مكأفاة سنوية لرليس هيلة الرقابة الشرعية -ج

 لاير 31,111 سنويةيستح  كل ع و من أع اء الهيلة الشرعية مكافأة  -د

 
  
 

 
 
 

 ب سياسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية 
 

 تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة أداء كبار التنفيذيين وت ع سياسات وخطط الحوافز  وترفع توصياتها لمجلس اإلدارة   
الربط بين أداء الشركة ومستوى أداء الموظف عل، سبيل األساسي الشهري( يعتمد عل،   ويكون نظام المكافاة السنوي )المبني عل، االجر

 المثال ) جيد   جيدجدا   ممتاز (. وأداء الشركة يحدد بمستوى ناتج صافي الدخل ويتم ربطه بمستوى أداء الموظف .
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 م ) باللاير السعودي (2810 خالل  المكافآت والتعويضات التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة

  

   
 المكافات الثابتة فأت المتغيرةالمكا

   

بدل 

 مصروفات

المجموع 

 الكلي

مكافأة 

نهاية 

 الخدمة

 المجموع

االسهم 

الممنوحة) يتم 

 ادخال القيمة (

خطط 

تحفيزية 

 طويلة االجل

خطط 

تحفيزية 

 قصيرة االجل

 مكافأة دورية

نسبة 

من 

 االرباح

 المجموع

مكافأة رئيس 

المجلس او العضو 

المنتدب  ان كان 

 االعضاءمن 

مزايا 

 عينية

مجموع بدل 

حضور 

جلسات 

 اللجان

بدل حضور 

جلسات 

 المجلس

مبلغ 

 معين
 اسم العضو

 

               

أوال :االعضاء 

  المستقلين

10,960 145,500 
 

120,000 
   

120,000 
 

25,500 
  

10,500 15,000 
 

علي بن حسن 

 الجاسر الشهري
1 

 
144,000 

 
120,000 

   
120,000 

 
24,000 

  
9,000 15,000 

 

طارق عبد هللا 

 حسين الرميم
2 

15,000 194,000 
 

170,000 
   

170,000 
 

24,000 
  

9,000 15,000 
 

د / يوسف عبدهللا 

 باسودان
3 

 
130,500 

 
120,000 

   
120,000 

 
10,500 

  
1,500 9,000 

 

د /عبد اللطيف 

بن محمد آل 

 الشيخ

4 

25,960 614,000 - 530,000 
   

530,000 
 

84,000 
  

30,000 54,000 
 

 المجموع
 

               

ثانيا : األعضاء 

  غير التنفيذيين

 
207,000 

 
180,000 

   
180,000 

 
27,000 

  
15,000 12,000 

 

ثامر عبدهللا بن 

 ريس
1 

 
145,500 

 
120,000 

   
120,000 

 
25,500 

  
7,500 18,000 

 

محمد هاني بن 

عبد القادر 

 البكري

2 

2,500 135,000 
 

120,000 
   

120,000 
 

15,000 
  

6,000 9,000 
 

حسام طالل 

 غزاوي
3 

 
12,000 

 
- 

   
- 

 
12,000 

   
12,000 

 

رياض أحمد 

 الثقفي
4 

2,288 3,000 
 

- 
   

- 
 

3,000 
   

3,000 
 

 5 زين اياد االمام

9,353 135,000 
 

120,000 
   

120,000 
 

15,000 
   

15,000 
 

سليمان بن عبد 

 يهللا الخريج
6 

14,141 637,500 - 540,000 
   

540,000 
 

97,500 
  

28,500 69,000 
 

 المجموع
 

               

ثالثا : األعضاء 

  التنفيذيين

 
1,098,104 823,604 120,000 

   
120,000 

 
154,500 120,000 

 
16,500 18,000 

 

هشام محمد 

 الشريف
1 

- 1,098,104 823,604 120,000 
   

120,000 
 

154,500 120,000 
 

16,500 18,000 
 

 المجموع
 

40,101 2,349,604 823,604 1,190,000 
   

1,190,000 
 

336,000 120,000 
 

75,000 141,000 
 

 االجمالي
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من بها حيا ان جميع األع اء حصلوا علي الحد االدني  المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بيناليوجد اي انحراف جوهري 

 كافاتالم

 لاير  121,111اما عن مكافأة الرليس التنفيذي فهي طبقا للعقد والتي قيمتها 

 . بالنسبة لالستاذ / رياض الثقفي و االستاذة / زين االمام فان بدالت الح ور الخاصة بهم يتم تحويلها الي حسال البنك االسالمي للتنمية

 

 

 

 

 

لتنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي من كبار ا التي تم دفعها لخمسةمزايا ومكافآت -ج
 والمدير المالي:

 

 القيمة باللاير السعودي البيان

 5,476,224 الرواتب والتعويضات

  البدالت

 121,111 المكافآت الدورية والسنوية

 - الخطط التحفيزية

هري أو أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل ش
 سنوي

21,411 

 5,621,914 المجموع
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 :مكافات أعضاء اللجان -د

 

 أعضاء لجنة المراجعة المكافات الثابتة ) عدا بدل حضور اللجان( بدل ح ور جلسات المجموع

 د / يوسف باسودان 51,111 9,111 59,000

 نبيل نصيفأ. 50,000 7,511 57,500

 د/ معصوم باهلل 50,000 7,500 57,500

 عبدهللا الحربيأ. 50,000 9,111 59,000

 المجموع 200,000 33,000 233,000

   
 أعضاء لجنة الترشيحات و المكافات

3,000 3,000 
 

 علي الجاسر

1,500 1,500 
 

 د/ عبداللطيف محمد ال شيخ

3,000 3,000 
 

 نايف التميمي

 المجموع - 7,500 7,500

   
 ستثمار:اإلأعضاء لجنة 

 ثامر عبد هللا بن ريس - 7,500 7,500

 طارق عبدهللا الرميم - 9,000 9,000

 هشام محمد الشريف - 9,000 9,000

 شاقول حميد شريف - 10,500 10,500

 المجموع - 36,000 36,000

   
 أعضاء اللجنة التنفيذية

 ثامر عبدهللا بن ريس - 7,500 7,500

 عبد القادر البكري محمد هاني - 7,500 7,500

 حسام طال ل الغزاوي - 6,000 6,000

 هشام محمد الشريف - 7,500 7,500

 علي حسن الجاسر الشهري - 7,500 7,500

 المجموع - 36,000 36,000

   
 هيئة الرقابة الشرعية

 الشيخ/ عبدهللا بن بيه 50,000 2,000 52,000

 د/ هاني أحمد عبد الشكور - 2,000 2,000

 حسن حسين المباركي - 2,000 2,000

 المجموع 50,000 6,000 56,000
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 اإلدارة: جتماعات مجلسإ-2

 

   الحا رين كما يلي: وعدد  2112 اجتماعات خالل 6 مجلس اإلدارة  اجتماعاتعدد بلغ 

          
عدد 

اجتماعات 
 الحضور

 26اإلجتماع رقم 
02/08/8102 

 22اإلجتماع رقم 
83/01/8102 

 24اإلجتماع رقم 
84/17/8102 

 23اإلجتماع رقم 
18/12/8102 

 28اإلجتماع رقم 
87/18/8102 

 20اإلجتماع رقم 
31/10/8102 

طبيعة 
 العضوية

 م االسم 

 ح ر ح ر ح ر وكالة ح ر وكالة 6
رئيس 
 المجلس 

 1 م / ثامر عبدهللا بن ريس

 ح ر ح ر ح ر وكالة ح ر ح ر 6
نائب 
 الرئيس

 2 خريجيم / سليمان ال

 3 م/محمد هاني البكرى عضو  ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر 6

 4 ا/ هشام الشريف عضو  ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر 6

 5 ا/ علي الجاسر عضو  ح ر ح ر غيال ح ر ح ر ح ر 5

 6 ا/ حسام غزاوى عضو  غيال ح ر ح ر غيال ح ر ح ر 4

 7 داند / يوسف باسو عضو  ح ر ح ر وكالة ح ر ح ر ح ر 6

 8 م/ طارق الرميم عضو  ح ر ح ر ح ر وكالة ح ر ح ر 6

 9 د/ عبداللطيف آل الشيخ عضو  وكالة وكالة ح ر وكالة ح ر ح ر 6

 10 ا/ رياض الثقفي عضو  ح ر ح ر وكالة ح ر مستقيل مستقيل 4

 11 ا/ زين اإلمام عضو  ـ ـ ـ ـ ـ ح ر 1

 

 

 

 

  2112 يونيو  27بـ اجتماع للجمعية العامة أخر  وتم عقد
 وهي وف  اآلتي : اتقرار دة قرار بالتمرير والمتمثلة بستةكما اتخذ مجلس اإلدارة ع

 
 08/10/8102بتاريخ  0/8102قرار مجلس اإلدارة رقم  -0
 17/13/8102بتاريخ  8/8102قرار مجلس اإلدارة رقم  -8
 00/17/8102بتاريخ  3/8102قرار مجلس اإلدارة رقم  -3
 09/19/8102بتاريخ  4/8102رقم قرار مجلس اإلدارة  -4
 30/01/8102بتاريخ  2/8102قرار مجلس اإلدارة رقم  -2
 82/00/8102بتاريخ  6/8102قرار مجلس اإلدارة رقم  -6
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 عقوبة أو جزاء او تدبير احترازي او قيد احتياطي مفروض علي الشركة-9
 

 سبل عالجها
 وتفادي وقوعها
 في المستقبل

 الجهة الموقعة
 فةللمخال

 الفترة
 أسباب
 المخالفة

 العقوبة/ الجزاء/
 التدبير االحترازي/ القيد

 االحتياطي

تم إعداد سياسة وإجراءات ألرقام اآليبان وإعتمادها بتاريخ 
 م والتي ت منت عدة قيود ومنها:11/14/2112
 

  تفيعل الرموز البنكية في النظام للتأكد من أن الرمز

ظام من قبل العميل يطاب  هيكلة المدخل في الن

الرموز البنكية وتم تنفيذها في وقت ساب  في 

المبيعات اإللكترونية  كما تم تطبيقها لكافة القنوات 

 م.11/12/2112البيعية منذ تاريخ 

  ربط رقم اآليبان بالسجل المدني للعميل بحيا ال

يمكن استخدام رقم اآليبان لعميل آخر  وتم تطبيقها 

 من 

 م.11/12/2112 تاريخ

 

م سسة النقد 
 العربي السعودي

االطالع علي عينة من 
مبيعات الشركة للفترة 

م الي 1/1/2112
 م22/5/2112

وجود تكرار رقم 
أيبان واحد ألكثر 

 من عميل
 لفت نظر الشركة

 
 
 

 :لجان مجلس اإلدارة-01
 

 :اللجنة التنفيذية 
 

 ةوية المهنةدس محمةد   وع)رلةيس اللجنةة( ثامر بن عبد هللا بةن ريةسالمهندس   وهمدارة  من أع اء مجلس اإل خمسةتتكون اللجنة التنفيذية من 
اللجنةة وقةد عقةدت  .واألستاذ علةي بةن حسةن الجاسةر الشةهري  األستاذ هشام بن محمد الشريفواوي  غز  ال واألستاذ حسام بن طالل  هاني البكري

 ةايا المعرو ةة علة، مجلةس اإلدارة قبةل مناقشةتها فةي المجلةس  بدراسةة الق نةة التنفيذيةةوتقةوم اللج  م2112خةالل العةام اجتماعات  ستة التنفيذية
  ةا  صدار توصياتها مما يسهل عل، المجلس مناقشاته  باال افة إل، قيام اللجنة باتخاذ قرارات في أمور يكلفها المجلس بها مةن حةين آلخةر  مفووإ

 لها بعض الصالحيات حسل حاجة العمل بالشركة.
 

تماع السادس اإلج
12/08/8102 

اإلجتماع الخامس 
87/00/8102 

اإلجتماع الرابع 
83/01/8102 

اإلجتماع الثالث 
84/17/8102 

اإلجتماع الثاني 
18/12/8102 

اإلجتماع االول  
87/18/8102 

 م االسم  طبيعة العضوية

 1 م / ثامر عبدهللا بن ريس رئيس اللجنة ح ر ح ر وكالة ح ر ح ر ح ر

 2 م/محمد هاني البكرى عضو  ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر غيال

 3 ا/ هشام الشريف عضو  ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر غيال

 4 ا/ علي الجاسر عضو  ح ر غيال ح ر ح ر ح ر ح ر

 5 ا/ حسام غزاوى عضو  ح ر ح ر غيال ح ر ح ر ح ر
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  لجنة المراجعة: 
 

و بقيةة االع ةاء مةن خةارج مجلةس مسةتقل  دارة إمجلةس  ع ةوكمةا ان رلةيس اللجنةة وون مسةتقلأع ةاء  ربعةة أ  مةن لجنة المراجعةتتكون      
 وهم:  االدارة 

 
 رئيس اللجنة                         باسودانالدكتور يوسف بن عبد هللا 
 ا  عضو       نصيف االستاذ نبيل بن عبد االله 
  عضوا         معصوم باهلل                    الدكتور  
 عضوا                                                               الحربي ستاذ عبدهللااال 

 
 التالية:قامت بأداء مهامها و  م2112العام خالل  اجتماعات ستةوقد عقدت لجنة المراجعة 

ة المحاسبة الداخلية و وابط الرقابة المالية مراجعة البيانات المالية للشركة والتأكد من سالمتها وسالمة إجراءات التقارير المالية وأنظم -
 في الشركة.

المراجعةةة السةةنوية المسةةتقلة للبيانةةات الماليةةة الخاصةةة بالشةةركة  واالسةةتعانة بمراجعةةي الحسةةابات الخةةارجيين وتقيةةيم مةة هالت المةةراجعين  -
 الخارجيين وأدالهم واستقالليتهم.

 والمراجعة الدورية لمهامهم ومس ولياتهم.قل النظامي  االتوصية بتعيين المراجع الداخلي والمر -
 لتزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ومنها  وابط وإجراءات سياسة اإلفصاح في الشركة.إ -
 لتزام الشركة ب وابط السياسات واإلجراءات المقررة في الشركة.إ -
 دناه: أ الجدول هو مو ص في ع اء و تواريخ االجتماعات كما وبيانات ح ور األ -

 

 عدد االجتماعات

االجتماع السادس 
16/08/8102 

االجتماع الخامس 
88/01/8102 

االجتماع الرابع   
07/17/8102 

االجتماع الثالث 
89/14/8102 

االجتماع الثاني 
82/18/8102 

االجتماع األول 
80/10/8102 

 االسم طبيعة العضوية

 وداند / يوسف باس رئيس اللجنة ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر

 أ / نبيل نصيف عضو ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر لم يح ر

 د / معصوم باهلل عضو ح ر ح ر ح ر لم يح ر ح ر ح ر

 عبد هللا الحربي عضو ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر

 

        

 لجنة المراجعة

 تالمكافأ لجنة الترشيحات: 
 

 وهم: إلدارةثالثة من أع اء مجلس امن  المكافآتالترشيحات تتكون لجنة      

 رئيس اللجنة                                               علي بن حسن الجاسر الشهري األستاذ  .1

 عضو اللجنة                                 الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ .2

 عضو اللجنة                                        نايف التميمي األستاذ  .3

 
 المهام والمسلوليات التالية:وتقوم اللجنة بم  2112 خالل اجتماعات   ثالثةاللجنة  وقد عقدت

  والمرشحين للمناصل اإلدارية للعرض عل، الجمعية العموميةاإلدارة بشأن المرشحين لع وية مجلس الخاصة  توصياتالرفع  -
 التنفيذية العليا  كالرليس التنفيذي ونوابه.

 لمجلس اإلدارة. حة لتطوير سياسة المكافآتإعداد إجراءات وسياسات وا  -
ورفع توصياتها للمجلس بخصوص المرشحين لع وية لجان المجلس   إفادة مجلس اإلدارة فيما يتعل  بالمراجعة السنوية ألداء المجلس -

 لتعيينهم.
حتفاظ لموظفين المتميزين واإلا الحوافز لجذلالعالوات السنوية  وخطط وعتماد سياسة وخطط التعوي ات لمجلس اإلدارة إل ةتوصيال -

 .هم وتحفيزهمب
ال رورية عل،  وء توصيات بشأن البرامج التدريبية الرفع و   واإلدارة التنفيذية العليا تقييم مهارات وخبرات أع اء مجلس اإلدارة -

 نتالج التقييم.
 ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية.  جتماعيةو ع برامج المس ولية اإل -
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 لمجلس اإلدارة. بذلكالتأكد من قيام الشركة بالتواف  المستمر مع متطلبات الحوكمة  والرفع  -
 أدناه: الجدول  هو مو ص في ع اء و تواريخ االجتماعات كمابيانات ح ور األ -

 

 عدد االجتماعات

االجتماع الثالث 
03/19/8102 

االجتماع الثاني 
86/18/8102 

االجتماع األول 
01/10/8102 

يعة طب
 العضوية

 االسم

 أ. علي حسن الجاسر رئيس اللجنة ح ر ح ر ح ر

 د. عبد اللطيف عبد هللا ال الشيخ عضو ح ر لم يح ر ح ر

 أ. نايف عبد العزيز التميمي عضو ح ر ح ر ح ر

 
 

  :لجنة اإلستثمار 
 

  هشام بن محمد الشريفاألستاذ وع وية   اللجنة( )رليس ريس عبد هللاثامر بن  /المهندس أع اء  وهم: اربعةمن  االستثمارلجنة تتكون 
ويكون للجنة كافة   للشركة كامال   االستثماربإدارة ملف  تختص اللجنةو  شاغول حميد واألستاذ  طارق بن عبد هللا بن حسين الرميم واالستاذ /

 م.  2112إجتماعات خالل  ستةوقد عقدت اللجنة  .االستثماروللجنة الح  في تعيين بيوت الخبرة فيما يخص ملف   الصالحيات بهذا الخصوص
 

 أدناه: الجدول هو مو ص في جتماعات كما ع اء و تواريخ اإلبيانات ح ور األ -
 

 عدد االجتماعات

االجتماع السادس 
82/08/8102 

االجتماع الخامس 
02/08/8102 

االجتماع الرابع   
82/01/8102 

االجتماع الثالث 
12/13/8102 

ي االجتماع الثان
14/10/8102 

االجتماع األول 
10/10/8102 

 االسم طبيعة العضوية

 م / ثامر عبدهللا بن ريس رئيس اللجنة ح ر ح ر ح ر ح ر لم يح ر ح ر

 أ/ طارق الرميم عضو ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر

 ا/ هشام الشريف عضو ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر

 أ شاقول حميد عضو ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر ح ر

 

  :لجنة ادارة المخاطر 
 

)رلةيس اللجنةة(  وع ةوية األسةتاذ هشةام بةن محمةد الشةريف   .المهنةدس سةليمان الخريجةيتتكون لجنةة ادارة المخةاطر مةن ثالثةة  أع ةاء  وهةم: 
ثةر ظةروف السةوق إعلة، دارة المخةاطر  و اعتماد استراتيجية شاملة إل  بإدارة المخاطر  بالشركة  تختص اللجنةواألستاذ حسام طالل غزاوي   و

دارة إسةتراتتيجية علة، إجراء مراجعةات دوريةة وتحةديثات إليها الشركة وكذلك إو الخبرة المتوفرة في معالجة المخاطر المتالزمة التي قد تتعرض 
  . م 2112خالل  جتماعان إ. وقد عقدت اللجنة عتبار المتغيرات الداخلية و الخارجية للشركة خذ في اإلالمخاطر  من خالل األ

 
 أدناه: الجدول  هو مو ص في وبيانات ح ور االع اء و تواريخ االجتماعات كما -

 

 م االسم طبيعة العضوية 18/12/8102اإلجتماع االول   83/01/8102اإلجتماع الثاني 

 1 م / سليمان الخريجي رئيس اللجنة ح ر ح ر

 2 ا/ هشام الشريف عضو ح ر ح ر

 3 ا/ حسام الغزازوى عضو ح ر غيال
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 :الهيئة الشرعية 
 

 ( رليسا  ) بن بية عبدهللالشيخ االعالمة ف يلة  :وهم  من علماء متخصصين في فقه المعامالت تتألف مستقلة الشرعية  هيلةهيلة الرقابة وهي 
عتماد إالفتاوى الخاصة بوتتول، الهيلة الشرعية إصدار القرارات وبن حسين المباركي.  ستاذ أحمدواأل  عبد الشكورأحمد بن هاني  والدكتور

لتزام إبهدف التحق  من  مان   وكذلك جميع األعمال التي تعر ها عليها اإلدارة التنفيذية  مع أحكام الشريعة اإلسالميةلتتواف   العقود والوثال 
 م. 2112خالل  انجتماعإوقد عقدت الهيلة  .الشركة بأحكام الشريعة اإلسالمية

 أدناه: الجدول هو مو ص في يخ االجتماعات كما وبيانات ح ور االع اء و توار -
 

اإلجتماع الثاني 
02/08/8102 

اإلجتماع االول  
17/14/8102 

 م االسم طبيعة العضوية

 1 ف يلة الشيخ عبدهللا بن بيه رئيس اللجنة ح ر ح ر

 عضو ح ر ح ر
ف يلة الشيخ الدكتور هاني بن 

 احمد عبدالشكور
2 

 عضو ح ر لم يح ر
خ الدكتور احمد ف يلة الشي
 المباركي

3 

 
 
  العمومية:الجمعية -00
 

 :كما يلي ين جمعيتين  عامتين عاديتين اجتماعتم عقد   8102خالل سنة 
   

 :ةالتالي تم عل، القرار12/14/2112للشركة   وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في  األول عاديةالعامة الجمعية ال تم عقد اجتماع 
 
افقة عل، تعيين مراجعي حسابات الشركة مكتل الدكتور محمد العمري وشركاه ومكتل العظم والسديري لفحص ومراجعة وتدقي  المو -1

  م وتحديد اتعابهم2112القوالم المالية للربع األول والثاني والثالا و الرابع والسنوي من العام المالي 
 
 .إلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيينالموافقة عل، تعديل سياسة مكافآت أع اء مجلس ا -2
 
وقد األساسي للشركة   عليه النظام وفقا  لمار التالية لنهاية السنة المالية  خالل الستة األشه للشركةالثاني  العادية قد اجتماع الجمعية العامةع تم

 لية: م عل، القرارات التا27/16/2112وافقت الجمعية العامة المنعقدة في 
 
 .م31/12/2117الموافقة عل، تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في   -1
 .م 31/12/2117الموافقة عل، القوالم المالية للشركة للسنة المنتهية في  -2
 م. 31/12/2117الموافقة عل، تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية  -3
تم بين الشركة وشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم والتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ ثامربن عل، األعمال والعقود التي ست الموافقة -4

لاير  43,155م 2117عبد هللا بن ريس مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام 
 ة .والترخيص بها لعام قادم.بدون شروط تف يلي

عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخليج للمصاعد والسالم المحدودةوالتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ ثامربن  الموافقة -5
لاير  759,936م 2117عبد هللا بن ريس مصلحة مباشرة فيها.وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام 

 والترخيص بها لعام قادم.بدون شروط تف يلية .
عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة العامة لألعمال االستثمارية العقارية المحدودة والتي لع و مجلس اإلدارة  الموافقة -6

م 2117ما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام المهندس/ ثامربن عبد هللا بن ريس مصلحة مباشرة فيها.وهي عبارة عن  وثال  تأمين  ك
  والترخيص بها لعام قادم.بدون شروط تف يلية .لاير 166,191

عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وم سسة الهدى الخيرية والتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ ثامربن عبد هللا بن ريس  الموافقة -7
 والترخيص بها لاير 31,431م 2117وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  خالل عام مصلحة مباشرة فيها.

 لعام قادم.بدون شروط تف يلية .
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س اإلدارة عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة زهير قاسم و شريكه لإلستشارات الهندسية )ابيات( والتي لع و مجل الموافقة -2
المهندس/ ثامربن عبد هللا بن ريس مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام 

 لاير والترخيص بها لعام قادم.بدون شروط تف يلية . 61,275م 2117
ميار القاب ة والتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ ثامربن عبد هللا بن ريس عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة  الموافقة -9

 والترخيص بها لاير 15,125م 2117مصلحة مباشرة فيها.وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام 
 لعام قادم.بدون شروط تف يلية .

لتي ستتم بين الشركة و شركة االجنحة السعودية للسياحة والسفر والتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ عل، األعمال والعقود ا الموافقة -11
 21,135م 2117ثامربن عبد هللا بن ريس مصلحة مباشرة فيها.وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام 

 ط تف يلية .لاير والترخيص بها لعام قادم.بدون شرو
عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طايا الزراعية  والتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ ثامربن عبد هللا بن ريس  الموافقة -11

الترخيص بها  ولاير 426,422 م 2117مصلحة مباشرة فيها.وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام 
 لعام قادم.بدون شروط تف يلية .

عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لنظام الرى بالتنقيط والتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ ثامربن  الموافقة -12
لاير  266,161م 2117لتأمين المكتتبة خالل عام عبد هللا بن ريس مصلحة مباشرة فيها.وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط ا

 والترخيص بها لعام قادم.بدون شروط تف يلية .
عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طايا القاب ه والتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ ثامربن عبد هللا بن ريس  الموافقة -13

 والترخيص بها لاير 245,242م  2117أمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام مصلحة مباشرة فيها.وهي عبارة عن  وثال  ت
 .لعام قادم.بدون شروط تف يلية

عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طايا العقارية  والتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ ثامربن عبد هللا بن ريس  الموافقة -14
 والترخيص بها لاير 219,917م  2117رة فيها.وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام مصلحة مباش

 لعام قادم.بدون شروط تف يلية .
ة المهندس/ ثامربن عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مصنع شركة طايا الزراعيه لالعالف  والتي لع و مجلس اإلدار الموافقة -15

  159,665م  2117عبد هللا بن ريس مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام 
 لاير والترخيص بها لعام قادم.بدون شروط تف يلية .

يج العربي للصيانة و المقاوالت  والتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخل الموافقة -16
م  2117ثامربن عبد هللا بن ريس مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام 

 لاير والترخيص بها لعام قادم. بدون شروط تف يلية . 62,112
عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة عبدالقادر البكرى وابناءه القاب ه والتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ محمد  الموافقة -17

م  2117هاني بن عبد القادر البكري  مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام 
 .والترخيص بها لعام قادم.بدون شروط تف يلية لاير 1,212

عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة البحر االحمر لخدمات المالحه  والتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ محمد  الموافقة -12
م  2117لي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام هاني بن عبد القادر البكري  مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجما

 .لاير والترخيص بها لعام قادم.بدون شروط تف يلية 24,937
عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة البحار الدولية المحدودة والتي لع و مجلس اإلدارة المهندس/ محمد هاني بن  الموافقة -19

 23,273م  2117رة فيها.وهي عبارة عن  وثال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام عبد القادر البكري  مصلحة مباش
 .لاير والترخيص بها لعام قادم.بدون شروط تف يلية

عن  وثال   عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و االستاذ/ هشام محمد الشريف.) ع و مجلس االدارة (  وهي عبارة الموافقة -21
 .لاير والترخيص بها لعام قادم.بدون شروط تف يلية 31,325م  2117تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام 

عل، األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الدكتور / يوسف بن عبدهللا باسودان. ) ع و مجلس االدارة (   وهي عبارة عن   الموافقة -21
 .لاير والترخيص بها لعام قادم.بدون شروط تف يلية 1,771م  2117ال  تأمين  كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل عام وث
من  19لاير وفقا لنص المادة  1,261,111م بمبلغ   2117الموافقة عل، صرف المكافآت الخاصة بأع اء مجلس اإلدارة عن العام  -22

  .النظام األساس للشركة
 .م31/12/2117الموافقة عل، إبراء ذمة أع اء مجلس اإلدارة من المس ولية عن إدارتهم للشركة خالل السنة المالية المنتهية في  -23
 
 ما يلي: على الداخلية ولوائحهاللشركة  األساسيوقد تضمن النظام -3

 الح  في الحصول عل، نصيل من األرباح التي يتقرر توزيعها.  .1
 .التصفيةل عل، نصيل من موجودات الشركة عند الح  في الحصو .2
 في مداوالتها والتصويت عل، قراراتها. واالشتراك العامة ح  ح ور الجمعيات  .3
 ح  التصرف في األسهم. .4
 ح  مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المس ولية عل، أع اء المجلس. .5
 . ولوالحه التنفيذيةنظام السوق المالية  مع عارضتي البما ال ي ر بمصالص الشركة و  معلوماتالوطلل  االستفسارح   .6
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 :وأي من شركاتها التابعة أنشطة األسهم وأدوات الدين والقروض-08
 

 ويتكةةةةةةةون مةةةةةةةن   م31/12/2112مليةةةةةةةون لاير سةةةةةةةعودي كمةةةةةةةا فةةةةةةةي  211والمصةةةةةةةدر يبلةةةةةةةغ رأس مةةةةةةةال الشةةةةةةةركة المصةةةةةةةرح بةةةةةةةه 
وأسةيج   %21اإلسةالمي للتنميةة بنسةبة  حد. وأسةهم المجموعةة مملوكةة للبنةكم الوالاير سعودي للسه11سمية قدرها   بقيمة أمليون سهم 21

  لةم توجةد أيةة أدوات ديةن صةادرة عةن م2112ديسةمبر  31العام المالي المنتهي في  . وخالل%61 وللجمهور بنسبة  %21بنسبة  البحرين
 ة أشخاص  ولم توجد أية مصلحة الشركة  ولم توجد أية مصلحة في فلة األسهم ذات األحقية في التصويت ألي

أدوات ديةن أي  توجةد ال  أو أفراد أسرهم فةي أسةهم الشةركة. كمةا  وكبار التنفيذيينكتتال تعود ألع اء مجلس اإلدارة إوحقوق خيار وحقوق 
ل السةةنة الماليةةة أو منحتهةةا خةةال  أو حقةةوق مشةةابهة أصةةدرتها الشةةركة  قابلةةة للتحويةةل إلةة، أسةةهم أو أي حقةةوق خيةةار أو مةةذكرات حةة  اكتتةةال

أو حقةوق خيةار أو شةهادات  أسةهمحقوق تحويل أو اكتتال بموجةل أدوات ديةن قابلةة للتحويةل إلة، أي وجد ال  المنتهية في ذلك التاريخ. كذلك 
ات ديةن أدوألي    يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانل الشةركةوال    م2112حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 

ترتيبةةات أو اتفةةاق تنةةازل بموجبةةه أي مةةن المسةةاهمين عةةن أي حقةةوق فةةي األربةةاح. ولةةيس علةة، الشةةركة أي  توجةةد ال  كةةذلك  قابلةةة لالسةةترداد.
 .ال يوجد أي قروض عل، الشركة يقر مجلس اإلدارة أنهوي من أدوات الدين أو أنشطة متعلقة باألسهم. لتزامات مالية للغير أو قروض أو أإ
 
 
 
 
 

 وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

 

 اسم من تعود له المصلحة م

 نهاية العام بداية العام
صافي 
 التغيير

 نسبة التغيير

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

 ------- ------- ------- 1,125 ------- 1,125 ثامر عبد هللا بن ريسالمهندس  1

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- محمد هاني البكريالمهندس  2

 ------- ------- ------- 2,111 ------- 2,111 هشام بن محمد الشريفاألستاذ  3

 ------- ------- ------- 1,111 ------- 1,111 حسام طالل الغزاوياألستاذ  4

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- االستاذة / زين اياد األمام  5

 ------- -------- ------- 1111 ------- 1,000 طارق بن عبد هللا بن حسين الرميم المهندس 6

 ------ ----- ------- 1,000  1,000 الخريجيبن عبد هللا سليمان المهندس  7

 ------- ------- ------- 1111 ------- 1,111 عبد اللطيف آل الشيخالدكتور  2

 ------- -------- ------- 2,111 ------- 2,111 الشهري علي حسن الجاسراألستاذ  9

 ----- ----  1,000  1,111 الدكتور يوسف عبدهللا باسودان 11

 
 
 
 

 التنفيةةذيينوال يوجةةد أي مصةةلحة تعةةود لكبةةار  يمثلةةون شةةركات     فةةإنهمي البكةةري واألسةةتاذة / زيةةن ايةةاد االمةةام مهنةةدس محمةةد هةةانلوفيمةةا يحةةص ا
 وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة  
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 :الزكاة والمدفوعات النظامية والقروض-30

 

 بيـــــــان

2012 

 ـان األســباببيــ وصف موجز
 المسدد

المستحق حتى نهاية الفترة 
 المالية السنوية و لم يسدد

 2,780,644 الزكاه
 

 الزكاه السنويه الزكاه السنويه

 - - الضريبة
 رالل الدخل علي الغير 

 سعوديين
 رالل الدخل علي الغير 

 سعوديين

المؤسسة العامة للتأمينات 
 االجتماعية

 اشتراكات مدفوعة راكات مدفوعةاشت 373,856 4,298,382

 536,681 تكاليف تأشيرات و جوازات
   

 33,500 رسوم مكتب العمل
 

 رسوم تجديد تصاريص العمل رسوم تجديد تصاريص العمل

أتعاب االشراف لمؤسسة النقد 
 العربى السعودى

 اتعال اتعال 526,948 2,638,647

أتعاب االشراف لمجلس الضمان 
 الصحى التعاونى

 اتعال اتعال 274,967 1,487,090

 257,960 أتعاب تداول
 

 أتعال أتعال

 533,467 الغرامات
 

غرامة خاصة ب ريبة 
االستقطاع عن السنوات 

 السابقة

غرامة خاصة ب ريبة 
االستقطاع عن السنوات 

 السابقة

 27,395 4,722,725 ضريبة االستقطاع
 ريبة تستح  علي اقساط 
 اعادة التأمين واالستشارات

 خارج المملكة

 ريبة تستح  علي اقساط 
اعادة التأمين واالستشارات 

 خارج المملكة

 
 

 اإلقرارات:-40
 

 تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أنه:
 ال يوجد أي شركة تابعة لها. -1
أي مبةالغ سةدادا  لقةروض خةالل السةنة ال توجد أي قروض عليها سواء كانت واجبة السداد عند الطلل أو غير ذلك  ولم تقةم الشةركة بةدفع  -2

 م.2211المالية 
منحتهةا  وكتتةال أو حقةوق مشةابهة أصةدرتها أإمذكرات ح   ، أسهم  وال توجد أي حقوق خيار أوال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إل -3

 .2211الشركة خالل السنة المالية 
تحويةةل إلةة، أسةةهم  أو حقةةوق أو خيةةار  أو شةةهادات حقةةوق  أو حقةةوق بموجةةل أدوات ديةةن قابلةةة للإكتتةةال ال توجةةد أي حقةةوق تحويةةل أو  -4

 م.2211مشابهة  أو قامت الشركة بإصدارها أو منحها خالل العام المالي 
   أو أي قيمة لألوراق المالية المتبقية.لإلسترداد لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو الغاء من جانبها ألي أدوات دين قابلة  -5
 في فلة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص.يوجد مصلحة  ال -6
وأزواجهةم وأوالدهةم تعود ألع ةاء مجلةس إدارة المصةدر وكبةار التنفيةذيين  يكون المصدر طرفا  فيه كتتالإوحقوق أال يوجد حقوق خيار  -7

 .القصر
 .تفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباحإ وال يوجد أي ترتيبات أ -2
 لمصلحة موظفي المصدر.أنشأت  حتياطات أخرى إ وال يوجد أي استثمارات أ -9
 .و التعوي اتأي تنازالت عن الرواتل اأال يوجد  -11
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 وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد- 20
 

 اسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 لجمعية العامة العاديةا 2112مارس  31 0

 الجمعية العامة العادية 2112يونيو  25 8

 
 :للتقارير المالية  الدوليةمعايير الو المراجعون الخارجيون-60

 
مكتل الدكتور محمد العمري وشركاه ومكتل العظم تعيين كل من   م2/4/2211نعقدت في ألمساهمي الشركة والتي أقرت الجمعية العامة 

 . م2112ومراجعة وتدقي  القوالم المالية للربع األول والثاني والثالا و الرابع والسنوي من العام المالي  والسديري لفحص

 

 :معدل طبقا للنص التاليصدر مراجعي الحسابات تقريرهم برأي غير أ 

 

ديسةمبر  31ي تتكةون مةن قالمةة المركةز المةالي فة، لقد راجعنا القوالم المالية لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )"الشــركة"( والتة

م   وقوالم عمليات التأمين والفةالض المتةراكم  وعمليةات المسةاهمين الدخل الشةامل للمسةاهمين  التغيةرات فة، حقةوق المسةاهمين  التةدفقات 2112

تةاريخ   وملخةص السياسةات المحاسةبية الهامةة واإلي ةاحات النقدية لعمليات التأمين  والتدفقات النقدية لعمليات المساهمين للسنة المنتهية ف، ذلةك ال

 (.28( الي )1التفسيرية األخرى من )

 

م وأداءهةا المةالي 2112ديسةمبر  31في رأينا   إن القوالم المالية المرفقة تظهر بعدل  من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كمةا فةي 

لك التاريخ وفقأ للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم تعديلها من قبل م سسة النقد العربي السةعودي للمحاسةبة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية ف، ذ

 عن الزكاة و ريبة الدخل.

 
 - بأنه:وتقر الشركة       
 

 .بالشكل الصحيصأعدت الحسابات  أن سجالت -أ
 .ونفذ بفعاليةعد عل، أسس سليمة نظام الرقابة الداخلية أ أن -ل

 عل، مواصلة نشاطه. لمصدرقدرة ا فييذكر ال يوجد أي شك نه أ -ت
 
 
 الرقابة الداخلية: وكفاءة إجراءاتفاعلية -07

 
تم القيام بعمليات  .م2112أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة  خالل عام  ة وفعاليةجعة الداخلية فحص وتقييم مدى كفاءيشمل نطاق إدارة المرا

المتبعة وذلك  وتحديا االجراءاتوتحديد نقاط ال عف بها وتقييمها  الرقابة الداخليةعل، تحديد المخاطر وتقييم نظم المراجعة وف  منهجية تعتمد 
 ة. وف  المعايير المتبعة واستنادا  عل، القواعد التنظيمية إلدارة المراجعة الداخلية المواف  عليها من قبل لجنة المراجعة ومجلس اإلدار

الداخلية تقاريرها الربع سنوية إل، لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة وهذه التقارير تستند عل، خطة المراجعة التي تقدم إدارة المراجعة 
 تو ع مع بداية كل سنة مالية من قبل إدارة المراجعة الداخلية بموافقة وإشراف لجنة المراجعة. 

تقوم لجنة المراجعة بمناقشة هذه التقارير في  المعنية.سخة إل، اإلدارة التنفيذية واإلدارات ترسل التقارير بصفتها النهالية إل، لجنة المراجعة مع ن
 اإلجراءات المناسبة لمعالجة أي مالحظات.  باتخاذاجتماعاتها الفصلية للموافقة عليها أو التوصية 

بتوجيه بعض اإلدارات التي لم تتبع  وقد قامتالص الداخلية للشركة التأكد من أن اإلدارات المختلفة تطب  اللوبإدارة المراجعة الداخلية  وكذلك تقوم
 .بعض اإلجراءات المكتوبة بأن يتم اتباع هذه اإلجراءات

الخاصة بم سسة النقد العربي و التعاميم قامت إدارة المراجعة الداخلية بلفت انتباه بعض اإلدارات التي لم تقم بتطبي  متطلبات اللوالص التنظيمية 
 ومجلس ال مان الصحي. دي السعو
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 .م31/12/2112للموازنة التقديرية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في  لم تقم اإلدارة التنفيذية بتجاوز إجمالي المصرفات العمومية طبقا  
  .والمتوسطةللمجموعات الصغيرة  الطبيصدار وثال  التأمين إ لياتوتعديل آتم مراجعة 
 صدار الوثال .  االكتتال قبل إ إلداراتستندات المطلوبة  افة بعض المتم مراجعة إ

 تم ا افة بعض العبارات طبقا لتعليمات الهيلة العامة للزكاة والدخل بخصوص  ريبة القيمة الم افة .
 . 2117تم التأكد من تطبي  تعليمات سياسة توزيع الفالض لعام 

 .و التعاميم الخاصة بها  واللوالص التنظيمية لم سسة النقد العربي السعودي كتواريات الخبير اإلالتأكد من اتباع اإلدارات الفنية لتعليم
 صول الثابتة وو ع بار كود علي كل اصل لجميع أجرد  باستكمال 2112خالل في الشركة  قامت

التأمينات االجتماعية والجهات  عامةالم سسة الوبصفة عامة التأكد من اتباع الشركة لتعليمات وزارة التجارة وتعليمات هيلة السوق المالية و
 .الحكومية األخرى

بكفاءة وفعالية ب مان  وتم تنفيذهن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد عل، أسس سليمة وبناء علي ما تقدم تري لجنة المراجعة ا
الشركة  والرقابة داخلن وسالل التحكم لية إل، توفير  مان بأرقابة الداخاللوالص المطبقة  ويسع، نظام ال والتواف  معمصداقية تقارير المالية 
 مناسبة للحد من المخاطر.

 
 
 
 للشركة اإلجتماعية  المساهمات تفاصيل-02
 

 :كما يلي  هذه السنة خاللوطالبات  طالل 9قامت الشركة بتدريل الطالل وقد تم تدريل 
 

 اقسام التدريب الشهادة التخصص االسم

 نظم المعلومات بكالوريوس هندسة حاسل عيسىعبدهللا راشد ال 

 نظم المعلومات دبلوم تقنية معلومات روان الخريف

 االدارة الفنية بكالوريوس تامين رحاب خالد العتيبي

 االدارة الفنية بكالوريوس تامين وادارة مخاطر رغد مشعل الحمدان

 مالية بكالوريوس مالية لجين الصبياني

 المطالبات دبلوم ادارة اعمال التأمين عاطف صدقه محمد خياط

 يةرالموارد البش بكالوريوس نظم معلومات شهد ابراهيم ال طالب

 المبيعات بكالوريوس اعالن واتصال تسوي  نواف محمد اباالخيل

 المالية بكالوريوس مالية خالد بن سالم البارق

 
 
 
 األخيرة و أسماء أعضاء مجلس االدارة الحاضرين لهذه الجمعيات  المالية ةالسن خال المنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات تواريخ-09
 

 االسم
 اجتماع الجمعية العامة األول

  8102ابريل   8
 اجتماع الجمعية العامة الثاني

 8102يونيو  87

 تغيل تغيل ثامر عبدهللا بن ريس/ م 

 ح ر ح ر هشام محمد الشريف/  أ

 ح ر ح ر رياض أحمد الثقفي/  أ

 تغيل تغيل د / يوسف باسودان 

 تغيل تغيل م / محمد هاني البكري 

 تغيل تغيل أ / حسام غزاوي

 تغيل ح ر م / سليمان الخريجي 

 ح ر تغيل طارق عبد هللا حسين الرميم/  م

 ح ر ح ر علي بن حسن الجاسر الشهري

 ح ر تغيل عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ د /

 لم تكن ع و مجلس ادارة في ذلك التاريخ كن ع و مجلس ادارة في ذلك التاريخ لم ت زين االمام أ / 
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 المخاطر المستقبلية:-81
 
ومنهةا تةأثر شةركات معيةدي التةأمين العالميةة بمة ثرات   أن هنةاك مخةاطر مسةتقبلية قةد تة ثر علة، أداء الشةركات العاملةة فةي قطةاع التةأمين ال شك

تقيةيم مةالي  يمةع معيةدي تةأمين ذوإال تعاقةد ال توبةالرغم مةن أن الشةركة   تفاقيةات إعةادة التةأمينإم اإللتةزام بشةروط ومن ثةم عةد  األسواق العالمية
شةركة. وكةذلك مةن إال أن التغير في السياسات العامة لدى شركات معيةدي التةأمين يعتبةر مةن المخةاطر المسةتقبلية التةي قةد تة ثر علة، أداء ال  عالي

وهةو مةا تسةع، الشةركة إلة، تقليصةه مةن خةالل بةرامج التةدريل   ة توفر الموارد البشرية الم هلة في قطاع التةأمين السةعوديقل المخاطر المحتملة:
   والمخاطر التنافسية.  القانونية والتنظيمية والمخاطر  ومخاطر السيولة  األخرى مثل مخاطر التقنية هذا باإل افة إل، المخاطرو .والتأهيل

أنسةل  والوصةول إلة،  من أهمية كبيةرة ودور فعةال فةي الحفةاظ علة، اسةتقرار الشةركة لهذه اإلدارة إدارة للمخاطر وذلك لما  قامت الشركة بإنشاء
 الوسالل لتحديد ودراسة المخاطر التي تواجه الشركة ومن ثم العمل عل، السيطرة عليها.

 
 تواجها الشركة:أن يمكن  التيالمخاطر 

 
 المخاطر   إدارة

 
 )أ( التأمين

تتمثل المخاطر الرليسية التي تواجهها الشركة بموجل عقود التأمين في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات الفوالد أو توقيتها   تختلف عن 
 ن هدفالتوقعات. يتأثر هذا بتكرار المطالبات وكثرة المطالبات والفوالد الفعلية المدفوعة والتطور الالح  للمطالبات طويلة األجل. لذلك  فإ

 الشركة هو  مان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.
 

تقوم الشركة بشراء إعادة التأمين كجزء من برنامجهةا للتخفيةف مةن المخةاطر. يةتم إسةناد إعةادة التةأمين علة، أسةاس تناسةبي وغيةر تناسةبي. إن 
اتخاذهةةا للحةةد مةةن تعةةرض الشةةركة الكلةةي لفلةةات معينةةة مةةن غالبيةةة إعةةادة التةةأمين التناسةةبي هةةي إعةةادة التةةأمين علةة، حصةةة الحصةةص التةةي يةةتم 

األعمةةال. إعةةادة التةةأمين غيةةر التناسةةبي هةةي فةةي المقةةام األول إعةةادة التةةأمين الزالةةدة عةةن الخسةةارة المصةةممة لتخفيةةف تعةةرض الشةةركة الصةةافي 
 المنطقة.لخسالر الكوارا. تختلف حدود االحتفاظ بإعادة التأمين الزالدة عن الخسالر حسل خط المنتج و

 

ل، يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة تتواف  مع مخصص المطالبات المعلقة وتتواف  مع عقود إعادة التأمين. ع
اصة بها   وبالتالي الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إلعادة التأمين   إال أنها ال تعف، من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثال  التأمين الخ

بموجل يوجد خطر التماني فيما يتعل  بالتنازل عن إعادة التأمين   إل، الحد الذي ال يستطيع فيه أي معيد تأمين الوفاء بالتزاماته المفتر ة 
مد عمليات الشركة بشكل ترتيبات إعادة التأمين هذه. تتنوع عمليات إعادة التأمين لدى الشركة بحيا ال تعتمد عل، معيد تأمين واحد وال تعت

 من إجمالي أصول إعادة التأمين في تاريخ التقرير. ٪36كبير عل، أي عقد إعادة تأمين واحد. ال يوجد أي تعرض للطرف المقابل يتجاوز 

 
 تكرار المطالبات ومبالغها

واال طرابات البيلية واالقتصادية   والغالف يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بعدة عوامل مثل الكوارا الطبيعية   والفي انات   
ة الجوي   وتركيز المخاطر   وأعمال الشغل المدنية وما إل، ذلك. تدير الشركة هذه المخاطر من خالل التدابير المذكورة أعاله. حدت الشرك

لتأمين من أجل الحد من التعرض من مخاطرها عن طري  فرض أقص، مبالغ للمطالبة عل، عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبات إعادة ا
د لألحداا الكارثية )مثل األعاصير والزالزل واأل رار الناجمة عن الفي انات(. ان الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هو الح

تقييد تأثير حدا كارثي واحد عل،  من التعرض للكوارا بناء  عل، شهية الشركة للمخاطر وفق ا لما تحدده اإلدارة. يتمثل الهدف العام حالي ا في
عل، أساس صاٍف. في حالة حدوا مثل هذه الكارثة   فإن تعرض الطرف  ٪3من حقوق المساهمين عل، أساس إجمالي و  ٪15حوالي 

ه بناء  عل، من حقوق المساهمين. قد يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل الحد األقص، المسموح ب ٪5المقابل لمعيد تأمين واحد ال يتجاوز 
 ظروف السوق وعوامل أخرى.

 
 تركيز مخاطر التأمين 

 تراقل الشركة تركيز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسل فلة العمل. ان التركيز الرليسي يكمن في القطاع الطبي.
 

ةةا تركيةةز المخةةاطر مةةن خةةالل تقيةةيم المخةةاطر المتعةةددة التةةي يةةتم تغطيتهةةا فةةي نفةةس الموقةةع ال جغرافةةي. بالنسةةبة لمخةةاطر تراقةةل الشةةركة أي  
مجةاورة الفي انات أو الزالزل   يتم تصنيف مدينة كاملة كموقع واحد. بالنسبة لمخاطر الحرال  والممتلكات   يعتبر المبن، المعةي ن والمبةاني ال

مخةاطر المتعةددة المشةمولة فةي رحلةة   التي يمكن أن تتأثر بحادا مطالبة واحدة   موقعا  واحدا . وبالمثل   بالنسبة للمخاطر البحريةة   تعتبةر ال
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سفينة واحدة بمثابة خطةر واحةد أثنةاء تقيةيم تركيةز المخةاطر. تقةوم الشةركة بتقيةيم تركيةز التعةرض لمخةاطر التةأمين الفرديةة والجماعيةة وت ةع 
 سياسة إعادة التأمين الخاصة بها لتقليل هذه التعر ات إل، مستويات مقبولة لدى الشركة.

 

تعمل أساسا  في المملكة العربية السعودية   فإن جميع مخاطر التأمين تشير إل، السياسات المعتمدة في المملكة العربية  نظرا  ألن الشركة
 السعودية.

 
 مصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية 

يةيم المطالبةات المعلقةة  سةواء تةم اإلبةال  عنهةا أم ال  ويشةمل يتعل  المصدر الرليسي لعدم التأكد من التقدير في تاريخ قالمة المركةز المةالي بتق 
رد فةي تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة. تكون المطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثال  واألطراف الثالثة وفق ةا لشةروط العقةد علة، النحةو الةوا

في أن تطوير المطالبات المستقبلية للشركة سوف يتبع نمط ا مشةابها  شروط وأحكام السياسة. تتمثل المطالبة الرليسية بموجل تقديرات االلتزام 
تكةاليف المطالبةة وتكةةاليف معالجةة المطالبةات وعوامةل ت ةةخم لخبةرة تطةوير المطالبةات السةةابقة. يت ةمن ذلةك االفترا ةات المتعلقةةة بمتوسةط 
لتقيةيم المقةةدار الةةذي قةد ال تنطبةة  عليةةه االتجاهةات السةةابقة فةةي المطالبةة وأرقةةام المطالبةة لكةةل سةةنة حةادا. يةةتم اسةةتخدام أحكةام نوعيةةة إ ةةافية 

 المستقبل   عل، سبيل المثال: الحدوا مرة واحدة ؛ التغيرات في عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة: الظةروف االقتصةادية: وكةذلك
ت. يستخدم الحكم كذلك لتقييم مقدار تأثير العوامةل الخارجيةة العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وشروط السياسة وإجراءات معالجة المطالبا

 مثل القرارات الق الية والتشريعات الحكومية عل، التقديرات.
 

تند هةذه يتطلل الحكم من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثال  التأمين الناشلة عن المطالبات المقدمة بموجل عقود التأمين. تسة
ت بال رورة إل، افترا ات حول عدة عوامل تت ةمن درجةات متناق ةة وربمةا كبيةرة مةن التقةدير وعةدم اليقةين   وقةد تختلةف النتةالج التقديرا

ال تنطبة  الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما ي دي إل، تغييرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تستخدم األحكام النوعية لتقيةيم المقةدار الةذي قةد 
جاهات السابقة في المستقبل  عل، سبيل المثال الحدوا لمرة واحدة   والتغيةرات فةي عوامةل السةوق مثةل الموقةف العةام مةن المطالبةة عليه االت

والظةةروف االقتصةةادية. يسةةتخدم الحكةةم كةةذلك لتقيةةيم مقةةدار تةةأثير العوامةةل الخارجيةةة مثةةل القةةرارات الق ةةالية والتشةةريعات الحكوميةةة علةة، 
 التقديرات.

 

الخصوص  يجل عمل تقديرات لكل مةن التكلفةة النهاليةة المتوقعةة للمطالبةات المبلةغ عنهةا فةي تةاريخ قالمةة المركةز المةالي والتكلفةة  عل، وجه
 ( في تاريخ قالمة المركز المالي.IBNRالنهالية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبال  عنها )

 
 

 فتراضاتالعملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن اال
 

الغرض من العملية المستخدمة لتحديد المطالبات الخاصة بحسةال رصةيد المطالبةة المعلة  هةو أن تة دي إلة، تقةديرات معقولةة محايةدة للنتيجةة 
ا أو المتوقعة. ان طبيعة العمل تجعل من الصعل للغاية التنب  بشكل م كد بالنتيجة المحتملةة ألي مطالبةة معينةة والتكلفة ة النهاليةة األكثر ترجيح 

للمطالبات التي تم إخطارها. يتم تقييم كل مطالبة تم إخطارها عل، أساس منفصل لكل حالةة علة، حةدة مةع المراعةاة الواجبةة لظةروف المطالبةة 
عنةد تةوفر  والمعلومات المتاحة من المقةيم واألدلةة التاريخيةة عةن حجةم المطالبةات المماثلةة. تةتم مراجعةة تقةديرات الحالةة بانتظةام ويةتم تحةديثها

 معلومات جديدة.
 

تةرف يخ ع تقدير المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم االبال  عنها عموما  إل، درجة أكبر مةن عةدم اليقةين مةن تقةدير تكلفةة تسةوية المطالبةات المع
تقةارير المطالبةات السةاب  بها بالفعةل للشةركة  وفةي هةذه الحالةة تتةوفر معلومةات حةول حةدا المطالبةة. تأخةذ عمليةة التقةدير فةي االعتبةار نمةط 

 (.2وتفاصيل برامج إعادة التأمين. لمزيد من التفاصيل يرج، الرجوع ال، اإلي اح رقم )
 

طريقة التطوير يتم تقدير التكلفة النهالية للمطالبات غير المسددة باستخدام مجموعة من أساليل إسقاط المطالبات االكتوارية القياسية  مثل 
 .المطالبات وطريقة بورنهوتر فيرغسون المتكبدة وطريقة معدل 

 
االفتراض الرليسي الذي تستند إليةه هةذه النمةاذج هةو أنةه يمكةن اسةتخدام تجربةة تطةوير المطالبةات السةابقة للشةركة إلظهةار تطةوير المطالبةات 

تكةاليف كةل المدفوعةة والمتكبةدة  ومتوسةط المستقبلية وبالتالي تكاليف المطالبات النهالية. عل، هذا النحو  تستنبط هذه النمةاذج تطةور الخسةالر 
بشةكل  مطالبة وأرقام المطالبة بناء  عل، التطور الملحوظ في السنوات السابقة ونسل الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطةوير المطالبةات التاريخيةة

طري  خطوط األعمال وأنواع المطالبةات أساسي من خالل سنوات الحوادا   ولكن يمكن أي ا  تحليلها حسل المنطقة الجغرافية  وكذلك عن 
أو  المهمة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل  إما عن طري  االحتفاظ بالقيمةة االسةمية لتقةديرات ال ةابط علة، الخسةارة

ت الت ةخم أو الخسةارة المسةتقبلية بشكل منفصل إلظهار تطورها في المستقبل. في معظم الحاالت  ال يتم تقديم مطالبات صريحة بشةأن معةدال
ت. للمطالبات. بدال  من ذلك  فةإن االفترا ةات المسةتخدمة هةي تلةك ال ةمنية فةي بيانةات تطةوير المطالبةات التاريخيةة التةي تسةتند إليهةا التوقعةا

لة، سةبيل المثةال   لةتعكس األحةداا يستخدم الحكم النوعي اإل افي لتقييم المبلغ الةذي قةد ال تنطبة  عليةه االتجاهةات السةابقة فةي المسةتقبل  )ع
غير المتكررة  والتغيرات في العوامل الخارجية أو السةوقية مثةل المواقةف العامةة تجةاه المطالبةة   والظةروف االقتصةادية  ومسةتويات ت ةخم 

إجراءات معالجةة المطالبةات( المطالبات  القرارات والتشريعات الق الية   ف ال  عن العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وميزات السياسة و
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من أجل الوصةول إلة، التكلفةة النهاليةة المقةدرة للمطالبةات التةي تعةرض الخةروج المحتمةل مةن مجموعةة األحكةام المحتملةة  مةع مراعةاة جميةع 
 الشكوك المعنية.

 

اطي عجةز األقسةاط نتيجةة اختبةار تم تحديد مطلوبات األقساط بحيا يكون إجمالي مخصصات األقساط )احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتي
فةي كفاية االلتزام( كافيا  لخدمة المطالبات والمصروفات المتوقعة في المستقبل والتي مةن المحتمةل أن تحةدا فةي السياسةات غيةر المنتهيةة كمةا 

علة، الخبةرة المكتسةبة خةالل الفتةرة  تاريخ قالمة المركز المالي. يةتم تحديةد االلتةزام المسةتقبلي المتوقةع باسةتخدام التقةديرات واالفترا ةات بنةاء  
 المنتهية في العقود وتوقعات األحداا المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة.

 
 

 تحليل الحساسية 

بةر تعتقد الشركة أن التزامةات المطالبةة المقةدرة بموجةل عقةود التةأمين القالمةة التةي تةم الكشةف عنهةا فةي القةوالم الماليةة فةي نهايةة السةنة تعت 
. ومع ذلك   فهذه المبالغ غير م كدة وقد تختلف المةدفوعات الفعليةة عةن التزامةات المطالبةات المنصةوص عليهةا فةي البيانةات الماليةة. كافية

التزامات مطالبات التأمين حساسة لمختلف االفترا ات. لم يكن من الممكن تحديد مدى حساسية متغير معةين مثةل التغييةرات التشةريعية أو 
 عملية التقدير.عدم اليقين في 

 

في نسبة المطالبة ، صافي إعادة الترأمين ، سروف يرؤثر علرى صرافي دخرل / )خسرارة( االكتتراب علرى النحرو  ٪8تغيير افتراضي بنسبة  
 التالي:

 

 الدخل من عمليات التأمين
 

 م8102 م8107
 

 )ألف لاير سعودى( )ألف لاير سعودى(
 

  
 ٪ 8-تأثير التغيير في نسبة المطالبة بنسبة 

 الطبي 8,916 44,574

 المركبات 80,856 42,289

 الحوادث العامة 7,507 8,649

 أخرى 1,989 2,018

97,530 99,268 
 

 الدخل من عمليات التأمين
 

 م8102 م8107
 

 )ألف لاير سعودى( )ألف لاير سعودى(
 

  
 ٪8تأثير التغيير في نسبة المطالبة بنسبة + 

 الطبي 4,980 40,112

 المركبات 68,836 33,127

 الحوادث العامة 7,061 8,239

 أخرى 1,713 1,996

83,474 82,590 
 

 
 )أ( مخاطر إعادة التأمين 

 

من أجل الحد من التعرض المالي الناشئ عن مطالبات كبيرة   تدخل الشركة   فةي سةياق العمةل المعتةاد   فةي اتفاقيةات مةع أطةراف أخةرى  
 إلعادة تأمين تعر اتها.
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قليل تعر ها لخسالر كبيرة من إعسار معيدي التأمين   تقوم الشةركة بتقيةيم الو ةع المةالي لشةركات إعةادة التةأمين الخاصةة بهةا وتراقةل لت 
 تركيز مخاطر االلتمان الناتجة عن مناط  جغرافية أو أنشطة أو خصالص اقتصادية إلعادة التأمين.

 

اإلرشةادات التاليةة التةةي و ةعها مجلةس إدارة الشةركة. يمكةن تلخةيص المعةايير علة، النحةةو يةتم اختيةار معيةدي التةأمين باسةتخدام المعةايير و 
 التالي:

 

 أو ما يعادلها. BBB( التي ال تقل عن S&Pالحد األدن، للتصنيف االلتماني المقبول من قبل وكاالت التصنيف المعترف بها )مثل  -
 سمعة شركات إعادة تأمين معينة. -
 ية أو الما ية مع معيد التأمين.عالقة العمل الحال -

 

ذلةك ممكن ةا عالوة عل، ذلك   تتم مراجعة القوة المالية والخبرة اإلدارية والتقنية باإل افة إل، األداء التاريخي لُمع يدي التأمين   حيثمةا كةان  
ل الموافقةةة عليهةةا لتبةةادل أعمةةال إعةةادة   مةةن قبةةل الشةةركة بشةةكٍل شةةامل والموافقةةة علةة، المتطلبةةات المحةةددة مسةةبق ا لمجلةةس إدارة الشةةركة قبةة

 م  ال يوجد تركيز كبير ألرصدة إعادة التأمين.2117م و 2112ديسمبر  31التأمين. كما في 
 

لقةة ال تتقيد عقود إعادة التأمين من الشركة بالتزاماتها تجاه حاملي الوثال    ونتيجة لذلك تظل الشركة مسلولة عن جزء من المطالبةات المع 
 تأمينها بالمبلغ الذي يفشل معيد التأمين في الوفاء بالتزاماته بموجل اتفاقيات إعادة التأمين.المعاد 

 
 
 )ب( مخاطر السوق 

طر مخاطر السوق هي مخاطر تقلل القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبل التغيرات في أسعار السوق. تجمع مخا 
واع من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة(   وأسعار الفالدة في السوق )مخاطر أسعار الفالدة( السوق بين ثالثة أن

 وأسعار السوق )مخاطر األسعار(.
 تحدد سياسة مخاطر السوق الخاصة بالشركة تقييم وتحديد ما هي مخاطر السوق بالنسبة للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسياسة ويتم -

اإلبال  عن التعر ات واالنتهاكات إل، لجنة استثمار مجلس إدارة الشركة ولجنة المخاطر. تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من 
 مالءمتها والتغييرات في بيلة المخاطر.

  التأمين المحددة يتم و ع مبادئ توجيهية لتخصيص األصول وهيكل حدود المحفظة   ل مان أن األصول تدعم التزامات حاملي وثال -
 وأن األصول محتفظ بها لتقديم إيرادات ومكاسل لحملة الوثال  والمساهمين والتي تتماش، مع توقعاتهم.

تحدد الشركة معايير التنويع حسل نوع األداة والمنطقة الجغرافية   حيا تتعرض الشركة لمكافآت م مونة وخيارات نقدية ومدفوعات  -
 ة.عندما تنخفض أسعار الفالد

هناك رقابة صارمة عل، أنشطة التحوط )عل، سبيل المثال   يُسمص فقط بحفظ مشتقات األسهم إلدارة محفظة السيولة أو لتقليل مخاطر  -
 االستثمار(.

 
ي من مجلس إدارة الشركة الحفاظ عل، مستويات متناسبة عند التعرض العام لمخاطر السوق مع رأس المال المتاح. بينما يعطي مجلس  
إلدارة توجيها  إستراتيجيا  وأهدافا    فإن وظيفة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق هي في المقام األول مسلولية فري  لجنة ا

االستثمار. يقوم الفري  بإعداد تنب ات تو ص تأثيرات التغيرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. يتم 
ر من خالل االختيار الصحيص لألوراق المالية. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وعروض مراقبة منتظمة للتطورات في تخفيف هذا الخط

األسواق ذات الصلة. باإل افة إل، ذلك   تتم مراقبة العوامل الرليسية التي ت ثر عل، تحركات سوق األسهم والصكوك   بما في ذلك 
 ثمرين.تحليل األداء التشغيلي والمالي للمست

 
 تشتمل مخاطر السوق عل، ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر األسعار األخرى. 
 

 
 مخاطر العملة

 مخاطر العملة هي مخاطر تقلل قيمة األداة المالية بسبل التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
 

 أدناه لمخاطر العملة هي جميعها باللاير السعودي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي.ان تعرض االستثمارات المتاحة للبيع 
 

 م8107
 )ألف لاير سعودى(

 م8102
 )ألف لاير سعودى(

 عمليات المساهمين

 صكوك 25,000 25,000
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 األسهم المدرجة 20,712 16,800

 استثمار في صناديق عقارية )ريت( 10,099 -

 لمالية الغير مدرجةاألوراق ا 1,923 1,923

43,723 57,734 
 

 
تتم معامالت الشركة أساس ا باللاير السعودي. تراقل اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت وتتصرف وفق ا لذلك وتعتقد أن مخاطر 

 العمالت األجنبية ليست جوهرية.
 

 مخاطر أسعار العموالت

تخ ع لمخاطر أسعار العموالت. تتمثل مخاطر معدل العمولة عل، الشركة في حدوا تستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها ودالع 
تغييرات في معدالت العموالت مما يقلل من العالد اإلجمالي عل، األوراق المالية التي تحمل معدل العمولة الثابت. إن مخاطر أسعار 

 أدوات سعر الصرف العالم. العمولة محدودة بمراقبة التغيرات في معدالت العمولة واالستثمار في
 

 مليون لاير سعودي ) 9.36نقطة أساسية في عوالد الفوالد قد ينتج عنها تغيير في دخل السنة بمقدار  51أي زيادة أو نقصان بمقدار 
 مليون لاير سعودي(. 9.25م : 2117

 
 م :2117م و 2112ديسمبر  31فيما يلي استثمارات الشركة وعموالتها والتي ال تحمل عمولة في 

 

 أقل من سنة أكثر من سنة بدون عمولة المجموع
 

 عمليات التأمين )ألف لاير سعودي(

 م2112 138,256 - - 138,256

 م2117 147,249 - - 147,249

    
 عمليات المساهمين

 م2112 48,983 25,000 - 73,983

 م2117 37,751 25,000 - 62,751

 
 مخاطر األسعار األخرى

ر األخرى هي مخاطر تقلل القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبل التغيرات في أسعار السوق مخاطر األسعا
)بخالف تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العملة(   سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل محددة ألداة مالية 

  ثر عل، جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.محددة  أو العوامل التي ت
مليون لاير سعودي( معر ة لمخاطر أسعار السوق الناشلة  16.2م : 2117مليون لاير سعودي ) 31.2إن استثمارات الشركة البالغة 

مخاطر السوق من خالل تنويع محفظتها  عن عدم اليقين بشأن القيمة المستقبلية لألوراق المالية المستثمرة. تحد الشركة من طبيعة
 اإلستثمارية والمراقبة الفعالة للتطورات في األسواق.

 
عل، أسعار اإلستثمارات في السوق سي ثر عل، أرباح الشركة  كما  ٪11وانخفاض ل  ٪11ان تأثير التغير االفترا ي بزيادة قدرها 

 يلي:
 

 التأثير على ربح الشركة
 )ألف لاير سعودي(

 قيمة العادلةتغير ال
 

 م8102ديسمبر  30 11٪-+/ 3,121-+/

 م8107ديسمبر  30 11٪-+/ 1,621-+/
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م . وبناء  عل، ذلك   فإن تحليل الحساسية المعد 2117م و 2112ديسمبر  31يستند تحليل الحساسية المقدم عن و ع المحفظة كما في 
 لمستقبلية في قيمة االستثمارات التي تحتفظ بها الشركة.ليس بال رورة م شرا  للتأثير عل، أصول الشركة من الحركات ا

 
 االئتمان مخاطر

بالنسبة  تتمثل مخاطر االلتمان في احتمال فشل أحد أطراف األدوات المالية في الوفاء بالتزام ما مما يتسبل في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 
إن الحد األقص، للتعرض لمخاطر االلتمان للشركة هو القيمة الدفترية كما هو مو ص في لجميع فلات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة   ف

 قالمة المركز المالي.
 يو ص الجدول أدناه الحد األقص، للتعرض لمخاطر االلتمان للمكونات ذات الصلة في قالمة المركز المالي:

 

 

 م8107
 )ألف لاير سعودى(

 م8102
 )ألف لاير سعودى(

 عمليات التأمين -الموجودات 

 نقد وما في حكمه 83,409 44,283

 إستثمارات متاحة للبيع - -

 ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة ، صافي 88,087 81,333

 ذمم مدينة لمعيدي التأمين ، صافي 5,891 5,592

 حصة معيدى التأمين من مطالبات تحت التسوية 16,547 22,173

 فوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرىمصروفات مد 28,047 33,230

 االجمالي 221,981 186,611

 

 م8107
 )ألف لاير سعودى(

 م8102
 )ألف لاير سعودى(

 عمليات المساهمين -الموجودات 

 نقد وما في حكمه 10,086 33,315

 إستثمارات متاحة للبيع 57,734 43,723

 االجمالي 67,820 77,038

 
 

 تركيز مخاطر االئتمان
 

كيز لمخاطر االلتمان عندما ت ثر التغييرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية ببساطة علة، مجمةوع مةن المخةاطر التةي يكةون تعر ةها يوجد تر
ةةا بالنسةةبة لمجمةةوع مخةةاطر االلتمةةان للشةةركة. يةةتم تنفيةةذ حةةوالي  ( مةةن أنشةةطة االكتتةةال ٪111م: حةةوالي 2117) ٪111االلتمةةاني اإلجمةةالي مهم 

في المملكة العربية السعودية. ان محفظة األدوات المالية للشركة متنوعة عل، نطاق واسع ويتم الدخول فةي المعةامالت اإللتمانيةة  الخاصة بالشركة
 بجدارة وبالتالي يخف التركيز الكبير عل، مخاطر االلتمان.

  
 التعرض لمخاطر االئتمان

 

 م8102 م8107 م8102 م8107 م8102 م8107
 

 مستوى إستثماري إستثماري مستوى غير غير مصنف
 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(
 

      
 االستثمارات

      
 المتاحة للبيع

 أدوات مالية مدينة - - 25,000 25,000 - -

 أسهم 20,712 16,800 - - - -

 أخرى 10,099 - - - 1,923 1,923
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ذمم أقساط مدينة وأرصدة إعادة 

 لتأمينا

 حاملي الوثائق - - - - 88,087 81,333

 مستحق من طرف ذي عالقة - - - - 2,391 2,247

 ذمم مدينة لمعيدي التأمين - - - - 5,891 5,592

 االجمالي 30,811 16,800 25,000 25,000 98,292 91,095

 
 مخاطر السيولة

وال للوفةاء بااللتزامةات الماليةة. لةدى الشةركة نظةام إدارة نقةدي مناسةل   مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشةركة لصةعوبة فةي جمةع األمة
حيا يتم مراقبة وتحصيل النقد والمدفوعات بشكل منتظم. تقوم الشةركة بةإدارة مخةاطر السةيولة عةن طرية  الحفةاظ علة، اسةتحقاقات األصةول 

 المالية والخصوم المالية واالستثمار في األصول المالية.
 

السيولة الخاصة بالشركة والتي تحدد تقييم ما يمثل مخاطر السيولة للشركة. تةتم مراقبةة االلتةزام بالسياسةة ويةتم اإلبةال  عةن  ان سياسة مخاطر
 التعر ات واالنتهاكات إل، لجنة مخاطر الشركة. تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها للتغيرات في بيلة المخاطر.

 

ألصةول وهياكةل حةدود المحفظةة وملفةات اسةتحقاق األصةول ل ةمان التمويةل الكةافي المتةاح للوفةاء بالتزامةات تم و ةع إرشةادات لتخصةيص ا
 عقود التأمين واالستثمار.

 
توجد خطط تمويل للطوارئ   والتي تحدد الحد األدن، من نسل األموال لتلبيةة مكالمةات الطةوارئ وكةذلك تحديةد األحةداا التةي قةد تة دي إلة، 

 مثل هذه الخطط.
 

تحتةةوي عقةةود إعةةادة التةةأمين الزالةةدة عةةن الكارثةةة التةةي حصةةلت عليهةةا الشةةركة علةة، بنةةود تسةةمص بالسةةحل الفةةوري لألمةةوال لتغطيةةة مةةدفوعات 
 المطالبة في حال تجاوز حجم الحوادا المطلوبة.

 
 التعاقدية غير المخصومة.يعكس الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس اإللتزامات 

 
 ملف اإلستحقاق م8102 م8107

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي
 

 أقل من سنة أكثر من سنة اإلجمالي أقل من سنة أكثر من سنة اإلجمالي
 األصول

 عمليات التأمين

 ودائع الجل 138,256 - 138,256 147,249 - 147,249

      
 عمليات المساهمين

 ودائع الجل 48,983 - 48,983 37,751 - 37,751

 صكوك - 25,000 25,000 - 25,000 25,000

 اإلجمالي 187,239 25,000 212,239 185,000 25,000 210,000

      
 المطلوبات

 عمليات التأمين

 أرصدة إعادة التأمين دائنة 11,505 - 11,505 23,731 - 23,731

 ةذمم دائن 17,038 - 17,038 13,107 - 13,107

 مطالبات تحت التسوبة 98,188 - 98,188 88,108 - 88,108

 مسحتقات وأرصدة دائنة أخرى 7,589 - 7,589 9,854 - 9,854

      
 عمليات المساهمين

 مستحقات وذمم دائنة أخرى 5,397 1,386 6,783 2,382 1,152 3,534

 اإلجمالي 139,717 1,386 141,103 137,182 1,152 138,334

 
رة مخاطر السيولة الناتجة عن المطلوبات المالية المذكورة أعاله ، تمتلك الشركة موجودات سائلة تشمل النقد وما في حكمه و إلدا 

 اإلستثمارت واألوراق المالية. يمكن بيع هذه األصول بسهولة لتلبية متطلبات السيولة.
 

 واحدة ما يلي :من المتوقع أن تحقق الموجودات ذات االستحقاق التي تقل عن سنة  
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 أشهر من تاريخ اإليداع. 6استحقاق الودالع في غ ون •  
 تتوفر أرصدة النقد والبنوك عند الطلل.•  
إل،  6حصة معيدي التأمين من المطالبات القالمة تتعل  بشكل رليسي بقطاع الممتلكات والخسالر ويتم تحقيقها بشكل عام في غ ون •  

ا عل، أساس تسوية األرص 12  دة مع معيدي التأمين.شهر 
  
 من المتوقع تسوية المطلوبات ذات االستحقاق التي تقل عن سنة واحدة على النحو التالي: 

 يتم تسوية أرصدة معيدي التأمين دالنة عل، أساس ربع سنوي وفق ا لشروط اتفاقيات إعادة التأمين.• 
من الحدود الزمنية المحددة في هذا الصدد. من المتوقع أن تتم تسةوية معظةم وفقا  للوالص التنظيمية   يجل تسوية جميع مطالبات التأمين  • 

المطالبات القالمة اإلجمالية  من الحدود الزمنية المحددة في هذا الصدد مع مراعاة تلبية جميةع متطلبةات المسةتندات. يةتم تسةوية سياسةات 
ا من ت 45الممتلكات والخسالر بسبل الطبيعة المتأصلة في غ ون   اريخ استالم تقرير الخسالر المعدلة.يوم 

أشةهر مةن تةاريخ  3-1من المتوقع تسوية المطالبات المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة وااللتزامات األخرى خالل فتةرة تتةراوح مةن • 
 نهاية الفترة.

 م فيه الموافقة عل، القوالم المالية.أشهر من االجتماع العام السنوي الذي تت 6يجل تسوية فالض التوزيعات المستحقة الدفع خالل • 
 

 المخاطر التشغيلية

 
جيةا تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشلة عن مجموعةة واسةعة مةن األسةبال المرتبطةة بالعمليةات والتكنولو

جيا  لدى مزودي خدمات الشركة   ومن عوامةل خارجيةة غيةر عمليةات والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة داخليا  سواء داخل الشركة أو خار
ةا لسةلوك إدارة االسةت ثمار. تنشةأ االلتمان   مخاطر السوق والسيولة مثةل تلةك الناشةلة عةن المتطلبةات القانونيةة والتنظيميةة والمعةايير المقبولةة عموم 

 مخاطر التشغيل من جميع أنشطة الشركة.
 

مخةاطر التشةغيلية مةن أجةل تحقية  التةوازن بةين الحةد مةن الخسةالر الماليةة واأل ةرار التةي تلحة  بسةمعتها مةع تحقية  ان هدف الشركة هةو إدارة ال
عةات  هدفها االستثماري المتمثل في تحقي  عوالد للمستثمرين. تقع المس ولية الرليسية عن تطةوير وتنفيةذ ال ةوابط علة، المخةاطر التشةغيلية علة، 

 مس ولية عناصر المراقبة في المجاالت التالية:مجلس اإلدارة. تشمل هذه ال
 
 متطلبات الفصل المناسل لألعمال بين مختلف المهام واألدوار والمس وليات ؛ -
 متطلبات التسوية ورصد المعامالت -
 االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانونية -
 توثي  ال وابط واإلجراءات -
 الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها   وال وابط واإلجراءات الكافية للتصدي للمخاطر المحددةمتطلبات التقييم  -
 المعايير األخالقية والعملية  -
 سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر. -
 

 إدارة المخاطر التشغيلية.ت من اإلدارة العليا حصول موظفي الشركة عل، التدريل والخبرة الكافية وتعزيز التواصل الفعال فيما يتعل  ب
 

 وصف ألي صفقة بين الشركة و طرف ذي عالقة -80
 

 الطرف ذو العالقة اسم عضو مجلس االدارة نوع الصفقة مدتها باللاير السعوديقيمتها 

 ت البكريمجموعة شركا م. محمد هاني البكري التأمين  د خيانة االمانه و التأمين علي النقدية و السيارات سنة واحدة 116,111

 مجموعة شركات ريس م. ثامر عبد هللا بن ريس الـتأمين علي الممتلكات و السيارات و الـتامين الطبي سنة واحدة 3,525,111

 عاللة االستاذ /هشام الشريف أ. هشام الشريف التأمين علي السيارات سنة واحدة 41,111

 جيم. سليمان الخر التأمين علي السيارات سنة واحدة 49,111
مكتل المهندس سليمان الخريجي 

 لالستشارات
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 كبار التنفيذيين اإلدارة أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس أو معلومات تتعلق بأي أعمال أوعقود تكون الشركة طرفا فيها  -88

 

 طبيعة العمل أو العقد باللاير السعودي مبلغ العمل أو العقد مدة العمل أو العقد شروط العمل أو العقد اسم العضو / كبار التنفيذيين

 وثال  تأمين علي السيارات  3,412 سنة واحدة التأمين طبقا لالنظمة المتبعة م. ثامر عبد هللا بن ريس

 وثال  تأمين علي السيارات 2,166 سنة واحدة التأمين طبقا لالنظمة المتبعة أ.هشام الشريف

 وثال  تأمين علي السيارات 1,452 سنة واحدة لالنظمة المتبعةالتأمين طبقا  د/ عبداللطيف آل الشيخ 

 وثال  تأمين علي السيارات 5,127 سنة واحدة التأمين طبقا لالنظمة المتبعة د/ يوسف باسودان

 وثال  تأمين علي السيارات 845 سنة واحدة التأمين طبقا لالنظمة المتبعة محمد القا يأ.

 وثال  تأمين علي السيارات 2,198 سنة واحدة لالنظمة المتبعةالتأمين طبقا  حسن الحازميأ. 

 وثال  تأمين علي السيارات 9,000 سنة واحدة التأمين طبقا لالنظمة المتبعة أ.عمار الصحن

 
 :اإلستثمارات -38

  
باال ةةافة الةةي  ة اإلسةةالميةعام الشةةريأموالهةةا المودعةةة فةةي البنةةوك المحليةةة فةةي بةةرامج المرابحةةة قليلةةة المخةةاطر وفةة  أحكةةبإسةةتثمار تقةةوم الشةةركة 

تمتلةك أسةيج أسةهما  فةي كمةا و  محلي متاح للبيةع  في صندوق عقاراتاالستثمار في الصكوك و االستثمار في االوراق المالية المدرجة و الوحدات 
اإلسةمية وتبلغ قيمة االسةتثمار  لشركةمن أسهم ا % 3.25حيا تمتلك فيها ما نسبته   (مساهمة مغلقة شركة نجم لخدمات التأمين )شركة سعودية 

 أعمال تسويات مطالبات المركبات.نشاطها لمزاولة وقد باشرت وذلك  .لاير سعودي 1,923,111في دفاتر الشركة 
 كما يلي : 

 إستثمارات متاحه للبيع
 تشمل عمليات التأمين ما يلي:

  

 
 م8107 م8102

 سعودي( )ألف ريـال )ألف ريـال سعودي( عمليات المساهمين

 43,723 57,734 استثمارات متاحه للبيع

 43,723 57,734 االجمالي

 
 تصنف األوراق المالية االستثمارية على النحو التالي:

 :االستثمارت المتاحة للبيع
 

 
 المجموع خارجية داخلية

 
 م8102

 )ألف لاير سعودي(
 م8107

 )ألف لاير سعودي(
 م8102

 )ألف لاير سعودي(
 م8107
  سعودي()ألف لاير

 م8102
 )ألف لاير سعودي(

 م8107
 )ألف لاير سعودي(

 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 االستثمار في الصكوك

 16,800 20,712 5,856 4,957 10,944 15,755 األوراق المالية المدرجة

األوراق المالية غير 
 المدرجة

1,923 1,923 - - 1,923 1,923 

الوحدات في صندوق 
 محليعقارات 

10,099 - - - 10,099 - 

 43,723 57,734 5,856 4,957 37,867 52,777 متاح للبيع
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 الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع:
 

 
 االستثمار في الصكوك
 )ألف لاير سعودي(

 األوراق المالية المدرجة
 )ألف لاير سعودي(

األوراق المالية غير 
 المدرجة

 )ألف لاير سعودي(

ي صندوق الوحدات ف
 عقارات محلي

 )الف لاير سعودي(

 المجموع
 )ألف لاير سعودي(

 47,682 - 1,923 20,759 25,000 م8107يناير  0كما في 

 13,635 - - 13,635 - إضافات

 (18,280) - - (18,280) - إستبعادات

التغيرات في القيمة العادلة 
 لإلستثمارت

- 686 - - 686 

 43,723 - 1,923 16,800 25,000 م8107ديسمبر  30كما 

 

 43,723 - 1,923 16,800 25,000 م8102يناير  0كما في 

 19,738 9,992 - 9,746 - إضافات

 (3,018) - - (3,018) - إستبعادت

التغيرات في القمة العادلة 
 لإلستثمارات

- (2,816) - 107 (2,709) 

 57,734 10,099 1,923 20,712 25,000 م8102ديسمبر  30كما 

 
 

 ودائع ألجل
 

 
 م8102

 )ألف ريـال سعودي(
 م8107

 )ألف ريـال سعودي(

 عمليات التأمين
  

 147,249 138,256 ودائع ألجل

 عمليات المساهمين
  

 37,751 48,983 ودائع ألجل

 
 

استحقاقها مابين أكثر من ثالثة أشهر وأقل يتم االحتفاظ بالودالع ألجل لدى البنوك التجارية. هذه الودالع ألجل مسجلة باللاير السعودي ويكون مدة 
 من اثن، عشر شهرا . القيمة الدفترية لهذه الودالع ألجل معقولة وتقريبية لقيمتها العادلة في تاريخ إعداد التقرير.

 
 
 
 

 هللا تعالى التوفيق. ونرجو من م8102للعام وبذلك ينتهي تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة 


