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ن
 م31/12/7201تقرير مجلس اإلدارة  للسنة المالية المنتهية ف

ي  
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   )سايكو( أن يقدم إىل السادة المساهمي   الكرام تقريرهيش مجلس إدارة الشر

ي 
 
كة وتقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية للسنة المنتهية ف

 .م31/12/2017السنوي عن نتائج أعمال الشر

 

: األنشطة 
ً
 -ة : الرئيسأوال

كة مساهمه سعودية ي )سايكو( شر
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون  بموجب السجل التجاري  مدرجة الشر

ي  صادر  1010237214رقم 
 
ومرصح لها بمزاولة نشاط التأمي   من قبل هـ 07/08/1428الرياض بتاريخ  ف

خيص رقم: ت ي السعودي بموجب التر  . هـ29/08/1428تاريخ  20079م ن/  مؤسسة النقد العرن 
كة نشاط التأمي   داخل المملكة العربية   للتقسيم وتمارس الشر

ً
 -: التاىلي السعودية وفقا

ن العام  (1 ان الطاقة ،، التأمي   الهندسي  : ويشمل عىل سبيل المثال ال الحرص التأمي   عىل المركباتالتأمي   ، ، الطت 

 .، التأمي   البحري ، األوراق المالية واألموال الممتلكات والحريق

ن الصح    (2 إحتياجات السوق وبما يتوافق مع نظام التأمي   : ويشمل تقديم برامج تأمي   صحي تتماسر مع التأمي 

ي 
ي وتوجهات مجلس الضمان الصحي التعاون 

 .الصحي التعاون 

ن الحماية واإلدخار:   (3  يشمل تأمي   الحماية ألجل.  تأمي 

 
كة:  : التوقعات المستقبلية للشر

ً
 -ثانيا

كة  - ي تتوقع الشر
للتوجه إلطالق البوابة م نتيجة 2018 من العام زيادة حجم المبيعات خالل النصف الثان 

ونية اإل ة والمتوسطةقطاع المنشآلقطاع األفراد و لكتر حيث تم البدء بتطوير بوابة رقمية لتسهيل ،  ت الصغت 
نت للمنتجات التاليةعمليات  اء بشكل آىلي من خالل شبكة اإلنتر

 : الشر
ة  –لزامي تأمي   المركبات اإل  –تأمي   السفر  -ري للبضائع التأمي   البح –التأمي   الصحي للمجموعات الصغت 

 تأمي   أخطاء المهن الطبية.  –الصحي للزائرين للمملكة العربية السعودية  التأمي   

كة من خالل بوابات إتفاقية عرض منتجات مع أحد الوسطاء لبيع وتسويتوقيع اتم  - ونية ق منتجات الشر لكتر

ي من العام  تفاقيةالغرض. وسوف تنعكس نتائج هذه اإل  تم تطويرها لهذا 
 م. 2018عىل مبيعات النصف الثان 

نت وسوف يتم اطالق الموقع الجديد خالل الربع تم توقيع ا - كة الرسمي عىل االنتر تفاقية لتطوير موقع الشر
ي من العام 

 م. 2018الثان 

كة اآللية المستخدمة ومقارنتها بأحدث التقنيات المتوفرة - كة حاليا بتقييم وتحليل أنظمة الشر  ، تقوم الشر
 م. 2018جراءات التقييم الالزمة خالل العام من انتهاء وسوف يتم الرفع بالتوصيات بعد اإل 

ي السعودي اىل  - اف والرقابتتجه مؤسسة النقد العرن  ي عملية اإلشر
 
ي الذي تنتهجه ف

 
اف ة تعديل اإلطار اإلشر

ي عىل تقييم المخاطر 
كة عىل إدراك متطلباتهو  ليكون مبن  ي تعمل الشر

لب تطوير البنية التحتية الذي يتط النر
ي التوقيت المناسب وبشكل دقيق ومتكامل من خالل : 

 
 الالزمة لدعم وتيست  عملية تقديم البيانات ف
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ية السعودية والبنية التحتية التقنية الالزمتي   لتوفت  البيانات المطلوبة اإل  (1 ي الكوادر البشر
 
ستثمار ف

 ستمر. لتمكي   المؤسسة من تقييم المخاطر والتطوير الم

ي تطوير إدارة المخاطر للتمكن من التعرف عىل المخاطر وتحديدها قبل وقت كاف من اإل  (2
 
ستثمار ف

 حدوثها وإدارتها. 

 

كة:  : التطورات الهامة بالشر
ً
 -ثالثا

كة لدى األمانة العامة لمجلس الضمان الصحي لمدة  -   3إعادة تأهيل الشر
ً
هـ 19/05/1438من  سنوات اعتبارا

 م. 16/02/2017الموافق 
 إستحداث ادارة الجودة والعناية بالعمالء.  -
 إستحداث ادارة أمن المعلومات.  -
كات  -  لقوائم األمم المتحدة المتعلقة بغسل توقيع إتفاقية مع احدى الشر

ً
المتخصصة للتحقق من العمالء وفقا

 األموال وتمويل اإلرهاب. 
 توقيع اتفاقية سداد.  -
 إستحداث وحدة السالمة والصحة المهنية.  -
كة. ا - ي الشر  نشاء مركز التدريب والتطوير لمنسون 
ات أداء القياس واألنتاجية وسوف تظهر نتائج هذا التطبيق خالل العام  -   م. 2018بدء تطبيق مؤشر

 

  : اإلدارة المالية (1

كة عىل ي تعيي   الموظفي   االكفاء ذوي ال حرصت الشر
 
وتفعيل  ستثماريةالوظائف الرقابية والمحاسبية واإل مؤهالت ف

ي كافة مجاالت مستوى األداء الماىلي  ية والنقدية واإلستثمارية لتحسي   عدد من اإلجراءآت الرقابية والمحاسب
 
ف

ي ترد من الجهات الرقابية. 
ام بالتعليمات النر كة ،  وااللتر   ونشاطات الشر

 

ية :  (2   الموارد البشر

كة   بتوطي   الوظائفهتمإتوىلي إدارة الشر
ً
ا  كبت 

ً
 حيث تبلغ ن اما

ً
ي   من إجماىلي عدد العامل% 67.23  سبة السعودة حاليا

ي عام  موظف 354الذي بلغ 
 
ي العام  334موظف سعودي مقارنة بـ  238منهم م 2017ف

 
بلغ عدد م 2016موظف ف

كة 198السعوديي   منهم  ي الشر
 
وهذه الخطوة  ، موظفا. تشغل الكفاءات السعودية معظم المناصب القيادية ف

ي   مع توجيهات مؤسسة النقد العرن 
ً
كة السعودي جاءت تماشيا وذلك لتوطي   هذه الصناعة  ومجلس إدارة الشر

بدعم برامج السعودة لديها وتوفت  المناخ المالئم إلتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية المدربة وتشجيعها عىل العمل 
ي مختلف إداراتها 

 
 . ف
 

كة ي الشر
كة الموظفي   األجانب السعوديي   الموظفي    موظف  ي الشر

 نسبة السعودة مجموع موظف 

 %59.28 334 136 198 م2016

 %67.23 354 116 238 م2017
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كة خالل عام  ي الشر  للتدريب والتطوير لمنسون 
ً
وتم إنشاء وحدة السالمة والصحة المهنية  م ،2017وتم افتتاح مركزا

 ، وتم االنتهاء من برنامج ادارة االداء لقياس وتحقيق األهداف. 
كة بتأهيل الموظفي   الذين لهم تعامل مباشر مع العمالء ومنتجات التأمي   بالحصول عىل شهادة  كما قامت الشر

 ، باإلضافة اىل جميع شهادات التأمي    ”IFCE“أساسيات التأمي   
ً
ف بها دوليا ، وكذلك تشجيع جميع  المهنية والمعتر

ي مجال تخصصه
 
ة اىل الدورات اإللزامية مثل ، باإلضاف الموظفي   للحصول عىل الشهادات المهنية األخرى كٌل ف

ي مكافحة غس دورات
 
 ل األموال وتمويل اإلرهاب. ف

 

 :  النواح  الفنية (3

 فيما يخص االكتتاب: 

ي السياسات  أصدرت. 2016سبتمت   -تعليمات الهندسة  -1
 
ي السعودي لوائح بشأن االكتتاب ف مؤسسة النقد العرن 

ي ممارسة االكتتاب 
 
ي السوق ف

 
ي من شأنها ضمان االنضباط ف

ي التأمي   الهندسية النر
 
. ف  الهندسي

كلفة إعادة العقارات إلزاميا عىل "أساس   أصبح يجب أن يكون تأمي   يندرج تحت التأمي   عىل الممتلكات، وفيما  -2
ر  ". العقار اىل ماكان عليه قبل وقوع الرص 

ي السنة السابقة المركبات عىل أقساط تأمي   أي خصم  يقدملم  -3
 
 لوثائقبالنسبة  سواءً  لمن لم تكن لديه مطالبات ف

 وثائق التأمي   الشامل.  أو الطرف الثالث  تأمي   

 

 :  فيما يخص إعادة التأمي  

 . ي
اء الفائض الثان   زيادة قدرة إعادة التأمي   عن طريق شر

ي الوقت الحاىلي لدينا اتفاقيات نسبية وغت  نسبية لتغطية جميع المخاطر لدينا ، واالتفاقيات النسبية تكون بحصص 
 
ف

 نسبية محددة مع الفائض. 
ي بشكل أ 2017خالل عام 

ة عىل اتفاقيات الفائض الثان  كتر وأعىل من االتفاقيات النسبية م قمنا بوضع اللمسات األخت 
 . ي التأمي   ضد الحريق والتأمي   الهندسي

 
 القائمة وذلك لزيادة قدرتنا عىل االكتتاب ف

 
 التسويق والمبيعات:  (4

 اعادة هيكلة
ي الفروع وذلك لتقديم خدمة اشع وافضل للعمالء. 

 تم اعادة هيكلة وترتيب وتوزيع العمل لموظف 
 

ي 
ون   قنوات البيع االلكتر

ي السعودي ،  وذلك لبيع منتج وثيقة تأمي   االتفاق مع احد وسطاء التأمي    المعتمدين لدى مؤسسة النقد العرن 
 . ي
ون   المركبات عن طريقة البيع االلكتر

 
كة   شعار الشر

كة ليظهر بشكل حديث وعرصي  كة فقد تم تحديث وتعديل الشعار الخاص بهوية الشر لتجديد الهوية الخاصة بالشر
 عىل اصالة وفكرة الشعار االساسية.  مع الحفاظ
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5)  :  الطب  
ن  -قسم التأمي 

م تم تعديل وإضافة بعض المنافع عىل الوثيقة الموحدة للتأمي   الصحي ،  وبالتاىلي تم تعديل 2017خالل العام 
 إجراءات اإلكتتاب وطرق التسعت  بناء عىل تلك التعديالت واإلضافات. 

  قامت
ً
كة بإنشاء وحدة األطباء المتجولي   خالل العام  أيضا م لزيادة 2018وجاري العمل خالل عام  ، م2016الشر

ي بتقليص التكاليف  نتيجة األثر اإليجان 
 . عدد األطباء المتجولي  

 

 : التحصيل والمتابعة (6

: التحصيل: 
ً
 أوال

ي 
 
تجري عمليات التحصيل عىل عدة أوجه مختلفة تعد جميعها وسائل ترمي لتحقيق نفس الهدف الذي يتمثل ف
كة من أصحاب الحسابات المدينة. وتتمت   الرؤية التحصيلية بشموليتها وسعيها الحثيث  التحصيل الدوري ألموال الشر

كة دون أية استثناءات وتحت جميع الظروف  ة ال تخرج لتحصيل جميع ديون الشر ي أن الديون الميتة أو المتعتر
ما يعن 

بحال من األحوال عن نطاق نشاط عمليات التحصيل، ويباشر فريق التحصيل لدى اإلدارة برصد ومتابعة حسابات 
 مع سياسة 

ً
ورية لكل حساب بغية تحصيل مديونيته متماشيا كة باستمرار كما يتخذ جميع اإلجراءات الرص  عمالء الشر

 االئتمان. 
 رصد ومتابعة ما ال يقل عن )ب

ً
كة، عدا عن إصدار 371المجمل تتوىل إدارة التحصيل يوميا ( حساب عميل لدى الشر

تقارير مالية مفصلة عن الحسابات من قبل مسئول مراقبة االئتمان باإلدارة والذي يقوم بالمتابعة المستمرة لجميع 

ي تطرأ عىل الحسابات التخاذ اإلجراء الم
ات النر ي فاعلية عمليات التحصيالتغيت 

 
 ف
ً
 أساسيا

ً
 دورا

ً
ي حينه متخذا

 
ل ناسب ف

 وتحقيقها أقىص قدر ممكن من الديون المحصلة. 

( عميل، ويباشر المحصلون 2,795يقوم فريق التحصيل باإلدارة بمتابعة حسابات العمالء المقدر إجماىلي عددهم: )
ٌل بحسب اختصاصه، حيث يتوىل محصل ما يتعلق اليوم األول الستحاق الدفع ك بانتظام عمليات التحصيل من

ين فقط، ومحصل يتوىل ما يتعلق بالتحصيل من حسابات العمالء عن طريق  بالتحصيل من حسابات العمالء المباشر
كات الوساطة، ومحصل يتوىل ما يتعلق بالتحصيل من حسابات العمالء عن طريق مديري الحسابات. وعىل الرغم  شر

ي 
 
 خالل عام من تعتر العمالء ف

ً
ي ظل عدم مالئمة ظروف السوق عامة

 
، إال أن فريق التحصيل 2017السداد وف ي

م الماض 
ي بذل ُجلَّ جهده لتحصيل أقىص قدر ممكن

 
الديون وتمكن بفضل هللا من تحصيل إجماىلي مبلغ:  من استمر ف

ام بإعداد سجالت تفصيلية للعمالء و 36,000,000) كة، وذلك من خالل االلتر  لحساباتهم واالحتفاظ بها ( ريال للشر
والمتابعة الدورية لخطة التحصيل مع نائب الرئيس للمبيعات والمدراء اإلقليميي   ومراجعتها والتنسيق مع مديري 
كات الوساطة واإلدارة المالية للتأكد من حسن ست  عمليات التحصيل وتسجيل جميع بيانات  حسابات العمالء وشر

ام المبالغ المستحقة عىل العمالء و  ف عمليات التحصيل وااللتر  المبالغ المحصلة منهم ومتابعتها عن طريق مشر
ي تعميمها الصادر برقم: )ت.ع.م/ 

 
ي السعودي ف ( وتاريخ: 134/201711بتوجيهات مؤسسة النقد العرن 

ي التعامالت المالية ظم بشأن ح19/11/2017هـ الموافق: 01/03/1439
 
ر التعامل النقدي أو عن طريق الشيكات ف

 متعلقة بالعمليات التأمينية. ال
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: الشؤون القانونية
ً
 : ثانيا

 إىل جنب تحت مسم اإلدارة القانونية والتحصيل، األم
ً
ر كما هو معلوم ضمت اإلدارة القانونية إىل إدارة التحصيل جنبا

ي والتحصيىلي وتقديم كُل منهما إىل اآلخر المساندة والدعم وبالتاىلي  الذي أسفر عن تحقيق التعاون مابي   
 الشق القانون 

 الوصول إىل األهداف المنشودة لإلدارة بالشكل األمثل.  
كة أو خارج كة من أية انتهاكات أو مخالفات قانونية داخل الشر ي حماية جانب الشر

 
ها، يتمثل دور اإلدارة القانونية ف

كة كة ، والتأكد والمساهمي    وحماية مصالح الشر ي الستمرار أعمال الشر
كة عىل من ، وتقديم الدعم القانون  ست  الشر

ي السليم ، وأداء مهامها القانونية بالتوافق والتكامل مع سياس
تولت اإلدارة  م2017خالل عام . و تها المسار القانون 

كة وعددها ) كة مدعية فيها وبعضها اآلخر كانت ( قضية، بعضها كان232القانونية متابعة جميع قضايا الشر ت الشر
كة خالل نفس العام دعوى بمبلغ: )  ( ريال.  26,500,000مدىع عليها، وكسبت الشر

 :  من المهام، منها ما يىلي
ً
  وتباشر اإلدارة القانونية عددا

اتيجياتها القانونية لتقليل الدعاوى  -1 كة وسياساتها واستر ي صياغة وتطوير أهداف الشر
 
 القانونية وتجاوز أيةالمساهمة ف

 خالفات مع أطراف خارجية. 
كة.  -2  اإلحاطة باألنظمة واللوائح والتعميمات الصادرة من الجهات المختصة المتعلقة بنشاط الشر
كة أمام الجهات القضائية و  تمثيل -3 المسائل القانونية، ودراسة  مع قضائية والجهات الحكومية والتعاملالشبه الشر

ها لدى الجهات وتكييف كافة القضايا ا كة وإعداد وتقديم اللوائح والمذكرات القانونية ومتابعة ست  لمتعلقة بالشر
 
ً
كة من أي دعوى قضائية قد تقدم ضدها مستقبال اف عىل تحضت  الوثائق الالزمة إلخالء طرف الشر المختصة، واإلشر

ي نفس الموضوع. 
 
 ف

كة طر  -4 ي تكون الشر
اف عىل العقود النر  فيها عند الطلب. إعداد ومراجعة  واإلشر

ً
 فا

كة المختلفة عند الطلب.  -5  تقديم الدعم واالستشارات القانونية إىل إدارات الشر
ي إجراءات التحقيق مع الموظفي   عند الطلب.  -6

 
ي ف

 تقديم الدعم القانون 
، لما  بناء والمحافظة عىل العالقات الطيبة مع الجهات الرقابية والهيئات القضائية والدوائر والمؤسسات الحكومية -7

ي إدارة عملياتها.  يوفره ذلك
 
كة ف  من مساندة قانونية للشر

ي الم -8
 
كة من خالل النصح وإبداء الرأي والمشاركة الفعالة ف ي الشر

 
فاوضات مع العمالء تقديم الدعم إىل قسم المطالبات ف

ي تتجاوز المليون ريال للوصول إىل تسويات ودية قانونية.  فيما يتعلق بالمطالبات
 النر
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ً
 المخاطر الحالية والمستقبلية المتوقعة: ، و : إدارة المخاطر رابعا

كة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها:  ي تواجهها الشر
 بالمخاطر النر

ً
 فيما يىلي ملخصا

 حوكمة المخاطر

ي تستخدم  تتمثل حوكمة
ي مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة النر

 
كة ف المخاطر الخاصة بالشر

ي قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة وال
 
كة ف كز فلسفة الشر اتيجية. تتر ي الهيكل التنظيمي الحاىلي لتحقيق األهداف اإلستر

نر
اتيجية المتعلقة بإدارة و   قبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتوافق مع الخطة اإلستر

كة لتحديد وتقييم ورصد ومراقبة المخاطر:   تم إنشاء هيكل اداري متماسك بالشر
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد  – أ(  مجلس اإلدارة

اتيجيات والسياسات لتحقيق األهد كة. اإلستر  اف المحددة للشر
اف عىل مهام إدارة المخ،  من مجلس اإلدارة أعضاء 3تضم لجنة إدارة المخاطر  –لجنة إدارة المخاطر  (ب اطر تقوم باإلشر

كة  بالشر
اتيجية  –ج( اإلدارة العليا  ضمن سياسة  اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستر

كة بشأن قبول المخاطر.   من قبل الشر
ً
 محددة مسبقا

تتضمن مسئوليات تلك و يرأس مدير قسم إدارة المخاطر تلك اإلدارة باإلضافة اىل موظفي   اثني   ،  –قسم إدارة المخاطر  (د
ي حددتاإلدارة التعامل مع  

اتيجيات إدارة المخاطر.  كل مايتعلق بالمخاطر النر ي سياسات واستر
 
 ف

 

كة ، وطرق اإلدارة التنفيذية   قد تواجه الشر
:  المناسبة لتقليلها  المخاطر الب   حسب التال 

ن    أ (  مخاطر التأمي 
ف ثالث وتمثل المخاطر المتعلقة بزيادة أعداد ومبالغ المطالبات الفعلية المستحقة إىل الجهات المتعاقد معها و/أو إىل طر 

ة بشأن الحوادث المؤمن عليها، عن التوقع ة وحجم المطالبات كأن تكون وتت  ات . ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تزايد وتت 
كة بمراقبة مخاطر التأمي   بالتأكد من أن مستوياتها ضمن ال حدود حصول المطالبات أو كلفتها أكت  من المتوقع. تقوم الشر

 المتوقعة. 
ة األجل تتعلق بشكل أساسي بالتأ كة بإصدار وثائق تأمي   قصت  ي تقوم الشر  الطن 

و الحريق والسطو المركبات  والتأمي   عىل ، مي  
ة األجل  والتأمي   عىل، والتأمي   الهندسي ،  المخاطر البحريةو  ي يتوقع أن تنتج عنها مطالبات قصت 

 قطفالمسؤولية العامة النر
.  حصولنه من غت  المحتمل إ، وبالتاىلي ف ي التقليل من مخاطر التامي  

 
ي حركة االحتياطيات وهذا يساعد ف

 
ات هامة ف تغيت 

كز مخاطر التأمي   الناتجة عن عقود التأمي   
كة بشكل رئيسي تتر ي تصدرها الشر

ي المملكة العربية السعودية.  النر
 
 ف

 الطب   
ن  التأمي 

كة لضمان تنوع المخاطر بشك اتيجية التأمي   الخاصة بالشر
ل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى فوائد تم تصميم إستر

.  ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية والمراجعة االعتيادية للمطالبات  التأمي  
كة عىل الدراسة االكتوارية من أجل ضمان السع ر الفعلية وسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات.تعتمد الشر

كة سياسة تقوم عىل المتابعة الجادة  المناسب وذلك باعتماد األسعار المقررة من قبل الخبت  االكتواري. كما تعتمد الشر
ي 
والنشطة للمطالبات وأسعار المنتجات وتساعد هذه االجراءات عىل التقليل من المخاطر المستقبلية غت  المتوقعة النر

كة. يوجد ل  عىل الشر
ً
كة تغطية إعادة تأمي   وذلك للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة. يمكن أن تؤثر سلبا  دى الشر
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 المركبات

ي المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية  وكلفة
 
ل استبدا بالنسبة للتأمي   عىل المركبات، تتمثل المخاطر الرئيسة ف

ي إصدار وثائق التأمي   ألصحاب المركبات والسائقي   الذين تزيد أعمارهم 
 
كة سياسة شاملة ف أو اصالح المركبات. تتبع الشر

ين ) . 21عن واحد وعشر
ً
 ( عاما

يات وتعويضات األصابة الجسدية وتكاليف استبدال أو إصالح المركبات هي ام الصادرة من المحاكم بشأن الوفإن األحك
ي مستوى المطالبات.  امل الرئيسةالعو 

 
ي تؤثر ف

كة إجراءات إلدارة المخاطر  ومراقبة تكاليف المطالبات.  النر  ويوجد لدى الشر
 إضافة إىل ترتيبات إعادة التأمي   للحد من الخسائر عن أي مطالبة. 

 الحريق والسطو
ي وقوع 

 
ار سببالنسبة لعقود التامي   عىل الممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسة ف بها الحرائق. أو االنفجارات أو حصول أض 

كة عىل أن تكون الممتلكات التجارية أو الصناعية المراد التأمي   عليها مزودة بأجهزة  العواصف وخالفها. وتحرص الشر
كة عىل المنازل وما يماثلها.   للكشف عن الحريق، إضافة إىل ذلك تؤمن الشر

 ستبدال للممتلكات ومحتوياتها المؤمن عليها. وتعتت  تكلفة ترميم أوإعادة بناءً يتم إصدار هذه العقود  عىل أساس قيمة اال 
 الممتلكات إىل ما كانت عليه  وكلفة إصالح/استبدال المحتويات والوقت المطلوب الستئناف  المنشأة للعمل بمثابة  العوامل

كة تغطية إعادة الت ي تؤثر عىل حجم المطالبة. يوجد لدى الشر
أمي   عىل هذه الحوادث  وذلك للحد من الخسائر  الرئيسة النر

 الناجمة عن أي مطالبة . 
 

ن البحري  التأمي 
ي تتعرض لها البضائع و/أو  السفن المؤمن عليه

ار والخسائر النر ي األض 
 
ا أو بالنسبة للتأمي   البحري، تتمثل المخاطر الرئيسة ف

 . ي
 فقدانها بشكل كىلي أو جزن 

اتيجية التأمي   البحر 
ي التأكد من تنوع وثائق التأمي   بحيث تغطي الشحن والسفن والبضائع وخطوط الشحن. تتمثل استر

 
ي ف

كة تغطية إعادة تأمي   وذلك لتقليل الخسائر الناجمة عن المطالبات.   يوجد لدى الشر
 

ن الهندس    التأمي 
، تتمثل المخاطر الرئي  ار لبالنسبة للتأمي   الهندسي ي الخسائر واألض 

 
ي / اإلنشاءات بسبب الحريق واإلنفجار سية ف

لمبان 
كة تغطية إعادة التأمي   بشأن هذه المخاطر  واألخطار الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل والعواصف، الخ. يوجد لدى الشر

 ئر الناتجة عن المطالبات. وذلك للحد من الخسا
 

 المسؤولية العامة
مات القانونية للجهة المؤمن  لها  بشأن وفبالنسبة للتأمي   عىل المسؤولية العامة، تتمثل ا ي  االلتر 

 
اة طرف لمخاطر الرئيسية  ف

ي أو المشاريع القائمة. 
 أخر و اإلصابات الجسدية لإلطراف األخرى أو التلف الذي تتعرض له الممتلكات والمبان 

ي وطب
كة أو قيمة العقد وطبيعة / أشغال المبان  كة تكتتب وثيقة التأمي   عىل أساس قدرة الشر مة لدى الشر يعة العقود المت 

 تغطية إعادة تأمي   بشأن هذه المخاطر وذلك للحد من الخسائر الناتجة عن المطالبات. 
 

ن   ب (  مخاطر إعادة التأمي 

( لتقليل الخسائر  كات إعادة تأمي   كة، خالل دورة أعمالها العادية، بإعادة التأمي   لدى أطراف أخرى متخصصة، )شر تقوم الشر
ي األعمال وتتيح لإلدارة  

 
 أكت  ف

ً
تيبات تؤمن تنوعا ي قد تنشأ عن مطالبات التأمي   الضخمة. إن هذه التر

المالية المحتملة النر
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ة وتؤمن طاقات استيعابية وقدرات نمو إضافية. يتم جزء كبت  من مراقبة الخسائر المحتملة ال ي قد تنشأ عن المخاطر الكبت 
نر

 ، وعقود إعادة تأمي   اختيارية، وإعادة تأمي   فائض الخسارة.  عمليات إعادة التأمي   بموجب اتفاقيات إعادة تأمي   سنوية
ي إكتتاب ولتقديم ضمانات من الدرجة األوىل للعمالء وإستمرار تحقيق األ

 
كة أساليب  متحفظة  ف ، تتبع الشر رباح للمساهمي  

 المخاطر وبرامج إعادة التأمي   الخاصة بها. 
 

 ج(    مخاطر أسعار العموالت الخاصة
 

ي قد تؤ تنشأ مخاطر أسعار العموالت نتيجة التقلبات 
ي أسعار العموالت الخاصة النر

 
لقيمة ثر عىل الربحية المستقبلية أو اف

كة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن الودائع ألجل والنقدية وشبة النقديالعادلة لألدو   ة. ات المالية . تتعرض الشر

 

 د(  مخاطر اإلئتمان 
 

اماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآل  خر تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما عىل الوفاء بالتر 
كة كة، تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشر القيمة  لخسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية المقتناة من قبل الشر

ي قائمة الم
 
ية المفصح عنها ف . الدفتر  ركز الماىلي

 بالسياسات واإل 
ً
كة: جراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اال فيما يىلي بيانا ي تتعرض لها الشر

 ئتمان النر

كة بتقييم الوضع  (أ كات إعادة التامي   ، تقوم الشر ى الهامة الناتجة عن إفالس شر لتقليل تعرضها للخسائر الكت 
ط مسبق، يجب ع . وبناًء عليه، وكشر ي يعاد التأمي   الماىلي لمعيدي التأمي  

أن تكون ذات  لديها ىل األطراف النر
.  المالءة الماليةمستوى مقبول من حيث   بحيث يؤكد متانة وضعها الماىلي

كة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم (ب  تقوم الشر
 المدينة القائمة. 

ط مسبق، يتعي   عىل البنوك  تودع النقدية وشبة النقدية لدى (ج بنوك محلية معتمدة من اإلدارة. وعليه، وكشر
ي ت
أن تكون ذات مستوى مقبول من حيث الضمان يؤكد متانة وضعها ودع لديها النقدية وشبة النقدية النر

 .  الماىلي

، وعليه، فإن أرصدة العمالء غت  المتأخرة السداد وغت  ال كة نظام تصنيف داخىلي منخفضة القيمة مستحقة ال يوجد لدى الشر
ي 
كات غت  مصنفة. إن األرصدة المستحقة من معيدي التأمي   هي مع أطراف أخرى ذات تصنيف إئتمان  جيد من أفراد وشر

 صادر عن وكاالت تصنيف خارجية. 

 مخاطر السيولة هـ ( 

كة عىل الوفاء بالتعهدات المتعلقة بمطلوباتها  المالية عند إستحقاقها. يتم مراقبة  تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشر
امات عند نشوئها.  ، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بأية إلتر 

ً
 متطلبات السيولة شهريا

 محفظة السيولة
ي قائمة المركز الماىلي عىل أساس التدفقات النقدية المخصومة وإن جميع

 
ها لم يتم إحتساب أي من المطلوبات الظاهرة ف

 مستحقة السداد عند الطلب خالل سنة واحدة بإستثاء مكافآة نهاية الخدمة للموظفي   . 
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 مخاطر العمالت و ( 

 . ي ي أسعار الرصف األجنن 
 
ات ف ي تنشأ عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغت 

 وتمثل المخاطر النر
كة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر جوهرية نتيجة  ي ألن معظم تعتقد إدارة الشر ي أسعار الرصف األجنن 

 
للتقلبات ف

 الموجودات والمطلوبات النقدية مسجلة بعمالت مثبتة مقابل الريال السعودي. 
 

 مخاطر أسعار السوق ز ( 

ي أسعار 
 
ات ف وتمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسبب التغت 

ات نتيجة لعوامل محددة السوق )عد ا تلك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت( سواًء كانت هذه التغت 
ي ال
 
 سوق. تتعلق بأداة مالية ما أو بالجهة المصدرة لها أو بعوامل أخرى تؤثر عىل كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة ف

كة استثمارات غت  متداولة مسجلة ب ي قيمة األسهم لدى الشر
 
ات ف شادي. يتم إظهار أثر التغت 

مبالغ تمثل سعر البيع االستر
 . ي حالة بيع األداة أو انخفاض قيمتها ومن ثم تتأثر قائمة حقوق المساهمي  

 
 فقط ف

 

 إدارة رأس المال ح ( 

كة وزيادة  كة للحفاظ عىل توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشر . تحدد األهداف من قبل الشر  الفائدة للمساهمي  
كة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير النقص بي   مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بإنتظام. يتم  تقوم الشر
ي السوق وخصائص مخاطر 

 
ات الظروف السائدة ف إجراء تعديالت عىل مستويات رأس المال الحالية وذلك حسب تغت 

كة. وللحفاظ عىل أ كة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة نشاطات الشر و تعديل هيكل رأس المال، تقوم الشر
 للمساهمي   أو تقوم بإصدار أسهم جديدة. 

 
 المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية  ط ( 

كة لمتطلبات أنظمة المملكة العربية السعو  الحصول عىل الموافقات  دية. إن هذه األنظمة ال تتطلبتخضع عمليات الشر
كات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شر 

اماتها غت  المتوقعة عند نشوئها. التأمي   ولتمكينها من سداد ا  
 لتر

 

 تحديد القيمة العادلة وتسلسلها الهرم    ي (

كة التسلسل اله  رمي التاىلي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: تستخدم الشر

ي األسواق النشطة )بدون تعديل( ألدوات مالية مماثلة.  المستوى األول:  -
 
 األسعار المتداولة ف

-  :  
ن
ي يكون فيها المســـــــتوى األدن  للمدخالت الجيطرق تقي المستوى الثان

وهرية لقياس القيمة م )والنر
 العادلة 

ً
(.  مبنيا  عىل معلومات يمكن مالحظتها بالسوق بشكل مباشر أو غت  مباشر

ي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية عىل معلومات  المستوى الثالث:  -
طرق التســــــــــــــعت  النر

 سوقية يمكن مالحظتها. 
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ي 
 
ي من التسلسل لم يكن هناك تحويالت بي   المستوى األول وا 2017ديسمت   31خالل السنة المنتهية ف

لمستوى الثان 
 الهرمي للقيمة العادلة، ولم يتم أية تحويالت إىل أو من المستوى الثالث من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

 
 
 
 اىل تقييم المخاطر: ( 1

ً
ي استنادا اف الرقان 

 اإلشر
 
ي 
 
كات 10/10/2017ف كات التأمي   وشر ي السعودي بإرسال تعميم مع توجيهات لكل شر م قامت مؤسسة النقد العرن 

ي عىل تقييم المخاطر. إعادة التأمي   لتطبيق اإلطار 
ي المبن 

 
اف  اإلشر

ي تنتمي اىل قطاع التأمي   يحب أن تكون عىل در 
كات النر  اية تامة بمتطلبات إطار الرقابة االشر

ً
طر ، تقييم المخا ىلإستنادا

ي السعودي. كل الجهود الممكنة تبادر اىل بذل  وأن   لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العرن 
  ذلك يتطلبو

ً
ونيا كات التأمي   ومجالس  بمختلف البيانات ، بشكل دوريتزويد المؤسسة إلكتر وبالتاىلي يجب عىل شر

إداراتها التأكد من توفر البنية األساسية الالزمة لتدعيم وتسهيل الحصول عىل البيانات عىل اساٍس دوري وبشكل دقيق 
 من خالل النقاط التالية: 

 :
ً
وري  أوال ونية الرص  ي الكوادر السعودية المؤهلة والبنية األساسية االلكتر

 
ويد البيانات المطلوبة ة لاإلستثمار ف  لكي  ،تر 

 تتمكن المؤسسة من تقييم المخاطر واستمرارية التطوير. 
 :
ُ
 عىل نم ثانيا

ً
ي المخاطر ومدى تطورها مرتكزا

 
وع إدارة المخاطر ، لتحديد ومراقبة والتحكم ف ي تطوير مشر

 
وذج اإلستثمار ف

 رأس المال. 
 :
ً
كات المرتبطة بأعمال التأمي   ، أن ت عىل  ثالثا :  كذلك  توافقالشر  مع التاىلي
كة اإلجابة عىل النموذج المطلوبإكمال  - تم إرساله اىل المؤسسة بتاريخ قد ، و  ألسئلة الرقابة والتحكم الشر

 م. 29/10/2017
 م. 31/12/2017بتاريخ  عىل النموذج تزويد المؤسسة بالمستندات الداعمة لإلجاباتتم  -
 
ي السعودي رقم ( 2 ات المخاطر:  133تعميم مؤسسة النقد العرن   بخصوص تجميع بيانات مؤشر
 
ي 
 
كات إعادة التأمي   08/11/2017ف كات التأمي   وشر م قامت المؤسسة بإرسال تعميم يتضمن توجيهات اىل جميع شر

ات المخاطر.  ويدها بالمعلومات والبيانات ذات العالقة بتجميع بيانات مؤشر  لتر 
 لألسئلة  توفت  تنفيذية من متطلبات المؤسسة أن تكون مسئولية اإلدارة ال

ً
قة دوالتأكد من  الواردةالبيانات المطلوبة وفقا

كة   م. 03/12/2017البيانات المطلوبة وتم إرسالها اىل المؤسسة بتاريخ  إعداد البيانات ، وقد أكملت الشر
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ات المالية :  :  المؤشر
ً
 خامسا

 الجدول التال  المقارنة لبنود قائمة الدخل )بآالف الرياالت السعودية  .1
ن   (: يبي 

 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 البيان

إجماىلي أقساط التأمي   
 المكتتبة

623,950 803,729 888.220 801,806 804,577 

ي أقساط التأمي   
 
صاف

 المكتسبة
352,827 462,386 602,449 515,354 525,945 

عموالت و ايرادات  دخل
 أخرى

57,951 50,033 59.507 69,196 67,994 

 593,939 584,550 661,956 512,419 410,778 مجموع اإليرادات

إجماىلي المطالبات 
 المدفوعة

397,464 428,861 482.347 437,256 466,957 

ي المطالبات 
 
صاف

 المدفوعة
258,843 329,318 440.196 355,474 377,257 

ي 
 
المطالبات صاف

 المتكبدة
311,707 359,487 459.710 348,111 350,331 

مجموع التكاليف و 
 المصاريف

436,738 489,068 621.119 525,856 540,700 

ي فائض/)عجز( 
 
صاف

 للسنة عمليات التأمي   
(25,960) 23.351 40.837 58,694 53,238 

ي 
 
خسارة( )دخل/ ال صاف

 للسنة
(26,954) 18,224 32.306 58,172 51,927 
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 الجدول التال  المقارنة لبنود قائمة المركز ال .2
ن  : مال  )بآالف الرياالت السعودية (يبي 

 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 البيان

حصة معيدي 
ن من  التأمي 

المطالبات تحت 
التسوية و 
األقساط غي  
 المكتسبة

332.182 431.783 465.110 423,772 361,910 

إكتتاب تكاليف 
 مؤجلة

21.489 23.820 22.247 19,645 18,726 

أقساط وأرصدة 
مدينة ومبالغ 
مستحقة من 
جهات ذات 
 عالقة

159.286 217,649 203.478 224,896 269,324 

 133,000 149,800 165.000 180.160 82.000 ودائع ألجل

استثمار محتفظ 
به حب  تاريخ 
االستحقاق 
واستثمار متاح 

 للبيع

1.923 1.923 24.162 22,944 17,782 

 85,822 70,239 76.152 69.352 95.744 النقد وشبه النقد

 47,139 37,425 23.643 17.065 26.155 موجودات أخرى

مجموع 
موجودات 

ن   عمليات التأمي 
716.856 941.753 979.792 948,721 933,703 

موجودات 
ن   المساهمي 

 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013

 25,000 25,000 25.000 10.000 10.000 نظاميةوديعة 

مستحق من 
ن   عمليات التأمي 

0 4.078 10.384 15,515 38,417 

 283,304 264,000 215.800 19.550 31.100 ودائع ألجل

 3,259 1,374 360 37.693 20.513 النقد وشبه النقد
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مدفوعات مقدمة 
وموجودات 

 أخرى
1.243 2.382 1.432 2,618 2,448 

مجموع 
موجودات 
ن   المساهمي 

62.856 73.703 252.976 308,507 352,428 

مجموع 
موجودات 

ن  عمليات التأمي 
ن   والمساهمي 

779.712 1.015.456 1.232.768 1,257,228 1,286,131 

مطلوبات 
ن   عمليات التأمي 

 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013

 703,292 785,756 840.682 829.929 617.302 احتياطيات فنية

دخل عموالت 
 غي  مكتسبة

18.161 15.471 12.122 11,359 8,642 

أرصدة إعادة 
ن دائنة  تأمي 

37.921 43.310 47.588 49,063 77,413 

مكافأة نهاية 
الخدمة 
ن  للموظفي 
ومصاريف 
مستحقة 

 ومطلوبات أخرى

41.571 44.730 61.540 74,030 95,143 

مستحقة إل 
عمليات 
ن   المساهمي 

0 4.078 10.384 15,515 38,417 

توزيعات فائض 
ن  عمليات التأمي 
 المستحقة

1.901 4236 8.319 12,634 11,473 

احتياط  القيمة 
العادلة لالستثمار 

 المتاح للبيع
وخسارة إعادة 
التقييم االكتواري 
 عل مكافأة نهاية

 الخدمة

0 0 (843) 364 (677) 

إجمال  مطلوبات 
وفائض عمليات 

ن   التأمي 
716.856 941.753 979.792 948,721 933,703 



   
 

  

 
  
 

    
                                        

17 
م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي   

مطلوبات 
وحقوق 
ن   المساهمي 

 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013

 8,804 7,686 3.259 2,059 1.427 مخصص الزكاة

وعوائد  ذمم دائنة
استثمار دائنة من 
 وديعة نظامية

859 1,681 2.439 2,704 2,139 

مستحق لعمليات  
ن   التأمي 

8.832 0 0 0 0 

 250,000 250,000 250.000 100.000 100.000 رأس المال

 /أرباح مبقاة
اكمة(  )خسائر مي 
 احتياط  نظام  و 

(48.262) (30.037) (2.722) 48,117 91,485 

مجموع مطلوبات 
وحقوق 
ن   المساهمي 

62.856 73.703 252.976 308,507 352,428 

مجموع مطلوبات 
وفائض عمليات 

ن  التأمي 
ومطلوبات 
وحقوق 
ن   المساهمي 

779.712 1.015.456 1.232.768 1,257,228 1,286,131 

 

 

 األقساط المكتتبة:  .3

ألف ريال للعام السابق  801,806ألف ريال، مقابل    804,577م  2017بلغ إجماىلي االقساط المكتتبة خالل عام 

ي وتأمي   الحوادث 0,35وذلك بزيادة قدرها   الطن 
%، ويعود ذلك اىل ارتفاع  إجماىلي االقساط المكتتبة ألعمال التأمي  

 األقساط المكتتبة ألعمال التأمي   األخرى.  ارتفاع العامة و
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 الجدول التال  توزيع األق .4
ن  )بآالف الرياالت السعودية (:  ساط المكتتبة عل قطاعات األعمال ويبي 

ات  م2016 م2017 القطاع  م2017التغي 
%  نسبة التغيي 

 م2017

ن الصح    %10.33 33,167 320,945 354,112 التأمي 

ن   %9.28- (20,081) 216,372 196,291 المركباتتأمي 

ن   %6.83 10,072 147,406 157,478 الحريق والسطوتأمي 

ن   %11.99- (3,146) 26,238 23,092 البحريالتأمي 

ن   %49.50- (13,247) 26,763 13,516 الهندس  التأمي 

ن   %27.58- (4,518) 16,382 11,864 المسؤولية العامةتأمي 

 %1.10 524 47,700 48,224 تأمينات عامة اخرى

 %0.35 2,771 801,806 804,577 اإلجمال  
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ن  .5    يبي 
ن
  (: مناطق)بآالف الرياالت السعوديةإلجمال  األقساط المكتتبة حسب ال الجدول التال  التوزيع الجغراف

 السنة
كة   إلجمال  إيرادات الشر

ن
 التحليل الجغراف

 إجمال  اإليرادات
المنطقة 
 الوسىط

المنطقة 
قية  الشر

المنطقة 
 الغربية

المناطق 
 األخرى

 المجموع

 804,577 7,512 90,084 218,702 488,279 804,577 م2017

 801,806 8,015 38,582 174,459 580,750 801,806 م2016
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  النتائج التشغيلي .6
ن
 )بآالف الرياالت السعودية (:  ةالفروقات الجوهرية ف

 م2017 م2016 القطاع
ات  التغي 
 م 2017

نسبة 
التغيي  
% 

 األسباب

إجمال  أقساط 
ن المكتتبة  التأمي 

801,806 804,577 2,771 0.3% 

   804,577م2017بلغ إجماىلي االقساط المكتتبة خالل عام 
م ويعود 2016% عن عام 0.3قدره   إرتفاعألف ريال بإ

ذلك اىل إرتفاع إجماىلي االقساط المكتتبة ألعمال تأمي   
ي بنسبة 6ق والسطو بنسبة يالحر  الطن 

% 10% والتأمي  
 األرتفاع الطفيف اىلسبب و % 1وتأمي   عام أخر بنسبة 

ي والسيارات   الطن 
شدة المنافسة وارتفاع أسعار برامج التأمي  

كة بانتقاء عقود التأمي   ذات المخاطر الجيدة  .واهتمام الشر

  أقساط 
ن
صاف

ن المكتتبة  التأمي 
509,129 532,270 23,141 5% 

ي  أقساط التأمي   المكتتبة خالل العام 
م  2017بلغ صاف 

م 6201% عن عام 5بإإرتفاع  قدره  ألف ريال  532,270
ي أقساط التأمي   المكتتبةإرتفاع نتيجة 

التأمي   الصحي  صاف 
  %34بنسبةحوادث عامة  تأمي    إرتفاع و  %17 بنسبة

  أقساط 
ن
صاف

ن المكتسبة  التأمي 
515,354 525,945 10,591 2% 

ي األقساط المكتسبة خالل العام 
 9455,25م 7201بلغ صاف 

م بسبب  6201%  عن عام 2قدرهبإإرتفاع ألف ريال  
ي أقساط التأمي   المكتتبة التأمي   الصحي بنسبة 

إرتفاع صاف 
%34% و إرتفاع تأمي   حوادث عامة بنسبة17  

 %2 9,388 593,938 584,550 مجموع اإليرادات
ألف ريال  938,593بلغ مجموع اإليرادات خالل العام 

ي  إرتفاعم بسبب  6201عن عام  %2بإإرتفاع قدره
صاف 

%2األقساط المكتسبة بنسبة   

  المطالبات 
ن
صاف

 المتكبدة
348,110 350,331 2,221 1% 

ي المطالبات المتكبدة خالل عام 
 331,503م 7201بلغ صاف 

م ، بسبب  6201عن عام % 1 قدره   بإرتفاعألف ريال   
ي بنسبة  إرتفاع  الطن 

ي المطالبات المتكبدة لتأمي  
 %22صاف 

ي  إرتفاع و 
 بنسبةأخرى المطالبات المتكبدة لتأمي     صاف 

ي المطالبات المتكبدة الحريق والسطو 489
% و إرتفاع صاف 

%36بنسبة    

مجموع التكاليف 
 والمصاريف

525,856 540,700 14,844 3% 

م 7201بلغ مجموع التكاليف والمصاريف خالل عام 
م 6201عن عام  %3قدرهبإإرتفاع   ألف ريال   700,405

ي المطالبات المتكبدة  بنسبةبإإرتفاع   بسبب 
% 1 صاف 

والزيادة % 13زيادة  المصاريف العمومية واالدارية بنسبة
ي تحصيلها بنسبة 

ي مخصص الديون المشكوك ف 
٪، 116ف 

ي إيرادات استثمارات حملة الوثائق بنسبة 
٪  37وانخفاض ف 

اف بنسبة  ي أتعاب فحص وأشر
٪5أيضا زيادة ف  . 

  
ن
 (عجز)فائض/ صاف
ن ع  مليات التأمي 

  للسنة
ً
مخصوما

51,839 48,945 (2,894) -6% 

ألف  48,945م 7201بلغ فائض عمليات التأمي   خالل عام 
بإنخفاض  ألف ريال للعام السابق  51,839ريال مقابل

ي المطالبات المتكبدة بن %بسبب6 قدره
سبة زيادة صاف 
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منها عائد 
استثمارات حملة 
الوثائق )نتائج 
العمليات 
 التشغيلية(

ي المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 1
 
٪ 13٪ والزيادة ف

ي تحصيلها بنسبة 
 
ي مخصص الديون المشكوك ف

 
والزيادة ف

اف بنسبة 116 ي أتعاب فحص وأشر
 
٪.، عىل 5٪، و  زيادة ف

ي إيرادات االكتتاب األخرى بنسبة 
 
٪ 15الرغم من الزيادة ف

ي تكاليف اكتتاب وثائق التأمي   بنس
 
٪ 4بة أيضا انخفاض ف

ي األقساط التأمي   المكتسبة بنسبة 
 
٪. وزيادة  2وزيادة صاف

ي اإليرادات األخرى بنسبة 
 
٪5ف  

  أرباح 
ن
صاف

)خسائر( 
استثمارات حملة 

 الوثائق

6,855 4,293 (2,562) -37% 

ي دخل استثمارات عمليات التأمي   خالل عام 
 
بلغ صاف

% عن عام 37 قدرهبإنخفاض    ألف ريال  4,293م 7201
ي أثرت عىل  م وذلك6201

نتيجة الظروف االقتصادية النر
األسواق المحلية وحيث تمت اعادة هيكلة بعض 
ي األسواق. 

 
 األستثمارات لتجنب الهبوط الحاد ف

  أرباح 
ن
صاف

)خسائر( 
استثمارات أموال 

ن   المساهمي 

6,558 5,619 (939) -14% 

ي دخل استثمارات أموال المساهمي   خالل عام 
 
بلغ صاف

% عن عام 14قدره بإنخفاضألف ريال  619,5م  7201
6201  

  
ن
 الدخل للسنةصاف

 قبل الزكاة
58,172 51,927 (6,245) -11% 

م 7201بلغ إجماىلي أرباح المساهمي   قبل الزكاة خالل عام 
ألف ريال للعام السابق  172,58ألف ريال مقابل  927,15

ي المطالبات  %11 قدره بإنخفاض
بسبب زيادة صاف 

ي المصاريف العمومية 1بة المتكبدة بنس
٪ والزيادة ف 

ي مخصص الديون 13واإلدارية بنسبة 
٪ والزيادة ف 
ي تحصيلها بنسبة 

ي إيرادات 116المشكوك ف 
٪، وانخفاض ف 

ي أتعاب 37استثمارات حملة الوثائق بنسبة 
٪  أيضا زيادة ف 

اف بنسبة  ي 5فحص وأشر
٪.، عىل الرغم من الزيادة ف 

ي 15سبة إيرادات االكتتاب األخرى بن
٪ أيضا انخفاض ف 

ي 4تكاليف اكتتاب وثائق التأمي   بنسبة 
٪ وزيادة صاف 

ي اإليرادات  2األقساط التأمي   المكتسبة بنسبة 
٪. وزيادة ف 

٪5األخرى بنسبة  %. 

مجموع 
 الموجودات

1,257,228 1,286,131 28,903 2% 
  1,286,131م 7201بلغ مجموع الموجودات خالل عام 

م6201% عن عام 2قدره  ألف ريال بإرتفاع . 

 %10- (82,464) 703,292 785,756 احتياطيات فنية
 م7201بلغ مجموع اإلحتياطيات الفنية خالل عام 

% عن عام 10ألف ريال  بإنخفاض قدره  703,292
م 6201  

 

 ربحية السهم: .  7

هـ 13/08/1436العامة غت  العادية بتاريخ ربحية السهم قبل الزكاة وبعد زيادة رأس المال الموافق عليه من قبل الجمعية 
كة من أم. تم زيادة ر 31/05/2015الموافق  كة  250مليون ريال إىل  100س مال الشر تفع عدد اسهم الشر مليون ريال لت 

ة الحالية  25مليون سهم إىل  10من   2.33ريال مقابل  2.08مليون سهم. وبلغت ربحية السهم األساسية والمخففة للفتر
ة السابقة من العام ريال ل ي او  2016لفتر

 
ة المنتهية ف ي تم إحتساب ربحية السهم للفتر

م طبقا للمتوسط 31/12/2017لنر
ي  25,000المرجح لعدد االسهم البالغة 

 
ة المنتهية ف م طبقا 31/12/2016الف سهم، وتم إحتساب ربحية السهم للفتر

 الف سهم.  25,000للمتوسط المرجح لعدد االسهم البالغة 
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ح توزيعه عل حملة الوثائق عن عام 8  م: 2017. الفائض المقي 

ون ألف ريال سعودي خمسة مليون  5,323,837بلغ الفائض الذي سيوزع عىل حملة الوثائق  وثالثمائة وثالثة وعشر
% من اجماىلي الفائض المتحقق من 10نسبة  م ، وهو مايمثل2017ريال سعودي عن عام  وثمانمائة وسبعة وثالثون
 . م2017عمليات التأمي   خالل عام 

   

 

ن عل القوائم المالية السنوية:  مراجع   تقرير . 9  الحسابات الخارجيي 

ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون  كة مساهمة سعودية( -إىل مساهمي الشر  )شر

 الرأي
ي تشتمل 

كة"(، والنر كة مساهمة سعودية( )"الشر ي )شر
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون  لقد راجعنا القوائم المالية للشر

ي 
 
، وقائمة فائض عمليات التأمي   وقائمة الدخل الشامل لعمليات التأمي   2017ديسمت   31عىل قائمة المركز الماىلي كما ف

ي حقوق المساهمي   وقوائم التدفقات النقدية لعمليات وقائمة الدخل الشامل لعمليات المسا
 
ات ف همي   وقائمة التغت 

ي ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة من 
 
ي تعتت  جزء اليتجزأ  29إىل  1التأمي   وعمليات المساهمي   للسنة المنتهية ف

والنر
ي رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل،  من هذه القوائم المالية. 

 
من جميع الجوانب الجوهرية، المركز الماىلي وف

ي 
 
كة كما ف ي ذلك التاريخ، وفقا للمعايت  الدولية 2017ديسمت   31للشر

 
، ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية ف

يبة  ي السعودي )"ساما"( بخصوص المحاسبة عن الزكاة وض   الدخل. للتقارير المالية المعدلة بواسطة مؤسسة النقد العرن 
 

 أساس الرأي
ي المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايت  

 
تمت مراجعتنا وفقا للمعايت  الدولية للمراجعة المعتمدة ف

كة وفقا لقواعد  ي تقريرنا. إننا مستقلون عن الشر
 
ي قسم "مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية" ف

 
تم توضيحها ف
منا سلوك وآداب ا ي المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما أننا إلتر 

 
لمهنة المعتمدة ف

ي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفت  أساس 
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة النر

 إلبداء رأينا. 
 

 األمور الرئيسة للمراجعة
، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم  ان ي

ي كانت، بحسب حكمنا المهن 
األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور النر

ي سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا حولها، وال نقدم 
 
المالية للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور ف

 منفصال عن تلك األمور. 
ً
 رأيا
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 كيفية تناول مراجعتنا األمور الرئيسية للمراجعة األمور الرئيسة للمراجعة

 المطالبات تحت التسوية
ي 
 
، بلغت المطالبات تحت التسوية 2017ديسمت   31كما ف

 477.67ومتضمنة المطالبات المتكبدة وغت  المبلغ عنها 
بالقوائم  9 مليون ريال سعودي كما هو مذكور باإليضاح  رقم

 المالية. 
ة  امات النهائية لعقود التأمي   بدرجة كبت   

يتضمن تقدير اإللتر
من الحكم. تستند المطالبات عىل أفضل تقدير للتكاليف 

ي تاريخ 
 
النهائية لكل المطالبات المتكبدة ولم يتم تسويتها ف

، باألضافة إىل تكاليف إدارة المطالبات ذات الصلة.   معي  
يتضــــــــمن تقدير المطالبات المتكبدة غت  عىل وجه الخصــــــــوص، 

المبلغ عنها وإســـــتخدام التوقعات اإلكتوارية واإلحصـــــائية درجة 
ة من الحكم. يســــــــــــــتخـــــدم اإلكتواري مجموعـــــة من الطرق  كبت 
اإلكتوارية لتحديد تلك المخصــصــات الفنية، عىل ســبيل المثال 
غســــــون وطريقة نســــــبة   فت 

طريقة تشــــــي   الدر وطريقة بورنهيتر
المتوقعــــة إلخ. تســــــــــــــتنــــد تلــــك الطرق اىل عــــدد من الخســــــــــــــــــارة 

اضــــــــــات الرصــــــــــيحة والضــــــــــمنية المتعلقة بقيمة التســــــــــوية  اإلفتر
 المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات. 

 إلســتخدام اإلدارة لتقديرات 
ً
نا هذا أمر مراجعة رئيســي نظرا إعتت 

وأحكــام يمكن أن تؤدي إىل زيــادة أو إنخفــاض جوهري لربحيــة 
كة  . الشر

كة عن المطالبات تم  االفصاح عن السياسات المحاسبية للشر
ي ايضاح 

عىل التواىلي  6و 5واالحكام والتقديرات ذات الصلة ف 
ي القوائم المالية

امات المطالبات تحت ف  . تم االفصاح عن التر 
التسوية متضمنه المطالبات المتكبدة وغت  المبلغ عنها، 

ي ايضاح المطالبات المتكبدة وجدول تطوير المطالبات 
 8ف 

امات  عىل التواىلي  16و ي القوائم المالية. تم االفصاح عن االلتر 
ف 

ي 
والمصاريف المتعلقة بالمطالبات من ناحية القطاعات ف 

ي القوائم المالية.  23ايضاح 
كة ف  تم االفصاح عن منهجية الشر

ي ايضاح 
ي ادارة المخاطر المتعلقة بالمطالبات ف 

ي القوائم  24ف 
ف 

 المالية. 

نا وقيمنا الضوابط الرئيسية حول إدارة المطالبات  لقد فهم

ي ذلك دقة بيانات 
 
كة بما ف وعملية وضع المخصصات الفنية للشر

ي عملية المخصصات اإلكتوارية. 
 
 المطالبات المستخدمة ف

ة اإلدارة من  قمنا بتقييم الكفاءة والقدرات والموضوعية لخت 

اتهم المهنية وتقييم عال قتهم مع خالل فحص مؤهالتهم وخت 

 الكيان

للحصول عىل أدلة مراجعة كافية لتقدير صحة البيانات 

ي التقييمات اإلكتوارية، قمنا بالفحص 
 
المستخدمة كمدخالت ف

عىل أساس العينة بخصوص إكتمال ودقة بيانات المطالبات 

كة لتقدير مخصص  األساسية المستخدمة من قبل إكتواري الشر

ا بمقارنتها مع السجالت المطالبات المتكبدة غت  المبلغ عنه

 المحاسبية. 

اضات اإلدارة، قام الخبت  اإلكتواري 
لتقييم منهجيات وإفتر

كة  الخاص بنا بمساندتنا لفهم وتقييم الممارسات اإلكتوارية للشر

والمخصصات الفنية المكونة. من أجل الحصول عىل إطمئنان 

كة، قام الخبت  اإلكتواري الخ اص بنا بشأن التقرير اإلكتواري للشر

 :  بما يىلي

  كة تتماسر مع تلك تقييم ما إذا كانت منهجيات اكتواري الشر

ات السابقة. سعينا للتوصل  ي القطاع ومع الفتر
 
المستخدمة ف

ة.  ٍر كاف ألية اختالفات كبت   إىل مت 

  ضات األكتوارية الرئيسية متضمنة نسب تقييم اإلفتر

تقييم المطالبات والتكرار المتوقع وحجم المطالبات. قمنا ب

اضات بمقارنتهم مع توقعاتنا المبنية عن المعرفة  هذه اإلفتر

كة واإلتجاهات الحالية ومعرفتنا بهذا  التاريخية بالشر

 القطاع. 

  اضات راجعنا مالئمة طرق منهجية االحتساب بجانب اإلفتر

اضات الرئيسية.   المستخدمة وحساسية اإلفتر
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: اإلفصاح حسب اللوائح النظامية 
ً
 : سادسا
كة (1  : الئحة حوكمة الشر

كة المنعقدة بتاريخ  م 12/12/2017( وتاريخ 50م عىل قرار مجلس اإلدارة رقم )27/12/2017صادقت الجمعية العامة للشر

كة .  المحدثة بإعتماد الئحة حوكمة الشر
ً
 واللوائح المصاحبة لها والعمل بها فورا

كة بتطبيق كافة المواد اإللزامية ال تطبيق الصادرة من هيئة السوق المالية وكذلك قامت ب واردة بالئحة الحوكمةقامت الشر

 : ةالمواد غت  اإللزامية ماعدا المواد التالي

 أسباب عدم التطبيق نص المادة المادة

ي المكافآت  )ب( 51
كة عند تشكيل لجننر تراىعي الشر

شيحات أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس  والتر
 ، ويجوز االستعانة بأعضاء غت   اإلدارة المستقلي  

تنفيذيي   أو بأشخاص من غت  أعضاء المجلس سواء 
هم، عىل أن يكون رئيسا  أكانوا من المساهمي   أم غت 
ي هذه الفقرة من األعضاء 

 
اللجنتي   المشار إليهما ف

 .المستقلي   

كات  تم تشكيل اللجنة وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة شر
ي السعودي ،   الصادرة عن مؤسسة النقد العرن 

التأمي  
كات الصادرة من الهيئة  وحيث ان الئحة حوكمة الشر

صدرت بعد تشكيل اللجنة قفد جرت مخاطبة مؤسسة 
ي هذا الشأن للموافقة عىل تعيي   ر 

 
يس مستقل ئالنقد ف
 للجنة. 

  )ب( 54
ً
يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا

 
ً
 .مستقال

نه إجنة شكلت قبل صدور الئحة الحوكمة فلحيث ان ال
 
ً
 . سوف يتم مراعاة هذه الفقرة مستقبال

كة برامج تطوير وتحفت   المشاركة واألداء  85 تضع الشر
كة عىل أن تتضمن بصفة خاصة  ي الشر

 
للعاملي   ف

 :  مايىلي
(تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة 1

كة  ي الشر
 
ي لالستماع اىل اراء  العاملي   ف

 
ومناقشتهم ف

 المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 
2)   . ( إنشاء مؤسسات اجتماعية 3تحفت   العاملي  

كة.  ي الشر
 
 للعاملي   ف

 برامج او مؤسسات اجتماعية للعاملي   ، وقد 
ً
اليوجد حاليا

ي الوقت المناسب. 
 
ي هذا األمر ف

 
كة ف  تنظر الشر

احا عل بناء – العادية العامة الجمعية تضع 87  من قتر
 التوازن بي    إقامة تكفل سياسة – اإلدارة مجلس
ي  واألهداف أهدافها

 إىل المجتمع يصبو النر
االجتماعية  األوضاع تطوير بغرض تحقيقها؛

 للمجتمع واالقتصادية

ي وضع 
 
.  قد ينظر ف

ً
كة مستقبال  سياسة  تتالئم مع توجه الشر

امج ويحدد الوسائل الالزمة  88 يضع مجلس اإلدارة الت 
 ، ي مجال العمل االجتماىعي

 
كة ف لطرح مبادرات الشر

امج  : يضع مجلس اإلدارة الت  ويشمل ذلك مايىلي
ي 
 
كة ف ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشر

 : ، ويشمل ذلك مايىلي  مجال العمل االجتماىعي

امج والمبادرات بشكل   قد تتم دراسة وضع مثل هذه الت 
 . كة المستقبىلي

 لتوجه الشر
ً
 فعال وفقا
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كة بما 1 ات قياس تربط أداء الشر تقدمة  (وضع مؤشر
ي العمل االجتماىعي ومقارنة ذلك 

 
من مبادرات ف

كات األخرى ذات النشاط المشابه .   بالشر
ي 2

(اإلفصاح عن أهداف المسئولية االجتماعية النر
كة للعاملي   فيها وتوعيتهم وتثقيفهم  تتبناها الشر

 بها. 
( اإلفصاح عن خطط تحقيق المسئولية 3

ي التقارير الدورية ذات 
 
الصلة بأنشطة االجتماعية ف

كة.   الشر
( وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف 4

كة.   بالمسئولية االجتماعية للشر
تيبات الالزمة للحصول عىل )هـ( 41  يتخذ مجلس اإلدارة التر

كل ثالث   جهة خارجية مختصة ألدائه تقييم
 سنوات. 

قد يتم اإلستعانة بأحد الجهات الخارجية المتخصصة 
 لتقييم أداء المجلس بعد إنتهاء الدورة الحالية. 

  )و( 41
ً
يجري أعضاء مجلس اإلدارة غت  التنفيذيي   تقييما
 ألداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر 

ً
دوريا

من دون أن يحرص  رئيس  –األعضاء التنفيذيي   
عىل أن  –لنقاش المخصص لهذا الغرض المجلس ا

اح معالجتها بما  تحدد جوانب الضعف والقوة واقتر
كة.   يتفق مع مصلحة الشر

ي وقت 
 
قد يتم إجراء التقييم المطلوب ألداء رئيس المجلس ف

 الحق. 

ي  95
 
 مختصة لجنة اإلدارة مجلس تشكيل حال ف

كات، بحوكمة إليها  يفوض أن فعليه الشر
 هذه من 94 المادة بموجب المقررة االختصاصات

 موضوعات متابعة أي اللجنة هذه وعىل الالئحة،
 اإلدارة، مجلس وتزويد الحوكمة، تطبيقات بشأن
 
ً
 بالتقارير األقل، عل سنويا

ي  والتوصيات
 .إليها تتوصل النر

ال تنطبق . ألن مجلس اإلدارة لم يشكل لجنة مختصة 
كات  بحوكمة الشر

 

كة عىل عدا عن ذلك  ام بتطبيق جميع األنظمة واللوائح الصادر تحرص الشر وقد  ة عن الجهات الرقابية والتنظيمية. االلتر 

كات التأمي   ال كة بالئحة حوكمة شر مت الشر ي السعوديصالتر  مت،   ادرة من مؤسسة النقد العرن  حة الحوكمة بالئ كما التر 

 الخاصة بها. 
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 الجمعية العامة :  (2

 : السنوية العادية غت   أ( الجمعية العامة

ي يوما غت  العادية السنوية الجمعية العامةعقدت 
: 05/04/2017 األربعاء جتماعها الثان   م ، وقررت التاىلي

كة تقرير مجلس اإلدارة الموافقة عىل -1   م. 2016 الماىلي  عاملل عن أعمال الشر

 م. 2016للعام الماىلي الموافقة عىل تقرير مراجعي الحسابات  -2

انية  -3  م. 2016العمومية وحساب األرباح والخسائر للعام الماىلي الموافقة عىل المت  

 م. 2016الموافقة عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل العام الماىلي  -4

 مراجعي الحسابات من بي   المرشحي   من قبل لجنة المراجعة الموافقة عىل -5
كة  تعيي   لمراجعة حسابات الشر

 أتعابهم.  بدل م وتحديد 2017ية للعام لسنووالبيانات المالية الربع سنوية وا

كة األساسي وهي 17الموافقة عىل ضف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المحددة بالمادة ) -6 ( من نظام الشر

ريال سعودي لكل واحد من أعضاء مجلس اإلدارة  120,000ريال سعودي لرئيس المجلس ومبلغ  180,000

 م. 2016للعام 

كة األساسي وهي 17عضاء مجلس اإلدارة المحددة بالمادة )الموافقة عىل ضف مكافآت أ -7 ( من نظام الشر

ريال سعودي لكل واحد من أعضاء مجلس  120,000ريال سعودي لرئيس المجلس ومبلغ  180,000

 .م2014اإلدارة للعام 

كات الجديد.  -8 كة بما يتوافق مع نظام الشر  الموافقة عىل تعديل النظام األساسي للشر

ي يملك سمو الموافقة عىل  -9
كة أيس لوكاالت التأمي   المحدودة النر كة وشر ي ستتم بي   الشر

األعمال والعقود النر

/احمد بن خالد بن عبدهللا ال سعود مانسبته  سمو رئيس مجلس االدارة  خيص 10االمت  % من حصصها، والتر

كة خالل عام  بها لعام قادم ، كة لصالح الشر  بأن حجم أقساط التأمي   المنتجة بواسطة هذه الشر
ً
م، 2016علما

 لالئحة وكالء ووسطاء التأمي   الصادرة عن  22,218,948بلغت 
ً
ريال سعودي وحددت العموالت وفقا

 من مؤسسة 
ً
 اعتبارا

ً
ي السعودي ، ومدة العقد خمسة سنوات تجدد تلقائيا  م. 01/03/2008النقد العرن 

كة أيس لوساطة التأمي   وإعادة التأمي   المحدودة  -10 كة وشر ي ستتم بي   الشر
الموافقة عىل األعمال والعقود النر

ي يملك رئيس مجلس اإلدارة
/ أحمد بن خالد بن عبدهللا آل سعود مانسبته  سمو  النر % من حصصها، 10األمت 

 بأن حجم أقساط التأمي   المنت
ً
خيص بها لعام قادم ، علما كة خالل والتر كة لصالح الشر جة بواسطة هذه الشر

 لالئحة وكالء ووسطاء التأمي    203,448,099م بلغت2016عام 
ً
ريال سعودي وحددت العموالت وفقا

ي السعودي ، وأن العقد غت  محدد المدة مالم يخطر أحد الطرفي   الطرف  الصادرة عن مؤسسة النقد العرن 

.  60اآلخر بإلغاء االتفاقية قبل 
ً
 يوما
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كة التأمي   العربية السعودية ش م ب مقفلة ،  -11 كة و شر ي ستتم بي   الشر
الموافقة عىل األعمال والعقود النر

/ أحمد بن خالد بن عبدهللا آل سعود وعضو مجلس اإلدارة  ي يمثلها سمو رئيس مجلس اإلدارة األمت 
والنر

 بأن التعامل
ً
خيص بها لعام قادم ، علما م كان بمبلغ 2016خالل عام  الدكتور/ جورج شاهي   مدور والتر

كة التأمي   العربية  1,607,158وقدره  ريال سعودي وهي تمثل المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شر

  .السعودية ش.م.ب.)م( ، وأن مدة التعامل غت  محددة

 

 : الجمعية العامة العادية ب(

 التاىلي : ررت ـم ، وق27/12/2017 ا يوم األربعاءـإجتماعه عامة العاديةـالجمعية ال عقدت

كة المحدثة.  -1  الموافقة عىل الئحة حوكمة الشر

 المحدثة.  الئحة مجلس اإلدارة الموافقة عىل -2

 الموافقة عىل الئحة لجنة المراجعة المحدثة.  -3

شيحات والمكافآت المحدثة.  -4  الموافقة عىل الئحة لجنة التر

 حدثة. الموافقة عىل الئحة اللجنة التنفيذية الم -5

 الموافقة عىل الئحة لجنة االستثمار المحدثة.  -6

 الموافقة عىل الئحة لجنة إدارة المخاطر المحدثة.  -7

 جان المنبثقة واإلدارة التنفيذية. الموافقة عىل سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والل -8
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 مجلس اإلدارة:  (3

ي بدأت بتاريخ  (أ
 م لمدة ثالث سنوات عىل النحو التاىلي : 19/06/2016تم تشكيل مجلس اإلدارة للدورة الثالثة النر

 فعاليته المنصب اسم العضو

 غت  تنفيذي الرئيس سمو األمت  / أحمد بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود

 غت  تنفيذي نائب الرئيس ستاذ / عبدالعزيز بن عىلي أبو السعوداأل 

 غت  تنفيذي عضو الدكتور / جورج شاهي   مدور

 مستقل عضو األستاذ / عبدهللا بن محمد الخنيفر

 مستقل عضو األستاذ / عبدالمحسن بن بخيت بن محمد سعيد

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: سياسة 

المنبثقة واالدارة التنفيذية، وكذلك عىل أن يحرص مجلس اإلدارة عىل تطبيق سياسة مكافآت أعضاء مجلس االدارة واللجان 

 يكون هناك تناسب بي   المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها. 

   ي تقوم بمراجعة جدول حضور األعضاء
كة، النر ي الشر

 
شيحات ف تحدد المكافآت بناًء عىل توصية لجنة المكافآت والتر

ي 
 اضطلعوا بها وترفع التوصية المناسبة للمجلس لتحديد اجتماعات المجلس ولجانه والمهام والمواضيع النر

شيحات عند وضع التوصية، كما يراىعي المجلس  المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة، عىل أن تراىعي لجنة المكافآت والتر

ي سيحصل عليها كل من أعضاء مجلس اإلدارة، المعايت  التالية: 
 عند تحديد وضف المكافآت النر

ي يقوم بها ويتحملها أن تكون المكافأة ع (أ
ادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات النر

 عضو مجلس اإلدارة باإلضافة إىل األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية. 

كة والمهارة الالزمة إلدارتها.  (ب  أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشر

ة العضو.               كة وحجمها وخت   ج( أن تأخذ بعي   االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشر

ة المناسبة                د( أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب األعضاء ذوي الكفاءة  والخت 

هم واإلبقاء عليهم.                وتحفت  

 

  ي الجمعية العامة. ال يجوز ألعضاء المجلس التصويت عىل بند مكافأة
 
 أعضاء المجلس ف
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  ي الحصول عىل مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو
يجوز لعضو مجلس اإلدارة الذي لديه ترخيص مهن 

ي 
 
ي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضو ف

كة، وذلك باإلضافة إىل المكافأة النر ي الشر
 
فنية أو استشارية يكلف بها ف

ي اللجا
 
كة األساس. مجلس اإلدارة و/أو ف كات ونظام الشر  لنظام الشر

ً
 ن المشكلة من قبل مجلس اإلدارة وفقا

  ة العضو واختصاصاته والمهام المناطة به يجوز أن تكون مكافأة األعضاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خت 

ها من االعتبارات.  ها وغت  ي يحرص 
 واستقالله وعدد الجلسات النر

 كة أو أن تبن  بشكل يجب أن ال تكون مكافآت أعضاء م ي تحققها الشر
جلس اإلدارة المستقلي   نسبة من األرباح النر

كة.   مباشر أو غت  مباشر عىل ربحية الشر

  ي ضفت ألي من أعضاء المجلس مبنية عىل معلومات غت  صحيحة أو مضللة عرضت
إذا تبي   أن المكافآت النر

كة، ويحق عىل الجمعية العامة أو تضمنها تقرير مجلس اإلدارة السنو  ي فيجب عىل عضو المجلس إعادتها للشر

كة مطالبته بردها وإذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية أي من أعضاء مجلس اإلدارة فال يستحق العضو أي  للشر

ي أبطلت فيها عضويته. 
ة النر ي ضفت له عن الفتر

 مكافأة ويجب عليه إعادة جميع المكافآت النر

 اء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بشكل سنوي. ترصف المكافآت والبدالت ألعض 

  ي حالة االستقالة وتعيي   عضو مجلس إدارة جديد وذلك
 
تقسم المكافأة السنوية بي   عضوي مجلس اإلدارة ف

ي حالة انتهاء دورة المجلس والبدء بدورة جديدة 
 
بحسب تاريخ التعيي   كما تقسم المكافأة بي   أعضاء المجلس ف

 ب تاريخ بدء الدورة. وذلك بحس

يشتمل تقرير مجلس اإلدارة عىل بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل 

حضور ومرصوفات وغت  ذلك من المزايا وكذلك عىل بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفي   أو إداريي   أو ما قبضوه 

كة. نظت  أعمال فنية أو إد  ارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشر
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 سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية: 

  كة بشكل عام وأهداف التنفيذيي   ومؤشر آدائهم كل عىل حدة ونسبة مساهمة كل ي بداية العام أهداف الشر
 
تقر ف

 قطاع أو إدارة بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات. 

  ي
 
شيحات والمكافآت ف نهاية كل عام يقرر مجلس اإلدارة ما إذا كان يريد منح مكافآت بناًء عىل توصية لجنة التر

ي تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمليات واألرباح الصافية. 
 
كة ف  بحسب نجاح الشر

 كة ومس ي الربح الذي حققته الشر
 
اهمة القطاع تحدد قيم المكافآت الممنوحة للتنفيذيي   بصورة تتناسب مع صاف

ي عام التقويم. 
 
كة باإلضافة إىل مدة الخدمة الفعلية للتنفيذي ف ي تحقيق أهداف الشر

 
 والمساهمة الفردية للتنفيذي ف

  ي لها الحق
ليست الغاية من المكافآت التعويض عن أجر التنفيذي أو اإلضافة إليه، ومجلس اإلدارة هو الجهة النر

ي تقرير ما إذا كان يجب أن تك
 
ي حال المطلق ف

 
ون هناك مكافآت أم ال، وقيمة هذه المكافآت وتوقيت دفعها، وف

كة   أو شكلت سابقة ملزمة للشر
ً
اض أن أي دفعات سابقة قد أرست نمطا ي عدم افتر

إقرار مكافآت للموظفي   ينبع 

 بدفع مكافآت مستقبلية. 

  وال يجوز للتنفيذين الحصول عىل 
ً
 تلقائيا

ً
أي مكافآت عن أي سنة ال تحقق الحصول عىل مكافأة سنوية ليس أمرا

 صافية. 
ً
كة فيها أرباحا  الشر

  ي بداية 80ال يحق للتنفيذيي   الحصول عىل أي مكافآت سنوية ما لم يتحقق
 
% من الهدف الماىلي الذي تم إقراره ف

 العام. 

  ي بداية العام. 75ال ترصف المكافأة ألي تنفيذي عىل رأس قطاع لم يحقق
 
 % من أهدافه المقرة ف

  د إذا تبي   أنها تقررت بناًء عىل معلومات غت  دقيقة. توقف
 المكافأة أو تستر

كة  ي الشر
 
ي سنة مالية محددة منح أسهم ف

 
ات األداء فيما لو قرر مجلس اإلدارة ف ي المكافأة ونسبتها وفق مؤشر

 
يعاد النظر ف

 ألعضاء اإلدارة التنفيذية. 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 

بدل 
 المرصوفات

المجموع 
 الكل  

مكافأة 
نهاية 
الخدم
 ة

ة   المكافآت الثابتة المكافآت المتغي 

وع
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لم
 ا

م 
يت
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ل ا
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ن  
ش إ
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ألع
ن ا
 م
ن
كا

 

ة 
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لف
ل ا
ما
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ة ا
فأ
كا
م
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و ا
ة 
ري
دا
إل
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ايا
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ر 
ضو

ح
ل 
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ع 
مو
ج
م

ن
جا
لل
ت ا

سا
جل

 

ت 
سا
جل
ر 
ضو

ح
ل 
بد

س
جل
لم
 ا

ن 
 

ي
مع
غ 
بل
م  

ن  : األعضاء المستقلي 
ً
 أوال

- 151,500 - - - - - - - 151,500 - - - 19,500 12,000 120,000 
عبدهللا محمد  -1

 الخنيفر

- 139,500 - - - - - - - 139,500 - - - 7,500 12,000 120,000 
عبدالمحسن بن  -2

بخيت بن محمد 
 سعيد

                - 
 المجموع 240,000 24,000 27,000 - - - 291,000 - - - - - - - 291,000 -

ن  : األعضاء غي  التنفيذيي 
ً
 ثانيا

- 196,500 - - - - - - - 196,500 - - - 4,500 12,000 180,000 
/ احمد بن  -1 االمت 

 خالد آل سعود

- 151,500 - - - - - - - 151,500 - - - 19,500 12,000 120,000 
عبدالعزيز بن  -2

 عىلي أبو السعود

- 156,000 - - - - - - - 156,000 - - - 24,000 12,000 120,000 
د/ جورج شاهي    -3

 مدور

 المجموع 420,000 36,000 48,000 - - - 504,000 - - - - - - - 504,000 -
ن  : األعضاء التنفيذيي 

ً
 ثالثا

                - 
                - 

                - 

 المجموع                
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ن   مكافآت كبار التنفيذيي 

 

المجموع 
 الكىلي 

مجموع 
مكافأة 
التنفيذ
يي   عن 
المجلس 
إن 
 وجدت

مكافأة 
نهاية 
 الخدمة

ة  المكافآت الثابتة المكافآت المتغت 

 وظائف كبار التنفيذيي   
 
 

   

وع
جم
لم
 ا

م 
سه
ال
ا

م 
يت
( 
حة
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مم
ال

ة(
يم
لق
ل ا
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ايا
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ت 
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بد

 

ب
وات
 ر

الرئيس التنفيذي -1 1,024,920 256,230 سيارة 1,281,150 1,671,795 - - - - 2,952,945 106,763 - 3,059,708  
المدير الماىلي  -2 881,040 325,260 - 1,206,300 559,360 - - - - 559,360 47,183 - 606,291  

590,851 - 46,931 543,920 - - - - 543,920 1,201,350 - 324,270 877,080 
نائب الرئيس للشئون  -3

اتيجية وتطوير  األعمالاالستر  

490,880 - 40,000 450,880 - - - - 450,880 1,035,000 - 291,000 744,000 
نائب الرئيس للموارد  -4

ية والشئون اإلدارية  البشر
نائب الرئيس للمبيعات -5 687,960 276,990 - 964,950 426,640 - - - - 426,640 37,081 - 463,721  
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لمجموعا  بدل حضور الجلسات 
المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور 

 الجلسات(

 مكافآت أعضاء اللجان
 

 أعضاء لجنة المراجعة 

 االستاذ/ عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود -1 ـــــــــــــ 10,500 10,500

 الدكتور / محمد بن سعود البدر -2 50,000 10,500 60,500

ي االستاذ/ فهد بن سعد  -3 50,000 9000 59,000  الشعين 

 المجموع 100,000 30,000 130,000

شيحات والمكافآت  أعضاء لجنة الي 

 االستاذ/ عبدهللا بن محمد الخنيفر -1 ـــــــــــــ 3,000 3,000

 االستاذ/ عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود -2 ـــــــــــــ 3,000 3,000

 الدكتور/ جورج شاهي   مدور -3 ـــــــــــــ 3,000 3,000

االستاذ/ عبدالمحسن بن بخيت محمد  -4 ـــــــــــــ 3,000 3,000
 سعيد

 المجموع ـــــــــــــ   12,000 12,000

 أعضاء لجنة إدارة المخاطر

 الدكتور/ جورج شاهي   مدور -1 ـــــــــــــ 6,000 6,000

 االستاذ/ عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود -2 ـــــــــــــ 6,000 6,000

 االستاذ/ عبدهللا بن محمد الخنيفر -3 ـــــــــــــ 6,000 6,000

 المجموع ـــــــــــــ   18,000 18,000

  أعضاء اللجنة التنفيذية

 الدكتور/ جورج شاهي   مدور -1 ـــــــــــــ 10,500 10,500

 االستاذ/ عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود -2 ـــــــــــــ 10,500 10,500

 االستاذ/ عبدهللا بن محمد الخنيفر -3 ـــــــــــــ 10,500 10,500

 المجموع ـــــــــــــ 31,500 31,500

 أعضاء لجنة اإلستثمار

/ احمد بن خالد بن عبدهللا آل سعود -1 ـــــــــــــ 4,500 4,500  االمت 

 الدكتور/ جورج شاهي   مدور -2 ـــــــــــــ 4,500 4,500

االستاذ/ عبدالمحسن بن بخيت محمد  -3 ـــــــــــــ 4,500 4,500
 سعيد

 المجموع ـــــــــــــ 13,500 13,500
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ة الذاتية أل ب(   عضاء مجلس اإلدارة: السي 

/ احمد بن خالد بن عبدهللا آل سعود  األمي 

 الوظيفة الحالية

 رئيس مجلس اإلدارة

ات والوظائف السابقة  المؤهالت والخت 

- B.S. in Business Administration – University of Southern California 1995 

- Juris Doctor in Law –School of Law – Peperdine University 1998 

- LL.M. in Law – Harvard Law School – Harvard University 1990 

كة مسا كة اميانتيت العربية السعودية )شر  (. مدرجة همةرئيس مجلس إدارة شر

كة مساهمة كة الكيميائية السعودية )شر  (. مدرجة رئيس مجلس إدارة الشر

كة الموارد للطاقة والتعدين.   رئيس مجلس إدارة شر

يس السعودية.  كة أمريكان اكست   رئيس مجلس إدارة شر

كة مساهمة بحرينية مقفلة( كة التأمي   العربية السعودية. )شر  رئيس مجلس إدارة شر

ق األوسط المحدودة. عضو مجلس  يس الشر كة أمريكان اكست   إدارة شر

كة المشاريع التجارية العربية المحدودة.   عضو مجلس إدارة شر

 رئيس الدار السعودية لالستشارات القانونية. 

 

 عبدالعزيز بن عل  أبو السعود

 الوظيفة الحالية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

ات والوظائف السابقة  المؤهالت والخت 

وت عام  ي بت 
 
ي 1971تخرج عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود من الجامعة األمريكية ف

 
 عىل شهادة البكالوريس ف

ً
م حاصال

ك للتدريب واإلستشارات عام  كة مت  ي أساسيات اإلدارة من شر
 
م. كما 1981علوم التجارة وإدارة األعمال. واجتاز دورة ف

كة ريتشارد ي التأمي   البحري من شر
 
ي 1982ز هوج العالمية عام اجتاز دورة ف

 
ي إدارة درء المخاطر ف

 
م. وحصل عىل شهادة ف

كة سكان ريسك عام  كة سكانديا للتأمي   عام 1983مجال التأمي   من شر ي اإلدارة من شر
 
 حصل عىل دبلوم ف

ً
م. أيضا

 م. 1983
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ي مجال التأمي   واإلطالع عىل أفضل الممار 
 
ي مساره ولحرصه عىل مواكبة ما يستجد من معايت  مهنية ف

 
سات العالمية ف

ي اللجان، المعاهد، والجمعيات المهنية 
 
، حصل عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود عىل عدد من العضويات المهنية ف ي

المهن 
ي ومقره 

يطان  ي مجال التأمي   تشمل عضوية اللجنة الوطنية للتأمي   ومقرها الرياض. وعضوية معهد التأمي   الت 
 
الرائدة ف

يطانية ومقرها لندن. لندن. وعضوية جمعية   وسطاء التأمي   الت 
كات المدرجة ، التحق عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود كعضو مجلس إدارة عدد من الشر

ي اإلدارة والتأمي  
 
ته العريقة ف  ولخت 

كة العربية السعودية للتأمي   ا ي المملكة العربية السعودية أبرزها عضوية مجلس إدارة الشر
 
ي منذ عام ف

م. 2007لتعاون 
 
ً
ي مجلس إدارة شر  وكان عضوا
 
 2015م حنر عام 2008كة أميانتيت العربية السعودية من عام ف

ً
ي مجلس  م. وكان عضوا
 
ف

كة الكيميائية السعودية منإدار  م. وليس لعبدالعزيز بن عىلي أبو السعود عضوية مجلس 2015حنر عام م 2009عام  ة الشر
ي المملكة ا

 
كة مساهمة غت  مدرجة ف ي أية شر

 
 لعربية السعودية. إدارة ف

 

ن مدور  د/ جورج شاهي 

 الوظيفة الحالية

 عضو مجلس اإلدارة

ات والوظائف السابقة  المؤهالت والخت 

ات المهنية للدكتور مدّور عىل مدار  ي  50تمتد الخت 
 
ي القطاعي   العام  والخاص و المجال األكاديمي و ف

 
سنة عمل خاللها ف

ق األوسط.  العديد من الحهات ي الشر
 
 الحكومية ف

، ومن خالل منحة دراسية  وت حيث حصل عىل البكالوريوس و الماجستت  ي بت 
 
و قد درس االقتصاد بالجامعة األمريكية ف

ت له  ي حصل فيها عىل درجة الدكتوراة . وقد نشر
كاملة واصل اهتمامه باالقتصاد الماىلي و النقدي بجامعة كورنيل النر

ي اقتصاديات التجارة وسياسات  العديد من الدراسات
 
 من الكتب ف

ً
ي مجالت اقتصادية بالمنطقة، كما قام بتأليف عددا

 
ف

ي لبنان. 
 
ي الجهات الحكومية ف

 
، وحاض  عىل اساس غت  منتظم ف  االقتصاد الزراىعي

وت، وهي أعرق جا ي بت 
 
ي بداية سنوات عمله، قام الدكتور مدّور بتدريس االقتصاد بالجامعة األمريكية ف

 
معة أمريكية ف

ي نفس الوقت، قام بالعديد من المهام االستشارية لمختلف الوزارات اللبنانية بما 
 
خارج الواليات المتحدة األمريكية. وف

ة من  ي الفتر
 
ي المملكة العربية السعودية. وف

 
ي المالية والتخطيط، ووزارة الزراعة ف

ي ذلك وزارنر
 
م، عمل 1976م إىل 1969ف

ي منصب األمي    العام 
 
ي لبنان. كذلك طلبت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم ف

 
للهيئة االستشارية بالبنك المركزي ف

ي المملكة العربية السعودية. 
 
ي تخطيط قطاع التجارة الخارجية ف

 
 المتحدة من الدكتور مدّور إجراء بحوث ف

كاه ومؤسسة بارسو  ي العمل االستشاري كل من كيدر بيبودي وشر
 
ل وإيطالكونسلت والعديد من و يشمل عمالؤه ف نر بت  

اوح بي   السياسات النقدية واالستشارات المالية إىل سياسات الزراعة وإدارة المياه، 
ي مجاالت تتر

 
الجهات االستشارية ف

ي واشنطن. 
 
ق األوسط، من خالل العمل الذي قام به لمؤسسة ريسورست   فور ذي فيوتشر ف ات بحوث خارج الشر  ولديه خت 

ي أواسط ا
 
، تحول عمله من المجال األكاديمي واالستشاري إىل عالم األعمال، إذ انتقل إىل ف ي

لسبعينات من القرن الماض 
كة الموارد لالستثمار، و هي مجموعة متعددة المجاالت تتخذ من  المملكة العربية السعودية ليتوىل منصب رئيس شر

ي السنوات التالية لذلك، عمل الدكتور 
 
 لها. وف

ً
ي مجلس إدارة ما ال يقل عن الرياض مقرا

 
 ف
ً
كة  12مدّور عضوا كة، منها شر شر

كة ال كة األسماك السعودية، والشر ي تعكف عىل انتاج األنابيب بمختلف أنواعها، وشر
كيمائية أميناتيت العربية السعودية النر

 السعودية. 
كة ها كات خارج المملكة العربية السعودية، فقد شملت شر ي مجالس الشر

 
لستون بورجرس الدولية بعد أما عضويته ف

ي عام 
 
 لمجلس اإلدارة كما توىل أعباء المدير 1991االستحواذ عليها من قبل مجموعة الموارد ف

ً
م، حيث عمل رئيسا

ي كانت وقتها 
كة ايريديوم النر ، كان الدكتور مدّور من بي   المدراء المؤسسي   لشر ي

ي تسعينات القرن الماض 
 
التنفيذي. وف

ي ا
 
كة خاصة ف . وانتشر استخدام أكت  شر

ً
لعالم تقدم خدمات االتصاالت باألقمار الصناعية عت  وحدات محمولة يدويا
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كات واألفراد. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة  خدمات إيريديوم من قبل منظمات مدنية و عسكرية إىل جانب الشر
ي بداية انطالقها، و تعتت  

 
كة أوربت لالتصاالت ف ي خدمات البث الرقمي ورئيس اللجنة التنفيذية لشر

 
كات الرائدة ف من الشر

 المشفر بواسطة االقمار الصناعية. 
م، نقل الدكتور مدّور مقر عمله إىل لندن ، حيث يرأس مجموعة الموارد لما وراء البحار اىل جانب منصب  1987و منذ عام 

ي المملكة العربية السعودية، ومنذ عام 
 
دكتور مدّور منصب عضو مجلس م، توىل ال2005كبت  مستشاري المجموعة ف

كة االتصاالت المتكاملة.   إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشر
ي ح

 
ي عام ولد الدكتور مدّور ف

 
وج1933يفا ف يطانية ، سية اللبنانية و يحمل الجن م، و هو متر  يتحدث ثالث لغات هي الت 

ية والفرنسية. وقد أدرج ي  العربية واإلنجلت  
 
ي الطبعة السادسة  "هو إز مركت   هو "موسوعة  اسمه ف

 
للشخصيات العالمية ف

 م. 1983-1982لعام 

 

 عبدهللا بن محمد الخنيفر

 الوظيفة الحالية

 عضو مجلس اإلدارة

ات والوظائف السابقة  المؤهالت والخت 

ي  كالوريوسب
 
 .م 1982 عام اليابان، - للتكنولوجيا دايدو جامعة من الميكانيكية الهندسة ف

كة  التنفيذي الرئيس نائب – القابضة – ن   أف ىك – شر
 م 2016 سبتمت   نهاية حنر  م 2010 – سبتمت  

كة * :  المنتدب والعضو التنفيذي الرئيس - الصناعية للصادرات السعودية الشر
 م2010يونيو  –م 1996
كة  العام المدير – لألنابيب العربية الشر

كة عام مدير جانب ،إىل م -1996-1986  م 1993 - 1988 مابي    الفوالذية للصناعات اليمامة شر
 األمريكي  السعودي البنك *

 الرياض - التوظيف مدير مساعد - م 1986-1985
كة *  للميثانول الوطنية الشر

ف - م 1985-1982  الجبيل - الصناعية العالقات مشر
 

 : اإلدارات مجالس عضوية
كة إدارة، مجلس عضو *  م -2004 م 1998 - والتغليف التعبئة مواد تصنيع شر
كة المنتدب والعضو إدارة مجلس عضو *  م 2007 منذ الصناعية، للصادرات السعودية للشر
كة إدارة، مجلس عضو *  م 1999 منذ الوطنية، للصادرات المتحدة الشر
 م 1997 منذ السعودية، التجارية الغرف بمجلس الصادرات، تنمية مركز إدارة مجلس عضو *
كه إدارة مجلس عضو * ي  للتأمي    السعودية العربيه الشر

 لتاريخه.  م 2011من التعاون 
ي  األستثمار صندوق ادارة مجلس عضو *

 
كات ف ي  مسقط لبنك التابع الشر

 
 الرياض ف

 : وهيئات لجان عضوية
 .م 2002 منذ األعمال، لرجال الدولية الجمعية عضو *
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وكيماويات الخليجية الجمعية عضو *  م 2006 منذ والكيمياويات، للبتر
 م 2010 حنر  م 1996 من السعودي، األمريكي  األعمال مجلس عضو *
 م 2006 منذ الموارد، إلدارة العربية الجمعية عضو *
 م2008حنر  م 2004من الجزائري، السعودي األعمال مجلس عضو *
ي  الحديد، وصناعة المعدنية اللجنة رئيس نائب *

 
 م 1997 -م 1994 بالرياض، الصناعية التجارية الغرفة ف

 م 1996 - 1995 السعودية، المواصفات لهيئة التابعة ومشتقاته، للحديد الفنية المواصفات لجنة رئيس *
 م 1998 - التجارية اإليرانية السعودية اللجنة عضو *
 م 2010 بالرياض التجارية بالغرفة الصادرات لجنة رئيس نائب *
 .م 2009 ، القطري السعودي األعمال مجلس عضو *
 م 2011 الطاجيكي  السعودي األعمال مجلس عضو *
ي  السعودي األعمال مجلس عضو *

يطان   م 2013 الت 
ي  المنتظم الحضور

 
وكيماويات الكيماوية باألسمدة الخاصة الدولية والندوات المؤتمرات ف  المعدنية والمنتجات والبتر

ي  العالمي  اإلتحاد مؤتمر : المثال سبيل عىل م 1996 عام منذ والتجارة الدولية  السعودي المؤتمر األسمدة، وتجار لمنتح 
ول، )إيبك( مؤتمر لألسمدة، العالمي  اإلتحاد مؤتمر للمشاريع العمالقة،  لألسمدة، والسبعون الرابع السنوي المؤتمر للبتر

وكيماويات، الدوىلي الخامس المؤتمر ي  اآلسيوي المؤتمر الحديد، مؤتمر للبتر
ون الثان  ول، والعشر  السعودي مؤتمرال ، للبتر

ول مؤتمر والهنود، العرب رجال األعمال ملتفر  للطاقة، ون الثالث اآلسيوي المؤتمر والغاز، البتر ول، والعشر  الملتفر  للبتر
 .  لإلستثمار السعودي
ي  والمنتدى م 2011 األول المنتدى .الخليجيي    الصناعيي    مؤتمر

 السعودية.  التحويلية للصناعات م 2012 الثان 

 

 

 عبدالمحسن بن بخيت محمد سعيد

 الوظيفة الحالية

 عضو مجلس اإلدارة

ات والوظائف السابقة  المؤهالت والخت 

 م. 1984الواليات المتحدة األمريكية عام  –بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو 
 م. 1996 –م 1990مدير عام مؤسسة البه للتجارة من عام 

 الهالل السعودي لمدة سنتان ، ورئيس بعثاتها لعدة دول. عضو مجلس إدارة نادي 
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 عضاء اللجان: الست  الذاتية أل ج( 

/ احمد بن خالد بن عبدهللا آل سعود  األمي 

 الوظيفة الحالية

 رئيس لجنة اإلستثمار-

ات  والوظائف السابقة المؤهالت والخت 

 تم اإلشارة إليها أعاله. 

 

ن مدور  د/ جورج شاهي 

 الوظيفة الحالية

 رئيس اللجنة التنفيذية-
 رئيس لجنة إدارة المخاطر-

شيحات والمكافآت رئيس-  لجنة الي 
 عضو لجنة اإلستثمار-

ات  والوظائف السابقة المؤهالت والخت 

 تم اإلشارة إليها أعاله. 

 

 عبدالعزيز بن عل  أبو السعود

 الوظيفة الحالية

 عضو اللجنة التنفيذية-
 لجنة إدارة المخاطرعضو -

شيحات والمكافآت-  عضو لجنة الي 
 عضو لجنة المراجعة-

ات  والوظائف السابقة المؤهالت والخت 

 تم اإلشارة إليها أعاله. 
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 عبدهللا بن محمد الخنيفر

 الوظيفة الحالية

شيحات والمكافآت عضو -  لجنة الي 

 عضو اللجنة التنفيذية-

 عضو لجنة إدارة المخاطر-

ات  والوظائف السابقة المؤهالت والخت 

 تم اإلشارة إليها أعاله. 

 

 عبدالمحسن بن بخيت محمد سعيد

 الوظيفة الحالية

شيحات والمكافآت-  عضو لجنة الي 

 عضو لجنة اإلستثمار-

ات  والوظائف السابقة المؤهالت والخت 

 تم اإلشارة إليها أعاله. 

 

 د/ محمد بن سعود البدر

 الحاليةالوظيفة 

 عضو لجنة المراجعة

ات والوظائف السابقة  المؤهالت والخت 

ي تعليم الكمبيوتر من جامعة جنوب الينوي كاربونديل
 
 حصل محمد بن سعود بن عبدالعزيز البدر عىل شهادة الدكتوراه ف

ي تعليم الكمبيوتر من جامعة جنوب الينوي 1993من الواليات المتحدة األمريكية عام 
 
م. وحصل عىل شهادة الماجستت  ف

ي 1988كاربونديل من الواليات المتحدة األمريكية عام 
 
م. وحصل عىل دبلوم برمجة كوبول من جامعة الملك سعود ف

ي المملكة م. وحصل عىل شها1982المملكة العربية السعودية عام 
 
بية من جامعة الملك سعود ف ي التر

 
دة البكالوريس ف

 م. 1980العربية السعودية عام 
ي عدد من المجاالت، حصل محمد بن سعود بن عبدالعزيز 

 
ولحرصه عىل مواكبة ما يستجد من معايت  علمية ومهنية ف

ي الجمعيات والمؤسسات المهنية
 
فية ف ي الجمعية  البدر عىل عدد من العضويات المهنية والشر

 
فية ف تشمل عضوية شر

. وعضوية الجمعية السعودية للحاسوب.  ي مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبي  
 
السعودية لإلدارة. وعضوية ف
 وعضوية جمعية إنسان لأليتام. 
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كات أبرزها تقلده منصب المديرالعام  التحق محمد بن سعود بن عبدالعزيز البدر كعضو مجلس إدارة عدد من الشر
كة الكيميائية السعودية منذ عام  ي مجلس إدارة الشر

 
م. وتقلد منصب 2010والعضو المنتدب باإلضافة إىل كونه عضو ف

كة السعودية العالمية للتجارة المحدودة "سيتكو فارما" منذ عام  م. وتقلد منصب المدير العام 2010المدير العام للشر
كة الكيميائية لإلستث م. وتقلد منصب المدير العام 2010مار التجاري المحدودة منذ عام وعضو مجلس المديرين للشر

كة أجا للصناعات الدوائية المحدودة منذ عام  م. وتقلد منصب المدير العام وعضو 2012وعضو مجلس المديرين لشر
كة الكيميائية السعودية المحدودة منذ عام  كة2011مجلس المديرين للشر  م. وتقلد منصب رئيس مجلس إدارة شر

ات "سينكو" منذ عام  ي 2012السويس العالمية للنتر
 
. وعي   عضو لجنة المراجعة ف

ً
 منتدبا

ً
م باإلضافة إىل كونه عضوا

ي "سايكو" منذ عام 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   م. 2012الشر

كة اإلتصاالت المتكاملة من عامعدد من المناصب اإلدارية منها الرئيس التنفي كما شغل م. 2010م حنر عام 2008 ذي لشر
م. 2007م حنر عام 1997كة العالمية للتعليم والتدريب من عام منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشر  وشغل
ي مجلس الشورى من عام منصب مدير إد وشغل

 
منصب مدير مركز  م. وشغل1997م حنر عام 1993ارة المعلومات ف

ي جامعة الملك سأبحاث تعليم ا
 
 م. 1990حنر عام م 1988عود من عام لكمبيوتر ف

 

 

 

 فهد بن سعد الشعيب   

 الوظيفة الحالية

 عضو لجنة المراجعة

ات والوظائف السابقة  المؤهالت والخت 

ي المملكة العربية السودية عام 
 
ي من جامعة الملك سعود ف م 1978تخرج فهد بن سعد بن محمد عبدالعزيز الشعين 

 عىل شهادة البكالوريس
ً
ي إدارة األعمال.  حاصال

 
 ف

اف  اتيجية، القيادية، التطويرية، اإلشر ي اإلسهامات اإلستر
 
ته ف ي بخت  إمتاز فهد بن سعد بن محمد عبدالعزيز الشعين 

 والمتابعة، التخطيط، التدريب. 
ي كعضو مجلس إدارة ولجان  عمل ي فهد بن سعد بن محمد عبدالعزيز الشعين 

 
كات أبرزها عضو مجلس ف عدد من الشر

كة ألمنيوم البحرين )ألبا( منذ عام  إدارة كة السعودية لصناعة الورق منذ عام 2014شر م. 2016م. و عضو مجلس إدارة الشر
كة تطوير للخدمات التعليمية منذ عام  كة العربية السعودية 2016و عضو مجلس إدارة شر ي الشر

 
م. وعضو لجنة المراجعة ف

ي )سايكو( منذ عام 
ية منذ عام م. و عض2016للتأمي   التعاون  م. 2014و مجلس أمناء الجمعية العربية إلدارة الموارد البشر

م. وعضو اللجنة اإلدارية لسلسلة اإلمدادات. وعضو 1999و عضو اللجنة التوجيهية التنفيذية لألبحاث والتقنية منذ عام 
ي )سابك أوروبا للتسويق 

كنر ( و )سابك العالمية المحدودةاللجنة الخاصة بإرشادات نهاية الخدمة. وعضو مجلس إدارة شر
كة ا1998حنر عام م 1988المحدودة( من عام  وكيماويات )كيميا( من عام م. وعضو مجلس إدارة شر م 1992لجبيل للبتر

كة ينبع ال1994حنر عام  وكيماويات )ينبت( منم. وعضو مجلس إدارة شر م. 2002حنر عام م 1998 عام سعودية للبتر
وع فنار 1999حنر عام م 1996( من عام ISO9000ملة )وعضو هيئة إدارة الجودة الشا م. وعضو اللجنة التوجيهية لمشر

 م. 2003حنر عام م 2001من  عام
كة الجبيل  كما شغل ي عدد من المناصب اإلدارية منها رئيس مجلس إدارة شر فهد بن سعد بن محمد عبدالعزيز الشعين 

( من عام  ي
ون  كة سافكو من عام منصب نائ لم. وشغ2014م حنر عام 2004لألسمدة )البت  ب رئيس مجلس إدارة شر
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ي لألسمدة حنر عام  م. وشغل2014م حنر عام 2007 م. وشغر منصب 2014منصب رئيس مجلس إدارة اإلتحاد العرن 
كة السعودية للصناعات األساسية )سابك( حنر عام   م. 2015مستشار للرئيس التنفيذي للشر

 

 

 

ة الذاتية أل ( د  التنفيذية:  ةعضاء اإلدار الست 

 الرئيس التنفيذي االستاذ/ حسن عبدهللا الصومال  

ات والوظائف السابقة  المؤهالت والخت 

ي االقتصاد عام 
ي بإيطاليا. 1977حاصل عىل درجة البكالوريوس ف 

 م من جامعة بكون 
كة العربية السعودية للتأمي   2007يشغل منذ عام  كة م وحنر تاريخه منصب الرئيس التنفيذي للشر ي )سايكو( )وهي شر

التعاون 
كة التأمي   العربية السعودية  ( و كان يشغل قبل ذلك منصب مدير عام   شر ي مجال التأمي  

مساهمة سعودية  مدرجة تعمل ف 
ة من  ( وذلك خالل الفتر ي مجال التأمي  

كة مساهمة بحرينية مقفلة تعمل ف  م. 2007م وحنر عام 1988ش.م.ب)م( البحرين )وهي شر
ة من شغل منصب  ( وذلك خالل الفتر ي مجال التأمي  

ي المملكة العربية السعودية )كانت تعمل ف 
كة اليمامة للتأمي   ف  المدير بشر

( 1987م وحنر عام 1981 ي مجال التأمي  
كة مساهمة تعمل ف  ي جدة )شر

كة الوطنية للتأمي   ف  ي الشر
م . عمل كمسؤول اكتتاب تأمي   ف 

ة من عام   م. 1981م وحنر عام 1978خالل الفتر

 

 

 

 المدير المال   االستاذ/ موهان جوسيبه فارجيس

ات  والوظائف السابقة المؤهالت والخت 

ن بأمريكا عام  ي ادارة االعمال من كلية كيلوق الدارة االعمال من جامعة نورثويستر
 
م 2004حاصل عىل درجة الماجستت  ف

ي التجارة من جامعة بومباي بالهند عام  ،
 
م 1988م. حاصل عىل زمالة المحاسبي   القانونيي   عام 1980والبكالوريوس ف

 م. 2004وزمالة المحاسبي   القانونيي   الهندية عام 
ي )ساي2012يشغل منذ عام 

كة العربية السعودية للتأمي   التعاون  كو( م وحنر تاريخه منصب كبت  المدراء الماليي   بالشر
( وكان يشغل قبل ذلك منصب مدير المحاسبة والتقارير  ي مجال التأمي  

 
كة مساهمة  سعودية مدرجة تعمل ف )وهي شر

ي   الطن 
ي مجال الرهن والتأمي  

 
كة مساهمة امريكية تعمل ف كة جنوورث بالواليات المتحدة األمريكية )وهي شر المالية بشر

ة من عام م. شغل منصب مدير التحليل الماىلي والتقارير 2012م وحنر عام 2005 والتأمي   عىل الحياة( وذلك خالل الفتر
ي مجال التأمي   

 
كة مساهمة كندية تعمل ف لوحدة أعادة التأمي   االمريكية بمجموعة صن اليف فاينانشال بكندا )وهي شر

ي كندا وامريكا( وذلك من 
 
ي والتأمي   عىل الحياة ف ب المراقب الماىلي م. شغل قبل ذلك منص2005م وحنر عام 1999الطن 

 .) ي مجال التأمي  
 
كة مساهمة بحرينية مقفلة تعمل ف ي الرياض )وهي شر

 
كة التأمي   العربية السعودية ش.م.ب.)م( ف لشر

ة من 1998حنر عام  1988وذلك خالل عام  ي ارنست 1988م وحنر عام 1985م عمل خالل الفتر
 
ي ف

م كمحاسب قانون 
كة استشارات مالية ومحا ي مجال المراجعة القانونية(. اند يونغ )وهي شر

 
 سبية تعمل ف
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اتيح    االستاذ/ وليد عبدالرحمن الفارس  نائب الرئيس التنفيذي لتطوير االعمال والتخطيط االسي 

ات والوظائف السابقة  المؤهالت والخت 

ي ادارة االعمال من جامعة الملك سعود بالرياض عام 
 
حاصل عىل شهادة أساسيات  م ،1997حاصل عىل بكالوريوس ف

 التأمي   من معهد التأمي   بالمملكة المتحدة. 
ي منذ عام  اتيح  كة العربية السعودية للتأمي   2013يشغل منصب نائب الرئيس لتطوير االعمال والتخطيط االستر م بالشر

( ، كما شغل منصب  ي مجال التأمي  
 
كة مساهمة  سعودية مدرجة تعمل ف ي )سايكو( )وهي شر

نائب الرئيس للتأمي   التعاون 
ي من عام  كة. 2013م حنر عام 2011الطن   م بنفس الشر

( من عام  األفراد مدير مبيعات   ي مجال التأمي  
 
كة مساهمة  سعودية مدرجة تعمل ف  )وهي شر

كة مالذ للتأمي   م 2007بشر
كة مساهمة2011حنر عام  كة التعاونية للتأمي   وهي شر سعودية مدرجة تعمل  م. شغل منصب مدير تطوير االعمال بالشر

، من عام  ي مجال التأمي  
 
 م. 2007م حنر عام 1999ف
 

 

 

 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية فينكاترمان سوبرمانياناالستاذ/ 

ات والوظائف السابقة  المؤهالت والخت 

 م2001عام من معهد شارترد انشورانس انستيتيوت، لندن بدرجة "امتياز"  2اصل عىل شهادة ايه سي ح
 م1992عام من معهد التأمي   بالهند ، مومباي  3اف حاصل عىل شهادة 

ي إدارة األعمال من جامعة أنوماىلي حاصل عىل 
 
 م1989عام دبلوم فوق الجامعي ف

 م1978عام  درجة بكالوريوس التجارة من جامعة مدراسحاصل عىل 
ي  منصب م حنر اآلن  يشغل2014منذ سبتمت  

كة السعودية للتأمي   التعاون   رئيس التأمي   العام وإعادة التأمي   ، الشر
ي )تجاري(  شغل منصب 2014سبتمت   حنر  2013سبتمت  من 

كة رويال سوندرام اليانس للتأمي   المحدودة، وهي  –رئيس فن  شر
يطانية،  ك مع رويال صن أليانس الت  ي كل خطوط العمل عمل التأمي   ، والمطالبات وإعادة التأملعمل مشتر

 
 ي   ف

، وتطوير المنتجات وإعادة التأمي   مع  –رئيس التأمي   شغل منصب  2013أغسطس  حنر  2009ابريل من  مسئول عن التأمي  
ي آي للتأمي   العام  كة اس ن   مومباي   –شر

 مستشار مستقلك  عمل 2009 ابريل حنر  2008نوفمت  من 
كة كومبوزيت لوساطة التأمي   ، الهند لشغل منصب ا 2008نوفمت   حنر  2006نوفمت  من   مدير تنفيذي بشر
كة رياليانس للتأمي   العام المحدودة، الهال شغل منصب 2006اكتوبر حنر  2003مايو   د . نرئيس اإلدارة الفنية / إعادة التأمي   شر

ي مواقع مختلفة 2001حنر عام  1981من عام 
 
كة نيو إنديا أشورانس المحدودة ، الهند ف  ووظائف ومسئوليات مختلفة.  عمل شر
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ية والشؤون اإلدارية االستاذ/ فهد خالد العطبن  نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشر

ات والوظائف السابقة  المؤهالت والخت 

ية من جامعة نورث هامبتون ي إدارة الموارد البشر
 
 بالمملكة المتحدة وشهادة البكالوريوس بإدارة حاصل عىل شهادة عليا ف

ية من المعهد الم ي بالممكة المتحدة وشهادة ممارس معتمد بإدارة الموارد البشر ي لاألعمال من جامعة ديرن 
يطان  كي الت 

ية بالمملكة المتحدة ودبلوم إدارة المستشفيات من معهد اإلدارة العامة بالرياض. باإلضافة دد إىل ع لتنمية الموارد البشر
 من الدورات المهنية المتخصصة. 

ي )سايكو( منذ 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون  ية والشؤون اإلدارية بالشر يشغل منصب نائب الرئيس للموارد البشر

كة 2012عام  ية والشؤون اإلدارية بشر (. شغل منصب مدير الموارد البشر ي مجال التأمي  
 
كة مساهمة عامة تعمل ف م )شر

ق كات برنامج التوازن اإلقتصادي من عام  –األوسط لمحركات الطائرات  الشر كة 2012م إىل عام 2010إحدى شر م )شر
كة مالذ للتأمي    ية بشر ي مجال عمرة محركات الطائرات(. شغل منصب مدير الموارد البشر

 
ذات مسئولية محدودة تعمل ف

ي من عام 
كة مساهمة عامة تع2010م إىل عام 2007التعاون  (. شغل منصب رئيس وحدة المزايا م )شر ي مجال التأمي  

 
مل ف

ي من عام 
كة التعاونية للتأمي   التعاون  ي مجال 2007م إىل عام 2003والتعويضات بالشر

 
كة مساهمة عامة تعمل ف م )شر

كة المملكة القابضة من عام  ية بشر (. شغل منصب مساعد مدير الموارد البشر كة 2003م إىل عام 2002التأمي   م )شر
كة السالم للطائرات المحدودة مسا ية بشر ي الموارد البشر

ي مجال التجارة(. شغل منصب أخصان 
 
إحدى  –همة عامة تعمل ف

كات برنامج التوازن اإلقتصادي من عام  كة ذات مسئولية محدودة(. 2002م إىل عام 1998شر  م )شر
 

 

 نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات االستاذ/ خالد عل  بلو

ات والوظائف السابقةالمؤهالت   والخت 

ي مرص عام 
 
ي ادارة االعمال من االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ف

 
م. 2008حاصل عىل ماجستت  ف

ي ادارة االعمال من جامعة الملك سعود بالرياض عام 
 
ي 1998حاصل عىل بكالوريوس ف

 
ي ف

م. حاصل عىل دبلوم مهن 
م ، حاصل عىل شهادة التأمي   المهنية الصادرة من المعهد 2003رية الصناعية بالرياض عام التسويق من الغرفة التجا
 . ي للتأمي  

يطان   الملكي الت 
كة مساهمة سعودية  ي )سايكو( )وهي شر

كة العربية السعودية للتأمي   التعاون  يشغل منصب نائب الرئيس للمبيعات بالشر
(. شغل منصب المد ي مجال التأمي  

 
كة مساهمة سعودية مدرجة  تعمل ف كة التعاونية للتأمي   )وهي شر ير التجاري بالشر

( من عام  ي مجال التأمي  
 
 م. 2007م حنر عام 1999مدرجة  تعمل ف
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كات مساهمةأمشاركة رئيس و  (أ ي مجالس إدارة شر
 
 حالية أو سابقة أو من مديريها:  عضاء مجلس اإلدارة ف

 اسم العضو

  يكون فيها 
كات الب  اسماء الشر

   عضو 
ن
 ف
ً
مجلس اإلدارة عضوا

مجالس إداراتها الحالية أو من 
 مديريها داخل المملكة / خارجها

  
ن
 الكيان القانون

  يكون فيها 
كات الب  اسماء الشر

  
ن
 ف
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

مجالس إداراتها السابقة أو من 
 مديريها داخل المملكة / خارجها

  
ن
 الكيان القانون

/ احمد بن خالد بن  األمت 
 عبدهللا آل سعود

كة اميانتيت العربية السعودية  * شر
كة الكيميائية السعودية  * الشر

يس العربية  كة أمريكان أكست  * شر
 السعودية

ق  يس الشر كة أمريكان أكست  * شر
 األوسط المحدودة

كة المشاريع التجارية العربية  * شر
 المحدودة

كة التأمي   *  رئيس مجلس إدارة شر
 العربية السعودية

 مدرجة مساهمة* 
 * مساهمة مدرجة
* مساهمة غت  

 مدرجة
كة بحرينية ذات  * شر
 مسئولية محدودة
كة ذات  * شر

 مسئولية محدودة
كة مساهمة  * شر

 بحرينية مقفلة

كة مصاعد أوتيس العربية  شر
 السعودية

كة ذات مسئولية  شر
 محدودة

عبدالعزيز بن عىلي أبو 
 السعود

كة العربية السعودية للتأمي    الشر
ي 
 التعاون 

كة الكيميائية السعودية *  مساهمة مدرجة  الشر
كة اميانتيت العربية السعودية *   شر

 مساهمة مدرجة* 
 مساهمة مدرجة* 

كة العربية السعودية للتأمي   *  د/ جورج شاهي   مدور الشر
ي 
 التعاون 

كة التأمي   العربية السعودية  * إدارة شر
 ش.م.ب مقفلة

 *MIG Holding Limited 

 مساهمة مدرجة* 
 

كة مساهمة  * شر
 بحرينية مقفلة
* ذات مسئولية 

 محدودة

كة الكيميائية السعودية  *  الشر
كة اميانتيت العربية السعودية  *  شر

كة األسماك السعودية  * شر
كة هالستون بورجرس الدولية  * شر

 
كة االتصاالت المتكاملة  * شر

 * مساهمة مدرجة
 * مساهمة مدرجة
 * مساهمة مدرجة

ذات مسئولية * 
 محدودة

ذات مسئولية * 
 محدودة

عبدهللا بن محمد 
 الخنيفر

كة العربية السعودية للتأمي    الشر
ي 
 التعاون 

كة السعودية للصادرات  مساهمة مدرجة * الشر
 الصناعية

كة العربية لألنابيب  * الشر
كة اليمامة للصناعات الفوالذية  * شر
كة تصنيع مواد التعبئة والتغليف  *شر

كة المتحدة للصادرات الوطنية*   الشر

 * مساهمة مدرجة
 

 * مساهمة مدرجة
 * مساهمة مدرجة
 * مساهمة مدرجة
كة ذات  *   شر
 مسئولية محدودة

عبدالمحسن بن بخيت 
 محمد سعيد

كة العربية السعودية للتأمي    الشر
ي 
 التعاون 

 - - مساهمة مدرجة
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 م وفيما يل  بيان بسجل الحضور : 7201إجتماعات خالل العام  أربعةعقد المجلس  (ب

 اسم العضو
 (4عدد االجتماعات )

االجتماع األول 
 م20/02/2017

ي 
االجتماع الثان 

 م05/06/2017
االجتماع الثالث 

 م13/09/2017
االجتماع الرابع 

 اإلجماىلي  م19/12/2017

سمو األمت  / أحمد بن خالد بن 
 عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود

 4 حرص   حرص   حرص   حرص  

األستاذ / عبدالعزيز بن عىلي أبو 

 السعود
 4 حرص   حرص   حرص   حرص  

 4 حرص   حرص   حرص   حرص   الدكتور / جورج شاهي   مدور

 4 حرص   حرص   حرص   حرص   األستاذ / عبدهللا بن محمد الخنيفر

األستاذ / عبدالمحسن بن بخيت بن 

 محمد سعيد
 4 حرص   حرص   حرص   حرص  

 م27/12/2017األربعاء تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة يوم 
 

 

 

كة:  (ج   أسهم الشر
ن
رص ف

ُ
ن و زوجاتهم و أوالدهم الق ن الجدول أدناه ملكية أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيي   يبي 

كة   أسهم أو أدوات دين الشر
ن
 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم ف

 تسلسل
المصلحة أو األوراق التعاقدية أو اسم من تعود له 

 حقوق االكتتاب

 نهاية العام بداية العام
  
ن
صاف
 التغيي  

نسبة 
 التغيي  

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدين

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدين

/ أحمد بن خالد بن عبدهللا آل سعود 1  - - - - - - األمت 
 - - - - - - الدكتور/ جورج شاهي   مدور 2

 - - - 2500 - 2500 عبد العزيز بن عىلي أبو السعوداألستاذ/  3
 - - - 1000 - 1000 األستاذ/ عبد هللا بن محمد الخنيفر 4

 - - - 1000 - 1000 األستاذ/ عبد المحسن بن بخيت محمد سعيد 5
ي أوراق تعاقدية مصلحة و * اليوجد أي 

 
أسهم  وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيي   وزوجاتهم وأوالدهم القرص ف

كة.   الشر
 

كة:  (د ي أسهم أو أدوات دين الشر
 
رص ف

ُ
 وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم الق
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التوجد أي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم  ( أعالهجلموضحة بالجدول )ا األسهمبإستثناء 
كة ي أسهم أو أدوات دين الشر

 
رص ف

ُ
 م. 2017لم يحدث أي تغيت  خالل العام الماىلي ماذكر وبإستثناء  الق

  (ه
ُ
كة: وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيي   وأزواجهم وأوالدهم الق ي أسهم أو أدوات دين الشر

 
 رص ف

كة خالل العام وأزواجهم ال توجد أي مصلحة تعود لكبار التنفيذيي    ي أسهم أو أدوات دين الشر
 
رص ف

ُ
وأوالدهم الق

ي ذلك خالل العام كما لم   م ،2017
 
 م. 2017يحدث أي تغيت  ف

ي ألي حقوق خيار وحقوق ا وصف  (و
 
رص ف

ُ
 كتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي   وأزواجهم وأوالدهم الق

كة:   أسهم أو أدوات دين الشر
ي كتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي   وأزواجهم ال توجد أي حقوق خيار وحقوق ا 

 
رص ف

ُ
وأوالدهم الق

كة خالل العام  . 2017أسهم أو أدوات دين الشر ي
ي ذلك خالل العام المعن 

 
 م كما لم يحدث أي تغيت  ف

 
 

كة طرفا فيها وتوجد بها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة:  (4 ي تكون الشر
  العقود النر

كة وبي   أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  التنفيذية  فيها مصلحة ألي منهم باستثناء عقدي التوجد أي عقود بي   الشر
كة أيس لوساطة التأمي   وإعادة التأمي   المحدودة واللتان يملك سمو  كة  أيس لوكاالت التأمي   المحدودة وشر كة مع شر الشر

  % من حصص كل منهما. وهذه العقود مدتها خمس سنوات10رئيس مجلس اإلدارة ما نسبته 
ً
ها وتمت صياغت تجدد تلقائيا

ي السعودي وليس له مبيعات الوكيل /  ا قيمة محددة ، إذ أن ذلك يعتمد عىلحسب متطلبات لوائح مؤسسة النقد العرن 
إذ يحصل عىل نسبة عمولة محددة لكل فرع من فروع التأمي   حسب ما هو منصوص عليه بالالئحة  ، الوسيط السنوية

ي عام  ةالرئيسالمعامالت  كانتو  لنقدالتنظيمية لوكالء ووسطاء التأمي   الصادرة من مؤسسة ا
 
: بلغت 2017ف م كالتاىلي

 ريال وكذلك بلغت أقساط 2,533,329ريال و مصاريف عموالت  19,366,011عت  الوكيل  التأمي   المنتجة أقساط
 ريال.  25,875,988ريال ومصاريف عموالت  193,593,881عت  الوسيط  التأمي   المنتجة

كة التأمي   العربية السعودية شوكذلك نشت  اىل األعمال  كة وشر ي ستتم بي   الشر
وهي المساهم  ب مقفلة ، . م  . والعقود النر

كة ،  ي الشر
 
/ أحمد بن خالد بن عبدهللا آل الرئيسي ف ي يمثلها سمو رئيس مجلس اإلدارة األمت 

خيص بها لعام قادم ، والنر والتر
 بأن التعامل خالل عام سعود وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ جورج شاهي   مدور ، عل
ً
بمبلغ وقدره كان م  2017ما

كة التأمي   العربية السعودية ش.م.ب مقفلة. المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن  يمثلريال سعودي ،  (1,058,154)  شر
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 لجان مجلس اإلدارة :  (5

:  عىل م21/06/2016أعيد تشكيل اللجان بموجب قرار مجلس اإلدارة المتخذ بتاريخ   النحو التاىلي

 اللجنة التنفيذية و تتكون من :  -أ

 فعاليته المنصب اسم العضو

 غت  تنفيذي رئيس اللجنة الدكتور / جورج شاهي   مدور

 غت  تنفيذي عضو األستاذ / عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود

 مستقل عضو األستاذ / عبدهللا بن محمد الخنيفر

 بحكم المنصب عضو الصوماىلي األستاذ / حسن عبدهللا درر 

 

 ختصاصات اللجنة: وصف مخترص لمهام وا 

ي األحداث الطارئة. مناقشة وا -
 
ي تتطلب قرارات عاجلة ف

ي الموضوعات النر
 
 تخاذ القرارات ف

كة الروتينية.  - ي تتطلبها أعمال الشر
 إتخاذ القرارات النر

اتيجيةالتأكد من أن الخطط   - كة قد ترجمت اىل أعمال وترصفات فعلية تهدف اىل اإلستر  للشر

كة  . تحقيق مصلحة الشر

  اتيجية وال التوصيات لمجلس مراجعة وإعداد ي المسائل اإلستر
 
كة. اإلدارة ف  تشغيلية للشر

ي السعودي وا ي تقرها مؤسسة النقد العرن 
لجهات الرقابية والتنظيمية تباشر اللجنة التنفيذية جميع السلطات النر

ي حدود السلطات المقررة لها.  األخرى
 
كة و تعاون الرئيس التنفيذي ف  أو مجلس إدارة الشر

  م2017( إجتماعات خالل العام 7) سبعةعقدت اللجنة . 

 اسم العضو

 (7عدد االجتماعات )

االجتماع األول 
 م20/02/2017

ي 
االجتماع الثان 

 م05/06/2017
االجتماع الثالث 

 م13/09/2017
الرابع االجتماع 

 م19/12/2017
االجتماع الخامس 

 م13/09/2017

االجتماع 
السادس 

 م03/12/2017

االجتماع السابع 
 م19/12/2017

 اإلجماىلي 

الدكتور / جورج 
 شاهي   مدور

 7 حرص   حرص   حرص   حرص   حرص   حرص   حرص  

األستاذ / عبدالعزيز بن 

 عىلي أبو السعود
 7 حرص   حرص   حرص   حرص   حرص   حرص   حرص  

األستاذ / عبدهللا بن 

 محمد الخنيفر
 7 حرص   حرص   حرص   حرص   حرص   حرص   حرص  
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 :  لجنة المراجعة و تتكون من -ب

 فعاليته المنصب اسم العضو

 عضو مجلس إدارة / غت  تنفيذي عضو األستاذ / عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود

 من خارج أعضاء مجلس اإلدارة عضو الدكتور/ محمد بن سعود البدر

ي   من خارج أعضاء مجلس اإلدارة عضو األستاذ / فهد بن سعد الشعين 

 

 -وصف مخترص لمهام وإختصاصات اللجنة: 

 ي مساعدة مجلس اإل تتمثل الوظيفة األساسية ل
 
افيةلجنة المراجعة ف ي القيام بمهامه اإلشر

 
بكفاءة وفعالية  دارة ف

وبصفة خاصة تعتت  اللجنة مسؤولة عن سالمة وكمال القوائم المالية السنوية وربع السنوية ورفع تقارير دورية 

 . شيح المراجعي   الخارجيي  
 لمجلس اإلدارة حول كفاءة سياسات و إجراءات الرقابة الداخلية و التوصية بتر

  م. 2017جتماعات خالل عام إ( 7) سبعةعقدت اللجنة 

 

 

 

 اسم العضو
 (7عدد االجتماعات )

االجتماع األول 
 م15/01/2017

ي 
االجتماع الثان 

 م06/03/2017
االجتماع الثالث 

 م19/04/2017
االجتماع الرابع 

 م05/06/2017
االجتماع الخامس 

 م05/06/2017

االجتماع 
السادس 

 م26/07/2017

االجتماع السابع 
 م26/10/2017

 اإلجماىلي 

عبدالعزيز بن األستاذ / 
 عىلي أبو السعود

 7 حرص   حرص   حرص   حرص   حرص   حرص   حرص  

الدكتور/ محمد بن 

 سعود البدر
 7 حرص   حرص   حرص   حرص   حرص   حرص   حرص  

األستاذ / فهد بن سعد 

ي   الشعين 
 6 حرص   - حرص   حرص   حرص   حرص   حرص  

 

كة  ي  تنتظر مع اإلشارة اىل أن الشر شيح لرئاسة اللجنة. طلب السعودي عىل  موافقة مؤسسة النقد العرن   التر
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شيحات و تتكون من :  -ج    لجنة المكافآت و الي 

 فعاليته المنصب اسم العضو

 غت  تنفيذي رئيس اللجنة الدكتور / جورج شاهي   مدور

 غت  تنفيذي عضو األستاذ / عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود

 مستقل عضو األستاذ / عبدهللا بن محمد الخنيفر

 مستقل عضو عبدالمحسن بن بخيت محمد سعيداالستاذ/ 

 

 -ختصاصات اللجنة: وصف مخترص لمهام وا

  شيحات و كة ، فهي تعن  ببنتعتت  لجنة التر ي تؤسس لمستقبل الشر
ي المكافآت من اللجان النر اء العنرص البشر

كة و إعداد الخطط والحفاظ عليه و  اتيجية لرفع أداء الشر م هذه تهتالنجاح ، و نها من امتالك مفاتيح تمكياإلستر
ية القيادية اللجنة بالتطوير اإلداري والعائد الماىلي للموظفي   و ي خصوصا بالنسبة للموارد البشر

برامج التعاقب الوظيف 
ي 
كة مقارنة بمثيالتها تحط  باالنر ي دراسة وتحليل السوق ومستوى أداء الشر

 
هتمام خاص ، وهذه اللجنة هي المرجع ف

ي 
 
ةطاب أصحاب المواهب و  عملية استقكما تساعد ف بمكاتب  ، وبإمكان هذه اللجنة أن تستعي    القدرات المتمت  

ة واالستشارات المختصة باإلستبيانات وبالدراسات اإل  ي هذا المجال ووضع األطر الصالحة لتطبيق الخت 
 
اتيجية ف ستر

كة الحاىلي ووضع أسس متينة لبناء مستقبل ناجح. 
 برامج تطويرية مهمة ألداء الشر

  م. 2017خالل عام  ت اللجنة اجتماعي   عقد 

 

 اسم العضو

 (2عدد االجتماعات )

االجتماع األول 
 م18/01/2017

ي 
االجتماع الثان 

12/12/2017
 م

 اإلجماىلي 

 2 حرص   حرص   الدكتور / جورج شاهي   مدور

 2 حرص   حرص   األستاذ / عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود

 2 حرص   حرص   األستاذ / عبدهللا بن محمد الخنيفر

 2 حرص   حرص   عبدالمحسن بن بخيت محمد سعيداألستاذ/ 
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 لجنة اإلستثمار وتتكون من:  -د 

 فعاليته المنصب اسم العضو

/ أحمد بن خالد بن عبد هللا آل سعود  غت  تنفيذي رئيس اللجنة األمت 

 غت  تنفيذي عضو الدكتور / جورج شاهي   مدور

 مستقل عضو سعيد االستاذ/ عبدالمحسن بن بخيت محمد 

 

 -ختصاصات اللجنة: وصف مخترص لمهام وا

   ي الئحة االستثمار ومنها ستثمار مزاولة المهام والواجبات المنصوص عليها من مهام لجنة اال
 
 عىل سبيل المثال:  ف

كة ومتابعة تنفيذها. إعداد وصياغة السياسة اال  -  ستثمارية للشر

 ستثمار. العامة لال ألصول ومتابعة المخاطر مراجعة أداء فئات ا -

 ستثمارية. مجلس اإلدارة عن أداء المحفظة اال رفع تقارير دورية ل -

  م. 2017خالل عام  ( اجتماعات3ثالثة )عقدت اللجنة 

 

 اسم العضو
 (3عدد االجتماعات )

 م20/02/2017االجتماع األول 
ي 
االجتماع الثان 

 م16/04/2017
االجتماع الثالث 

 م19/12/2017
 اإلجماىلي 

/ أحمد بن خالد بن عبد هللا آل سعود  3 حرص   حرص   حرص   األمت 

 3 حرص   حرص   حرص   الدكتور / جورج شاهي   مدور

 3 حرص   حرص   حرص   األستاذ/ عبدالمحسن بن بخيت محمد سعيد

 

 

 لجنة إدارة المخاطر:  -هـ    

 مع متطلبات الئحة 
ً
كات التأمي   حوكمة تماشيا ي  عنالصادرة  شر ي عام  ، السعوديمؤسسة النقد العرن 

 
تم تشكيل  م2016ف

 : ثالثة أعضاء كالتاىلي  تتكون منو لجنة إدارة المخاطر 

 فعاليته المنصب اسم العضو

 غت  تنفيذي رئيس اللجنة الدكتور / جورج شاهي   مدور

 غت  تنفيذي عضو األستاذ / عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود

 مستقل عضو األستاذ / عبدهللا بن محمد الخنيفر

 -وصف مخترص لمهام وإختصاصات اللجنة: 

  .كة اف عىل مهام إدارة المخاطر بالشر  اإلشر
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 ي ا االدارة مساعدة مجلس
 
كة. ف ويده بتقييم مدى المخاطرة لجميع أنشطة الشر  تخاذ القرارات ، وذلك بتر 

  كة. تقديم المشورة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق ي الشر
 
 بفعالية إطار إدارة المخاطر ف

 م. 2017إجتماعات خالل عام  (4أربعة )عقدت اللجنة 

 اسم العضو
 (4عدد االجتماعات )

االجتماع األول 
 م20/02/2017

ي 
االجتماع الثان 

 م08/05/2017

االجتماع الثالث 
 م23/08/2017

االجتماع الرابع 
 م19/12/2017

 اإلجماىلي 

 4 حرص   حرص   حرص   حرص   الدكتور / جورج شاهي   مدور

 4 حرص   حرص   حرص   حرص   عبدالعزيز بن عىلي أبو السعوداألستاذ / 

 4 حرص   حرص   حرص   حرص   األستاذ / عبدهللا بن محمد الخنيفر

 

 حقوق المساهمي   والجمعية العامة :  (6

كة كفلت الحقوق العامة إن نظام ي منها جميع الحقوق المتصلة للمساهمي    ولوائح الحوكمة والنظام األساسي للشر
 النر

ي الحصول عىل نصيب من األرباح بالسهم ، وبوجه خاص الحق
 
ي الحصول عىل نصيب  ف

 
ي يتقرر توزيعها ، والحق ف

النر
كة عند التص ي ، واال  فية ، وحق حضور جمعيات المساهمي   من موجودات الشر

 
اك ف  مداوالتها والتصويت عىل قراراتها شتر

ي األسهم وحق مراقبة أعمال، وحق ال
 
المجلس وحق  ة ورفع دعوى المسؤولية عىل أعضاءر مجلس اإلدا ترصف ف

كة وال يتعارض مع نظام  وطلب معلومات بما اليرص  بمصالح ستفسار اال  جل أومن  السوق المالية ولوائحه التنفيذيةالشر
كة بمايىلي 

  :ذلك تقوم الشر

 أ( تسهيل ممارسة المساهمي   لحقوقهم وحصولهم عىل المعلومات : 

 حتياطات الالزمة لممارسة جميع المساهمي   لحقوقهم النظامية. كة اإلجراءات واال ظمة ولوائح الشر تضمنت أن -1
 

ي تمكنهم من ممارسة حقوقهملعموم المساهمي    ت  جميع المعلومات بالشكل الكاملتم توف -2
 دون تميت   بينهم والنر

نعقاد موعد ا ظمة وذلك قبلعىل أكمل وجه ، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منت

كة عىل تقديم كافة الجمعية  لمعايت  . كما تحرص الشر
ً
اإلفصاح وذلك من خالل المعلومات وبشكل منتظم وفقا

ي ودقيق 
 
ي واإلعالم المقروء بشكل واف

ون  كة اإللكتر  .التقارير السنوية وموقع تداول وموقع الشر

 
كة  تحرص -3  عىل توفت  المعلومات للمساهمي   دون تميت   بينهم.  إن الشر
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 جتماع الجمعية العامة: باب( حقوق المساهمي   المتعلقة 

ي يوم األربعاءت الجمعية العامة العادية اعقد
 م. 05/04/2017 جتماعها الثان 

 اسم العضو
 سجل الحضور

اجتماع الجمعية األول 
 م05/04/2017

  
ن
اجتماع الجمعية الثان

 م27/12/2017

  سمو األمت  / أحمد بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمن 
 آل سعود

 حرص   لم يحرص  

 حرص   حرص   األستاذ / عبدالعزيز بن عىلي أبو السعود

 لم يحرص   لم يحرص   الدكتور / جورج شاهي   مدور

 لم يحرص   حرص   األستاذ / عبدهللا بن محمد الخنيفر

 حرص   حرص   محمد سعيداألستاذ / عبدالمحسن بن بخيت بن 

 

ن وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:  كة لسجل المساهمي   عدد طلبات الشر

كة  عدد طلبات الشر
 لسجل المساهمي   

 أسباب الطلب تاريخ الطلب

 م28/02/2017 1
   A.M. Best Rating وكالة التصنيف حسب طلب

كة  لمعرفة كبار مساهمي الشر

ويد تداول بالسجل  م05/04/2017 2  لعقد الجمعية العامة غت  العاديةلتر 

 م05/04/2017 3
ويد تداول بالسجل لعقد الجمعية العامة غت  العادية ولكن   

لتر
 بصيغة أخرى لعرض السجل

 م07/06/2017 4
 او منشآت وذلك للتأكد من أي ملكية 

ً
لمستثمرين قطريي   افرادا

ي السعودي  بعد استفسار ورد من مؤسسة النقد العرن 

ويد تداول بالسجل لعقد الجمعية العامة العادية م27/12/2017 5  لتر 

 

كة   .1  تؤكد الشر
ً
كة طلبا الجمعية العامة خالل السنة  لعقد أنها لم تتسلم من أي من المحاسبيي   القانونيي   للشر

ي 
 
كة كذلك بأنها لم تتسلم من مساهمي   يملكون 31/12/2017المنتهية ف % من رأس المال أو أكتر 5م وتؤكد الشر

 
ً
ي  لعقد طلبا

 
 م. 31/12/2017الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية ف

 
كة عن موعد ا  .2 ة  العادية السنوية غت   نعقاد الجمعية العامةأعلنت الشر ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بعشر

 عىل األقل وذلك من خالل :  أيام 

  م.   26/03/2017موقع تداول بتاريخ 

 ( بتاريخ 17808جريدة الرياض  العدد )م27/03/2017. 

  كة بتاريخ  م. 26/03/2017موقع الشر
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كة عن موعد  .3 كة نعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة وذلك للموافقة اأعلنت الشر عىل الئحة حوكمة الشر
ة أيام عىل األقل وذلك من خالل :  ،  المحدثة  ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بعشر

  م.   17/12/2017موقع تداول بتاريخ 

  م18/12/2017( بتاريخ 18074العدد )جريدة الرياض. 

  كة بتاريخ  م. 17/12/2017موقع الشر

 

ي تحكم اأحيط المس  .4
 بالقواعد النر

ً
وإجراءات  التصويت وذلك عت  الدعوة جتماعات الجمعية العامة اهمون علما

 .إىل الجمعية العامة
 

كة  .5 ي اعىل تيست  م عملت الشر
 
الجمعية العامة ومن ذلك إختيار المكان  اتجتماعشاركة أكت  عدد من المساهمي   ف

قدت ، المناسب والوقت المناسب
ُ
ي تمام الساعة ال الجمعية العامة غت  العادية السنوية حيث ع

 
 والنصف تاسعةف

قدت الجمعية العامة العادية، و  مساءً 
ُ
ي  كذلك ع

 
 مساًء.  الساعة الثامنة والنصف ف

 
كة 5تم استعراض جميع بنود جدول األعمال  ولم يطلب المساهمون الذين يملكون   .6 من أسهم الشر % أو أكتر

 إضافة موضوع أو أكتر عىل جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده. 
 

 األصوات وإتاحة الفرصة لمن يرغب من المساهمي   بالمشاركة فيها. تم تعيي   لجنة فرز   .7
 

كة حيث34.28بنسبة حضور  للجمعية العامة غت  العادية تم إعالن النصاب .8 جتماع يكون اال  % من رأس مال الشر
كة وبلغ عدد األسهم الممثلة  % فأكتر 25اذا بلغ النصاب )للمرة الثانية( صحيحا  حسب النظام األساسي للشر

. 8,571,800صالة ووكالة أ
ً
 ثمانية ماليي   وخمسمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة سهما

ً
 سهما

 
كة ، % 35.24بنسبة حضور  للجمعية العامة العادية تم إعالن النصاب .9 جتماع اال  حيث يكونمن رأس مال الشر

 كان عدد الحضور 
ً
 أيا
ً
كة وبلغ عدحسب النظام )للمرة الثانية( صحيحا أصالة  د األسهم الممثلةاألساسي للشر

.  8,811,245ووكالة 
ً
 ثمانية ماليي   وثمانمائة واحدعشر ألف ومائتان وخمسة وأربعون سهما

ً
 سهما

ي جدول أعمال   .10
 
ي مناقشة الموضوعات المدرجة ف

 
كة المساهميي   من ممارسة حقهم ف الجمعية    مكنت الشر

ي ،وتوجيه أسئلة ألعضاء مجل
أبدى سمو رئيس الجمعية استعداده لإلجابة عن و  س اإلدارة وللمحاسب القانون 

 ستفسارات الحضور. تساؤالت وا
تخاذ ا جميع الموضوعات المعروضة عىل الجمعية العامة كانت مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمي   من .11

 القرار. 

 تم تدوين محرص  تضمن المداوالت والقرارات الصادرة.  .12
 

كة المساهمي   من اال  تمكن .13 كة ، كما تم اال عىل محرص  طالع الشر السوق المالية بنسخة تزويد هيئة  جتماع بمقر الشر
ي  غت  العادية الجمعية العامة محرص  من 

 
ي 12/04/2017 ف

 
م ، ونسخة من محرص  الجمعية العامة العادية ف

 م. 01/01/2018
 

 



   
 

  

 
  
 

    
                                        

54 
م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي   

 

 ج ـ  حقوق التصويت : 

كة أنه التوجد  .1   إىل تيست   تؤكد الشر
ً
كة دائما ي التصويت وتسع الشر

 
أي عوائق لممارسة المساهم لحقه ف

 .  هذا االمر أمام  جميع المساهمي  
  

2.  
ً
كة أنها تقوم دائما جتماع الجمعية العامة هي ق من أن وكاالت المساهمي   لحضور ابالتحق تؤكد الشر

كة.  ي الشر
 لمساهمي   من غت  أعضاء مجلس اإلدارة ومن غت  موظف 

 
كة اال   .3 ستثمرين من األشخاص ذوي الصفة طالع عىل التقارير السنوية للمليس من ضمن إجراءات الشر

هم مثل صناديق اال عتبارية الذين يترصفون باال  كة أن هذا اإلجراء النيابة عن غت  ستثمار حيث تعتقد الشر
كة. ئيخص المستثمرين أنفسهم واليقع ضمن دائرة مس  وليات الشر

  
ي األرباح. ال توجد أي ترت .4

 
 يبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمي   عن أي حقوق ف

 

 

 :الداخلية الرقابة لفاعلية السنوية المراجعة نتائج(   7

 

 نظام تتبع دارة التنفيذيةاإل  نأ من كدأ الت جلأ من متخصصة دارةإ ىلإ الداخلية الرقابة مسؤولية االدارة مجلس خول لقد

 .العمليات عىل الرقابة وكفاءة فعالية لضمان مناسب داخلية رقابة

 

 : المسؤوليات ، الصالحيات ، االستقاللية  )أ

 اإلدارة التنفيذية و المراجعة، ولجنة ، اإلدارة مجلس مساعدة بهدف مستقلة موضوعية خدمات الداخلية المراجعة تقدم

ي 
 
 اإلدارة من تأثت   الداخلية ألي المراجعة إدارة تخضع وال والفاعلية الكفاءة من عالية درجة عىل بمسؤولياتهم القيام ف

ونية يدوية) سجالت ألي المقيد غت   الكامل للوصول الصالحيات كامل ولها ، التنفيذية كة خاصة وممتلكات (أو إلكتر  بالشر

ي  من أي وإىل كة منسون    وذلك الشر
ً
 .إليها المهام الموكلة تنفيذ يتطلبه لما وفقا

 

 : الداخلية المراجعة مسؤوليات  )ب

 اتيجية الخطة إعداد  .الداخلية المراجعة لعمل اإلستر

 الفحص عمليات تنفيذ  
ً
 .السنوية للخطة وفقا

 الفحص نتائج عن تقارير تقديم. 

 مناسبة وبتكلفة ، رقابية فعالة أدوات لتوفت   التنفيذية اإلدارة مع والتعاون ، والتشغيلية المالية المخاطر تحديد 

تبة اآلثار من للحد  .وقوعها فور واكتشافها المخاطر هذه عىل المتر

 ي  المختلفة اإلدارات بي    التنسيق
 
كة ف ي  مراقب الحسابات فيها بما الخارجية الرقابية والجهات الشر  .الخارج 

 بما المتاحة واستخدام الموارد المهنية الممارسات أفضل مع تتفق لكي  المراجعة تنفيذ وإجراءات سياسات تطوير 

انية مع يتالءم  .المعتمدة الداخلية المراجعة مت  
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 : العمل نطاق )ج

 من يمكن بما الداخلية فاعلية الرقابة وتحسي    لتقويم منتظما منهجا أعمالها تنفيذ عند الداخلية المراجعة إدارة تبنت

كة أهداف تحقيق ي  خلل أي وجود الداخىلي  المراجع تقرير خالل من للجنة المراجعة يتبي    ولم .أصولها وحماية الشر
 
 ف

كة الرقابة إجراءات  .الداخلية للشر

 

 :السنوية الداخلية المراجعة نتائج )د

  نشاطاتها بتنفيذ تقوم الداخلية المراجعة إدارة إن
ً
 االنشطة جميع بشكل يغطي  مصممة وهي  ، عليها متفق عمل لخطة وفقا

كة الرئيسية كت   و  االعتبار بعي    آخذة معينة، سنوات مدار عىل للشر
 وقد .العالية المخاطر ذات لالنشطة االولوية عطاءإالتر

 عززت وقد،  الحاىلي  الداخلية الرقابة نظام وتحسي    القيمة من اإلضافات المزيد اىل أدت جوهرية توصيات عدة وضعت

 .العمليات كفاءة وتحسي    تطوير إىل أدت العمليات عىل رقابة عملها بتنفيذ الداخلية المراجعة دارةإ

  الداخلية الرقابة نظام وفعالية كفاية مدى من بالتأكد الداخلية المراجعة إدارة وتقوم
ً
 المجدولة لخطة المراجعة وفقا

جريت م 2017 عام وخالل . المراجعة لجنة من والمعتمدة
ُ
 - :لإلدارات التالية داخلية مراجعة أ

.  للتأمي    والمطالبات االكتتاب إدارة (1 ي  الطن 

 .العام للتأمي    والمطالبات االكتتاب إدارة (2

 .المركبات لتأمي    والمطالبات االكتتاب إدارة (3

 إدارة تقنية المعلومات.  (4

ام بأسعار الخبت  اإلكتواري لمنتج تأمي   المركبات. مراجعة مدى اال (5  
 لتر

. مراجعة مدى اال (6 ي  الطن 
ام بأسعار الخبت  اإلكتواري لمنتج التأمي    

 لتر

ام بسيامراجعة مدى اال (7  سة توزيع فائض عمليات التأمي   الصادرة عن مؤسسة النقد. لتر 

 .المعلقة المالحظات لجميع مستمرة متابعة (8

 

 
ً
 تذكر اختالفات جوهرية أو نتائج والتوجد معقول الداخلية الرقابة نظام أن الداخلية المراجعة إدارة تؤكد ذلك عىل وبناءا

 المستجدات اخر عن "لجنة المراجعة" ىلإ دورية تقارير ترفع نهاأ الداخلية المراجعة إدارة تؤكد كذلك .م 2017 عام خالل

ي  التنفيذية االدارة إىل التوصيات هذه رفعت وقد ، توصيات متضمنة ،
 إدارة توصيات لتنفيذ عمل وضعت خطة النر

 :التوصيات هذه ومن الداخلية المراجعة

 كة إدارة قيام  .بالعمالء العالقة ذات والتقارير ، اآلىلي  النظام وتطوير بتعزيز الشر

 كة إدارة تحكم ي  الشر
 
 ولجميع المصدرة الوثائق ستحقاق لجميعاال  عند المبالغ وتحصيل والمتابعة ، المراقبة آلية ف

دة بالمبالغ العالقة ذات المطالبات  .المستر

 ونية تحكم آلية بوضع المطالبات إدارة قيام  .المطالبات حالة ومتابعة لرصد إلكتر

 

 - :مهامها ألداء مايىلي  الداخلية المراجعة إدارة اتبعت لقد

 .مالحظات من المراجعة تقارير ماتضمنته لمعالجة اإلجراءات اتخذت (1
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 عمليات وكفاءة رفع فاعلية وإىل العالية المخاطر ذات والوظائف األنشطة إىل الداخلية المراجعة أعمال وجهت (2

كة  .الشر

  الداخلية المراجعة إدارة نسقت (3
ً
  تنسيقا

ً
ي  بشكل الخارجيي    المراجعي    مع كامال

 وفاعل.  مرض 

 

كة لالطمئنان إىل كفايته وإىل أنه يطبق بشكل سليم ومنتظم. وترى ي الشر
 
 *   قامت اللجنة بدراسة نظام الرقابة الداخلية ف

 مع
ً
ام توفر قدرا  من التأكيد عىل أن ناللجنة أن تقارير إدارة المراجعة الداخلية واإلدارة المالية وإدارة االلتر 

ً
ظام الرقابة قوال

ام باألنظمة السارية المفعول وتقديم التقارير  كة فيما يخص فعالية إجراءاتها التشغيلية وااللتر  ي حاجة الشر إىل  الداخلية يلن 

ي األوقات المالئمة. 
 
 الجهات الرقابية المعنية ف

 

 

 

 : المستحقة والمدفوعة الزكاة والمدفوعات النظامية ( 8

ـــــــــــــــــكة أيالتوجــــــــــــــــــ  ـ  الجــــــــــــــــــدول التــــــــــــــــــاىلي المــــــــــــــــــدفوعات قــــــــــــــــــروض أو مــــــــــــــــــديونيات واجبــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــدفع ، و د عــــــــــــــــــىل الشر
يبــــــــــــــــــي  

 م. 2017خالل العام المستحقة  النظامية

 الجهة

 م2017

 المسدد أسباب المبالغ المستحقة وصف موجز
 )باآلالف(

المستحق حب  
ة  نهاية الفي 

المالية السنوية 
 ولم يسدد
 )باآلالف(

لزكاة ل العامةالهيئة 
 والدخل

يبة 8,804 7,441  زكاة وض 
كة من يمثل  الزكاة  حصة الشر
 ألنظمة  ةالمستحقالسنوية 

ً
وفقا

 لزكاة والدخلل الهيئة العامة

مؤسسة النقد العرن   
 السعودي

اف 610 3,832  رسوم اشر
يمثل المبلغ المستحق تكاليف 

اف  رسوم اإلشر

مجلس الضمان 
 الصح  

افرسوم  629 3,541  اشر
يمثل المبلغ المستحق تكاليف 

اف  رسوم اإلشر

المؤسسة العامة 
 للتأمينات اإلجتماعية

 تأمينات اجتماعية 615 4,040
يمثل المبلغ المستحق رسوم 
اكات التأمينات االجتماعية  اشتر

كة ي الشر
 لموظف 

ات  تكاليف تأشي 
ورسوم  وجوازات

 مكتب العمل
193 - 

ات  رسوم تأشت 
وجوازات ورسوم 
 مكتب العمل

يمثل المبلغ المستحق لرسوم 
ات والجوازات ورسوم  التأشت 

كة مكتب العمل ي الشر
 لموظف 

 - - 10,658 19,047 اإلجمال  

كة.  ي الشر
 * اليوجد أية احتياطيات او استثمارات أنشئت لمصلحة موظف 
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 األسهم و أدوات الدين:    (9

ي التصويت ألي  التوجد 
 
ي فئة األسهم ذات األحقية ف

 
كة وال توجد أي مصلحة ف اي أدوات دين صادرة عن الشر

أشخاص وال توجد أي مصلحة و حقوق خيار اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي   أو أفراد أشهم 

كة ، كما ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو  ي أسهم الشر
 
أي حقوق خيار أومذكرات حق اكتتاب أو  ف

ة و كذلك ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات  كة أو منحتها خالل الفتر حقوق مشابهة أصدرتها الشر

ة ،  كة خالل الفتر دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشر

داد  داد.  وال يوجد أي استر كة ألي أدوات دين قابلة لالستر اء أو إلغاء من جانب الشر  أو شر

10 )  :  مراجعو الحسابات الخارجيي  

ي ا غت  العادية أقرت الجمعية العامة
 
 بتعيي   م توصية مجلس اإلدارة 05/04/2017جتماعها الذي عقد بتاريخ ف

ي السادة /   ي  كرو هوروث لمدة سنةالمراجع الخارج 
 
م ، كما أقرت الجمعية العامة تجديد 31/12/2017تنتهي ف

ي  –عقد السادة / جرانت ثورنتون 
 
 م. 31/12/2017مكتب الدار للمراجعة لمدة سنة تنتهي ف

 معايت  المحاسبة المتبعة:    (11

  (IFRS)المعايت  الدولية  أعدت القوائم المالية وفق
ً
ي السعودي. لتوجيهات  إنفاذا  مؤسسة النقد العرن 

كة بأنه كة عىل  وتقر الشر ي قدرة الشر
 
قد تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح وال يوجد أي شك يذكر ف

 مواصلة نشاطها. 

 
 سياسة توزيع األرباح:     (12

كة الصافية بعد خصم جميع المرصوفات العمومية والتكاليف األخرى عىل الوجه التاىلي :   توزع أرباح الشر
ون بالمائة ) (أ ية وقف حتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادالصافية لتكوين ا( من األرباح %20يجنب عشر

 .س المال المدفوعأحتياطي المذكور إجماىلي  ر هذا التجنيب منر مابلغ اال 

 

ي  يخصص كذلك نسبة معينة من األ (ب
 
ي  كل عام لتكوين احتياطي  ارباح الصافية  تحددها الجمعية العامة ف

ر
تفاف

حتياطي  المذكور  نسبة معينة من رأس المال يوقف هذا التجنيب إذا بلغ اال مة ويخصص لماتراه الجمعية العا

 .توافق عليها الجمعية العامة
 

ي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمي   التقل عن  (ج
ر
 .% من رأس المال المدفوع5يوزع من الباف

 

ي األرباح أو يحول إىل حساب األرباح  (د
 
ي بعد ذلك عىل المساهمي   كحصة ف

ر
 .المبقاةيوزع الباف

 

ي يحددها مجلس اإلدارة (ذ
ي المكان  والمواعيد النر

 
 .تدفع األرباح المقرر توزيعها عىل المساهمي   ف

 

 لال  تقوم (ر
ً
كة بتوزيع األرباح وفقا  عتبارات التالية المنسجمة مع النظام األساسي : الشر

 ن كافية بما يضمن حتساب المخصصات النظامية وإطفاء أي خسائر مرحلة ، تكو عد اإن االرباح الصافية ب
 .قابليتها  للتوزيع
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 توفر السيولة الالزمة. 

 بنكية تفاقياترض توزيع األرباح مع أي اعدم تعا. 

 ي الحد من
 
كة عىل مواصلة نموها وا أن التتسبب عملية توزيع األرباح عىل المساهمي    ف غتنام الفرص قدرة الشر

 المتاحة. 

 ي محافظهمالل اإل رباح عىل المساهمي   من خيتم توزيع األ
 
 وبالتنسيق  مع تداولآ يداع المباشر  ف

ً
 .ليا

 
 

 فيها أو فيها ، أو كانت فيها مصلحة الحد أعضاء مجلس ( 13
ً
كة طرفا معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشر

ن  كة وطرف ذي فيها اإلدارة أو كبار التنفيذيي  ن الشر ل بالريا عالقة، أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ، أو أي صفقة بي 
 السعودي: 

تسلس
 طبيعة العمل أو العقد ل

مبلغ العمل أو 
 العقد

مبلغ 
المصاريف 
 والعموالت 

مدة العمل أو 
 العقد

وط العمل  شر
 أو العقد

اسم العضو / كبار التنفيذيي   
أو أي شخص ذي عالقة بأي 

 منهم

1 

تمثل أقساط التأمي   المنتجة 
كة أيس لوكاالت  بواسطة شر

المحدودة )وكيل( التأمي   
كة  لصالح الشر

19,366,011 2,533,329 

غت  محدد المدة 
مالم يخطر أحد 
الطرفي   الطرف 
اآلخر بإلغاء 
 االتفاقية

 اليوجد
/ أحمد بن خالد آل سعود  األمت 

 

2 

 المنتجة تمثل أقساط التأمي   
كة أيس لوساطة  بواسطة شر
التأمي   وإعادة التأمي   

المحدودة )وسيط(لصالح 
كة  الشر

 
193,593,881 

 
25,875,988 

خمسة سنوات 
 
ً
 اعتبارا

ً
تجدد تلقائيا
من 

 م01/03/2008

/ أحمد بن خالد آل سعود اليوجد  األمت 

3 
 

وهي تمثل المبالغ المستلمة 
كة  والمدفوعة نيابة عن شر
التأمي   العربية السعودية 

 ش.م.ب.)م(

 (1,058,154) 
 

 اليوجد عقد
 

 اليوجد عقد
 
 اليوجد

 /  احمد بن خالد آل سعوداألمت 
كة )رئيس مجلس إدارة  شر

التأمي   العربية السعودية 
 ش.م.ب.)م((

 د/ جورج شاهي   مدور
كة )عضو مجلس إدارة  شر

التأمي   العربية السعودية 
 ش.م.ب.)م((
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 إقرارات : ( 14

كة بمايىلي :          
 تقر الشر

  .أن  سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 

  الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة ونفذ بفعالية. أن نظام 

 كة عىل مواصلة نشاطها  .أنه اليوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشر
 

كة بما  :  كذلك تقر الشر  يىلي

  ي فئة
 
ي التصويت تعود ألشخاص قاموا بإبالغ ااأل التوجد مصلحة ف

 
كة بتلك الحقوق بموجب سهم ذات األحقية ف لشر

ي تلك الحقوق خالل السنة المالية  45المادة 
 
 . م2017من قواعد التسجيل واإلدراج ، أو أي تغيت  ف

 كتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي   وأزواجهم وأوالدهم ا  حقوق ار أوالتوجد مصلحة أوحقوق خي
كة ، ي أسهم أو أدوات دين الشر

 
ي تلك الحقوق خالل السنة المالية  القرص ف

 
 .م 2017وأي تغيت  ف

 ، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة  التوجد فئات ألي أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم
كة خالل السنة المالية  كة مقابل  ، م2017أصدرتها أو منحتها الشر وبالتاىلي التوجد أي عروض حصلت عليها الشر

 .ذلك

  هم ، أو حقوق خيار أو مذكرات حق كتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أساليوجد أي حقوق تحويل أو ا
كةا   .كتتاب أو حقوق مشايهة أصدرتها أو منحتها الشر

 اء أو إلغاء من جاناليوجد أي ا داد أوشر كة ألي أدوات دين قابلة لال ستر دادب الشر  .ستر

 موجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة  أو أحد كبار التنفيذيي   عن أي راتب أوتعويضتفاق تنازل باليوجد ترتيب أو ا. 

 ي األرباحاليوجد ترتيب أو ا
 
كة عن أي حقوق ف  .تفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشر

  ألي قروض خالل العام 
ً
كة لم تقم بدفع أي مبالغ سدادا ال يوجد عليها أي قروض واجبة السداد أو آجلة كما أن الشر

 م. 2017
 

حات المساهمي   وملحوظاتهم حيال (   15
قام مجلس اإلدارة بتكليف مدير شئون المساهمي   برفع تقرير دوري عن مقتر

كة وأدائها   ، لبحثها واتخاذ االجراءات المناسبة حيالها. الشر

 

 العقوبات والجزاءآت:    (16

كة خالل عام  كة من هيئة السوق 2017لم توقع عىل الشر م أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي نظامي مفروض عىل الشر
افية أو تنظيمية أو قضائية أخرى. إالمالية  أو من أي جهة   شر
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 الخاتمة        

كة عىل مساندتهم ودعمهم يقدم مجلس اإل  ي الشر  الكرام و لجميع منسون 
دارة جزيل الشكر و التقدير للمساهمي  

كة  ي السعودي وهيئة السوق الماليةللشر ومجلس الضمان  ، كما يعرب عن وافر الشكر و التقدير لمؤسسة النقد العرن 

ي 
ي المملك اإلستثمار و وزارة التجارة و  الصحي التعاون 

 
ي كل ما من شأنه تطوير قطاع التأمي   ف

 
ة عىل دعمهم المتواصل ف

ي هذا الشأن. 
 
 العربية السعودية ، مما كان له نتائج ملموسة ف

 

 جلس اإلدارةم                                                                                                     

 


