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مجلس اإلدارة واللجان المساندة
مجلس اإلدارة:
.1
.2
.3
.4
.5

األستاب وا محمد الترعبا
األستاب حسام بن الي الغ ّ او
الم دأ محمد ها ا بن عبد ال ادر البكر
األستاب عبد هللا عبد الرحمن الربد
الدكتور عبد الل يف بن محمد آي التيخ

رئيس المجلس
نائب رئيس المجلس
عضوا
عضوا
عضوا

اللجنة التنفيذية:
.1
.2
.3
.4

األستاب وا محمد الترعبا
الم دأ محمد ها ا بن عبد ال ادر البكر
األستاب حسام بن الي الغ ّ او
الدكتور عبد الل يف بن محمد آي التيخ

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

لجنة المراجعة:
.1
.2
.3
.4

األستاب عبد هللا الحربا
األستاب بيي صيف.
الدكتور م صوم باهلل
األستاب عبد هللا التيبيلا

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

لجنة الترشيحات و المكافآت :
.1
.2
.3
.4

األستاب مت ي ابراهيم ال تيبا
األستاب وا محمد الترعبا
الدكتور عبد الل يف بن محمد آي التيخ
األستاب ايف التميما

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

لجنة اإلستثمار:
 .1األستاب مت ي ابراهيم ال تيبا
 .2األستاب عبد هللا عبد الرحمن الربد

رئيس اللجنة
عضو اللجنة

لجنة إدارة المخاطر :
 .1األستاب حسام بن الي الغ ّ او
 .2الدكتور يوسف باسودان
 .3األستاب عبد هللا عبد الرحمن الربد

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
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تقريـر مجلــس اإلدارة
أوال :األنشطة الرئيسية:
ت مموم تممركة الميموعممة المتحممدة للتممومين الت مماو ا لسممي كتممركة مسمماهمة عامممة ،بوعممماي التممومين الت مماو ا ،بمويم التصممري الصممادر عممن الب م المرك م
الس ود ر م :ت م ن 20095/21/وتاريخ 1430/5/15هـ ،الموا ق 2009/5/11م ،وتم تيديد التصري لمدة ثالث سم وات متتاليمة حيمث لن اخمر تيديمد
للتصري ي ت ا ا تاريخ 1445/05/12هـ.
ويتمي تحديد ال تا الر يسا للتركة :التومين الصحا والتومين ال ام ،والب يتمي التومين علمج المركبمات ،والتمومين علمج الممتلكمات مد الحريمق ،والسمر ة،
والتلف وما تابه بل  ،والتومين البحر  ،والتومين ال دسا ،وتومين الحوادث ال امة.
تأثير هذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي:
النسبة

إيرادات النشاط
القيمة بالف لاير
مركبات
با
الحوادث ال امة
ال دسا
الحريق
البحر
لخرى

383,498.00
159,483.00
20,592.00
7,255.00
19,141.00
2,620.00
)(1.00

64.72%
26.91%
3.47%
1.22%
3.23%
0.44%
0.00%

اإلجمالي

592,588

100%

وتوايه التركة عدة مخا ر من خالي ت ديم ا للتومين ال ام والتومين الصحا ،ومن لهم ا :مخا ر السوق بما ي ا الم ا سة الكبيرة بين ما ي يد عن ثالثين
تركة تومين .وتومي التركة لن تو َّق لتح يق لهدا ا ومتاب ة لعمال ا بما يح ق مصال المساهمين والمت املين م ا.

ثانيا :وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة و التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:
تم إ الق ال ظام اآللا اليديد للتركة والب من المتو لن يساهم بتحسين مستوى خدمة ال مالة ،باأ ا ة إلج يادة اأ تايية والمبي ات ،وي دف لي ا لر
الية األداة وت ليي التكاليف ،كما ل ه سيس ي عملية الت وير لأل ظمة الداخلية مما سيساعد ا ر ال درة الت ا سية للتركة .و تم إعتماد الخ ة اأستراتييية
اآلليات لمرا بة تح يق لهداف التركة.
للتركة ،وبل لثالث س وات ادمة  2023-2021كما تم و
بتاريخ  24ي اير 2021تم ت يين األستاب /حاتم محمد الوابي بم ص ر يأ إدارة المراي ة الداخلية.
وبتاريخ  4لبريي  2021تم ت يين األستاب /تو يق الكلا ا م ص المدير المالا.
وبتاريخ  7و مبر  2021تم ت يين األستاب /ياسر صال صرهللا ا م ص ر يأ لمن الم لومات.
وبتاريخ  28و مبر  2021تم ت يين األستاب /عبد السالم اصر اباعود ا م ص مديرالخدمات اأكتوارية.
وبتاريخ  30سبتمبر  2021تم ت يين األستاب /تو يق الكلا ا م ص ا الر يأ للتؤون المالية واأستثمار المكلف.
و است اي الم دأ /مايد محمد التودر  -ر يأ لمن الم لومات بتاريخ  31مايو . 2021
و است اي األستاب /عمار م وف الصحن  -مساعد الر يأ الت يب لإلستراتيييات والت وير بتاريخ  26ديسمبر .2021
وبتاريخ  24ي اير 2021تم تغيير المسما الوظي ا لألستاب /ها ا رستم من ر يأ المراي ة الداخلية إلج مستتار المراي ة الداخلية.
وبتاريخ  30سبتمبر  2021تم تغيير المسما الوظي ا لألستاب  /تا وي حميد من ا الر يأ للتؤون المالية واأستثمار إلج مستتار المالية.
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وا ق ميلأ إدارة التركة علج است الة ر يأ ميلأ اأدارة األستابة /وف ب ت س ود الح با ا من ع وية ور اسة ميلأ اأدارة والليان الم بث ة م ه ا
ايتماعه بتاريخ 2021-02-15م.
كما رر الميلأ ت يين ع و ميلأ اأدارة الم دأ /وا الترعبا ر يسا ن لميلأ اأدارة والمترو ب دم مما ة الب المرك الس ود ا أ
اأيتماع.
وا ق ميلأ إدارة التركة علج ت يين األستاب /مت ي ابراهيم ال تيبا ك و مست ي ا ايتماعه بتاريخ 2021-05-23م  ،علج لن ي رض هبا الت يين علج
المساهمين للتصويت ا لوي ايتماع لليم ية ال امة ،والب سوف ي لن عن تاريخه الح ا ن.
وا ق ميلأ إدارة التركة بإيتماعه الم د بتاريخ 1442/10/20هـ الموا ق 2021/06/01م ب بوي است الة األستاب /هتام محمد التريف من م صبه
كر يأ ت يب للتركة ومن م صبه ك و ميلأ إدارة ت يب و الليان الم بث ة من الميلأ علج لن تسر اأست الة إعتبارا ن من تاريخ 2021/08/31م
وببل يكون آخر يوم عمي له بتل الم اص هو تاريخ 2021/08/31م.
بتاريخ  15يو يو لم توا ق اليم ية ال امة ال ادية علا ت يين األستاب /خالد الياسر و األستاب /عبدهللا الحربا كوع اة ميلأ إدارة.
وا ق ميلأ إدارت ا بتاريخ  2021-08-31الموا ق 1443-01-23هـ والم ا بت يين األستاب /محمد عبد هللا ا ا ر يأ ت يب مكلف للتركة ابتدا نة من
 2021-9-01م وبل ب د الحصوي علج عدم مما ة الب المرك الس ود علج الت يين.
وا ق ميلأ إدارة التركة بتاريخ 2021/10/11م علج ت يين األستاب /عبدهللا صال الحربا ك و مست ي ا ميلأ اأدارة ابتدا نة من تاريخ ال رار وحتج
اية دورة الميلأ الحالية التا ت ت ا بتاريخ 2022/05/17م ،كما سبق ولن استلمت التركة بريد إلكترو ا من الب المرك الس ود بتاريخ
2020/11/29م والمت من عدم مما ة الب المرك الس ود علج هبا الت يين ،علج لن ي رض هبا الت يين علج المساهمين للتصويت ا لوي إيتماع
لليم ية ال امة ،والب سوف ي لن عن تاريخه الح ا ن.
وا ق ميلأ اأدارة بتاريخ 2021/10/21م علج ت يين األستاب /س د بن محمد ال ويمي ك و لي ة المراي ة ابتدا نة من تاريخ ال رار وحتج اية دورة
الميلأ الحالية التا ت ت ا بتاريخ 2022/05/17م ،و د استلمت التركة بريد إلكترو ا من الب المرك الس ود بتاريخ 2021/07/14م والمت من
عدم مما ة الب المرك الس ود علج هبا الت يين ،علج لن ي رض هبا الت يين علج المساهمين للتصويت ا لوي إيتماع لليم ية ال امة ،والب سوف
ي لن عن تاريخه الح ا ن.
وا ق ميلأ اأدارة بالتمرير علج است الة ع و ميلأ اأدارة األستاب /عادي محمد يميوم من ع وية ميلأ اأدارة بتاريخ .2021-11-29
 بتاريخ  2021-12-29م اتخذت الجمعية العامة الغير عادية القرارات -1الموا ة علج توصية ميلأ إدارة التركة ب يادة رلأ ماي التركة عن ريق رح ح وق لولوية و ا ن لما يلا:
• ري ة ال يادة :رح وإدراج لس م ح وق لولوية ب دد  15,000,000س م عاد .
•اسبا ال يادة :ت ي هامش المالةة المالية ودعم عمليات التوس ا تا ا.
•تاريخ األح ية :ا حاي الموا ة علج الب د ،ستكون األح ية للمساهمين المالكين لألس م يوم ا اد اليم ية ال امة غير ال ادية الم يدين ا سيي مساهما
التركة لدى مرك إيداع األوراق المالية مرك اأيداع ا اية ثا ا يوم تداوي يلا تاريخ ا اد اليم ية ال امة غير ال ادية.
•المبلغ اأيمالا لل رح 150,000,000 :لاير س ود .
•ت ديي المادة ر م  8من ال ظام األساسا للتركة المت ل ة برلأ الماي.
-2عدم الموا ة علج رار ميلأ اأدارة بت يين األستاب /مت ي ابراهيم ال تيبا ع وا ن ع و مست ي بميلأ اأدارة ابتدا نة من تاريخ ت يي ه ا
2021/05/23م أكماي دورة الميلأ حتج تاريخ ا ت اة الدورة الحالية ا 2022/05/17م خل ا ن لل و السابق االستاب /ارق عبدهللا حسين الرميم ع و
مست ي .
-3عدم الموا ة علج رار ميلأ اأدارة بت يين األستاب /عبدهللا صال الحربا ع وا ن ع و مست ي بميلأ اأدارة ابتدا نة من تاريخ ت يي ه ا
2021/10/11م أكماي دورة الميلأ حتج تاريخ ا ت اة الدورة الحالية ا 2022/05/17م خل ا ن لل و السابق األستاب /ثامر عبدهللا بن ريأ ع و غير
ت يب .
 -4عدم الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ( )4إلى ( )5مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة ( )5أعضاء ،وذلك بتعيين األستاذ/
سعد بن محمد الهويمل لعضوية لجنة المراجعة (عضومن خارج المجلس) عضوا في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل
اللجنة الحالية بتاريخ 2022/05/17م.
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التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ت وير لعماي وحدة البي ال ات ا بإستخدام لليات البكاة اأص اعا لكا ة الم تيات  ،مما يس م ا تس يي لليات التواصي وتيديد الوثا ق باأ ا ة
إلج ت ليي التكل ة.
ت وير وحدة متخصصة ا التسويق المباتر و ق لليات ر مية مت ورة.
ت وير المبي ات األكترو ية بتكي إحترا ا لتس يي تيربة ال ميي مما يس م ا ت وير الخدمات و يادة المبي ات.
ت وير ال ديد الم تيات المختل ة والتا تلبا إحتيايات ال مالة وتس م ا يادة المبي ات.
استمرار ت وير آليّات وبرام من خالي موا م ار ة األس ار.
استمرار تكثيف الدورات التدريبية لموظ ا المبي ات علج مستوى المملكة علج ترو ولحكام البي الخاصة بتركات التومين.
ال مي علج الحمالت التسوي ية لب ض الم تيات التومي ية الخاصة بترا األ راد ،وتكون مستو اة ليمي لحكام وترو الب المرك الس ود .
ال مي علج يادة الحمالت التسوي ية األكترو ية وبل ب دف ر مبي ات الم تيات الغير إل امية.

ثالثا :ملخص النتائج المالية:
اليدوي لد اه يو

ملخص البيا ات المالية للس ة المالية الم ت ية  2021/12/31م ،وها علج ال حو التالا:
 -1ملخص البيانات المالية للشركة (األرقام بآالف الرياالت)
النشاط

2021

2019

2020

2018

2017

مويودات عمليات التومين

539,373

447,022

408,038

407,425

388,329

مويودات المساهمين

87,476

160,388

154,792

144,791

141,468

ميموع المويودات

626,849

607,410

562,830

552,216

529,797

إيمالا م لوبات عمليات التومين

539,373

447,022

408,869

407,785

388,329

م لوبات المساهمين

53,903

13,693

10,333

6,783

3,534

ح وق المساهمين

33,573

146,695

144,459

138,008

137,934

ميموع الم لوبات وح وق المساهمين

87,476

160,388

154,792

144,791

141,468

إيمالا ل سا التومين المكتتبة

592,588

515,117

529,352

500,013

429,972

صا ا ل سا التومين المكتتبة

514,057

449,460

470,867

456,012

365,917

صا ا اأيرادات

489,075

455,793

473,101

450,305

370,159

إيمالا الم البات المد وعة

430,130

382,842

399,682

346,972

299,436

صا ا الم البات المتحملة

411,850

339,932

361,308

324,871

246,888

المصاريف ال مومية و اأدارية

82,469

76,591

79,932

79,150

76,247

إيرادات استثمارات وإيرادات لخرى
ل مليات التومين

1,663

2,150

4,605

4,157

2,570

ال ا ض ال ي ا عمليات التومين
مخصوما ن م ا عا د استثمارات حملة
الوثا ق تا ال مليات التتغيلية

-105,549

2,420

668

4,347

14,975

صا ا رب خسارة الس ة بي ال كاة
و را الدخي

-104,008

3,546

7,115

2,358

18,117
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 -2فيما يلي بعض المؤشرات والنسب المالية لألرقام السابقة- :
البيان

مويودات عمليات التومين
مويودات المساهمين
ميموع المويودات
إيمالا م لوبات عمليات التومين
م لوبات المساهمين
ح وق المساهمين
ميموع الم لوبات وح وق
المساهمين

2021م

2020م

قيمة التغيرات

القيمة باأللف لاير

القيمة باأللف لاير

القيمة باأللف لاير

نسبة التغيرات

539,373
87,476
626,849
539,373
53,903
33,573

447,022
160,388
607,410
447,022
13,693
146,695

92,351
)(72,912
19,439
92,351
40,210
)(113,122

21%
-45%
3%
21%
294%
-77%

87,476

160,388

)(72,912

-45%

 -3الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:
2021

2020م

قيمة التغيرات

البيان

القيمة باأللف لاير

القيمة باأللف لاير

القيمة باأللف لاير

نسبة التغيرات

إيمالا ل سا التومين المكتتبة

592,588

515,117

77,471

15%

صا ا ل سا التومين المكتتبة
صا ا اأيرادات

514,057
489,075

449,460
455,793

64,597
33,282

14%
7%

إيمالا الم البات المد وعة

430,130

382,842

47,288

12%

صا ا الم البات المتحملة

411,850

339,932

71,918

21%

ميموع المصاريف ال مومية

82,469

76,591

5,878

8%

1,663

2,150

-487

-23%

)(105,549

2,420

-107,969

-4462%

)(104,008

3,546

-107,554

-3033%

إيرادات استثمارات وإيرادات لخرى
ل مليات التومين
ا عمليات التومين
ال ا ض ال ي
مخصوما ن م ا عا د استثمارات حملة
الوثا ق تا ال مليات التتغيلية
صا ا رب خسارة الس ة

ي ود سب صا ا الخسارة خالي هبه الس ة الحالية م ار ة بصا ا الرب خالي ال ام السابق الج االرت اع ا صا ا الم البات المتحملة ب سبة % 21
واال خ اض ا صا ا االرباح ال اتية من استثمارات لمواي حملة الوثا ق ب سبة  %28واال خ اض ا صا ا االرباح ال اتية من استثمارات لمواي
المساهمين ب سبة  %6واال خ اض ا ايرادات اكتتا لخر ب سبة  %95و االرت اع ا تكاليف استحواب وثا ق ب سبة  % 145و االرت اع ا المصاريف
ال مومية واالدارية ب سبة  . % 9باال ا ة الا تكوين مخصص ديون متكو ا تحصيل ا ب يمة  1,784للف لاير خالي هبه الس ة م ابي رد المخصص
ب يمة  4,354للف لاير لل ام السابق بالرغم من االرت اع ا ايمالا ل سا التومين المكتتبة ب سبة  %15واالرت اع ا صا ا ل سا التومين المكتتبة ب سبة
 %14واالرت اع ا صا ا ل سا التومين المكتسبة ب سبة  %9و االرت اع ا ال موالت المكتسبة من اعادة التومين ب سبة  %14و االرت اع ا االيرادات
األخر ب سبة . %933
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وتقوم الشركة ببيع جميع أنواع التأمين العام والصحي .وفيما يلي تحليل حجم األعمال التي قامت بها الشركة خالل األعوام  2021 – 2017م :

االســـم

2021م
(القيمة باأللف لاير)

2020م
(القيمة باأللف لاير)

2019م
(القيمة باأللف لاير)

2018م
(القيمة باأللف لاير)

2017م
(القيمة باأللف لاير)

تومين الحريق
التومين ال دسا

19,141
7,255

20.843
6,500

14,520
1,997

9,258
2,845

10,496
10,591

التومين البحر

2,620

2,413

2,620

1,656

1,054

التومين ال ام

20,592

19,316

15,902

9,360

21,119

تومين السيارات

383,498

339,229

354,693

323,683

271,305

التومين الصحا

159,483

126,710

139,036

152,751

115,155

أنواع تأمين أخرى

-1

106

584

460

252

اإلجمالي

592,588

515,117

529,352

500,013

429,972

 -4وفيما يلي تحليل حجم األعمال جغرافيا
اسم المنطقة

القيمة باأللف لاير  2021م

المنطقة الوسطى

218,504

المنطقة الغربية

232,903

المنطقة الشرقية

60,034

المنطقة الشمالية

33,047

المنطقة الجنوبية

48,100

اإلجمالي

592,588

رابعا :االفصاحات النظامية:
 -1ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبَق وأسباب ذلك.
ا الي ات
ت وم التركة من خالي إدارة المراي ة الداخلية وادارة األت ام ،بمتاب ة صدور يمي األ ظمة واللوا والتوكد من ت بي ا و ق المت لبات التا ت
الر ابية .وت وم إدارة األت ام بمتاب ة اأتصاي م الي ات الر ابية للتح ق من األت ام التام .و د إلت مت التركة بكي ما ت م ته ال حة حوكمة التركات
الصادرة عن هي ة السوق المالية .حيث ل ه ا ايتماع اليم ية ال امة الغير ال ادية األولج ،الم دة مساة اأث ين 1433/7/21هـ ،الموا ق 2012/6/11م،
وا ت اليم ية علج إ ا ة مادة تحمي ر م  37لل ظام األساسا للتركة ،وتختص بالتصويت التراكما ا اليم يات ال مومية للمساهمين .و ب ا ن لل ظام
األساسا واللوا الداخلية للتركة ،إن المساهمين ل م الحق ا:
 الحصوي علج صي من األرباح التا يت رر تو ي ا.
 الحصوي علج صي من مويودات التركة ع د التص ية.
 ح ور اليم يات ال امة واالتترا ا مداوالت ا والتصويت علج رارات ا.
 التصرف ا األس م.
 مرا بة لعماي ميلأ اأدارة ور دعوى المسؤولية علج لع اة الميلأ.
 االست سار و ل م لومات بما ال ي ر بمصال التركة ،وال ي ارض ظام السوق واللوا الت يبية.
وايتم ت اليم ية ال امة ال ادية يوم االث ين  1439-04- 07هـ الموا ق  2017-12-25م ووا ت علج الت ديالت واأ ا ات علا ال حة حوكمة التركة.
تماتيا ن م ال حة الحوكمة الصادرة عن هي ة السوق المالية الس ودية م األخب ا الحسبان ال حة حوكمة تركات الـتومين الصادرة عن الب المرك
الس ود .
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ت بق التركة يمي األحكام الواردة ا ال حة حوكمة التركات الصادرة عن هي ة السوق المالية بإستث اة األحكام الواردة اد اه:
رقم المادة  /الفقرة
المادة الرابعة والعشرون
(الفقرة ج)

نص المادة  /الفقرة
علج ميلأ اأدارة تحديد اختصاصات كي من ر يأ ميلأ اأدارة و ا به و ال
ابا خال ظام التركة االساسا من بل
ومسؤوليات م بتكي وا
ت
يلا:

المادة الخامسة
والثمانون

المادة السابعة والثمانون

اسباب عدم التطبيق
و الم تد –إن ويد-

يويد إختصاصات لر يأ الميلأ
م صوص علي ا بال ظام اآلساسا
للتركة وسيتم ال مي علج إعداد
سياسة تت من إختصاصات ا
الر يأ

التركة برام ت وير وتح ي المتاركة واألداة لل املين ا التركة ،علج تت من – بص ة خاصة – ما
 .1تتكيي ليان لو ع د ورش عمي متخصصة لالستماع إلج آراة ال املين ا التركة وم ا تت م ا
المسا ي والمو وعات محي ال رارات الم مة.
 .2برام م ال املين لس ما ن ا التركة لو صيبا ن من األرباح التا تح ا وبرام الت اعد ،وتوسيأ
ص دوق مست ي لإل اق علج تل البرام .
 .3إ تاة مؤسسات ايتماعية لل املين ا التركة.

اليم ية ال امة ال ادية – ب ا نة علج ا تراح من ميلأ اأدارة – سياسة تك ي إ امة التوا ن بين لهدا ا
ت
واألهداف التا يصبو الميتم إلج تح ي ا ،بغرض ت وير األو اع االيتماعية واال تصادية للميتم .

ان المادة استرتادية

ويحدد الوسا ي الال مة ل رح مبادرات التركة ا مياي ال مي االيتماعا،

المادة الثامنة والثمانون

المادة الخامسة
والتسعون

ميلأ اأدارة البرام
ي
ويتمي بل ما يلا:
مؤترات ياأ ترب لداة التركة بما ت دمه من مبادرات ا ال مي االيتماعا ،وم ار ة بل
 )1و
بالتركات األخرى بات ال تا المتابه.
 )2اأ صاح عن لهداف المسؤولية االيتماعية التا تتب اها التركة لل املين ي ا وتوعيت م وتث ي م ب ا.
 )3اأ صاح عن خ تح يق المسؤولية االيتماعية ا الت ارير الدورية بات الصلة بو ت ة التركة.
برام توعية للميتم للت ريف بالمسؤولية االيتماعية للتركة.
و
ا حاي تتكيي ميلأ اأدارة لي ة مختصة بحوكمة التركات ،ليه لن ي وض إلي ا االختصاصات الم ررة
بموي المادة الراب ة والتس ين من هبه الال حة ،وعلج هبه اللي ة متاب ة ل مو وعات بتون ت بي ات
الحوكمة ،وت ويد ميلأ اأدارة ،س ويا ن علج األ ي ،بالت ارير والتوصيات التا تتوصي إلي ا.

ان المادة استرتادية

ان المادة استرتادية

ان المادة استرتادية

 -2سياسات توزيع األرباح:
ت مي التركة علج ت بيق السياسات الواردة ا ال ظام األساسا للتركة ،والخاصة بتو ي لرباح المساهمين ا المادة  46وباالتارة ىلا ال رة  45و
الخاصة بال كاة و اأحتيا ا علج ال حو التالا:
المادة الخامسة واألربعون :الزكاة واإلحتياطي:
يي علج التركة:
 .1تي ّ ال كاة و ريبة الدخي الم ررة.
 .2تي ّ  %20من األرباح الصا ية لتكوين احتيا ا ظاما ،وييو لليم ية ال امة ال ادية و ف هبا التي ي متج بلغ ايمالا االحتيا ا  %100من
رلأ الماي المد وع.
 .3لليم ية ال امة ال ادية ع د تحديد صي األس م ا صا ا األرباح لن ت رر تكوين احتيا يات لخرى ،وبل بال در الب يح ق مصلحة التركة لو يك ي
تو ي لرباح ثابتة در اأمكان علج المساهمين.
 .4تو ع لرباح التركة الس وية الصا ية التا تحددها ب د خصم يمي المصرو ات ال امة و التكاليف األخرى و تكوين االحتيا يات الال مة لمواي ة الديون
المتكو ي ا وخسا ر االستثمارات و االلت امات ال ار ة التا يرى ميلأ االدارة رورت ا بما يت ق م لحكام ظام مرا بة تركات التومين الت او ا و
األحكام الصادرة من الب المرك الس ود و يخصص من البا ا من االرباح ب د خصم االحتيا يات الم ررة بموي األ ظمة بات ال ال ة و ال كاة
سبة الت ي عن  % 5من رلأ الماي المد وع للتو ي علا المساهمين ب ا لما ي ترحه ميلأ االدارة و ت رره اليم ية ال امة وابا كا ت ال سبة المتب ية
من األرباح المستح ة للمساهمين ال تك ا لد هبه ال سبة ال ييو للمساهمين الم البة بد ا ا الس ة لو الس وات التالية و ال ييو لليم ية ال امة لن
ت ر تو ي سبة من األرباح ت يد عما ا ترحه ميلأ االدارة.

المادة السادسة واألربعون :إستحقاق األرباح:
يستحق المساهم حصته ا األرباح و ا ن ل رار اليم ية ال امة الصادر ا هبا التون ،ويبين ال رار تاريخ اأستح اق وتاريخ التو ي  .وتكون لح ية األرباح
لمالكا األس م المسيلين ا سيالت المساهمين ا اية اليوم المحدد لإلستح اق .وتحبلغ التركة هي ة السوق المالية دون توخير بو رارات لتو ي األرباح لو
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التوصية ببل وتد األرباح الم رر تو ي ا علج المساهمين ا المكان والمواعيد التا يحددها ميلأ اأدارة ،و ا ن للت ليمات التا تصدرها الي ة المختصة
م مراعاة الموا ة الكتابية المسب ة للب المرك الس ود .

- 3أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية و السابقة و مؤهالتهم وخبراتهم

أ -أعضاء مجلس االدارة
م

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

1

األستاذ /فواز محمد
الشرعبي

ال ممممو الم تممممد للكليممممة
االسمممممممممترالية لل يمممممممممران
ا يتين استراليا

الر يأ الت يب للتركة الس ودية لت ي مة
وصيا ة ال ا رات

بكالوريوأ ال دسة
الص اعية

ع ممممو ميلممممأ إدارة تممممركة التممممرق األوسمممم
لمحركات ال ا رات –ر يأ ميلأ إدارة تركة
ال ا رات المروحية

2

األستاذ /حسام طالل
غزاوي

التممممري المممممدير لتممممركة
الغمممممم او لالستتممممممارات
ال ا و يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
ع و ميلأ إدارة

التممممممري المممممممدير لتممممممركة الغمممممم او
لالستتمممممممممممممممممممممممممارات ال ا و يمممممممممممممممممممممممممة
ع و ميلأ إدارة

بكالوريوأ ل ظمة

ع و ميلأ إدارة من  1992وحتج تاريخه
خبمممممرة ممممما ال ممممممي ال ممممما و ا وإدارة األعمممممماي
والت وير

3

المهندس /محمد هاني بن
عبدالقادر البكري

ع مممممممممو ميلمممممممممأ إدارة
الميموعة المتحدة للتومين
الت او ا  -لسي

اليويد

بكممالوريوأ ه دسممة
ووية 1982

خبرة إدارية ومالية ا إدارة عدة تركات

4

الدكتور /عبد اللطيف بن
محمد آل الشيخ

المممر يأ الت يمممب لتمممركة
با ا سيسمتم السم ودية
للت وير والتدري

ا مممم الممممر يأ الت يممممب لإلسممممتراتييية
وت وير األعماي لتركة با إيه سيستم

5

األستاذ /عبدهللا عبد
الرحمن الربدي

ع مممممممو ميلمممممممأ االدارة
للميموعة المتحدة للتومين
الت او ا لسي

المممممر يأ الت يمممممب
ال اب ة

ممممما تمممممركة ال ثممممميم

دكتمممواره ممما إدارة
األعماي
مايسمممممممممممممتير إدارة
دوليمممممممممممممممممة  -إدارة
اعماي

خبممرة مما ت مموير األعممماي واأسممتراتييية وإدارة
األعماي

الر يأ الت يب ا تركة كير الدولية -مدير عام
التركة الس ودية لص اعة الورق

ب -أعضاء اللجان:
لجنة المراجعة
م

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

1

أ .عبد هللا الحربي

محاسممم ممما و ا – تمممري ممما تمممركة
ال و ا والحربما محاسمبون و مراي مون
ا و يون

مممممدير مراي ممممة داخليممممة مممما مصممممرف
الرايحا و مرك المل عبدهللا المالا

مايستير محاسبه و تمويي

2

أ  .نبيل نصيف

مستتار

3

د /معصوم باهلل

اسممممتاب الماليممممة و التممممومين و اال تصمممماد
االسالما -يام ة المل عبد ال ي

ا

4

أ .عبد هللا الشيبيلي

المممممر يأ الت يمممممب لليم يمممممة السممممم ودية
للمراي ين الداخليين

مممممدير االلتمممم ام بتممممركة تممممركة لوك يممممد
ممممارتن و مرايممم داخلممما بتمممركة ال لمممم
ألمن الم لومات و تركة سميم أ وممدير
مراي ة التتغيي بموبايلا

االمين ال ام ليم ية مراكم األحيماة
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ا
بيدة
الب االسالما للت مية

المستتار لوكتيش مالي يا

الخبرات
مراي مممة داخليمممه  -كممماة
و ممممممممريبة  -مراي ممممممممة
الحسممممممممابات  -ممممممممريبة
ال يمة الم ا ه

مايستير ادارة اعماي

ال مماع الب كمما و ال مماع
الخير

الدكتوراه

التومين

بكالوريوأ محاسبة
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مراي ة داخلية و الت ام

لجنة الترشيحات و المكافات
م

االسم

1

األستاذ /مشعل ابراهيم العتيبي

الوظائف السابقة

الوظائف الحالية

الخبرات

المؤهالت

ع و ميلأ إدارة
تركة عبد هللا ال ثيم
لالستثمار و ر يأ
ميلأ إدارة تركة
وم ة و ر يأ ميلأ
إدارة تركة المر بات
ال المية
ع و ميلأ إدارة
تركة الترق األوس
لمحركات ال ا رات –
ر يأ ميلأ إدارة
تركة ال ا رات
المروحية

الر يأ الت يب لتركة عبد هللا ال ثيم
لالستثمار

الر يأ الت يب لتركة محمد
عبد ال ي الرايحا ولوالده
لالستثمار وع و ميلأ
اأدارة

بكالوريوأ محاسبة من
يام ة المل س ود

2

األستاذ /فواز الشرعبي

ال و الم تد للكلية االسترالية لل يران
ا يتين استراليا

الر يأ الت يب للتركة
الس ودية لت ي ة وصيا ة
ال ا رات

بكالوريوأ ال دسة
الص اعية

3

األستاذ /نايف التميمي

ر يأ ادارة الموارد البترية -دق
ال ورسي

مدير ا ليما لتؤون الموظ ين
 -دق اال تركو تي تي

ادارة اعماي
)(Bachelors

الموارد البترية

4

الدكتور  /عبد اللطيف بن محمد
آل الشيخ

الر يأ الت يب لتركة با ا سيستم
الس ودية للت وير والتدري

ا الر يأ الت يب
لإلستراتييية وت وير األعماي
لتركة با إيه سيستم

دكتواره ا إدارة األعماي

خبرة ا ت وير األعماي
واأستراتييية وإدارة
األعماي

لجنة إدارة المخاطر
م

االسم

1

األستاذ  /حسام طالل
غزاوي

التري المدير لتركة
الغ او لالستتارات
ال ا و ية
ع و ميلأ إدارة

2

األستاذ /عبدهللا عبد
الرحمن الربدي

ع و ميلأ االدارة
للميموعة المتحدة للتومين
الت او ا لسي

الر يأ الت يب
ال اب ة

3

الدكتور /يوسف باسودان

مت اعد  -ومت ا د حاليا م
يام ة المل عبدال ي /
ع و هي ة تدريأ

وكيي م د اال تصاد االسالما
للدراسات ال ليا والبحث ال لما -
يام ة المل عبدال ي
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الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

التري المدير لتركة الغ او
لالستتارات ال ا و ية
ع و ميلأ إدارة

ا تركة ال ثيم

الخبرات

المؤهالت

بكالوريوأ ل ظمة

ع و ميلأ إدارة من  1992وحتج تاريخه
خبرة ا ال مي ال ا و ا وإدارة األعماي
والت وير

مايستير إدارة
دولية  -إدارة اعماي

الر يأ الت يب ا تركة كير الدولية -مدير عام
التركة الس ودية لص اعة الورق

دكتوراه

مراي ة حسابات ومحاسبة مالية
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لجنة االستثمار
م

االسم

1

األستاذ /مشعل ابراهيم
العتيبي

2

االستاذ /عبدهللا عبد
الرحمن الربدي

الوظائف الحالية

الر يأ الت يب لتركة عبد
هللا ال ثيم لالستثمار

ع و ميلأ االدارة
للميموعة المتحدة للتومين
الت او ا لسي

الوظائف السابقة

الر يأ الت يب لتركة
محمد عبد ال ي
الرايحا ولوالده
لالستثمار وع و ميلأ
اأدارة

الر يأ الت يب
ال ثيم ال اب ة

ا تركة

الخبرات

المؤهالت

بكالوريوأ محاسبة من يام ة
المل س ود

ع و ميلأ إدارة تركة عبد هللا ال ثيم
لالستثمار و ر يأ ميلأ إدارة تركة
وم ة و ر يأ ميلأ إدارة تركة
المر بات ال المية

مايستير إدارة دولية  -إدارة
اعماي

الر يأ الت يب ا تركة كير الدولية-
مدير عام التركة الس ودية لص اعة
الورق

اللجنة التنفيذية
م

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

الخبرات

المؤهالت

1

األستاذ  /فواز الشرعبي

ال و الم تد للكلية
االسترالية لل يران ا يتين
استراليا

الر يأ الت يب للتركة
الس ودية لت ي ة وصيا ة
ال ا رات

بكالوريوأ ال دسة
الص اعية

ع و ميلأ إدارة تركة الترق
األوس لمحركات ال ا رات –ر يأ
ميلأ إدارة تركة ال ا رات المروحية

2

المهندس  /محمد هاني بن
عبدالقادر البكري

ع و ميلأ إدارة
الميموعة المتحدة للتومين
الت او ا  -لسي

اليويد

بكالوريوأ ه دسة ووية
1982

خبرة إدارية ومالية ا إدارة عدة
تركات

3

األستاذ  /حسام طالل غزاوي

التري المدير لتركة
الغ او لالستتارات
ال ا و ية
ع و ميلأ إدارة

التري المدير لتركة
الغ او لالستتارات
ال ا و ية
ع و ميلأ إدارة

بكالوريوأ ل ظمة

4

الدكتور  /عبد اللطيف بن محمد
آل الشيخ

الر يأ الت يب لتركة با
ا سيستم الس ودية
للت وير والتدري

ا الر يأ الت يب
لإلستراتييية وت وير
األعماي لتركة با إيه
سيستم

دكتواره ا إدارة األعماي
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ع و ميلأ إدارة من  1992وحتج
تاريخه
خبرة ا ال مي ال ا و ا وإدارة األعماي
والت وير

خبرة ا ت وير األعماي واأستراتييية
وإدارة األعماي
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ج-االدارة التنفيذية
الوظائف الحالية

م

االسم

1

محمد بن
عبدهللا القاضي

الر يأ الت يب
المكلف و ر يأ
ال مليات والتؤون
ال ية
الميموعة المتحدة
للتومين الت او ا
لسي

2

حسن عوض
حسن الحازمي

ا الر يأ الت يب
للتسويق والمبي ات

3

عبدالعزيز
فريعان العنزي

ا الر يأ الت يب
ل اع المركبات

4

توفيق الكلي

ا الر يسا الت يب
للمالية واالستثمار-
المكلف

الوظائف السابقة

ة الوس ج

*المدير اأ ليما للم
الت او ية.
*مدير اة المسو ين  -الت او ية
*مدير اأكتتا اأ ليما للم ة الوس ج -
الت او ية.
*مدير اأكتتا ال ام  -الت او ية.
*مدير إكتتا التومي ات التيارية  -الت او ية.
*مسؤوي لوي إكتتا وعال ات ال مالة-
الت او ية.
*مسؤوي عال ات ال مالة  -الت او ية.

المؤهالت

*بكالوريوأ تسويق)(1992
* Diploma in Customer
Satisfaction &it's contribution to
)Profit (1995

)*COP - London (1996

)* PIC - London (2004
*ال ديد من الدورات الدولية المت دمة ا
اأكتتا واأدارة اأستراتييية - 2004
)2011
*ت ادات مدر م تمد )(2014
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ت ية الم لومات بميموعة عر ان -٢٠٠٠
٢٠٠٢
ا المدير ال ام لوكيي الت او ية للتومين
٢٠٠٦-٢٠٠٢
الر يأ الت يب لتركة حلوي لوسا ة
التومين ٢٠٠٩-٢٠٠٦
مدير تومي ات األ راد  -آسي - ٢٠٠٩
٢٠١٣
ا الر يأ الت يب للتسويق والمبي ات
- ٢٠١٣حتج اآلن
خبرة الكثر من  16عام ا االدارات
المختل ة ل اع تامين المركبات تتمي
الم البات و االكتتا .
مدير ادارة اكتتا السيارات  -الت او ية
للتومين

خبرة الكثر من  16س ة ا االدارت المالية
واالستثمار بين اعات المراي ة والتد يق
واالعماي المصر ية والب و وال اع
الص اعا والت ليما والتومين حاليا

الخبرات
تصميم الم تيات التومي ية.
*دراسة سوق التومين والت بؤات.
*اأ تتار وغ و األسواق.
*إعداد المي ا يات والخ
اأستراتييية.
*إدارة ال سم ال ا اأكتتا و
الم البات.
*إدارة المبي ات والتسويق.
*الر ابة علج يمي عمليات
التركة وعمي حلوي التحسين
الال مة.
*الت وير ليمي األ ظمة بتكي
مستمر واألتمتة وعمي الت بي ات
الخاصة بتس يي ال مليات.
*إعداد برام إعادة التومين
والتحكم ا تو ي المخا ر.
*التدري وتصميم الم اه لب ض
الم اهد ومراك التدري .
متار ومتحدث ا ب ض
مؤتمرات التومين داخليا ن وخارييا.
مدر مت اون م تمد من األكادمية
المالية

بكالوريوأ ه دسة ك ربا ية  -سم حاسبات

ت ية الم لومات  ،التسويق
والمبي ات األكترو ية  ،مبي ات
التامين

دبلوم تومين
بكالوريوأ ادارة اعماي – تخصص تيارة
الكترو ية

تامين المركبات

مايستير المالية والمحاسبة  ,يام ة با يور ,
المملكة المتحدة
ت ادة اللغة اال يلي ية االكاديمية  -يام ة
اوكس ورد بروكأ ,اوكس ورد ,المملكة المتحدة
بكالوريوأ محاسبة ,يام ة ام ال رى ,مكة
المكرمة ,المملكة ال ربية الس ودية
دورات متخصصة مت وعة م تمدة ا المياي
المالا واالدار
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المراي ة والتد يق  ,اير ست &
ي ق E&Y
ب الرياض  ,الخدمات المصر ية
ب سامبا  ,الخدمات المصر ية
واالت ام
السالم يور يو سون كو ترول
,االدارة المالية
يام ة ام ال رى  ,محا ر  ,سم
المحاسبة
يام ة يدة  ,المترف علج االدارة
المالية مدير االستثمار والمحاسبة
والموارد الباتية
تركة اسي للتامين  ,المدير المالا
 ,ا الر يأ الت يب للمالية
واالستثمار المكلف

5

ماجد يماني

مدير لوي الموراد
البترية والتؤون
اأدارية

مدير متروع  -التركة الدولية للت ليم
والتدري المت دم متروع اللغة اال يلي ية
بالس ة التح يرية -يام ة المل س ود .
مدير الموارد البترية – التركة
-2
الدولية للت ليم والتدري المت دم.

6

طالل الزهراني

ر يأ تيربة ال ميي

م دأ الدعم ال ا ا التركة الخلييية
لخدمات الحاس اآللا -2004 SPSNET
2009
إختصاصا إدارة ل ظمة الم لومات بتركة
الميموعة امتحدة للتومين الت او ا – 2009
2011
إختصاصا إدارة عال ات ال مالة ا تركة
الرايحا للتومين الت او ا الرايحا تكا ي
2013-2011
مدير خدمة ال مالة ا تركة الميموعة
المتحدة للتومين الت او ا 2017-2013
مدير ال اية بال مالة ا تركة الميموعة
المتحدة للتومين الت او ا 2021 – 2017
ر يأ تيربة ال ميي ا تركة الميموعة
المتحدة للتومين الت او ا  -2021حتج اآلن

7

عبد السالم
اباعود

ر يأ الخدمات
اأكتوارية

تركة لليا الس ود ال ر سا للتومين
الت او ا -المدير اأكتوار .
اليم ية الدولية لل مان اأيتماعا -ا
ر يأ لي ة الدراسات المالية واأكتوارية
واأحصا ية.
المؤسسة ال امة للتومي ات اأيتماعية -كبير
االخصا يين اأكتواريين.
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 مايستير إدارة الموارد البترية الدولية –يام ة ويست م ستر – بري ا يا.
 بكالوريوأ إدارة لعماي  -يام ة ويستم ستر – بري ا يا.

دبلوم مت دم ا برمية وتحليي األ ظمة
Certified Lean Six Sigma Black
belt
Mistake Proofing
Error Proofing Business
processes
Certification in Personal Skills
development
Measuring and Managing
Customer Satisfaction ISO
9001:2015

مايستير ريا يات ،علوم إكتوارية .يام ة
واترلوا بك دا.
ميي وع و يم ية اأكتواريين االمريكية.

صفحة  15من 40

ادارة الموارد البترية والتؤون
االدارية

ال اية بال مالة وتحسين تيربت م،
التحوي الر ما لخدمات ما بي
وخالي وما ب د البي  ،ت ية
الم لومات ،تحليي البيا ات

خبرة ألكثر من  16س ة ا مياي
إدارة وإتراف وت يب األعماي
اأكتوارية بتركات ومؤسسات
تومين عالمية ومحلية وم ظمات
دولية.

8

ياسر نصرهللا

الر يأ الت يب ألمن
الم لومات

مدير لوي مراي ة داخليه ألمن الم لومات
وت ية الم لومات – ب سا
مدير إدارة امن الم لومات – تركة سا
للتكا ي
خبير لمن الم لومات بتركة تمكين للت يات
كبير متخصصين لمن ال لومات -و ارة
الد اع
اخصا ا امن التبكات -و ارة الد اع
مبرم وم ور تبكات ت ية الم لومات –
و ارة الد اع

مايستير لمن الم لومات وادارت ا من يام ة
بيد وردتير -بري ا يا
بكالريوأ ادارة تبكات الحاس من يام ة
ساوث امتون سول ت – بري ا يا
دبلوم ا االدارة المالية واالستثمار  -بري ا يا
دبلوم علوم الحاس -تبكات  -يام ة االمام
محمد بن س ود االسالمية
محترف التامين الم تمد
مخا ر السم ة
محترف تظم لمن الم لومات الم تمد
مخا ر السم ة
مسؤلية مخا ر اليريمة المالية
التد يق الداخلا

خبرة ألكثر من  18عا نما
بتكي ر يسا عبر عمليات امن
الم لومات وت ية
الم لومات واألمن السيبرا ا
وحوكمة االمتثاي لال حة ال امة
لحماية البيا ات ،حا علج ت ادة
وخبير ا إدارة عمليات لمن
الم لومات و ت ية
الم لومات وإ تاة السياسات
اال با والم ايير من خالي
ت وير استراتيييات وسياسات
وإيراةات الم لومات واألمن
السيبرا ا علج مستوى الم ظمة
وكبل ت يب ك اةات الم لومات /
األمن السيبرا ا .وت ديم تا
را ة تتماتج
م لهداف التركة ورويت ا ي
 2030و إ ا ة يمة إلج الم ظمة
.
كا ر يأ ت يب ألمن الم لومات
والتخ ي والت يب بتكي اي
باستخدام إ ار عمي األمن
السيبرا ا ي االي و  27001و
م ايير ال ي ة الو ية لألمن
السيبرا ا وم ايير الب الس ود
المرك وت وير لمن الم لومات
من األلف إلج اليا ة واي ا
المتاركة ا ال ديد ا موتمرات
لمن الم لومات

 -4مجلس اإلدارة:
يتممولج ميلممأ اأدارة مما التممركة مسممؤولية اأتممراف علممج إدارة التممركة التمما تسممير تممؤو ا التتممغيلية والماليممة ،واتخمماب يمي م ال ممرارات األساسممية المت ل ممة
بسياسات ا .وتتمثي المسؤولية األساسية للميلأ ا تومين الحوكمة ال الة لتؤون التركة ،بما يح ق مصال المساهمين ،ومصال حملة الوثا ق .ومن مسؤوليته
لي ا ن الموا ة بين المصال المت وعة للمست يدين ،وم م عمالة التركة والمؤسسات المرتب مة م ما ب ال مات تياريمة .ويحمرص لع ماة ميلمأ إدارة التمركة
ومن خالي يمي اأيراةات التما ي ررهما الميلمأ ،ال ممي علمج اتخماب اأيمراةات الم اسمبة لخدممة مصملحة التمركة بو مي صمورة ممك مة .وتمتم المتاب مة ممن
الميلأ والليان التاب ة له اأدارة الت يبية للتركة ا ت بيق ال رارات واأستراتيييات التا لعتمدها ميلأ اأدارة والليان التاب ة له ،وتتوكد من ت يبها علمج
الويه الم لو .
هبه ها الدورة الخامسة لميلأ اأدارة الب تم تتكيله ا إيتمماع اليم يمة ال اممة ال اديمة بتماريخ  2019/05/15م وتبمدل همبه المدورة ممن 2019/05/18م
وت ت ا ا  2022/05/17لمدة ثالث س وات ,و د تم ا تخا األع اة علج ري ة التصويت التراكما
و عدد لع اة ميلأ اأدارة الحالا هو  5لع اة وتص يف األع اة علج ال حو التالا:
 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائهاالســــم
فواز محمد الشرعبي
حسام بن طالل ّ
الغزاوي
محمد هاني بن عبد القادر البكري
عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ
عبدهللا عبد الرحمن الربدي
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تصنيف العضوية
(تنفيذي  /غير تنفيذي  /مستقل )
مستقل
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل
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وا ق ميلأ ادارة التركة علج است الة ر يأ ميلأ اأدارة األستابة /وف ب ت س ود الح با ا من ع وية ور اسة ميلأ اأدارة والليان الم بث ة م ه ا
ايتماعه بتاريخ 2021-02-15م .
ن
كما رر الميلأ ت يين ع و ميلأ اأدارة الم دأ /وا الترعبا ر يسا لميلأ اأدارة والمترو ب دم مما ة الب المرك الس ود ا أ
االيتماع.
وا ق ميلأ ادارة التركة علج ت يين األستاب /مت ي ابراهيم ال تيبا ك و مست ي ا ايتماعه بتاريخ 2021-05-23م  ، .علج لن ي رض هبا الت يين علج
المساهمين للتصويت ا لوي ايتماع لليم ية ال امة ،والب سوف ي لن عن تاريخه الح ا.
وا ق ميلأ إدارة التركة بإيتماعه الم د بتاريخ 1442/10/20هـ الموا ق 2021/06/01م ب بوي است الة االستاب /هتام محمد التريف من م صبه
كر يأ ت يب للتركة ومن م صبه ك و ميلأ إدارة ت يب و الليان الم بث ة من الميلأ علج لن تسر االست الة إعتبارا ن من تاريخ 2021/08/31م
وببل يكون آخر يوم عمي له بتل الم اص هو تاريخ 2021/08/31م.
بتاريخ  15يو يو لم توا ق اليم ية ال امة ال ادية علا ت يين االستاب /خالد الياسر و االستاب /عبدهللا الحربا كوع اة ميلأ ادارة .
وا ق ميلأ إدارت ا بتاريخ  2021-08-31الموا ق 1443-01-23هـ والم ا بت يين األستاب /محمد عبد هللا ا ا ر يأ ت يب مكلف للتركة ابتداة من
 2021-9-01م وبل ب د الحصوي علج عدم مما ة الب المرك الس ود علج الت يين.
وا ق ميلأ ادارة التركة بتاريخ 2021/10/11م علج ت يين األستاب /عبدهللا صال الحربا ك و مست ي ا ميلأ اأدارة ابتدا نة من تاريخ ال رار وحتج
اية دورة الميلأ الحالية التا ت ت ا بتاريخ 2022/05/17م ،كما سبق ولن استلمت التركة بريد إلكترو ا من الب المرك الس ود بتاريخ
2020/11/29م والمت من عدم مما ة الب المرك الس ود علج هبا الت يين ،علج لن ي رض هبا الت يين علج المساهمين للتصويت ا لوي إيتماع
لليم ية ال امة ،والب سوف ي لن عن تاريخه الح ا ن.
وا ق ميلأ االدارة بتاريخ 2021/10/21م علج ت يين األستاب /س د بن محمد ال ويمي ك و لي ة المراي ة ابتدا نة من تاريخ ال رار وحتج اية دورة
الميلأ الحالية التا ت ت ا بتاريخ 2022/05/17م،و د استلمت التركة بريد إلكترو ا من الب المرك الس ود بتاريخ 2021/07/14م والمت من عدم
مما ة الب المرك الس ود علج هبا الت يين ،علج لن ي رض هبا الت يين علج المساهمين للتصويت ا لوي إيتماع لليم ية ال امة ،والب سوف ي لن
عن تاريخه الح ا ن.
وا ق ميلأ اأدارة بالتمرير علج است الة ع و ميلأ اأدارة األستاب  /عادي محمد يميوم من ع وية ميلأ اأدارة .بتاريخ 2021-11-29
بتاريخ  29ديسمبر  2021لم توا ق اليم ية ال امة ال ادية علا ت يين االستاب /مت ي ابراهيم ال تيبا و االستاب /عبدهللا الحربا كوع اة ميلأ ادارة .

عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس االدارة

االسم

عدد األسهم المملوكة في الشركة

االستاذ  /فواز محمد الشرعبي

-

األستاذ  /حسام بن طالل ّ
الغزاوي

 2,205سهم

المهندس  /محمد هاني بن عبد القادر البكري

-

الدكتور /عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ

 705سهم

األستاذ  /عبدهللا عبد الرحمن الربدي

-
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 -5اسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في مجالس ادارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

اسم عضو مجلس االدارة

أ  .فواز محمد الشرعبي

م.محمد هاني عبدالقادر
بكري البكري

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

الكلية االسترالية لل يران ا يتين
استراليا

داخي

بات مسؤولية محدودة

تركة ال ا رات المروحية

داخي

تخص واحد
مساهمة م لة

تركة لسبار الخلي

داخي

بات مسؤولية محدودة

تركة الترق األوس لمحركات
ال ا رات المحدودة

داخي

بات مسؤولية
محدودة

التركة الس ودية لت ي ة وصيا ة
ال ا رات

داخي

بات مسؤولية
محدودة

تركة روا د الح ارة ال اب ة
التركة المتحدة للتيارة والت ية
الدولية المحدودة
اد الحماية والت ويض ورث
اوف ا يل د

داخي

بات مسؤولية محدودة

داخي

بات مسؤولية محدودة

خارج

ت او ية

خارج

بات مسؤولية محدودة

داخي

بات مسؤولية محدودة

داخي

بات مسؤولية محدودة

الغ او لالستثمارات ال ا و ية

داخي

تركة م ية

تركة الغ او للت مية المحدودة

داخي

بات مسؤلية محدودة

الميموعة الس ودية لألستثمارات
والتسويق المحدودة

داخي

بات مسؤلية محدودة

تركة سليمان بن صال الم يل
ولب ا ه ال اب ة

ا يليا لالستثمار البحرين
تركة ال دأ ال ربية للتيارة
المحدودة
تركة الدار التا ية للتيارة
المحدودة

أ.حسام طالل أمين غزاوي

داخل المملكة /
خارج المملكة

الكيان القانوني (
مساهمة مدرجة
الكيان القانوني ( مساهمة أسماء الشركات التي يكون عضو
داخل المملكة /
/مساهمة غير
مدرجة /مساهمة غير مدرجة مجلس االدارة عضوا في مجالس
خارج المملكة
مدرجة /ذات
ادارتها السابقة او من مديريها
/ذات مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة

اليويد

داخي

مساهمة م لة

التركة الس ودية لص اعة الورق

داخي

مساهمة

داخي

مساهمة م لة

تركة كير الدولية

داخي

مساهمة م لة

تركة ا للمياه

داخي

مساهمة م لة

تركة ال ثيم ال اب ة

داخي

مساهمة م لة

تركة با ايه إ سيستم الس ودية
للت وير والتدري

داخي

بات مسؤلية محدودة

تركة الم دات المكملة لل ا رات
المحدودة

داخي

بات مسؤولية
محدودة

الدولية ل دسة ال ظم

داخي

التركة الس ودية للتدري
والت وير

داخي

تركة االلكترو يات المت دمة

داخي

أ.عبدهللا عبد الرحمن الربدي تركة البا عا للسيارات

د/عبداللطيف محمد آل
الشيخ
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بات مسؤولية
محدودة
بات مسؤولية
محدودة
بات مسؤولية
محدودة

 -6االجراءات التي اتخذها مجلس االدارة الحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها
و د ام الميلأ ب با االيراة أحا ة لع ا ه وبخاصة غير الت يبيين عمالن بم ترحات المساهمين و مالحظات م حياي التركة ولدا ا عن ريق ت با
الم ا تة واأست سارات واأدالة بالمالحظات من بي المساهمين من خالي اليم يات ال امة للتركة ويتم التياو م ا من بي ر يأ اليم ية لث اة إ ادها
و ا حاي ويود ل م ترح يتوا ق م سياسات التركة يتم يدها بمح ر اأيتماع ور ه ألوي إيتماع ميلأ إدارة للم ا تة.

 -7االفصاح عن مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين:
أ  -سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وفق المادة ( )19من النظام األساسي للشركة
" يكون الحد األد ج للمكا وة الس وية لر يأ ميلأ اأدارة م ابي الخدمات التا ي وم ب ا بمبلغ و دره ما ة وثما ون  180,000لاير س ود س ويا ،كما
يكون الحد األد ج من مكا وة كي ع و من لع اة ميلأ اأدارة م ابي الخدمة التا ي وم ب ا بمبلغ و دره ما ة وعترون للف  120,000لاير س ود
س ويان ،علج لن يكون الحد األعلج بمبلغ خمسما ة للف  500.000لاير س ود س ويان ،ويوتا بل ظير ع ويت م ا ميلأ اأدارة ومتاركت م ا
لعماله ،تاملة للمكا آت اأ ا ية ا حالة متاركة ال و ا ل لي ة من الليان الم بث ة من ميلأ اأدارة.
و ا حاي ح ت التركة لرباح ييو لن يتم تو ي سبة ت ادي  %10من با ا صا ا الرب ب د خصم االحتيا يات التا ررت ا اليم ية ال امة ت بي ا ن
ألحكام ظام مرا بة تركات التومين الت او ا وب د تو ي رب علج المساهمين ال ي ي عن  %5من رلأ ماي التركة المد وع ،علج لن يكون استح اق هبه
المكا وة مت اسبا ن م عدد اليلسات التا يح رها ال و ،وكي ت دير يخالف بل يكون با الن.
و ا يمي األحواي ،ال يتياو ميموع ما يحصي عليه ع و ميلأ اأدارة من مكا آت وم ايا مالية لو عي ية مبلغ  500.000لاير خمسما ة للف لاير
س ويان.
يكون الحد األعلج لبدي ح ور يلسات الميلأ وليا ه  5000لاير خمسة االف لاير عن كي يلسة ،غير تاملة مصاريف الس ر واأ امة.
يحد لكي ع و من لع اة الميلأ بما ي م ر يأ الميلأ؛ يمة ال ات ال لية التا يتحملو ا من ليي ح ور ايتماعات الميلأ لو الليان الم بث ة من
ميلأ اأدارة بما ا بل مصرو ات الس ر واأ امة واأعاتة.
يي لن يتتمي ت رير ميلأ اأدارة إلج اليم ية ال امة ال ادية علج بيان تامي لكي ما حصي عليه لع اة ميلأ اأدارة خالي الس ة المالية من مكا آت وبدي
مصرو ات وغير بل من الم ايا .ولن يتتمي كبل علج بيان ما ب ه لع اة الميلأ بوص م عاملين لو إداريين لو ما ب وه ظير لعماي ية لو إدارية
لو استتارات .ولن يتتمي لي ا ن علج بيان ب دد يلسات الميلأ وعدد اليلسات التا ح رها كي ع و من تاريخ آخر ايتماع لليم ية ال امة".

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين التي وافقت عليها الجمعية العامة العادية بتاريخ
 2ابريل 2018
أوال :مقدمة:
تم إعداد سياسة مكا آت لع اة ميلأ اأدارة والليان الم بث ة عن الميلأ وكبار الت يبيين ب دف التوا ق م ال رة  1من المادة  61من ال حة حوكمة
التركات الصادرة عن هي ة السوق المالية  ،والتا صت علج لن ت وم لي ة المكا آت والترتيحات بـ " إعداد سياسة وا حة لمكا آت لع اة ميلأ اأدارة
والليان الم بث ة عن الميلأ وكبار الت يبيين ،ور ا إلج ميلأ اأدارة لل ظر ي ا تم يدا ن العتمادها من اليم ية ال امة ." ....
ثانيا :الهدف:
ت دف هبه السياسة إلج تحديد م ايير وا حة لمكا آت لع اة ميلأ اأدارة والليان الم بث ة وكبار الت يبيين ا وة مت لبات ظام التركات ول ظمة
ولوا هي ة السوق المالية ،كما ت دف السياسة إلج يب ل راد يتمت ون ب در من الك اةة وال درة والموهبة من ليي ال مي ا ميلأ اأدارة والليان الم بث ة
عن الميلأ وكبار الت يبيين من خالي تب ا خ وبرام مح ة للمكا آت ومرتب ة باألداة ،مما يساهم ا تحسين لداة التركة وتح يق مصال مساهمي ا.
ثالثا :المعايير العامة للمكافآت:
ن
تختص لي ة المكا آت والترتيحات بالتوصية للميلأ بمكا آت لع اة الميلأ ولع اة الليان وكبار الت يبيين بالتركة ،و ا للم ايير الم تمدة وبل علج
ال حو التالا:
لن تكون المكا آت مت اسبة م تا التركة والم ارات الال مة أدارت ا.
تراعا التركة ا سيام المكا آت م استراتييية التركة ولهدا ا وم حيم و بي ة ودرية المخا ر لدي ا.
توخب التركة ا االعتبار ممارسات التركات األخرى وما هو سا د ا سوق ال مي ا تحديد المكا آت.
تحدد المكا آت ب اة علج مستوى الوظي ة ،والم ام والمسؤوليات الم و ة بتاغل ا ،والمؤهالت ال لمية ،والخبرات ال ملية ،والم ارات ،ومستوى األداة.
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لن تكون المكا آت عادلة ومت اسبة م اختصاصات ال و  /الموظف واألعماي والمسؤوليات التا ي وم ب ا ويتحمل ا لع اة ميلأ اأدارة لو الليان وكبار
الت يبيين  ،باأ ا ة إلج األهداف المحددة من بي ميلأ االدارة المراد تح ي ا خالي الس ة المالية.
يتم إي اف صرف المكا وة لو استردادها إبا تبين ل ا ت ررت ب ا نة علج م لومات غير د ي ة دم ا ع و ا ميلأ اأدارة لو اأدارة الت يبية؛ وبل لم
الوظي ا للحصوي علج مكا آت غير مستح ة.
استغالي الو
رابعا :مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
يستحق لع اة ميلأ اأدارة مبلغ محدد عن ح ور اليلسات وبدي إ ا ا بحاي الس ر .
ا هبه السياسة و ا ن لليدوي الم من ب ا.
مكا وة لر يأ ولع اة الميلأ م ابي الخدمة التا ي ومون ب ا س ويا ن كما هو مو
كما ييو لن تكون مكا وة لع اة ميلأ اأدارة سبة من األرباح م مراعاة لحكام المادة 19من ال ظام األساأ للتركة ،بتر لال يتياو ميموع ما يحصي
عليه ع و ميلأ اأدارة الواحد من مكا آت وم ايا مالية وعي ية ا يمي األحواي مبلغ  500,000خمسما ة للف لاير س ود س ويا ن.
يي لن يتتمي ت رير ميلأ اأدارة الس و إلج اليم ية ال امة للمساهمين علج بيان تامي لكي ما حصي عليه لع اة ميلأ اأدارة خالي الس ة المالية من
مكا آت وبدي مصرو ات وغير بل من الم ايا ،ولن يتتمي كبل علج بيان ما ب ه لع اة الميلأ بوص م عاملين لو إداريين لو ظير لعماي ية لو
إدارية لو استتارات إن ويدت ولن يتتمي كبل علج بيان ب دد يلسات الميلأ وعدد اليلسات.
خامسا :مكافأة أعضاء اللجان:
تتكون مكا آت ع وية الليان الم بث ة من ميلأ اأدارة من بدالت ح ور االيتماعات وبدي إ ا ا بحاي الس ر .
ا هبه السياسة و ا ن
يستحق كي ع و من لع اة لي ة المراي ة سوا نة كان ع و ا الميلأ لم من خارج ميلأ اأدارة مكا وة س وية كما هو مو
لليدوي الم من ب ا.
ن
ن
ا هبه السياسة و ا لليدوي
يستحق كي ع و من لع اة الليان األخرى و هو ع وا ا ميلأ اأدارة لو إدارة التركة مكا وة س وية كما هو مو
الم من ب ا.
ن
ا هبه السياسة و ا لليدوي الم من ب ا.
يستحق كي ع و من لع اة الليان األخرى من خارج لع اة ميلأ اأدارة مكا وة س وية كما هو مو
سادسا :هيئة الرقابة الشرعية:
تتكون مكا آت لع اة هي ة الر ابة الترعية من بدالت ح ور االيتماعات وبدي إ ا ا بحاي الس ر
ا هبه السياسة و ا ن لليدوي الم من ب ا.
مكا وة لر يأ هي ة الر ابة الترعية م ابي الخدمة التا ي وم ب ا س ويا ن كما هو مو
ا هبه السياسة و ا ن لليدوي الم من ب ا.
يستحق كي ع و من لع اة هي ة الر ابة الترعية مكا وة س وية كما هو مو
سابعا :مكافأة اإلدارة التنفيذية:
سياسات وخ الحوا وتر توصيات ا لميلأ اأدارة ،
ت وم لي ة المكا آت والترتيحات بمراي ة لداة كبار الت يبيين وت
وسيكون ظام المكا اة الس و المب ا علج االير األساسا الت ر ي تمد علج الرب بين لداة التركة ومستوى لداة الموظف علج سبيي المثاي ييد ،
ييديدان ،ممتا  .ولداة التركة يحدد بمستوى ات صا ا الدخي ويتم رب ه بمستوى لداة الموظف .
ثامنا :بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه:
 )1أعضاء مجلس اإلدارة:
أ -بدل حضور الجلسة الواحدة

 3,000لاير

ب -بدل إضافي (سفر) لمن هم خارج مدينة مقر االجتماع

 2,500لاير

ج -مكأفاة سنوية لرئيس مجلس اإلدارة

 180,000لاير كحد لد ج

د -مكأفاة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

 120,000لاير حكد لد ج

ذ -مكافأة مرتبطة باألرباح نسبة معينة من صافي األرباح تحدد بموجب توصية من لجنة المكافآت والترشيحات في حال تحقيق الشركة ألرباح
بعد استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية

 )2أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
أ -بدل حضور الجلسة الواحدة

 1,500لاير

ب -بدل إضافي (سفر) لمن هم خارج مدينة مقر االجتماع

 2,500لاير

تقرير مجلس اإلدارة لسنة 2021م

صفحة  20من 40

ج -يستحق كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة سواء كان عضو في المجلس أم من خارج مجلس اإلدارة مكافأة
سنوية

 50,000لاير

د -يستحق كل عضو من أعضاء اللجان األخرى وهو عضو في مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة مكافأة سنوية

 15,000لاير

ذ -يستحق كل عضو من أعضاء اللجان األخرى من خارج أعضاء المجلس مكافأة سنوية

 30,000لاير

 )3أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:
أ -بدل حضور الجلسة الواحدة

 2,000لاير

ب -بدل إضافي (سفر) لمن هم خارج مدينة مقر االجتماع

 2,500لاير

ج -مكأفاة سنوية لرئيس هيئة الرقابة الشرعية

 50,000لاير

د -يستحق كل عضو من أعضاء الهيئة الشرعية مكافأة سنوية

 30,000لاير

ب سياسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية
سياسات وخ الحوا وتر توصيات ا لميلأ اأدارة ،
ت وم لي ة المكا آت والترتيحات بمراي ة لداة كبار الت يبيين وت
ويكون ظام المكا اة الس و المب ا علج االير األساسا الت ر ي تمد علج الرب بين لداة التركة ومستوى لداة الموظف علج سبيي المثاي ييد ،
ييديدان ،ممتا  .ولداة التركة يحدد بمستوى ات صا ا الدخي ويتم رب ه بمستوى لداة الموظف .

المكافآت والتعويضات التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة خالل 2021م ( باللاير السعودي )
المكافات الثابتة

اسم العضو

أوال :االعضاء
المستقلين
ارق عبد هللا
حسين الرميم
وا محمد
الترعبا
وف س ود
الح با ا

مبلغ
معين

بدل حضور
جلسات
المجلس

15,000

مجموع بدل
حضور
جلسات
اللجان

مزايا
عينية

المكافأت المتغيرة
مكافأة
رئيس
المجلس
او
العضو
المنتدب
ان كان
من
االعضاء

1,500

3,000

ياد اللبان
عبد هللا عبد
الرحمن
الربد
خالد سليمان
الياسر
عبدهللا صال
الحربا
مت ي ابراهيم
ال تيبا
المجموع

المجموع

نسبة
من
االرباح

مكافأة دورية

خطط
تحفيزية
قصيرة
االجل

خطط
تحفيزية
طويلة
االجل

االسهم
الممنوحة(
يتم ادخال
القيمة )

المجموع

مكافأة
نهاية
الخدمة

المجموع
الكلي

-

96,328

96,328

96,328

16,500

120,000

120,000

136,500

3,000

124,931

124,931

127,931

-

-

15,000

-

15,000

95,013

95,013

110,013

6,000

-

6,000

10,520

10,520

16,520

9,000

9,000

10,520

10,520

19,520

9,000

9,000

-

9,000

57,000

ثانيا :
األعضاء غير
التنفيذيين
ثامر عبدهللا
بن ريأ
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1,500

-

58,500

-

457,312

123,287.00

457,312

123,287

صفحة  21من 40

-

515,812

123,287

بدل مصروفات

-

محمد ها ا بن
عبد ال ادر
البكر
حسام الي
غ او
عادي محمد
رتيد يميوم
د /عبد
الل يف بن
محمد آي
التيخ

15,000

7,500

22,500

120,000

120,000

142,500

15,000.00

7,500

22,500

120,000.00

120,000

142,500

9,000

95,013

95,013

104,013

22,500

120,000

120,000

142,500

76,500

578,300

578,300

9,000

المجموع
ثالثا :
األعضاء
التنفيذيين
هتام محمد
التريف

15,000

7,500

54,000

22,500

12,000.00

6,000.00

-

18,000

120,000.00

120,000

-

-

654,800

138,000

المجموع

12,000

6,000

-

18,000

120,000

120,000

-

138,000

-

االجمالي

123,000

30,000

-

153,000

1,155,612

1,155,612

-

1,308,612

-

اليويد ل ا حراف يوهر بين المكا آت المم وحة وسياسة المكا آت الم موي ب ا حيث لن يمي األع اة حصلوا علج الحد األد ا من المكا ات.
تمثي المكا ات الدورية المد وعة لر يأ و لع اة ميلأ االدارة ا اليدوي لعاله ها المكا ات عن ع وية ميلأ االدارة لما مكا ات الليان سيتم اأ صاح
ع ا ب ري ة م صلة.

ج -مزايا ومكافآت التي تم دفعها لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

المكافات الثابتة

مكافأة
نهاية
الخدمة

المكافات المتغيرة

وظائف كبار التنفيذيين

الر يأ الت يب

رواتب

بدالت

مزايا عينية

المجموع

مكافات
دورية

ارباح

خطط
تحفيزية
قصيرة
األجل

خطط
تحفيزية
طويلة
األجل

األسهم
الممنوحة
( يتم
ادخال
القيمة )

مجموع
مكافات
التنفيذيين
عن
المجلس
ان وجدت

المجموع الكلي

المجموع

960,000

378,672

1,338,672

80,000

80,000

167,334

1,586,006

660,000

295,008

955,008

96,250

96,250

79,584

1,130,842

الر يأ للتؤون المالية و االستثمار
المكلف

189,000

127,647

316,647

13,061

329,708

الر يأ ل اع المركبات

660,000

345,000

1,005,000

68,750

68,750

42,684

1,116,434

الر يأ للمبي ات و التسويق

480,000

222,000

702,000

70,000

70,000

58,500

830,500

مساعد الر يأ الت يب للت وير و
االستراتيييات

462,000.0

245,700.0

707,700

-

58,167

765,867

المجموع

3,411,000

1,614,027

315,000

419,330

الر يأ الت يب المكلف
ا

ا
ا
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-

5,025,027

315,000

-

-

-

-

صفحة  22من 40

-

5,759,357

د -مكافات أعضاء اللجان:
المكافات الثابتة ( عدا بدل حضور
اللجان)

بدل حضور جلسات

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
عبدهللا الحربا

50,000

12,000

62,000

بيي صيف

50,000

12,000

62,000

د /م صوم باهلل

30,000

10,500

40,500

عبدهللا التيبيلا

50,000

12,000

62,000

3,000

3,000

49,500

229,500

س د ال ويميي
المجموع

180,000

أعضاء لجنة الترشيحات و المكافات
وا الترعبا

15,000

13,500

28,500

د /عبدالل يف محمد اي تيخ

15,000

12,000

27,000

ايف التميما

30,000

10,500

40,500

ارق الرميم

12,041

3,000

15,041

1,500

1,500

40,500

96,000

مت ي ابراهيم ال تيبا
المجموع

72,041

أعضاء لجنة االستثمار
ثامر عبد هللا بن ريأ

10,273.00

وف س ود الح با ا

15,000

ارق عبدهللا الرميم

12,041

هتام محمد التريف

15,000

عبدهللا عبد الرحمن الربد
المجموع

2,589
54,903

-

-

أعضاء لجنة ادارة المخاطر
حسام طالل الغزاوي

15,000

15,000

هشام محمد الشريف

15,000

15,000

د  /يوسف باسودان

30,000

30,000

المجموع

60,000

60,000

-

أعضاء اللجنة التنفيذية
وا الترعبا
ثامر عبدهللا بن ريأ

1,500
10,273

1,500
10,273

محمد ها ا عبد ال ادر البكر

15,000

7,500

22,500

حسام ال ي الغ او

15,000

7,500

22,500

د /عبدالل يف محمد اي تيخ

15,000

7,500

22,500

هتام محمد التريف

15,000

6,000

21,000

المجموع

70,273

30,000

100,273

تقرير مجلس اإلدارة لسنة 2021م

صفحة  23من 40

 -8إجتماعات مجلس اإلدارة:
بلغ عدد ايتماعات ميلأ اأدارة  6ايتماعات خالي  ،2021وعدد الحا رين كما يلا:

االجتماع األول
2021/2/15

االجتماع الثاني
2021/3/16

االجتماع الثالث
2021/6/1

االجتماع الرابع
2021/8/10

االجتماع الخامس
2021/11/2

االجتماع السادس
2021/12/21

عدد مرات
الحضور

ح ر

ح ر

وكالة

ح ر

ح ر

6

ت

اسم العضو

1

األستاب حسام بن الي الغ ّ او

ح ر

2

الم دأ محمد ها ا بن عبد ال ادر البكر

ح ر

ح ر

ح ر

ح ر

3

األستاب هتام بن محمد التريف

ح ر

ح ر

ح ر

ح ر

ح ر
است الة

ح ر
است الة

4

4

الدكتور عبد الل يف بن محمد آي التيخ

ح ر

ح ر

ح ر

ح ر

ح ر

ح ر

6

5

الم دأ  /وا الترعبا

ح ر

ح ر

ح ر

6

األستابة  /وف الح با ا

ت ديم است الة

-

-

ح ر
-

ح ر

ح ر

6

-

-

0

7

األستاب عادي يميوم

ح ر

ح ر

ح ر

غيا

غيا

غيا

3

8

األستاب عبدهللا الحربا

ح ر

ح ر

ح ر

غيا

ح ر

ح ر

5

9

األستاب  /عبدهللا الربد

ح ر

ح ر

ح ر

ح ر

ح ر

ح ر

6

10

األستاب  /خالد الياسر

غيا

ح ر

ح ر

لست الة

لست الة

لست الة

4

11

األستاب  /مت ي ال تيبا

-

ح ر

ح ر

ح ر

ح ر

4

-

وع د ايتماعين لليم ية ال امة ال ادية بتاريخ  15يو يو  2021و تاريخ  29سبتمبر 2021
وع د ايتماع يم ية عامة غير عادية بتاريخ  29ديسمبر 2021
كما اتخذ مجلس اإلدارة عدة قرار بالتمرير والمتمثلة بتسعة عشر قرار وهي وفق اآلتي :
رارات ميلأ اأدارة
 -1رار بالتمرير ر م  2021/1بتاريخ 2021/1/10م
 -2رار بالتمرير ر م  2021 /2بتاريخ 2021/1/25م
 -3رار بالتمرير ر م  2021/03بتاريخ 2021/2/17م
 -4رار بالتمرير ر م  2021/04بتاريخ 2021/2/17م
 -5رار بالتمرير ر م  2021/ 05بتاريخ 2021/3/8م
 -6رار بالتمرير ر م  2021/ 06بتاريخ 2021/5/5م
 -7رار بالتمرير ر م  2021/ 07بتاريخ 2021/5/23م
 -8رار بالتمرير ر م  2021/ 08بتاريخ 2021/6/23م
 -9رار بالتمرير ر م  2021/09بتاريخ 2021/6/23م
 -10رار بالتمرير ر م  2021/10بتاريخ 2021/8/18م
 -11رار بالتمرير ر م  2021/11بتاريخ 2021/8/31م
 -12رار بالتمرير ر م  2021/12بتاريخ 2021/8/30م
 -13رار بالتمرير ر م  2021/13بتاريخ 2021/8/30م
 -14رار بالتمرير ر م  2021/14بتاريخ 2021/8/31م
 -15رار بالتمرير ر م  2021/15بتاريخ 2021/10/10م
 -16رار بالتمرير ر م  2021/16بتارخ 2021/10/11م
 -17رار بالتمرير ر م  2021/17بتاريخ 2021/10/21م
 -18رار بالتمرير ر م  2021/18بتاريخ 2021/11/29م
 -19رار بالتمرير ر م  2021/19بتاريخ 2021/12/7م
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-9عقوبة أو جزاء او تدبير احترازي او قيد احتياطي مفروض علي الشركة
2021

2020

موضوع المخالفة

عدد
القرارا
ت
التنفيذية

اجمالي
مبلغ
الغرامات
باللاير
السعودي

سبل عالجها وتفادي
وقوعهافي المستقبل

مخالفة تعليمات المؤسسة االشرافية
و الرقابية

1

5,000

اتخبت يمي
االيراةات التصحيحية
بالتباعد

3

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة
بحماية العمالء

0

0

0

0

0

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة
ببذل العناية الواجبة في مكافحة
غسل االموال

0

0

0

0

0

0

مخالفة تعليمات وزارة الموارد
البشرية بسبب عدم فتح ملف
للمنشأة في مكتب العمل

1

10,000

تم توييه ادارة التؤون االدارية بمتاب ة االيراةات حتا
التتكررالمخال ة

مخالفة تعليمات الهيئة العامة للزكاة
و الدخل و الجمارك بسبب تأخير
تقديم ضريبة االستقطاع لشهر
أكتوبر 2021

1

عدد
القرارات
التنفيذية

اجمالي مبلغ
الغرامات باللاير
السعودي

300,000

0

سبل عالجها وتفادي وقوعهافي المستقبل

االترا ية والر ابيه حياي

يما يخص مخال ات ت ليمات الب المرك
مايلا:
 -1الت امي م ي ات غير مرخصه :تم إ تاة ظام ي وم حاليا ن بم
إصدار الوثا ق التومي ية لل لبات الواردة من بي ل وسي تومي ا ع د
إ ت اة تصري لعماي التومين الصادر عن الب المرك الس ود
بتكي آلا.
 -2عدم االلت ام بب ض مت لبات الدليي الت ظيما لألمن الم لومات:
ب ض ال واب التا تم رصدها من بي الب المرك كا ت م ب ة
مسب ا ن والب ض اآلخر يرى ال مي عليه وت بي ه .وتم الت ا د م م ود
خدمه مختص لت يب متروع . IAM
 -3عدم االلت ام بإ تاة إدارة اكتوارية :ل د تم االعتراض علج ال رار
الت يب الصادر عن الب المرك  ،كما تم إ تاة إدارة إكتوارية وتم
ت يين ر يأ ل ا واستحداث م صبين تحت ر يأ االدارة وتم ت يي م.

مخالفة تعليمات وزارة الموارد
البشرية بسبب عدم االلتزام بتطبيق
تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة
المنظمة للظروف االستثنائية

1

10,000

249

لتال ا الو وع ا مثي
هبه المخال ات ،تم اتخاب
اأيراةات الم اسبة ا
عدم إ اة ع د ل
الموظف من بي إدارة
الموارد البترية إال
بموا ة إدارة التؤون
ال ا و ية ،وبل للتح ق
من صحة إ اة ال د
من عدمه.

مخالفة تعليمات وزارة الموارد
البشرية بسبب عدم لبس الكمامات

2

2,000

مخالفات مرورية على سيارة
الشركة

1

500

مخالفة تعليمات وزارة الموارد
البشرية بتوظيف عمالة غير
سعودية في مهن مقصورة علي
السعوديين

2

تقرير مجلس اإلدارة لسنة 2021م

تم توييه االدارة المالية بت ديم اال رارات ا موعدها

40,000

تم الت بية علا يمي الموظ ين ب رورة اتباع االيراةات االحترا ية

تم الت بيه علا ادارة الموارد البترية بالتوكد من س ودة الوظا ف بي
ت يين غير الس وديين
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 -10لجان مجلس اإلدارة:


اللجنة التنفيذية:

تتكون اللي ة الت يبية من ارب ة من لع اة ميلأ اأدارة وهم االستاب  /وا الترعبا ر يأ اللي ة و الم دأ محمد ها ا البكر  ،واألستاب حسام بن
الي الغ ّ او  ،والدكتور  /عبد الل يف عبد هللا اي التيخ .و د ع دت اللي ة الت يبية ستة ايتماعات خالي ال ام 2021م ،وت وم اللي ة الت يبية بدراسة
ال ايا الم رو ة علج ميلأ اأدارة بي م ا تت ا ا الميلأ ،وإصدار توصيات ا مما يس ي علج الميلأ م ا تاته ،باال ا ة إلج يام اللي ة باتخاب
رارات ا لمور يكل ا الميلأ ب ا من حين آلخر ،م و ا ن ل ا ب ض الصالحيات حس حاية ال مي بالتركة.
اسم العضو

ت

الم دأ  /وا الترعبا
األستاب /هتام بن محمد التريف
األستاب  /حسام غ او
الم دأ /محمد ها ا بن عبد ال ادر البكر
الدكتور  /عبدالل يف آي التيخ

1
2
3
4
5

االجتماع االول
2021/3/13م
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر

االجتماع الثاني
2021/06/01م
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر

االجتماع الثالث
2021/08/10م
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر

االجتماع الرابع
2021/10/26م
ح ر
است الة
ح ر
ح ر
غيا

االجتماع الخامس
2021/11/30م
ح ر
است الة
غيا
ح ر
غيا

اإلجتماع السادس
2021/12/21م
ح ر
است الة
ح ر
ح ر
ح ر

بتاريخ  10لكتوبر  2021وا ق ميلأ االدارة ا راره بالتمرير علا ت يين االستاب /وا الترعبا ر يسا للي ة الت يبية .
وا ق ميلأ إدارة التركة بإيتماعه الم د بتاريخ 1442/10/20هـ الموا ق 2021/06/01م ب بوي است الة االستاب /هتام محمد التريف من ع وية اللي ة
الت يبية علج لن تسر االست الة إعتبارا ن من تاريخ 2021/08/31م وببل يكون آخر يوم عمي له بتل الم اص هو تاريخ 2021/08/31م.



لجنة المراجعة:

تتكون لي ة المراي ة ،من لرب ة لع اة مست لون يمي االع اة من خارج ميلأ االدارة وهم:
رئيس اللجنة
االستاب عبدهللا الحربا

عضوا
االستاب بيي بن عبد االله صيف

عضوا
الدكتور م صوم باهلل

عضوا
االستاب عبدهللا التبيلا

حيث رر الميلأ بتاريخ  30مايو  2019التوصية بالر لليم ية ال امة للتصويت علج تتكيي لي ة المراي ة من السادة االعضاء المذكورين أعاله و قد
وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ  2019/7/ 9م علي تشكيل اللجنة بنفس األسماء و التا تبدل بتاريخ 2019/07/09م الا  2022/05/17م .
و د ع دت لي ة المراي ة تس ة ايتماعات خالي ال ام 2021م ،و امت بوداة م ام ا التالية:
مراي ة البيا ات المالية للتركة والتوكد من سالمت ا وسالمة إيراةات الت ارير المالية ول ظمة المحاسبة الداخلية و واب الر ابة المالية ا التركة.
المراي ة الس وية المست لة للبيا ات المالية الخاصة بالتركة ،واالست ا ة بمراي ا الحسابات الخمارييين وت يميم ممؤهالت الممراي ين الخمارييين ولدا مم
واست الليت م.
التوصية بت يين المراي الداخلا والمرا ال ظاما ،والمراي ة الدورية لم ام م ومسؤوليات م.
إلت ام التركة بالمت لبات ال ا و ية والت ظيمية وم ا واب وإيراةات سياسة اأ صاح ا التركة.
إلت ام التركة ب واب السياسات واأيراةات الم ررة ا التركة.
وبيانات حضور األعضاء و تواريخ االجتماعات كما هو موضح في الجدول أدناه:
االسم
أ /عبد هللا الحربي
أ  /نبيل نصيف
د  /معصوم باهلل
أ /عبد هللا الشبيلي
أ /سعد الهويمل

االجتماع األول

االجتماع الثاني

االجتماع الثالث

االجتماع الرابع

االجتماع الخامس

االجتماع السادس

االجتماع السابع

االجتماع الثامن

االجتماع التاسع

84
2021/2/2
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر

85
2021/2/14
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر

86
2021/3/15
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر

87
2021/4/13
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر
لم يكن ع وا ن

88
2021/4/14
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر

89
2021/5/4
ح ر
ح ر
لم يح ر
ح ر

90
2021/8/8
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر

91
2021/11/1
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر

92
2021/11/30
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر
ح ر
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-

بتاريخ  21لكتوبر  2021وا ق ميلأ االدارة ا راره بالتمرير علا ت يين االستاب /س د محمد ال ويميي ع وا بلي ة المراي ة
بتاريخ  29ديسمبر  2021لم توا ق اليم ية ال امة الغير عادية علا ت يين االستاب /س د محمد ال ويميي ع وا بلي ة المراي ة



لجنة الترشيحات المكافأت:

تتكون لي ة الترتيحات و المكا آت من  4لع اة من لع اة ميلأ اأدارة وهم:
.1
.2
.3
.4

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

األستاب مت ي ابراهيم ال تيبا
االستاب وا الترعبا
الدكتور عبد الل يف آي التيخ
األستاب ايف التميما

و د ع دت اللي ة  8ايتماعات خالي 2021م ،وت وم اللي ة بالم ام والمس وليات التالية:
 ر التوصيات الخاصة بتون المرتحين ل وية ميلأ اأدارة لل رض علج اليم ية ال مومية ،والمرتحين للم اصكالر يأ الت يب و وابه.
 إعداد إيراةات وسياسات وا حة لت وير سياسة المكا آت لميلأ اأدارة. إ ادة ميلأ اأدارة يما يت لق بالمراي ة الس وية ألداة الميلأ ،ور توصيات ا للميلأ بخصوص المرتحين ل وية ليان الميلأ لت يي م. التوصية لميلأ اأدارة أعتماد سياسة وخ الت وي ات وال الوات الس وية ،وخ الحوا ليب الموظ ين المتمي ين واأحت اظ ب م وتح ي هم. ت ييم م ارات وخبرات لع اة ميلأ اأدارة ،واأدارة الت يبية ال ليا ،ور التوصيات بتون البرام التدريبية ال رورية علج وة تا الت ييم.برام المسؤولية اأيتماعية ،ومتاب ة ت يبها بالت اون م اأدارة الت يبية.
 و التوكد من يام التركة بالتوا ق المستمر م مت لبات الحوكمة ،والر ببل لميلأ اأدارة. -بيانات حضور األعضاء و تواريخ االجتماعات كما هو موضح في الجدول أدناه:

اأدارية الت يبية ال ليا،

بيانات حضور أعضاء لجنة الترشيحات وتورايخ االجتماعات
اإلسم

االجتماع االول
2021/01/20

االجتماع الثاني
2021/03/11

االجتماع الثالث
2021/05/27

االجتماع الرابع
2021/06/03

االجتماع الخامس
2021/07/05

االجتماع السادس
2021/08/16

فواز الشرعبي
عبد اللطيف آل الشيخ
نايف التميمي
مشعل بن عميرة

ح ر
ح ر
لم يح ر
لم يكن ع وا ن

ح ر
ح ر
ح ر
لم يكن ع وا ن

ح ر
ح ر
ح ر
لم يكن ع وا ن

ح ر
ح ر
ح ر
لم يكن ع وا ن

ح ر
ح ر
ح ر
لم يكن ع وا ن

ح ر
ح ر
ح ر
لم يكن ع وا ن

االجتماع السابع
2021/11/04

ح
ح
ح
ح

ر
ر
ر
ر

االجتماع الثامن
2021/12/19

ح ر
ح ر
لم يح ر
ح ر

بتاريخ  10لكتوبر  2021وا ق ميلأ االدارة ا راره بالتمرير علا ت يين االستاب /مت ي ابراهيم ال تيبا ر يسا للي ة الترتيحات و المكا ات .
 لجنة اإلستثمار:
تتكون لي ة االستثمار من ثالثة لع اة ،وهم :االستاب  /مت ي ابراهيم ال تيبا ر يأ اللي ة واالستاب  /عبدهللا عبد المرحمن الربمد  ،وتخمتص اللي مة بمإدارة
ملف االستثمار للتركة كامالن ،ويكون للي ة كا ة الصالحيات ب با الخصوص ،وللي ة الحق ا ت يين بيوت الخبمرة يمما يخمص ملمف االسمتثمار .وال يويمد ا
ايتماعات للي ة خالي  2021ل دم اكتماي ال صا .
بتاريخ  10لكتوبر  2021وا ق ميلأ االدارة ا راره بالتمرير علا ت يين االستاب /مت ي ابراهيم ال تيبا ر يسا للي ة االستثمار
وا ق ميلأ ادارة التركة علج است الة ر يأ ميلأ اأدارة األستابة /وف ب ت س ود الح با ا من ر اسة لي ة االستثمار بتاريخ 2021-02-15م .
وا ق ميلأ إدارة التركة بإيتماعه الم د بتاريخ 1442/10/20هـ الموا ق 2021/06/01م ب بوي است الة االستاب /هتام محمد التريف من ع وية لي ة
االستثمار علج لن تسر االست الة إعتبارا ن من تاريخ 2021/08/31م وببل يكون آخر يوم عمي له بتل الم اص هو تاريخ 2021/08/31م.
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 لجنة ادارة المخاطر:
تتكون لي مة ادارة المخما ر ممن ثالثمة لع ماة ،وهمم واألسمتاب حسمام مالي غم او  .ر ميأ اللي مة  ،وع موية األسمتاب عبمدهللا الربمد  ،والمدكتور  /يوسمف
باسودان  ،وتختص اللي مة بمإدارة المخما ر بالتمركة  ،و اعتمماد اسمتراتييية تماملة أدارة المخما ر علمج إثمر ظمروف السموق و الخبمرة المتمو رة ما م اليمة
المخا ر المتال مة التا د تت رض إلي ا التمركة وكمبل إيمراة مراي مات دوريمة وتحمديثات علمج إسمتراتتييية إدارة المخما ر ممن خمالي األخمب ما اأعتبمار
المتغيرات الداخلية و الخاريية للتركة  .و د ع دت اللي ة  2إيتماعات خالي  2021م.
 وبيانات حضور االعضاء و تواريخ االجتماعات كما هو موضح في الجدول أدناه:م

االسم

اإلجتماع االول
2021/05/04

اإلجتماع الثاني
2021/12/19

1

ا /حسام الغزاوى

ح ر

ح ر

2

ا /هشام الشريف

ح ر

است اي

3

د .يوسف باسودان

ح ر

ح ر

4

ا /عبدهللا الربدي

لم يكن ع و

ح ر

وا ق ميلأ إدارة التركة بإيتماعه الم د بتاريخ 1442/10/20هـ الموا ق 2021/06/01م ب بوي است الة االستاب /هتام محمد التريف من ع وية لي ة
ادارة المخا رعلج لن تسر االست الة إعتبارا ن من تاريخ 2021/08/31م .
بتاريخ  10لكتوبر  2021وا ق ميلأ االدارة ا راره بالتمرير علج ت يين االستاب /عبدهللا الربد ع وا بلي ة ادارة المخا ر.

 -11الجمعية العمومية:
خالل سنة  2021تم عقد اجتماعين جمعية عامة عادية و  1أجتماع جمعية عامة غير عادية كما يلي:
ع د ايتماع اليم ية ال امة ال ادية للتركة خالي الستة األت ر التالية ل اية الس ة المالية ،و ا ن لما عليه ال ظام األساسا للتركة ،و د ررت اليم ية ال امة
الم دة ا 2021/06/15م ال رارات التالية:
-1عدم الموا ة علج ت رير ميلأ اأدارة عن ال ام المالا الم ت ا ا 2020/12/31م.
-2الموا ة علج ال وا م المالية عن ال ام المالا الم ت ا ا  2020/12/31م.
 -3الموا ة علج ت رير مراي ا حسابات التركة عن ال ام المالا الم ت ا  2020/12/31م.
 -4عدم الموا ة علج األعماي وال ود التا تمت بين التركة و تركة ايا ال ارية والتا ل و ميلأ اأدارة الم دأ /ثامربن عبد هللا بن ريأ مصلحة
غير مباترة ي ا.وها عبارة عن وثا ق تومين كما بلغ إيمالا ل سا التومين المكتتبة خالي عام 2020م  11للف لاير.بدون ترو ت يلية .
 -5عدم الموا ة علج األعماي وال ود التا تمت بين التركة و تركة ايا ال راعية والتا ل و ميلأ اأدارة الم دأ /ثامربن عبد هللا بن ريأ مصلحة
غير مباترة ي ا.وها عبارة عن وثا ق تومين كما بلغ إيمالا ل سا التومين المكتتبة خالي عام 2020م  142للف لاير .بدون ترو ت يلية .
 -6عدم الموا ة علج األعماي وال ود التا تمت بين التركة و تركة البحر االحمر لخدمات المالحه والتا ل و ميلأ اأدارة الم دأ /محمد ها ا بن
عبد ال ادر البكر مصلحة غير مباترة ي ا .وها عبارة عن وثا ق تومين كما بلغ إيمالا ل سا التومين المكتتبة خالي عام 2020م  69للف لاير .بدون
ترو ت يلية.
 -7عدم الموا ة علج األعماي وال ود التا تمت بين التركة و تركة الخلي ال ربا للصيا ة والم اوالت والتا ل و ميلأ اأدارة الم دأ /ثامربن عبد هللا
بن ريأ مصلحة غير مباترة ي ا.وها عبارة عن وثا ق تومين كما بلغ إيمالا ل سا التومين المكتتبة خالي عام 2020م  16للف لاير .بدون ترو
ت يلية .
 -8عدم الموا ة علج األعماي وال ود التا تمت بين التركة و الم دأ /عبدهللا بن ريأ والب ي تبر ل و ميلأ اأدارة الم دأ /ثامربن عبد هللا بن
ريأ مصلحة غير مباترة ي ا .وها عبارة عن وثا ق تومين كما بلغ إيمالا ل سا التومين المكتتبة خالي عام 2020م  72للف لاير .بدون ترو
ت يلية .
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 -9عدم الموا ة علج األعماي وال ود التا تمت بين التركة و االستاب  /عادي محمد رتيد يميوم ع و ميلأ االدارة والتا له مصلحة مباترة ي ا
وها عبارة عن وثا ق تومين كما بلغ إيمالا ل سا التومين المكتتبة خالي عام 2020م  6للف لاير .بدون ترو ت يلية .
 -10عدم الموا ة علج األعماي وال ود التا تمت بين التركة و االستاب  /خالد سليمان الياسر ع و ميلأ االدارة والتا له مصلحة مباترة ي ا وها
عبارة عن وثا ق تومين كما بلغ إيمالا ل سا التومين المكتتبة خالي عام 2020م  1للف لاير .بدون ترو ت يلية .
 -11عدم الموا ة علج األعماي وال ود التا تمت بين التركة و الدكتور /عبد الل يف بن محمد اي التيخ ع و ميلأ االدارة والتا له مصلحة مباترة
ي ا وها عبارة عن وثا ق تومين كما بلغ إيمالا ل سا التومين المكتتبة خالي عام 2020م  1للف لاير .بدون ترو ت يلية .
 -12عدم الموا ة علج األعماي وال ود التا تمت بين التركة و االستاب  /هتام محمد عبد هللا التريف ع و ميلأ االدارة وعا لته والتا له مصلحة
مباترة ي ا وها عبارة عن وثا ق تومين كما بلغ إيمالا ل سا التومين المكتتبة خالي عام 2020م  50للف لاير .بدون ترو ت يلية.
 -13الموا ة علج ت يين مراي ا الحسابات للتركة مكت ال ظم و السدير و اي التيخ وتركاه محاسبون و مراي ون ا و يون و مكت الدكتور محمد
ال مر وتركاه وبل ل حص ومراي ة وتد يق ال وا م المالية للرب الثا ا والثالث و الراب والس و من ال ام المالا 2021م و الرب األوي من ال ام المالا
 2022م وتحديد ات اب م .
 -14الموا ة علج صرف مبلغ  1,155,612لاير كمكا وة ألع اة ميلأ اأدارة عن الس ة المالية الم ت ية ا  31ديسمبر  2020م.
 -15الموا ة علج إبراة بمة لع اة ميلأ اأدارة عن الس ة المالية الم ت ية ا 2020/12/31م.
 -16عدم الموا ة علا رار ميلأ االدارة بت يين االستاب  /خالد سليمان الياسر ع و مست ي بميلأ االدارة ابتدا نة من تاريخ ت يي ه ا
2020/11/29م الكماي دورة الميلأ حتا تاريخ ا ت اة الدورة الحالية ا 2022/05/17م خل ا لل و السابق االستاب  /ارق عبدهللا حسين الرميم
ع و مست ي
 -17عدم الموا ة علا رار ميلأ االدارة بت يين االستاب  /عبدهللا صال الحربا ع و مست ي بميلأ االدارة ابتدا نة من تاريخ ت يي ه ا
2020/11/29م الكماي دورة الميلأ حتا تاريخ ا ت اة الدورة الحالية ا 2022/05/17م خل ا لل و السابق االستاب /ثامر عبدهللا بن ريأ ع و غير
.
ت يب

ع د ايتماع اليم ية ال امة الغير عادية للتركة و د ررت اليم ية ال امة الم دة بتاريخ  2021/09/29م علج ال رارات التالية:
-1الموا ة علج ت رير ميلأ اأدارة عن ال ام المالا الم ت ا ا 2020/12/31م.
 -2الموا ة علج األعماي وال ود التا تمت بين التركة واألستاب /عادي محمد رتيد يميوم ع و ميلأ اأدارة والتا له مصلحه مباترة ي ا وها عبارة
عن وثا ق تومي ية ،كما بلغ إيمالا ل سا التومين المكتتبة خالي عام 2020م  6للف لاير ،دون ترو ت يلية .
 -3الموا ة علج األعماي وال ود التا تمت بين التركة والدكتور /عبد الل يف بن محمد آي التيخ ع و ميلأ اأدارة والتا له مصلحة مباترة ي ا وها
عبارة عن وثا ق تومي ية ،كما بلغ إيمالا ل سا التومين المكتتبة خالي عام 2020م  1للف لاير ،دون ترو ت يلية .

ع د ايتماع اليم ية ال امة الغير عادية للتركة و د وا ت اليم ية ال امة الم دة ا 2021/12/29م علج ال رارات التالية:
 -1الموا ة علج توصية ميلأ إدارة التركة ب يادة رلأ ماي التركة عن ريق رح ح وق لولوية و ا ن لما يلا:
• ري ة ال يادة :رح وإدراج لس م ح وق لولوية ب دد  15,000,000س م عاد .
• اسبا ال يادة :ت ي هامش المالةة المالية ودعم عمليات التوس ا تا ا.
• تاريخ األح ية :ا حاي الموا ة علج الب د ،ستكون األح ية للمساهمين المالكين لألس م يوم ا اد اليم ية ال امة غير ال ادية الم يد ا سيي مساهما
التركة لدى مرك إيداع األوراق المالية مرك اأيداع ا اية ثا ا يوم تداوي يلا تاريخ ا اد اليم ية ال امة غير ال ادية.
• المبلغ اأيمالا لل رح 150,000,000 :لاير س ود .
• ت ديي المادة ر م  8من ال ظام األساسا للتركة المت ل ة برلأ الماي.
ن
-2عدم الموا ة علج رار ميلأ اأدارة بت يين األستاب /مت ي ابراهيم ال تيبا ع وا ع و مست ي بميلأ اأدارة ابتدا نة من تاريخ ت يي ه ا
2021/05/23م أكماي دورة الميلأ حتج تاريخ ا ت اة الدورة الحالية ا 2022/05/17م خل ا ن لل و السابق االستاب  /ارق عبدهللا حسين الرميم
ع و مست ي .
ن
 -3عدم الموا ة علج رار ميلأ اأدارة بت يين االستاب  /عبدهللا صال الحربا ع وا ع و مست ي بميلأ اأدارة ابتدا نة من تاريخ ت يي ه ا
2021/10/11م أكماي دورة الميلأ حتج تاريخ ا ت اة الدورة الحالية ا 2022/05/17م خل ا ن لل و السابق االستاب /ثامر عبدهللا بن ريأ ع و غير
.
ت يب
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 -4عدم الموا ة علج يادة عدد م اعد لع اة لي ة المراي ة من  4إلج  5م اعد ليصب عدد لع اة لي ة المراي ة  5لع اة ،وبل بت يين االستاب /
س د بن محمد ال ويمي ل وية لي ة المراي ة ع ومن خارج الميلأ ( ع وا ن ا لي ة المراي ة ابتدا نة من تاريخ موا ة اليم ية وحتج اية ترة عمي
اللي ة الحالية بتاريخ 2022/05/17م .

 -3وقد تضمن النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية على ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الحق ا الحصوي علج صي من األرباح التا يت رر تو ي ا.
الحق ا الحصوي علج صي من مويودات التركة ع د التص ية.
حق ح ور اليم يات ال امة ،واالتترا ا مداوالت ا والتصويت علج رارات ا.
حق التصرف ا األس م.
حق مرا بة لعماي ميلأ اأدارة ور دعوى المسؤولية علج لع اة الميلأ.
حق االست سار و ل الم لومات ،بما ال ي ر بمصال التركة وال يت ارض م ظام السوق المالية ولوا حه الت يبية.

 -12أنشطة األسهم وأدوات الدين والقروض وأي من شركاتها التابعة:
يبلغ رلأ ماي التركة المصرح به والمصدر  141مليون لاير س ود كما ا 2021/12/31م ،ويتكون من
 14,100,000س م ،ب يمة لسمية درها 10لاير س ود للس م الواحد .ولس م تركة ثروة الخلي ال اب ة بسبة  ، %15ولليم ور ب سبة  .%85وخالي
ال ام المالا الم ت ا ا  31ديسمبر  2021م ،لم تويد لية لدوات دين صادرة عن التركة ،ولم تويد لية مصلحة ا ة األس م بات األح ية ا التصويت
ألية لتخاص ،ولم تويد لية مصلحة.
وح وق خيار وح وق إكتتا ت ود ألع اة ميلأ اأدارة وكبار الت يبيين لو ل راد لسرهم ا لس م التركة .كما ال تويد ل لدوات دين ابلة للتحويي إلج
لس م لو ل ح وق خيار لو مبكرات حق اكتتا  ،لو ح وق متاب ة لصدرت ا التركة ،لو م حت ا خالي الس ة المالية الم ت ية ا بل التاريخ .كبل ال تويد
ل ح وق تحويي لو اكتتا بموي لدوات دين ابلة للتحويي إلج لس م لو ح وق خيار لو ت ادات ح وق متاب ة لصدرت ا لو م حت ا التركة خالي عام
2020م ،وال يويد ل استرداد لو تراة لو إلغاة من يا التركة ،أل لدوات دين ابلة لالسترداد .كبل ال تويد ل ترتيبات لو ات اق ت ا ي بمويبه ل
من المساهمين عن ل ح وق ا األرباح .وليأ علج التركة إلت امات مالية للغير لو روض لو ل من لدوات الدين لو ل ت ة مت ل ة باألس م .وي ر ميلأ
اأدارة ل ه ال يويد ل روض علج التركة.

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

بداية العام
م

نهاية العام

صافي
التغيير

اسم من تعود له المصلحة
عدد األسهم

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

---------

-------

-------

------

1

االستاذ  /فواز محمد الشرعبي

2

األستاذ حسام طالل الغزاوي

705

-------

نسبة
التغيير

-------

2205

-------

1500

%68

3

المهندس محمد هاني البكري

-----

-----

-----

----

------

-----

4

الدكتور  /عبد اللطيف آل الشيخ

705

-------

705

-------

---

-----

5

االستاذ  /عبدهللا عبد الرحمن الربدي

7,797

-----

-----

------

-7,797

%100-

وال يويد ل مصلحة ت ود لكبار الت يبيين ول واي م ولوالدهم ال صر ا لس م لو لدوات دين التركة لو ل من تركات ا التاب ة.
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 -13الزكاة والمدفوعات النظامية والقروض:
2021
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المسدد

المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية و لم يسدد

وصف موجز

بيـــان األســباب

القيمة باأللف لاير
ال كاه

-

ال ريبة

-

25
3,623

مستح ات ت ر ديسمبر
2021

تسدد ج ي اير 2022

المؤسسة ال امة للتومي ات االيتماعية

416

مستح ات ت ر ديسمبر
2021

تسدد ج ي اير 2022

تكاليف توتيرات و يوا ات

-

رسوم مكت ال مي

-

ريبة ال يمة الم ا ة

الس ودى

715

متب ج مستح ات 2021

تسدد ج ي اير 2022

لت ا االتراف للب

المرك

لت ا االتراف لميلأ ال مان الصحج
الت او ج

336

مستح ات الرب الراب 2021

تسدد ج ي اير 2022

لت ا تداوي

-

الغرامات

-

ريبة االست اع

26

مستح ات ت ر ديسمبر
2021

ريبة االست اع

-

مد وعات تخص عام 2012

تسدد ج ي اير 2022

 -14اإلقرارات:
ت لن تركة الميموعة المتحدة للتومين الت او ا ل ه:
 .1ال يويد ل تركة تاب ة ل ا.
ن
 .2ال تويممد ل ممروض علي مما سممواة كا ممت وايبممة السممداد ع ممد ال لم لو غيممر بلم  ،ولممم ت ممم التممركة بممد ل مبممالغ سممدادا ل ممروض خممالي السم ة الماليممة
2021م.
 .3ال تويد ل لدوات دين ابلة للتحويي إلج لس م ،وال تويد ل ح وق خيار لو مبكرات حق إكتتا لو ح وق متاب ة لصدرت ا لو م حت ا التمركة خمالي
الس ة المالية .2021
 .4ال تويد ل ح وق تحويي لو إكتتا بموي لدوات دين ابلة للتحويي إلمج لسم م ،لو ح موق لو خيمار ،لو تم ادات ح موق ،لو ح موق متماب ة ،لو اممت
التركة بإصدارها لو م ح ا خالي ال ام المالا 2021م.
 .5لم ت م التركة باسترداد لو تراة لو الغاة من يا ب ا أل لدوات دين ابلة لإلسترداد ،لو ل يمة لألوراق المالية المتب ية.
 .6ال يويد مصلحة ا ة األس م بات األح ية ا التصويت ت ود ألتخاص.
 .7ال يويد ح وق خيار لوح وق إكتتا يكون المصدر ر ا ن يه ت ود ألع اة ميلأ إدارة المصدر وكبار الت يبيين ول واي م ولوالدهم ال صر.
 .8ال يويد ل ترتيبات لو إت اق ت ا ي بمويبه لحد مساهما المصدر عن ل ح وق ا األرباح.
 .9ال يويد ل استثمارات لو إحتيا ات لخرى ل توت لمصلحة موظ ا المصدر.
 .10ال يويد ل ت ا الت عن الروات الو الت وي ات.
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 -15عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

تاريخ الطلب

اسباب الطلب

1

 4ي اير 2021

لخرى

2

 13يو يو 2021

اليم ية ال امة ال ادية

3

12لغس أ 2021

لخرى

4

13لغس أ 2021

لخرى

5

 27سبتمبر 2021

اليم ية ال امة ال ادية

6

 25لكتوبر 2021

لخرى

7

 27ديسمبر 2021

اليم ية ال امة الغيرعادية

8

 28ديسمبر 2021

لخرى

 -16المراجعون الخارجيون والمعايير الدولية للتقارير المالية :
وا ت اليم ية ال امة ال ادية والتا ل دت ا 2021/06/15م ،الموا ة علج ت يين مراي ا الحسابات للتركة مكت الدكتور محمد ال مر وتركاه
محاسبون ا و يون و مكت ال ظم والسدير وآي التيخ وتركاؤهم محاسبون ومراي ون ا و يون وبل ل حص ومراي ة وتد يق ال وا م المالية للرب الثا ا
والثالث و الراب والس و من ال ام المالا 2021م و الرب األوي من ال ام المالا  2022م وتحديد ات اب م .
أصدر مراجعي الحسابات تقريرهم برأي غير معدل طبقا للنص التالي:
ل د راي ا ال وا م المالية لتركة الميموعة المتحدة للتومين الت او ا لسي تركة مساهمة سم ودية "التمركة" والتما تتممي ا ممة المركم الممالا كمما ما
 31ديسمبر  ،2021و وا م الدخي ،الدخي التامي اآلخر ،التغيمرات ما ح موق الملكيمة والتمد ات ال ديمة للسم ة الم ت يمة ما بلم التماريخ ،وملخمص للسياسمات
المحاسبية ال امة والم لومات الت سيرية األخرى.
و ا رلي ا ،إن ال وا م المالية المر ة ت رض ب دي من يمي اليوا اليوهرية ،المرك المالا للتركة كمما ما  31ديسممبر  2021ولدا ما الممالا وتمد ات ا
ال دية للس ة الم ت ية ا بل التاريخ ،و ا ن للم ايير الدولية للت رير المالا الم تمدة ا المملكة ال ربية الس ودية ،والم ايير واأصدارات األخرى التا اعتمدت ا
ال ي ة الس ودية للمحاسبين ال ا و يين.
وتقر الشركة بأنه-:
ل -لن سيالت الحسابات لعدت بالتكي الصحي .
 لن ظام الر ابة الداخلية لعد علج لسأ سليمة و ب ب الية.ت -ل ه ال يويد ل ت يبكر ا درة المصدر علج مواصلة تا ه.
 -17فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية:
يشمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية فحص وتقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة ،خالل عام  .2021تم القيام بعمليات المراجعة وفق منهجية
تعتمد على تحديد المخاطر وتقييم نظم الرقابة الداخلية وتحديد نقاط الضعف بها وتقييمها وتحديث االجراءات المتبعة وذلك وفق المعايير المتبعة واستنادا على
القواعد التنظيمية إلدارة المراجعة الداخلية الموافق عليها من قبل لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة.
تقدم إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها الربع سنوية إلى لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة وهذه التقارير تستند على خطة المراجعة التي توضع مع بداية
كل سنة مالية من قبل إدارة المراجعة الداخلية بموافقة وإشراف لجنة المراجعة.
ترسل التقارير بصفتها النهائية إلى لجنة المراجعة مع نسخة إلى اإلدارة التنفيذية واإلدارات المعنية .تقوم لجنة المراجعة بمناقشة هذه التقارير في اجتماعاتها
الفصلية للموافقة عليها أو التوصية باتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة أي مالحظات.
وكذلك تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالتأكد من أن اإلدارات المختلفة تطبق اللوائح الداخلية للشركة وقد قامت بتوجيه بعض اإلدارات التي لم تتبع بعض
اإلجراءات المكتوبة بأن يتم اتباع هذه اإلجراءات.
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 -18تفاصيل المساهمات اإلجتماعية للشركة
مبادرات المسئولية المجتمعية لعام :2021
 حملة توعوية  #ت اون_ما ت اون – براير 2021 حملة توعوية ل ّمن من بيت – براير 2021 حملة توعوية #خب_الخ وة – مارأ 2021 حملة خالي ت ر رم ان المبار #صم_بصحة – إبريي  ،مايو 2021 حملة توعوية #اليوم_ال ربا_للتموي_المالا – إبريي 2021 حملة عن ي ت ر بو الحية تحت ت ار #بسالم_آم ين – يوليو 2021 مكا اةة للب ي ارق حامد ال ا ا األولمبياد – لغس أ 2021 حملة اليوم الو ا  91تحت ت ار #ها_ل ا_دار  -سبتمبر 2021 حملة توعوية اليوم ال الما لسر ان الثد – إكتوبر 2021 حملة التوعية اليوم ال الما لمرض السكر  -و مبر 2021 حملة ساما وهي ة اأتصاالت وت ية الم لومات التوعوية ب وان #صد_المتصيد – ديسمبر 2021قامت الشركة بتدريب عدد ( )13متدرب خالل العام . 2021
التدريب
االسم

الجامعه

التخصص

الشهادة

عبدال ي صال الم دى

المل س ود

ريا ات اكتوارية والمالية

بكالوريوأ

.2

غادة علا الغامد

المل س ود

ادارة مخا ر وتومين

بكالوريوأ

.3

ال ود علا ال د

المل س ود

ريا ات اكتوارية والمالية

بكالوريوأ

.4

مساعد عبدهللا البرا

االمام محمد بن س ود

ادارة مخا ر وتومين

بكالوريوأ

.5

ياسر حسن سبحا

لم ال رى

ادارة اعماي

بكالوريوأ

المل س ود

علوم ادارية

بكالوريوأ

#
.1

.6

بالن مت

الحارثا

االدارات ال ية
ادارة المخا ر
المبي ات
االدارات ال ية
ادارة المخا ر
المبي ات
االدارات ال ية
ادارة المخا ر
المبي ات
االدارات ال ية
ادارة المخا ر
المبي ات
م البات السيارات
المبي ات
االدارات ال ية
ادارة المخا ر
المبي ات

محمد ال بد الكريم

محمد ال بد الكريم

محمد ال بد الكريم

محمد ال بد الكريم
ه اة الي ر
محمد ال بد الكريم

يام ة المل عبد ال ي

ت ية م لومات

بكالوريوأ

ت ي ة الم لومات

ميد عمران

.8

اليوهرة الوهابا

االمير محمد بن د

محاسبة

بكالوريوأ

المالية

محمد ال بد الكريم

.9

علا حسن ال اأ

االمام محمد بن س ود

علوم ادارية

بكالوريوأ

.10

وليد س د ال هرا ا

االمام محمد بن س ود

علوم ادارية

بكالوريوأ

.7

إسراة إبراهيم تر او

اقسام التدريب

المشرف

االدارات ال ية
ادارة المخا ر
المبي ات
االدارات ال ية
اكتتا السيارات

محمد ال بد الكريم
محمد ال بد الكريم

.11

ر يم إبراهيم الم اة

االمام محمد بن س ود

تومين وادارة مخا ر

بكالوريوأ

االدارة ال ية
اكتتا السيارات

محمد ال بد الكريم

.12

عبد ال ي محمد ال يما

يام ة المل س ود

ا ون

بكالوريوأ

االدارة ال ا و ية

م ت اليديد

.13

ري اد م يض ال ر ا

يام ة المل س ود

ا ون

بكالوريوأ

االدارة ال ا و ية

م ت اليديد
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 -19تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خال السنة المالية األخيرة و أسماء أعضاء مجلس االدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
اجتماع الجمعية العامة العادية
 15يونيو 2021

اجتماع الجمعية العامة العادية
 29سبتمبر 2021

أ /مشعل ابراهيم العتيبي

ح ر

ح ر

أ  /هشام محمد الشريف
م  /محمد هاني البكري
أ  /حسام طالل غزاوي
د  /عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ

ح ر
تغي
ح ر
تغي
ح ر

لم يكن ع و ميلأ ادارة
تغي
ح ر
ح ر

لم يكن ع و ميلأ ادارة
تغي
ح ر
تغي

ح ر

ح ر

أ /عادل محمد جمجوم
أ /عبد هللا عبد الرحمن الربدي
أ  /خالد سليمان الجاسر
أ /عبدهللا صالح الحربي

تغي
ح ر
ح ر
ح ر

تغي
تغي
لم يكن ع و ميلأ ادارة
لم يكن ع و ميلأ ادارة

لم يكن ع و ميلأ ادارة
تغي
لم يكن ع و ميلأ ادارة
ح ر

االسم

أ /فواز محمد الشرعبي

اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
 29ديسمبر2021
تغي

 -20المخاطر المستقبلية:
ال ت لن ه ا مخا ر مست بلية د تؤثر علج لداة التركات ال املة ا اع التومين ،وم ا توثر تركات م يد التومين ال الميمة بممؤثرات األسمواق ال الميمة،
ومن ثم عدم األت ام بترو إت ا يات إعادة التومين ،وبالرغم من لن التركة ال تت ا د إال م م يمد تمومين بو ت يميم ممالا عمالا ،إال لن التغيمر ما السياسمات
ال امة لدى تركات م يد التومين ي تبر ممن المخما ر المسمت بلية التما مد تمؤثر علمج لداة التمركة .وكمبل ممن المخما ر المحتملمة :لمة تمو ر المموارد البتمرية
المؤهلة ا اع التومين الس ود  ،وهو ما تس ج التركة إلج ت ليصه من خالي برام التدري والتوهيي .وهمبا باأ ما ة إلمج المخما ر األخمرى مثمي مخما ر
الت ية ،ومخا ر السيولة ،والمخا ر ال ا و ية والت ظيمية ،والمخا ر الت ا سية.
امت التركة بإ تاة إدارة للمخا ر وبل لما ل به اأدارة من لهمية كبيرة ودور اي ا الح اظ علج است رار التركة ،والوصوي إلج ل سم الوسما ي لتحديمد
ودراسة المخا ر التا توايه التركة ومن ثم ال مي علج السي رة علي ا.

المخاطر التي يمكن أن تواجها الشركة:
إدارة المخاطر
(أ) التأمين
تتمثي المخا ر الر يسية التا تواي ا التركة بموي ع ود التومين ا لن الم البات ال لية ومد وعات ال وا د لو تو يت ا ،تختلف عن التو ات .يتوثر هبا
بتكرار الم البات وكثرة الم البات وال وا د ال لية المد وعة والت ور الالحق للم البات ويلة األيي .لبل  ،إن هدف التركة هو مان تو ر احتيا يات
كا ية لتغ ية هبه االلت امات.
ت وم التركة بتراة إعادة التومين كي ة من بر امي ا للتخ يف من المخا ر .يتم إس اد إعادة التومين علج لساأ ت اسبا وغير ت اسبا .إن غالبية إعادة
التومين الت اسبا ها إعادة التومين علج حصة الحصص التا يتم اتخابها للحد من ت رض التركة الكلا ل ات م ي ة من األعماي .إعادة التومين غير
الت اسبا ها ا الم ام األوي إعادة التومين ال ا دة عن الخسارة المصممة لتخ يف ت رض التركة الصا ا لخسا ر الكوارث .تختلف حدود االحت اظ بإعادة
التومين ال ا دة عن الخسا ر حس خ الم ت والم ة.
يتم ت دير المبالغ ال ابلة لالسترداد من م يد التومين ب ري ة تتوا ق م مخصص الم البات الم ل ة وتتوا ق م ع ود إعادة التومين .علج الرغم من لن
التركة لدي ا ترتيبات أعادة التومين ،إال ل ا ال ت ج من الت امات ا المباترة تياه حاملا وثا ق التومين الخاصة ب ا ،وبالتالا يويد خ ر ا تما ا يما يت لق
بالت ا ي عن إعادة التومين ،إلج الحد الب ال يست ي يه ل م يد تومين الو اة بالت اماته الم تر ة بموي ترتيبات إعادة التومين هبه .تت وع عمليات إعادة
التومين لدى التركة بحيث ال ت تمد علج م يد تومين واحد وال ت تمد عمليات التركة بتكي كبير علج ل ع د إعادة تومين واحد .ال يويد ل ت رض لل رف
الم ابي يتياو  ٪36من إيمالا لصوي إعادة التومين ا تاريخ الت رير.
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تكرار المطالبات ومبالغها
يمكن لن يتوثر تكرار الم البات ومبالغ ا ب دة عوامي مثي الكوارث ال بي ية ،وال ي ا ات ،واال رابات البي ية واال تصادية ،والغالف اليو  ،وتركي
المخا ر ،ولعماي التغ المد ية وما إلج بل  .تدير التركة هبه المخا ر من خالي التدابير المبكورة لعاله .حدت التركة من مخا رها عن ريق رض
ل صج مبالغ للم البة علج ع ود م ي ة وكبل استخدام ترتيبات إعادة التومين من ليي الحد من الت رض لألحداث الكارثية مثي األعاصير وال ال ي
واأل رار ال ايمة عن ال ي ا ات  .ان الغرض من استراتيييات التومين وإعادة التومين هو الحد من الت رض للكوارث ب ا نة علج ت ية التركة للمخا ر
و ا ن لما تحدده اأدارة .يتمثي ال دف ال ام حاليا ن ا ت ييد توثير حدث كارثا واحد علج حوالا  ٪15من ح وق المساهمين علج لساأ إيمالا و  ٪3علج
لساأ صافٍ  .ا حالة حدوث مثي هبه الكارثة ،إن ت رض ال رف الم ابي لم يد تومين واحد ال يتياو  ٪5من ح وق المساهمين .د ي رر ميلأ اأدارة
يادة لو ت ليي الحد األ صج المسموح به ب ا نة علج ظروف السوق وعوامي لخرى.
تركيز مخاطر التأمين
ترا

التركة تركي مخا ر التومين بتكي لساسا حس

ة ال مي .ان التركي الر يسا يكمن ا ال اع ال با.

ترا التركة لي ا ن تركي المخا ر من خالي ت ييم المخا ر المت ددة التا يتم تغ يت ا ا أ المو اليغرا ا .بال سبة لمخا ر ال ي ا ات لو ال ال ي،
يتم تص يف مدي ة كاملة كمو واحد .بال سبة لمخا ر الحرا ق والممتلكات ،ي تبر المب ج الم يّن والمبا ا المياورة ،التا يمكن لن تتوثر بحادث م البة
واحدة ،مو ا ن واحدان .وبالمثي ،بال سبة للمخا ر البحرية ،ت تبر المخا ر المت ددة المتمولة ا رحلة س ي ة واحدة بمثابة خ ر واحد لث اة ت ييم تركي
سياسة إعادة التومين الخاصة ب ا لت ليي هبه الت ر ات إلج
المخا ر .ت وم التركة بت ييم تركي الت رض لمخا ر التومين ال ردية واليماعية وت
مستويات م بولة لدى التركة.
ظرا ن ألن التركة ت مي لساسا ن ا المملكة ال ربية الس ودية ،إن يمي مخا ر التومين تتير إلج السياسات الم تمدة ا المملكة ال ربية الس ودية.
مصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية
يت لق المصدر الر يسا ل دم التوكد من الت دير ا تاريخ ا مة المرك المالا بت ييم الم البات الم ل ة ،سواة تم اأبالغ ع ا لم ال ،ويتمي تكاليف تسوية
الم البات المتو ة .تكون الم البات مستح ة الد لحاملا الوثا ق واأل راف الثالثة و ا ن لترو ال د علج ال حو الوارد ا ترو ولحكام السياسة .تتمثي
الم البة الر يسية بموي ت ديرات االلت ام ا لن ت وير الم البات المست بلية للتركة سوف يتب م ا ن متاب ا ن لخبرة ت وير الم البات الساب ة .يت من بل
اال ترا ات المت ل ة بمتوس تكاليف الم البة وتكاليف م الية الم البات وعوامي ت خم الم البة ولر ام الم البة لكي س ة حادث .يتم استخدام لحكام
وعية إ ا ية لت ييم الم دار الب د ال ت بق عليه االتياهات الساب ة ا المست بي ،علج سبيي المثاي :الحدوث مرة واحدة ؛ التغيرات ا عوامي السوق
مثي المو ف ال ام من الم البة :الظروف اال تصادية :وكبل ال وامي الداخلية مثي م ي المح ظة وترو السياسة وإيراةات م الية الم البات .يستخدم
الحكم كبل لت ييم م دار توثير ال وامي الخاريية مثي ال رارات ال ا ية والتتري ات الحكومية علج الت ديرات.
يت ل الحكم من بي اأدارة ا ت دير المبالغ المستح ة لحاملا وثا ق التومين ال ات ة عن الم البات الم دمة بموي ع ود التومين .تست د هبه الت ديرات
بال رورة إلج ا ترا ات حوي عدة عوامي تت من دريات مت ا ة وربما كبيرة من الت دير وعدم الي ين ،و د تختلف ال تا ال لية عن ت ديرات اأدارة
مما يؤد إلج تغييرات مست بلية ا الم لوبات الم درة .تستخدم األحكام ال وعية لت ييم الم دار الب د ال ت بق عليه االتياهات الساب ة ا المست بي ،علج
سبيي المثاي الحدوث لمرة واحدة ،والتغيرات ا عوامي السوق مثي المو ف ال ام من الم البة والظروف اال تصادية .يستخدم الحكم كبل لت ييم م دار توثير
ال وامي الخاريية مثي ال رارات ال ا ية والتتري ات الحكومية علج الت ديرات.
علج ويه الخصوص ،يي عمي ت ديرات لكي من التكل ة ال ا ية المتو ة للم البات المبلغ ع ا ا تاريخ ا مة المرك المالا والتكل ة ال ا ية المتو ة
للم البات المتكبدة ولكن لم يتم اأبالغ ع ا ا تاريخ ا مة المرك المالا.
العملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات
الغرض من ال ملية المستخدمة لتحديد الم البات الخاصة بحسا رصيد الم البة الم لق هو لن تؤد إلج ت ديرات م ولة محايدة لل تيية األكثر ترييحا ن لو
المتو ة .ان بي ة ال مي تي ي من الص للغاية الت بؤ بتكي مؤكد بال تيية المحتملة أل م البة م ي ة والتكل ة ال ا ية للم البات التا تم إخ ارها .يتم
ت ييم كي م البة تم إخ ارها علج لساأ م صي لكي حالة علج حدة م المراعاة الوايبة لظروف الم البة والم لومات المتاحة من الم يم واألدلة التاريخية
عن حيم الم البات المماثلة .تتم مراي ة ت ديرات الحالة با تظام ويتم تحديث ا ع د تو ر م لومات يديدة.
ت دير الم البات المتكبدة ولكن لم يتم االبالغ ع ا عموما ن إلج درية لكبر من عدم الي ين من ت دير تكل ة تسوية الم البات الم ترف ب ا بال ي
يخ
للتركة ،و ا هبه الحالة تتو ر م لومات حوي حدث الم البة .توخب عملية الت دير ا االعتبار م ت ارير الم البات السابق وت اصيي برام إعادة التومين.
يتم ت دير التكل ة ال ا ية للم البات غير المسددة باستخدام ميموعة من لسالي
م دي الم البات و ري ة بور وتر يرغسون .

إس ا الم البات االكتوارية ال ياسية ،مثي ري ة الت وير المتكبدة و ري ة

اال تراض الر يسا الب تست د إليه هبه ال مابج هو ل ه يمكن استخدام تيربة ت وير الم البات الساب ة للتركة أظ ار ت وير الم البات المست بلية وبالتالا
تكاليف الم البات ال ا ية .علج هبا ال حو ،تست ب هبه ال مابج ت ور الخسا ر المد وعة والمتكبدة ،ومتوس تكاليف كي م البة ولر ام الم البة ب ا نة علج
الت ور الملحوظ ا الس وات الساب ة و س الخسارة المتو ة .يتم تحليي ت وير الم البات التاريخية بتكي لساسا من خالي س وات الحوادث ،ولكن يمكن
لي ا ن تحليل ا حس الم ة اليغرا ية ،وكبل عن ريق خ و األعماي ول واع الم البات الم مة .عادة ما يتم الت امي م الم البات الكبيرة بتكي
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م صي ،إما عن ريق االحت اظ بال يمة االسمية لت ديرات ال اب علج الخسارة لو بتكي م صي أظ ار ت ورها ا المست بي .ا م ظم الحاالت ،ال يتم
ت ديم م البات صريحة بتون م دالت الت خم لو الخسارة المست بلية للم البات .بدالن من بل  ،إن اال ترا ات المستخدمة ها تل ال م ية ا بيا ات
ت وير الم البات التاريخية التا تست د إلي ا التو ات .يستخدم الحكم ال وعا اأ ا ا لت ييم المبلغ الب د ال ت بق عليه االتياهات الساب ة ا المست بي،
علج سبيي المثاي ،لت كأ األحداث غير المتكررة ،والتغيرات ا ال وامي الخاريية لو السو ية مثي الموا ف ال امة تياه الم البة ،والظروف اال تصادية،
الن عن ال وامي الداخلية مثي م ي المح ظة ومي ات السياسة وإيراةات م الية
ومستويات ت خم الم البات ،ال رارات والتتري ات ال ا ية،
الم البات من ليي الوصوي إلج التكل ة ال ا ية الم درة للم البات التا ت رض الخروج المحتمي من ميموعة األحكام المحتملة ،م مراعاة يمي التكو
الم ية.
تم تحديد م لوبات األ سا بحيث يكون إيمالا مخصصات األ سا احتيا ا األ سا غير المكتسبة واحتيا ا عي األ سا تيية اختبار ك اية االلت ام
كا يا ن لخدمة الم البات والمصرو ات المتو ة ا المست بي والتا من المحتمي لن تحدث ا السياسات غير الم ت ية كما ا تاريخ ا مة المرك المالا .يتم
تحديد االلت ام المست بلا المتو باستخدام الت ديرات واال ترا ات ب ا نة علج الخبرة المكتسبة خالي ال ترة الم ت ية ا ال ود وتو ات األحداث المست بلية
التا ي ت د ل ا م ولة.
تحليل الحساسية
ت ت د التركة لن الت امات الم البة الم درة بموي ع ود التومين ال ا مة التا تم الكتف ع ا ا ال وا م المالية ا اية الس ة ت تبر كا ية .وم بل  ،به
المبالغ غير مؤكدة و د تختلف المد وعات ال لية عن الت امات الم البات الم صوص علي ا ا البيا ات المالية .الت امات م البات التومين حساسة لمختلف
اال ترا ات .لم يكن من الممكن تحديد مدى حساسية متغير م ين مثي التغييرات التتري ية لو عدم الي ين ا عملية الت دير.
ان ا تغيير ا ترا ا ب سبة  ٪2ا سبة الم البة ،صا ا إعادة التومين ،سوف يؤثر علج صا ا دخي  /خسارة االكتتا علج ال حو التالا:
الدخل من عمليات التأمين
2020م
2021م
للف لاير س ودى
(ألف لاير سعودى)
تأثير التغيير في نسبة المطالبة بنسبة ٪ 2-
ال با
المركبات
الحوادث ال امة
لخرى

31,582
()67,594
7,598
26,932
()1,482

3,444
72,688
7,340
3,846
80,430

الدخل من عمليات التأمين
2020م
2021م
للف لاير س ودى
(ألف لاير سعودى)
تأثير التغيير في نسبة المطالبة بنسبة ٪ 2+
ال با
المركبات
الحوادث ال امة
لخرى

26,820
()81,650
7,114
26,860
()20,856

14,677
31,852
6,200
3,604
26,979

(ب) مخاطر إعادة التأمين
من ليي الحد من الت رض المالا ال اتئ عن م البات كبيرة ،تدخي التركة ،ا سياق ال مي الم تاد ،ا ات ا يات م ل راف لخرى أعادة تومين
ت ر ات ا.
لت ليي ت ر ا لخسا ر كبيرة من إعسار م يد التومين ،ت وم التركة بت ييم الو
اال تمان ال اتية عن م ا ق يغرا ية لو ل ت ة لو خصا ص ا تصادية أعادة التومين.

المالا لتركات إعادة التومين الخاصة ب ا وترا

ا ميلأ إدارة التركة .يمكن تلخيص الم ايير علج ال حو التالا:
يتم اختيار م يد التومين باستخدام الم ايير واأرتادات التالية التا و
 الحد األد ج للتص يف اال تما ا الم بوي من بي وكاالت التص يف الم ترف ب ا مثي  S&Pالتا ال ت ي عن  BBBلو ما ي ادل ا. سم ة تركات إعادة تومين م ي ة. -عال ة ال مي الحالية لو الما ية م م يد التومين.
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تركي مخا ر

عالوة علج بل  ،تتم مراي ة ال وة المالية والخبرة اأدارية والت ية باأ ا ة إلج األداة التاريخا ل حم ّيد التومين ،حيثما كان بل ممك ان ،من بي التركة
بتك ٍي تامي والموا ة علج المت لبات المحددة مسب ا ن لميلأ إدارة التركة بي الموا ة علي ا لتبادي لعماي إعادة التومين .كما ا  31ديسمبر 2020م و
2021م ،ال يويد تركي كبير ألرصدة إعادة التومين.
ال تت يد ع ود إعادة التومين من التركة بالت امات ا تياه حاملا الوثا ق ،و تيية لبل تظي التركة مس ولة عن ي ة من الم البات الم ل ة الم اد تومي ا
بالمبلغ الب ي تي م يد التومين ا الو اة بالت اماته بموي ات ا يات إعادة التومين.
(ج) مخاطر السوق
مخا ر السوق ها مخا ر ت ل ال يمة ال ادلة لو التد ات ال دية المست بلية لألداة المالية بسب التغيرات ا لس ار السوق .تيم مخا ر السوق بين ثالثة
ل واع من المخا ر :لس ار صرف ال مالت األي بية مخا ر ال ملة  ،ولس ار ال ا دة ا السوق مخا ر لس ار ال ا دة ولس ار السوق مخا ر األس ار .
 تحدد سياسة مخا ر السوق الخاصة بالتركة ت ييم وتحديد ما ها مخا ر السوق بال سبة للتركة .تتم مرا بة االلت ام بالسياسة ويتم اأبالغ عنالت ر ات واال ت اكات إلج لي ة استثمار ميلأ إدارة التركة ولي ة المخا ر .تتم مراي ة السياسة با تظام للتوكد من مالةمت ا والتغييرات ا بي ة
المخا ر.
مبادئ تويي ية لتخصيص األصوي وهيكي حدود المح ظة ،ل مان لن األصوي تدعم الت امات حاملا وثا ق التومين المحددة ولن األصوي
 يتم ومحت ظ ب ا لت ديم إيرادات ومكاس لحملة الوثا ق والمساهمين والتا تتماتج م تو ات م.
وع األداة والم

 تحدد التركة م ايير الت وي حسلس ار ال ا دة.
 -ه ا ر ابة صارمة علج ل ت ة التحو

ة اليغرا ية ،حيث تت رض التركة لمكا آت م مو ة وخيارات دية ومد وعات ع دما ت خ ض

علج سبيي المثاي ،يحسم

بح ظ متت ات األس م أدارة مح ظة السيولة لو لت ليي مخا ر االستثمار .

ي من ميلأ إدارة التركة الح اظ علج مستويات مت اسبة ع د الت رض ال ام لمخا ر السوق م رلأ الماي المتاح .بي ما ي ا ميلأ اأدارة تويي ا ن
إستراتيييا ن ولهدا ان ،إن وظي ة إدارة المخا ر المت ل ة بمخا ر السوق ها ا الم ام األوي مس ولية ريق لي ة االستثمار .ي وم ال ريق بإعداد ت بؤات تو
توثيرات التغيرات المحتملة المختل ة ا ظروف السوق المت ل ة بالت رض للمخا ر .يتم تخ يف هبا الخ ر من خالي االختيار الصحي لألوراق المالية.
تحت ظ التركة بمح ظة مت وعة وعروض مرا بة م تظمة للت ورات ا األسواق بات الصلة .باأ ا ة إلج بل  ،تتم مرا بة ال وامي الر يسية التا تؤثر
علج تحركات سوق األس م والصكو  ،بما ا بل تحليي األداة التتغيلا والمالا للمستثمرين.
تتتمي مخا ر السوق علج ثالثة ل واع من المخا ر :مخا ر ال مالت ومخا ر لس ار ال موالت ومخا ر األس ار األخرى.
مخاطر العملة
مخا ر ال ملة ها مخا ر ت ل يمة األداة المالية بسب التغيرات ا لس ار صرف ال مالت األي بية.
تتم م امالت التركة لساسا ن باللاير الس ود  .ترا اأدارة الت لبات ا لس ار صرف ال مالت وتتصرف و ا ن لبل وت ت د لن مخا ر ال مالت األي بية
ليست يوهرية.
مخاطر أسعار العموالت
لمخا ر لس ار ال موالت .تتمثي مخا ر م دي ال مولة علج التركة ا حدوث تغييرات ا م دالت
تستثمر التركة ا األوراق المالية ولدي ا ودا تخ
ال موالت مما ي لي من ال ا د اأيمالا علج األوراق المالية التا تحمي م دي ال مولة الثابت .إن مخا ر لس ار ال مولة محدودة بمرا بة التغيرات ا
م دالت ال مولة واالستثمار ا لدوات س ر الصرف ال ا م.
د تؤد ال يادة لو ال صان بم دار 50
س ود .

ة لساأ ا عا د ال وا د إلج تغيير ا الدخي للس ة بمبلغ  0,91مليون لاير س ود

يما يلا استثمارات التركة وعموالت ا بتاريخ استح ا ا كما ا  31ديسمبر 2020م و 2021م :
أقل من سنة
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عمليات التأمين
2020م
2021م

119,331
182,367

عمليات المساهمين
2020م
2021م

61,050
-

أكثر من سنة
-

25,000
-

المجموع
119,331
182,367

86,050
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2019م 1,1 :مليون لاير

مخاطر األسعار األخرى
مخا ر األس ار األخرى ها مخا ر ت ل ال يمة ال ادلة لو التد ات ال دية المست بلية لألدوات المالية بسب التغيرات ا لس ار السوق بخالف تل ال اتية
عن مخا ر لس ار ال مولة لو مخا ر ال ملة  ،سواة كا ت هبه التغييرات اتية عن عوامي محددة ألداة مالية محددة ،لو ال وامي التا تؤثر علج يمي
األدوات المالية المماثلة المتداولة ا السوق.
إن استثمارات التركة البالغة  28,7مليون لاير س ود 2020م  27,3 :مليون لاير س ود م ر ة لمخا ر لس ار السوق ال ات ة عن عدم الي ين
بتون ال يمة المست بلية لألوراق المالية المستثمرة .تحد التركة من هبا ال وع من مخا ر السوق من خالي ت وي مح ظت ا االستثمارية وعن ريق المرا بة
ال ت ة للت ورات ا األسواق.
ان توثير التغير اال ترا ا ب يادة درها  ٪10وا خ اض

 ٪10علج لس ار اأستثمارات ا السوق سيؤثر علج لرباح التركة كما يلا:
تغير القيمة العادلة

 31ديسمبر 2020م
 31ديسمبر 2021م

التأثير على ربح الشركة
(ألف لاير سعودي)

٪+ / - 10
٪+ / - 10

+/- 2,734
+/- 2880

المح ظة كما ا  31ديسمبر 2020م و 2021م .وب ا نة علج بل  ،إن تحليي الحساسية الم د ليأ بال رورة
يست د تحليي الحساسية الم دم عن و
مؤترا ن للتوثير علج لصوي التركة من الحركات المست بلية ا يمة االستثمارات التا تحت ظ ب ا التركة.
(د) مخاطر االئتمان
تتمثي مخا ر اال تمان ا احتماي تي لحد ل راف األدوات المالية ا الو اة بالت ام ما مما يتسب ا تكبد ال رف اآلخر لخسارة مالية .بال سبة ليمي
ا ا مة المرك
ات األدوات المالية التا تحت ظ ب ا التركة ،إن الحد األ صج للت رض لمخا ر اال تمان للتركة هو ال يمة الد ترية كما هو مو
المالا.
يو

اليدوي لد اه الحد األ صج للت رض لمخا ر اال تمان للمكو ات بات الصلة ا ا مة المرك المالا:
2021م
(ألف لاير سعودى)

2020م
للف لاير س ودى

الموجودات  -عمليات التأمين
د وما ا حكمه
بمم ل سا تومين وإعادة تومين مدي ة ،صا ا
حصة م يدى التومين من م البات تحت التسوية
حصة م يد التومين من الم البات المتكبدة غير مبلغ ع ا
مصرو ات مد وعة م دما ولرصدة مدي ة لخرى
االجمالي

الموجودات  -عمليات المساهمين
د وما ا حكمه
إستثمارات متاحة للبي
االجمالي

52,973
98,415
12,955
8,498
57,950
230,791

53,559
98,638
11,908
8,020
60,076
232,201

2021م
(ألف لاير سعودى)

2020م
للف لاير س ودى

50,721
50,721

14,201
49,259
63,460

تركيز مخاطر االئتمان
يويد تركي لمخا ر اال تمان ع دما تؤثر التغييرات ا ال وامي اال تصادية لو الص اعية ببسا ة علج ميموع من المخا ر التا يكون ت ر ا اال تما ا
اأيمالا م ما ن بال سبة لميموع مخا ر اال تمان للتركة .يتم ت يب حوالا 2020 ٪100م :حوالا  ٪100من ل ت ة االكتتا الخاصة بالتركة ا المملكة
ال ربية الس ودية .ان مح ظة األدوات المالية للتركة مت وعة علج اق واس ويتم الدخوي ا الم امالت اأ تما ية بيدارة وبالتالا يخف التركي الكبير
علج مخا ر اال تمان.
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التعرض لمخاطر االئتمان
2020م
2021م
مستوى إستثماري
(ألف لاير سعودي)
االستثمارات
المتاحة للبي
لدوات مالية مدي ة
لس م
لخرى
ذمم أقساط مدينة وأرصدة إعادة التأمين
حاملا الوثا ق
مستحق من رف ب عال ة
بمم مدي ة لم يد التومين
االجمالي

11,508
17,209
28,717

11,177
16,159
27,336

2020م
2021م
مستوى غير إستثماري
(ألف لاير سعودي)
20,000
20,000

20,000
20,000

2020م

2021م
غير مصنف
(ألف لاير سعودي)

1,923
93,309
1,985
5,329
102,546

1,923
99,468
6,447
1,985
109,823

أدارة مخا ر السيولة ال اتية عن الم لوبات المالية المبكورة لعاله ،تحت ظ التركة بمويودات سا لة تتكون من ال د وال د الم ادي واألوراق المالية
االستثمارية .يمكن بي هبه األصوي بس ولة لتلبية مت لبات السيولة.
من المتو لن تتح ق األصوي التا يكون تاريخ استح ا ا ل ي من عام علج ال حو التالا:
 من المتو لن تستحق الودا ا غ ون  6لت ر من تاريخ اأيداع.
 ال دية واألرصدة المصر ية متو رة ع د ال ل .
 حصة م يد التومين من الم البات تحت التسوية تت لق بتكي ر يسا ب اع الممتلكات والمصابين ويتم تح ي ا بتكي عام خالي  6إلج  12ت را ن علج
لساأ تسوية األرصدة م م يد التومين.
من المتو تسوية الم لوبات التا تستحق خالي ل ي من س ة واحدة علج ال حو التالا:
 يتم تسوية لرصدة م يد التومين الدا ة علج لساأ رب س و و ا ن لترو ات ا يات إعادة التومين.
 حس الال حة ،يي تسوية يمي م البات التومين من الحدود ال م ية المحددة ا هبا الصدد .من المتو لن تتم تسوية غالبية إيمالا الم البات
المستح ة ا غ ون الم ي ال م ية المحددة ا هبا الصدد م مراعاة يمي مت لبات التوثيق .يتم بتكي عام تسوية وثا ق الممتلكات والخسا ر بسب
ال بي ة المتوصلة ا غ ون  45يوما ن من تاريخ استالم ت رير م دي الخسا ر
 من المتو تسوية الم البات المستح ة الد والمصرو ات المستح ة والم لوبات األخرى خالي ترة تتراوح من  3-1لت ر من تاريخ اية ال ترة.
 يتم تسوية تو ي ال ا ض المستحق الد خالي  6لت ر من االيتماع ال ام الس و الب يتم يه اعتماد البيا ات المالية.

-

(هـ) المخاطر التشغيلية
تتمثي مخا ر التتغيي ا مخا ر الخسارة المباترة لو غير المباترة ال ات ة عن ميموعة واس ة من األسبا المرتب ة بال مليات والتك ولوييا والب ية
التحتية التا تدعم عمليات التركة داخليا ن سواة داخي التركة لو خارييا ن لدى م ود خدمات التركة ،ومن عوامي خاريية غير عمليات اال تمان ،مخا ر
السوق والسيولة مثي تل ال ات ة عن المت لبات ال ا و ية والت ظيمية والم ايير الم بولة عموما ن لسلو إدارة االستثمار .ت تو مخا ر التتغيي من يمي ل ت ة
التركة.
ان هدف التركة هو إدارة المخا ر التتغيلية من ليي تح يق التوا ن بين الحد من الخسا ر المالية واأل رار التا تلحق بسم ت ا م تح يق هد ا
االستثمار المتمثي ا تح يق عوا د للمستثمرين .ت المسؤولية الر يسية عن ت وير وت يب ال واب علج المخا ر التتغيلية علج عاتق ميلأ اأدارة.
تتمي هبه المسؤولية ع اصر المرا بة ا المياالت التالية:
مت لبات ال صي الم اس لألعماي بين مختلف الم ام واألدوار والمسؤوليات ؛
مت لبات التسوية ورصد الم امالت
االمتثاي للمت لبات الت ظيمية وغيرها من المت لبات ال ا و ية
توثيق ال واب واأيراةات
مت لبات الت ييم الدور للمخا ر التتغيلية التا تواي ا ،وال واب واأيراةات الكا ية للتصد للمخا ر المحددة
الم ايير األخال ية وال ملية
سياسات وإيراةات تخ يف المخا ر.
ت من اأدارة ال ليا حصوي موظ ا التركة علج التدري والخبرة الكا ية وت ي التواصي ال اي يما يت لق بإدارة المخا ر التتغيلية.
 -21وصف ألي صفقة بين الشركة و طرف ذي عالقة
الطرف ذو العالقة
ميموعة تركات البكر
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اسم عضو مجلس االدارة
م .محمد ها ا البكر

نوع الصفقة
التومين

د خيا ة االما ه و التومين علا ال دية و السيارات

مدتها

قيمتها باأللف يال سعودي

س ة واحدة
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 -22معلومات تتعلق بأي أعمال أوعقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين
طبيعة العمل أو العقد
وثا ق تومين علج السيارات
وثا ق تومين علج السيارات
وثا ق تومين علج السيارات
وثا ق تومين علج السيارات
وثا ق تومين علج السيارات
وثا ق تومين علج السيارات

مبلغ العمل أو العقد بااللف اللاير
السعودي
4
1
2
1
1
4

مدة العمل أو العقد
س ة واحدة
س ة واحدة
س ة واحدة
س ة واحدة
س ة واحدة
س ة واحدة

شروط العمل أو العقد
التومين
التومين
التومين
التومين
التومين
التومين

ب ا لال ظمة المتب
ب ا لال ظمة المتب
ب ا لال ظمة المتب
ب ا لال ظمة المتب
ب ا لال ظمة المتب
ب ا لال ظمة المتب

اسم العضو  /كبار التنفيذيين
ل.عبد ال ي ال ي
ل.محمد ال ا ا
ل.عبد السالم اباعود
ل.ياسر صرهللا
ل .الي ال هرا ا
ل.حسن الحا ما

ة
ة
ة
ة
ة
ة

 -23اإلستثمارات:
ت مموم التممركة بإسممتثمار لموال مما المودعممة مما الب ممو المحليممة مما بممرام المرابحممة ليلممة المخمما ر و ممق لحكممام التممري ة اأسممالمية باال مما ة المما االسممتثمار مما
الصكو و االستثمار ا االوراق المالية المدرية و الوحدات ا ص دوق ع ارات محلا متاح للبي  ،وكما تمتل لسي لس ما ن ا تمركة يمم لخمدمات التمومين
تركة س ودية مساهمة مغل ة  ،حيث تمتل ي ا ما سبته  % 3.85ممن لسم م التمركة وتبلمغ يممة االسمتثمار اأسممية ما د ماتر التمركة  1,923,000لاير
س ود  .وبل و د باترت تا ا لم اولة لعماي تسويات م البات المركبات .كما يلا :
إستثمارات متاحه للبيع
يمي االستثمارات المتاحة للبي ها ا عمليات المساهمين وتتكون مما يلا :
2021م
(ألف لاير سعودي)
20,000
11,508
1,923
17,290
50,721

االستثمار ا الصكو
األوراق المالية المدرية
األوراق المالية غير المدرية
الوحدات ا ص دوق ع ارات محلا

2020م
للف لاير س ود
20,000
11,177
1,923
16,159
49,259

الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع:

كما ا  1ي اير 2020م
إستب ادات
التغيرات ا ال يمة ال ادلة
لإلستثمارت
كما  31ديسمبر 2020م
كما في  1يناير 2021م
التغيرات في القمة العادلة
لإلستثمارات
كما  31ديسمبر 2021م

االستثمار في الصكوك
(ألف لاير سعودي)
25,000
5,000

األوراق المالية المدرجة
(ألف لاير سعودي)
11,256
-

األوراق المالية غير المدرجة
(ألف لاير سعودي)
1,923
-

الوحدات في صندوق عقارات
محلي
(الف لاير سعودي)
12,927
-

المجموع
(ألف لاير سعودي)
51,106
5,000

20,000

79
11,177

1,923

3,232
16,159

3,153
49,259

20,000

11,177

1,923

16,159

49,259

20,000

331
11,508

1,923

1,131
17,290

1,462
50,721

وبذلك ينتهي تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للعام 2021م ونرجو من هللا تعالى التوفيق.
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