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 مجلس اإلدارةكلمة رئیس 
 بالقوائم املالية املدقق

ً
ة واإليضاحات ذات الصلة عن يود مجلس إدارة شركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي أن ين��ز الفرصة لعرض تقر�ره السنوي ع�� املساهم�ن م�حو�ا

د�سم��  31إلضافة إ�� مقارن��ا بنتائج العام السابق املنت�ي �� م متضمنة نتائج عمليات التأم�ن و حسابات املساهم�ن با  2021د�سم��  31السنة املالية املن��ية �� 

م واإلفصاحات املطلو�ة وفق لوائح وأنظمة التأم�ن التعاو�ي املعمول ��ا وقواعد الت�جيل واإلدراج،  2021م. كما يحتوي التقر�ر ع�� أهم التطورات خالل عام  2020

الية وا�جهات الرقابية لتمك�ن املساهم�ن من تقييم أصول الشركة وال��اما��ا ومركزها املا�� �ش�ل وا�ح  والئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق امل 

 و�حيح. 

 نبذة عن الشركة
ع قدره برأس مال مدفو   2008عاًما، و�� شركة مدرجة �� (تداول) منذ مايو    40  ع��) �� شركة تأم�ن �عاو�ي تتمتع بخ��ة تز�د  UCAاملتحدة للتأم�ن التعاو�ي ( •

�عد أن أبرمت اتفاقية لشراء ا�حفظة التأمينية وصا�� أصول    2009مليون ر�ال سعودي. بدأت الشركة �� االكتتاب �� أعمال التأم�ن �� األول من يناير    200

عادية ملساه�ي شركة املتحدة للتأم�ن  وال��امات شركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي �� البحر�ن واململكة العر�ية السعودية �عد موافقة ا�جمعية العمومية ال

هـ �شأن شراء ا�حفظة واألصول واالل��امات ا�حولة.   21/12/1431بتار�خ    2361التعاو�ي واملوافقة ال��ائية من البنك املركزي السعودي بموجب كتا��ا رقم  

 ن ر�ال سعودي. مليو  78.4والبالغ  2012تم دفع رصيد قيمة الشهرة التجار�ة ال��ائية للشركة �� عام 

بتار�خ  4030179955شركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي �� شركة مساهمة سعودية م�جلة �� اململكة العر�ية السعودية بموجب ال�جل التجاري رقم  •

تدير هـ.  3/1428/ 15بتار�خ  24هـ و�ناًء ع�� املرسوم املل�ي رقم م /  3/1428/ 14بتار�خ  94هـ تأسست الشركة بناًء ع�� قرار مجلس الوزراء رقم  1429/ 6/6

)، برج ا�خمل ( الشركة أعمالها من مقرها الرئي��ي
ً
، 5019) الدور األول والرا�ع ص.ب: 2�� جدة، �� ا�خالدية، شارع األم�� سعود الفيصل (الروضة سابقا

 . 21422الرمز ال��يدي: 

الشركة �� االنخراط �� أعمال التأم�ن التعاو�ي و�ل ما يتعلق ��ذه األعمال. كما  من النظام األسا��ي للشركة، يتمثل �شاط  3وفًقا للمادة  �شاط الشركة: •

ديق الثابتة  يحق للشركة القيام ب�ل األعمال الضرور�ة ��ا لتحقيق أهدافها سواء �� مجال التأم�ن أو استثمار أموالها، فضال عن حقها �� تملك الصنا 

أج��ها �ش�ل مباشر أو من خالل الشر�ات ال�ي تؤسسها أو �ش����ا، أو باملشاركة مع أطراف أخرى. يحق والنقدية ونقلها، أو بيعها أو استبدالها أو ت

مو�لية أو ال�ي للشركة كذلك أن تمتلك أو ي�ون لها مص�حة أو �شارك بأي ش�ل من األش�ال مع الهيئات ال�ي تقوم بأ�شطة مماثلة ألعمالها أو أ�شط��ا الت

ها فضال عن حقها �� االندماج مع تلك الهيئات أو شرا��ا، وتتو�� الشركة جميع األعمال املذ�ورة �� هذه املادة سواء داخل  �ساعدها ع�� تحقيق أهداف

 اململكة أو خارجها. 

ن صادرة لشر�ات  ال تمتلك الشركة أي شر�ات فرعية �� اململكة، وال تمتلك أي فروع أو شر�ات فرعية خارج اململكة، و�التا�� ال توجد أسهم أو أدوات دي •

 تا�عة. 

  �ي تأسست املتحدة للتأم�ن التعاو�ي بوصفها مؤسسة �� السبعينيات حيث �انت وقتئذ واحدة من أك�� ثالث شر�ات تأم�ن حصلت ع�� ترخيصها الرس  •

الشركة موظف�ن ذوي خ��ة يتمتعون بقدرات  . تتمتع املتحدة للتأم�ن التعاو�ي �شهرة طو�لة األمد وسمعة طيبة كشركة تأم�ن. منذ تأسيسها، عينت باململكة

أمينية ا�جديدة وخدمات  فنية متخصصة لتلبية االحتياجات الفور�ة واملستقبلية لعمال��م استنادا إ�� معرف��م باستمرار الطلب اليومي ع�� التغطية الت 

 . املطالبات

 :رأس مال الشركة
 ملیون لایر 200تأسیس الشركة برأس مال قدره 

ر�االت سعودية. اكتتب املؤسسون بإجما��   10مليون سهم قيمة �ل سهم  20مليون ر�ال سعودي مقسم إ��   200برأسمال قدره  2008مايو  5الشركة بتار�خ تأسست 

ر�ال فتم طرحها لالكتتاب العام، مليون  80مالي�ن سهم بقيمة  8٪ من إجما�� األسهم �� رأس مال الشركة. أما با�� الـ 60مليون سهم ودفعوا قيم��ا نقًدا، لتمثل  12

 مليون سهم.   20و�عد االكتتاب مباشرة اكتمل عدد أسهم الشركة وأصبح 

 ملیون لایر 280زیادة رأس المال إلى 
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ليصبح �عد الز�ادة  مليون ر�ال 80مليون ر�ال سعودي بمقدار  200م ع�� ز�ادة رأس مال الشركة البالغ  26/6/2013وافقت ا�جمعية العمومية غ�� العادية بتار�خ 

أسهم، وأهلية املساهم�ن  5) مجاني�ن ل�ل 2مليون سهم، عن طر�ق منح سهم�ن ( 28مليون سهم إ��  20٪ و�التا�� ز�ادة العدد من 40مليون ر�ال أي بز�ادة  280

مليون ر�ال من األر�اح   80ون الز�ادة مشمولة برسملة قدرها املقيدين �� �جالت الشركة �� ��اية التداول يوم اجتماع ا�جمعية العمومية غ�� العادية، شر�طة أن ت�

 ا�حتجزة بموافقة ا�جهات ذات العالقة 

 ملیون لایر 490زیادة رأس المال إلى 
 21األسهم املمتازة مليون ر�ال سعودي من خالل األسهم املمتازة، و�لغ عدد  490مليون ر�ال إ��  280٪ من 75م تمت ز�ادة رأس املال بنسبة  2015/ 02/ 18بحلول 

مليون ر�ال. تحققت أهلية املساهم�ن امل�جل�ن �� �جالت الشركة �� ��اية التداول يوم اجتماع ا�جمعية  210ر�االت للسهم بقيمة إجمالية  10مليون سهم �سعر 

ل �� �عز�ز هامش املالءة ودعم نمو النشاط املستقب�� للشركة.  العمومية غ�� العادية، وتمت الز�ادة بموافقة ا�جهات ا�ختصة. يتمثل هدف الشركة �� ز�ادة رأس املا 

 للنظام املعمول بھ.
ً
 تم اإلعالن عن تطورات استخدام حصيلة ز�ادة رأس املال وفقا

 ملیون لایر 400ملیون لایر إلى  490تخفیض رأس المال من 
م بتخفيض رأس مال  8/2017/ 06هـ املوافق  13/9/1438تماعها املنعقد بتار�خ أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة ل�جمعية العمومية غ�� العادية �� اج

مليون سهم أي أنھ سيتم  40مليون ر�ال سعودي مقسمة إ��  400مليون سهم، بحيث يصبح رأس املال �عد التخفيض  49مليون ر�ال مقسمة إ��   490الشركة من 

سهم. أو�حت الشركة أن سبب  5.44٪ من رأس املال عن طر�ق تخفيض سهم واحد ل�ل 18.37خفيض مالي�ن سهم من أسهم الشركة، وت�ون �سبة الت 9تخفيض 

 مع املادة 
ً
مالي�ن سهم)  9مليون ر�ال (بإلغاء  90من نظام الشر�ات وكذلك إطفاء ا�خسائر امل��اكمة البالغة  150التخفيض هو إعادة هي�لة رأس مال الشركة تماشيا

الز�ادة �� ا�خصصات الفنية. كما أو�حت الشركة أنھ ال يوجد تأث�� جوهري لتخفيض رأس مال الشركة ع�� ال��اما��ا املالية، وأنھ  وال�ي نتجت �ش�ل رئي��ي عن

 مشروط بموافقة ا�جهات الرسمية وا�جمعية العمومية غ�� العادية ع�� التخفيض. 

) مليون ر�ال  90م موافقة البنك املركزي السعودي ع�� تخفيض رأس مالها بمقدار ( 2017/ 2/8هـ املوافق  10/11/1438ثم أعلنت الشركة أ��ا تلقت يوم األر�عاء 

 لتخفيض رأس مال الشركة يوم ا�خميس   400ليصبح رأس مال الشركة �عد التخفيض 
ً
 ماليا

ً
مليون ر�ال سعودي عينت الشركة مجموعة �ي ام �� مستشارا

 م. 2017/ 3/8هـ املوافق  11/11/1438

  400مليون ر�ال إ��   490م ع�� التخفيض املق��ح لرأس املال من  2018/ 06/ 07هـ املوافق  29/9/1439معية العمومية غ�� العادية املنعقدة يوم ا�خميس وافقت ا�ج

 خفيض رأس املال وعدد األسهم.م، وهو يوافق ��اية يوم التداول الثا�ي �عد اجتماع ا�جمعية غ�� العادية الذي تم فيھ ت 10/6/2018مليون ر�ال، وتم التخفيض �� 

سهًما، و�لغت إيرادات بيع كسور األسهم   13827. بلغ عدد األسهم املباعة 2018/ 26/6تم جمع الكسور الناتجة عن عملية تخفيض رأس املال و�يعها بتار�خ 

. بلغ متوسط  193،871.90
ً

، وتم إيداع  14.02 املباعة األسهم من سهم ل�ل البيع سعرر�اال
ً
املبالغ املعادة من بيع كسور األسهم �� حسابات املساهم�ن املستحق�ن    ر�اال

 . 19/07/2018يوم ا�خميس املوافق 

٪  3.35مليون ر�ال سعودي أي  13.42٪ من رأسمالها، حيث أصبحت قيمة خسائرها امل��اكمة 20أن خسائرها امل��اكمة انخفضت إ��  2018/ 10/6أعلنت الشركة �� 

مليون ر�ال سعودي إ��  490مليون ر�ال سعودي. السبب الرئي��ي النخفاض ا�خسائر امل��اكمة هو تخفيض رأس مال الشركة من  400لبالغ من رأس مال الشركة ا

 ر�ال سعودي.  400

هذا النظام من وقت آلخر  تطبق الشركة نظام معلومات بدرجة عالية من الكفاءة واألداء ير�ط املركز الرئي��ي للشركة بفروعها املنتشرة، وتقوم الشركة بتطو�ر

والهيئات ا�خارجية �شأن  الستيعاب خططها �ش�ل دائم ومستمر. كما ركزت إدارة الشركة ع�� اعتماد ذلك النظام �� املعامالت اليومية مع مختلف اإلدارات الداخلية 

 املعامالت اإللك��ونية وتقليل املعامالت غ�� اإللك��ونية قدر اإلم�ان. 

 رات المھمة للشركة وصف الخطط والقرا
، عملت إدارة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي بنشاط نحو وضع الشركة ب�ن نخبة شر�ات التأم�ن �� اململكة العر�ية السعودية 2021ع�� الرغم من ا�خسائر خالل السنة املالية  

 من خالل ال��ك�� ع�� ا�جاالت الوظيفية ا�خمسة التالية إلدارة األعمال:  

 ا�خطة املؤسسية  •

 املبيعات والتسو�ق  •

 اليھ امل •



 
2021تقریر مجلس اإلدارة لعام   

5 
 

 رأس املال البشري  •

 تقنية املعلومات واألمن السي��ا�ي  •

 أدت هذه ا�جهود �ش�ل مباشر إ�� م�اسب ضمنية وصر�حة للشركة تم ت�خيصها أدناه.

 استراتیجیة الشركة 
 التالية ؛ سسع�� األ  شركةال �ستند اس��اتيجية 

 دفع النمو العضوي من خالل -

 القدرات�عز�ز  -

 التحول الرق�ي  -

 إعادة الهي�لة املالية -

الشركة لضمان اخ��اق السوق ومستو�ات االحتفاظ �ش�ل سليم ،    اس��اتيجيةرئيسية تماشًيا مع    اس��اتيجيةاملتحدة للتأم�ن التعاو�ي مبادرات  الشركة    اتخذت إدارة  

 مع االل��ام باملتطلبات التنظيمية املعمول ��ا.

لل �� اململكة العر�ية السعو تم التخطيط  التأم�ن  ال��ائي �� املشهد التنظي�ي لقطاع  للتحول  اتباع ن�ج استشرا�� ، إلعداد الشركة  ، مع  دية. �ان مز�ج  مبادرات بدقة 

الناتج الذي شهدناه خالل العام املا��   �ل. ونتيجة لذلك ، عززت اإلدارة نتاًجا متعمًدا للتخطيط الدقيق لضمان أهداف نمو الشركة ع�� املدى الطو   2021األعمال 

 توقعا��ا املستقبلية من خالل الس�� إ�� ز�ادة رأس مالها. 

 مليون ر�ال سعودي.  300عن توصية مجلس إدار��ا بز�ادة رأس املال من خالل طرح إصدار مناسب بقيمة  2021أعلنت الشركة خالل السنة املالية  

 المبیعات والتسویق 
ال�ي بدأ��ا اإلدارة، مع خطة وا�حة للمخرجات  2021ع�� تنشيط أ�شطة املبيعات والتسو�ق لد��ا خالل عام  عملت الشركة بنشاط   ي�� املبادرات الرئيسية  . فيما 

 الس��اتيجية الشركة: 
ً
 وا�جدول الزم�ي، دعما

سياسات واإلجراءات لضمان أق��ى مستو�ات من املثابرة �عز�ز عروض املبيعات / ا�خدمات لدى املتحدة للتأم�ن التعاو�ي ، وتطو�ر معاي�� س�� العمل وال .أ

 املتعلقة بجميع قاعدة العمالء ا�حالية 

ومستو�ات املثابرة �عز�ز قدرات إدارة / تطو�ر املنتجات �� املتحدة للتأم�ن التعاو�ي ��دف إ�شاء قائمة من منتجات التأم�ن املتنوعة لدعم النمو العضوي   .ب

 املس��دفة 

 ات العمالء / القنوات وال��و�ج لها وخلق الفرص بما يتما��ى مع املبادئ القياسية "للصيد والزراعة" تحديد مبادرات فئ .ت

 شؤون المالیة ال 
ا وجهًدا كب��ين �� �عز�ز قدرات قسم الشؤون املالية من خالل

ً
 :لقد استثمرت إدارة الشركة وقت

 اكتساب مهارات ا�خ��اء -

 اإلدارة املالية تحديد سياسات و�جراءات   -

 ).ERPالستثمار �� منصات التمو�ل املتقدمة (ا -

مليون ر�ال سعودي خالل   94.6تتج�� نتيجة هذه املسا�� �� األداء املا�� للشركة حيث، ع�� سبيل املثال، انخفضت التدفقات النقدية التشغيلية السلبية من مستوى 

ة الشركة السليمة خاصة خالل األوقات العصيبة . هذا االنخفاض ا�حاد هو نتيجة مباشرة لقياد2021مليون ر�ال سعودي خالل العام املا��    5.93إ��    2020العام املا��  

  19-و�اء �وفيد ال�ي واجه��ا الشركة �سبب 

 رأس المال البشري 
الطاقات الشبابية الوطنية املتوافقة مع رؤ�ة اململكة العر�ية   وندعم حيث نخدم قطاًعا واعًدا ومهًما. نرحب اليوممتطورة إدارة الشركة تطو�ر بيئة عمل تواصل 

ستش�ل رك��ة مهمة    بدورها  . كما �س�� إ�� تمك�ن املرأة �� ا�جتمع ورفع معدل التوط�ن وتدر�ب ال�وادر الوطنية وتأهيلها للمناصب القيادية ال�ي2030ة السعودي

 للمواهب الشابة �� اململكة. 
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 2021عام  15، واحتلت املرتبة رقم 2021لعام  Great Place to Work Organizationكدليل ع�� جهودنا �� هذا ا�جال، تم اعتماد املتحدة للتأم�ن التعاو�ي من 

 ألفضل أماكن العمل �� اململكة العر�ية السعودية. 

 تقنیة المعلومات واألمن السیبراني 
ا منا للفرص والتحديات ال�ي يفرضها االقتصاد املعولم اليوم، ولضمان مساهمة الشركة املستدامة �� رؤ�ة اململكة العر�ي

ً
، فقد استثمرنا بكثافة  2030ة السعودية  و�درا�

جوهر اس��اتيجية شركتنا. وفًقا �� �عز�ز وتأم�ن مساحتنا الرقمية. بصفتنا وصًيا تجاه املساهم�ن لدينا، فقد ش�لت الرفاهية الرقمية لشركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي  

 شاريع األمن السي��ا�ي لضمان خدمة العمالء من الدرجة األو�� وخصوصية البيانات. لذلك، تم إطالق مجموعة من مشاريع التحول الرق�ي جنًبا إ�� جنب مع م

) والرئيس التنفيذي لـ األمن CIOعندما فاز �ل من الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات (  تكنولوجيا املعلومات واألمن السي��ا�يتم االع��اف بمسا�� الشركة ��  و 

 . 2021للعام خالل السنة املالية  CISOاملرموقة لهذا العام وجائزة   CIO) بجائز�ي CISOالسي��ا�ي (

 فروع الشركة 
 : الشركة فروعيو�ح ا�جدول أدناه  

 العنوان  الفرع 

)  املكتب الرئي��ي بجدة 
ً
 ) 2برج ا�خمل ( -�� ا�خالدية  -شارع األم�� سعود الفيصل (الروضة سابقا

 عمارة السعيدان - 12264 -الر�اض  -�� املروج  -فهد شارع امللك  فرع الر�اض 

 برج االيثار  - 3576 -الدمام  -�� الصفا  فرع ا�خ�� 

 عمارة جوهرة املعارض  - 9312 -الدمام  -ضاحية امللك فهد  -شارع ابو حدر�ة  فرع ا�خ�� "مركز املطالبات" 

 البيع نقاط من االننتقال تمو بناء ع�� ذلك  اإللك��و�ي للبيع للشركة سمحت وال�ي الرق�ي التحول  اس��اتيجية  ع�� التعاو�ي للتأم�ن املتحدةمجلس إدارة الشركة  وافق

 . أفضل �ش�ل العمالء إ��  الوصول  و  السوق  اخ��اق �عز�ز تم حيث التقليدية

البيع ا�ختلطة النموذجية ا�حديثة ال�ي توفر سلة من ا�خدمات مثل املبيعات السوق بطر�قة شاملة لالنتشار من خالل نقاط  املتحدة للتأم�ن التعاو�ي تدرس إدارة

 .يةواملطالبات وتزود املستفيد بخيار البيع التقليدي أو الرق�ي لعدة منتجات حسب اختياره ، �عد أخذ املوافقات الالزمة من ا�جهات الرقاب

 طلعات المستقبلیة الت 
 املنافسة والنجاح �� مجال يخدم صناعاتنا الوطنية ومجتمعنا ك�ل. لدى الشركة املتحدة للتأم�ن رغبة وعزم ع�� 

ا واستدامة �� اململكة" رؤ�ة الشركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي
ً
و�التا��، فإن مهمتنا وا�حة، حيث ستحقق املتحدة للتأم�ن   "إ�شاء شركة تأم�ن أك�� ابت�اًرا واح��اف

 التعاو�ي رؤ���ا من خالل ترك�� نقاط قوتنا ومواردنا ع��: 

 •  خلق بيئة �عزز تطو�ر موظفي التأم�ن السعودي�ن الشباب �ش�ل جوهري 

 •  تطو�ر منصات مرنة رائدة مصممة لعمالئنا واحتياجا��م 

 •  �عز�ز شرا�اتنا مع املنظم�ن والوسطاء وشر�ات إعادة التأم�ن العاملية 

 . ات أعمال مستدامة وشفافة•  ترسيخ ممارس

اس��دافها �خاطر  �س�� الشركة إ�� تحس�ن وضعها التناف��ي �ش�ل أفضل من خالل ال��ك�� �شدة ع�� عرض ا�خدمة وتجر�ة العمالء الشاملة باإلضافة إ�� �عز�ز 

ع�� توظيف فني�ن  وا�حرصخالل مراعاة توصيات ا�خ��اء االكتوار��ن ،  االكتتاب. كما �س�� اإلدارة إ�� توف�� األسعار الفنية املث�� �� مختلف القطاعات اإلنتاجية من

 .من ذوي ا�خ��ة والكفاءة �� مجال التأم�ن و�عادة التأم�ن لز�ادة أهداف اإلنتاج وحصة السوق 

 برز المحاور المالیة أ
 للشركة  ةالتأم�ن الرئيسي أعمال •

 ألف ر�ال �� �ل من فروع التأم�ن التالية (سيارات، هندسة، طاقة، طبية، أخرى).  409،756م  2021د�سم��   31�� ��اية  املكتتبةقساط األ بلغ إجما�� 

 جميع األرقام بـ (باأللف) ر�ال سعودي

 2020إجما�� األقساط لعام  2021إجما�� األقساط لعام    خط التأم�ن
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   234.595 103182 ا�حر�ات 

   41509 100968 ط�ي ال

   121.539 97922 الطاقة  

   120102 37722 الهندسة 

   99116 69962 التأم�ن ع�� امللكيات وضد ا�حوادث 

 616،861   409,756 ا�جموع

 
 2021قلیمي إلجمالي األقساط عام اإلالتوزیع 

 2020د�سم��  31و   2021د�سم��  31خالل السنوات املن��ية ��  ي إلجما�� أقساط التأم�ن املكتتبةاإلقلي� التوزيع يو�ح الرسم البيا�ي التا��  

 

 :2021دیسمبر  31خالل السنوات المالیة الخمس الماضیة المنتھیة في  المكتتبةقساط ألالتوزیع الجغرافي ل
حسب القطاعات ا�جغرافية لف��ات التقار�ر ا�ختلفة عن    املكتتبةقساط األتمارس الشركة �شاطها �� اململكة العر�ية السعودية فقط. فيما ي�� بيانات إجما�� 

 د�سم��  31السنوات ا�خمس املاضية املن��ية �� 

 جميع األرقام بـ (باأللف) ر�ال سعودي

المحركات
38%

الطبي
الطاقة7%

20%

الھندسة 
19%

P&C
16%

2020

Motor Medical Energy Engineering P&C

المحركات
25%

الطبي
25%

الطاقة
24%

الھندسة
9%

P&C
17%

2021

Motor Medical Energy Engineering P&C

67%6%

26%

1%
2021التوزیع اإلقلیمي للعام 

Western Region Eastern Region Central Region Other Region Inside KSA

66%
3%

20%

11%

2020التوزیع اإلقلیمي للعام 

Western Region Eastern Region Central Region Other Region Inside KSA
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 م  2017 م  2018 م  2019 م  2020 م  2021 القطاعات ا�جغرافية

 470313 317388 370955 407671 273،760 املنطقة الغر�ية 

 65916 41788 40273 120.598 104،678 املنطقة الوسطى 

 14.597 10951 6632 21228 25363 املنطقة الشرقية 

 29739 21،841 2432 67364 5955 داخل اململكة -أخرى 

 580565 391968 420292 616،861 409756 ا�جموع 

 المؤشرات المالیة  
 م 31/12/2020م مقارنة بنتائج العام السابق املنت�ي ��  31/12/2021النتائج املالية لشركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي عن السنة املالية املن��ية �� 

 ألف ر�ال للعام السابق.  15.880ر�ال، مقابل صا�� خسارة ألف  65.671بلغ صا�� ا�خسارة قبل الز�اة والضر�بة خالل العام ا�حا��  .1

 ر�ال للعام السابق.  1.10ر�ال، مقابل خسارة  1.84بلغت خسارة السهم �عد الز�اة والضر�بة خالل العام ا�حا��   .2

 عوائد استثمارات حملة عقود التأم�ن (نتائج التشغيل) خالل العام ا�حا��   .3
ً
 27،533ألف ر�ال مقابل �جز قدره    67،826بلغ �جز عمليات التأم�ن ناقصا

 ألف ر�ال عن العام السابق. 

٪. بلغ صا�� أقساط التأم�ن 34ألف ر�ال للعام السابق بانخفاض قدره    616،861ألف ر�ال، مقابل    409،756و�لغت (إجما�� األقساط) خالل العام ا�حا��  .4

 ٪. 12ألف ر�ال للعام السابق بانخفاض قدره  200.107ألف ر�ال، مقابل  175.280املكتتب ��ا خالل العام ا�حا�� 

 ٪. 113ألف ر�ال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره  85،699ألف ر�ال مقابل  182،436بلغ صا�� املطالبات املتكبدة خالل العام ا�حا��  .5

٪. بلغ  20لف ر�ال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره  أ  4،409ألف ر�ال، مقابل    3،516بلغ صا�� أر�اح استثمارات حام�� عقود التأم�ن خالل العام ا�حا��   .6

 ٪.51ألف ر�ال عن العام السابق بانخفاض قدره  10،219ألف ر�ال، مقابل صا�� ر�ح  4،992صا�� ر�ح استثمارات أموال املساهم�ن خالل العام ا�حا�� 

�� انخفاض صا�� نتائج االكتتاب الذي �عود �ش�ل أسا��ي إ�� ارتفاع صا�� �عود أسباب ارتفاع صا�� ا�خسارة قبل الز�اة والضر�بة مقارنة بالعام املا��ي إ .7

 املطالبات املتكبدة، باإلضافة إ�� انخفاض إجما�� دخل حملة الوثائق. واستثمارات املساهم�ن.

- 31ون ر�ال سعودي للف��ة املن��ية ��  ملي  8بلغت الز�اة وضر�بة الدخل    -يتم احتساب خسارة السهم ع�� أساس صا�� ا�خسارة �عد الز�اة وضر�بة الدخل.   .8

) و    12-2021
ً
ر�ال    1.84(اثنا عشر شهرا). بلغ معدل خسارة السهم للسنة ا�حالية    2020-12-31سعودي للف��ة املن��ية ��  مليون ر�ال    28(اثنا عشر شهرا

 ح لعدد األسهم العادية القائمة للسنة. رجاملر�ال سعودي للعام السابق، والذي يتم احتسابھ ع�� أساس املتوسط   1.10سعودي مقابل 

، 2020د�سم��    31ألف ر�ال كما ��    332،939ألف ر�ال مقابل    250،115مبلغ     2021د�سم��    31بلغ إجما�� حقوق املساهم�ن (بدون حقوق أقلية) كما ��   .9

 ٪. 25وذلك بانخفاض قدره 

 . 2020ألف ر�ال للعام السابق   42،497مقابل إجما�� ا�خسارة الشاملة  ألف ر�ال، 82،823مبلغ   2021بلغ إجما�� ا�خسارة الشاملة لعام  .10

مليون ر�ال   400٪ من رأس املال املدفوع البالغ  37.44ألف ر�ال سعودي بنسبة    149،752ما مقداره    2021-12-31بلغت ا�خسائر امل��اكمة للف��ة املن��ية ��   .11

. �عود السبب الرئي��ي وراء هذه ا�خسائر إ�� الز�ادة �� صا�� املطالبات املتكبدة.  2021-12-31للف��ة املن��ية ��  سعودي بناًء ع�� القوائم املالية السنو�ة  

٪  50٪ وتقل عن  35وعليھ ستطبق الشركة اإلجراءات والتعليمات ع�� الشر�ات املدرجة �� سوق املال السعودي وال�ي �عادل خسائرها امل��اكمة أو تز�د عن  

 . من رأسمالها 

 االحتیاطي النظامي 
٪ من صا�� الدخل من عمليات املساهم�ن �احتياطي نظامي ح�ى يصل هذا االحتياطي إ��  20وفًقا ملتطلبات لوائح التأم�ن �� اململكة العر�ية السعودية، يجب تجنيب  

تياطي النظامي خالل السنة. هذا االحتياطي غ�� قابل للتوزيع ع�� املساهم�ن  ٪ من رأس املال. نظًرا ل��اكم الشركة �خسائر �� ��اية السنة، لم يتم إجراء تحو�ل إ�� االح100

 ح�ى تصفية الشركة.

سهم  40.000.000ر�ال سعودي، مقسم إ��   400.000.000مبلغ  2020د�سم��   31و  2021د�سم��   31بلغ رأس مال الشركة املصرح واملكتتب بھ واملدفوع كما �� 

 ر�ال سعودي ل�ل سهم. 10بقيمة 
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 .2021أغسطس  18مليون ر�ال سعودي إ�� ا�خسائر امل��اكمة �عد موافقة ا�جمعية العمومية عليھ بتار�خ  32قامت الشركة بتحو�ل مبلغ االحتياطي النظامي البالغ 

 سیاسة توزیع األرباح  
 ) من النظام األسا��ي للشركة، وال�ي تنص ع��:  45�ستند سياسة الشركة بخصوص توزيع األر�اح إ�� املادة (

 �� حالة تحقيق الشركة ألر�اح: 

 . يتم تجنيب الز�اة وضر�بة الدخل املقررة. 1

٪ من رأس املال 100ف هذا ا�خصم م�ى بلغ إجما�� االحتياطي ٪) من صا�� األر�اح لت�و�ن احتياطي نظامي. ل�جمعية العمومية العادية أن توق20. يتم تجنيب (2

 املدفوع. 

يضمن توزيع  . عند تحديد حصص األر�اح الصافية، يجوز ل�جمعية العمومية العادية أن تقرر إ�شاء احتياطيات أخرى، بالقدر الذي يخدم مص�حة الشركة أو3

 األر�اح الثابتة قدر اإلم�ان ع�� املساهم�ن.

توزي4 يتم  الالزمة ملوا.  العامة والت�اليف األخرى، وت�و�ن االحتياطيات  ال�ي تحددها الشركة �عد خصم جميع املصار�ف  السنو�ة  أر�اح الشركة  الديون ع صا��  جهة 

التأم�ن التعاو�ي واألح�ام الصادرة  املش�وك �� تحصيلها وخسائر االستثمارات واالل��امات الطارئة ال�ي يراها مجلس اإلدارة ضرور�ة وفًقا ألح�ام نظام مراقبة شر�ات  

٪ من رأس املال املدفوع لتوزيعها 5عن البنك املركزي السعودي. يخصص با�� األر�اح �عد خصم االحتياطيات املقررة بموجب اللوائح ذات الصلة والز�اة بنسبة ال تقل عن  

 ملا يق��حھ مجلس اإلدارة وتقرره ا�جمعية العمومية.  
ً
إذا �انت النسبة املتبقية من األر�اح املستحقة للمساهم�ن غ�� �افية لدفع هذه النسبة، فال ع�� املساهم�ن وفقا

 مجلس اإلدارة يجوز للمساهم�ن املطالبة بدفعها �� السنة أو السنوات التالية. ال يجوز ل�جمعية العمومية أن تقرر توزيع �سبة من األر�اح مما يق��حھ

 ) 46استحقاقات األر�اح (املادة 

�خ التوزيع. يحق للمساهم�ن  ستحق املساهمون نصي��م �� األر�اح بموجب قرار ا�جمعية العمومية املتخذ �� هذا الشأن. يجب أن يحدد هذا القرار تار�خ االستحقاق وتار �

وق املالية دون تأخ�� بأي قرارات بتوزيع األر�اح امل�جل�ن �� �جل املساهم�ن ا�حصول ع�� حصصهم من األر�اح ب��اية يوم استحقاقهم لها. ع�� الشركة إبالغ هيئة الس

الصادرة. من السلطة ا�ختصة، رهنا أو التوصية ��ا، وتدفع األر�اح ال�ي سيتم توزيعها ع�� املساهم�ن �� امل�ان والزمان اللذين يحددهما مجلس اإلدارة، وفًقا للتعليمات  

 بموافقة كتابية مسبقة من البنك املركزي السعودي. 

 اة وضریبة الدخل والمدفوعات النظامیة  الزك
 االحتياطيات النظامية املستحقة واملدفوعة  

 جميع األرقام بـ (باأللف) ر�ال سعودي

 2017 2018 2019 2020 2021 التوصيف  ا�جهة 

 23708 22488 28936 21،750 14،846 االحتياطي ال��اك�ي الهيئة العامة للز�اة والدخل 

 711 889 399 494 766 رسوم االش��اك (مدفوعة)  التعاو�ي مجلس الضمان الص�� 

أ�عاب إشراف ورقابة  البنك املركزي السعودي

 (مدفوعة) 

2،530 2،296 2،150 2،389 2،802 

 300 315 315 315 432 رسوم االش��اك (مدفوعة)  (تداول) 

   :�وي والضر��يالز  الوضع

 ٪ من املساهم�ن.1الدخل ع�� ٪ من املساهم�ن وضر�بة 99تطبق الز�اة ع�� 

 م وحصلت ع�� شهادات الز�اة والضر�بة املقيدة. 2020م وح�ى 2009د�سم�� من  31قامت الشركة بتقديم إقرارا��ا للز�اة وضر�بة الدخل للسنوات املن��ية �� 

 م 2008م و2007م و 2006م و2005ربط للسنوات
للسنوات من  2017خالل سنة   الز�وي  الر�ط  التأم�ن  2008م ح�ى  2005م، استلمت الشركة  �عمليات  يتعلق  ("الهيئة") فيما  الز�اة والضر�بة وا�جمارك  م من هيئة 

مليون ر�ال   16.09ام ضر�بة استقطاع بمبلغ  مليون ر�ال سعودي وال��   6.01ا�حولة من شركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي البحر�ن ش.م.ب.، وال�ي تطالب بال��ام ز�اة بمبلغ  

نكًيا لصا�ح الهيئة بمبلغ سعودي. قدمت اإلدارة اع��اًضا ع�� الر�وط املذ�ورة أعاله و�� واثقة من تلقي حكم إيجا�ي �� صا�حها. ومع ذلك، أصدرت الشركة ضماًنا ب
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). �عتقد اإلدارة أن أي ال��ام إضا�� نتيجة لهذه الر�وط سيتم 17لر�وط (انظر اإليضاح  مليون ر�ال سعودي) مقابل هذه ا   22.09م:  2020مليون ر�ال سعودي (  22.09

 تحميلھ �� ال��اية ع�� مساه�ي شركة يو ��ي إيھ للتأم�ن البحر�ن ش.م.ب.

 م 2013و م2012ربط للسنوات 
 للسنت�ن  2018خالل سنة  

ً
مليون ر�ال سعودي.   15.84م تطالب بال��ام ز�اة وضر�بة دخل إضافية بمبلغ  2013وم  2012م، أصدرت الهيئة العامة للز�اة والدخل تقييما

عات وتتوقع ان تحصل ع�� قدمت الشركة اع��اضا ع�� التقييم لالمانة العامة ل�جان الضر�بية لتحديد جلسة استماع وستعمل ع�� �سو�ة ��ائية مع �جنة �سو�ة املناز 

 مليون ر�ال سعودي.  7.05�سو�ة بحدود 

   م2020م و 2019ربط للسنوات 
مليون ر�ال سعودي و رصيد دائن عن   1.46م بقيمة  2019م، نتج عنھ ال��ام ز�اة اضا�� عن عام 2020م و  2019خالل السنة، اصدرت الهيئة تقييم ��ائي عن السنوات  

ركة اع��اضا ع�� هذه السنوات مقابل تقييمات الهيئة و�إنتظار النقاش مليون ر�ال سعودي ناتج عن رد الز�اة مقابل بنود محددة. قدمت الش  1.732م بقيمة  2020عام  

 مع الهيئة. 

 ربط ضریبة القیمة المضافة
ا من الهيئة لدفع ضر�بة القيمة املضافة األساسية اإلضافية البالغة 2020أغسطس  25�� 

ً
م 2019م و2018مليون ر�ال سعودي للسنت�ن  12.28م، تلقت الشركة ر�ط

مليون ر�ال سعودي عن تلك السنوات. من أجل تجنب تكبد غرامات إضافية، دفعت الشركة ضر�بة القيمة املضافة   20.25باإلضافة إ�� غرامات إضافية قدرها 

ا إ�� األمانة العامة ل�جان  م، قدمت الشركة استئ2021ف��اير   20م دون املساس بموقفها واع��ضت ع�� البنود الصادرة للتقييم. �� 2020أكتو�ر  28األساسية �� 
ً
ناف

 .ذاتية، وعمولة إعادة التأم�نالضر�بية ضد قرار الهيئة الذي تثق اإلدارة �� تحقيقھ بنتيجة إيجابية. البنود املع��ض عل��ا �� موارد ذات تصنيف صفري، والفوات�� ال

م �عد أن استفادت الشركة من مبادرة الهيئة لتحقيق االستقرار  2019م و2018سنت�ن مليون ر�ال سعودي لل 20.25تم إلغاء الغرامات املفروضة ع�� الر�وط البالغة 

   .�� االقتصاد و�عز�ز القطاع ا�خاص

تشار الشركة الضر��ي  احتسبت الشركة مخصص مقابل ضر�بة القيمة املضافة ع�� املوارد ذات التصنيف الصفري. فيما يتعلق بالبنود االخرى املع��ض عل��ا، فإن مس

 �� ثقة بتحقيق نتيجة ايجابية. ع

 إدارة المخاطر 
 ا�خاطر ا�حالية:

�جة ا�خاطر ا�حالية ووضع خطة  تبنت إدارة ا�خاطر بالشركة اس��اتيجية شاملة لفهم و�دارة مختلف أنواع ا�خاطر الناتجة عن أ�شط��ا. كما أنھ لھ دورا �� تحديد ومعا 

 �ها.ملواجهة ا�خاطر املتوقعة والتخفيف من تأث�

اطر االئتمانية واملقابلة ومخاطر السيولة ��دف إدارة ا�خاطر إ�� مراقبة ا�خاطر املتعلقة بالشركة املتمثلة �� ا�خاطر املالية وغ�� املالية، بما �� ذلك مخاطر السوق وا�خ 

التقنية ومخاطر األمن السي��ا�ي   وا�خاطر التشغيلية، ومخاطر االكتتاب (بما �� ذلك التسع��، واألمور ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر املوارد البشر�ة واملعلومات 

��دف اإلدارة إ�� التأكد من مدى االكتوار�ة، وتطو�ر املنتجات)، ومخاطر التعامل مع املطالبات، واالمتثال (القانو�ي / التنظي�ي)، والسمعة، واستمرار�ة األعمال. كما  

 ��ا من خالل ما ي��: االل��ام بالقوان�ن واألنظمة املعمول 

 غ�� املالية. و�عادة تطو�ر ومراجعة ومراقبة إطار القبول للمخاطر و�طار بيان هيئة القبول والت�جيل؛ ال�ي �شمل مؤشرات ا�خاطر الرئيسية املالية و   تطو�ر •

 تحديث الت�جيل والضوابط ا�خاصة بالتأم�ن التعاو�ي.   •

 تطو�ر و�عز�ز سياسات و�طار ومن�جية إدارة ا�خاطر.  •

 دارة ا�خاطر والو�� ��ا. ز�ادة بناء ثقافة إ •

ءات الالزمة ورفعها إ�� رفع تقار�ر لإلدارة العليا عن الوضع العام للمخاطر �� إدارات الشركة ا�ختلفة ال�ي قد تؤثر ع�� عمليا��ا التشغيلية، التخاذ اإلجرا •

 ا�جهات الرقابية. 

اللوائح القانونية. إعداد تقر�ر سنوي ملراجعة إدارة ا�خاطر وتقر�ر املركز املا��  تقييم متطلبات رأس املال للتأكد من تحقيق هامش املالءة املطلوب وفق   •

 للشركة وتقديمھ إ�� البنك املركزي السعودي.

 مراجعة إجراءات وسياسات م�افحة االحتيال �ش�ل دوري للتأكد من االل��ام باألنظمة ا�جديدة الصادرة أو أي إضافات عل��ا.  •

 لنظام إدارة األصول وا�خصوم. مراجعة قائمة املركز امل •
ً
 ا�� والتدفقات النقدية فيما يتعلق بالسيولة وفقا
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 االل��ام بمعاي�� التشغيل القياسية �ختلف قطاعات التأم�ن العاملة.  •

 ا�خاطر املستقبلية املتوقعة: 

 من التأث�� السل�ي عند حدوثھ.  ا�خاطر املستقبلية املتوقعة �� ا�خاطر ال�ي تم تحديدها والتداب�� املتخذة ملنع أو ا�حد

 ومن أبرز ا�خاطر املتوقعة ال�ي قد تواجهها شر�ات التأم�ن أثناء عملها ما ي��: 

  مخاطر ا�حروب السياسية وتف��ي األمراض املعدية / مخاطر األو�ئة: •

هذا النوع من ا�خاطر ع�� الشركة و�ؤدي إ�� نوع آخر من  جائحة أو و�اء معد ينتشر ب�ن البشر ع�� منطقة كب��ة ملدة ستة إ�� عشرة أسابيع؛ حيث قد يؤثر  

ت املالية قص��ة ا�خاطر مثل ا�حروب السياسية أو ا�جغرافية؛ كما يمكن أن تتسبب األو�ئة �� أضرار اقتصادية من خالل قنوات متعددة، بما �� ذلك الصدما 

التخط يلزم  للنمو االقتصادي.  السلبية طو�لة األجل  املتحدة األجل والصدمات  ... قامت  ا�خاطر  التخفيف من هذه  بنجاح من أجل  للطوارئ  يط واالستجابة 

 للتأم�ن التعاو�ي بالفعل بتحديث خطة طوارئ األعمال ا�خاصة ��ا وأجرت (تحليالت تأث�� األعمال). 

 مخاطر جرائم الغش واالحتيال املا��:  •

��تب ع�� وقوعھ أضرار مادية ومعنو�ة ع�� جميع املستو�ات. لذلك ��تم الشركة بوضع ا�خطط  �عت�� االحتيال من أعقد ا�جرائم من حيث جميع األ�شطة، و� 

 ملواجهة هذا ال��ديد. ..  واالس��اتيجيات لتجنب هذه ا�خاطر بالتنسيق مع جميع اإلدارات الداخلية. وقد تم إ�شاء وحدة خاصة مل�افحة االحتيال وا�جرائم املالية

 مخاطر التأم�ن:   •

ل التأم�ن. نظًرا  ال�ي قد تتجاوز القيمة الدف��ية الل��امات  التأم�ن   باملطالبات الفعلية املستحقة �حملة عقود  التأم�ن، فقد تختلف �� ا�خاطر املتعلقة  طبيعة عقد 

توقعات ملعدل ا�خسارة الفعلية. أعدت املتحدة للتأم�ن التعاو�ي خطة  التقديرات عن اإلحصائيات ذات الصلة. ولذلك، فإن عقود التأم�ن أك�� مماثلة، �لما اق��بت ال

 املطالبات.  عمل للتخفيف من حدة هذه ا�خاطر من خالل تطو�ر نظام أسا��ي لتكنولوجيا املعلومات ونظام معا�جة املطالبات و�عز�ز / تدفق عملية إدارة

 مخاطر السيولة: •

ا الشركة �� توف�� السيولة واألموال الالزمة للوفاء بال��اما��ا املالية، قد تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة ع�� بيع  مخاطر السيولة هو الصعو�ة ال�ي قد تواجهه 

 املوجودات املالية �� غضون ف��ة قص��ة بمبلغ قر�ب من قيمتھ العادلة. لهذا الغرض؛ يتم رصد احتياجات الشركة ع�� أساس شهري.  

ت  وافر السيولة املالية ال�افية للوفاء بأي ال��امات بمجرد ظهورها ، حيث أن جميع أصول الشركة �� أصول متداولة باستثناء األثاث ومعدا ��دف اإلدارة إ�� ضمان ت

 امل�اتب واألصول غ�� امللموسة والودائع النظامية أل��ا �عت�� غ�� متداولة �� طبيع��ا. 

أموال الشركة �� ودائع قص��ة األجل لدى البنوك ا�حلية ملواجهة أزمات السيولة وفًقا للوائح املعمول ��ا الصادرة عن باإلضافة إ�� ذلك ، يتم استثمار جزء كب�� من 

 البنك املركزي السعودي.

رفعها ضد الشركة نتيجة  �� ا�خاطر ال�ي تنشأ من خالل االل��امات القانونية للشركة تجاه حام�� عقود التأم�ن، مثل القضايا ال�ي يتم  ا�خاطر القانونية: •

 ملطالبات الطرف الثالث.

�� ا�خاطر املتعلقة �عمليات الشركة �و��ا تخضع للمتطلبات التنظيمية �� اململكة العر�ية السعودية. ال تنص    مخاطر االمتثال للمتطلبات التنظيمية: •

ألح�ام التقييدية (مثل كفاية رأس املال) لتقليل مخاطر التخلف عن هذه اللوائح ع�� املوافقة ع�� األ�شطة ومراقب��ا فحسب ، بل تفرض أيًضا �عض ا

 السداد واإلعسار من جانب شر�ات التأم�ن �� الوفاء باالل��امات غ�� املتوقعة عند ظهورها. 

ا  مخاطر ال�جمات التقنية والسي��انية: • لطاقة ، أو فقدان البيانات  �� ا�خاطر ال�ي قد �عرض الشركة ألخطاء �شر�ة ، أو �وارث طبيعية ، أو فقدان 

بالذكر أن شركة النتائج املالية ، ومن ا�جدير   ع�� 
ً
ال�ي تؤثر سلبا الباهظة  الت�اليف  ، أو العمليات التخر�بية ذات  للتأم�ن   وخصوصية العمالء  املتحدة 

 قد حسنت وطورت نظام جيد لتكنولوجيا املعلومات و�طار مت�امل لألمن السي��ا�ي.  التعاو�ي

�� ا�خاطر املتعلقة بحركة املوظف�ن والعامل�ن �� الشركة خالل ف��ة وج��ة. و�شمل هذه ا�حركة دخول وخروج ال�وادر البشر�ة    دوران املوظف�ن:مخاطر   •

 من وا�� الشركة مما قد يؤثر سلبا ع�� اإلنتاجية ال�لية للشركة.



 
2021تقریر مجلس اإلدارة لعام   

12 
 

شركة التأم�ن لشر�ات إعادة التأم�ن ، وذلك لتقليل إم�انية التعرض للمخاطر    �� ا�خاطر املتعلقة بتخصيص جزء من ال��امات  مخاطر إعادة التأم�ن: •

ن �� التنويع والتوسع  املالية الناتجة عن عدد كب�� من املطالبات أو املطالبات بمبالغ عالية. لذلك فإن من أهم أهداف إعادة التأم�ن ز�ادة فرص شركة التأم�

 مان استقرار نتائج االكتتاب. �� مجال األعمال وقدر��ا ع�� النمو ، وض

يع العقود الفردية وا�جماعية  بما أن شر�ات التأم�ن لد��ا اتفاقيات مع شر�ات إعادة التأم�ن �حماي��ا عند تجاوز ا�خسائر حًدا معيًنا ، فإن هذه االتفاقية �غطي جم

دة التأم�ن ، ت�جأ شر�ات التأم�ن لتقييم املركز املا�� لشر�ات إعادة التأم�ن لتجنب الصادرة عن عمليات التأم�ن �� اململكة العر�ية السعودية. لضمان أهلية شركة إعا 

 �عرضهم �خسائر مالية كب��ة ناتجة عن إفالس شر�ات إعادة التأم�ن أو عدم قدر��ا ع�� الوفاء بال��اما��ا.

 االمتثال لحوكمة الشركات 
 اإلفصاح حسب الالئحة التنفيذية: 

 واألنظمة املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية وال�ي �شمل ما ي��: تل��م الشركة بالقواعد 

  قواعد الت�جيل واإلدراج �� الئحة سلوكيات السوق الصادرة عن هيئة السوق املالية 

 .الئحة نظام مراقبة شر�ات التأم�ن التعاو�ي الصادرة عن البنك املركزي السعودي 

  الصادرة عن البنك املركزي السعودي. الئحة سلوكيات سوق التأم�ن 

 .قواعد م�افحة غسيل األموال لشر�ات التأم�ن الصادرة عن البنك املركزي السعودي 

 .الئحة م�افحة الغش �� شر�ات التأم�ن الصادرة عن البنك املركزي السعودي 

 تعاو�ي.الالئحة التنفيذية لنظام التأم�ن الص�� التعاو�ي الصادرة عن مجلس الضمان الص�� ال 

 .الوثيقة املوحدة الصادرة عن مجلس الضمان الص�� التعاو�ي 

 .قواعد الز�اة والدخل الصادرة عن الهيئة العامة للز�اة والدخل 

  .متطلبات قانون التأم�ن اإللزامي ع�� املسؤولية تجاه الغ�� الناشئة عن حوادث السيارات 

 الت�جيل واإلدراج، تقر الشركة بما ي��:) من قواعد 27) من املادة (22وفًقا للفقرة (

 تم إعداد �جالت ا�حساب �ش�ل �حيح. .1

 تم إعداد نظام الرقابة الداخلية ع�� أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.  .2

 ال شك �� قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها.  .3

 نظام ا�حوكمة:  •

دائم ، وال�ي تحدد القواعد واملعاي�� ال�ي تنظم أداء الشركة وتتوافق تماًما مع اللوائح الصادرة عن تمتلك الشركة الئحة حوكمة خاصة ��ا يتم تحدي��ا ومراجع��ا �ش�ل 

ل��اك�ي بناًء ع�� عدد األسهم هيئة السوق املالية ولوائح البنك املركزي السعودي واألنظمة السعودية. تم االل��ام بجميع أح�ام هذه اللوائح ، بما �� ذلك التصو�ت ا

 ة للمساهم ، حيث يمثل �ل سهم صوًتا واحًدا �� انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.اململوك

لصادرة عن البنك ، �انت املتحدة للتأم�ن التعاو�ي مل��مة تماًما بلوائح حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة أسواق املال ، ولوائح حوكمة شر�ات التأم�ن ا  2021�� عام  

 حيث دفعت الشركة غرامة لعدم االمتثال:  -ادات باستثناء األمور التالية املركزي السعودي، وغ��ها من اإلرش

 ر�ال سعودي مدفوعة مباشرة �حساب البنك املركزي السعودي لألسباب التالية:  100،000غرامات تنظيمية: تم فرض غرامة مالية ع�� الشركة بمبلغ  •

o  بتا السعودي  املركزي  البنك  إلك��ونًيا من  بر�ًدا  الشركة  املوافق    6/10/1442ر�خ  تلقت  يتضمن فرض غرامة قدرها    2021/ 05/ 18هـ  ر�ال   40م  ألف 

 سعودي لألسباب التالية: 

 التعامل مع الوسطاء غ�� املصرح لهم .1

 تم توجيھ اإلدارة املعنية للتحقق من �حة جميع الوسطاء ا�حالي�ن و�يجاد حلول تلقائية لتتبع التحقق من �حة تراخيص الوسطاء 

o  بتار�خ  استلمت الشر 
ً
ألف ر�ال سعودي لألسباب    60م يتضمن فرض غرامة مالية ع�� الشركة بمبلغ    06/2021/ 24هـ املوافق    14/11/1442كة كتابا

 التالية: 
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 ر�ال سعودي  10.000بحد أق��ى  اوي عدم وجود سياسة خدمة العمالء وال�ي تتضمن صالحية رئيس خدمة العمالء �حل الش� .1

 ذي يتطلب مراقبة جميع الش�اوى  عدم وجود نظام للش�اوي وال .2

 صادرة وى املا تم توجيھ اإلدارة املعنية ل�حصول ع�� موافقة مجلس اإلدارة لسياسة رعاية العمالء و�يجاد حل تلقائي ملراقبة الش�

 2020الغرامات الصادرة بحق الشركة عام  2021الغرامات الصادرة بحق الشركة عام  املوضوع 

إجما�� مبلغ ا�خالفات  عدد ا�خالفات 

 بالر�ال السعودي 

إجما�� مبلغ ا�خالفات  عدد ا�خالفات 

 بالر�ال السعودي 

الرقابية   التعليمات  مخالفة 

 للبنك املركزي السعودي

1 40000 1 100،000 

البنك   �عليمات  مخالفات 

ا�خاصة   السعودي  املركزي 

 بخدمة العمالء 

1 60.000 - - 

 100،000 1 100،000 2 ا�جموع 

 و�جنة ا�خاطر و�دارات الرقابة الداخلية بالشركة للعمل ع�� ت�حيح املالحظات.  �جنة املراجعةتم توجيھ 

 ما سبق ذكره. غرامة أو قيد غ��لم تفرض هيئة السوق املالية أو أي جهة رقابية أو تنظيمية أخرى أي عقو�ة أو   •

 الشر�ات. تطبق الشركة جميع األح�ام الصادرة �� الئحة حوكمة  •

 مادة غ�� مطبقة من الئحة حوكمة الشر�ات 

 أسباب عدم التطبيق بند املادة / الفقرة رقم املادة 

 الينطبق  الينطبق  اليوجد 

وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذین  2021قائمة بتاریخ اجتماعات الجمعیة العمومیة التي عقدت خالل عام 
 حضروھا   

 ا�جمعية العمومية غ�� العادية  اسم عضو مجلس اإلدارة

13/01/2021 

 ا�جمعية العمومية العادية 

07/07/2021 

 ا�جمعية العمومية العادية 

18/08/2021 

 x x  خالد حس�ن ع�� رضا

    خالد احمد عبد العز�ز ا�حمدان

   x محمد عبدهللا اليحيى

   x منصور عبدالعز�ز الصغ�� 

    خاشق�� ��اء الدين عمر 

 x x  )1فيصل حس�ن بدران * (

 x x  ) 2خالد بكر عالم * (

 ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ) 3خالد محمد القزالن * (

ض بدران من مجلس اإلدارة بتار�ــــخ 1*   (  م   2021/ 10/ 6)   استقال العضو ف�صل حسني
 م   2021/ 10/ 14)   استقال العضو خالد بكر عالم من مجلس اإلدارة بتار�ــــخ 2*   (
ض العضو 3*   ( ي زالن قخالد ال)   تم تعيني

 م حىت انتهاء المدة المتبق�ة لمجلس اإلدارة   2021نوفم�ب  17�ض

 قرارات الجمعیة العمومیة للمساھمین وأسماء الحاضرین في ھذه االجتماعات. 
 م.  2021القرارات املتخذة �� اجتماعات مجلس اإلدارة وا�جمعيات العمومية للمساهم�ن خالل عام 
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 م، ما ي��: 2021يناير  13هـ، املوافق  1442جمادى األو��  29كة �� اجتماعها (االجتماع الثا�ي) بتار�خ قررت ا�جمعية العمومية غ�� العادية للشر  •

 . 21يناير   13ح�ى تار�خ ا�جمعية العمومية غ�� العادية ��  2020د�سم��   13: املوافقة ع�� املصادقة ع�� أعمال مجلس اإلدارة للف��ة من 1البند  -

-01-13تخاب أعضاء مجلس اإلدارة من ب�ن املر�ح�ن للدورة القادمة وال�ي تبدأ من تار�خ ا�جمعية العمومية غ�� العادية بتار�خ : املوافقة ع�� ان2البند  -

 م وهم: 2024 -01-12م و�ستمر لثالث سنوات تنت�ي ��  2021

 خالد حس�ن ع�� رضا .1

 خالد بن أحمد بن عبدالعز�ز ا�حمدان .2

 محمد اليحيى.  .3

 منصور الصغ��. .4

 ��اء الدين عمر خاشق��.  .5

 فيصل بدران. .6

 خالد بكر عالم.  .7

 ) من النظام األسا��ي للشركة املتعلق بالتأسيس. 1: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (3البند  -

 الشركة.  بأغراض) من النظام األسا��ي للشركة املتعلق 3: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (4البند  -

 ) من النظام األسا��ي للشركة املتعلق باملشاركة والتملك �� الشر�ات. 4: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (5البند  -

 سا��ي للشركة املتعلق بتداول األسهم. ) من النظام األ 12: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (6البند  -

 ) من النظام األسا��ي للشركة املتعلق بز�ادة رأس املال. 13: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (7البند  -

 ) من النظام األسا��ي للشركة املتعلق بتخفيض رأس املال. 14: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (8البند  -

 ) من نظام الشركة األسا��ي املتعلق بإدارة الشركة. 15املادة رقم. (: املوافقة ع�� �عديل 9البند  -

 ) من النظام األسا��ي للشركة املتعلق بان��اء عضو�ة مجلس اإلدارة. 16: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (10البند  -

 ظيفة الشاغرة �� مجلس اإلدارة.) من النظام األسا��ي للشركة فيما يتعلق بالو 17: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (11البند  -

 ) من النظام األسا��ي للشركة املتعلق بصالحية مجلس اإلدارة.18: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (12البند  -

س اإلدارة ) من النظام األسا��ي للشركة فيما يتعلق بم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وم�افآت رئيس مجل19: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (13البند  -

 والعضو املنتدب. 

) من النظام األسا��ي للشركة املتعلق بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة ومدة عضو�تھ وعضو�ة نائبھ واملدير  20: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (14البند  -

 العام وأم�ن السر. 

 تعلق بالنصاب القانو�ي الجتماع مجلس اإلدارة.) من النظام األسا��ي للشركة امل22: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (15البند  -

 ) من النظام األسا��ي للشركة فيما يتعلق باالتفاقيات والعقود. 24: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (16البند  -

 ) من الئحة الشركة املتعلقة بحضور ا�جمعية. 25: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (17 البند -

 ) من لوائح الشركة املتعلقة با�جمعية التأسيسية. 26�عديل املادة رقم. ( : املوافقة ع��18 البند -

 ) من النظام األسا��ي للشركة فيما يتعلق باختصاصات ا�جمعية التأسيسية.27: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (19 البند -

 ) من لوائح الشركة املتعلقة بدعوة ا�جمعيات. 30: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (20 البند -

 للشركة فيما يتعلق بالنصاب القانو�ي الجتماع ا�جمعية العمومية العادية. ) من النظام األسا��ي32: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (21 البند -

 ) من النظام األسا��ي للشركة املتعلق بالنصاب القانو�ي الجتماع ا�جمعية العمومية غ�� العادية. 33: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (22 البند -

 ظام األسا��ي للشركة فيما يتعلق بتعي�ن املدقق.) من الن39: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (23 البند -

 ) من النظام األسا��ي للشركة فيما يتعلق بال��امات مدقق ا�حسابات. 41: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (24 البند -
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 ) من نظام الشركة األسا��ي املتعلق باملستندات املالية. 43: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (25 البند -

 ) من النظام األسا��ي للشركة املتعلق بالز�اة واالحتياطيات. 45: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (26 البند -

 ) من النظام األسا��ي للشركة فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة.49: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (27 البند -

 ئحة الشركة املتعلقة بإ��اء الشركة. ) من ال 50: املوافقة ع�� �عديل املادة رقم. (28 البند -

ة) والسيد، جاك  حضر االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة السيد/ خالد حس�ن ع�� رضا (رئيس مجلس اإلدارة) والسيد/ خالد أحمد ا�حمدان (نائب رئيس مجلس اإلدار 

 لسيد/ فيصل بدران، والسيد/ خالد عالم. جورج سا��ي، والسيد/ كر�م مروان حمادة، والسيد/ ��اء الدين عمر ��اء الدين خاشق��، وا

م ع�� موقع السعودية (تداول) و�� ا�جر�دة اليومية باإلضافة إ�� املوقع الرس�ي   22/12/2020تم اإلعالن عن دعوة ا�جمعية العمومية العادية املنعقدة بتار�خ 

ساهم�ن �حضور ا�جمعية  تم التصو�ت اإللك��و�ي للمساهم�ن ع�� بنود جدول  للشركة، وتم �شر إعالنات تذك��ية لتأكيد موعدها و�رسال دعوة إ�� عدد من امل

 األعمال من خالل موقع تداول. 

افق  1442ذو القعدة  27قررت ا�جمعية العمومية العادية للشركة �� اجتماعها (األول) بتار�خ  •  م، ما ي��: 2021يوليو  7هـ، املو

 . 31/12/2020اإلدارة عن السنة املالية املن��ية �� : املصادقة ع�� تقر�ر مجلس 1البند  -

 . 31/12/2020: املصادقة ع�� تقر�ر مدققي ا�حسابات عن السنة املالية املن��ية �� 2البند  -

 . 31/12/2020للسنة املالية املن��ية ��  القوائم املالية: املصادقة ع�� 3البند  -

 12/2020/ 31ارة من املسؤولية عن السنة املالية املن��ية �� : املوافقة ع�� إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلد 4البند  -

 م. 31/12/2020ر�ال كم�افأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن��ية ��  1،443،000: املوافقة ع�� صرف مبلغ 5البند  -

لس اإلدارة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للر�ع  : املوافقة ع�� �عي�ن مدققي حسابات الشركة من ب�ن املر�ح�ن بناًء ع�� توصية مج6البند  -

 م وتحديد أ�عا��م، و هم: 2022م والر�ع األول للعام املا��  2021الثا�ي والثالث والرا�ع والسنوي من العام املا�� 

 (بصفتھ املراجع ا�خار�� األول)  KPMGمكتب  .1

 ثان). شركة العظم والسديري والشيخ وشر�اه (مراجع خار��  .2

  : املوافقة ع�� األعمال والعقود ال�ي ستتم ب�ن الشركة ومجموعة شر�ات ا�حاج حس�ن ع�� رضا وال�ي ي�ون لعضو مجلس اإلدارة السيد/ خالد7البند  -

د لف��ات متعددة، وأن حس�ن ع�� رضا مص�حة غ�� مباشرة ف��ا، وترخيصها للعام املقبل، مع العلم أن طبيعة التعامالت �� عقود التأم�ن ومدة هذه العقو 

ر�ال. تخضع هذه العقود �جميع الشروط املعتمدة ال�ي تطبقها الشركة �� عقودها مع األطراف   5،650،000م ��  2020قيمة املعامالت ال�ي تمت �� عام 

 األخرى، وال توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. 

(نائب رئيس مجلس اإلدارة) والسيد: منصور عبدالعز�ز الصغ�� ، السيد/ ��اء الدين عمر ��اء حضر االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة السيد/ خالد أحمد ا�حمدان 

 الدين خاشق�� ، السيد/ محمد اليحيى. 

�ي للشركة، وتم  م ع�� موقع  (تداول) و�� ا�جر�دة اليومية باإلضافة إ�� املوقع الرس 16/06/2021تم اإلعالن عن دعوة ا�جمعية العمومية العادية املنعقدة بتار�خ 

ول األعمال من خالل  �شر إعالنات تذك��ية لتأكيد موعدها وتقديم دعوة إ�� عدد من املساهم�ن �حضور ا�جمعية. تم التصو�ت اإللك��و�ي للمساهم�ن ع�� بنود جد

 موقع تداول. 

افق  هـ 1443محرم  10قررت الهيئة العامة العادية للشركة �� اجتماعها (االجتماع األول) بتار�خ  •  م ما ي��:  2021أغسطس  18املو

 من 1البند  -
ً
وح�ى ��اية الدورة  18/8/2021: املوافقة ع�� �شكيل �جنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وم�افآت أعضا��ا للدورة ا�جديدة اعتبارا

 أن املر�ح�ن ن�ون: 12/1/2024�� 
ً
 ، علما

 رئيس �جنة املراجعة.  -محمد عبدهللا اليحيى  .1

 عضو من خارج مجلس اإلدارة.  -د توفيق ا�خميس أحم .2

 . خارج مجلس اإلدارة عضو من -ارق بن ع�� الفايز  ط .3

 . خارج مجلس اإلدارة عضو من -مد بن هادي الدويس مح .4
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كما �� الف��ة املن��ية ��   ) ألف ر�ال من االحتياطيات النظامية وال�ي تمثل �امل قيمة االحتياطيات النظامية31،944: املوافقة ع�� استخدام مبلغ (2البند  -

) ألف ر�ال كما �� الف��ة 137.015(ثالثة أشهر) لتغطية جزء من خسائر الشركة. ��دف هذا القرار لتقليل خسائر الشركة امل��اكمة من (  2020مارس  31

 ٪ من رأس املال) . 26 ) ألف ر�ال (ما يمثل105،071٪ من رأس املال) إ�� (34(ثالثة أشهر) (تمثل  2021مارس   31املن��ية �� 

 البند الثالث: عدم املوافقة ع�� سياسة م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة. -

 : اعتماد الئحة �جنة املراجعة. 4البند  -

ء الدين عمر ��اء حضر االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة السيد/ خالد أحمد ا�حمدان (نائب رئيس مجلس اإلدارة) والسيد: منصور عبدالعز�ز الصغ�� ، السيد/ ��ا 

 الدين خاشق�� ، السيد/ محمد اليحيى. 

قع (تداول) و�� ا�جر�دة اليومية باإلضافة إ�� املوقع الرس�ي للشركة، وتم �شر  م ع�� مو  2021/ 28/7تم اإلعالن عن دعوة ا�جمعية العمومية العادية املنعقدة بتار�خ 

عمال من خالل موقع إعالنات تذك��ية لتأكيد موعدها وتقديم دعوة إ�� عدد من املساهم�ن �حضور ا�جمعية تم التصو�ت اإللك��و�ي للمساهم�ن ع�� بنود جدول األ 

 تداول. 

ع�� استفسارات املساهم�ن حول حالة �شغيل الشركة وأدا��ا، ال سيما ما ورد �� بنود جدول أعمال االجتماعات. كما تم اإلشارة  وتم من خالل هذه االجتماعات الرد

تدو�ن   م وح�ى تار�خ ا�جمعية والتأكيد ع�� إبالغ املساهم�ن ب�افة املستجدات من خالل اإلعالنات ع�� موقع (تداول). وقد تم 2021إ�� ما تم تنفيذه خالل عام 

 محاضر ا�جمعية وحفظها �� �جالت الشركة، وتم تزو�د ا�جهات الرقابية بصورة م��ا وفق القانون وضمن املدة املقررة.

 2021خالل عام الكبار المساھمین 
 �سبة امللكية  عدد األسهم  جنسية ا� املساهم 

 31.32 12,529,819 البحر�ن املتحدة للتأم�ن التعاو�ي القابضة 

 68.68 27,470,181 ا�جمهور 

 100 40,000,000 ا�جموع 

وصف أي مصلحة تخص أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأوالدھم القصر في األسھم أو أدوات الدین الخاصة 
 بالشركة أو أي من الشركات التابعة لھا:

 2021الرصيد �� بداية الف��ة  نوع العضو�ة اسم

 ر�ال سعودي

 2021الف��ة الرصيد �� ��اية 

 ر�ال سعودي

النسبة املئو�ة للتغ�� ��   صا�� التغي�� �� عدد األسهم 

 عدد األسهم 

رئيس مجلس اإلدارة  خالد حس�ن ع�� رضا 

 غ�� التنفيذي 

 اليوجد  اليوجد  48,571 48,571

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  نائب الرئيس خالد احمد عبد العز�ز ا�حمدان

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  عضو مستقل  اليحيىمحمد عبدهللا 

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  عضو مستقل  منصور عبدالعز�ز الصغ�� 

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  عضو غ�� تنفيذي  ��اء الدين عمر خاشق�� 

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  عضو مستقل  )1فيصل حس�ن بدران * (

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  عضو مستقل  ) 2(خالد بكر عالم * 

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  عضو مستقل  ) 3خالد محمد القزالن * (

ض بدران من مجلس اإلدارة بتار�ــــخ 1*(  م   2021/ 10/ 6)   استقال العضو ف�صل حسني
 م   2021/ 10/ 14)   استقال العضو خالد بكر عالم من مجلس اإلدارة بتار�ــــخ 2*(
ض العضو 3*( ي  زالن قخالد ال )   تم تعيني

 م حىت انتهاء المدة المتبق�ة لمجلس اإلدارة   2021نوفم�ب  17�ض
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    عالقةأطراف ذات  مع معامالت
يمة هذه املعامالت خالل  يو�ح ا�جدول التا�� املعامالت الهامة ال�ي تمت ب�ن الشركة وا�جهات ذات العالقة ألعضاء مجلس اإلدارة لي�ون لهم مص�حة �خصية ف��ا وق 

    2021العام املنت�ي �� عام  

 جميع األرقام بـ (باأللف) ر�ال سعودي

د�سم��   31الرصيد ��  عاملة طبيعة امل العقد  مدة التعاقد  جهة

2021 

د�سم��   31الرصيد  �� 

2020 

 صفتة من �عود لھ املص�حة اسم 

شركة ا�حاج حس�ن ع��  

 رضا وشر�اه 

عقود  

تأم�ن 

متعددة 

لف��ات 

 متعددة

 خالد حس�ن ع�� رضا 5,650 5,732 أقساط مكتتبة 

 

عضو مجلس 

 اإلدارة 

 

 ) 7،201( ) 6،306( الدفعة املستلمة  

 ) 617( ) 2،780( املطالبات املدفوعة 

 المعامالت مع األطراف الرئیسیة  
یوضح الجدول التالي المعامالت الھامة التي تمت بین الشركة واألطراف الرئیسیة التي لم یكن ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة 

 التنفیذیة مصلحة فیھا.
 جميع األرقام بـ (باأللف) ر�ال سعودي

2021دیسمبر   31الرصید في  المعاملة طبیعة مدة العقد التعاقد  جهة  2020دیسمبر   31الرصید في  

تأمین   عقود مجموعة بن الدن السعودیة
متعددة لفترات 

 متعددة

 114,167 30,489 األقساط المكتتبة

 (103,530) (117,852) الدفعة المستلمة

 (263) (140) المطالبات المدفوعة

تأمین   عقود المنتجات اإلنشائیة شركة 
متعددة لفترات 

 متعددة

المكتتبةأقساط   7,086 7,163 

 (5,457) (23,226) الدفعة المستلمة

 (257) (665) المطالبات المدفوعة

 وتواریخ تلك الطلبات 2021عدد طلبات الشركة لسجل المساھمین خالل عام 
 ، من خالل ا�خدمة اإللك��ونية ال�ي تقدمها تداوال�ي. فيما ي�� بيان �عدد الطلبات وتوار�خها وأسبا��ا. 2021مرات خالل عام  7�جالت املساهم�ن  ت الشركةطلب

 سبب الطلب تار�خ الطلب

 13/01/2021��   العادية غ�� سُتعقد ا�جمعية العمومية  11-01-2021

 الداخلية إلدارة شؤون املساهم�ن والتحقق من هو�ة املساهم�ن امل�جل�ن عند اإلجابة ع�� أسئل��ماإلجراءات  2021-01-20

 اإلجراءات الداخلية إلدارة شؤون املساهم�ن والتحقق من هو�ة املساهم�ن امل�جل�ن عند اإلجابة ع�� أسئل��م 2021-04-06

 التحقق من هو�ة املساهم�ن امل�جل�ن عند اإلجابة ع�� أسئل��ماإلجراءات الداخلية إلدارة شؤون املساهم�ن و  24-05-2021

 2021/07/07ستنعقد ا�جمعية العمومية العادية  2021-07-07

 18/08/2021ستنعقد ا�جمعية العمومية العادية ��  18/08/2021

 املساهم�ن امل�جل�ن عند اإلجابة ع�� أسئل��ماإلجراءات الداخلية إلدارة شؤون املساهم�ن والتحقق من هو�ة  14/12/2021
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 ھیكل الحوكمة    

 

 مجلس اإلدارة   
أعضاء �عي��م ا�جمعية العمومية �ل ثالث سنوات. تم انتخاب مجلس اإلدارة للدورة  ا�خامسة  من خالل التصو�ت ال��اك�ي ��  )7( يتألف مجلس اإلدارة من سبعة

لما دعت م. يجتمع مجلس اإلدارة �ل ثالثة أشهر ع�� األقل، أو � 2024يناير  12م ملدة ثالث سنوات تنت�ي ��  2021يناير  13االجتماع العام للمساهم�ن املنعقد �� 

�� أال يقل عدد األعضاء  ا�حاجة إ�� ذلك، بدعوة من رئيس ا�جلس أو بناًء ع�� طلب عضو�ن. يكتمل النصاب القانو�ي الجتماع مجلس اإلدارة بحضور ثل�ي األعضاء، ع

 ا�حاضر�ن عن أر�عة أعضاء بمن ف��م عضو مستقل.

 مسؤولیات مجلس اإلدارة  
االس� السياسات  اإلدارة  مجلس  �شمل �عتمد  الرئيسية.  واملعامالت  االس��اتيجية  ا�خطط  وكذلك  الشركة  تتبناها  ال�ي  والتمو�لية  والتنظيمية  وا�حاسبية  �اتيجية 

ي   �عي�ن املوظف�نمسؤولياتھ   إدارة الشركة وأدا��ا. كما  إ�� اإلشراف ع��  بالتوقيع لدى الشركة، باإلضافة  التنفيذي�ن واملفوض�ن  ضمن  والتخطيط لتعاقب املوظف�ن 

املعاي�� العالية �حوكمة الشر�ات و�ضمن االمتثال للقوان�ن واللوائح املعمول   ا�جلس  وكذلك مالءمة اإلفصاح ع��ا. �عزز   وا�حاسبية  مجلس اإلدارة نزاهة التقار�ر املالية

مجلس اإلدارة أن  . كما  ��ماجتماعات املساهم�ن وتنفيذ قرارا  عقود التأم�ن دائًما. مجلس اإلدارة م�لف أيًضا بتنظيم  وحملةيضمن حماية مصا�ح املساهم�ن  كما  ��ا.  

 ع�� أساس دوري  املنبثقة عنھ�جان المراجعة واعتماد سياسات و�جراءات الشركة ع�� أساس سنوي أو دوري. يقوم مجلس اإلدارة أيًضا بتقييم أداء منوط ب

 أسماء ومؤھالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة: 
 ا�خ��ة املؤهالت  املناصب السابقة  ا�حالية املناصب  االسم  

 خالد حس�ن ع�� رضا  1

 

 رئيس مجلس اإلدارة 

    -مدير التخطيط املا�� 

ا�حاج حس�ن ع�� رضا   -رئيس مجلس اإلدارة 

 وشر�اه 

  لتأج��شركة الوسيلة  -عضو مجلس إدارة 

 السيارات 

 شغل عدة مناصب إدار�ة،

ــــــــــركـــــــة   شـــــــ إدارة  مــــجــــلــــس  ــــــــــو  عضـــــــ ذلـــــــك  �ــــ�  ألنــــظــــمـــــــة بــــمـــــــا  نـــــــاتــــ�ــــو 

 Natco Computer Systemsالكمبيوتر.

 

 -ب�الور�وس �� إدارة األعمال  

University of Southern 

California  بالواليات املتحدة

 األمر�كية. 

جامعة  -ماجست�� �� التسو�ق 

Pepperdine  بالواليات املتحدة

 األمر�كية. 

عدة مناصــب  الســيد، ع�� رضــا شــغل 

مجلس إدارة شــركة  إدار�ة م��ا عضــو 

 نات�و ألنظمة الكمبيوتر.

 

خالد احمد عبد العز�ز   2

 ا�حمدان 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

مجموعة املستشار   -عضو مجلس اإلدارة 

 أحمد عبد العز�ز ا�حمدان

 جر�دة الوطن.  -عضو مجلس إدارة  -

 شركة املصا�� العر�ية السعودية.  -عضو مجلس إدارة  -

 شركة عن��ة لالستثمار.   -عضو مجلس إدارة  -

 شركة تطو�ر القصيم.  -عضو مجلس إدارة  -

 شركة الباحة لالستثمار.   -عضو مجلس إدارة  -

 الوساطة �ابيتال.  -عضو مجلس إدارة -

 رئيس ال�جنة التجار�ة بجدة -

جامعة   -ب�الور�وس إدارة أعمال 

 القاهرة. 

ــــــغل ــــــيد شـــــــ ا�حمدان عدًدا من     ،الســـــــ

إدارات   مــــــــجــــــــالــــــــس  �ــــــــ�  ـــــب  ــــــــ املــــــــنــــــــاصـــــــ

ــــــات مرموقة �� جميع أنحاء   ــــــســـــــ مؤســـــــ

 .اململكة

 حملة األسھم 

 اللجنة التنفیذیة

 لجنة االستثمار

 لجنة المخاطر

 لجنة الترشیحات والمكافآت

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة التنفیذیة

 المدققون الخارجیون

 لجنة المراجعة

 الداخلي المراجعة إدارة

 االمتثال إدارة



 
2021تقریر مجلس اإلدارة لعام   

19 
 

 محمد عبدهللا اليحيى 3

 

 انضم إ�� مجلس إدارة ساب ت�افل (رئيًسا)  - عضو مجلس اإلدارة 

رئيس قسم ا�خاطر �� البنك السعودي ال��يطا�ي باإلضافة إ��   -

 معهم.عاًما من ا�خ��ة العملية   26

 عمل مع القوات ا�جو�ة امللكية -

 Florida A&Mب�الور�وس علوم (

University( 

 التخصص 

 هندسة مدنية 

اليحيى بخ��ة عملية   ،السيد شغل

عاًما، مع مناصب إدار�ة   31تبلغ 

 متعددة �� الصناعة املصرفية.

منصور عبدالعز�ز   4

 الصغ��

 البحر�ن الوط�يالرئيس التنفيذي �� بنك  - عضو مجلس اإلدارة 

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك. -

 عضو مجلس إدارة �� شركة أسمنت املنطقة ا�جنو�ية. -

 رئيس إدارة األعمال بالبنك السعودي ال��يطا�ي  -

 عضو مجلس إدارة �� ساب ت�افل -

رئيس إقلي�ي ل�خدمات املصرفية للشر�ات �� البنك السعودي  -

 ال��يطا�ي

 مصر�� للشر�ات بالبنك األه�� التجاري رئيس  -

 رئيس الوحدة �� البنك السعودي الفر���ي -

 

ماجست�� �� إدارة األعمال  

 London Businessالتنفيذية (

School ( 

 

ب�الور�وس محاسبة (جامعة امللك  

 عبد العز�ز) 

عاًما   25الصغ�� بخ��ة  ، السيد شغل

�� مجال االئتمان والتسو�ق واإلدارة  

 املالية والقيادة. 

��اء الدين عمر   5

 خاشق��

 

 عضو مجلس اإلدارة  -

املدير الُقطري للمنشآت متناهية الصغر   -

) �� البنك  MSMEوالصغ��ة واملتوسطة (

 السعودي الفر���ي

 

مساعد املدير العام اإلقلي�ي للبنك السعودي الفر���ي وخ��ة   -

 عاما معهم.  19عملية 

 

األعمال  ب�الور�وس �� إدارة 

)Texas Christian University( 

 التخصصات: ا�حاسبة واملالية

 التخصص الفر��: علوم االقتصاد 

  19خاشق�� بأك�� من ، السيد شغل

عاًما من ا�خ��ة �� مجال اإلدارة  

وا�خدمات املصرفية للشر�ات �� 

البنك السعودي الفر���ي، وال�ي 

أكسبتھ خ��ة واسعة �� مجال  

 اإلدارة.

6 

فيصل حس�ن بدران *  

)1( 

 

 عضو مجلس اإلدارة  -

 CdR Capital -شر�ك -

�� شركة أليانز السعودي الفر���ي (عضو  �جنة املراجعةعضو  -

 غ�� تنفيذي) 

 عضو غ�� تنفيذي �� الشركة الوطنية �خدمات املوا�ئ ا�حدودة  - 

 عضو مجلس إدارة �شركة هر�� ل�خدمات الغذائية -

 االستثمار �� مجموعة صافوال. رئيس قسم  -

 مستشار لدى إنديفور -

 .  إ�ست جيت �ابيتال جروب عضو �جنة االستثمار لدى -

 رئيس االستثمار ورئيس إدارة األصول �� األه�� �ابيتال.  -

 . HC Securities & Investment  لدى عضو مجلس إدارة -

واالس��اتيجية �� البنك األه��  نائب رئيس أول للتوسع الدو�� -

 التجاري.

 .Filovault  SARLالشر�ك املؤسس لشركة  -

 ( ميدل إ�ست �ابيتال جروب نائب الرئيس إلدارة ا�خاطر لدى -

(MECG 

 . Vector Asset Managementشر�ك إداري ��  -

 .UBSمدير ا�حافظ لدى -

   Bankers Trustلدى  Forex Tradingنائب رئيس  -

 نائب الرئيس �� بنك �شيس ما��اتن مساعد -

برنامج أكسفورد للملكية ا�خاصة -

 University�� �لية إدارة األعمال 

of Oxford-Said Business 

School-  برنامج تنفيذي، االنتقال

 إ�� اإلدارة العامة من �لية إ�سياد 

ال��نامج التنفيذي واس��اتيجية   -

الشركة وعمليات الدمج  

 ياد إ�س واالستحواذ لدة 

 NCBالتعليم التنفيذي، برنامج   -

Leadership   لدى إ�سياد 

علوم االقتصاد والسياسة   -

 University of Chicagoالنقدية 

  27بدران بأك�� من ، السيد شغل

عاًما من ا�خ��ة العملية العاملية، مع  

معرفة شاملة باألسواق املالية 

 وتقييمات الشر�ات. 

7 

 ) 2خالد بكر عالم * (

 

 عضو مجلس اإلدارة  -

نائب الرئيس التنفيذي �� املركز الط�ي  -

 الدو��

 مدير مشروع شمال جدة و�اوست.  -

 نائب الرئيس الط�ي �� املركز الط�ي الدو��.  -

 رئيس طب األسرة �� إن��ناشونال ميدي�ال  -

امتحان تقييم ا�جلس الط�ي  -

الكندي �خر��� �ليات الطب  

 األجنبية.

ب�الور�وس الطب وا�جراحة  -

 (جامعة امللك عبد العز�ز) 

عالم عدة مناصب  ، السيد شغل

إدار�ة �� ا�جال الط�ي. كما حصل 

 ع�� الزمالة األردنية �� طب األسرة. 

 

8 

خالد محمد القزالن *  

)3( 

 عضو مجلس اإلدارة  -

 مستشار وز�ر ا�حج والعمرة -

 

 ا�خليج للتأم�ن التعاو�ي مدير املوارد البشر�ة �شركة  -

 .MedGulfمدير املوارد البشر�ة �� -

 األه�� ت�افل  -مدير املوارد البشر�ة �� البنك األه�� التجاري  -

 مدير قسم التدر�ب والتطو�ر �� بنك البالد  -

ماجست�� �� إدارة األعمال  

)Colorado Technical 

university( 

التخصص: إدارة املشاريع ونظم 

 املعلومات اإلدار�ة 

القزالن بخ��ة تز�د عن  ، السيد شغل

عاًما �� إدارة املوارد البشر�ة ��   18

 قطاع البنوك والتأم�ن.
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 مدير املواهب والتوظيف بالبنك السعودي ال��يطا�ي  -

 رئيس القسم الف�ي بال�لية التقنية  -

 

 

 م 6/10/2021بتار�خ ) استقال العضو فيصل حس�ن بدران من مجلس اإلدارة 1* (

 م  14/10/2021) استقال العضو خالد بكر عالم من مجلس اإلدارة بتار�خ 2* (

 م ح�ى ان��اء املدة املتبقية �جلس اإلدارة  2021نوفم��  17�� الن قز خالد ال) تم �عي�ن العضو 3* (

م قدم عضو مجلس اإلدارة السيد/ فيصل حس�ن بدران استقالتھ من منصبھ كعضو مجلس إدارة مستقل. �ستند   2021/10/5هـ املوافق  28/2/1443�� يوم األر�عاء 

 من  سري م ع�� أن �  6/10/2021 هـ املوافق 1443/ 29/2. وافق مجلس اإلدارة ع�� هذه االستقالة بتار�خ إ�� ارتباطاتھ العملية امل�حةأسباب استقالتھ  
ً
اعتبارا

 م.  2021/ 10/ 06هـ املوافق  29/2/1443

م، قدم عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد ب�ور عالم استقالتھ من منصبھ كعضو مجلس إدارة مستقل. ترجع   12/10/2021هـ، املوافق    1443/ 3/6�� يوم الثالثاء  

 من  سري  م ع�� أن �    2021/ 10/ 14هـ املوافق    1443/ 8/3�خصية. وافق مجلس اإلدارة ع�� هذه االستقالة بتار�خ    � أمور ا�   أسباب استقالتھ
ً
هـ املوافق    8/8/1443اعتبارا

 م.  14/10/2021

زالن �� مجلس إدارة الشركة، بناًء ع�� �ان السيد/ خالد القزالن عضوا خارجيا �� �جنة ال��شيحات وامل�افآت. وافق مجلس اإلدارة ع�� �عي�ن السيد/ خالد محمد الق

 17/11/2021هـ املوافق  1443/ 11/4م، وخطاب عدم مما�عة البنك املركزي السعودي بتار�خ  14/10/2021هـ املوافق  8/3/1443قرار مجلس اإلدارة املنعقد بتار�خ 

 �جمعية العمومية للمصادقة عليھ. م. ال �عت�� موافقة مجلس اإلدارة ��ائية، ويعرض هذا التعي�ن ع�� أول اجتماع ل

 الھیكل التنظیمي مجلس اإلدارة  
 تصنيف العضو�ة نوع العضو�ة  اسم عضو مجلس اإلدارة

 غ�� تنفيذي   رئيس خالد حس�ن ع�� رضا 

 مستقل   نائب الرئيس  خالد احمد عبد العز�ز ا�حمدان 

 مستقل   عضو  محمد عبدهللا اليحيى 

 مستقل   عضو  منصور عبدالعز�ز الصغ�� 

 غ�� تنفيذي   عضو  ��اء الدين عمر خاشق�� 

 مستقل   عضو  )1فيصل حس�ن بدران * (

 مستقل   عضو  )2خالد بكر عالم * (

 مستقل   عضو  )3خالد محمد القزالن * (

 م 6/10/2021) استقال العضو فيصل حس�ن بدران من مجلس اإلدارة بتار�خ 1* (

 م  14/10/2021عالم من مجلس اإلدارة بتار�خ ) استقال العضو خالد بكر  2* (

 م ح�ى ان��اء املدة املتبقية �جلس اإلدارة  2021نوفم��  17��  زالنقخالد ال ) تم �عي�ن العضو3* (

 للعام اجتماع مجلس اإلدارة 
 ) اجتماعات وفًقا ل�جل ا�حضور املو�ح �� ا�جدول أدناه: 10( عشرة، عقد مجلس اإلدارة 2021خالل عام 

 وا�حضور  ات االجتماع االسم  

االجتماع 

 األول 

13 /01 /2021 

االجتماع 

 الثا�ي 

21 /03 /2021 

االجتماع 

 الثالث 

11 /04 /2021 

االجتماع 

 الرا�ع 

22 /04 /2021 

االجتماع 

 ا�خامس 

09 /05 /2021 

االجتماع 

 السادس 

02 /06 /2021 

االجتماع 

 السا�ع 

08 /09 /2021 

االجتماع 

 الثامن 

14 /10 /2021 

االجتماع 

 التاسع 

04 /11 /2021 

االجتماع 

 العاشر 

23 /12 /2021 

خالد حس�ن ع��   1

 رضا

          

خالد احمد عبد   2

 العز�ز ا�حمدان 
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محمد عبدهللا   3

 اليحيى 

          

منصور عبدالعز�ز   4

 الصغ��

          

��اء الدين عمر   5

 خاشق�� 

          

فيصل حس�ن   6

 ) 1بدران * (

       
   

خالد بكر عالم *  7

)2 ( 

       
   

خالد محمد   8

 )3القزالن * (

         
 

 م 6/10/2021اإلدارة بتار�خ ) استقال العضو فيصل حس�ن بدران من مجلس  1* (

 م  14/10/2021) استقال العضو خالد بكر عالم من مجلس اإلدارة بتار�خ 2* (

 م ح�ى ان��اء املدة املتبقية �جلس اإلدارة  2021نوفم��  17��  زالنقخالد ال ) تم �عي�ن العضو3* (

 أخرى عضویة أعضاء مجلس إدارة في شركات 
 داخل / خارج اململكة العر�ية السعودية  ل عضو مجلس إدار��ا حالًيا منصب عضو مجلس إدار��ا أو مديرها اسم الشركة ال�ي �شغ اسم العضو

 ) رئيس مجلس إدارة شركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي1 خالد حس�ن ع�� رضا 

 ) مدير ورئيس التخطيط املا�� �� شركة ا�حاج حس�ن ع�� رضا وشر�اه ا�حدودة.2

 ) داخليا1

 خارجيا ) 2

 نائب الرئيس: )1 خالد احمد عبد العز�ز ا�حمدان

 املتحدة للتأم�ن التعاو�ي •

 مجموعة ا�حمدان لالستشارات والتطو�ر  •

 شركة املصا�� العر�ية السعودية •

 ) نائب الرئيس: 2  

 تا�انا لالست��اد والتصدير  •

 ) عضو مجلس اإلدارة: 3  

 القصيم للمقاوالت  •

 شركة عن��ة لالستثمار  •

 الوطن جر�دة  •

 مجلس األعمال الكندي السعودي •

 ) عضو مجلس اإلدارة 4  

 سبوت �و��  •

 ) املدير العام:5  

 مؤسسة تا�انا للتجارة  •

 و�الة تا�انا لإلعالن و�دارة األحداث

 ) داخليا 1  

 ) خارجيا 2  

 ) داخليا 3  

 ) خارجيا 4  

 ) داخليا 5  

 ) داخليا 1   املتحدة للتأم�ن التعاو�ي) عضو مجلس إدارة شركة  1 محمد عبدهللا اليحيى 

  

 عضو مجلس اإلدارة:  )1 منصور عبدالعز�ز الصغ�� 

 املتحدة للتأم�ن التعاو�ي •

 الشركة السعودية لألسماك  •

 شركة أسمنت املنطقة ا�جنو�ية  •

 ) الرئيس التنفيذي �� بنك البحر�ن الوط�ي 2

 ) داخليا 1  

 ) داخليا 2  

 

 

 ) عضو مجلس إدارة شركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي1   ��اء الدين عمر خاشق�� 

 ) �� البنك السعودي الفر���ي MSME) املدير الُقطري للمنشآت متناهية الصغر والصغ��ة واملتوسطة (2

 ) داخليا 1  

 ) داخليا 2  

 ) عضو مجلس إدارة شركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي1   فيصل حس�ن بدران 

 �ابيتال � ��ي دي آر ) شر�ك �2

 ) داخليا 1  

 ) خارجيا 2  
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 ) عضو مجلس إدارة شركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي1   خالد بكر عالم 

 ) نائب الرئيس التنفيذي �� املركز الط�ي الدو�� 2

 ) داخليا 1  

 ) داخليا 2  

 ) عضو مجلس إدارة شركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي1   خالد محمد القزالن 

 ) مستشار وز�ر ا�حج والعمرة2

 ) داخليا 1  

 ) داخليا 2  

 اللجان الفرعیة التابعة لمجلس اإلدارة   
 النحو التا��: ترفع �ل �جنة توصيا��ا إ�� مجلس اإلدارة �� إطار اختصاصها ع�� ، حيث لدى الشركة خمس �جان منبثقة عن مجلس اإلدارة.

 اللجنة التنفیذیة 
عليمات وتوج��ات ا�جلس. تت�ون هذه ال�جنة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة إلدارة شؤون الشركة وتمارس جميع الصالحيات املو�لة إل��م من قبل ا�جلس وفًقا لت

� إضافة أي اق��احات ل�خطط املستقبلية. فيما ي�� جدول يو�ح أسماء أعضاء ال�جنة مع إدارة الشركة فيما يتعلق بتوصيات مجلس اإلدارة باإلضافة إ�  ال�جنة   تا�عت  كما 

 : 2021التنفيذية وعدد اجتماعا��م خالل عام 

 الواجبات والمسؤولیات الرئیسیة  
 حصر ، املسؤوليات التالية: الشركة ، ومراجعة أداء الشركة ، بما �� ذلك ، ع�� سبيل املثال ال ا� اس��اتيجية�شارك ال�جنة التنفيذية �� إعداد 

افقة ع�� ا� -  ضمن صالحيات ال�جنة. خططمراجعة طلبات االستثمار الرأسما�� واملو

 مراجعة تقر�ر اإلدارة. -

 تقديم التوصيات �جلس اإلدارة. -

 مراجعة السياسات واإلجراءات املق��حة من قبل اإلدارة التنفيذية. -

 املراجعة الدور�ة ألدوار ا�حوكمة.  -

 تنفيذ املهام ال�ي ي�لف ��ا ا�جلس -

 اجتماع اللجنة التنفیذیة  
املنصب   اسم 

 الوظيفي 

 وا�حضور  ات االجتماع نوع العضو�ة

 االجتماع األول 

06 /07 /2021 

 االجتماع الثا�ي 

20 /09 /2021 

 االجتماع الثالث 

28 /09 /2021 

 االجتماع الرا�ع 

14 /10 /2021 

 االجتماع ا�خامس 

06 /12 /2021 

 االجتماع السادس

29 /12 /2021 

 غ�� تنفيذي رئيس ال�جنة  خالد حس�ن ع�� رضا 1
      

خالد احمد عبد العز�ز  2

 ا�حمدان

عضو مجلس  

 اإلدارة 

 مستقل 
      

عضو مجلس   منصور عبدالعز�ز الصغ��  3

 اإلدارة 

 مستقل 
      

 لجنة االستثمار 
األ�شطة االستثمار�ة، وال�ي ست�ون مسؤولة عن تقديم التوصيات إ�� مجلس اإلدارة حول جميع شراف ليشمل اإل �جنة استثمار لتوسيع نطاق ع�ن مجلس اإلدارة 

علق باالستثمار �� إطار سياسات استثمارات الشركة لشركة وخطط توزيع األصول. تختص ال�جنة بإصدار القرار املت ااملتعلقة باالستثمار مثل سياسة استثمار األمور 

بأقل خطر محتمل.  وخطط توزيع األصول املعتمدة من مجلس اإلدارة واختيار االستثمار األ�سب ألموال الشركة ضمن القواعد والضوابط ال�ي تحددها هيئة النقد

مع االل��ام التام باللوائح واألنظمة التنفيذية الصادرة عن ا�جهات الرقابية. عالوة ع��  ةمجلس اإلدار  أعد مجلس اإلدارة السياسة االستثمار�ة للشركة واعتمدها من

 ذلك، فإن ال�جنة مسؤولة عن اإلشراف ع�� أداء ا�حفظة االستثمار�ة. 

 الواجبات والمسؤولیات الرئیسیة  
 يذها �ش�ل ر�ع سنوي، بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر األمور التالية: تتو�� �جنة االستثمار صياغة السياسة االستثمار�ة و�عدادها ومراجعة أدا��ا وتنف

o  .مراجعة أداء �افة فئات األصول 

o .رفع تقر�ر أداء ا�حفظة إ�� مجلس اإلدارة 

o   .إعداد سياسة مكتو�ة تتضمن حدود ا�خاطر والصالحيات املفوضة والتوصية �� حال حدوث أي �عديالت وا�حصول ع�� موافقة مجلس اإلدارة 



 
2021تقریر مجلس اإلدارة لعام   

23 
 

o  ع��  مراجعة جميع حدود ا�خاطر ومدى التعرض لها �� األ�شطة االستثمار�ة �ش�ل دوري للتأكد من مالءم��ا لظروف السوق ا�حالية وقدرة الشركة

 ل ا�خاطر �ش�ل عام.  تحم

o  واللوائح األخرى  التأكد من ال��ام جميع األ�شطة املتعلقة باالستثمار بمتطلبات الئحة االستثمار الصادرة عن البنك املركزي السعودي ومتطلبات األنظمة

 ذات الصلة. 

 .2021يو�ح ا�جدول التا�� أسماء أعضاء �جنة االستثمار وعدد اجتماعا��م �� عام 

 اجتماع لجنة االستثمار  
 وا�حضور ات االجتماع نوع العضو�ة املنصب الوظيفي  االسم  

 االجتماع األول 

29 /07 /2021 

 االجتماع الثا�ي 

21 /10 /2021 

 مستقل  رئيس ال�جنة  )1فيصل حس�ن بدران * ( 1
 

 

 غ�� تنفيذي عضو مجلس اإلدارة  ��اء الدين عمر خاشق��  2
  

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة  )2عبدالعز�ز الصغ�� * (منصور  3
  

 م 6/10/2021) استقال العضو فيصل حس�ن بدران من مجلس اإلدارة بتار�خ 1* (

 ل�جنة بتار�خ 2* (
ً
ن العضو منصور الصغ�� رئيسا  28/12/2021) ُعِ�ّ

 لجنة المخاطر  
م، مما ساهم ��  2021م، بينما عقد اجتماعان ل�جنة خالل عام   2017د�سم��  14االجتماع العام الذي عقد �� تمت املوافقة ع�� �شكيل ال�جنة و�عداد لوائحها �� 

 فعالية إدارة ا�خاطر �� الشركة. ع��  التطورات السريعة ال�ي قد تؤثر مواكبة

 والمسؤولیات الرئیسیة    الدور 
 تتناسب مع طبيعة وحجم أ�شطة الشركة. وضع اس��اتيجيات وسياسات شاملة إلدارة ا�خاطر  .1

 ة. مراقبة تنفيذ اس��اتيجيات وسياسات إدارة ا�خاطر ا�حددة ومراجع��ا وتحدي��ا بناًء ع�� عوامل التغي�� الداخلية وا�خارجية ذات الصل .2

 ى. التأكد من أن �عرض الشركة للمخاطر يقف عند مستوى مقبول بحيث ال يتجاوز �عرضها للمخاطر هذا املستو  .3

 ضمان استمرار�ة أعمال الشركة.  .4

التأكد من أن اإلدارة العليا للشركة تحدد باستمرار ا�خاطر ال�ي ��دد وجود الشركة وتحدد �ش�ل فعال �عرض الشركة للمخاطر ع�� أساس  .5

 سنوي. 

 ��دد الشركة.  اإلشراف ع�� نظام إدارة ا�خاطر �� الشركة وتقييم فاعلية أنظمة وآليات تحديد ومراقبة ا�خاطر ال�ي .6

 إعادة التقييم املنتظم لقدرة الشركة ع�� قبول مثل هذه ا�خاطر.  .7

 تقديم املشورة �جلس اإلدارة �� القضايا املتعلقة بإدارة ا�خاطر.  .8

 وال�ي قد تؤثر ع�� أ�شطة إدارة ا�خاطر �� الشركة.  �جنة املراجعةمراجعة أي قضايا تواجهها  .9

 المسؤولیات الرئیسیة للجنة 
 مسؤوليات اإلشراف ع�� إدارة ا�خاطر بما �� ذلك ما ي��:تحمل تتمثل املسؤوليات الرئيسية ل�جنة �� مساعدة مجلس اإلدارة �� 

 وضع إطار عمل إدارة ا�خاطر للشركة.  .1

 ر. تحديد مدى تحمل الشركة للمخاط .2

 ضمان تنفيذ خطط العمل والضوابط ل�حد من ا�خاطر و�دار��ا. .3

 ضمان إشراف مجلس اإلدارة �ش�ل صارم ع�� قضايا ا�خاطر الكب��ة. .4

 تقوم الشركة بتقييم و�دارة ومراقبة ا�خاطر ع�� أساس مستمر. �شمل املسؤوليات الرئيسية ل�جنة إدارة ا�خاطر ما ي��: 

مراقبة أداء وتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، والتأكد من فعالية وكفاءة تلك األنظمة، والتحقق من تنفيذ قرارات  �شمل مهام ال�جنة   .1

 و�جراءات الرقابة الداخلية. 
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 . لدى الشركةتحديد ا�خاطر ال�ي قد �عرض الشركة ل�خطر وا�حفاظ ع�� ملف مخاطر مقبول  .2

 فعاليتھ.   اإلشراف ع�� نظام إدارة ا�خاطر وتقييم .3

الداخلية   .4 التطورات  مراعاة  مع  دوري  �ش�ل  وتحدي��ا  ومراجع��ا  تنفيذها  ع��  واإلشراف  للشركة  ا�خاطر  إلدارة  شاملة  اس��اتيجية  تحديد 

 وا�خارجية للشركة. 

 مراجعة سياسات إدارة ا�خاطر.  .5

 من خالل اختبارات اإلجهاد).  إعادة تقييم مدى تحمل الشركة للمخاطر و�عرضها لها �ش�ل منتظم (ع�� سبيل املثال، .6

 مراجعة تقار�ر �جنة تطو�ر املنتجات ملساعدة شركة التأم�ن �� مراقبة مخاطر منتجها التأمي�ي �ش�ل فعال.  .7

 إبالغ مجلس اإلدارة بتفاصيل التعرض للمخاطر والتوصية باإلجراءات الالزمة إلدار��ا. .8

 . ضمان توافر املوارد واألنظمة ال�افية إلدارة ا�خاطر .9

 التحقق من استقاللية موظفي إدارة ا�خاطر عن األ�شطة ال�ي قد �عرض الشركة للمخاطر.  .10

 تقييم أداء رئيس إدارة ا�خاطر وكذلك قسم أ�شطة قسم ا�خاطر.  .11

 مراجعة واعتماد طلب املعلومات من اإلدارة أو موظفي الشركة أو أي طرف آخر فيما يتعلق بأ�شطة ال�جنة وقرارا��ا.  .12

 نة المخاطر  اجتماع لج 
 وا�حضور ات االجتماع نوع العضو�ة املنصب الوظيفي  االسم  

 االجتماع األول 

 26 /09/2021 

 االجتماع الثا�ي 

 09 /12/2021 

 غ�� تنفيذي رئيس ال�جنة  ��اء الدين عمر خاشق��  1
  

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة  )1فيصل حس�ن بدران * ( 2
 

 

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة  ) 2خالد بكر عالم * ( 3
 

 

 ال ينطبق  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  ) 3محمد القزالن * (خالد  4
 

 ال ينطبق  الينطبق  عضو خار��  عضو �جنة ا�خاطر ) 4أحمد توفيق ا�خميس * ( 5

 من 1* (
ً
 6/10/2021) استقال العضو فيصل حس�ن بدران من مجلس اإلدارة اعتبارا

 من ) استقال العضو 2* (
ً
 14/10/2021خالد بكر عالم من مجلس اإلدارة اعتبارا

 . 2021نوفم��   22ح�ى ان��اء املدة املتبقية �جلس اإلدارة وكعضو �� �جنة ا�خاطر ��  2021نوفم��  17 الشركة بتار�خمجلس إدارة كعضو ب  خالد الغزالنتم �عي�ن ) 3* (

 28/12/2021من   اءً مجلس اإلدارة ابتد) عضو �جنة ا�خاطر من خارج 4* (

 لجنة الترشیحات والمكافآت  
جات املطلو�ة من �عمل هذه ال�جنة وفق النظام املعتمد من مجلس اإلدارة و�� مسؤولة عن توصيات ال��شيح لعضو�ة مجلس اإلدارة واملراجعة السنو�ة لالحتيا 

ات �شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها، باإلضافة إ�� وضع سياسات وا�حة مل�افآت املهارات املناسبة لعضو�ة ا�جلس. كما تراجع هي�ل مجلس اإلدارة وتقدم توصي

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املسؤول�ن التنفيذي�ن. يتم ال�جوء إل��ا عند وضع هذه السياسات الستخدام املعاي�� املتعلقة باألداء. 

 دور اللجنة ومسؤولیاتھا الرئیسیة 
o  مل�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفعها �جلس اإلدارة لدراس��ا تمهيًدا  إعداد سياسة وا�حة

 العتمادها من ا�جمعية العمومية، مع ضرورة اتباع املعاي�� املتعلقة باألداء املذ�ورة ��ذه السياسة والكشف ع��ا والتحقق م��ا.

o  العالقة ب�ن امل�افأة املمنوحة وسياسة امل�افآت املعمول ��ا و�يان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. توضيح 

o  .املراجعة الدور�ة لسياسة امل�افآت وتقييم مدى فعالي��ا �� تحقيق األهداف املرجوة م��ا 

o للسياسة املعتمدة.التوصية �جلس اإلدارة بم�افآت األعضاء وال�جان املنبثقة ع��ا وكبار املدير�ن ا 
ً
 لتنفيذي�ن �� الشركة وفقا

o ا من قبل  مراجعة امل�افآت املالية للرئيس التنفيذي، بما �� ذلك ا�حوافز طو�لة وقص��ة املدى، باإلضافة إ�� تحديد سقف النتائج املتوقع تحقيقه

 الرئيس التنفيذي وتقديم التوصيات �شأ��ا إ�� مجلس اإلدارة.

o الرئيس التنفيذي �شأن امل�افآت املالية لكبار املدير�ن التنفيذي�ن  مراجعة واعتماد توصيات 
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o  املعتمدة من  التأكد من ال��ام الشركة وامتثالها لسياسة م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء ال�جان املنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 ا�جمعية العمومية للمساهم�ن.

o ة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. اق��اح سياسات ومعاي�� وا�ح 

o رق التوصية �جلس اإلدارة ب��شيح و�عادة ترشيح األعضاء وفًقا للسياسات واملعاي�� املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي �خص سبق إدانتھ بخ

 األمانة. 

o لتنفيذية. إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة ومناصب اإلدارة ا 

o  .تحديد الوقت الذي يخصصھ العضو لعمل مجلس اإلدارة 

o اط الضعف املراجعة السنو�ة لالحتياجات الالزمة من املهارات أو ا�خ��ات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة ومناصب اإلدارة التنفيذية، مع تحديد نق

 توافق مع مص�حة الشركة. والقوة �� مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واق��اح معا�ج��ا بما ي

o  .مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات �شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها 

o  .التحقق سنوً�ا من استقاللية األعضاء املستقل�ن وعدم وجود تضارب �� املصا�ح إذا �ان العضو عضًوا �� مجلس إدارة شركة أخرى 

o ضاء التنفيذي�ن وغ�� التنفيذي�ن واملستقل�ن وكبار املدير�ن التنفيذي�ن.وضع الوصف الوظيفي لألع 

o .وضع اإلجراءات ا�خاصة �� حالة وجود شاغر �� منصب عضو مجلس اإلدارة أو كبار املدير�ن التنفيذي�ن 

o  .تحديد نقاط الضعف والقوة �� مجلس اإلدارة واق��اح ا�حلول ملعا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة الشركة 

o و�ة. �� مستوى مناسب من التدر�ب والتعر�ف ألعضاء مجلس اإلدارة ا�جدد بمهام الشركة و�نجازا��ا ح�ى يتمكنوا من أداء عملهم بالكفاءة املطلتوف 

o  .دراسة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية 

o  ن التنفيذي�ن.دراسة ومراجعة خطط التوظيف �� الشركة �ش�ل عام ومجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكبار املدير� 

o  الذي تم �عيينھ وعزلھ بناًء ع��  املراجعة الداخليةدراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي لتعي�ن وعزل كبار التنفيذي�ن، باستثناء مدير إدارة

 بالشركة.  �جنة املراجعةتوصية 

 اجتماع لجنة الترشیحات والمكافآت  
 وا�حضور ات االجتماع نوع العضو�ة املنصب الوظيفي  االسم  

 االجتماع األول 

17 /08 /2021 

 االجتماع الثا�ي 

05 /10 /2021 

 االجتماع الثالث  

02 /11 /2021 

 االجتماع الرا�ع 

28 /12 /2021 

     مستقل  رئيس ال�جنة  خالد محمد القزالن * 1

عضو مجلس  محمد عبدهللا اليحيى 2

 اإلدارة 

     مستقل 

عضو مجلس  العز�ز ا�حمدانخالد احمد عبد  3

 اإلدارة 

     مستقل 

 م ح�ى ان��اء املدة املتبقية �جلس اإلدارة  2021نوفم��  17* عضو خار�� وتم �عيينھ كعضو مجلس إدارة �� 

   المراجعة لجنة  
 8م �� االجتماع العام للمساهم�ن املنعقد ��  2024يناير  12وملدة ثالث سنوات تنت�ي ��  2021أغسطس  08تم انتخاب أعضاء �جنة املراجعة (من خارج الشركة) �� 

 م.  2021أغسطس  

 الواجبات والمسؤولیات الرئیسیة  
 ، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، ما ي��:�جنة املراجعة�شمل مهام 

  املراجعة الداخليةممارسة الرقابة ع�� وظيفة . 

   إعادة �عي�ن وفصل املدقق�ن ا�خارجي�ن وتحديد أ�عا��م وتقييم أدا��م �عد التحقق من استقاللي��م ومراجعة  التوصية �جلس اإلدارة باملوافقة ع�� �عي�ن أو

 ن و / أو إعادة التأم�ن. أعمالهم وشروط التعاقد معهم. وهذا �شمل التأكد من أن املدقق�ن ا�خارجي�ن املعين�ن لد��م ا�خ��ة الالزمة لتدقيق أعمال شر�ات التأم�



 
2021تقریر مجلس اإلدارة لعام   

26 
 

 زل مدير إدارة االمتثال أو مسؤول االمتثال �عد ا�حصول ع�� عدم مما�عة خطية من ا�جهة ا�ختصة. �عي�ن وع 

  .عي�ن وعزل مدير إدارة املراجعة الداخلية أو املدقق الداخ�� �عد ا�حصول ع�� عدم مما�عة خطية من ا�جهة ا�ختصة� 

 س إدار��ا واإلدارة العليا للشركة.التأكد من استقاللية املدقق�ن ا�خارجي�ن عن الشركة وأعضاء مجل 

   أو املدقق الداخ�� �� أداء واجبا��م والتأكد من عدم وجود قيود ع�� عملهم أو وجود أي ��يء يمكن أن يؤثر سلًبا    املراجعة الداخليةالتأكد من استقاللية إدارة

 ع�� عملهم. 

 ��م والتأكد من عدم وجود قيود ع�� عملهم أو وجود أي ��يء يمكن أن يؤثر سلًبا ع�� عملهم. ضمان استقاللية إدارة االمتثال أو مسؤول االمتثال �� أداء واجبا 

  األولية السنو�ة والر�ع سنو�ة مع املدقق�ن ا�خارجي�ن واإلدارة العليا للشركة قبل إصدارها.  القوائم املاليةمناقشة 

  ت �شأ��ا إ�� مجلس اإلدارة.األولية السنو�ة والر�ع سنو�ة ورفع التوصيا  القوائم املاليةمراجعة 

  .مراجعة السياسات واإلجراءات ا�حاسبية الهامة والتعديالت ال�ي يمكن إدخالها عل��ا 

  .مراجعة تقار�ر املدقق�ن ا�خارجي�ن ورفع التوصيات �شأ��ا إ�� مجلس اإلدارة 

  واالمتثال. اخليةاملراجعة الدتقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية عمل املدقق�ن ا�خارجي�ن و�دارة 

 وصيات �شأ��ا  مراجعة مالحظات ا�جهة ا�ختصة وا�جهات الرقابية واإلشرافية ذات الصلة �شأن أي مخالفات نظامية أو طلب اإلجراءات الت�حيحية ورفع الت

 إ�� مجلس اإلدارة. 

   للشركة وتقار�ر مدقق ا�حسابات ومالحظاتھ وتبدي رأ��ا إن وجد. كما �عد ال�جنة تقر�ًرا عن رأ��ا �� كفاءة الرقابة   القوائم املاليةتقوم �جنة املراجعة بمراجعة

 الداخلية داخل الشركة، و�� أي أ�شطة أخرى تدخل �� اختصاصها. 

 أسماء ومؤھالت وخبرات أعضاء لجنة المراجعة 
 واملناصب السابقة ا�خ��ات واملؤهالت  الوظائف ا�حالية  االسم 

حاصل ع�� ب�الور�وس العلوم (جامعة فلور�دا إيھ آند إم) �� الهندسة املدنية. يتمتع السيد   عضو مجلس اإلدارة  محمد عبدهللا اليحيى

 عاًما ، مع مناصب إدار�ة متعددة �� الصناعة املصرفية.  31اليحيى بخ��ة عملية تبلغ  

 (رئيًسا) انضم إ�� مجلس إدارة ساب ت�افل 

عاًما من ا�خ��ة العملية   26رئيس قسم ا�خاطر �� البنك السعودي ال��يطا�ي، باإلضافة إ�� 

 معهم. 

 عمل مع القوات ا�جو�ة امللكية 

واملعادن. �شغل  حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� املالية من جامعة امللك فهد للب��ول  بنك البحر�ن الوط�ي   -رئيس العمليات  احمد توفيق ا�خميس

حالًيا منصب رئيس العمليات �� بنك البحر�ن الوط�ي، وقد عمل سابًقا �� العديد من  

 املناصب ال�ي أكسبتھ خ��ة واسعة �� مجال التأم�ن وا�خاطر.

بنك البحر�ن   -الرئيس التنفيذي إلدارة االمتثال  طارق ع�� الفايز 

 الوط�ي 

من جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن. �شغل  حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� التسو�ق 

حالًيا منصب رئيس إدارة االمتثال �� بنك البحر�ن الوط�ي، وقد عمل سابًقا �� العديد من 

 املناصب ال�ي أكسبتھ خ��ة واسعة �� مجال التأم�ن واالمتثال.

�� اإلدارة املصرفية من معهد اإلدارة العامة، باإلضافة إ��   حاصل ع�� درجة املاجست�� صاحب مكتب محمد الدعويس للمحاسبة  محمد هادي الدويس

الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن. شغل سابًقا العديد من املناصب ال�ي  

 أكسبتھ خ��ة واسعة �� مجال املراجعة املالية والتدقيق. 

 اجتماع لجنة المراجعة  
املنصب   اسم 

 الوظيفي 

 وا�حضور  ات االجتماع نوع العضو�ة

 االجتماع األول 

14 /09 /2021 

االجتماع الثا�ي  

28 /09 /2021 

االجتماع الثالث  

28 /10 /2021 

االجتماع 

الرا�ع  

24 /11 /2021 

االجتماع 

 ا�خامس  

08 /12 /2021 

االجتماع 

السادس  

29 /12 /2021 

 مستقل  رئيس ال�جنة  محمد عبدهللا اليحيى 1
      

�جنة  عضو  توفيق ا�خميساحمد  2

 املراجعة 

 عضو خار�� 
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�جنة  عضو  طارق ع�� الفايز  3

 املراجعة 

 عضو خار�� 
      

عضو مجلس   محمد هادي الدويس 4

 اإلدارة 

 عضو خار�� 
      

   أسماء ومؤھالت وخبرات أعضاء اإلدارة التنفیذیة
 ا�خ��ة املؤهالت  السابقة املناصب  املناصب ا�حالية  االسم  

محمد بن محمد سعيد   1

 بصراوي 

 

نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات �� أليانز   - الرئيس التنفيذي  

 ) AZSFالسعودي الفر���ي للتأم�ن التعاو�ي (

  مدير العمليات والصوتيات والبيانات �� شركة  -

 .هوشان ليمتد

 Xenith ،SARLمستشار رئي��ي واستشاري لدى  -

 ) OCCنائب رئيس شركة أور�ت اإلعالمية ( -

 ) OP)مدير العمليات لدى شركة أور�ت لإلنتاج  -

أراب نتوورك   نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة  -

  (ANA) أم���ا

محاضر �� �لية الدراسات العليا بجامعة والية   -

 أوهايو 

   ريسورس إن��ناشونال مستشار لدى  -

 ستشار إحصائي �� جامعة والية أوهايو م -

 عمل �� العديد من مشاريع البناء ا�خاصة  -

 باحث دكتوراه (جامعة والية أوهايو)  

 الهندسة املدنية ا�جيوتقنية وهندسة املواد  -

 التخصص الفر�� 

 هندسة البناء واإلدارة  -

 علوم اإلحصاء  -

 بحوث العمليات  -

 إدارة أعمال -

 (جامعة والية أوهايو) ماجست�� العلوم  

 هندسة البناء واإلدارة  -

 ب�الور�وس �� الهندسة املدنية (جامعة والية أوهايو)  

 الهيا�ل -

 ال�لية الدولية 

 �لية األمم املتحدة الدولية 

يتمتع السيد بصراوي بأك�� من  

عاًما من ا�خ��ة التنفيذية  25

الدولية �� مجال الشر�ات  

 الناشئة والتحول 

 نائب املدير املا�� �� شركة الوطنية للتأم�ن  - )  CFOاملدير املا�� ( سلطان سندي 2

مدير التخطيط املا�� وخدمات التحصيل وا�حلول ��   -

 بو�ا العر�ية 

مدير ما�� �� شركة رضوى التجار�ة (مجموعة   -

 شلهوب) 

 محامي لدى أرقم �ابيتال (كريسنت بو�نت جروب)  -

 العاملية محلل �� استثمار �ابيتال  -

 

 

 ماجست�� �� إدارة األعمال (�لية لندن لألعمال) 

 

 ب�الور�وس العلوم (ا�جامعة األمر�كية �� الشارقة) 

 التمو�ل -التخصص الرئي��ي 

 علم االقتصاد -التخصص الفر��

 

 العضو�ات:

 �� إيھ آر �ي –مدير ا�خاطر املالية لدى معهد ��ي إف إيھ  

 CAIAجمعية 

بخ��ة  يتمتع السيد / سندي 

عاًما،   15مالية دولية ملدة  

باإلضافة إ�� شهادة من معهد 

 ��ي إف إيھ 

 نائب رئيس املوارد البشر�ة �� ساب ت�افل  - رئيس العمليات   شاهر املد�ي  3

مشرف قسم املوارد البشر�ة والعالقات ا�ح�ومية ��   -

 أليانز السعودي الفر���ي

 

 ب�الور�وس �� إدارة األعمال 

  (جامعة امللك فيصل)   

يتمتع السيد املد�ي بخ��ة تر�و 

سنوات �� إدارة املوارد   10ع�� 

البشر�ة، مع املهارة لدمج  

وظائف املوارد البشر�ة مع  

 اس��اتيجية العمل الشاملة 

 

4 

مدير البنية التحتية لتقنية املعلومات �� مركز   -  - رئيس قسم املعلومات   وحيد خياط 

 األبحاث بمستشفى امللك فيصل التخص��ي

 ماجست�� �� إدارة األعمال (جامعة ما�شس��) 

 

 ب�الور�وس العلوم (جامعة امللك عبد العز�ز). 

 هندسة ا�حاسبات والكهر�اء  -

 

يتمتع السيد خياط بخ��ة تز�د 

التقنيات  عاًما �� مجال  18عن 

الرقمية واملعلوماتية �� قطاع 

 الرعاية ال�حية. 
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5 

رئيس املبيعات والعمليات �� مدينة امللك عبد هللا   - مدير مبيعات و�سو�ق   مروان ا�حازمي 

 االقتصادية  

ماجست�� �� إدارة األعمال �� التسو�ق واس��اتيجيات  

   التسو�ق املتقدمة (جامعة ليس��)

��ة يتمتع السيد / ا�حازمي بخ

سنوات �� مجال    10تز�د عن 

تخطيط األعمال واملبيعات  

 و�دارة التسو�ق. 

6 

قائم بأعمال رئيس أمن املعلومات لدى مجموعة سالمة   رئيس أمن املعلومات   عبدهللا بياري 

 للتأم�ن التعاو�ي 

 محلل األمن السي��ا�ي بجامعة امللك عبد العز�ز - -

التطبيقية (جامعة جورج  ماجست�� �� الهندسة والعلوم 

 واشنطن) 

 

درجة الب�الور�وس �� نظم املعلومات اإلدار�ة (جامعة  

 إدارة األعمال والتكنولوجيا). 

 

يتمتع السيد/ بياري بخ��ة �� 

تطو�ر اس��اتيجية وحوكمة  

 األمن السي��ا�ي. 

       

7   

 بمؤسسة جنوب آسيا مدير عام موسم ا�حج  - رئيس إدارة االمتثال   عبدالعز�ز مرداد 

 محامي مساعد بمكتب ياسر قزاز للمحاماة  -

 محامي متدرب بمكتب دار الفاروق للمحاماة  -

 محامي متدرب بمكتب محمد عايد السل�ي للمحاماة  -

 سكرت�� املنطقة الغر�ية لدى النوافز العر�ية  -

 منسق بوزارة ا�حج  - -

ل السيد/ مرداد �� العديد عم ب�الور�وس �� القانون (جامعة امللك عبد العز�ز). 

من م�اتب ا�حاماة ال�ي زودتھ 

باملعرفة واملعرفة الشاملة �� 

 ا�جال القانو�ي واالمتثال. 

8 

 املدير املا�� وسكرت�� مجلس اإلدارة �� شركة مالذ للتأم�ن. ) CFOاملدير املا�� ( عمار الص���� * 

 التعاو�ي.مدير ما�� �� الشركة ا�خليجية العامة للتأم�ن -

  Kuehne-nagel Co.LTDمدير التمو�ل �شركة -

 Ernst & Youngمستشار لدى إير�سن آند يو�غ  - -

Business 

يتمتع السيد/ الص���� بأك��     ب�الور�وس محاسبة (جامعة أم القرى).

عاًما من ا�خ��ة �� اإلدارة   14من 

املالية وقيادة الفر�ق، وال�ي  

�انت تركز �ش�ل أسا��ي ع�� 

  مجال التأم�ن. 

 2021نوفم��   7 بتار�خ  ة للتأين التعاو�ي املتحدشركة ال  * استقال من 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة
 يتقا��ى أعضاء مجلس اإلدارة م�افأة سنو�ة ثابتة ع�� النحو املب�ن أدناه:

 السنوي الثابت األجر  مبلغ   املنصب الوظيفي

  300,000 رئيس مجلس اإلدارة

 180,000 �ل عضو غ�� تنفيذ ومستقل من أعضاء مجلس اإلدارة

 40,000 عضو خار��)    �ل أعضاء �جان مجلس اإلدارة إذا لم ي�ونوا أعضاء �� مجلس اإلدارة ( 

 بدل حضور االجتماعات: 

عن �ل جمعية عمومية  )1500( عن �ل اجتماع �جلس اإلدارة وألف وخمسمائة ر�ال  ) 3000( يتقا��ى �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ ثالثة آالف ر�ال -

 يحضرو��ا (باستثناء نفقات السفر واإلقامة). 

 اإلدارة  عن مجلسعن �ل اجتماع ل�جنة املنبثقة  )1500( يتقا��ى �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ألف وخمسمائة ر�ال -

 ن النفقات ال�ي قد يتحملو��ا �� حضور االجتماعات وأداء واجبا��م �أعضاء �� ال�جان.يحق ألعضاء ال�جنة ا�حصول ع�� �عو�ض ع -

 . 2021يو�ح ا�جدول التا�� البدالت وامل�افآت ال�ي حصل عل��ا أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء ال�جان خالل عام 

بدل حضور اجتماعات   االسم 

 مجلس اإلدارة 

بدل حضور اجتماعات ا�جمعية  

 العمومية 

بدل حضور اجتماعات  

 ال�جنة 

 اإلجما�� 

 40500 9000 1500 30000 خالد حس�ن ع�� رضا

 49500 15000 4500 30000 خالد احمد عبد العز�ز ا�حمدان

 39000 6000 3000 30000 محمد عبدهللا اليحيى

 45000 12000 3000 30000 منصور عبدالعز�ز الصغ�� 
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 40500 6000 4500 30000 ��اء الدين عمر خاشق�� 

 24000 1500 1500 21000 )1فيصل حس�ن بدران * (

 24000 1500 1500 21000 ) 2خالد بكر عالم * (

 10500 7500 الينطبق  3000 ) 3خالد محمد القزالن * (

 من 1* (
ً
 6/10/2021) استقال العضو فيصل حس�ن بدران من مجلس اإلدارة اعتبارا

 من ) استقال العضو 2* (
ً
 14/10/2021خالد بكر عالم من مجلس اإلدارة اعتبارا

 م ح�ى ان��اء املدة املتبقية �جلس اإلدارة  2021نوفم��  17عضو خار�� وتم �عيينھ كعضو مجلس إدارة �� )3(* 

 مكافآت لجنة المراجعة  
 ع�� النحو التا��:  خارجھ�ون م�افآت أعضاء �جنة املراجعة سواء من مجلس اإلدارة أو من تت

 ا�جموع   بدل حضور االجتماع مبلغ األجر السنوي الثابت   املنصب الوظيفي االسم 

 69000 9000 60.000 رئيس ال�جنة  محمد عبدهللا اليحيى

 49000 9000 40000 عضو خار��  احمد توفيق ا�خميس

 49000 9000 40000 عضو خار��  طارق ع�� الفايز 

 49000 9000 40000 عضو خار��  محمد هادي الدويس

 اإلدارة التنفیذیة   آت مكاف 
 خمسة من كبار املدير�ن التنفيذي�ن، بما �� ذلك الرئيس التنفيذي واملدير املا�� 

 الرواتب  3،622،000

 البدل الثابت   1،244،577

 م�افآت سنو�ة ع�� أساس األداء  اليوجد 

 2020أو  2021لم یتم منح أي مكافآت أو حوافز لإلدارة التنفیذیة العلیا بما في ذلك الرئیس التنفیذي والمدیر المالي خالل عام 
 نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة وإجراءات الرقابة الداخلیة:

.  �جنة املراجعة، وتم رفع تقار�ر املالحظات الهامة إ�� اإلدارة العليا و �جنة املراجعةالسنو�ة ال�ي أقر��ا  املراجعة الداخلية�� الشركة خطة   املراجعة الداخليةنفذ قسم 

 .  املراجعة الداخليةجميع املالحظات الواردة �� تقار�ر  وت�حيحو�ناًء عليھ، وضعت اإلدارة التنفيذية خطة عمل لتنفيذ 

�جنة املراجعة أن نظام الرقابة الداخلية للشركة يتطلب مز�ًدا من التطو�ر  ترى بنتائج املراجعة السنو�ة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ،  فيما يتعلق

 لت�حيحتطو�ر خطة ت�حيحية  ��دف ةالداخلي  املراجعةملواكبة حجم األعمال وديناميكيات السوق املتغ��ة. ناقشت اإلدارة التنفيذية للشركة نتائج وتوصيات 

 2022س�� التنفيذ خالل عام   املراجعةالثغرات ال�ي تم تحديدها. من املتوقع أن تتا�ع �جنة  

اسم كل شركة تابعة، ورأس مالھا، ونسبة ملكیة الشركة، والنطاق الرئیسي لألعمال، وبلد التشغیل، وبلد  
 التأسیس 

  ليس لدى الشركة أي شر�ات تا�عة  

نة المراجعة التي یوجد تعارض بینھا وبین قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بھا  توصیات لج
بشأن تعیین مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم أدائھ أو تعیین المراجع الداخلي، ومسوغات  

 تلك التوصیات، وأسباب عدم األخذ بھا.  
 يوجدال 

روض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غیر ذلك) وفقًا لمتطلیات  المعلومات المتعلقة بأي ق
 ) من الئحة حوكمة الشركات90) من المادة (27الفقرة (

 أي قروض    ع�� الشركة ليس
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 ملخص ألصول الشركة والتزاماتھا ونتائج آخر خمس سنوات مالیة  
 جميع األرقام بـ (باأللف) ر�ال سعودي

 املركز املا�� قائمة 

     
 2017 2018 2019 2020 2021 عمليات التأم�ن 

   43953   88477   216.199   51356   87.067 النقد وما �عادلھ  

  0  0   23496   22656  0 الودائع قص��ة األجل 

   253621   169.736   202452   239606   156.051 أقساط التأم�ن وذمم معيدي التأم�ن

  204،792   94750   137914   209.598   91،978 التأم�ن من األقساط غ�� املكتسبةحصة معيدي 

    88،169   45،581   41720   36506 التسو�ة  قيدحصة معيدي التأم�ن من املطالبات 

   291905   135637  112،881   126264   114.849 غ�� املبلغ ع��ا دة  حصة معيدي التأم�ن من املطالبات املتكب

   10301   5699   6444   12،645   10571 ت�اليف شراء عقود التأم�ن املؤجلة  

   260322   160159   227   115.088   86401 االستثمارات 

  0  0 -  0   37315 املستحق من عمليات التأم�ن 

   52،646   45823   36685   67449   59113 مصار�ف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

   2667   1،902   7،008   10346   9122 صا�� الدخل   -معدات املمتل�ات و 

  0  0  0   4598   9813 األصول غ�� امللموسة 

  0  0  0   7،556   7089 الصا��  -حق استخدام األصول 

  0  0  0  0 ) 37،315( مطروحا م��ا العمليات الداخلية املستبعدة 

   1،120،207   790352   788887   908882   668.560 إجما�� أصول عمليات التأم�ن 

      
 عمليات املساهم�ن 

     
   94843  1.056   41454   10379   702 النقد وما �عادلھ  

   134.755   224.596   190721   173278   164125 االستثمارات 

   1،271   1،378   1،071   1038   1،222 مصار�ف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

   62944   4،700   33493   32675  0 املستحق من عمليات التأم�ن 
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   78400   78400   78400   78400   78400 الشهرة

   73500   73500   60.000   60.000   60.000 الود�عة النظامية

   1448   2635   3824   4،904   5،396 إيراد العموالت املستحقة ع�� الود�عة النظامية 

 ) 62،944( )4،700( ) 33،493( ) 32،675(  0 العمليات الداخلية املستبعدة مطروحا م��ا 

   384.217   386265   408963   360674   309845 إجما�� أصول عمليات املساهم�ن 

      
   1،504،424   1،176،617   1،197،850   1،269،556   978405 إجما�� األصول 

 

 قائمة املركز املا�� 

     
 2017 2018 2019 2020 2021 عمليات التأم�ن مطلو�ات 

   9177   19361   13،419   5،396   24100 عقود التأم�ن مستحقة الدفع  حملة

   96745   55253   66957   45533   66816 االل��امات املستحقة واملطلو�ات األخرى  

   178145   122227   178413  156،440   95.067 أرصدة معيدي التأم�ن مستحقة الدفع 

   270374   141.051   163.093   302452   185439 األقساط غ�� املكتسبة

   31460   19295   27769   34994   15683 عمولة إعادة التأم�ن غ�� املكتسبة 

  122،927   111.586   66652   62921   83،964 املطالبات املعلقة

   281638   209481  162،673   169.749   140599 املطالبات املتكبدة غ�� املبلغ ع��ا 

   3566   16454   18.760   25748   25378 احتياطي ال�جز �� األقساط 

   6،925   36539   9604   13378   16،176 االحتياطيات الفنية األخرى 

   62944   4،700   33493   32675  0 املستحق لعمليات املساهم�ن  

   20676   18.018   9،475   10288   10،029 ا�حددة للموظف�ن  املنافعال��امات 

  0  0  0   6،397   6187 مطلو�ات اإليجار  

   36،037   36،037   37.053   37.053   37.053 الفائض من عمليات التأم�ن  

 ) 62،944( )4،700( ) 33،493( ) 32،675(  0 املستبعدة  : العمليات الداخليةمطروحا م��ا
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 ) 407( ) 86(   15   3،734 )3،546( عمليات التأم�ن  -احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

   1،057،263   785216  753،883   874.083   702945 إجما�� مطلو�ات عمليات التأم�ن 

      مطلو�ات عمليات املساهم�ن 

   617   560   497   1،081   2،169 االل��امات املستحقة واملطلو�ات األخرى 

   270   270   270  0  0 املستحق لطرف ذي صلة

  0  0  0  0   37315 املستحق لعمليات املساهم�ن 

   23708   22488   28936   21،750   14،846 الز�اة وضر�بة الدخل املستحقة الدفع  

إيراد العموالت املستحقة ع�� الودائع النظامية املستحقة الدفع للبنك املركزي 

   1448   2635   3824   4،904   5،396 السعودي 

  0  0  0  0 ) 37،315( مطروحا م��ا العمليات الداخلية 

   26.043   25953   33527   27735   22،411 إجما�� مطلو�ات املساهم�ن واحتياطي عمليات التأم�ن 

   1،083،306   811169   787410   901818   725356 إجما�� املطلو�ات واحتياطي عمليات التأم�ن 

  القيمة املالية

     
   490000   400000   400000   400000   400000 رأس املال  

 االحتياطي النظامي 

 

31944   31944   31944   31944   

 ) 97،512( ) 71،684( ) 64،145( )108،025( )149،752( ا�خسائر امل��اكمة  

 )3،314(   52   7637   9020 ) 133( القيمة العادلة لالستثمارات

   436   1،511   2،124   2934 إعادة قياس احتياطي عمليات تأم�ن ال��امات امل�افآت ا�حددة للموظف�ن  

 
   421118   360748   376947   335.063  253،049  مجموع األسهم

   1،504،424   1،171،917   1،164،357   1،236،881   978405  إجما�� احتياطي عمليات تأم�ن ا�خصوم وحقوق امللكية

 

 2017 2018 2019 2020 2021 عمليات تأم�ن اإليرادات

   580565   391968   420292  616،861   409756 املكتتبة إجما�� أقساط التأم�ن 

 أقساط إعادة التأم�ن املتنازل ع��ا 
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 ) 13،328( ) 12،271( ) 21،537( ) 30،604( ) 26،743( مح��  

 )418،944( )273،445( )341103( )380697( )198،526( أجن�ي

 

)225،269( )411،301( )362،640( )285،716( )432،272( 

 إعادة التأم�ن لفائض مصار�ف ا�خسارة 

     
 ) 263( ) 270( ) 360( ) 818( )1،874( مح��  

 )3،397( )2،383( )3،014( )4،635( )7،333( أجن�ي

 

)9،207( )5،453( )3،374( )2،653( )3،660( 

   144.633   103.599   54278   200107   175280 املكتتبةصا�� األقساط 

   44274   19282   21،122 ) 67،675( ) 607( التغي�� �� صا�� األقساط غ�� املكتسبة 

   188907  122،881   75400  132،432   174673 صا�� األقساط املكتسبة

   59251   49640   41233   39،872   44202 املكتسبة عموالت إعادة التأم�ن  

   248158   172.521   116.633   172304   218.875 إجما�� اإليرادات

 ت�اليف ومصار�ف االكتتاب

     
  366،792   212.946   153228   151457   264721 إجما�� املطالبات املدفوعة 

 )182،811( )138،035( ) 92،990( ) 59،581( ) 90،807( حصة معيدي التأم�ن من املطالبات املدفوعة 

  183،981   74،911   60238   91،876  173،914 صا�� املطالبات املدفوعة 

 ) 30،785( ) 10،126( )2،346(   130   26257 التسو�ة  قيدالتغي�� �� صا�� املطالبات 

 ) 96،010( )5،272( ) 24،053( )6،307( ) 17،735( غ�� املبلغ ع��ا ات املتكبدة املطالب صا�� التغي�� �� 

   57186   59513   33839   85699   182436 صا�� املطالبات املتكبدة

   3170   12،888   2،306   6،988 ) 370( احتياطي ال�جز �� األقساط 

 )4،930(   29615 ) 26،935(   3،774   2،798 االحتياطيات الفنية األخرى 

   18156   13885   9868   16.521   23.082 ت�اليف ا�حصول ع�� عقد التأم�ن  

   3،513   3،278   2549   2790   3296 مصار�ف اكتتاب أخرى 

   77.095   119179   21،627   115772  211،242 إجما�� ت�اليف ومصار�ف االكتتاب
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 2017 2018 2019 2020 2021 مصروفات العمليات التشغيلية األخرى / عمليات تأم�ن الدخل

 )120،769( )111،640( )100،250( ) 85،272( ) 88،276( مصروفات عمومية و�دار�ة 

 ) 25،928( ) 11،080(   2745 )5،823(   9158 تحر�ر / (مخصص) الذمم املدينة املش�وك �� تحصيلها 

   5،144   4،760   4558   4،409   4364 دخل االستثمارات 

   426 ) 511(   4346  0 ) 848( ا�خسارة وامل�اسب ا�حققة من االستثمارات 

   5،873   3،701   3،753   7030   3،659 مصدر دخل آخر 

 ) 135254( ) 114،770( ) 84،848( ) 79،656( ) 71،943( بالصا��  -إجما�� (مصروفات) التشغيل األخرى / الدخل 

   35809 ) 61،428(   10158 ) 23،124( ) 64،310( ا�خسارة السنو�ة قبل التخصيص 

      
 2017 2018 2019 2020 2021 املصروفات التشغيلية األخرى  / عمليات مساه�ي الدخل  

 ) 1،001( ) 2،207( ) 1،220( ) 1،534( ) 4،381( مصروفات عمومية و�دار�ة 

 ) 1،142( )1،225( ) 883( )1،441( )1،972( م�افأة مجلس اإلدارة 

   5790   7109   6435   5،973   4992 دخل االستثمارات 

 ا�خسارة وامل�اسب ا�حققة من االستثمارات 

 

4246   2،065   )2،421 ( 733   

 مصدر دخل آخر 

  

0  

  
   4380   1،256   6،397   7،244 ) 1،361( بالصا��  -إجما�� (مصروفات) التشغيل األخرى / الدخل 

      
   35809 ) 61،428(   10158 ) 23،124( ) 64،310( استيعاب املساهم�ن ل�خسارة

      
   40189 ) 60،172(   16555 ) 15،880( ) 65،671( خسارة السنة �عد استيعاب املساهم�ن قبل الز�اة وضر�بة الدخل 

      
 ) 5،600( )3،900( )7،900( ) 27،900( )7،600( ز�اة 

   171063   53342   95.006   56532   7633 صا�� نتيجة االكتتاب 
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 ) 400( ) 100( ) 100( ) 100( ) 400( ضر�بة الدخل 

   34189 ) 64،172(   8،555 ) 43،880( ) 73،671(  صا�� ا�خسارة للسنة

      
   40000   40000   40000   40000   40000 عادية القائمة (بآالف األسهم) ال األسهم لعدد املرجحاملتوسط  

   0.85 ) 1.60(   0.21 ) 1.10( ) 1.84( (مع�ً�ا عنھ بالر�ال السعودي ل�ل سهم) ر�ح (خسارة) السهم 

 

 قوائم الدخل وا�خسارة الشاملة لعمليات التأم�ن
2021 2020 2019 2018 2017 

 
    3،581  0   1،016  0  0 صا�� ا�خسارة للعام 

 الف��ات الالحقة البنود ال�ي لن يتم إعادة تصنيفها إ�� قائمة الدخل �� 

     

 

   0   436   1،075   613   810 إعادة قياس امل�اسب ع�� ال��امات املزايا ا�حددة 

البنود ال�ي قد يتم إعادة تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها إ�� بيان 

 الدخل �� ف��ات الحقة
     

 

     

 

 استثمارات متاحة للبيع:

     

 

  ) 54( ) 189(   1،238   3،719 )7،280( القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيعصا�� التغ�� ��  -

   0   511 ) 1،137(  0  0 صا�� املبالغ ا�حولة إ�� قائمة الدخل  -

    5،544   2776   4211   6،352 ) 4،449(  إجما�� ا�خسارة الشاملة والدخل من عمليات التأم�ن الشامل للسنة

      
 

  2017 2018 2019 2020 2021 الدخل / ا�خسارة الشاملة لعمليات املساهم�ن قوائم 

 
 صا�� ا�خسارة للعام 

     

 

    36608 ) 64،172(   7539 ) 43،880( ) 73،671( خسارة شاملة أخرى 

      البنود ال�ي لن يتم إعادة تصنيفها إ�� قائمة الدخل �� الف��ات الالحقة 
 

     
 

 قياس امل�اسب ع�� ال��امات املزايا ا�حددة إعادة 
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البنود ال�ي قد يتم إعادة تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها إ�� بيان 

 الدخل �� ف��ات الحقة

     

 

 استثمارات متاحة للبيع:

     

 

    1،849   935   7896   1،383 )9،153( صا�� التغ�� �� القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع -

  ) 949(   2431 ) 311(   صا�� املبالغ ا�حولة إ�� قائمة الدخل  -

    37508 ) 60،806(   15124 ) 42،497( ) 82،824(  إجما�� الدخل وا�خسارة الشاملة لـ املساهم�ن للسنة

      
 

    43.052 ) 58،030(   19.335 ) 36،145( ) 87،273( إجما�� (ا�خسارة) / الدخل الشامل للسنة 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 بيان التدفقات النقدية عمليات التأم�ن 

   3،581  0   1،016  0  0 خسارة العام قبل الز�اة وضر�بة الدخل

 التعديالت للبنود غ�� النقدية:

     
   1،530   1،328   2095   2736   3،973 اس��الك املمتل�ات واملعدات

  0  0 ) 71(  0  0 أر�اح التصرف �� املمتل�ات واملعدات 

  0  0  0   2052   3،206 اس��الك أصول حق االستخدام 

  0  0  0   187   257 ت�لفة التمو�ل ع�� ال��امات اإليجار

  0  0  0  0   83 خسارة التصرف �� اإليجارات

   25928   10976 )2،745(   5823 )9،158( (تحر�ر ا�خصص) / مخصص الذمم املدينة املش�وك �� تحصيلها 

 ) 210(   511 )4،346(  0   848 ا�خسارة وامل�اسب ا�حققة من التصرف �� االستثمارات 

 ) 193( ) 205( ) 111(  0  0 إطفاء االستثمارات ا�حتفظ ��ا لتار�خ االستحقاق 

   2،037   2426   5650   4077   2730 مخصص ال��امات امل�افآت ا�حددة للموظف�ن 

  0  0  0  0   4572 مخصص الذمم املدينة األخرى 

   32673   15،036   1،488   14،875   6511 ا�جموع

 التغي��ات �� األصول وا�خصوم التشغيلية: 
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 ) 65،705(   72909 ) 29،971( ) 42،977(   92.713 أقساط التأم�ن وذمم معيدي التأم�ن

 ) 19،886(   110.042 ) 43،164( ) 71،684(   117.620 حصة معيدي التأم�ن من األقساط غ�� املكتسبة

   52842   1،215   42.588   3861   5214 التسو�ة  قيدحصة معيدي التأم�ن من املطالبات 

 ) 23،050(   66،884   22756 ) 13،383(   11.415 املبلغ ع��ا حصة معيدي التأم�ن من املطالبات املتكبدة غ�� 

   425   4،602 ) 745( )6،201(   2،074 ت�اليف شراء عقود التأم�ن املؤجلة 

 ) 21،831(   6821   9138 ) 30،764(   3،764 مصار�ف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

  0  0 -  0  0 إيراد العموالت املستحقة ع�� الود�عة النظامية

 )2،550(   10184 )5،942( )8،023(   18704 ذمم دائنة �حملة عقود التأم�ن

   43.540 ) 41،492(   11704 ) 21،424(   21283 االل��امات املستحقة واملطلو�ات األخرى 

   51.081 ) 55،918(   56186 ) 21،973( ) 61،373( أرصدة معيدي التأم�ن مستحقة الدفع 

 ) 24،388( )129،323(   22،042   139359 )117،013( األقساط غ�� املكتسبة

   600 ) 12،165(   8474   7،225 ) 19،311( عمولة إعادة التأم�ن غ�� املكتسبة 

 ) 83،626( ) 11،341( ) 44،934( )3،731(   21043 املطالبات املعلقة

 ) 72،961( ) 72،157( ) 46،808(   7076 ) 29،150( املطالبات املتكبدة غ�� املبلغ ع��ا 

   572   12،888   2،306   6،988 ) 370( احتياطي ال�جز �� األقساط 

 )2،332(   29614 ) 26،935(   3،774   2،798 االحتياطيات الفنية األخرى 

إيراد العموالت املستحقة ع�� الودائع النظامية املستحقة الدفع للبنك املركزي 

  0  0  0  0  0 السعودي 

   12،622   41756   28793 ) 818( ) 69،993( املساهم�ن املستحق لـ عمليات 

  0 )4،648( ) 13،118( )2،651( )2،179( مدفوعات ال��امات املنافع ا�حددة للموظف�ن 

  0  0  0  0  0 دفع الز�اة وضر�بة الدخل

 )121،974(   44907 )6،142( ) 40،471(   3،479 صا�� النقد املستخدم �� األ�شطة التشغيلية 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 التدفق النقدي من أ�شطة املساهم�ن 
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   36608 )60،172(   15.539 )15،880( )65،671( خسارة العام قبل الز�اة وضر�بة الدخل 

 )1،137(   2،242 )1،932( )4،246(   0 ا�خسارة وامل�اسب ا�حققة من التصرف �� االستثمارات

   34 )107(   307   33 )184( مقدما وموجودات أخرى مصار�ف مدفوعة 

   206 )1،187( )1،189( )1،080( )492( إيراد العموالت املستحقة ع�� الود�عة النظامية 

   230 )57( )63(   314   1،088 االل��امات املستحقة واملطلو�ات األخرى 

املستحقة   النظامية  الودائع  ع��  املستحقة  العموالت  املركزي إيراد  للبنك  الدفع 

   206   1،187   1،189   1،080   492 السعودي 

 )12،622( )41،756( )28،793(   818   69993 املستحق من عمليات التأم�ن

   0   0   0   0   0 مدفوعات ال��امات املنافع ا�حددة للموظف�ن

 )2،973( )5،220( )1،552( )35،186( )14،904( دفع الز�اة وضر�بة الدخل

   20،140 ) 105،070( )16،494( )54،147( )9،677( صا�� النقد املستخدم �� األ�شطة التشغيلية 

           التدفقات النقدية من عمليات تأم�ن أ�شطة االستثمار  

   136،070   0 )23،496(   840   22656 ودائع قص��ة األجل

 ) 122،405(   0 )20،000( ) 111،142(   0 مش��يات االستثمارات 

   91.755   180   184،490   0   20559 متحصالت من بيع استثمارات

 )1،229( )563( )7،201( )6،074( )2،749( شراء املمتل�ات واملعدات

   0   0   71 )4،598( )5،215( باإلضافة إ�� األصول غ�� امللموسة 

   104191 )383(   133864 ) 120،974(   35251 صا�� النقد (املستخدم ��) أو الناتج من أ�شطة االستثمار 

           التدفقات النقدية من عمليات التأم�ن ع�� أ�شطة املساهم�ن

   74600   0   0   0   0 ودائع قص��ة األجل

 )72،063(   11283 )23،576( )38،759(   0 مش��يات االستثمارات 

   70898   0   66968   61.831   0 متحصالت من بيع استثمارات

   0   0   0   0   0 شراء املمتل�ات واملعدات

   0   0   0   0   0 باإلضافة إ�� األصول غ�� امللموسة 

   73،435   11283   43392   23.072   0 صا�� النقد (املستخدم ��) أو الناتج من أ�شطة االستثمار 
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           التدفقات النقدية من عمليات التأم�ن ع�� أ�شطة التمو�ل  

   0   0   0   0 )3،289( مدفوعات ال��امات اإليجار

   0   0   0   0 )3،289( صا�� النقد (املستخدم ��) أو الناتج من أ�شطة التمو�ل 

           التدفقات النقدية من عمليات التأم�ن ع�� أ�شطة املساهم�ن

   0   0   13500   0   0 النقص �� الود�عة النظامية 

   0   0   13500   0   0 صا�� النقد (املستخدم ��) أو الناتج من أ�شطة التمو�ل 

 )17،783(   44.524   127722 ) 164،843(   35711 صا�� التغ��ات �� النقد والنقد املعادل 

   61.736   43953   88477   216.199   51356 النقد والنقد املعادل �� بداية العام

   43953   88477   216.199   51356   87.067 النقد والنقد املعادل �� ��اية العام

   93.575 )93،787(   40398 )31،075( )9،677( صا�� التغ��ات �� النقد والنقد املعادل 

   1،268   94843   1.056   41454   10379 النقد والنقد املعادل �� بداية العام

   94843   1.056   41454   10379   702 النقد والنقد املعادل �� ��اية العام

           إجما�� املعلومات غ�� النقدية  

   494   976   9134   1،383 )16،433( صا�� التغ�� �� القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع 

   0   0   0   0   810 املزايا ا�حددة للموظف�ن إعادة قياس امل�اسب ع�� ال��امات 

 المعاییر المحاسبیة
) املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية، واملعاي�� واإلقرارات األخرى ال�ي أقر��ا الهيئة السعودية للمحاسب�ن IFRSتل��م الشركة باملعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية (

 ") (املشار إل��ا باعتبارها " املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية"). SOCPAوا�ح��ف�ن ("القانوني�ن 

 القوائم المالیة  اعتماد 
يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر واالمتنان    م. و�ذلك  21/03/2021هـ املوافق    08/1443/ 18بتار�خ  م    2021السنو�ة لعام  القوائم املالية  اعتمد مجلس اإلدارة  

 �دار��االشركة و �� يع املساهم�ن ع�� ثق��م الكب��ة �جم
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