
 

  
 

 

األول( عن  )االجتماع العامة )غير( العادية اجتماع الجمعية حضور إلى مساهميها للتأمين التعاونية الشركة دعوة
 طريق وسائل التقنية الحديثة

 
 )االجتماع األول(،أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية شركة التعاونية للتأمين مجلس إدارة يسر 

في  م 2022مايو  18هـ المواقفق 1443شوال  17 يوم االربعاء   والنصف مساًء( السادسة) والمقرر إنعقادها بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة 
عبر الرابط  طريق الثمامة )التخصصي( حي الربيع، عبر وسائل التقنية الحديثة )عن بعد( 6507لرياض، مقر الشركة الرئيسي بمدينة ا

 /https://app.jameeah.com/meetings  وسيتم مناقشة جدول األعمال التالي 

 
Voting on the Board Annual Report for the fiscal year 
ended on 31 December 2021. 

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 
 .2021ديسمبر  31

1 

Voting on the Financial Statements for the fiscal year 
ended on 31 December 2021. 

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 
 .2021ديسمبر  31

2 

Voting on External Auditors Report for the fiscal year 
ended on 31 December 2021. 

التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام 
 .2021ديسمبر  31المالي المنتهي في 

3 

Voting on releasing liability of Board members for the 
year ended on 31 December 2021. 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام 

 .2021المالي 
4 

Voting on the appointment of External Auditors among 
the nominated based on the recommendation of the 
Audit Committee to review and audit the financial 
statements of the second   & third quarter and annual 
statements for the year 2022 and first quarter of 2023, 
and determination of their fees. 

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين 
بناًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة 
وتدقيق القوائم المالية للربع) الثاني والثالث والرابع( والسنوي 

م 2023م، والربع األول من عام 2022من العام المالي 
 ،وتحديد أتعابهم.

5 

Voting on payment of total SAR (5,295,000) as 
remuneration to the members of the Board of Directors 
for the fiscal year ended on 31 December 2021. 

( لاير كمكافآت 5,295,000التصويت على صرف مبلغ )
 31ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

م2021ديسمبر   
 

6 

Voting on the amended Article (11) company bylaw 
regarding to (issuing shears). 
 
Voting on the amended Article (13) company bylaw 
regarding to (Increase of Capital). 
 
Voting on the amended Article (30) company bylaw 
regarding to (Call for Assemblies). 
 

Voting on the amended Article (31) company bylaw 
regarding to (Assembly Attendance Register). 
 

Voting on the amended Article (47) company bylaw 
regarding to (Company Losses). 

( من النظام األساس الحادية عشر) التصويت على تعديل المادة
 إصدار االسهم (. )مرفق( للشركة والمتعلقة بـ )

 
)الثالثة عشر( من النظام  لتصويت على تعديل المادةا 8 

 . )مرفق (زيادة رأس المال(والمتعلقة بـ ) األساس للشركة 
 
)الثالثون( من النظام األساس   التصويت على تعديل المادة  9

 (. )مرفق دعوة الجمعيات( والمتعلقة بـ ) للشركة
 

)الحادية والثالثون( من  التصويت على تعديل المادة  10
ـ ) النظام األساس للشركة  سجل حضور الجمعيات( والمتعلقة ب

 (. )مرفق
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https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=32311e9d-6daa25fe-3231f7d3-ac1f6b123ec2-7d2303a84c3dd061&q=1&e=2ee8cb8b-4449-4749-9840-41473d6d61f9&u=https%3A%2F%2Fapp.jameeah.com%2Fmeetings%2F


 

من   )السابعة واألربعون( التصويت على تعديل المادة  11
ـ )النظام األساس للشركة   خسائر الشركة(. )مرفق(والمتعلقة ب

 
 

 
Voting on delegating the Board of Directors the vested 
powers of the general assembly meeting as per article 
(71/1) of the Companies Law for one year from the date 
of the Assembly approval or the end of the delegated 
Board term, which comes first. Such delegation shall be 
in accordance with the requirements stipulated in the 
Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the 
Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies. 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية 
دة ( من الما1العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )

الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من 
تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس 
ً للشروط الواردة في  اإلدارة  المفوض أيهما أسبق، وفقا
الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام 

 .الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

12 

Voting on the business relationship between the 
Company and Public pension agency which Board 
member Mr. Jasser Aljasser has an indirect interest. The 
business related to insurance policies. Note that 
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 
amounted to 24,392,252 SAR without any preferential 
treatment. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس اإلدارة 

مباشرة وهي األستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير 
، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع عبارة عن وثائق تأمين

ريـال وذلك 24,392,252 بلغت  2021الرابع من عام 

  بدون أي شروط تفضيلية. 

13 

Voting on the business relationship between the 
Company and Tawuniya Real Estate Investment 
Company which Board members Mr. Ghassan Almalki 
and Mr. Jasser Aljasser have an indirect interest. The 
business related to insurance policies. Note that 
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 
amounted to 399,367SAR without any preferential 
treatment. 

مت بين الشركة التصويت على األعمال والعقود التي ت
وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 

وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ/ جاسر الجاسر  غسان المالكي
، ق تأميناشرة، وهي عبارة عن وثائمصلحة فيها غير مب

م 2021علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

  شروط تفضيلية. ريـال وذلك بدون أي 399,367بلغت 

14 

Voting on the business relationship between the 
Company and Tawuniya Real Estate Investment 
Company which Board members Mr. Ghassan Almalki 
and Mr. Jasser Aljasser have an indirect interest. The 
business related to Rental Contract. Note that 
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 
amounted to 1,666,398 SAR without any preferential 
treatment. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ وشركة 

وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ/ جاسر الجاسر  غسان المالكي
، علماً مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار مصلحة فيها غير

م بلغت 2021بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.  1,666,398

 
 

15 

Voting on the business relationship between the 
Company and Saudi Investment Bank which Board 
member Mr. Abdulaziz Alkhamis has an indirect interest. 
The business related to insurance policies. Note that 
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 
amounted to 30,787,760 SAR without any preferential 
treatment. 
 

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك
السعودي لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 

باشرة، وهي عبارة عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير م
، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع عن وثائق تأمين

ريـال وذلك بدون أي  30,787,760 م بلغت 2021من عام 

  شروط تفضيلية. 
 
 

16 



 

Voting on the business relationship between the 
Company and United Insurance Company which Board 
members Mr. Waleed Aleissa, Mr. Abdulaziz Alkhamis, 
Mr. Jasser Aljasser & CEO Mr. Abdulaziz Alboug & 
Properties and Casualties Sector Chief Executive Officer 
Mr. Sultan AlKhomshi have an indirect interest. The 
business related to insurance policies. Note that 
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 
amounted to 940,874 SAR without any preferential 
treatment. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة 
األستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 

عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جاسر 
ز بن حسن الجاسر والرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزي

والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث األستاذ/ البوق 
مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن سلطان الخمشي 

، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع رسوم وثائق تأمين
ريـال وذلك بدون  940,874 م بلغت2021الرابع من عام 

   أي شروط تفضيلية.

17 

Voting on the business relationship between the 
Company and United Insurance Company which Board 
members Mr. Waleed Aleissa, Mr. Abdulaziz Alkhamis, 
Mr. Jasser Aljasser & CEO Mr. Abdulaziz Alboug & 
Properties and Casualties Sector Chief Executive Officer 
Mr. Sultan AlKhomshi have an indirect interest. The 
business related to insurance claims. Note that 
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 
amounted to 5,907,273 SAR without any preferential 
treatment. 

ين الشركة التصويت على األعمال والعقود التي تمت ب
والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة  األستاذ/ 

عبدالعزيز  وليد العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/
ألستاذ/ جاسر الجاسر االخميس وعضو مجلس اإلدارة 

والرئيس  والرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز البوق 
التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث األستاذ/ سلطان الخمشي 

ي عبارة عن رسوم مطالبات مصلحة غير مباشرة  فيها وه
ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام تأمينية ، علما
،وذلك بدون أي شروط  ريـال5,907,273 م بلغت 2021

   تفضيلية.
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Voting on the business relationship between the 
Company and Saudi Entertainment Ventures Company 

which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an 
indirect interest. The business related to insurance 
policies, Note that transactions up to the end of the 
fourth quarter of 2021 amounted to 7,877,250 SAR 
without any preferential treatment. 

شركة  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
مجلس اإلدارة  رئيسوالتي ل  مشاريع الترفيه السعودية

باشرة، وهي األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير م
، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع عبارة عن وثائق تأمين

ريـال وذلك بدون 7,877,250بلغت  2021الرابع من عام 

  أي شروط تفضيلية. 

19 

Voting on the business relationship between the 
Company and Tahakom Group which Board Chairman 
Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The 
business related to insurance policies. Note that 
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 
amounted to 168,704,528SAR without any preferential 
treatment. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
مجلس اإلدارة األستاذ/  رئيسومجموعة تحكم والتي ل

ارة عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عب
، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع عن وثائق تأمين

ريـال وذلك بدون أي 168,704,528م بلغت 2021من عام 

  شروط تفضيلية. 

20 



 

 

Voting on the business relationship between the 
Company and Umm Alqura Cement Company which 
Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an 
indirect interest. The business related to insurance 
policies. Note that transactions up to the end of the 
fourth quarter of 2021 amounted to 757,063 
SAR without any preferential treatment. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة 
مجلس اإلدارة األستاذ/  رئيساسمنت أم القرى والتي ل

باشرة، وهي عبارة عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير م
، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع عن وثائق تأمين

ريـال وذلك بدون أي شروط 757,063م بلغت 2021من عام 

  تفضيلية. 

21 

Voting on the business relationship between the 
Company and Saudi Railways Company which Board 
Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect 
interest. The business related to insurance policies. 
Note that transactions up to the end of the fourth 
quarter of 2021 amounted to 41,082,202 
SAR without any preferential treatment. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
مجلس  رئيسالسعودية للخطوط الحديدية والتي ل والشركة

اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير 
ً بأن التعامالت باشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمينم ، علما

 41,082,202م بلغت 2021إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.  

22 

Voting on the business relationship between the 
Company and Flyadeal which Board Chairman Mr. 
Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The 
business related to insurance policies. Note that 
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 
amounted to 7,509,996SAR without any preferential 
treatment. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
مجلس اإلدارة األستاذ/  رئيسوشركة طيران أديل والتي ل

باشرة، وهي عبارة عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير م
، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع عن وثائق تأمين

ريـال وذلك بدون أي 7,509,996م بلغت 2021من عام 

  شروط تفضيلية. 

23 

Voting on the business relationship between the 
Company and Maharah company which Board Chairman 
Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The 
business related to insurance policies. Note that 
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 
amounted to 5,778 SAR without any preferential 
treatment. 
 
 
Voting on the business relationship between the 
Company and Mobily which Board Chairman Mr. 
Abdulaziz Alnowaiser and the Board members Mr. 
Homoud Altuwaijri Dr. Khalid AlGhonaim have an 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
مجلس اإلدارة  رئيسوالتي ل مهارة للموارد البشريةوشركة 

باشرة، مصلحة فيها غير ماألستاذ/ عبدالعزيز النويصر 
، علماً بأن التعامالت إلى نهاية وهي عبارة عن وثائق تأمين

ريـال، وذلك  5,778م بلغت 2021الربع الرابع من عام 

  بدون أي شروط تفضيلية. 
 
 
 

التي تمت بين الشركة  التصويت على األعمال والعقود
مجلس  رئيسوالتي ل وشركة اتحاد االتصاالت موبايلي

وعضو مجلس اإلدارة اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر 
األستاذ/ حمود التويجري وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 

مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن  خالد الغنيم
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indirect interest. The business related to insurance 
policies. Note that transactions up to the end of the 
fourth quarter of 2021 amounted to 52,211,803 SAR 
without any preferential treatment. 
 
 
 
 
 

Voting on the business relationship between the 
Company and General Organization for Social Insurance 
which Board member Mr. Ghassan Almalki and 
Mr.Jasser AlJasser have an indirect interest. The 
business related to insurance policies. Note that 
transactions up to the end of the fourth quarter of 
2021 amounted to 31,905,930 SAR without any 
preferential treatment. 

وثائق تأمين، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من 
ريـال، وذلك بدون أي  52,211,803م بلغت 2021عام 

 شروط تفضيلية.  
 
 
 
 
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس 
وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  اإلدارة األستاذ/ غسان المالكي

مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن  جاسر الجاسر
وثائق تأمين، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من 

بدون أي  ريـال، وذلك31,905,930م بلغت 2021عام 

 شروط تفضيلية.  
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Voting on the business relationship between the 
Company and General Organization for Social Insurance 
which Board member Mr. Ghassan Almalki  Almalki and 
Mr.Jasser AlJasser have an indirect interest. The 
business related to Service Agreement. Note that 
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 
amounted to 145,324SAR without any preferential 
treatment. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس 

اإلدارة األستاذ/ وعضو مجلس  اإلدارة األستاذ/ غسان المالكي
ة، وهي عبارة عن مصلحة فيها غير مباشر  جاسر الجاسر

، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع عقد تقديم خدمات
ريـال وذلك بدون أي 145,324 م بلغت 2021من عام 

  شروط تفضيلية. 

27 

Voting on the business relationship between the 
Company and Saudi Exchange Company “Tadawul” 

which Board member Mr. Adbdulrahman AlOdan has an 
indirect interest. The business related to insurance 
policies. Note that transactions up to the end of the 
fourth quarter of 2021 amounted to 14,445,034 SAR 
without any preferential treatment. 

 و العقود التي تمت بين الشركة التصويت على األعمال و
والتي لعضو مجلس اإلدارة  شركة السوق المالية )تداول(

فيها وهي   مصلحة غير مباشرة عبدالرحمن العوداناألستاذ/ 
، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع عبارة عن وثائق تأمين

ريـال وذلك 14,445,034 م بلغت 2021الرابع من عام 

  بدون أي شروط تفضيلية. 

28 

Voting on the business relationship between the 
Company and Saudi Exchange Company “Tadawul” 

which Board member Mr. Abdulrahman AlOdan has an 
indirect interest. The business related to Service 
agreements. Note that transactions up to the end of the 
fourth quarter of 2021 amounted to 742,879SAR 
without any preferential treatment. 
 
 

 شركة والتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
والتي لعضو مجلس اإلدارة   المالية )تداول( شركة السوق

ة فيها وهي مصلحة غير مباشر عبدالرحمن العوداناألستاذ/ 
، علماً بأن التعامالت إلى نهاية عقود تقديم خدماتعبارة عن 

ريـال وذلك 742,879م بلغت 2021الربع الرابع من عام 

  بدون أي شروط تفضيلية. 
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Voting on the business relationship between the 
Company and SNB Bank group which Board member Mr. 
Adbdulrahman AlOdan has an indirect interest. The 
business related to insurance policies. Note that 
transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 
amounted to 285,226,789 SAR without any preferential 
treatment. 

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
والتي لعضو مجلس اإلدارة   مجموعة البنك األهلي السعودي

مصلحة غير مباشرة  فيها وهي  عبدالرحمن العوداناألستاذ/ 
عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع 

وذلك  ريـال285,226,789 م بلغت 2021الرابع من عام 

 بدون أي شروط تفضيلية.  
 
 
 
 
 

Voting on the business relationship between the 
Company and Waseel Company which CEO Mr. 
Abdulaziz Alboug, Health Sector Chief Executive Officer 
Mr. Othman Al Kassabi and CFO Dr. Ammr Kurdi have  an 
indirect interest. The business related to insurance 
policies. Note that transactions up to the end of the 
fourth quarter of 2021 amounted to 886,735SAR 
without any preferential treatment. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
لرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز والتي ل شركة وصيلو

والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي األستاذ/ عثمان  البوق
 القصبي ورئيس اإلدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي

، فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين  مصلحة غير مباشرة
م 2021علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

  وذلك بدون أي شروط تفضيلية.  ريـال886,735 بلغت 
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Voting on the business relationship between the 
Company and Waseel Company which CEO Mr. 
Abdulaziz Alboug  Health Sector Chief Executive Officer 
Mr. Othman Al Kassabi and CFO Dr. Ammr Kurdi have  an 
indirect interest. The business related to Service 
Agreement. Note that transactions up to the end of the 
fourth quarter of 2021 amounted to 3,755,298SAR 
without any preferential treatment. 
 
 
 
Voting on the business relationship between the 
Company and Bonyan Company which CEO Mr. 
Abdulaziz Alboug, and CFO Dr. Ammr Kurdi have  an 
indirect interest. The business related to insurance 
policies. Note that transactions up to the end of the 
fourth quarter of 2021 amounted to 697,000SAR 
without any preferential treatment. 
 

شركة والتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 
 والتي للرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز البوق وصيل  

والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي األستاذ/ عثمان القصبي 
مصلحة غير  ورئيس اإلدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي

ً بأن ديم خدماتعقد تقمباشرة  فيها وهي عبارة عن  ، علما
 م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

  ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 3,755,298

 
 
 

 
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  33 
 والتي للرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز البوق بنيانشركة و

مصلحة غير  ورئيس اإلدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي
ً بأن  مباشرة  فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.   697,000
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 ABAZ@tawuniya.com.saالبريد االلكتروني: 

 ونوجه عناية المساهمين إلى ما يلي:

 

  الحضور  تسجيلالجمعية يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع

 .واللوائح األنظمة في اجتماع الجمعية وبحسب  ًتداوالتيوالتصويت باستخدام منظومة  اإللكتروني

   التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة  وأحقيةعلما بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية

  األصوات.الفرز من فرز 

 يتوفر النصاب االلزامي لعقد هذا  يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، وإذا لم

حضر مساهمون االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا 

 دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون االجتماع الثالث صحيحاً  ًووجهتلم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني،  األقل( وإذايمثلون )ربع رأس المال على 

  .أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة

  عبر وسائل التقنية الحديثة  لالكتفاء بعقد الجمعيةوذلك غير متاح  عنه في الحضور أخر شخصحق توكيل المساهم 

  األحد  ( يومصباحاً 10من الساعة ) بعد على بنود الجمعية ابتداءً  تداوالتي التصويت عنسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات

 بأن علماً  www.tadawulaty.com.sa :انعقاد الجمعية باستخدام الرابط التالي نهاية وقتوحتى م  15/05/2022 الموافقهـ 14/10/1443

ً  آلياً  متاح تداوالتي خدمات في والتصويت التسجيل  المساهمين. لجميع ومجانا

 البريد اإللكتروني:  0112526622 المساهمين هاتف رقمعالقات سار نأمل التواصل مع إدارة فوفي حال وجود است IR@tawuniya.com.sa 

 :معلومات إضافية - 

كون الشركة تود التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق )التصويت االلكتروني عن بعد( والذي سيتؤكد 

 15/05/2022الموافق  هـ 41/10/1443بتاريخ  األحدمتاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداوالتي ابتداًء من الساعة العاشرة من صباح يوم 
 .انعقاد الجمعية وحتى نهاية وقت

روني وعليه تأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل في تداوالتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع االلكت

 .تداوالتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمينعلماً بأن التسجيل في خدمات  www.tadawulaty.com.sa الخاص بتداوالتي على الرابط التالي

خالل انعقاد كذلك يمكن للمساهمين المشاركة في مداوالت اجتماع الجمعية العامة المذكورة، التواصل على األرقام والبريد االلكتروني الموضحة أدناه 

 :الجمعية

 0505208194جوال: 

 0345555905جوال: 

file:///C:/Users/hs1002866/AppData/Local/Temp/notes95E17C/www.tadawulaty.com.sa
mailto:IR@tawuniya.com.sa
mailto:IR@tawuniya.com.sa
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 .هيئة السوق الماليةالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ن ( م91)( والمادة م2019يوليو تحديث الشركات في المملكة العربية السعودية )نظام من ( 104) للمادةوفقًا تم إعداد هذا التقرير لقد 
 المراجعــة ة ـــلجن

ا في مدى كفاية نظم الرقابة يهم والمتضمن رأ2021ديسمبر  31يسر لجنة المراجعة بالشركة التعاونية للتأمين أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 
 على المتطلبات النظامية ذات العالقة. وبناءً  الداخلية في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق إختصاصها،

 

سجالت كما أشارت ٪( 97حضور األعضاء )حيُث بلغت نسبة أو افتراضيا عبر االتصال المرئي،  حضورياً من خالل االجتماع  سواءً ات اجتماع 9 المراجعة عقدت لجنة م2021خالل عام 
 لمجلس اإلدارة. في التقرير السنوي الحضور الواردة 

 

 ا يلي:والتي شملت م ،الئحة اللجنــةهو مبين في كما ، ذات الصلةللوائح طبقًا الختصاصاتها، و وفقًا )اللجنة( مهامها وأنشطتها المراجعـة أنجزت لجنة 
 يــةمالالر ـــرياتقال

 المراجعين الخارجيين تقاريراللجنة  درست. عالوة على ذلك، الخارجيين والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنهاوالربع سنوية األولية مع المراجعين المالية السنوية  القوائمبدراسة ومناقشة اللجنة  قامت
 .إن وجدت، الرقابيةفي الجوانب خطط اإلدارة لمعالجة أوجه القصور راجعين الخارجيين والمالتنفيذية ناقشت اللجنة مع اإلدارة كما . رفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأنهاقامت بو 
 

التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير االكتواري عندما تكون  بمتابعة. كما قامت اللجنة رفع التوصيات بشأنها للمجلسقامت بعلى تقارير الخبير االكتواري و أيضا تم إطالع اللجنة 
 إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة.

 

لشركة بما فيها تحصيل الحسابات المدينة، ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، وإحتياطيات قامت اللجنة بالعناية الواجبة نحو تقدير تأثير جائحة كورونا على عمليات / إستثمارات ا
 التأمين الطبي وتقييم اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع ومراجعة اإلفصاحات التابعة لها. أقساطالعجز في 

 

 ت الماضية.تابعت اللجنة مستجدات احتساب فائض عمليات التأمين للسنوا
 

 عقود التأمين. الخاص ب( IFRS 17) 17متابعة ومناقشة االدارة التنفيذية في مراحل ونتائج تطبيق مشروع المعيار الدولي للتقرير المالي باللجنة  قامت
 

أوصت بالتعاقد و م 2022 للعام السنوية المالية القوائم لمراجعة الحسابات مراجعي من المقدمة العروض اللجنة درستراجعين الخارجيين، ومن ثم وأداء واستقاللية الم خبرةقامت اللجنة بتقييم 
 .م2023م والربع األول للعام 2022م، وكذلك للربع الثاني والثالث للعام 2022لمراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للعام  BDOوشركة  KPMGمع شركة 
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 الخارجيون راجعون لما
 فيما يتعلق بأداء أعمال المراجعة، فإن اللجنة:و عن أداء أنشطتهم. الالزمة معلومات المع شركاء / رؤساء المراجعين الخارجيين الذين زودوا اللجنة بالتواصل بت اللجنة مقا

 ؛على األعمال المنجزة ونتائج تنفيذها من خالل التقارير المقدمةاطلعت  -
 ؛ارجيينستقاللية المراجعين الخقامت بالتأكد من مدى ا -
 .خطة المراجعة للمراجعين الخارجيين راجعت -
 ؛الخارجيون )كما هو موثق في خطاب اإلدارة( والخطط المعتمدة من قبل اإلدارة التنفيذية للشركة لتنفيذهاراجعون لى التوصيات التي قدمها الماطلعت اللجنة ع -
 .إلجراءات الرقابة الداخلية نيالخارجين يراجعالمتقييم اللجنة درست  -
 مقدمة من قبل المراجعين الخارجيين.الاألعمال تقييم جودة وقامت ب -

 ةـــة الداخليــام الرقابــنظ
 اللجنة:كما أن . واألمن السيبراني وأنظمة إدارة المخاطرمراجعة الداخلية على نظام الرقابة الداخلية، ونتائج نشاط ال التنفيذية اإلدارة قامت بهاتم إطالع اللجنة على التحسينات التي 

إلى  ، حيث انتهت اللجنةالضوابط الداخلية المتعلقة بنظام التقارير المالية فاعليةالخارجيين حول راجعين والممراجعة الداخلية ال إدارةعلى التقارير المختلفة التي أعدها كل من  تأشرف -
 .التقارير الماليةوتقديم إعداد نظام في  جوهريةمنها لم يتسبب في ظهور نقاط ضعف  أن أياً 

 .ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة االلتزامدراسة تقارير إدارة قامت ب -
 التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. تمالحظات البنك المركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب إجراءات تصحيحية ورفع راجعت -
 بعة التقارير الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.متاقامت ب -
 القية.التأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل المجلس لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخقامت ب -
 التي رفعت من قبل أو ضد الشركة. قضايا الكبرى البجميع  اإبالغهتم  -
 .شكاوى العمالءالمتعلقة بمراجعة تقارير األداء الربع سنوية قامت ب -
 م.2021لعام  سنوي  ربع بشكلوقابلية تحمل المخاطر  الكبرى  للمخاطردارة المخاطر للشركة إاطلعت اللجنة على عرض  -
طار العمل المقدم من البنك المركزي السعودي وتابعت حالة تنفيذ المالحظات إحالة النضج حسب على مل تشاالذي بشكل ربع سنوي  السيبراني األمندارة إاطلعت اللجنة على عرض  -

 .والهيئة الوطنية لألمن السيبراني الصادرة من البنك المركزي 
 

. كما ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلي بحاجة إلى إجراء مزيد من التحسينات ليالئم نمو الشركة وتوجهاتها الشركةوعليه لم يظهر للجنة أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية في 
 .وستقوم اللجنة بتابعة هذه التحسيناتاالستراتيجية 

 



شركة التعاونية للتأمين )"التعاونية"(ال   
م1202للعام  للجمعية العامة تقرير لجنة المراجعة  

 

3 | 3 

Document classification: Internal 

 مراجعــــة الداخليــة ال
 .والتعديالت الالزمة لها م، وتابعت تنفيذ الخطة2021قامت اللجنة بمراجعة واعتماد خطة عمل اإلدارة للسنة المالية 

 

 تنفيذ فيالمراجعة الداخلية  إدارة لفريق دعمال تقديمل خارجي ستشارتمت الموافقة على االستعانة بم. كما اطلعت على التقارير الصادرة منهاتابعت اللجنة أداء إدارة المراجعة الداخلية و  كما
 .النظامية المتطلبات حسب السيبراني باألمن المتعلقة المركزي  البنك مالحظات ومتابعةإدارة تقنية المعلومات  مراجعة

 

برنامج بما يتوافق مع أفضل الممارسات متابعة تحديثات ادارة المراجعة الداخلية الخاصة ببرنامج ضمان الجودة والتحسين المستمر ومراقبة تنفيذ الخطط التصحيحية المتعلقة بالب اللجنة قامت كما
 .%86 م 2021خالل عام  نسبة تنفيذ الخطط التصحيحية المهنية. حيث تجاوزت

 

 التأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلية، والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلًبا على أعمالهم.اللجنة ب قامت
 

  تابعت اللجنة مراحل تطبيق النظام اآللي إلدارة المراجعة الداخلية. كما
 

وإحاطة مجلس اإلدارة بها. بتحليل المالحظات الجوهرية الغير منّفذة اللجنة م، وقامت 2021تم االطالع على المالحظات السابقة إلدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي حتى نهاية العام 
 .لها اإلدارة التنفيذية ومتابعة تنفيذ

 لتــزام الرقابـي ال 
تابعت اللجنة تقدم اإلدارة في و  .ورفع التوصيات بشأنهاإدارة االلتزام تقارير اللجنة  راجعتكما  .وإقرارها ومتابعة تنفيذهاخطة عمل إدارة االلتزام بدراسة  قامت اللجنة خالل السنة المالية، 

اإلرهاب، اإلبالغ عن المخالفات، المعامالت مع األطراف ذات العالقة وتوزيع الفائض لضمان اإلبالغ وااللتزام تنفيذ مشاريع األتمتة في مجاالت االلتزام الرقابي، مكافحة غسل األموال وتمويل 
 التام بما يتواءم مع استراتيجية التحول الرقمي بالشركة.

 

 .شراف ومتابعة تحديث سياسة اإللتزام، غسل األموال، ومستند مخاطر غسل األموالاإلبقامت اللجنة و 
 

 الجهات الرقابية.و المتطلبات النظامية أعضاء اللجنة لجميع تأكدت اللجنة خالل العام من استيفاء  كما
 



 

 

 منوذج التوكيل
 

 السادة املساهمني الكرام

 

منوذج التوكيل غري متاح حيث سيتم االكتفاء بعقد اجلمعية 

العامة العادية عرب وسائل التقنية احلديثة وذلك حرصا على سالمة 

املتعاملني يف السوق املالية ودعمًا للجهود واإلجراءات الوقائية 

واالحرتازية من قبل اجلهات الصحية املختصة وذات العالقة 

 (COVID-19) ستجدللتصدي لفايروس كورونا امل

 
 

وحتث الشركة مساهميها بالتسجيل يف موقع تداوالتي علمًا بأن 

التسجيل والتصويت متاحًا وجمانًا جلميع املساهمني باستخدام 

 www.tadawulaty.com.sa الرابط التالي: 

 

 

Proxy Form 
 
Dear Shareholders  
 

 
The Proxy form is not available, as the Ordinary 
General Assembly will only be conducted through 
modern technology means, to ensure the safety of 
dealers in Stock Exchange Market, in the context 
of supporting the preventive and precautionary 
efforts conducted by relevant authorities to 
address the new Corona Virus (COVID-19) 
 
 
The company urges the shareholders to register 
on Tadawulaty service, knowing that voting is 
provided free of charge for all shareholders 
through the following link: 
www.tadawulaty.com.sa 



 

 

 

 

 مرفقات البند األول
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمون الكرام،

ــج الماليــة اإليجابيــة فــي نمــو األعمــال التــي حققتهــا  ــر الســنوي الخامــس والثالثيــن لشــركة التعاونيــة للتأميــن، يســرني أن أهنئكــم بعــام آخــر مــن األداء الجيــد والنتائ بمناســبة صــدور التقري
الشــركة خــالل عــام 2021. لقــد نجحــت الشــركة وبعــد مــرور مــا يزيــد عــن 35 عامــً منــذ تأسيســها فــي ينايــر 1986، أن تؤكــد باألرقــام والنتائــج جدارتهــا باحتــالل مكانتهــا المميــزة فــي قطــاع التأميــن 

الســعودي.

ورغــم تحديــات جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( التــي اجتاحــت العالــم خــالل عامــي 2020م و2021م، فقــد أثبتــت شــركتنا قدرتهــا علــى الصمــود فــي وجــه األزمــات، ونجحــت فــي إدارة 
تحديــات المرحلــة بفاعليــة كبيــرة، مكنتهــا مــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة ســواء علــى مســتوى حجــم األعمــال أو الربحيــة.

وبصفتنــا رواد التأميــن فــي المملكــة، فإننــا نقيــس نجاحنــا بالمؤشــرات الماليــة إلــى جانــب أهــداف أخــرى طموحــة تحقــق لنــا التميــز المهنــي أبرزهــا زيــادة قاعــدة عمالئنــا، ودعــم التنــوع والتــوازن فــي 
محفظتنــا التأمينيــة، والتوســع فــي مشــروعات التحــول الرقمــي واالبتــكار، وزيــادة االهتمــام بالعمــالء ورفــع كفــاءة مســؤولي المبيعــات، ودعــم قنــوات البيــع الرقمــي، وزيــادة معــدالت الســعودة، مــع 

اســتمرار سياســة التعاونيــة لتمكيــن المــرأة الســعودية. 

ودعمــً لهــذا التوجــه، أطلقنــا اســتراتيجية التعاونيــة 2025 الطموحــة والتــي تــم بناؤهــا وتطويرهــا، لتحقيــق غايــة التعاونيــة بــأن تكــون أكبــر شــركة تأميــن فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 
وللوصــول إلــى هــذه الغايــة، أنشــأنا 8 لجــان اســتراتيجية لدعــم تنفيــذ 11 برنامــج و 43 مبــادرة خــالل الســنوات الخمــس القادمــة.

ــات التــي تواجههــا صناعــة التأميــن، فإننــا نتوقــع اســتمرار التحســن فــي تســيير أعمالنــا مســتندين علــى عــدة عوامــل أبرزهــا المضــي قدمــً فــي تحســين جــودة الحيــاة، وابتــكار  ورغــم التحدي
المزيــد مــن المنتجــات والبرامــج، وتحســين ورفــع الوعــي بالمخاطــر لعمــالء التعاونيــة، وفهــم المتغيــرات والتطــورات فــي األســواق واتخــاذ اإلجــراءات االســتباقية المناســبة، باإلضافــة إلــى الفــوز بعــدد 
مــن العقــود الجديــدة والمهمــة ممــا يدعــم الشــراكة علــى المــدى الطويــل، واالســتثمار فــي البرامــج المســتقبلية فــي إطــار التحــول لتعزيــز المنصــات الرقميــة والعمليــات وقــدرات األفــراد، وكذلــك 
التوســع فــي مناطــق جغرافيــة محــددة مثــل المنطقــة الغربيــة لزيــادة حصتنــا الســوقية، وذلــك بمــا يتماشــى مــع توجهــات مشــاريع الدولــة فــي غــرب المملكــة، ولتحقيــق التــوازن فــي محفظــة 

التعاونيــة، باإلضافــة إلــى تنفيــذ هيــكل تنظيمــي جديــد، واالســتثمار فــي تطويــر قــدرات العامليــن بالشــركة وتحســين مهاراتهــم ممــا يســاهم فــي رفــع تميــز األداء العــام.
وختامــً، فإننــي أتوجــه لكــم بالشــكر الجزيــل علــى ثقتكــم بنــا وبشــركتنا، وأشــكر عمالئنــا الذيــن أظهــروا والءًا كبيــرًا خــالل هــذه المرحلــة، كمــا أشــكر إدارة التعاونيــة وموظفيهــا لجهودهــم 

المخلصــة.
مع خالص تمنياتي للتعاونية بدوام النمو واالزدهار.

عبدالعزيز إبراهيم النويصر
رئيس مجلس اإلدارة



5

المقدمة

التعاونية للتأمين.. ريادة وتميز

1

2

يســر مجلــس إدارة شــركة التعاونيــة للتأميــن أن يقــدم للســادة المســاهمين الكــرام التقريــر الســنوي الخامــس والثالثيــن متضمنــً الخطــط والقــرارات المهمــة ووصــف األنشــطة التشــغيلية وأهــم 
اإلنجــازات والنتائــج الماليــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م، باإلضافــة إلــى معلومــات عــن مجلــس اإلدارة ولجانــه المختلفــة واإلفصاحــات حســب اللوائــح واألنظمــة ومعلومــات أخــرى 

مكملــة تهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات المســاهمين.

2 .1   ريادة التأمين السعودي

شــركة التعاونيــة للتأميــن، هــي أول شــركة تأميــن ســعودية مرخصــة، حيــث تأسســت فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/5، وتــم تســجيلها 
كشــركة مســاهمة ســعودية بتاريــخ 8 جمــادى األولــى 1406هـــ )الموافــق 18 ينايــر 1986م( بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010061695. 

وفــي 1 ديســمبر 2004 )الموافــق 18 شــوال 1425هـــ(، حصلــت التعاونيــة علــى أول ترخيــص مــن البنــك المركــزي الســعودي )مؤسســة النقــد ســابقً(، لممارســة أعمــال التأميــن فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية وفقــً لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي ولوائحــه التنفيذيــة.

ــق والتأميــن الهندســي وتأميــن الطاقــة وتأميــن الطيــران  ــم خدمــات التأميــن الصحــي وتأميــن الســيارات والتأميــن البحــري والتأميــن ضــد الحرائ ويتمثــل النشــاط الرئيــس للشــركة فــي تقدي
ــواع التأميــن األخــرى التــي يزيــد عددهــا عــن 60 نوعــً تأمينيــً.  وتأميــن التكافــل وتأميــن الممتلــكات والحــوادث وغيرهــا مــن أن

ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 1,250 مليون ريال سعودي، فيما يعد رأس المال األعلى بين شركات التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية.
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1
االمتياز في خدمة عمالء التأمين في السعودية 

Global Business Outlook Awards 2من
أفضل عالمة تجارية في التأمين الصحي بالسعودية

Global Brands Magazine من

3
أفضل شركة تأمين مركبات في السعودية
Global Banking and Finance Review 4من - الســعودية  فــي  التأميــن  لمنتجــات  المشــتركة  القيمــة  لمفهــوم  برنامــج  أفضــل 

International Finance Magazine مــن  فيتالتــي  التعاونيــة 

5
المساهمة المتميزة للتأثير المجتمعي في السعودية 

CFI British Magazine 6من
أفضل شركة تقدم حلوالً تأمينية مبتكرة في السعودية 

International Business Magazine من

7
أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم 

Global Islamic Finance Awards 8من
قائمة أكثر 10 عالمات تجارية تأمينية قيمة بمنطقة الشرق األوسط، 

Brand Finance من

9
قائمة أكبر 100 شركة في الشرق األوسط ، 

Forbes Magazine فــي 10من تأثيــرًا  شــخصية   50 أكثــر  قائمــة  ضمــن  للتعاونيــة  التنفيــذي  الرئيــس  اختيــار 
Arabian Business Magazine مــن  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

2 .2   الجوائز والتصنيفات المميزة التي حصلت عليها التعاونية عام 2021م

ــة فــي  ــة بيــن شــركات التأميــن العامل ــة للتأميــن تصنيــف )-A( وتوقــع »مســتقر«، فيمــا يعــد مــن أعلــى التصنيفــات المالي ــي، شــركة التعاوني ــة للتصنيــف االئتمان ــة فيتــش الدولي منحــت وكال
المملكــة العربيــة الســعودية. وقالــت وكالــة فيتــش فــي تقريرهــا الــذي أصدرتــه عــام 2021، أن هــذا التصنيــف يســتند علــى مجموعــة مــن عناصــر القــوة التــي تتميــز بهــا التعاونيــة، أبرزهــا قــوة رأس 

المــال والرفــع المالــي وقــوة األداء المالــي مدعومــً بربحيــة االكتتــاب ودخــل االســتثمار.

فيما يلي قائمة بالجوائز والتصنيفات األخرى التي حصلت عليها التعاونية عام 2021م:
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2 .3   الخطط والقرارات الهامة التي صدرت خالل عام 2021م

اتخذت التعاونية عددًا من القرارات الهامة وأطلقت مجموعة من الخطط والمبادرات المميزة خالل عام 2021، أهمها ما يلي: 

• إطــالق اســتراتيجية التعاونيــة 2025 برؤيــة طموحــة تهــدف إلــى أن تكــون شــركة التأميــن األولــى فــي المملكــة والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، كمــا تهــدف إلــى مواكبــة التغييــرات 	
الجوهريــة فــي الســوق، والمســاهمة بشــكل أكبــر فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وخدمــة المجتمــع الســعودي.

• قيــادة البرنامــج الوطنــي الرائــد لتوفيــر تأميــن كوفيــد-19 للمواطنيــن الســعوديين المســافرين إلــى الخــارج، باإلضافــة إلــى توفيــر التغطيــة التأمينيــة للوقايــة مــن كوفيــد-19 للمعتمريــن 	
والــزوار والســياح القادميــن إلــى المملكــة.

• تطوير إدارة وحوكمة تنفيذ مشاريع التحول، و بناء القدرات الداخلية، واستقطاب الكفاءات والخبرات المميزة، مما يساهم في رفع جودة العمل وسرعة اإلنجاز.	

• ــة المقدمــة للعمــالء، وتحســين جــودة 	 ــي فــي رفــع مســتوى الخدمــات الصحي ــر إيجاب ــه أث ــه الشــركة خــالل العــام الماضــي، وكان ل ــذي أطلقت ــة فيتاليتــي الصحــي ال ــر برنامــج التعاوني تطوي
حياتهــم، ممــا يعــزز العالمــة التجاريــة ويدعــم األداء المالــي.

• إطــالق برنامــج التعاونيــة درايــف الــذي يســاهم فــي تحســين ســلوك القيــادة، وتقليــل معــدالت الحــوادث، وتعزيــز األمــان، ومكافــأة الســائقين الملتزميــن، وبالتالــي يــؤدي إلــى تحســين جــودة 	
عمليــات تأميــن المركبــات بتقليــل معــدل الخســارة، وزيــادة معــدالت االحتفــاظ بالعمــالء، وخلــق عامــل جــذب للعمــالء الجــدد.

• استمرار تقديم الدعم  والحماية التأمينية لـ 21 مركزًا للوقاية من كوفيد-19 “تأكد”، والتي أنشأتها التعاونية كجزء من مسؤوليتها االجتماعية.	

• تقييم تجربة العمالء من خالل إجراء عدد من استطالعات الرأي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقً لنتائج هذه االستطالعات. 	

2 .4   ملخص األنشطة التشغيلية للشركة خالل عام 2021م

طــورت التعاونيــة الكثيــر مــن المبــادرات، ونفــذت العديــد مــن األنشــطة المرتبطــة بالقطاعــات الماليــة والتشــغيلية والمبيعــات وخدمــات العمــالء والتســويق والتوظيــف والخدمــات 
المســاندة. فيمــا يلــي ملخصــً ألهــم هــذه المبــادرات واألنشــطة واإلنجــازات التــي حققتهــا الشــركة خــالل عــام 2021: 

• إطالق مشروع نظام الفوترة اإللكترونية من قبل اإلدارة المالية وإنجازه في وقت قياسي حسب ُمتطلبات ومعايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.	

• إنجــاز مشــروع إعــادة هندســة العمليــات الماليــة بمــا يســهم فــي رفــع كفــاءة وفعاليــة حوكمــة ورقابــة العمليــات داخــل اإلدارة الماليــة  والشــركة بمــا ينعكــس إيجابيــً علــى جــودة مخرجــات 	
القوائــم الماليــة.

• ضــّم إدارة عالقــات المســتثمرين تحــت مظّلــة اإلدارة الماليــة واســتحداث هيــكل إداري لهــا بمــا ُيســهم فــي تعزيــز التواصــل الفعــال مــع المســتثمرين داخــل وخــارج المملكــة وبمــا يوّفــر حلقــة 	
وصــل مــع اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة.
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• اســتحداث هيــكل تنظيمــي إلدارة الحوكمــة الماليــة وتمكينهــا لممارســة دورهــا بشــكل فّعــال بمــا يضمــن تقديــم دور فاعــل فــي حوكمــة ورقابــة عمليــات اإلدارة الماليــة وفــق أعلــى المعاييــر 	
فــي صناعــة التأميــن. 

• إطالق مشروع ESG مع مكتب هوفارث لالستشارات من قبل إدارة عالقات المستثمرين، حيث يهدف هذا المشروع لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال )البيئي، االجتماعي، الحوكمة(.	

• االنتهــاء مــن إعــداد مرحلــة التشــغيل التجريبــي األولــي لتطبيــق المعيــار المحاســبي IFRS17 , IFRS9  فــي 31  نوفمبــر 2021 م ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن مرحلــة التشــغيل التجريبــي الثانيــة 	
فــي شــهر مايــو 2022 وذلــك حســب متطلبــات البنــك المركــزي الســعودي .

• إطالق منتج التأمين التكافلي الجديد »وفاء الحياة الطبي الجماعي« وهو ملحق بوثيقة التأمين الطبي، حيث يوفر منفعة الوفاة بجميع األسباب.	

• تطبيــق العقــد الموحــد اإللزامــي علــى جميــع مقدمــي الخدمــة الطبيــة، وتطبيــق نظــام الفوتــرة الســعودي خــالل المــدة المحــددة مــن قبــل مجلــس الضمــان الصحــي فــي التعميــم رقــم 1197 	
الصــادر مــن المجلــس، كمــا تمــت مراجعــة وتوحيــد نظــام الترميــز الطبــي ممــا يســاهم فــي تقليــل نســبة المرفوضــات التقنيــة مســتقباًل.

• مراجعــة الشــبكة الطبيــة وإعــادة تنظيمهــا، وتوزيــع مقدمــي الخدمــة وفقــً لمعاييــر متعلقــة بعــدة عوامــل مــن ضمنهــا مســتوى الخدمــة الطبيــة وتكلفتهــا وحاجــة العميــل، كمــا تمــت 	
توســعة الشــبكة الطبيــة بإضافــة عــدد مــن مقدمــي الخدمــة الطبيــة فــي المناطــق النائيــة وعــدة دول خــارج المملكــة تشــمل مصــر واألردن والهنــد وقطــر.

•  قــام فريــق الترميــز الطبــي الــذي يضــم عــددًا مــن المرمزيــن المعتمديــن، بمراجعــة وتطبيــق القوائــم الســعرية لمقدمــي الخدمــة الطبيــة مــن الدفعــة األولــى لمنصــة »نفيــس« خــالل المــدة 	
المحــددة مــن قبــل مجلــس الضمــان الصحــي، كمــا تــم تحقيــق شــهادة اعتمــاد الربــط اإلكترونــي لمنصــة »نفيــس« حيــث كانــت التعاونيــة مــن أولــى الشــركات التــي حققــت االعتمــاد مــن قبــل 

مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي.

• تطويــر معالجــة المطالبــات الطبيــة وتحســين جودتهــا عــن طريــق الربــط اإللكترونــي للمطالبــات مــع مقدمــي الخدمــة الطبيــة لنســبة تصــل إلــى 97% مــن إجمالــي المطالبــات ممــا يدعــم 	
ســرعة التعامــل مــع المطالبــة ودقــة معالجتهــا.

• تحقيــق إنجــازات مميــزة لبرنامــج التعاونيــة فيتالتــي علــى مــدى عــام كامــل، حيــث حقــق معــدالت تفاعــل تعتبــر األعلــى عالميــً مقارنــة بالــدول التــي قامــت بتطبيــق البرنامــج، وشــهد ارتفاعــً 	
فــي عــدد المشــتركين الذيــن نفــذوا أكثــر مــن 6 مليــار خطــوة، وقضــوا أكثــر مــن 200 ألــف ســاعة رياضــة. كمــا نظمــت التعاونيــة أكثــر مــن 160 فعاليــة فــي مقــرات العمــالء فــي مختلــف مناطــق 

المملكــة، وأكثــر مــن 50 جلســة توعويــة، وعــددًا مــن األنشــطة الرياضيــة الخارجيــة والمســابقات مــع العمــالء.

• تصميــم منتجــات مبتكــرة لســوق تأميــن المركبــات، أبرزهــا منتــج موتــر فليكــس الــذي يتيــح للعمــالء المرونــة لتصميــم وثائقهــم واالختيــار مــن بيــن 7 تغطيــات تأمينيــة إضافيــة إلــى جانــب 	
التغطيــة األساســية.

• إطــالق خدمــة تقســيط قيمــة وثائــق تأميــن المركبــات لألفــراد، والتــي تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي ســوق التأميــن، حيــث يمكــن للعميــل تقســيط قيمــة التأميــن علــى ثــالث أو ســت دفعــات 	
شــهرية بــدون أي فوائــد أو رســوم إضافيــة.

• إعادة هيكلة عملية إصدار وثائق تأمين المركبات اإللكترونية لتسهيل اإلجراءات ورفع كفاءة العمليات.	
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• تطوير بوابة مبيعات تأمين المركبات لألفراد لتكون األسهل واألسرع في السوق مما يحسن رحلة العميل ويرفع مستوى الخدمات المقدمة.	

• إطالق برنامج خصومات لعمالء التأمين الطبي الراغبين في الحصول على تغطية تأمينية شاملة للمركبات مما يوسع قاعدة العمالء ويحقق رضاهم.	

• تطويــر خدمــة تقديــم المطالبــات اإللكترونيــة لعمــالء التأميــن الشــامل مــن الشــركات واألفــراد، بعــد النجــاح الملمــوس فــي رفــع المطالبــات إلكترونيــً لعمــالء تأميــن المركبــات ضــد الغيــر خــالل 	
العــام الماضي. 

• الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي لبيــع منتجــات تأميــن الطــرود، وتأميــن كوفيــد 19 للســفر )للمواطنيــن(، وتأميــن األنظمــة الجويــة بــدون طيــار )الطائــرات المســّيرة( لألفــراد 	
ولألعمــال، والتأميــن ضــد إلغــاء الفعاليــات، والتأميــن ضــد العنــف السياســي.

• تنظيــم خمــس نــدوات افتراضيــة لرفــع الوعــي بالمخاطــر التشــغيلية فــي عــدة صناعــات وقطاعــات حيويــة، شــملت صناعــات اإلســمنت، واألدويــة والرعايــة الصحيــة والمستشــفيات، والبنــاء 	
والتشــييد، فضــاًل عــن المراكــز التجاريــة والمســتودعات.

• إضافة ميزة تصريح الدخول لردهة المطارات لحاملي وثائق تأمين تأخر الرحالت، وبيع منتج التأمين ضد األخطاء الطبية عبر تطبيق الهاتف.	

• شــهدت أنشــطة إعــادة التأميــن خــالل عــام 2021، زيــادة نســبة االحتفــاظ تدريجيــً والســيما فــروع تأميــن الممتلــكات والهندســي، وتــم إبــرام اتفاقيــة إعــادة تأميــن جديــدة بســعة تلقائيــة لمنتــج 	
تأميــن إلغــاء الفعاليــات، وإبــرام اتفاقيــة إعــادة تأميــن جديــدة لتأميــن كوفيــد 19، وإضافــة تغطيــة العنــف السياســي التفاقيــة إعــادة التأميــن الخاصــة بالتأميــن ضــد مخاطــر الحــرب، كمــا تــم 

تمديــد اتفاقيــة إعــادة التأميــن الخاصــة بتأميــن الطاقــة وتجديــد برنامــج إعــادة التأميــن مــع شــركة إعــادة تأميــن ذات تصنيــف ائتمانــي أفضــل.

• تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات التــي مــن شــأنها أن ترفــع مــن قيمــة البرامــج التأمينيــة للشــركة وتعــزز العالقــات مــع كبــار العمــالء، ممــا كان لــه األثــر اإليجابــي فــي نمــو مبيعــات قطــاع الشــركات 	
والحســابات الرئيســية بنســبة كبيــرة مقارنــة بالعــام الماضــي ومتجــاوزًا أهدافــه الماليــة لعــام 2021.

• أصبحــت التعاونيــة الشــريك التأمينــي األول لمعظــم كيانــات القطــاع المالــي والمصرفــي فــي المملكــة حيــث نجحــت فــي تجديــد عقــود التأميــن الطبــي للبنــك المركــزي الســعودي، ومصــرف 	
الراجحــي، وضمــت عقــد البنــك األهلــي الســعودي، األمــر الــذي يعكــس ثقــة كبــار العمــالء فــي جــودة برامــج الشــركة وخدماتهــا المميــزة.

• تحقيــق أهــداف اســتراتيجية التوســع فــي المنطقــة الغربيــة ببنــاء فريــق مبيعــات نجــح فــي تعزيــز ونمــو أعمــال قطــاع الشــركات والحســابات الرئيســية فــي المنطقــة، وســاهم أيضــً فــي نمــو 	
مبيعــات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بنســبة تقــدر بحوالــي 50% مقارنــة بالعــام الماضــي. 

• إبــرام اتفاقيــة إطاريــة للتأميــن الطبــي للجهــات الحكوميــة المســتفيدة مــع هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة حيــث تمكنــت الشــركة مــن التأهــل لهــذا المشــروع بتقييــم فنــي 	
مميــز األمــر الــذي يعكــس ثقــة القطــاع الحكومــي فــي القــدرات الفنيــة وجــودة برامــج التأميــن الطبــي للتعاونيــة.

• تعزيز الوعي بأهمية تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاًطا، من خالل تنظيم 160 فعالية لبرنامج التعاونية فيتاليتي و32 فعالية ركوب الدراجات لمنسوبي شركاء التأمين الطبي.	
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• تطبيــق اســتراتيجية الالمركزيــة لقنــاة المبيعــات الهاتفيــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والــذي انعكــس إيجابــً علــى حجــم محفظــة األعمــال بمعــدل نمــو قــدره 94% للمبيعــات الجديــدة 	
ومــا يقــارب مــن 57% لقنــاة المبيعــات الهاتفيــة.

• رفــع إنتاجيــة وكفــاءة مبيعــات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، باتخــاذ عــدة إجــراءات ومبــادرات تقنيــة أهمهــا تمكيــن فريــق المبيعــات مــن بيــع منتــج التأميــن الطبــي عــن طريــق نظــام إدارة 	
عالقــات العمــالء CRM، وتطبيــق نظــام الخدمــات اإللكترونيــة لحملــة الوثائــق الطبيــة إلتمــام العمليــات اإللكترونيــة بفاعليــة، وتحســين مــدة اتمــام العمليــة ألقــل مــن 3 ســاعات بــدالً مــن يوميــن 

عمــل، وتفعيــل خاصيــة الدفــع مقدمــً والــذي ســاهم فــي عمليــة تحصيــل المبالــغ، وقــد بلغــت نســبة اســتخدام النظــام مــن العمــالء 75% مــن مجمــوع العمليــات المطلوبــة. 

• تطوير المبيعات اإللكترونية للشركات والمؤسسات المتناهية الصغر وجاري العمل على تطبيق تجديد الوثائق إلكترونيً ومن المتوقع إطالق الخدمة في مطلع عام 2022.	

• اتخــاذ عــدة إجــراءات لتحســين مســتوى رضــا عمــالء قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، كمــا تــم إطــالق برنامــج لدعــم والء العمــالء الذيــن اســتمرت شــراكتنا معهــم لمــدة 3 ســنوات وقــد 	
القــى البرنامــج استحســانً كبيــرًا. 

• طــرح حلــول ماليــة متنوعــة تتيــح للعمــالء تقســيط قيمــة منتــج التأميــن الصحــي لمــدة تصــل إلــى 12 شــهرًا، ممــا ســاهم فــي تمكيــن قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن تجــاوز 	
التحديــات الماليــة التــي تواجهــه فــي ظــل جائحــة كورونــا.

• إطالق الخدمات اإللكترونية للتأمين الصحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد خدمات مابعد البيع لتكون مركزية في إدارة دعم المبيعات وذلك لتوحيد تجربة العميل.	

• تحســين خدمــة العمــالء، بإنشــاء قســم مختــص بالدعــم الفنــي للشــركات لخدمتهــم فيمــا يتعلــق بــكل مــا يختــص بالخدمــات اإللكترونيــة، مــع تحديــث نظــام مركــز االتصــال، وتحديــث نظــام 	
الــرد اآللــي بحيــث أصبــح باإلمــكان معرفــة تحــرك العمــالء ومواضــع الضغــط وبنــاًء علــى ذلــك القيــام بتحســينات فوريــة.

• إنشاء إدارة لتقديم خدمات ما بعد البيع لوثائق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسعة قسم الجودة وتخصيص فريق لتقييم المكالمات.	

• تنفيــذ 75% مــن عمليــات مــا بعــد البيــع عــن طريــق الخدمــات اإللكترونيــة للشــركات، وتقليــل وقــت تنفيــذ العمليــات مــن يوميــن عمــل إلــى 4 ســاعات عمــل، والوصــول ألعلــى عــدد عمليــات 	
شــهري فــي تاريــخ التعاونيــة )أكثــر مــن 31,000 عمليــة فــي الشــهر(.

• إطالق المرحلة الثانية من برنامج صوت العميل التي تتضمن إضافة 8 خدمات جديدة للمبيعات والتأمين الطبي.	

• التوسع في شبكات التواصل االجتماعي لخدمة العمالء، وإضافة واتس اب لقنوات التواصل، إلى جانب اإلنستغرام، والفيسبوك، ولينكد إن، وتدار من قبل موظفي مركز االتصال.	

• رعايــة عــدد مــن الفعاليــات الخارجيــة شــملت مؤتمــر تقنيــة المــوارد البشــرية، وبطولــة جمــال الخيــل العربيــة األصيلــة، والحفــالت الفنيــة، واحتفاليــة شــريكنا الهــالل بتحقيــق البطولــة األســيوية 	
الثامنــة، ودورات أكاديميــة التنــس الرمضانيــة فــي الريــاض، وســباق الدراجــات الــذي أقيــم بمناســبة اليــوم الوطنــي فــي كل مــن الريــاض وجــدة والدمــام، وماراثــون جــدة. 

• تنظيــم عــدد مــن الفعاليــات الداخليــة شــملت حفــل إطــالق اســتراتيجية 2025، وفعاليــة اليــوم الوطنــي 91، وفعاليــة يــوم الطعــام العالمــي، وفعاليــة التوعيــة بســرطان الثــدي، وحفــل توقيــع 	
شــراكة اســتراتيجية مــع موبايلــي، وحفــل توقيــع خدمــة التقســيط مــع النايفــات، وحفــل توقيــع عقــد التأميــن الطبــي مــع مستشــفيات الســعودي األلمانــي الصحيــة، وفعاليــة مــرور ســنة علــى 

إطــالق برنامــج التعاونيــة فيتاليتــي، وحملــة التبــرع بالــدم للموظفيــن.
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• تنفيــذ أنشــطة مميــزة للتســويق الرقمــي ســاهمت فــي زيــادة عــدد متابعــي التعاونيــة علــى حســابات التواصــل االجتماعــي بنســبة 30% عــن العــام الســابق، وزيــادة عــدد زوار الموقــع 	
اإللكترونــي للشــركة بنســبة 121%، وزيــادة قاعــدة البيانــات المجمعــة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي والموقــع اإللكترونــي للعمــالء المحتمليــن.

• تنفيــذ برنامــج مكثــف للعالقــات العامــة ســاهم فــي زيــادة معــدالت النشــر اإلعالمــي بنســبة 240% عــن العــام الســابق، كمــا أدى إلــى اســتحواذ التعاونيــة علــى مــا يعــادل 95% مــن النشــر 	
اإلعالمــي لقطــاع التأميــن الســعودي.

• ــاج 	 ــور فليكــس، وبرنامــج تأميــن كوفيــد-19 للســفر، وبرنامــج التعاونيــة درايــف، وبرنامــج ت تنفيــذ حمــالت تســويقية لعــدد مــن المنتجــات والبرامــج والعــروض الخاصــة أهمهــا برنامــج موت
ــدوري الســعودي وكأس آســيا. ــة ال ــة، والعــروض الخاصــة فــي الصيــف والشــتاء، وعــرض اليــوم الوطنــي وعــرض الهــالل بمناســبة فــوزه ببطول ــة الصحيــة المتكامل للرعاي

• تنظيــم 389 فعاليــة لــدى عمــالء التعاونيــة تنوعــت مــا بيــن فعاليــات التعاونيــة فيتالتــي، والتعاونيــة هيلــث زون، وبرنامــج تــاج، وورش األكل الصحــي، وورش تطويــر الــذات، وجلســات الفحــص 	
والتوعيــة بســرطان الثــدي، وفحــص الســكر، وجلســات اليوجــا، واإلنعــاش القلبــي الرئــوي.

• تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة التــي تهــدف إلــى االســتفادة مــن شــراكة التعاونيــة مــع نــادي الهــالل الســعودي، للترويــج لعــدد مــن المنتجــات والعــروض الخاصــة مثــل منتــج موتــور فليكــس، 	
وباقــة الهــالل، والتعاونيــة درايــف، وعــرض الـــ 17% خصــم وعــرض الـــ 15% خصــم فــي ليلــة الزعيــم. كمــا تمــت زيــادة عــدد متابعــي حســابات الشــركة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي مــن 
خــالل الرســائل والمســابقات المســتمرة طــوال الموســم والمتزامنــة مــع مباريــات نــادي الهــالل، فضــاًل عــن اســتضافة كأس آســيا، وكأس دوري األميــر محمــد بــن ســلمان للمحترفيــن فــي مقــر 

التعاونيــة، و رعايــة بطولــة الكــرة الطائــرة التــي اســتضافها الهــالل. 

• تنفيــذ 16 بحثــً ودراســة ركــزت بشــكل أساســي علــى تقييــم مســتوى رضــا العمــالء، وتقييــم العالمــة التجاريــة، ومقارنــة أســعار منتجــات التعاونيــة مــع المنافســين، واختبــار طــرح منتجــات 	
جديــدة، واستكشــاف الفــرص وفهــم الســوق.

• زيــادة نســبة الســعودة فــي الشــركة إلــى 86% فيمــا تعــد مــن أعلــى المعــدالت فــي ســوق التأميــن، كذلــك زيــادة معــدالت توظيــف الســيدات فــي الشــركة وارتفــاع نســبتهم مــن إجمالــي القــوى 	
العاملــة مــن 25% إلــى %40.

• تطوير نظام إدارة األداء ليكون أكثر فاعلية في تحقيق أهداف الشركة وتعزيز ثقافة األداء.	

• فــي إطــار منهجهــا المســتمر لتطويــر المهــارات ورفــع مســتوى الكفــاءات، تــم تدريــب 1,478 موظفــً وموظفــة فــي المجــاالت اإلداريــة والفنيــة مــع جهــات محليــة وعالميــة، وتفعيــل منصــة 	
التعلــم اإللكترونــي مــع الجهــة العالميــة SkillSoft وتدريــب أكثــر مــن 441 موظفــً وموظفــة بواقــع 2,809 ســاعة فــي مجــاالت مختلفــة، فضــاًل عــن عقــد أكثــر مــن 650 اختبــار لشــهادة 
.CII Certificate in Insurance CII, CCO, ASA, IFSAH, PIC412A – Motor insurance :كمــا حصلــت مجموعــة مــن الموظفيــن علــى شــهادات مهنيــة مثــل ،)IFCE( أساســيات التأميــن

• إنشــاء برنامــج شــامل مختــص بالتطويــر التنظيمــي لدعــم اســتراتيجية الشــركة ورفــع كفــاءة األداء المؤسســي، ومراجعــة وتحديــث سياســات المــوارد البشــرية لتتواكــب مــع معطيــات 	
الســوق، وتســهيل اإلجــراءات وتبســيطها ودعــم بيئــة العمــل، والعمــل علــى تطويــر النظــام اإللكترونــي لقطــاع رأس المــال البشــري.

• إنجاز مشروع تجديد وتحسين بيئة العمل في مقر اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الغربية في مدينة جدة، حيث تم تنفيذ محطات عمل متناسبة مع تصميم المخطط المفتوح.	
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• بــدء مشــروع تجديــد وتحســين بيئــة العمــل فــي المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض لتواكــب التطــورات االســتراتيجية الجديــدة والتــي تعكــس شــغف التعاونيــة بموظفيهــا وهــي 	
أحــد وعــود اســتراتيجية الشــركة. يشــمل المشــروع التغييــر الكامــل لمخطــط المبنــى 1 و 2، وتوســعة وزيــادة أعــداد المكاتــب المخصصــة، وتغييــر نظــام اإلنــارة بالكامــل، وتنفيــذ مخطــط 

بيئــة العمــل المفتوحــة.

• تطويــر برنامــج إلعــادة توزيــع وتطويــر وتحســين جــودة األداء والدقــة فــي الكاميــرات واألنظمــة األمنيــة بمــا يتناســب مــع اشــتراطات ســاما، وإضافــة كواشــف حمايــة أمنيــة لحمايــة الموظفيــن 	
والمكاتــب.

2 .5   المساهمات االجتماعية

• واصلــت التعاونيــة تقديــم الدعــم الكامــل والحمايــة التأمينيــة لمراكــز »تأكــد« لفحــص فيــروس كورونــا عبــر المركبــات فــي مختلــف مناطــق المملكــة، بهــدف تعزيــز الجهــود الوطنيــة لمكافحــة 	
فيــروس كورونــا المســتجد، كمــا نظمــت الشــركة عــدة حمــالت للتوعيــة بأهميــة التطعيــم ضــد الفيــروس.

• انطالقً من إيماننا بقيم مجتمعنا وتجسيدًا لدورنا االجتماعي الفاعل، شاركت التعاونية في الحملة الوطنية للعمل الخيري وتبرعت بمبلغ مليون ريال عبر منصة »إحسان«.	

• أطلقنا مبادرة الجار للجار عبر برنامجنا للمسؤولية االجتماعية )تعاونية الخير(، حيث شاركنا فرحة قدوم رمضان مع جيراننا في الرياض والخبر وجدة.	

• بمناســبة اليــوم العالمــي لســرطان األطفــال، نفــذت التعاونيــة مبــادرة »حققنــا أمنياتهــم« بفصلهــا الثانــي ألطفــال مستشــفى الملــك عبــداهلل التخصصــي بالريــاض، لدعــم كفاحهــم ضــد 	
مــرض الســرطان وذلــك بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي للمســؤولية االجتماعيــة.

• تعاونت الشركة مع جمعية »نقاء« لتنفيذ عدة فعاليات للتوعية بأضرار التبغ ومساعدة الراغبين في اإلقالع عن التدخين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ.	

• تفاعلــت التعاونيــة مــع األيــام العالميــة وشــهور التوعيــة الصحيــة لتحســين صحــة فئــات مختلفــة مــن المجتمــع الســعودي بتنفيــذ مجموعــة مــن الحمــالت والفعاليــات أبرزهــا أنشــطة الشــهر 	
العالمــي لســرطان الثــدي، واليــوم العالمــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة، واليــوم العالمــي للقلــب، واليــوم العالمــي للســكري .

• ــا الرجــل الصحيــة فــي كل مــن الريــاض وجــدة 	 تحــت شــعار »كلنــا نقــدر.. كلنــا نتصــور« وبمناســبة الشــهر العالمــي لســرطان البروســتاتا، نظمــت التعاونيــة عــدة فعاليــات للتوعيــة بقضاي
والدمــام.

• نفــذت التعاونيــة عــدة أنشــطة خــالل احتفــاالت اليــوم الوطنــي لنشــر الوعــي بحضــارة المملكــة، وثقافتهــا ومناطقهــا الســياحية والتراثيــة عبــر تنظيــم مجموعــة مــن المســابقات والرحــالت 	
الترفيهيــة إلــى المتحــف الوطنــي ومدينــة العــال.
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2 .6   أنواع النشاط الرئيسة للشركة 

تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك بحسب منتجاتها وخدماتها، ولديها قطاعات يتم رفع التقارير بشأنها وهي كاآلتي:

• قطاع التأمين الصحي: ويقوم بتغطية التأمين الصحي. 	

• قطاع تأمين السيارات:  يوفر برامج تغطية التأمين للمركبات وتأمين المسؤولية تجاه الغير وتأمين المركبات األجنبية العابرة ألراضي المملكة العربية السعودية  )منافذ(.  	

• قطاع تأمين الممتلكات وضحايا الحوادث: ويشمل تغطية الممتلكات والهندسة والبحرية والطيران والطاقة وكذلك تأمين الحوادث العامة. 	

• قطاع العمرة الطبية: ويقوم بتغطية التأمين الصحي للحجاج ويقسم ربح هذا القطاع مع شركات التأمين األخرى.	

• قطاع تأمين الحوادث العامة – عمرة: ويقوم بتغطية تأمين الحوادث العامة للحجاج ويقسم ربح هذا القطاع مع شركات التأمين األخرى.	

• 	.)Covid-19( تأمين السفر و كوفيد 19 : تغطية تأمين السفر اإلجباري باإلضافة إلى التغطية التأمينية المتعلقة بـ

• الحماية واالدخار. 	

• قطاع المساهمين: يتضمن تقارير عن عمليات المساهمين للشركة وأرصدة الشركة التابعة »تيجان الخليج«.	



14

يتــم تخصيــص مصاريــف التشــغيل والمصروفــات العامــة األخــرى لهــذا القطــاع علــى أســاس التخصيــص المناســبة. الفائــض أو الخســارة مــن عمليــات التأميــن يتــم تخصيصهــا علــى 
أســاس التخصيص المناســبة.

2 .7    بيانات وأنواع النشاط الرئيسة للشركات التابعة والزميلة

أسماء الشركات التابعة والزميلة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها أ. 

* شركة تيجان الخليج: بدأت عملياتها التجارية في أغسطس 2020م بعد تسجيلها بموجب السجل التجاري رقم 1010644057. وتعد القوائم المالية للسنة المنتهية  
   في 31 ديسمبر 2021م هي القوائم المالية األولى للشركة.

** الشركة المتحدة للتأمين: هي شركة مساهمة مغلقة وقد تم تأسيسها في مملكة البحرين بسجل تجاري رقم 17337-1.

*** شركة وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية: هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، وقد تأسست بموجب السجل التجاري رقم 1010186558 الصادر من مدينة 
        الرياض بتاريخ 1424/02/13هـ،

اسم الشركة 
نسبة ملكية              رأسمالها                  التابعة / الزميلة

الدولة المحل                       نشاطها الرئيسالشركة فيها
الرئيس لعملياتها

الدولة محل 
التأسيس  

*شركة تيجان الخليج

)شركة تابعة(
7,500,000

)ريال سعودي(
100%

تطوير الحلول القائمة على التكنولوجيا وتقديم الخدمات االستشارية ألعمال 
التأمين والرعاية الصحية.

المملكة العربية 
السعودية 

المملكة العربية 
السعودية 

**الشركة المتحدة 
للتأمين

)شركة زميلة(

5,000,000
)دينار بحريني(

50%
التأمين على جميع المركبات التي تمر عبر جسر الملك فهد وفًقا لقانون 

شركة التأمين البحريني .
مملكة البحرين مملكة البحرين 

***شركة وصيل لنقل 

المعلومات اإللكترونية
)شركة زميلة(

24,000,000
)ريال سعودي(

45%
توفير خدمات اإلنترنت وحلول خدمات التجارة اإللكترونية بين الشركات 

لسوق التأمين الصحي.
المملكة العربية 

السعودية 
المملكة العربية 

السعودية 
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التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة والزميلة عام )2020 م -2021 م(ب. 

الشركة التابعة/
الزميلة

إيرادات المنطقة الوسطى 
إيرادات المناطق والدول إيرادات المنطقة الشرقيةإيرادات المنطقة الغربيةوالمركز الرئيسي

مجموع اإليراداتاألخرى

تيجان الخليج*
1,281,000

)ريال سعودي(
---1,281,000

)ريال سعودي(

وصيل*
30,739,000

)ريال سعودي(
---30,739,000

)ريال سعودي(

42,397,000---للتأمين*الشركة المتحدة 
)ريال سعودي(

42,397,000
)ريال سعودي(

* تيجان الخليج: شركة تابعة.
**وصيل: شركة زميلة

***الشركة المتحدة للتأمين: شركة زميلة

استراتيجية الشركة والتوقعات المستقبلية 3

3 .1   تقييم استراتيجية الشركة

أطلقــت التعاونيــة اســتراتيجية 2025 للخمــس ســنوات القادمــة، لمواكبــة التغييــرات الجوهريــة فــي الســوق والمؤثــرة محليــً وعالميــً، والمســاهمة بشــكل أكبــر فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي 
وخدمــة المجتمــع الســعودي، حيــث العالــم بأكملــه يشــهد اليــوم تغييــرات متســارعة ومحوريــة فــي  قطــاع األعمــال وجميــع مجــاالت الحيــاة، كمــا اختلفــت احتياجــات العمــالء وتوقعاتهــم، ومتطلبــات 

المجتمــع وتصوراتــه، وأدخلــت تقنيــات حديثــة لســوق العمــل جعلتــه أكثــر تنافســية وديناميكيــة، ورفعــت ســقف التوقعــات وزادت حجــم التحديــات.

وتتطلــع التعاونيــة مــن خــالل اســتراتيجيتها الطموحــة إلــى آفــاق جديــدة ترســم بهــا معالــم فريــدة لقطــاع التأميــن بالمملكــة، وتطمــح بــأن تكــون أكبــر شــركة تأميــن فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، وذلــك مــن خــالل التفــوق فــي األعمــال والخدمــات وابتــكار المنتجــات للتميــز فــي خدمــة عمالئهــا، والتقــدم فــي دعــم شــغف موظفيهــا وتحقيــق الريــادة، وتقديــم حلــول رقميــة تحفــز 

قطــاع التأميــن، والتوســع فــي المنطقــة لتحقيــق نتائــج ماليــة وأربــاح مســتدامة تتخطــى الســوق.
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3 .2   التوقعات المستقبلية لألعمال

تتوقع التعاونية أن تطور من أعمالها وتحسن من أدائها استنادًا على العوامل التالية:

تتابــع التعاونيــة عــن كثــب أهــم المتغيــرات المؤثــرة فــي األســواق المحليــة والعالميــة بســبب اســتمرار تأثيــر جائحــة كورونــا علــى مختلــف قطاعــات األعمــال والتغييــرات فــي أســعار النفــط، 	 
وتتخــذ الشــركة اإلجــراءات االســتباقية الالزمــة. 

الحــرص علــى التناغــم مــع توجهــات رؤيــة المملكــة 2030 ومشــاريع التحــول الوطنــي وتعزيــز المســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة ورفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة للمجتمــع لتعظيــم القيمــة 	 
. المستفادة 

تنفيذ استراتيجية التعاونية وفق خطة عمل محكمة، مما سيساهم خالل السنوات المقبلة وبشكل كبير في نقل التعاونية إلى مكانة أعلى تليق بحجم تطلعاتها .	 

االستثمار في البرامج والمبادرات االستراتيجية التي من شأنها تحويل التعاونية إلى كيان أقوى، قادر على المساهمة بشكل أكبر في تحفيز قطاع التأمين بالمملكة .	 

إجراء تحسينات داخلية وتطوير الهيكل التنظيمي ليتوافق مع توجهات الشركة االستراتيجية.	 

بناء بيئة عمل تهدف إلى التميز المؤسسي، وتحسين جودة األعمال، باعتماد أفضل الممارسات العالمية وتقديم الحلول الرقمية المتكاملة لجميع مراحل خدمة العمالء.	 

االهتمام بالتقنيات الحديثة محليً وعالميً، وتوفير أفضل الحلول الرقمية لدمج التقنية مع نشاط التأمين، مما يدعم سرعة إنجاز المعامالت التأمينية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.	 

التوجه لبناء شراكات استراتيجية واعدة لدعم تنفيذ برامج ومبادرات التعاونية االستراتيجية والمساهمة في إنشاء نظام تأميني متكامل يخدم جميع العمالء .	 

االهتمــام بالتوســع فــي المنطقــة الغربيــة لزيــادة الحصــة الســوقية بمختلــف القطاعــات ) الشــركات ، والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة( وذلــك بمــا يتماشــى مــع توجهــات مشــاريع الدولــة 	 
بغــرب المملكــة، ولتحقيــق التــوازن بيــن محفظــة أكثــر ربحيــة.

الحصول على عقود جديدة مهمة تدعم الشراكة على المدى الطويل.	 

بناء القدرات البشرية وتزويد العاملين بالمهارات والمعارف الالزمة ألداء أعمالهم بكفاءة، مما يساهم في زيادة التمركز حول العميل ورفع تميز أداء الشركة.	 

تقديم حلول تأمينية متميزة ومنتجات مبتكرة متاحة لجميع العمالء بأسعار مناسبة وجودة عالية مع تعزيز مفهوم »مركزية العميل » في اإلجراءات الداخلية والخارجية.	 
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4 .1   قائمة المركز المالي للسنوات المالية المنتهية في عام )2017م -2021م(        )بآالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر

2018م

31 ديسمبر

2019م

31 ديسمبر

2020م

31 ديسمبر

2021م

الموجودات 

125,000125,000125,000125,000125,000وديعة نظامية

1,9972,2542,5132,7743,050دخل مستحق من الوديعة النظامية

279,051211,378206,553191,851236,970ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، بالصافي

7,6533,6333,9717,70816,627موجودات غير ملموسة

9,86164,71663,42762,13860,850عقارات استثمارية

95,46895,116101,52085,31989,556استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

191,369261,088243,912776,263583,726مصروفات مدفوعة مقدمً وموجودات أخرى

82,0352,239,1253,539,3763,134,9323,780,598ودائع مضاربة / مرابحة

11,2938,7757,71412,7237,501أقساط فائض خسارة مؤجلة 

170,790130,651120,845134,724127,951تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

391,207191,837327,724289,784329,243حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبّلغ عنها

1,375,2772,725,8093,100,4461,962,5701,762,324حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

591,125544,839715,959683,698717,382حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

5,525,2092,905,1302,746,7483,018,5662,370,943استثمارات متاحة للبيع

2,257,6781,517,9871,495,8943,480,5533,222,001ذمم مدينة، صافي

6,3332,39711,029-158,093إيرادات استثمار مستحقة

1,397,2031,600,2401,306,550445,7941,188,266نقد وما في حكمه

12,670,30912,627,57814,114,48514,416,79414,633,017إجمالي الموجودات 

تحليل األداء المالي للشركة والفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية 4
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31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر
2018م

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2020م

31 ديسمبر
2021م

المطلوبات
1,9972,2542,5132,7743,050عائد دائن على الوديعة النظامية

207,586252,086258,163--توزيعات الفائض الدائنة

119,242133,276129,480134,990142,110التزامات المنافع المحددة

-401,998---قروض قصيرة األجل

233,318237,080255,554346,224415,023زكاة دائنة

10,5768,6905,0063,5443,372احتياطي أنشطة تكافل

1,700,2691,684,1831,925,5841,549,3501,770,241احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير المبّلغ عنها

2,374,7643,271,1563,684,8912,516,6522,400,729إجمالي المطالبات تحت التسوية 

137,2487,2722,83052,40130,277احتياطي عجز أقساط التأمين

53,66139,29943,32337,53842,289دخل عمولة غير مكتسب

1,293,2731,514,7231,001,6791,729,527985,395مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

4,405,2443,820,2933,826,1194,319,3785,031,265إجمالي أقساط غير مكتسبة

207,92294,720523,820254,559503,409أرصدة معيدي التأمين الدائنة

6,4146,4116,4116,4118,630توزيعات أرباح مستحقة

10,543,92810,819,35711,614,79611,607,43211,593,953إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

1,250,0001,250,0001,250,0001,250,0001,250,000رأس المال
1,000,0001,000,0001,065,5171,144,1831,197,495احتياطي نظامي 

167,47289,536152,513)198,724()166,244(احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 
)20,096()20,261()14,540()12,226()5,879(إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

31,240345,904459,152)230,829(48,504أرباح مبقاة
2,126,3811,808,2212,499,6892,809,3623,039,064إجمالي حقوق الملكية

12,670,30912,627,57814,114,48514,416,79414,633,017إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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4 .2   تأثير أنواع النشاط الرئيسة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في نتائج عام 2021        )بآالف الرياالت السعودية(   

4 .3   نتائج أعمال الشركة في السنوات المالية  )2017م -2021م(        )بآالف الرياالت السعودية(  

اإلجمالي
اإلجمالي-
عمليات  

المساهمين

اإلجمالي- 
عمليات 

شركة 
تيجان 
الخليج

اإلجمالي 
- عمليات 

التأمين

قطاع 
الحماية 
واالدخار

قطاع 
السفر 

وكوفيد 
19

قطاع 
التأمين 

ضد 
الحوادث 
العامة - 

عمرة

قطاع 
التأمين 

على 
الممتلكات 

والحوادث

قطاع 
التأمين 

على 
المركبات 

قطاع 
التأمين 

الصحي - 
العمرة

قطاع 
التأمين 
الصحي

النشاط

8,607,865 - - 8,607,865 7,628 96,380 14,038 120,924 614,662 19,107 7,735,126 صافي األقساط المكتتبة

8,068,225 - - 8,068,225 7,245 92,216 11,203 235,720 615,251 15,587 7,091,003 مجموع إيرادات االكتتاب

6,416,645 - - 6,416,645 2,760 3,500 4 23,133 408,666 7,122 5,971,460 صافي المطالبات والمنافع 
األخرى المدفوعة

7,210,769 - )14,929( 7,225,698 6,721 71,149 9,522 77,132 452,271 13,767 6,595,136 مجموع تكاليف 
ومصروفات االكتتاب

857,456 0 14,929 842,527 524 21,067 1,681 158,588 162,980 1,820 495,867 صافي دخل االكتتاب

372,468 148,932 233 223,303 - - - - - - - صافي دخل السنة قبل 
التخصيص و الزكاة

2021م 2020م 2019م 2018م 2017م البيان

10,218,606 9,061,768 8,375,860 7,641,245 8,406,669 مجموع األقساط المكتتبة

 7,929,662  7,042,385  6,877,318  7,065,754  7,302,607 صافي أقساط التأمين المكتسبة

6,660,276 5,487,973 5,812,986 6,571,667  6,813,530 صافي المطالبات المتحملة

350,138 514,459 402,165 )213,339( )146,544( صافي الربح/ الخسارة قبل الزكاة

329,702 309,673 691,468 )318,160( )310,173( إجمالي الدخل الشامل 

 3,039,064  2,809,362 2,499,689 1,808,221 2,126,381 إجمالي حقوق الملكية

2.13 3.15 2.62 )2.23( )1.60( ربحية السهم )بالريال(
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4.4    التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة        )بآالف الرياالت السعودية(

المجموعالمناطق األخرىالمنطقة الشرقيةالمنطقة الغربيةالوسطى والمركز الرئيسيالمنطقة

اإليرادات 
6,276,6382,546,4031,373,87721,68810,218,606)أقساط التأمين المكتتبة(

4 .5    الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية        )بآالف الرياالت السعودية(

نسبة التغير%قيمة التغير2021م2020مالبيان

%9,061,76810,218,6061,156,83812.77إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%7,567,9058,607,8651,039,96013.74صافي أقساط التأمين المكتسبة

%7,166,0008,068,225902,22512.59مجموع إيرادات االكتتاب

%2.46-)170,398(6,934,4406,764,042إجمالي المطالبات المدفوعة والمصروفات المتكبدة المتعلقة بالمطالبات

%5,487,9736,660,2761,172,30321.36صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

فائض عمليات التأمين مخصومً منها عائد استثمارات حملة الوثائق                           
)نتائج العمليات التشغيلية(

351,36277,552)273,810(-77.93%

%5.81-)8,991(154,742145,751صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق

%55.88-)282,801(506,104223,303الفائض من عمليات التأمين

%55.88-)254,521(455,494200,973حصة المساهمين من الفائض/العجز

%64,282157,03692,754144.29صافي أرباح  استثمارات أموال المساهمين

%31.94-)164,321(514,459350,138صافي الربح قبل الزكاة

--3.152.13ربحية السهم بالريال بعد الزكاة
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4 .6     الفائض من عمليات التأمين

حققــت عمليــات التأميــن بعــد إضافــة دخــل االســتثمارات فائضــً قــدره 223 مليــون ريــال ســعودي للســنة الماليــة 2021 م )2020 م: 506 مليــون ريــال ســعودي( وحســب متطلبــات الالئحــة التنفيذيــة 
لنظــام التأميــن التعاونــي، ســيتم توزيــع 10% مــن صافــي الفائــض علــى حملــة الوثائــق أي مــا يعــادل 22 مليــون ريــال، بينمــا يحصــل المســاهمون علــى 90% مــن فائــض عمليــات التأميــن بمبلــغ 

201 مليــون ريــال ســعودي )2020 م: 455 مليــون ريــال ســعودي( . 

4 .7    قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد عام 2021م        )بآالف الرياالت السعودية(

2021م

بيان األسبابوصف موجز لها
المسددالبيان

ــص  ــتحق/ المخص المس
الفتــرة  نهايــة  حتــى 

الســنوية الماليــة 

أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخلحّصة التعاونية من الزكاة14,780415,023الزكاة

أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخلضريبة االستقطاع10,625 29,594ضريبة االستقطاع

أنظمة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةاشتراكات التأمينات االجتماعية لموظفي الشركة49,4403,764التأمينات االجتماعية

أنظمة وزارة الداخليةرسوم إصدار تأشيرات وخدمات الجوازات-1,226تكاليف تأشيرات وجوازات

أنظمة وزارة العملرسوم إصدار رخصة عمل-2,063رسوم مكتب العمل

نظام الرقابة على شركات التأمين التعاوني رسوم للبنك المركزي السعودي48,48515,742رسوم إشراف 

نظام الضمان الصحي التعاونيرسوم لمجلس الضمان الصحي التعاوني99,21625,417رسوم إشراف 
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مجلس اإلدارة 5

5 .1   تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه ومؤهالتهم وخبراتهم ووظائفهم الحالية والسابقة

اسم العضو
والجهة التي يمثلها

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

األستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيم النويصر
رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

الرئيس التنفيذي وعضو 	 
مجلس اإلدارة في شركة 

تحكم االستثمارية.

رئيس أو عضو في عدد 	 
من مجالس اإلدارة ولجان 
المراجعة واللجان األخرى 

التابعة لمجالس اإلدارة في 
عدد من الشركات المدرجة 

وغير المدرجة.  

نائب الرئيس التنفيذي 	 
للشؤون المالية في 

الشركة العربية لخدمات 
اإلنترنت واالتصاالت. 

نائب الرئيس التنفيذي 	 
للمالية في شركة العثيم 

لالستثمار والتطوير العقاري. 
شريك تنفيذي ثم الرئيس 	 

التنفيذي لشركة بيت 
االستشارات الوطني.

معيد ثم محاضر في قسم 	 
المحاسبة بجامعة الملك 

سعود بالرياض.
المدير المالي لشركة علم 	 

ألمن المعلومات.
رئيس أو عضو في عدد 	 

من لجان المراجعة واللجان 
األخرى التابعة لمجالس 

اإلدارة في عدد من الشركات 
المدرجة وغير المدرجة.

بكالوريوس المحاسبة من جامعة 	 
الملك سعود بالرياض.

ماجستير في المحاسبة مع تخصصين 	 
فرعيين في اإلدارة المالية ونظم 

المعلومات من جامعة كيس ويسترن 
ريزيرف بأمريكا. 

دبلوم في المعايير الدولية للتقرير 	 
.)DipIFR( المالي

عدد من الشهادات المهنية في مجاالت 	 
المحاسبة واإلدارة المالية والمراجعة.

شغل العديد من المناصب 
اإلدارية في مجال المالية 

كما أنه الشريك التنفيذي 
والرئيس التنفيذي لشركة 
بيت االستشارات الوطني، 
وعمل محاضرًا في قسم 
المحاسبة بجامعة الملك 

سعود بالرياض.

األستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير 
تنفيذي

نائب رئيس مجلس إدارة 	 
البنك السعودي لالستثمار

 نائب رئيس مجلس إدارة 	 
أسمنت تبوك

مستشار شركة 	 
االستثمارات الرائدة 

نائب المحافظ لشؤون 	 
االستثمار بالمؤسسة 

العامة للتقاعد

بكالوريوس في االقتصاد - جامعة 	 
نورث ايسترين، بوسطن- أمريكا.

العديد من الشهادات المهنية 	 
المتخصصة.

شغل عدة مناصب في 
البنك المركزي السعودي                 

)لمدة 21 سنة(
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اسم العضو
والجهة التي يمثلها

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

األستاذ/ وليد بن عبد الرحمن العيسى
عضو المجلس

غير 
تنفيذي

 عضو مجلس إدارة الهيئة 	 
العامة للمنافسة. 

عضو مجلس إدارة 	 
الشركة المتحدة للتأمين 

بالبحرين.

الرئيس التنفيذي لشركة رزا 	 

الرئيس التنفيذي 	 
التشغيلي شركة 
االستثمارات الرائدة

عضو مجلس إدارة شركة 	 
جبل عمر للتطوير 

عضو مجلس إدارة بنك 	 
الرياض

عضو مجلس إدارة شركة رزا	 

ماجستير في الهندسة الكيميائية - 	 
جامعة أريزونا - الواليات المتحدة األمريكية.

ماجستير في علوم الحاسب جامعة 	 
واشنطون في سانتا لويس - الواليات  

المتحدة األمريكية.
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - 	 

جامعة الملك سعود - المملكة العربية 
السعودية

العديد من الشهادات المهنية 	 
المتخصصة.

التخطيط االستراتيجي 
واألبحاث وإدارة المشاريع 
العقارية العمالقة وإدارة 

األصول والممتلكات 
العقارية.

األستاذ/ إيهاب بن محمد الدباغ
عضو المجلس

الرئيس التنفيذي لشركة 	 مستقل
إجمال المحدودة

مدير عام الخدمات 	 
المصرفية للشركات في 

البنك السعودي الهولندي.

بكالوريوس في التسويق – جامعة 	 
الملك فهد للبترول والمعادن  - 

المملكة العربية السعودية. 
العديد من الشهادات المهنية 	 

المتخصصة.

شغل عدة مناصب إدارية 
في مجال االستراتيجية 

وإدارة البرامج والخدمات 
المصرفية لألفراد 

والشركات.
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اسم العضو
والجهة التي يمثلها

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

األستاذ/ حمود بن عبد اهلل التويجري
عضو المجلس

مستقل
عضو مجلس إدارة شركة 

التعاونية للتأمين

نائب الرئيس التنفيذي 	 
لشركة سابك في قطاع 

القانونية والمراجعة، 
والمالية، والبتروكيماويات.

ماجستير في الهندسة الصناعية - 	 
معهد جورجيا للتكنولوجيا- أمريكا

بكالوريوس في الهندسة الصناعية - 	 
جامعة واشنطن - أمريكا

بكالوريوس في إدارة األعمال - جامعة 	 
واشنطن - أمريكا

شغل عدة مناصب إدارية 
في مجال اإلدارة المالية 

والبتروكيماويات واإلدارة 
القانونية والمراجعة

األستاذ/ غسان بن عبد الكريم المالكي
عضو المجلس 

عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

غير 
تنفيذي

مدير إدارة التميز الرقمي 	 
- المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

مدير تطوير األعمال بإدارة 	 
الحاسب اآللي- المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية

ماجستير في الحاسب اآللي - علوم 	 
الحاسب جامعة كاليفورنيا - الواليات 

المتحدة األمريكية.
بكالوريوس في الحاسب اآللي - نظم 	 

معلومات جامعة الملك سعود - 
المملكة العربية السعودية.

العديد من الشهادات المهنية 	 
المتخصصة.

شغل عدة مناصب إدارية 
في مجال تقنية المعلومات 

بالمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية. 

األستاذ/ جاسر بن عبد اهلل الجاسر
عضو المجلس 

عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

غير 
تنفيذي

مدير عام االستراتيجية 	 
والتحول في المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية

مدير عام التميز 	 
المؤسسي في المؤسسة 

العامة للتقاعد.

يــة  	  ر الكتوا ا لعلــوم  ا فــي  ماجســتير 
يــات  لوال ا  - نبراســكا  جامعــة 

ألمريكيــة ا لمتحــدة  ا

لعمليــات 	  ا بحــوث  فــي  يــوس  لور بكا
لمملكــة  ا  - ســعود  لملــك  ا جامعــة 

لســعودية ا لعربيــة  ا

لمهنيــة 	  ا لشــهادات  ا مــن  لعديــد  ا
. لمتخصصــة ا

شغل عدة مناصب في 
مجاالت االستراتيجية 

والتخطيط والتطوير 
والدراسات، والدراسات 

االكتوارية في المؤسسة 
العامة للتقاعد والمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية
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اسم العضو
والجهة التي يمثلها

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

األستاذ/ عبد الرحمن بن محمد العودان
عضو المجلس

مستقل

عضو مجلس إدارة شركة 	 
التعاونية للتأمين

عضو مجلس إدارة البنك 	 
األهلي السعودي

عضو خارجي في لجنة 	 
المراجعة – مجموعة 

تداول القابضة
عضو اللجنة التأسيسية 	 

– بنك المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

الرئيس -  شركة كميت 	 
للصناعة

نائب الرئيس التنفيذي 	 
لتقنية المعلومات في بنك 

الرياض.

ماجستير في علوم الحاسب اآللي - 	 
معهد فلوريدا للتكنولوجيا- مالبور- 

الواليات المتحدة األمريكية. 

بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي - 	 
جامعة جاكسونفيل- الواليات المتحدة 

األمريكية. 

العديد من الشهادات المهنية 	 
المتخصصة.

شغل عدة مناصب إدارية 
في مجال تقنية المعلومات.

الدكتور/ خالد بن عبد العزيز الغنيم
عضو المجلس

مستقل

رئيس مجلس المديرين 	 
في شركة هوز لالتصاالت 

وتقنية المعلومات

رئيس مجلس المديرين 	 
في شركة مزن لالتصاالت 

وتقنية المعلومات

رئيس مجلس المديرين 	 
التنفيذيين في شركة 

تكامل القابضة.

الرئيس التنفيذي لشركة 	 
االتصاالت السعودية.

الرئيس التنفيذي لشركة 	 
العلم.

 دكتوراة في هندسة الكهرباء 	 
والحاسب اآللي - كارنيجي ميلون- 

الواليات المتحدة.

 ماجستير في هندسة الكهرباء 	 
والحاسب اآللي - كارنيجي ميلون- 

الواليات المتحدة.

 بكالوريوس في هندسة الحاسب - 	 
جامعة الملك سعود.

 العديد من الشهادات المهنية 	 
المتخصصة.

عضوية العديد من 	 
مجالس اإلدارة واللجان 

مثل: شركة بيان 
للمعلومات األئتمانية، 
التجمع الصحي الثاني 

بالرياض، واللجنة 
التنفيذية في موهبة، 

B20، مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية، موبايلي، تكافل 
الخيرية، صندوق تنمية 
الموارد البشرية )هدف(.
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5 .2   العضويات الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارة

اسم العضو
أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس إداراتها 

) الحالية( أو من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محدودة/....(

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
مجالس إداراتها )السابقة( أو 

من مديريها

داخل 
المملكة/

 خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ذات 
مسؤولية محدودة/....(

عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر

رئيس مجلس إدارة شركة 
شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالتعاونية للتأمين

رئيس مجلس إدارة الشركة 
السعودية للتطوير السياحي. 

)2009م-2011م(
شركة مساهمةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة 
عضو مجلس إدارة شركة بيت مساهمة غير مدرجةداخل المملكةمشاريع الترفيه السعودية

شركة مهنيةداخل المملكةاالستشارات الوطنية 

عضو مجلس إدارة شركة 
عضو مجلس إدارة الشركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكةتحكم االستثمارية

شركة ذات مسؤولية داخل المملكةالسعودية للتطوير السياحي 
محدودة

عضو مجلس إدارة شركة 
عضو مجلس إدارة  شركة بيت شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةمهارة للموارد البشرية

شركة ذات مسؤولية داخل المملكةاالستشارات الوطني
محدودة

عضو مجلس ادارة شركة 
شركة مهنيةداخل المملكةالحميد والنمر لالستشارات

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة التعاونية للتأمين

عضو مجلس إدارة الشركة 
الوطنية للبتروكماويات 

)بتروكيم( )2008م - 2016م(
شركة مساهمةداخل المملكة

عضو ونائب رئيس مجلس 
إدارة البنك السعودي 

لالستثمار
شركة مساهمة مدرجةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة الصحراء 
العالمية للبتروكماويات )سبكيم( 

)2010م - 2016م(
شركة مساهمةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة الشركة 
شركة مساهمة بحرينية خارج المملكةالمتحدة للتأمين )البحرين(

مقفلة

عضو مجلس إدارة الشركة 
السعودية للبوليمرات )2010م 

– 2016م(
شركة ذات مسؤولية داخل المملكة

محدودة

عضو مجلس إدارة / نائب 
رئيس مجلس إدارة شركة 

أسمنت تبوك
شركة مساهمة مدرجةداخل المملكة

وليد بن عبدالرحمن العيسى

عضو مجلس إدارة شركة 
عضو مجلس إدارة بنك الرياض شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالتعاونية للتأمين

شركة مساهمةداخل المملكة)2010م-2016م(

إدارة  مجلــس  عضــو 
الشــركة المتحــدة للتأميــن 

 ) يــن لبحر ا (
شركة مساهمة بحرينية خارج المملكة

مقفلة
شركة ذات مسؤولية داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة رزا 

محدودة

شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة جبل عمر
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اسم العضو
أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس إداراتها 

) الحالية( أو من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محدودة/....(

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس إداراتها 
)السابقة( أو من مديريها

داخل 
المملكة/

 خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ذات 
مسؤولية محدودة/....(

إيهاب بن محمد الدباغ

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
للتأميــن شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالتعاونيــة 

عضو مجلس إدارة الشركة 
السعودية للخدمات المالية 

المساندة )2008م – 2014م(
شركة مساهمة غير داخل المملكة

مدرجة

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
المنــازل  لتمويــل  شركة مساهمة مغلقةداخل المملكةبدايــة 

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
الماليــة  شركة مساهمة مغلقةداخل المملكةمضاربــة 

حمود بن عبداهلل التويجري

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
للتأميــن شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالتعاونيــة 

عضو مجلس إدارة البرنامج 
الوطني للتجمعات الصناعية 

)2018(
جهة حكوميةداخل المملكة

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
االتصــاالت - موبايلــي  شركة مساهمةداخل المملكةاتحــاد 

رئيس مجلس إدارة شركة 
الجبيل للبتروكيماويات 

)2008م –2012م( 
شركة ذات مسؤولية داخل المملكة

محدودة

رئيس مجلس إدارة شركة ينبع 
السعودية للبتروكيماويات 

)2008م –2012م( 
شركة ذات مسؤولية داخل المملكة

محدودة

عضو مجلس إدارة شركة 
أسمنت تبوك )2014م – 

2016م(
شركة مساهمةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة مصرف 
شركة مساهمةداخل المملكةاإلنماء )2013م – 2016م(

عضو مجلس إدارة شركة سابك 
شركة ذات مسؤولية خارج المملكةكابيتال )2009م – 2012م(

محدودة

عضو مجلس إدارة شركة 
ألمونيوم البحرين )ألبا( 

)2008م – 2012م(
شركة مساهمةخارج المملكة

عضو مجلس إدارة المؤسسة 
مؤسسة حكوميةداخل المملكةالعامة للموانئ

عضو مجلس إدارة شركة مرافق 
شركة مساهمة مغلقةداخل المملكةالمياه والكهرباء )الجبيل(
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اسم العضو
أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس إداراتها 

) الحالية( أو من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محدودة/....(

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس إداراتها 
)السابقة( أو من مديريها

داخل 
المملكة/

 خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ذات 
مسؤولية محدودة/....(

غسان بن عبدالكريم المالكي
شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 

للتأميــن اليوجدشركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالتعاونيــة 

جاسر بن عبداهلل الجاسر

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
للتأميــن شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالتعاونيــة 

عضو مجلس إدارة شركة 
تطوير الصناعات السعودية 

)2017-2013(
شركة مساهمةداخل المملكة

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةأســمنت المنطقــة الجنوبيــة

عبدالرحمن بن محمد العودان
شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 

للتأميــن شركة مساهمة مدرجة داخل المملكةالتعاونيــة 

اليوجد
البنــك  إدارة  مجلــس  عضــو 

الســعودي شركة مساهمة مدرجة داخل المملكةاألهلــي 
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اسم العضو
أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس إداراتها 

) الحالية( أو من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية محدودة/....(

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس إداراتها 
)السابقة( أو من مديريها

داخل 
المملكة/

 خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ذات 
مسؤولية محدودة/....(

خالد بن عبدالعزيز الغنيم

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
للتأميــن شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالتعاونيــة 

عضو مجلس إدارة شركة 
المياه الوطنية )2008م – 

2016م(
شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
شركة ذات مسؤولية داخل المملكةيونيفونــك

محدودة
عضو مجلس إدارة اتحاد 

شركة مساهمةداخل المملكةاالتصاالت )2015م – 2018م(

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
الثانــي الصحــي  هيئة حكوميةداخل المملكةالتجمــع 

عضو مجلس إدارة المؤسسة 
العامة لتحلية المياه المالحة 

)2006م – 2012م(
مؤسسة حكوميةداخل المملكة

عضــو مجلــس إدارة مجموعــة 
شركة ذات مسؤولية داخل المملكةالعبيكان لالســتثمار

محدودة

عضو مجلس إدارة مدينة 
الملك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية )2016م – 2017م(
مؤسسة علمية حكوميةداخل المملكة

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
شركة ذات مسؤولية داخل المملكةبيــان للمعلومــات االئتمانيــة

محدودة

عضو مجلس إدارة صندوق 
التنمية للموارد البشرية 

)2013م – 2016م(
مؤسسة حكوميةداخل المملكة

عضو مجلس إدارة اتحاد 
عضو مجلس إدارة هيئة النقل شركة مساهمةداخل المملكةاالتصاالت )موبايلي(

هيئة حكوميةداخل المملكةالعام )2015م – 2018م(

عضو مجلس إدارة مؤسسة 
مؤسسة غير ربحيةداخل المملكةموهبة )2017 – 2020(

عضو مجلس إدارة شركة 
شركة غير ربحيةداخل المملكة تكافل الخيرية )2013 – 2019(

عضو مجلس إدارة شركة 
شركة حكوميةداخل المملكةتكامل القابضة )2013 – 2016(

عضو مجلس إدارة ثقة 
 شركة حكومية داخل المملكةلخدمات األعمال )2012 – 2014(

عضو مجلس إدارة الشركة 
السعودية لتبادل المعلومات 

إلكترونًيا )تبادل( )2009-
)2013

شركة مساهمة سعودية داخل المملكة
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5 .3   مهام وصالحيات مجلس اإلدارة 

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة، يكــون لمجلــس اإلدارة أوســع الســلطات فــي إدارة الشــركة بمــا يحقــق غرضهــا، كمــا يكــون لــه فــي حــدود اختصاصــه أن يفــوض واحــدًا أو أكثــر 
مــن أعضائــه أو مــن الغيــر فــي مباشــرة عمــل أو أعمــال معينــة – بمــا ال يتعــارض مــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة- ولمجلــس اإلدارة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تمثيــل الشــركة فــي عالقاتهــا 
مــع الغيــر والجهــات الحكوميــة والخاصــة وأمــام كافــة المحاكــم الشــرعية وديــوان المظالــم ومكاتــب العمــل والعمــال واللجــان العليــا واالبتدائيــة لتســوية الخالفــات العماليــة ولجنــة األوراق التجاريــة 
وكافــة اللجــان القضائيــة األخــرى وهيئــات التحكيــم والحقــوق المدنيــة وأقســام الشــرطة والغــرف التجاريــة والصناعيــة وكافــة الشــركات والمؤسســات والبنــوك والمصــارف التجاريــة وبيــوت المــال 
وكافــة صناديــق ومؤسســات التمويــل الحكومــي بمختلــف مســمياتها واختصاصاتهــا وغيرهــم مــن المقرضيــن. وللمجلــس حــق اإلقــرار والمطالبــة والمدافعــة والمرافعــة والمخاصمــة والتنــازل 
والصلــح وقبــول األحــكام ونفيهــا والتحكيــم وطلــب تنفيــذ األحــكام ومعارضتهــا وقبــض مــا يحصــل مــن التنفيــذ وإبــراء ذمــة مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم والدخــول فــي المناقصــات وبيــع 
وشــراء ورهــن العقــارات. كمــا لرئيــس المجلــس حــق التعاقــد والتوقيــع باســم الشــركة ونيابــة عنهــا علــى كافــة أنــواع العقــود والوثائــق والمســتندات بمــا فــي ذلــك، دون حصــر، عقــود تأســيس 
الشــركات التــي تشــترك فيهــا الشــركة مــع كافــة تعديالتهــا ومالحقهــا وقــرارات التعديــل والتوقيــع علــى االتفاقيــات والصكــوك أمــام كاتــب العــدل والجهــات الرســمية، وكذلــك اتفاقيــات القــروض 
والضمانــات والكفــاالت والصكــوك لبيــع وشــراء العقــارات وإصــدار الــوكاالت الشــرعية نيابــة عــن الشــركة، والبيــع والشــراء واإلفــراغ وقبولــه واالســتالم والتســليم واالســتئجار والتأجيــر والقبــض والدفع 
وفتــح الحســابات واالعتمــادات والســحب واإليــداع لــدى البنــوك وإصــدار الضمانــات للبنــوك والصناديــق ومؤسســات التمويــل الحكومــي والتوقيــع علــى كافــة األوراق وســندات األمــر والشــيكات وكافــة 

األوراق التجاريــة والمســتندات وكافــة المعامــالت المصرفيــة.

5 .4   اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور

األولاسم العضو
2021/02/11

الثاني
2021/04/08

الثالث 
2021/04/30

الرابع
2021/05/01

الخامس
2021/08/05

السادس
2021/08/12

السابع
2021/10/31

الثامن
2021/12/12

المجموع

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعبد العزيز النويصر

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعبدالعزيز الخميس

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرولــيد العيسى

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرغسان المالكي

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرجاسر الجاسر

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر حمود التويجري

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرإيهاب الدباغ

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعبد الرحمن العودان

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرخالد الغنيم
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5 .5   سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

يقــوم مجلــس اإلدارة باقتــراح مكافــآت أعضــاء المجلــس بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وبمــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العالقــة ومــع أي شــروط معتمــدة 
مــن الجمعيــة العامــة، وال تعتمــد أي مــن المكافــآت والتعويضــات المقترحــة لرئيــس وأعضــاء المجلــس إال بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة عليهــا. وتقــوم الشــركة بالتأكــد مــن نشــر كل التفاصيــل 

مكتوبــة للمكافــآت والتعويضــات المقترحــة لتكــون متاحــة لجميــع المســاهمين قبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة التــي يتــم فيهــا التصويــت علــى تلــك المكافــآت والتعويضــات.

 تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مبلغــً معينــً أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح، ويجــوز الجمــع بيــن اثنتيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا. وفــي جميــع 
األحــوال؛ ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســنويً )ويســتثنى مــن ذلــك أعضــاء لجنــة المراجعــة(، وذلــك وفــق 
الضوابــط التــي تضعهــا هيئــة الســوق الماليــة. كمــا يحــدد مجلــس اإلدارة المكافــأة الخاصــة لرئيــس المجلــس نظيــر أعمالــه ومســؤولياته التــي يضطلــع بهــا بهــذه الصفــة، باإلضافــة إلــى المكافــأة 
المقــررة ألعضــاء المجلــس المشــار إليهــا أعــاله، والتخضــع المكافــأة الخاصــة لرئيــس مجلــس اإلدارة للحــد األعلــى للمكافــأة الســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وفــي حــال تجــاوزت الحــد األعلــى فيجــب 

الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي قبــل التوصيــة بهــا إلــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين العتمادهــا.

وأســوًة بموظفــي الشــركة، ُيمنــح عضــو مجلــس اإلدارة و/أو عضــو اللجنــة التابعــة تأميــن طبــي لــه وألفــراد أســرته الذيــن يعولهــم، باســتثناء مــن يتمتــع بهــذه المنفعــة عــن طريــق جهــة أخــرى 
يعمــل بهــا أو يتعــاون معهــا أو يقتضــي نظامهــا شــموله بهــذه التغطيــة، إضافــًة إلــى المزايــا التأمينيــة األخــرى التــي تمنحهــا الشــركة لموظفيهــا، كمــا تمنــح الشــركة تغطيــة تأمينيــة للمســؤولية 

المهنيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة و/أو اللجــان التابعــة. 

تعــوض الشــركة عضــو مجلــس اإلدارة و/أو اللجــان التابعــة عــن أي ضرائــب أو رســوم حكوميــة مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة الناشــئة عــن عضويتــه فــي مجلــس إدارة الشــركة، وال يحتســب هــذا 
التعويــض ضمــن المكافــآت والتعويضــات التــي تنــدرج ضمــن الحــد األعلــى الــوارد فــي الفقــرة أعــاله.

وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة والمنعقــدة بتاريــخ 2020/05/03 علــى سياســة المكافــآت والتعويضــات الخاصــة بأعضــاء المجلــس واللجــان التابعــة. وعليــه فقــد قــام مجلــس 
اإلدارة باقتــراح مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت باإلضافــة إلــى المكافــأة الخاصــة برئيــس مجلــس اإلدارة ، وذلــك بمــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح 
والتعليمــات ذات العالقــة ومــع الشــروط والمعاييــر المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة، ولــن تعتمــد أي مــن المكافــآت والتعويضــات المقترحــة لرئيــس وأعضــاء المجلــس إال بعــد موافقــة الجمعيــة 

العامــة عليهــا.

العالقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:
تتبــع شــركة التعاونيــة للتأميــن فــي المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة مــا جــاء فــي الفقــرة الــواردة فــي المــادة )19( مــن النظــام األساســي للشــركة والمتوافقــة مــع سياســة مكافــآت 
أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذيــة المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة والتــي توضــح آليــة تحديــد واعتمــاد المكافــآت لــكل مــن أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة كمــا تــم ذكــره أعــاله.
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5 .6   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة        )بآالف الرياالت السعودية(

  المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة 
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أواًل: األعضاء المستقلون

1,1000-0---00-6001,100--4504035عبدالعزيز النويصر

5000-0---00-0500--4504070عبدالرحمن العودان

6950-0---00-0695--6004070حمود التويجري

5000-0---00-0500--4504055إيهاب الدباغ

5000-0---00-0500--4504045خالد الغنيم

-3,295--------3,295------المجموع

ثانيً: األعضاء غير التنفيذيين

5000-0---00-0500--4504025عبدالعزيز الخميس

5000-0---00-0500--4504055وليد العيسى

5000-0---00-0500--4504060غسان المالكي

5000-0---00-0500--4504050جاسر الجاسر

-2,000--------2,000------المجموع

ثالثً: األعضاء التنفيذيون

-----------------ال يوجد

--5,295------5,295------المجموع

* لن يتجاوز مجموع مايحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافات و بدل حضور االجتماعات مبلغ 500,000 )خمسمائة ألف ريال سعودي(، و يستثنى من ذلك رئيس لجنة المراجعة.
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5 .7   إجراءات المجلس للتعامل مع مقترحات المساهمين

في حال استالم مقترحات أو ملحوظات من المساهمين، يقوم مجلس اإلدارة بإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين بهذه المقترحات/الملحوظات عن طريق أي من الوسائل التالية:
اجتماعات مجلس اإلدارة.- 1
اجتماعات اللجان التابعة للمجلس.- 2
اجتماعات الجمعية العامة.- 3
االجتماعات الدورية التي تعقدها الشركة مع المساهمين والمستثمرين.- 4

5 .8   وسائل تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان وأعضائه

بنــاًء علــى المــادة رقــم 41 فقــرة هـــ مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، والتــي تخــول لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بصالحيــة تحديــد آليــه تقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة، فقــد تــم اعتمــاد 
آليــة التقييــم للعــام المالــي 2021م وفــق إجــراءات معينــة بهــدف رفــع كفــاءة التقييــم ودقتــه مــن خــالل التعاقــد مــع جهــة خارجيــة مختصــة بذلــك.

5 .9   وصف ألية عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة، إن وجدت

يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بأنــه ال توجــد أيــة عقوبــة أو قيــد احتياطــي أو جــزاء مفــروض علــى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2021م مــن أي جهــة قضائيــة أو إشــرافية أو تنظيميــة يكــون 
لــه عالقــة بالشــركة.
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اللجان التابعة لمجلس اإلدارة )تشكيل اللجان - االختصاصات والمهام - االجتماعات وسجل الحضور- المكافآت( 6

6 .1   اللجنة التنفيذية 

تشكيل اللجنة التنفيذية ومؤهالت األعضاء ووظائفهمأ. 

أسماء رئيس 
وأعضاء اللجنة

صفة العضوية 
في اللجنة

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

عبد العزيز بن 
إبراهيم النويصر

رئيس اللجنة  	 
مستقل

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة تحكم 

االستثمارية

نائب الرئيس 	 
للشؤون المالية 

بالشركة العربية 
لخدمات اإلنترنت 

واالتصاالت المحدودة.

ماجستير في المحاسبة مع تخصصين 	 
فرعيين: مالية ونظم معلومات - جامعة 

كيس ويسترن ريزيرف - الواليات المتحدة 
األمريكية.

بكالوريوس في المحاسبة - جامعة الملك 	 
سعود - المملكة العربية السعودية.

العديد من الشهادات المهنية في المحاسبة 	 
واإلدارة المالية والمراجعة.

شغل العديد من المناصب اإلدارية 
في مجال المالية كما أنه الشريك 

التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة 
تحكم االستثمارية، وعمل محاضرًا 

في قسم المحاسبة بجامعة الملك 
سعود بالرياض.

وليد بن عبد 
الرحمن العيسى

غير عضو اللجنة	 
تنفيذي 

عضو مجلس إدارة 	 
الهيئة العامة للمنافسة

عضو مجلس إدارة 	 
الشركة المتحدة 

للتأمين بالبحرين.

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة رزا.

الرئيس التنفيذي 	 
التشغيلي شركة 
االستثمارات الرائدة

عضو مجلس إدارة 	 
شركة جبل عمر 

للتطوير 
عضو مجلس إدارة 	 

بنك الرياض
عضو مجلس إدارة 	 

شركة رزا

ماجستير في الهندسة الكيميائية - جامعة 	 
أريزونا - الواليات المتحدة األمريكية.

ماجستير في علوم الحاسب - جامعة 	 
واشنطون في سانتا لويس - الواليات  

المتحدة األمريكية.
 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - 	 

جامعة الملك سعود - المملكة العربية 
السعودية.

العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

التخطيط االستراتيجي واألبحاث 
وإدارة المشاريع العقارية العمالقة 

وإدارة األصول والممتلكات العقارية.
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أسماء رئيس 
وأعضاء اللجنة

صفة العضوية 
في اللجنة

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

عبد الرحمن بن 
محمد العودان

مستقلعضو اللجنة	 

عضو مجلس إدارة شركة 	 
التعاونية للتأمين

عضو مجلس 	 
إدارة البنك األهلي 

السعودي
عضو خارجي في 	 

لجنة المراجعة – 
مجموعة تداول 

القابضة
عضو اللجنة 	 

التأسيسية – بنك 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة
الرئيس -  شركة 	 

كميت للصناعة

ماجستير في علوم الحاسب اآللي - معهد 	 
فلوريدا للتكنولوجيا- مالبور- الواليات 

المتحدة األمريكية. 

بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي - جامعة 	 
جاكسونفيل- الواليات المتحدة األمريكية. 

العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

شغل عدة مناصب إدارية في مجال 
تقنية المعلومات.
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أسماء رئيس 
وأعضاء اللجنة

صفة العضوية 
في اللجنة

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

عبد العزيز بن 
حسن البوق

عضو اللجنة	 

ليس 
عضوًا 

في 
مجلس 
اإلدارة 

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة التعاونية 

للتأمين

نائب الرئيس 	 
التنفيذي األول - 

للمبيعات والتسويق 
في شركة التعاونية 

للتأمين

ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال - جامعة 	 
»هل« البريطانية.

بكالوريوس في العلوم - كلية االقتصاد 	 
واإلدارة - إدارة األعمال الدولية جامعة الملك 

عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية.

الزمالة األمريكية في )التأمين الطبي(  - 	 
برنامج التأمين الصحي االمريكي - الواليات 

المتحدة األمريكية.

شهادة أخصائي اكتتاب تأمين معتمد 	 
)التأمين الطبي(  من معهد تشارترد - 

المملكة المتحدة.

برنامج األداء العالي لمجلس اإلدارة من معهد 	 
.IMD

العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

خبرة تمتد ألكثر من 24 سنة في 
شركة التعاونية للتأمين في مجال 

االكتتاب والمبيعات، وتطوير األعمال. 
كما شغل فيها عددًا من المناصب 

اإلدارية والقيادية منها نائب الرئيس 
األول إلدارة المبيعات والتسويق، مدير 
عام الحسابات الرئيسية، مدير تطوير 

األعمال. وإلى جانب مسؤولياته، 
فهو يشغل منصب رئيس مجلس 

إدارة شركة تيجان الخليج للتأمين 
ورئيس مجلس إدارة شركة وصيل 

لنقل المعلومات اإللكترونية، وعضو 
مجلس إدارة الشركة المتحدة 

للتأمين )البحرين(، وعضو مجلس 
اإلدارة واللجنة التنفيذية لمجلس 

الضمان الصحي التعاوني، ورئيس 
اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، 
وعضو لجنة التنفيذيين التابعة 

للبنك المركزي السعودي )ساما( 
ويشغل أيضا عضوية اللجنة 
التنفيذية، ولجنة الترشيحات 

والمكافآت في التعاونية.

اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذيةب. 

إبداء التوصية لمجلس اإلدارة حول الخطط االستراتيجية والتشغيلية والميزانيات وخطط األعمال واتخاذ ما يلزم بشأنها.- 1
اتخاذ القرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس التي تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفيذي للشركة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية    - 2

           والمشتريات في الحدود المخولة للجنة من مجلس اإلدارة.
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 اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2021م وسجل الحضورج. 

د.مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية        )بآالف الرياالت السعودية(

اسم العضو
األول

2021/02/10م

الثاني
2021/04/07م

الثالث 
2021/06/03م

الرابع
2021/08/04م

الخامس
2021/08/17م

السادس
2021/09/26م

السابع
2021/12/08م

المجموع

7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعبد العزيز بن إبراهيم النويصر

7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضروليد بن عبد الرحمن العيسى

7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعبد الرحمن بن محمد العودان

7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعبد العزيز بن حسن البوق

عبدالعزيز حسن البوقعبد الرحمن محمد العودانوليد عبد الرحمن العيسىعبد العزيز إبراهيم النويصراسم العضو

المكافآت الثابتة*

)عدا بدل حضور الجلسات(
1501501500

3535350بدل حضور جلسات

1851851850المجموع



38

6 .2   لجنة الترشيحات والمكافآت 

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ومؤهالت األعضاء ووظائفهم أ. 

أسماء رئيس 
وأعضاء اللجنة

صفة العضوية 
في اللجنة

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

إيهاب بن محمد 
الدباغ

الرئيس التنفيذي 	 مستقلرئيس اللجنة  	 
لشركة إجمال المحدودة.

مدير عام الخدمات 	 
المصرفية للشركات 
في البنك السعودي 

الهولندي.

بكالوريوس في التسويق - جامعة الملك 	 
فهد للبترول والمعادن  - المملكة العربية 

السعودية. 
العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

شغل عدة مناصب إدارية في 	 
مجال االستراتيجية وإدارة البرامج 

والخدمات المصرفية لألفراد 
والشركات.

خالد بن            
عبد العزيز 

الغنيم

عضو اللجنة	 
مستقل

رئيس مجلس المديرين 	 
في شركة هوز لالتصاالت 

وتقنية المعلومات.

رئيس مجلس المديرين 	 
في شركة مزن لالتصاالت 

وتقنية المعلومات.

رئيس مجلس 	 
المديرين التنفيذيين 

في شركة تكامل 
القابضة.

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة االتصاالت 

السعودية.

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة العلم.

 دكتوراة في هندسة الكهرباء والحاسب اآللي 	 
- كارنيجي ميلون- الواليات المتحدة.

 ماجستير في هندسة الكهرباء والحاسب 	 
اآللي - كارنيجي ميلون- الواليات المتحدة.

 بكالوريوس في هندسة الحاسب - جامعة 	 
الملك سعود.

 العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

عضوية العديد من مجالس 	 
اإلدارة واللجان مثل: شركة بيان 

للمعلومات االئتمانية، التجمع 
الصحي الثاني بالرياض، واللجنة 

التنفيذية في موهبة، B20، مدينة 
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 

موبايلي، تكافل الخيرية، صندوق 
تنمية الموارد البشرية )هدف(.

جاسر بن عبد 
اهلل الجاسر

غير عضو اللجنة	 
تنفيذي 

مدير عام االستراتيجية 	 
والتحول في المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية.

مدير عام التميز 	 
المؤسسي في 

المؤسسة العامة 
للتقاعد

ماجستير في العلوم االكتوارية-  جامعة 	 
نبراسكا - الواليات المتحدة األمريكية.

بكالوريوس في بحوث العمليات- جامعة 	 
الملك سعود - المملكة العربية السعودية.

العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

شغل عدة مناصب في مجاالت 
االستراتيجية والتخطيط والتطوير 

والدراسات، والدراسات االكتوارية 
في المؤسسة العامة للتقاعد 
والمؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية.
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أسماء رئيس 
وأعضاء اللجنة

صفة العضوية 
في اللجنة

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

عبد العزيز بن 
حسن البوق

عضو اللجنة	 
ليس 
عضوًا 

في 
مجلس 
اإلدارة 

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة التعاونية 

للتأمين

نائب الرئيس 	 
التنفيذي األول - 

للمبيعات والتسويق 
في شركة التعاونية 

للتأمين

ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال - جامعة 	 
»هل« البريطانية.

بكالوريوس في العلوم - كلية االقتصاد 	 
واإلدارة - إدارة األعمال الدولية جامعة الملك 

عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية.

الزمالة األمريكية في )التأمين الطبي(  - 	 
برنامج التأمين الصحي االمريكي - الواليات 

المتحدة األمريكية.

شهادة أخصائي اكتتاب تأمين معتمد 	 
)التأمين الطبي(  من معهد تشارترد - 

المملكة المتحدة.

برنامج األداء العالي لمجلس اإلدارة من معهد 	 
.IMD

العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

خبرة تمتد ألكثر من 24 سنة في 
شركة التعاونية للتأمين في مجال 

االكتتاب والمبيعات، وتطوير األعمال. 
كما شغل فيها عددًا من المناصب 

اإلدارية والقيادية منها نائب الرئيس 
األول إلدارة المبيعات والتسويق، مدير 
عام الحسابات الرئيسية، مدير تطوير 

األعمال. وإلى جانب مسؤولياته، 
فهو يشغل منصب رئيس مجلس 

إدارة شركة تيجان الخليج للتأمين 
ورئيس مجلس إدارة شركة وصيل 

لنقل المعلومات اإللكترونية، وعضو 
مجلس إدارة الشركة المتحدة 

للتأمين )البحرين(، وعضو مجلس 
اإلدارة واللجنة التنفيذية لمجلس 

الضمان الصحي التعاوني، ورئيس 
اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، 
وعضو لجنة التنفيذيين التابعة 

للبنك المركزي السعودي )ساما( 
ويشغل أيضا عضوية اللجنة 
التنفيذية، ولجنة الترشيحات 

والمكافآت في التعاونية.

اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآتب. 
التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه وفقً للمتطلبات النظامية والسياسات والمعايير المعتمدة.- 1
المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه وإعداد وصف القدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد - 2

            الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس و/أو لجان المجلس.
تقييم هيكل وتركيبة المجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية واقتراح الخطوات الالزمة لمعالجتها.- 3
تقييم ومراقبة استقاللية أعضاء المجلس ولجانه والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح بما في ذلك التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين.- 4
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء اإلدارة العليا.- 5
تقييم أداء أعضاء المجلس ولجانه بشكل دوري.- 6
التوصية فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء اإلدارة العليا.- 7
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وضع سياسة وإجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء اإلدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط وإجراءات التعاقب الوظيفي لهم.- 8
مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا.- 9
اإلشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري ألعضاء مجلس اإلدارة.- 10
التوصية للمجلس حول المسائل المتعلقة بالترشيحات والمكافآت.- 11

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2021م وسجل الحضورج. 

 مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت       )بآالف الرياالت السعودية(د. 

اسم العضو
األول

2021/01/21م
الثاني

2021/06/16م
الثالث 

2021/06/22م
الرابع

2021/09/29م
الخامس

2021/12/07م
السادس

المجموع2021/12/27م

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرإيهاب بن محمد الدباغ

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرخالد بن عبد العزيز الغنيم

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرجاسر بن عبد اهلل الجاسر

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعبد العزيز بن حسن البوق

عبدالعزيز حسن البوقجاسر بن عبد اهلل الجاسرخالد بن عبد العزيز الغنيمإيهاب بن محمد الدباغاسم العضو

المكافآت الثابتة*

)عدا بدل حضور الجلسات(
1501501500

3030300بدل حضور جلسات

1801801800المجموع
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6 .3   لجنة االستثمار 

تشكيل لجنة االستثمار ومؤهالت األعضاء ووظائفهم أ. 

أسماء رئيس 
وأعضاء اللجنة

صفة العضوية 
في اللجنة

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

عبد العزيز بن 
عبد الرحمن 

الخميس

غير رئيس اللجنة  	 
تنفيذي 

نائب رئيس مجلس 	 
إدارة البنك السعودي 

لالستثمار

نائب رئيس مجلس إدارة 	 
شركة أسمنت تبوك

مستشار شركة 	 
االستثمارات الرائدة 

نائب المحافظ 	 
لشؤون االستثمار 

بالمؤسسة العامة 
للتقاعد

بكالوريوس في االقتصاد - جامعة نورث 	 
ايسترين، بوسطن- أمريكا.

العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

شغل عدة مناصب في البنك 
المركزي السعودي )لمدة 21 سنة(

حمود بن عبد 
ااهلل التويجري

عضو مجلس إدارة شركة 	 مستقلعضو اللجنة	 
التعاونية للتأمين

نائب الرئيس 	 
التنفيذي لشركة 

سابك في 
قطاع القانونية 

والمراجعة، والمالية، 
والبتروكيماويات.

ماجستير في الهندسة الصناعية - معهد 	 
جورجيا للتكنولوجيا- أمريكا.

بكالوريوس في الهندسة الصناعية - جامعة 	 
واشنطن - أمريكا.

بكالوريوس في إدارة األعمال - جامعة 	 
واشنطن - أمريكا.

شغل عدة مناصب قيادية في 
مجال اإلدارة المالية، االستثمار، تقنية 

المعلومات، سالسل اإلمداد، إدارة 
المخاطر، السالمة وحماية البيئة، 

البتروكيماويات، والشؤون القانونية 
والمراجعة.

غسان بن عبد 
الكريم المالكي

غير عضو اللجنة	 
تنفيذي 

مدير إدارة التميز الرقمي 	 
- المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

مدير تطوير األعمال 	 
بإدارة الحاسب اآللي 
- المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

ماجستير في الحاسب اآللي-علوم الحاسب 	 
جامعة كاليفورنيا - الواليات المتحدة األمريكية.

بكالوريوس في الحاسب اآللي- نظم معلومات 	 
جامعة الملك سعود - المملكة العربية 

السعودية.
العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

شغل عدة مناصب إدارية في مجال 
تقنية المعلومات بالمؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية. 

إيهاب بن محمد 
الدباغ

الرئيس التنفيذي 	 مستقلعضو اللجنة	 
لشركة إجمال المحدودة.

مدير عام الخدمات 	 
المصرفية للشركات 
في البنك السعودي 

الهولندي.

بكالوريوس في التسويق - جامعة الملك 	 
فهد للبترول والمعادن  - المملكة العربية 

السعودية. 
العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

شغل عدة مناصب إدارية في مجال 
االستراتيجية وإدارة البرامج والخدمات 

المصرفية لألفراد والشركات.
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اختصاصات ومهام لجنة االستثمار ب. 

مراجعة واعتماد استراتيجية وسياسات االستثمار المقدمة من اإلدارة التنفيذية.- 1
اإلشراف على تنفيذ استراتيجية وسياسات االستثمار والتأكد من التقّيد بها.- 2
مراجعة وتقييم عروض االستثمار التي تتطلب اعتماد اللجنة، واتخاذ القرارات المتعلقة باستثمارات الشركة في حدود الصالحيات الممنوحة من مجلس اإلدارة.- 3
تعيين مدراء االستثمار خارج المملكة وتقييم خدماتهم وإنهاء مهامهم وتحديد أتعابهم.- 4
وضع حدود االستثمار داخل وخارج المملكة بالتوافق مع الئحة البنك المركزي السعودي.- 5
اإلشراف على التقّيد بحدود االستثمار في كل أداة استثمارية.- 6
مراجعة وتقييم استثمارات الشركة القائمة من خالل التقارير الدورية عنها.- 7
إطالع المجلس على ما تقوم به من أعمال أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات.- 8

اجتماعات لجنة االستثمار في عام 2021م وسجل الحضورج. 

د. 

ه. 

و. 

مكافآت أعضاء لجنة االستثمار       )بآالف الرياالت السعودية(د. 

األولاسم العضو
2021/02/03م

الثاني
2021/04/08م

الثالث 
2021/05/25م

الرابع
2021/08/10م

الخامس
2021/11/03م

المجموع

5حضرحضرحضرحضرحضرعبد العزيز بن عبدالرحمن الخميس

5حضرحضرحضرحضرحضرحمود بن عبد ااهلل التويجري

5حضرحضرحضرحضرحضرغسان بن عبد الكريم المالكي

5حضرحضرحضرحضرحضرإيهاب بن محمد الدباغ

إيهاب بن محمد الدباغغسان بن عبد الكريم المالكيحمود بن عبد ااهلل التويجريعبد العزيز الخميساسم العضو

المكافآت الثابتة*

)عدا بدل حضور الجلسات(
1501501500

25252525بدل حضور جلسات

17517517525المجموع

* بناء على توصية لجنة الترشيحات و المكافات يتم صرف مكافأة عضوية اللجان )سواء لجنة أو أكثر( وقدرها 150,000 )مائة و خمسون ألف ريال سعودي( للعضو الواحد.
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6 .4   لجنة إدارة المخاطر 

تشكيل لجنة إدارة المخاطر ومؤهالت األعضاء ووظائفهمأ. 

أسماء رئيس 
وأعضاء اللجنة

صفة العضوية 
في اللجنة

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

وليد بن 
عبد الرحمن 

العيسى
غير عضو اللجنة	 

تنفيذي 

عضو مجلس إدارة 	 
الهيئة العامة للمنافسة

عضو مجلس إدارة 	 
الشركة المتحدة 

للتأمين بالبحرين.

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة رزا.

الرئيس التنفيذي 	 
التشغيلي لشركة 
االستثمارات الرائدة

عضو مجلس إدارة 	 
شركة جبل عمر 

للتطوير 
عضو مجلس إدارة 	 

بنك الرياض
عضو مجلس إدارة 	 

شركة رزا

ماجستير في الهندسة الكيميائية - جامعة 	 
أريزونا - الواليات المتحدة األمريكية.

ماجستير في علوم الحاسب - جامعة 	 
واشنطون في سانتا لويس - الواليات  

المتحدة األمريكية.
 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - 	 

جامعة الملك سعود - المملكة العربية 
السعودية.

العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

التخطيط االستراتيجي واألبحاث 
وإدارة المشاريع العقارية العمالقة 

وإدارة األصول والممتلكات العقارية.

جاسر بن عبد 
اهلل الجاسر

غير عضو اللجنة	 
تنفيذي 

مدير عام االستراتيجيـة 	 
والتحول في المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية.

مدير عام التميز 	 
المؤسسي في 

المؤسسة العامة 
للتقاعد.

ماجستير في العلوم االكتوارية-  جامعة 	 
نبراسكا - الواليات المتحدة األمريكية.

بكالوريوس في بحوث العمليات- جامعة 	 
الملك سعود - المملكة العربية السعودية.

العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

شغل عدة مناصب في مجاالت 
االستراتيجية والتخطيط والتطوير 

والدراسات، والدراسات االكتوارية 
في المؤسسة العامة للتقاعد 
والمؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية.

غسان بن عبد 
الكريم المالكي

غير عضو اللجنة	 
تنفيذي 

مدير إدارة التميز 	 
الرقمي- المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية

مدير تطوير األعمال 	 
بإدارة الحاسب اآللي 
- المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

ماجستير في الحاسب اآللي-علوم الحاسب 	 
جامعة كاليفورنيا - الواليات المتحدة األمريكية.

بكالوريوس في الحاسب اآللي - نظم 	 
معلومات جامعة الملك سعود - المملكة 

العربية السعودية.
العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

شغل عدة مناصب إدارية في مجال 
تقنية المعلومات بالمؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية. 
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أسماء رئيس 
وأعضاء اللجنة

صفة العضوية 
في اللجنة

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

عبد الرحمن بن 
محمد العودان

مستقلعضو اللجنة	 

عضو مجلس إدارة شركة 	 
التعاونية للتأمين

عضو مجلس 	 
إدارة البنك األهلي 

السعودي
عضو خارجي في 	 

لجنة المراجعة – 
مجموعة تداول 

القابضة
عضو اللجنة 	 

التأسيسية – بنك 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة
الرئيس -  شركة 	 

كميت للصناعة

ماجستير في علوم الحاسب اآللي - معهد 	 
فلوريدا للتكنولوجيا- مالبور- الواليات 

المتحدة األمريكية. 

بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي - جامعة 	 
جاكسونفيل- الواليات المتحدة األمريكية. 

العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

شغل عدة مناصب إدارية في مجال 
تقنية المعلومات.

اختصاصات ومهام لجنة إدارة المخاطرب. 

تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطر الخاصة بالشركة.- 1
اإلشراف على أنظمة إدارة المخاطر وتقييم فعالياتها.- 2
وضع استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر بالشركة واإلشراف على تطبيقها ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري مع األخذ في االعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ذات العالقة.- 3
مراجعة سياسات إدارة المخاطر.- 4
مراجعة وإعادة تقييم مستوى تقبل الشركة للمخاطر ومدى تعرضها للمخاطر، وذلك بشكل دوري.- 5
رفع تقارير مفصلة إلى مجلس اإلدارة حول المخاطر المحتملة وإعطاء توصيات حول سبل إدارتها.- 6
تقديم المشورة لمجلس اإلدارة حول ما يتعلق بإدارة المخاطر.- 7
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اجتماعات لجنة إدارة المخاطر في عام 2021م وسجل الحضورج. 

مكافآت أعضاء لجنة إدارة المخاطر       )بآالف الرياالت السعودية(د. 

األولاسم العضو
2021/03/22م

الثاني
2021/05/24م

الثالث
 2021/09/08م

الرابع
2021/11/23م

المجموع

4حضرحضرحضرحضروليد بن عبد الرحمن العيسى

4حضرحضرحضرحضرجاسر بن عبد اهلل الجاسر

4حضرحضرحضرحضرغسان بن عبد الكريم المالكي

4حضرحضرحضرحضرعبد الرحمن بن محمد العودان

عبد الرحمن بن محمد العودانغسان بن عبد الكريم المالكيجاسر بن عبد اهلل الجاسروليد بن عبد الرحمن العيسىاسم العضو

المكافآت الثابتة*

)عدا بدل حضور الجلسات(
0000

20202020بدل حضور جلسات

20202020المجموع

*بناء على توصية لجنة الترشيحات و المكافات يتم صرف مكافأة عضوية اللجان )سواء لجنة أو أكثر( وقدرها 150,000 )مائة و خمسون ألف ريال سعودي( للعضو الواحد.
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6 .5   لجنة المراجعة 

تشكيل لجنة المراجعة ومؤهالت األعضاء ووظائفهم  أ. 

أسماء رئيس 
وأعضاء اللجنة

صفة العضوية 
في اللجنة

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

حمود بن عبد 
مستقلرئيس اللجنة  	 اهلل التويجري

عضو مجلس إدارة 	 
شركة التعاونية 

للتأمين

نائب الرئيس 	 
التنفيذي لشركة 

سابك في 
قطاع القانونية 

والمراجعة، والمالية، 
والبتروكيماويات.

ماجستير في الهندسة الصناعية - معهد 	 
جورجيا للتكنولوجيا- أمريكا

بكالوريوس في الهندسة الصناعية - جامعة 	 
واشنطن – أمريكا

بكالوريوس في إدارة األعمال - جامعة 	 
واشنطن - أمريكا

فــي  قياديــة  مناصــب  عــدة  شــغل 
االســتثمار،  الماليــة،  اإلدارة  مجــال 
تقنيــة المعلومــات، سالســل اإلمــداد، 
وحمايــة  الســالمة  المخاطــر،  إدارة 
والشــؤون  البتروكيماويــات،  البيئــة، 

والمراجعــة. القانونيــة 

خالد بن سالم 
عضو اللجنة	 الرويس 

ليس عضوًا 
في مجلس 

اإلدارة
عضو لجنة المراجعة – 	 

التعاونية للتأمين

نائب الرئيس للمالية 	 
والرئيس التنفيذي 

المكلف -  نائب 
الرئيس لقطاع 

الفوسفات- معادن 

 	)CPA( الزمالة األمريكية للمحاسبين القانونين
بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك 	 

سعود 

وماليــة  إداريــة  مناصــب  عــدة  شــغل 
قطاعــات  فــي  تعمــل  شــركات  فــي 
ــات، واألعمــال  ــن، البتروكيماوي التعدي

المصرفيــة.

خالد بن 
سليمان 

السليمان 
عضو اللجنة	 

ليس عضوًا 
في مجلس 

اإلدارة

عضو لجنة المراجعة – 	 
التعاونية للتأمين،

عضو لجنة المراجعة 	 
البابطين للطاقة 

واالتصاالت

مدير المراجعة 	 
الداخلية والخارجية 

بالبنك األهلي التجاري

 	)CPA( الزمالة األمريكية للمحاسبين القانونين
بكالوريوس محاسبة	 

فــي  قياديــة  مناصــب  عــدة  شــغل 
مجــال المراجعــة الخارجيــة، والمراجعــة 

الماليــة. واالدارة  الداخليــة، 

إحسان بن أمان 
اهلل مخدوم                         

ليس عضوًا عضو اللجنة	 
في مجلس 

اإلدارة
شريك – ديلويت آند 	 محاسب قانوني	 

توش

 	)CPA( الزمالة األمريكية للمحاسبين القانونين
زمالة الهيئة السعودية للمراجعين 	 

)SOCPA( والمحاسبين
بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد 	 

للبترول والمعادن بمرتبة الشرف

خبــرة أكثــر مــن 20 عامــً فــي مجــال 
والمحاســبة. المراجعــة 
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اختصاصات ومهام لجنة المراجعةب. 

التوصية للمجلس بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المراجعين الخارجيين، ويشمل هذا ضمان تمتع المراجعين الخارجيين المرشحين بالخبرة الالزمة لمراجعة أعمال الشركة.- 1
تعيين وعزل رئيس إدارة االلتزام بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي كتابة.- 2
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وعزل رئيس إدارة المراجعة الداخلية بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي كتابة.- 3
التأكد من استقالل المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء المجلس واإلدارة العليا.- 4
التأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي في أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلًبا على أعمالهم.- 5
التأكد من استقاللية إدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام في أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلًبا على أعمالهم.- 6
مناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية األولية مع المراجعين الخارجيين واإلدارة العليا للشركة قبل التوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.- 7
دراسة ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية األولية والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.- 8
دراسة خطة المراجعة للمراجعين الداخليين والخارجيين.- 9
دراسة خطة االلتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها.- 10
دراسة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي قد تجرى عليها. - 11
إعداد تقرير عن رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، ويعرض هذا التقرير في مركز الشركة - 12

الرئيسي قبل )10( أيام من موعد انعقاد الجمعية العامة. 
التنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين.- 13
دراسة  تقارير المراجعين الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.- 14
مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.- 15
مراجعة تقارير إدارة االلتزام ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.- 16
دراسة تقارير إدارة الرقابة النظامية أو المراقب النظامي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.- 17
تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعين الخارجيين، وإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي، وإدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام.- 18
دراسة مالحظات البنك المركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب إجراءات تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. - 19
دراسة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة الداخلية.- 20
دراسة العمليات فيما بين كيانات المجموعة والعمليات مع األطراف ذوي العالقة.- 21
االطالع على تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.- 22
ضمان التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير االكتواري عندما تكون إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات اإلشرافية   - 23

                والرقابية ذات العالقة.
متابعة التقارير الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.- 24
تحديد الراتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت األخرى إلدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.- 25
تحديد الراتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت األخرى إلدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.- 26
التأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل المجلس لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقية.- 27
متابعة الدعاوى القضائية الهامة المرفوعة من الشركة أو المرفوعة ضدها مع مدير إدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام، ورفع تقارير دورية بشأنها للمجلس.- 28
ضمان االستخدام األمثل لتقنية المعلومات وتوفر الضوابط الالزمة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة يعتمد عليها.- 29
متابعة تحديثات إدارة المراجعة الداخلية الخاصة ببرنامج ضمان الجودة والتحسين المستمر ومراقبة تنفيذ الخطط التصحيحية المتعلقة بالبرنامج بما يتوافق مع أفضل الممارسات - 30

المهنية. حيث تجاوزت نسبة تنفيذ الخطط التصحيحية 86% خالل عام 2021.
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متابعة ومناقشة اإلدارة التنفيذية في مراحل ونتائج تطبيق مشروع المعيار الدولي للتقرير المالي IFRS 17( 17( عقود التأمين. - 31
اإلشراف ومتابعة تحديث سياسة االلتزام، وغسل األموال، ومستند مخاطر غسل األموال.- 32
متابعة توزيع فائض عمليات التأمين.- 33
34 -.)IPPF( اعتماد دليل عمل إدارة المراجعة الداخلية المصمم وفق اإلطار الدولي للممارسة المهنية ألعمال التدقيق الداخلي
التوصية إلى مجلس اإلدارة باعتماد تحديث ميثاق المراجعة الداخلية.- 35

اجتماعات لجنة المراجعة في عام 2021م وسجل الحضورج. 

*

*مَثل اللجنة بحضور اجتماع مع البنك المركزي السعودي في نفس تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة بالشركة، لذلك تقرر صرف بدل حضوره.

اسم العضو
األول

2021/01/31
الثاني

2021/03/08
الثالث 

2021/04/11
الرابع

2021/05/04
الخامس

2021/08/08
السادس

2021/10/12
السابع

2021/11/01
الثامن

2021/11/15
التاسع

المجموع2021/12/12

حمود بن عبد اهلل 
9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالتويجري

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرخالد سالم الرويس 

خالد سليمان 
8*لم يحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالسليمان 

حسان أمان اهلل 
9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرمخدوم
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مكافآت أعضاء لجنة المراجعة       )بآالف الرياالت السعودية(د. 

مالحظــة: بنــاء علــى قــرار الجمعيــة العامــة بتاريــخ 29 أبريــل 2021م، بتحديــث الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة و مكافآتهــا فقــد تــم صــرف مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة بعــد صــدور تقريــر مجلــس 
االدارة للعــام 2020م، و فيمــا يلــي بيــان الفروقــات لــكل عضــو:

)بآالف الرياالت السعودية(

عبد اهلل العطيشحسان أمان اهلل مخدومخالد سليمان السليمانخالد سالم الرويسحمود بن عبد اهلل التويجرياسم العضو
)أمين سر اللجنة(

المكافآت الثابتة*

)عدا بدل حضور الجلسات(
1501501501500

4545454510بدل حضور جلسات

19519519519510المجموع

حسان أمان اهلل مخدومخالد سليمان السليمانخالد سالم الرويسحمود بن عبد اهلل التويجرياسم العضو

المكافآت الثابتة*

)عدا بدل حضور الجلسات(
0100100100

24242424بدل حضور جلسات

24124124124المجموع

الفروقات

)المتبقي الذي تم صرفه في تاريخ 
2021/6/21 م(

116161616
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6 .6   لجنة المشاريع التقنية 

تشكيل لجنة المشاريع التقنية ومؤهالت األعضاء ووظائفهم  أ. 

أسماء رئيس 
وأعضاء اللجنة

صفة العضوية 
في اللجنة

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

خالد بن            
عبد العزيز 

الغنيم
مستقلرئيس اللجنة	 

رئيس مجلس المديرين 	 
في شركة هوز لالتصاالت 

وتقنية المعلومات.

رئيس مجلس المديرين 	 
في شركة مزن لالتصاالت 

وتقنية المعلومات.

رئيس مجلس 	 
المديرين التنفيذيين 

في شركة تكامل 
القابضة

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة االتصاالت 

السعودية

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة العلم

 دكتوراة في هندسة الكهرباء والحاسب اآللي 	 
- كارنيجي ميلون- الواليات المتحدة

 ماجستير في هندسة الكهرباء والحاسب 	 
اآللي - كارنيجي ميلون- الواليات المتحدة

 بكالوريوس في هندسة الحاسب - جامعة 	 
الملك سعود

 العديد من الشهادات المهنية المتخصصة	 

عضوية العديد من مجالس 	 
اإلدارة واللجان مثل: شركة بيان 

للمعلومات األئتمانية، التجمع 
الصحي الثاني بالرياض، واللجنة 

التنفيذية في موهبة، B20، مدينة 
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 

موبايلي، تكافل الخيرية، صندوق 
تنمية الموارد البشرية )هدف(.

عبد الرحمن بن 
مستقلعضو اللجنة	 محمد العودان

عضو مجلس إدارة شركة 	 
التعاونية للتأمين

عضو مجلس 	 
إدارة البنك األهلي 

السعودي
عضو خارجي في 	 

لجنة المراجعة – 
مجموعة تداول 

القابضة
عضو اللجنة 	 

التأسيسية – بنك 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة
الرئيس -  شركة 	 

ماجستير في علوم الحاسب اآللي - معهد 	 
فلوريدا للتكنولوجيا- مالبور- الواليات 

المتحدة األمريكية. 

بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي - جامعة 	 
جاكسونفيل- الواليات المتحدة األمريكية. 

العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

شغل عدة مناصب إدارية في مجال 
تقنية المعلومات.
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أسماء رئيس 
وأعضاء اللجنة

صفة العضوية 
في اللجنة

تصنيف 
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةالعضوية

غسان بن عبد 
الكريم المالكي

غير عضو اللجنة	 
تنفيذي 

مدير إدارة التميز 	 
الرقمي- المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية

مدير تطوير األعمال 	 
بإدارة الحاسب اآللي- 

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

ماجستير في الحاسب اآللي-علوم الحاسب 	 
جامعة كاليفورنيا - الواليات المتحدة األمريكية.

بكالوريوس في الحاسب اآللي - نظم 	 
معلومات جامعة الملك سعود - المملكة 

العربية السعودية.
العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

شغل عدة مناصب إدارية في مجال 
تقنية المعلومات بالمؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية. 

عبد العزيز بن 
حسن البوق

عضو اللجنة	 
ليس 
عضوًا 

في 
مجلس 
اإلدارة 

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة التعاونية 

للتأمين

نائب الرئيس 	 
التنفيذي األول - 

للمبيعات والتسويق 
في شركة التعاونية 

للتأمين

ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال - جامعة 	 
"هل" البريطانية.

بكالوريوس في العلوم - كلية االقتصاد 	 
واإلدارة - إدارة األعمال الدولية جامعة الملك 

عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية.

الزمالة األمريكية في )التأمين الطبي(  - 	 
برنامج التأمين الصحي االمريكي - الواليات 

المتحدة األمريكية.

شهادة أخصائي اكتتاب تأمين معتمد 	 
)التأمين الطبي(  من معهد تشارترد - 

المملكة المتحدة.

برنامج األداء العالي لمجلس اإلدارة من معهد 	 
.IMD

العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.	 

خبرة تمتد ألكثر من 24 سنة في 
شركة التعاونية للتأمين في مجال 

االكتتاب والمبيعات، وتطوير األعمال. 
كما شغل فيها عددًا من المناصب 

اإلدارية والقيادية منها نائب الرئيس 
األول إلدارة المبيعات والتسويق، مدير 
عام الحسابات الرئيسية، مدير تطوير 

األعمال. وإلى جانب مسؤولياته، 
فهو يشغل منصب رئيس مجلس 

إدارة شركة تيجان الخليج للتأمين 
ورئيس مجلس إدارة شركة وصيل 

لنقل المعلومات اإللكترونية، وعضو 
مجلس إدارة الشركة المتحدة 

للتأمين )البحرين(، وعضو مجلس 
اإلدارة واللجنة التنفيذية لمجلس 

الضمان الصحي التعاوني، ورئيس 
اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، 
وعضو لجنة التنفيذيين التابعة 

للبنك المركزي السعودي )ساما( 
ويشغل أيضا عضوية اللجنة 
التنفيذية، ولجنة الترشيحات 

والمكافآت في التعاونية.
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اختصاصات  ومهام لجنة المشاريع التقنيةب. 

1 -.Core System Program دعم وتسهيل إجراءات واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ وإتمام مشروع النظام المركزي
اتخاذ القرارات ضمن صالحيات اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 13.)حدود السلطة والصالحيات ( وتسريع اتخاذ القرارات التي تتجاوز صالحيات اللجنة لضمان سير المشروع حسب - 2

            الخطة المتفق عليها والتدخل المباشر وغير المباشر لضمان عدم تأثر مشروع النظام المركزي بأي مخاطر أو اشكاليات تعيق سير األعمال.
متابعة سير عمل مشروع النظام المركزي Core System Program  واالطالع على تقاريره الدورية ضمن االجتماعات المجدولة وغير المجدولة التي تعقدها اللجنة.- 3
الرفع بتقارير سير عمل مشروع النظام المركزي Core System Program إلى مجلس اإلدارة شاماًل المخاطر وحلول التعامل معها و جميع التوصيات بخصوصه.- 4
مراجعة جدولة المشروع إذا لزم واعتماد جميع خطط المشروع و موارده حسب حدود الصالحيات المذكورة في الفقرة 13 )حدود السلطة والصالحيات(.- 5
6 -.Core System Program الرفع بتوصيات نطاق عمل اللجنة ليشمل مشاريع أخرى إضافية على النظام المركزي

اجتماعات لجنة المشاريع التقنية في عام 2021م وسجل الحضورج. 

د. 

ه. 

و. 

مكافآت أعضاء لجنة المشاريع التقنية       )بآالف الرياالت السعودية(د. 

*بناء على توصية لجنة الترشيحات و المكافات يتم صرف مكافأة عضوية اللجان )سواء لجنة أو أكثر( وقدرها 150,000 )مائة و خمسون ألف ريال سعودي( للعضو الواحد.

عبدالعزيز بن حسن البوقخالد بن عبد العزيز الغنيمغسان بن عبد الكريم المالكيعبد الرحمن بن محمد العوداناسم العضو

المكافآت الثابتة*
0000)عدا بدل حضور الجلسات(

1515150بدل حضور جلسات

1515150المجموع

اسم العضو
األول

2021/08/19م
الثاني

2021/10/06م
الثالث

المجموع 2021/12/12م

3حضرحضرحضرعبد الرحمن بن محمد العودان

3حضرحضرحضرغسان بن عبد الكريم المالكي

3حضرحضرحضرخالد بن عبد العزيز الغنيم

3حضرحضرحضرعبدالعزيز بن حسن البوق
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اإلدارة التنفيذية للشركة 7

7 .1   أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومؤهالتهم وخبراتهم 

الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاالسم

أ. عبد العزيز حسن البوق

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة التعاونية 

للتأمين

نائب الرئيس 	 
التنفيذي األول - 

للمبيعات والتسويق 
في شركة التعاونية 

للتأمين

ماجســتير تنفيــذي فــي إدارة األعمــال - جامعــة "هــل" 	 
البريطانيــة.

واإلدارة 	  االقتصــاد  كليــة  العلــوم-  فــي  بكالوريــوس 
عبدالعزيــز-  الملــك  جامعــة  الدوليــة  األعمــال  إدارة   -

الســعودية. العربيــة  المملكــة 
برنامــج 	   - الطبــي  التأميــن  فــي  األمريكيــة  الزمالــة 

المتحــدة  الواليــات   - األمريكــي  الصحــي  التأميــن 
ألمريكيــة. ا

)التأميــن 	  معتمــد  تأميــن  اكتتــاب  أخصائــي  شــهادة 
المتحــدة. المملكــة  مــن معهــد تشــارترد -  الطبــي(  

 	IMD برنامج األداء العالي لمجلس اإلدارة من معهد
العديد من الشهادات المهنية المتخصصة	 

خبرة تمتد ألكثر من 24 سنة في شركة التعاونية للتأمين 
في مجال االكتتاب والمبيعات، وتطوير األعمال. كما شغل 

فيها عددًا من المناصب اإلدارية والقيادية منها نائب 
الرئيس األول إلدارة المبيعات والتسويق، مدير عام الحسابات 
الرئيسية، مدير تطوير األعمال. وإلى جانب مسؤولياته، فهو 

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تيجان الخليج 
للتأمين ورئيس مجلس إدارة شركة وصيل لنقل المعلومات 

اإللكترونية، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين 
)البحرين(، وعضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية لمجلس 
الضمان الصحي التعاوني، ورئيس اللجنة الفرعية للتأمين 

الصحي، وعضو لجنة التنفيذيين التابعة للبنك المركزي 
السعودي )ساما( ويشغل أيضا عضوية اللجنة التنفيذية، 

ولجنة الترشيحات والمكافآت في التعاونية.

أ. سلطان صالح الخمشي

الرئيس 	 
التنفيذي لقطاع 

الممتلكات 
والحوادث

نائب الرئيس 	 
التنفيذي األول 

للشؤون الفنية 
بشركة التعاونية 

للتأمين.

الماجستير في التأمين وإدارة المخاطر.	 

الماجستير والبكالوريوس في الهندسة الكيميائية. 	 

 	.)ACII( الدبلوم المتقدم في التأمين

العديد من الشهادات والدورات التدريبية المهنية 	 
المتخصصة.

حضر الكثير من المؤتمرات العلمية التي نظمتها 	 
مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.

خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 20 ســنة فــي شــركة التعاونيــة للتأميــن 
غيــر  التأميــن  والحــوادث ومطالبــات  الممتلــكات  فــي مجــال 
شــغل  المســاندة.  والخدمــات  البشــرية  والمــوارد  البحــري، 
نائــب  منهــا  والقياديــة  اإلداريــة  المناصــب  مــن  عــددًا  فيهــا 
الرئيــس األول للتأميــن العــام، ومديــر عــام رأس المــال البشــري 
والخدمــات المســاندة، ومديــر عــام إدارة الممتلــكات والحــوادث، 
يشــارك فــي عضويــة العديــد مــن اللجــان بالتعاونيــة وعــدد 
مــن المؤسســات األخــرى أبرزهــا عضويــة اللجنــة الفنيــة وإعــادة 
التأميــن علــى مســتوى صناعــة التأميــن الســعودية والتابعــة 

للبنــك المركــزي الســعودي.
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أ. فهد سعد المعمر

رئيس إدارة 	 
االستثمار

نائب الرئيس 	 
التنفيذي األول 

لالستثمار بشركة 
التعاونية للتأمين.

بكالوريوس علوم في التأمين والعقارات. 	 

 العديــد مــن الشــهادات والــدورات التدريبيــة المهنيــة 	 
المتخصصــة  فــي إدارة مخاطــر الســوق، وإدارة المخاطــر 
ــة التــي نظمهــا ســيتي بنــك،  فــي الخدمــات المصرفي

والبنــك المركــزي الســعودي. 

خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 33 ســنة فــي مجــال إدارة االســتثمار، 
عمــل فــي عــدة مناصــب قياديــة منهــا نائــب رئيــس االســتثمار 
البنــوك  مــن  لعــدد  الماليــة  رئيــس  األعمــال،  وتطويــر 
والمؤسســات الماليــة مثــل بنــك الريــاض، وبنــك اإلمــارات دبــي 

القابضــة. ومنافــع  وتــداول،  الوطنــي، 

أ. عادل عبداهلل الحمودي

رئيس إدارة 	 
تجربة العمالء 

والتسويق

نائب الرئيس 	 
التنفيذي األول 

للمبيعات والتسويق 
بشركة التعاونية 

للتأمين.

العامــة 	  العالقــات  تخصــص  اإلعــالم  فــي  بكالوريــوس 
واإلعــالن

 	)IFCE( شهادة

العديد من الدورات والشهادات المهنية المتخصصة  	 
إضافة الى عدد كبير من الدورات في القيادة المتقدمة.

خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 24 ســنة فــي شــركة التعاونيــة للتأميــن 
فــي مجــال إدارة المبيعــات وإدارة الحســابات الرئيســية شــغل 
الرئيــس  نائــب  منهــا  اإلداريــة  المناصــب  مــن  عــددًا  فيهــا 
التنفيــذي لمبيعــات الشــركات والحســابات الرئيســية، ونائــب 
الرئيــس التنفيــذي األول للتســويق و المبيعــات، ويشــارك فــي 

ــد مــن اللجــان بالتعاونيــة. ــة العدي عضوي

أ. منصور فالح أبوثنين

الرئيس 	 
التنفيذي لقطاع 

المركبات

نائب الرئيس 	 
التنفيذي لتأمين 
المركبات بشركة 

التعاونية للتأمين.

بكالوريوس في علوم الحاسب والمعلومات.	 

العديد من الدورات والشهادات  المهنية المتخصصة 	 
، إضافة إلى عدد كبير من الدورات في القيادة 

المتقدمة.

خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 18 ســنة فــي شــركة التعاونيــة للتأميــن 
وتأميــن  العمــالء،  وخدمــة  المعلومــات،  تقنيــة  مجــال  فــي 
ــة منهــا  ــات. شــغل فيهــا عــددًا مــن المناصــب القيادي المركب
مديــر عــام خدمــة العمــالء، ونائــب الرئيــس التنفيــذي لتأميــن 

المركبــات.
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د. عمرو خالد كردي
)انضم للتعاونية بتاريخ 

2021/05/17م(

رئيس اإلدارة 	 
المالية

الرئيس التنفيذي 	 
لألعمال في الشركة 

العربية السعودية 
لالستثمارات 

الصناعية )دسر(.

دكتوراه في المحاسبة من جامعة شمال تيكساس.	 

ماجستير في تخصص المحاسبة من جامعة أريزونا.	 

جامعــة 	  مــن  المحاســبة  تخصــص  فــي  بكالوريــوس 
والمعــادن للبتــرول  فهــد  الملــك 

حاصل على الزمالة في المحاسبة اإلدارية	 

عضــو لجنــة المراجعة في شــركة االتصاالت الســعودية، 	 
والشــركة الســعودية للكهربــاء، والشــركة الســعودية 
للخدمــات الصناعيــة، وغيرهــا باإلضافــة إلــى عضويــة 
العامــة  للهيئــة  المراجعــة والمخاطــر وااللتــزام  لجنــة 

للصناعــات العســكرية.

خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 15 ســنة فــي مجــال الماليــة شــغل فيهــا 
عــددًا مــن المناصــب اإلداريــة منهــا الرئيــس التنفيــذي للماليــة، 
والرئيــس التنفيــذي للمراجعــة الداخليــة، والرئيــس التنفيــذي 
لخدمــات األعمــال. كمــا شــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة 
لعــدد مــن الجهــات منهــا دســر، وشــركة االتصــاالت الســعودية، 
فــي  ويشــارك  والمعــادن.  للبتــرول  فهــد  الملــك  وجامعــة 
عضويــة ورئاســة العديــد مــن اللجــان منهــا لجــان المراجعــة 
لــكل مــن شــركة االتصــاالت الســعودية والشــركة الســعودية 
للكهربــاء والشــركة الســعودية للخدمــات الصناعيــة وغيرهــا، 
وااللتــزام  والمخاطــر  المراجعــة  لجنــة  إلــى عضويــة  باإلضافــة 

للهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية.

د. عثمان يوسف القصبي
)انضم للتعاونية بتاريخ 

2021/08/15م(

الرئيس 	 
التنفيذي 

للقطاع الصحي

المدير التنفيذي 	 
للتمكين واإلشراف  
في مجلس الضمان 

الصحي.

ماجستير تنفيذي في اإلدارة الدولية والقيادة من 	 
جامعة اليمامة.

بكالوريوس في العلوم الطبية التطبيقية من 	 
جامعة الملك سعود.

خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 17 ســنة فــي المجــال الصحــي، وشــغل 
التنفيــذي  الرئيــس  منهــا  القياديــة  المناصــب  مــن  العديــد 
وتحســين  المشــاريع  ومديــر  طبــي،  ومستشــار  للعمليــات، 
ــر التأهيــل لعــدد مــن الجهــات منهــا  األداء، واستشــاري تطوي
التخصصــي  فيصــل  الملــك  ومستشــفى  دلــه،  مستشــفى 
ومركــز األبحــاث، ومدينــة ســلطان بــن عبدالعزيــز للخدمــات 
مــن  العديــد  ولــه  الصحــي،  الضمــان  ومجلــس  اإلنســانيه، 

العلميــة. األبحــاث  فــي  المشــاركات 

أ. ثامر سعيد الحارثي
)انضم للتعاونية بتاريخ 

2021/09/1م(

رئيس إدارة 	 
الموارد البشرية 

مؤسس وكبير 	 
االستشاريين في 

مكتب إنجاز األعمال 
لالستشارات اإلدارية.

بكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز.	 

خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 22 ســنة فــي مجــال المــوارد البشــرية، 
شــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة منهــا مؤســس وكبيــر 
االستشــاريين، مديــر عــام إدارة رأس المــال البشــري، والرئيــس 
التنفيــذي للمــوارد البشــرية لعــدد مــن الجهــات منهــا يونيلفر، 

وفونتيــرا، والبنــك األهلــي التجــاري، وبوبــا العربيــة. 
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أ. مروان عيضه الغامدي

رئيس اإلدارة 	 
االستراتيجية

مدير عام اإلدارة 	 
االستراتيجية.

بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها من جامعة  	 
االمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخطيــط  مجــال  فــي  ســنة   16 مــن  ألكثــر  تمتــد  خبــرة 
واالســتراتيجية، شــغل العديــد مــن المناصــب اإلداريــة منهــا 
الجهــات  مــن  لعــدد  االســتراتيجية  األعمــال  تحليــل  مديــر 
وأمريــكان  الســعودية،  إي سيســتمز  أيــه  بــي  منهــا شــركة 

العربيــة. وفينيــل  أكســبريس، 

أ. رانية سامي التركي
)استقالت من التعاونية 

بتاريخ 2021/7/1م(

نائب الرئيس 	 
التنفيذي األول 

للعمليات 
ومدير عام 

الموارد البشرية 
المكلف

نائب الرئيس األول 	 
للموارد البشرية في 

البنك األهلي.

الماجستير في علوم الحاسب اآللي  من جامعة جورج 	 
واشنطن. 

البكالوريوس في علوم الحاسب اآللي  من جامعة 	 
والية إنديانا.

شاركت في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.	 

الرئيــس  منهــا  القياديــة  المناصــب  مــن  العديــد  شــغلت 
التنفيــذي للمــوارد البشــرية، نائــب الرئيــس التنفيــذي للمــوارد 
البشــرية لعــدد مــن الجهــات منهــا مجموعــة صافــوال والبنــك 

األهلــي التجــاري.

أ. فريزر ديفد غريغوري
)استقال من التعاونية  

بتاريخ 2021/7/15م(

رئيس اإلدارة 	 
المالية

المدير التنفيذي في 	 
غريغوري لالستشارات

بكالوريس في المالية	 

العديد من الدورات المتخصصة منها:  	 
الرئيــس  منهــا  القياديــة  المناصــب  مــن  العديــد  شــغل 
لالســتراتيجية  التنفيــذي  والرئيــس  للماليــة،  التنفيــذي 

بوبــا.  شــركة  مــع  معظمهــا 

أ. هشام فايز رضوان
)استقال من التعاونية 

بتاريخ 2021/6/30م(

نائب الرئيس 	 
التنفيذي األول 

للتأمين الطبي 
والتكافل

مدير عام القطاع 	 
الطبي في الشرق 
األوسط وأفريقياً - 
شركة أتنا العالمية

بكالوريوس في المحاسبة.	 

 	 Health :العديد من الدورات الفنية  و اإلدارية منها
 General Management و  Care Executive Program

Program

ــب الرئيــس  ــة منهــا  نائ ــد مــن المناصــب القيادي شــغل العدي
والمديــر العــام لمنطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا لعــدد مــن 

الجهــات منهــا أتنــا العالميــة، وبوبــا العربيــة.

Executive Advance Management Program

 Fellow of the Chartered Insurance of Management 
                                                                   Accountants
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7 .2   سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية 

وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة والمنعقــدة بتاريــخ 2018/4/18 علــى سياســة المكافــآت والتعويضــات الخاصــة بأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة والتــي توضــح آليــة تحديــد واعتمــاد المكافــآت 
الخاصــة بأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة باإلضافــة إلــى معاييــر تحديــد المكافــآت وربطهــا بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا. حيــث تقــوم الشــركة بدفــع الراتــب األساســي والبــدالت 
األخــرى لــإدارة التنفيذيــة اعتمــادًا علــى هيــكل الدرجــات الوظيفيــة ومســتويات الرواتــب والسياســات واللوائــح الداخليــة والتــي يتــم اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة، وأي منافــع أو مزايــا إضافيــة يتــم 

اقتراحهــا مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي ومــن ثــم مناقشــتها مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت للتوصيــة بهــا إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا واعتمادهــا. 

ويجــوز منــح أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة عــالوة ســنوية وفقــً لمعاييــر األداء المعتمــدة فــي الشــركة وبمــا يتماشــى مــع الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية وقــرارات مجلــس اإلدارة وتســري تلــك العــالوة 
علــى الراتــب األساســي ويحــدد تاريــخ ســريانها بقــرار مــن الرئيــس التنفيــذي. 

كمــا يجــوز لمجلــس اإلدارة -حســب تقديــره- الموافقــة علــى تخصيــص مبلــغ مالــي محــدد كــي يتــم توزيعــه علــى أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة كحافــز ســنوي. ويخضــع توزيــع هــذا الحافــز آلليــة محــددة 
يقرهــا مجلــس اإلدارة لضمــان العــدل واإلنصــاف.

7 .3   مكافآت كبار التنفيذيين       )بآالف الرياالت السعودية(

* التزمــت الشــركة باإلفصــاح عــن عناصــر مكافــآت كبــار التنفيذييــن بشــكل إجمالــي وفقــً للمتطلبــات النظاميــة الــواردة فــي الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن الفقــرة )4( مــن المــادة )93( مــن الئحــة حوكمــة 
ــم يتــم عــرض  ــح الشــركة ومســاهميها ومنســوبيها ولتفــادي إلحــاق أي ضــرر قــد يترتــب نتيجــة لإفصــاح بشــكل مفصــل حســب المســميات وفقــً للمنصــب، ل ــة مصال الشــركات، ولكــن لحماي
التفاصيــل علــى النحــو الــوارد فــي الملحــق )1( الخــاص بكبــار التنفيذييــن مــن الئحــة حوكمــة الشــركات وذلــك اســتنادًا علــى الفقــرة )ب( مــن المــادة 60 مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات 

المســتمرة.

رواتب البيان
مكافآت متغيرة – بدالت ثابتةوتعويضات

خطط تحفيزية
تعويضات 

ومكونات أخرى
مكافآت سنوية 
المجموعمرتبطة باألداء

ما حصل عليه 5 من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس 
2,3329,06922,834-7,9953,438التنفيذي والمدير المالي ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات.
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ملكية أسهم الشركة والشركات التابعة وعالقات المساهمين 8

8 .1   رأس مال الشركة 

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع 1,250 مليون ريال سعودي )1.25 مليار ريال سعودي( ويتكون من 125 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريـال للسهم الواحد. وتتوزع ملكية 
أسهم الشركة في بداية ونهاية العام على النحو التالي:

*تجدر اإلشارة إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق على دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وبالتالي بلغت نسبة ُملكية المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية في شركة التعاونية للتأمين 36.77% )31 ديسمبر 2020م : ملكية المؤسسة العامة للتقاعد 18.89%، وملكية المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية %17.88(. 

8 .2   وصف ملكية األسهم وأدوات الدين  
وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين التعاونية.أ. 

* تشمل ملكيات أفراد األسرة. 

نسبة الملكيةنسبة التغيرعدد األسهم نهاية العامعدد األسهم بداية العامالجهة

36.77%45,974,49145,974,4910المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

63.23%79,025,50979,025,5090ملكية الجمهور

100%125,000,000125,000,0000المجموع

اسم من تعود له المصلحةم
نهاية العامبداية العام

نسبة التغير %صافي التغير
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

0%0-250-250عبدالعزيز إبراهيم النويصر1

0%0-1,250-1,250عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس2

0%0-0-0غسان عبد الكريم المالكي3

0%0-111-111وليد عبدالرحمن العيسى4

0%0-1,600-1,600حمود عبداهلل التويجري5

0%0-0-0إيهاب محمد الدباغ6

0%0-0-0جاسر عبداهلل الجاسر7

0%0-0-0عبدالرحمن محمد العودان8

0%0-1,000-1,000خالد عبدالعزيز الغنيم9
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعةب. 
التوجد أي مصلحة أو أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في الشركة التابعة.

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين التعاونية.ج. 

اسم من تعود له المصلحةم
نهاية العامبداية العام

نسبة التغير %صافي التغير
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

0%0-0-0أ. عبد العزيز حسن البوق1

0%0-0-0أ. سلطان صالح الخمشي2

0%0-0-0أ. فهد سعد المعمر3

0%0-0-0أ. عادل عبداهلل الحمودي4

0%0-0-0أ. منصور فالح أبوثنين5

6
د. عمرو خالد كردي

)انضم للتعاونية بتاريخ 2021/5/17م(
0-0-0%0

7
د. عثمان يوسف القصبي

)انضم للتعاونية بتاريخ 2021/8/15م(
111-111-0%0

8
أ. ثامر سعيد الحارثي

)انضم للتعاونية بتاريخ 2021/09/1م(
0-0-0%0

0%0-0-0أ. مروان عيضه الغامدي9

10
أ. رانية سامي التركي

)استقالت من التعاونية بتاريخ 2021/7/1م(
0-0-0%0

11
أ. فريزر ديفد غريغوري

)استقال من التعاونية بتاريخ 2021/7/15م(
0-0-0%0

12
أ. هشام فايز رضوان

0%0-0-0)استقال من التعاونية بتاريخ 2021/6/30م(
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعةد. 
اليوجد

وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم( أبلغــوا الشــركة بتلــك  هـ. 
الحقــوق بموجــب المــادة )45( مــن قواعــد التســجيل واإلدراج، وأي تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة 2021:

لم تحدث تغييرات في نسب ملكية كبار المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر تستوجب من المساهمين إبالغ الشركة أو هيئة السوق المالية بذلك.

8 .3   وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم

يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة بالتوزيعات المقترحة مع األخذ في االعتبار عدة عوامل أهمها:
المحافظة على معدل ال يقل عن 110% من المالءة المطلوبة وفقً لقواعد ممارسة التأمين. 	 
 	.)A( المحافظة على تصنيف ائتماني ال يقل عن
المحافظة على معدل مقبول للسيولة لمقابلة المتطلبات التشغيلية والتوسعية.	 

وتتحدد آلية توزيع األرباح وفقً للمواد )45( و )46( من النظام األساسي للشركة، حيث يتم التوزيع بما يتوافق مع األنظمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ووفقً للقواعد التالية:
توزيــع الفائــض الصافــي المتحقــق مــن عمليــات التأميــن بنســبة )10%( للمؤمــن لهــم إمــا بالتوزيــع المباشــر أو بتخفيــض أقســاطهم للســنة التاليــة، ويرحــل مــا نســبته 90% إلــى حســابات 	 

المســاهمين.

وتتكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة، وحصة المساهمين من الفائض الصافي حسب ما ورد أعاله، وتتحدد 
قواعد توزيع األرباح على المساهمين كالتالي:

ُتجّنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.. 1
تجنب )20%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ إجمالي االحتياطي 100% من رأس المال المدفوع.. 2
للجمعيــة العامــة العاديــة عنــد تحديــد نصيــب األســهم فــي صافــي األربــاح أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر . 3

اإلمــكان علــى المســاهمين.
تــوزع أربــاح الشــركة الســنوية الصافيــة التــي تحددهــا بعــد خصــم جميــع المصروفــات العامــة والتكاليــف األخــرى، وتكويــن االحتياطيــات الالزمــة لمواجهــة الديــون المشــكوك فيهــا وخســائر . 4

االســتثمارات وااللتزامــات الطارئــة التــي يــرى مجلــس اإلدارة ضرورتهــا بمــا يتفــق مــع أحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي واألحــكام الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي، 
ويخصــص مــن الباقــي مــن األربــاح بعــد خصــم االحتياطيــات المقــررة بموجــب األنظمــة ذات العالقــة والــزكاة نســبة ال تقــل عــن 5% مــن رأس المــال المدفــوع للتوزيــع علــى المســاهمين طبًقــا 
لمــا يقترحــه مجلــس اإلدارة وتقــرره الجمعيــة العامــة، وإذا كانــت النســبة المتبقيــة مــن األربــاح المســتحقة للمســاهمين ال تكفــي لدفــع هــذه النســبة فــال يجــوز للمســاهمين المطالبــة بدفعهــا 

فــي الســنة أو الســنوات التاليــة، وال يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقــرر توزيــع نســبة  مــن األربــاح تزيــد عمــا اقترحــه مجلــس اإلدارة.

ويســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع. وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين 
فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق. وُتبلــغ الشــركة هيئــة الســوق الماليــة دون تأخيــر بــأي قــرارات لتوزيــع األربــاح أو التوصيــة بذلــك وتدفــع األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى 

المســاهمين فــي المــكان والمواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة، وفقــً للتعليمــات التــي تصدرهــا الجهــة المختصــة مــع مراعــاة الموافقــة الكتابيــة المســبقة مــن البنــك المركــزي الســعودي.
وقــد قامــت الشــركة بتوزيــع مبلــغ وقــدره 100 مليــون ريــال لمســاهمي الشــركة كأربــاح للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2020م ، بنســبة توزيــع بلغــت 19.4% مــن إجمالــي األربــاح المحققــة 

لنفــس العــام وذلــك قبــل احتســاب الــزكاة.
وفي حال قام مجلس اإلدارة بالتوصية بتوزيع أرباح عن عام 2021م فسيتم اإلعالن عنها فورًا على موقع السوق المالية »تداول«.
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8 .4   تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة

8 .5   تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة
ال توجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركة التابعة. 

8 .6   بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين  المنعقدة خالل عام 2021م

8 .7   طلبات الشركة لسجل المساهمين خالل عام 2021م

تفاصيل استخدامهاتاريخ االحتفاظ بهاقيمتهاعدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة

اليوجداليوجداليوجداليوجد

عبدالعزيز اسم العضو
النويصر

عبدالعزيز 
حمود إيهاب الدباغوليد العيسىالخميس

عبدالرحمن جاسر الجاسرغسان المالكيالتويجري
خالد الغنيمالعودان

الجمعية العامة العادية 
المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 

2021
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر

123456789عدد الطلبات

2021/01/132021/4/42021/4/112021/4/262021/4/272021/4/272021/7/122021/9/92021/10/7تاريخ الطلب

إجراءات الشركاتأخرىأخرىملف أرباحملف أرباحملف أرباحالجمعية العامةأخرىأخرىأسباب الطلب
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة 9

9 .1   وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة خالل عام 2021م

قيمتهامدتهانوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو عالقة

المؤسسة العامة للتقاعد

)تم اندماج المؤسسة العامة 
للتقاعد مع المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية(

عضوية مشتركة في كال الشركتين  لعضو مجلس اإلدارة

األستاذ / جاسر الجاسر
24,392,252سنةوثائق تأمين

أبراج التعاونية
عضوية مشتركة في كال الشركتين  لعضوي مجلس اإلدارة

األستاذ / جاسر الجاسر
األستاذ / غسان المالكي

1,666,398سنةعقد ايجار

399,367سنةوثائق تأمين

عضوية مشتركة في كال الشركتين  لعضو مجلس اإلدارةالبنك السعودي لالستثمار
30,787,760سنةوثائق تأميناألستاذ / عبدالعزيز الخميس

الشركة المتحدة للتأمين

عضوية مشتركة في كال الشركتين  ألعضاء مجلس اإلدارة
األستاذ / وليد العيسى 

األستاذ / عبدالعزيز الخميس
األستاذ/ جاسر الجاسر

وأعضاء اإلدارة التنفيذية بالتعاونية
األستاذ/ عبدالعزيز البوق

األستاذ / سلطان الخمشي

ال توجد قيمة ثابتة للعقد ولكن رسوم وثائق تأمين
940,874 تحدد حسب التعامالت 

وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين رسوم مطالبات تأمينية
5,907,273 ومطالبات

عضوية مشتركة في كال الشركتين لرئيس مجلس اإلدارةشركة مشاريع الترفيه السعودية
7,877,250سنةوثائق تأميناألستاذ / عبدالعزيز النويصر

عضوية مشتركة في كال الشركتين لرئيس مجلس اإلدارةمجموعة تحكم
168,704,528سنةوثائق تأميناألستاذ / عبدالعزيز النويصر

شركة أسمنت أم القرى
عضوية مشتركة في كال الشركتين لرئيس مجلس اإلدارة

األستاذ / عبدالعزيز النويصر
)انتهاء العضوية في 2021(

757,063سنةوثائق تأمين



63

قيمتهامدتهانوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو عالقة

الشركة السعودية للخطوط 
الحديدية

عضوية مشتركة في كال الشركتين لرئيس مجلس اإلدارة
41,082,202سنةوثائق تأميناألستاذ / عبدالعزيز النويصر

عضوية مشتركة في كال الشركتين لرئيس مجلس اإلدارةطيران أديل
7,509,996سنةوثائق تأميناألستاذ / عبدالعزيز النويصر

عضوية مشتركة في كال الشركتين لرئيس مجلس اإلدارةشركة مهارة للموارد البشرية
5,778سنةوثائق تأميناألستاذ / عبدالعزيز النويصر

شركة اتحاد االتصاالت )موبايلي(

عضوية مشتركة في كال الشركتين لرئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة

األستاذ / عبدالعزيز النويصر
األستاذ/ حمود التويجري

الدكتور/ خالد الغنيم

52,211,803سنةوثائق تأمين

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

عضوية مشتركة في كال الشركتين  لعضو مجلس اإلدارة
األستاذ / غسان المالكي

األستاذ/ جاسر الجاسر

31,905,930 سنةوثائق تأمين

ال توجد قيمة ثابتة للعقد ولكن عقد تقديم خدمات
145,324تحدد حسب التعامالت

عضوية مشتركة في كال الشركتين  لعضو مجلس اإلدارةشركة السوق المالية )تداول(
األستاذ / عبدالرحمن العودان

14,445,034سنةوثائق تأمين

ال توجد قيمة ثابتة للعقد ولكن عقد تقديم خدمات
742,879تحدد حسب التعامالت

عضوية مشتركة في كال الشركتين  لعضو مجلس اإلدارةالبنك األهلي السعودي
285,226,789سنةوثائق تأميناألستاذ / عبدالرحمن العودان

عضوية مشتركة في كال الشركتين  لعضو مجلس اإلدارةبداية لتمويل المنازل
1,835,769سنةوثائق تأميناألستاذ / إيهاب الدباغ

شركة هوز  لالتصاالت وتقنية 
المعلومات

عضوية مشتركة في كال الشركتين  لعضو مجلس اإلدارة
484سنةوثائق تأمينالدكتور/ خالد الغنيم

عضوية مشتركة في كال الشركتين  لعضو مجلس اإلدارةشركة حلول االتصاالت
1,658,073.06سنةوثائق تأمينالدكتور/ خالد الغنيم

عضوية مشتركة في كال الشركتين  لعضو مجلس اإلدارةشركة بيان للمعلومات االئتمانية
498,061.02سنةوثائق تأمينالدكتور/ خالد الغنيم
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قيمتهامدتهانوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو عالقة

شركة وصيل

عضوية مشتركة في كال الشركتين ألعضاء اإلدارة التنفيذية 
بالتعاونية

األستاذ/ عبدالعزيز البوق
الدكتور/ عمرو كردي

الدكتور / عثمان القصبي

886,735سنةوثائق تأمين

ال توجد قيمة ثابتة للعقد ولكن عقد تقديم خدمات
3,755,298تحدد حسب التعامالت

شركة بنيان

عضوية مشتركة في كال الشركتين ألعضاء اإلدارة التنفيذية 
بالتعاونية

األستاذ/ عبدالعزيز البوق
الدكتور/ عمرو كردي

697,000سنةوثائق تأمين
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9 .2   العقود مع األطراف والتي فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لكبار التنفيذيين

رئيس/عضو مجلس إدارة/ 
تنفيذي

اسم الشركة/ الطرف 
قيمة العقود عند بداية طبيعة المعاملةالمتعامل معه

التعامل أو عند التجديد
التعامالت خالل السنة 

من 1 يناير 2021 وحتى 
31 ديسمبر 2021

مطالبات خالل السنة 
من 1 يناير 2021 وحتى 

31 ديسمبر 2021

األستاذ/ جاسر الجاسر

المؤسسة العامة للتقاعد
)تم اندماج المؤسسة العامة 
للتقاعد مع المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية(

20,075,68224,392,25255,950وثائق تأمين

األستاذ/ جاسر الجاسر

األستاذ/ غسان المالكي
أبراج التعاونية

440,0001,666,398عقد ايجار

373,494399,367750وثائق تأمين

25,998,87130,787,760وثائق تأمينالبنك السعودي لالستثماراألستاذ/ عبدالعزيز الخميس

األستاذ/ عبدالعزيز الخميس
األستاذ/ وليد العيسى
األستاذ/ جاسر الجاسر

األستاذ/ عبدالعزيز البوق
األستاذ/ سلطان الخمشي

الشركة المتحدة للتأمين

ال توجد قيمة ثابتة للعقد رسوم وثائق تأمين
940,874ولكن تحدد حسب التعامالت 

وهي عبارة عن رسوم وثائق رسوم مطالبات تأمينية
5,907,273 تأمين ومطالبات

شركة مشاريع الترفيه األستاذ/ عبدالعزيز النويصر
4,222,7757,877,250706وثائق تأمينالسعودية

168,704,528153,387.17 217,839,149 وثائق تأمينمجموعة تحكماألستاذ/ عبدالعزيز النويصر

األستاذ/ عبدالعزيز النويصر
شركة أسمنت أم القرى

)انتهاء العضوية في 2021(
استمرارًا لتعامل سابق في وثائق تأمين

757,063عام 2020

الشركة السعودية للخطوط األستاذ/ عبدالعزيز النويصر
41,082,202   24,652,886 وثائق تأمينالحديدية

7,509,996239,745.53 5,437,653وثائق تأمينطيران أديلاألستاذ/ عبدالعزيز النويصر

18,8445,778وثائق تأمينشركة مهارة للموارد البشريةاألستاذ/ عبدالعزيز النويصر

األستاذ/ عبدالعزيز النويصر
األستاذ/ حمود التويجري

الدكتور/ خالد الغنيم
35,969,12052,211,803وثائق تأمينشركة اتحاد االتصاالت )موبايلي(
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رئيس/عضو مجلس إدارة/ 
تنفيذي

اسم الشركة/ الطرف 
قيمة العقود عن بداية طبيعة المعاملةالمتعامل معه

التعامل أو عند التجديد
التعامالت خالل السنة 

من 1 يناير 2021 وحتى 
31 ديسمبر 2021

مطالبات خالل السنة 
من 1 يناير 2021 وحتى 

31 ديسمبر 2021

األستاذ/ غسان المالكي

األستاذ / جاسر الجاسر
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

29,471,31631,905,93011,728وثائق تأمين

ال توجد قيمة ثابتة للعقد عقد تقديم خدمات
145,324ولكن تحدد حسب التعامالت

شركة السوق المالية )تداول(األستاذ/ عبدالرحمن العودان
14,431,86114,445,03491,066.15وثائق تأمين

ال توجد قيمة ثابتة للعقد عقد تقديم خدمات
742,879ولكن تحدد حسب التعامالت

مجموعة البنك األهلي األستاذ/ عبدالرحمن العودان
247,319,230285,226,789116,539.1وثائق تأمينالسعودي

1,502,2721,835,769وثائق تأمينشركة بداية لتمويل المنازلاألستاذ/ إيهاب الدباغ

شركة هوز  لالتصاالت وتقنية الدكتور/ خالد الغنيم
96,989484وثائق تأمينالمعلومات

 1,167,0521,658,073وثائق تأمينشركة حلول االتصاالتالدكتور/ خالد الغنيم

شركة بيان للمعلومات الدكتور/ خالد الغنيم
107,408498,061وثائق تأميناالئتمانية

األستاذ /عبدالعزيز البوق

الدكتور/ عمرو كردي

الدكتور / عثمان القصبي

شركة وصيل

695,516886,735وثائق تأمين

ال توجد قيمة ثابتة للعقد عقد تقديم خدمات
3,755,298ولكن تحدد حسب التعامالت

األستاذ /عبدالعزيز البوق

الدكتور/ عمرو كردي
681,792697,000وثائق تأمينبنيان
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تقييم نظام الرقابة الداخلية في الشركة وتوصيات لجنة المراجعة 10

10 .1   نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

قامت إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بتنفيذ خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، وقد رفعت تقارير المالحظات الهامة لإدارة العليا ولجنة المراجعة، كما 
اطلع مجلس اإلدارة على المالحظات الهامة المقدمة من قبل لجنة المراجعة والمتعلقة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ومن ثم وجه المجلس اإلدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ 

ومعالجة جميع المالحظات.
وفيما يتعلق بنتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلي بحاجة إلى إجراء مزيد من التحسينات ليالئم نمو الشركة 

وتوجهاتها االستراتيجية والمتطلبات المستقبلية.

10 .2   توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة

توجد إدارة مراجعة داخلية تتمتع باستقاللية كاملة ومرجعها الرئيسي لجنة المراجعة.

10 .3   توصيات لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة

ــه  ــه وتحديــد أتعاب ال تنطبــق توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة أو التــي رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزل
ــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي، ومســوغات تلــك التوصيــات وأســباب عــدم األخــذ بهــا.  وتقييــم أدائ

10 .4   تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين لعام 2021م

بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة، وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 2021/4/29م علــى تعييــن مكتــب برايــس ووترهــاوس كوبــرز / PwC ومكتــب كــي بــي إم جــي لالستشــارات 
المهنيــة/KPMG كمراجعــي حســابات الشــركة لعــام 2021م، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للربــع الثانــي والثالــث والســنوي مــن العــام المالــي 2021م، والربــع األول مــن عــام 

2022م. ولــم تصــدر أي توصيــة مــن مجلــس اإلدارة بتغييــر مراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا.
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المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارتها ومراقبتها 11

11 .1   المخاطر الحالية والمحتملة التي تتعرض لها الشركة

مخاطر التأمين 	 
المخاطرة بموجب عقد التأمين هي المخاطرة بحدوث حدث مؤمن بما في ذلك عدم التأكد من مقدار وتوقيت أي مطالبة ناتجة. 

مخاطر إعادة التأمين	 
مــن أجــل تقليــل المخاطــر الماليــة الناتجــة عــن المطالبــات الكبيــرة، تقــوم الشــركة فــي ســياق األعمــال االعتياديــة بالدخــول فــي اتفاقــات مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة التأميــن. ولتقليــل تعرضهــا 
لخســائر كبيــرة مــن إعســار معيــدي التأميــن، تقــوم الشــركة بتقييــم الوضــع المالــي لشــركات إعــادة التأميــن الخاصــة بهــا وتراقــب تركيــز مخاطــر االئتمــان الناتجــة عــن مناطــق جغرافيــة أو أنشــطة 

أو خصائــص اقتصاديــة لمعيــدي التأميــن.

مخاطر السوق المالية	 
تتمثــل مخاطــر الســوق فــي احتمــال تذبــذب قيمــة األداة الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار عمــوالت الســوق أو ســعر الســوق لــألوراق الماليــة أو األداة، والتغيــر فــي الشــعور الســائد فــي الســوق 

وأنشــطة المضاربــة والعــرض والطلــب علــى األوراق الماليــة والســيولة فــي الســوق. 

مخاطر االئتمان	 
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 

مخاطر السيولة	 
مخاطر السيولة هي مخاطر أن الشركة سوف تواجه صعوبة في جمع األموال لتلبية االلتزامات والتعهدات المرتبطة بالمطلوبات المالية. 

المخاطر التشغيلية	 
تتمثــل مخاطــر التشــغيل فــي مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناشــئة عــن مجموعــة واســعة مــن األســباب المرتبطــة بالعمليــات والتقنيــة والبنيــة التحتيــة التــي تدعــم عمليــات 

الشــركة داخليــً أو خارجيــً.

المخاطر السيبرانية	 
وســط تزايــد وتيــرة الهجمــات اإللكترونيــة فــي المنطقــة ، يعتبــر األمــن الســيبراني أحــد المخاطــر الرئيســية التــي يواجههــا القطــاع المالــي بأكملــه. وقــد يكــون توافــر األنظمــة والخدمــات فــي خطــر 

بســبب تزايــد وتيــرة الهجمــات اإللكترونيــة والفيروســات والبرامــج الضــارة.

مخاطر تنفيذ االستراتيجية	 
بينمــا تشــرع التعاونيــة فــي تنفيــذ اســتراتيجية جديــدة مدتهــا 5 ســنوات مــع الكثيــر مــن المبــادرات والبرامــج والمشــاريع الجديــدة ، فــإن التنفيــذ الفعــال فــي الوقــت المناســب لالســتراتيجية هــو 

عنصــر بالــغ األهميــة لتحقيــق النجــاح.
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المنافسة في السوق تضغط على األسعار	 
التســعير هــو أحــد العوامــل الحيويــة لالســتحواذ علــى الســوق جنًبــا إلــى جنــب مــع الخدمــات التــي تتمحــور حــول العمــالء، وكذلــك لالحتفــاظ بالعمــالء الحالييــن. يجــب تســعير المنتجــات بشــكل 

تنافســي مــن خــالل إجــراء عمليــات فعالــة وكذلــك المراقبــة الدقيقــة لمعــدالت الخســارة.

الحفاظ على معدل المالءة ومتطلبات رأس المال	 
يترتب عن عدم استيفاء هذه المتطلبات عقوبات نظامية، وقد يؤدي إلى تخفيض التصنيف، وهو أمر غير جيد للشركة.

تراجع البيئة االقتصادية المحلية	 
يؤدي إلى التأخير في تحصيل المستحقات.

الظروف االقتصادية العالمية	 
تؤثر على محفظة االستثمارات وبالتالي تؤثر على القوة المالية للشركة.

قوة مقدمي الخدمة	 
قد تتأثر شركات التأمين إذا كانت شبكة مقدمي الخدمات الطبية يهيمن عليها عدد قليل من مقدمي الخدمة )إحتكار القلة(.

ميل محفظة أعمال الشركة نحو أعمال التأمين الطبي	 
تماشــيً مــع صناعــة التأميــن الســعودية بوجــه عــام، يشــكل التأميــن الطبــي الحصــة األكبــر فــي محفظــة الشــركة نتيجــة تطبيــق أنظمــة التأميــن الصحــي اإللزامــي والــذي نتــج عنــه ميــل المحفظــة 

إلــى هــذا النــوع مــن التأميــن. لذلــك فــإن التغيــر الطفيــف فــي حصــة التأميــن الطبــي يؤثــر بشــكل كبيــر علــى األداء العــام للشــركة.

مرونة العمليات واألنظمة بالشركة 	 
مــن الضــروري أن تتطــور البنيــة التحتيــة واألنظمــة واإلجــراءات المعتمــدة لتواكــب نمــو الطلــب علــى التأميــن والتغييــرات فــي ممارســات الســوق وبالتالــي يمكــن تجنــب أيــة مشــاكل قــد تتعــرض 

لهــا األعمــال. 

تراكم المخاطر 	 
تراكــم المخاطــر فــي مــكان أو منطقــة مــا، يعــرض الشــركة لخســائر جســيمة فــي حالــة وقــوع أحــداث بهــا. لذلــك تقــوم الشــركة بمراقبــة تركيــز مخاطــر التأميــن بشــكل أساســي حســب فئــات 

التأميــن. 

ارتفاع معدالت التسرب الوظيفي	 
باإلضافة إلى زيادة تكاليف التوظيف والتدريب، فإن التسرب الوظيفي يؤثر سلبً على الكفاءة التشغيلية وبالتالي خدمة العمالء.

تسرب المعلومات الحيوية	 
إن تســرب أي معلومــات حساســة وحيويــة قــد يضعــف موقــف الشــركة، ويؤثــر علــى ســمعتها ويــؤدي إلــى فقــدان األعمــال. لذلــك وضعــت الشــركة السياســات واإلجــراءات التــي تحــدد مواصفــات 

المعلومــات الحساســة وقواعــد التعامــل معهــا بمــا يضمــن حمايتهــا وعــدم تســربها.
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االحتيال والجرائم المالية	 
االحتيــال فــي العمليــات الماليــة، وعمليــات المطالبــات والمبيعــات وغيرهــا، قــد يضغــط علــى أربــاح الشــركة. لذلــك وضعــت الشــركة السياســات واألنظمــة التــي تتضمــن عــددًا كبيــرًا مــن المؤشــرات 

التــي تســاعد علــى تحديــد حــاالت االشــتباه فــي عمليــات االحتيــال واكتشــافها ومواجهتهــا.

مخالفة األنظمة واللوائح  	 
عــدم االلتــزام باألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة مثــل هيئــة الســوق الماليــة، والبنــك المركــزي الســعودي، ومجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي وغيرهــا، قــد يــؤدي إلــى 
توقيــع عقوبــات ماليــة علــى الشــركة ممــا ينعكــس ســلبً علــى ســمعتها. تلتــزم التعاونيــة بتحديــث سياســاتها ولوائحهــا الداخليــة وكذلــك تنفــذ معامالتهــا بمــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح 

الصــادرة عــن تلــك الجهــات الرقابيــة.

تقادم التكنولوجيا	 
تتبع التعاونية استراتيجية للتحول الرقمي وتحديث النظم الرقمية القديمة. ولحين توافر األنظمة المطبقة حديًثا، قد تتعرض الشركة لمخاطر التقادم التقني.

استمرار جائحة كورونا	 
يدفع نحو التباطؤ االقتصادي وبالتالي يؤثر على الجوانب المختلفة الستراتيجية الشركة وأهداف األعمال.

استمرارية األعمال	 
 قد تتعطل األعمال بسبب عوامل مختلفة تتراوح من الهجمات اإللكترونية إلى أي كارثة مادية مثل الزلزال أو الفيضانات التي تؤثر على األداء السلس ألنشطة األعمال.

انهيار األسواق المالية التي تؤثر على المحفظة اإلستثمارية	 
 بســبب المتغيــرات المختلفــة لجائحــة كوفيــد-19 وارتفــاع التضخــم علــى مســتوى العالــم ، هنــاك خطــر التضخــم المصحــوب بالركــود االقتصــادي والــذي قــد يؤثــر ســلًبا علــى األســواق الماليــة 

ومحفظــة االســتثمار.

الحفاظ على والء العمالء واإلحتفاظ بهم	 
نظًرا لتطور تفضيالت العمالء و/ أو التحوالت الديموغرافية في قاعدة عمالئنا الحالية.

الحفاظ على معايير التشغيل القياسية على ضوء التوسع في األعمال	 
التوسع في األعمال يضع تحديً يتمثل في الحفاظ على المعايير القياسية للتشغيل لضمان التميز في السوق واالحتفاظ بالعمالء.

األوضاع الجيوسياسية المحيطة وأثرها على عقود التأمين واالستثمارات	 
ربمــا تؤثــر األوضــاع السياســية فــي المنطقــة الجغرافيــة المحيطــة علــى عقــود التأميــن، والســيما تأمينــات الممتلــكات والحــوادث وعلــى ترتيبــات إعــادة التأميــن وكذلــك االســتثمارات. تراقــب 

ــة عــن كثــب هــذه األوضــاع وتضــع لهــا السياســات والخطــط  المالئمــة. التعاوني

التغير في البيئة النظامية والقانونية والسلوكية وتأثيره على أداء الشركة	 
هذا التغير قد يضع الشركة في موقف صعب بسبب التكاليف اإلضافية المتكبدة لتلبية المتطلبات النظامية.
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11 .2   سياسة الشركة في إدارة المخاطر ومراقبتها

لدى التعاونية هيكل وعمليات راسخة إلدارة المخاطر، تهدف إلى:
إدراك أهمية إدارة المخاطر وترسيخ ثقافة المخاطر في عمليات الشركة من خالل تنفيذ العديد من برامج / منهجيات تقييم إدارة المخاطر.	 
إنشاء وظيفة مخصصة ومستقلة إلدارة المخاطر تغطي جميع جوانب المخاطر التي تؤثر على الشركة.	 
تشكيل لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة لتعزيز فعالية إدارة المخاطر المؤسسية.	 
ضمان تنفيذ العمليات في إطار قدرة الشركة على تحمل المخاطر من خالل تطبيق إطار لشهية / تقبل المخاطر في الشركة.	 
الرصد المنتظم لموقف المالءة المالية ووضع رأس المال وفقً لنموذج رأس المال الخاص بوكالة التصنيف.	 
تحديث قائمة المخاطر للوحدات الحيوية بشكل دوري، والمراقبة المستمرة لتلك المخاطر كجزء من نظام التقييم الذاتي للمخاطر والتحكم فيها.	 
مراجعة المخاطر في عروض المنتجات الحالية والجديدة للشركة.	 
مراقبة كفاية االحتياطيات الفنية وممارسات االكتتاب وغيرها.	 
وضع الضوابط المطلوبة للتخفيف من المخاطر المحددة.	 
مراجعة السياسات واإلجراءات ومواءمتها مع األحكام القانونية والتنظيمية والرقابية المعمول بها.	 

11 .3   أنشطة إدارة المخاطر في التعاونية عام 2021م

تقديــم تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة إدارة المخاطــر حــول حالــة المخاطــر المختلفــة التــي تواجههــا الشــركة وفًقــا لبيانــات تقبل/شــهية المخاطــر المعتمــدة وأدوات إدارة المخاطــر األخــرى بمــا فــي 	 
ذلــك نمــوذج التقييــم الذاتــي للمخاطــر والتحكــم فيهــا وكذلــك ســجالت المخاطــر وغيرهــا مــن األدوات.

المراجعة والتقييم الدوري مع مراقبة المالءة المالية وكفاية رأس مال التعاونية وفق المتطلبات النظامية.	 
إجراء مراجعة وتقييم ربع سنوي لمختلف مخاطر االستثمار مع تقديم مالحظات/ توصيات إدارة المخاطر إلى لجنة االستثمار.	 
تشكيل لجنة المنتجات للتقييم والمراجعة المنتظمة للمخاطر في المنتجات الحالية للشركة وكذلك لعروض المنتجات الجديدة التي تطرحها الشركة من وقت آلخر.	 
تحديث وتعزيز اإلجراءات الحالية للتقييم الذاتي للمخاطر والتحكم فيها، بما في ذلك المراجعة الكاملة لقائمة المخاطر لسبع كيانات أعمال.	 
الحفــاظ علــى تحديثــات منتظمــة لســجل المخاطــر الرئيســية للشــركة مــن خــالل الحصــول علــى ردود الفعــل مــن وحــدات األعمــال المختلفــة ودمجهــا فــي الســجل جنبــً إلــى جنــب مــع خطــط 	 

العمــل المتفــق عليهــا.
إجراء نشاط )Risk Based Supervation( الصادر عن البنك المركزي السعودي، من خالل تقديم التقارير المطلوبة بعد مراجعة البيانات المقدمة من وحدات األعمال.	 
تعزيــز ثقافــة إدارة المخاطــر داخــل الشــركة مــن خــالل قنــوات مختلفــة بمــا فــي ذلــك رســائل التواصــل الداخلــي للتوعيــة بالمخاطــر وعقــد ورش عمــل حــول الوعــي بالمخاطــر علــى مختلــف 	 

المســتويات.
تعزيــز إدارة اســتمرارية األعمــال فــي التعاونيــة مــن خــالل العمــل مــع أحــد كبــار االستشــاريين فــي هــذا المجــال واعتمــاد إطــار عمــل BCM الصــادر عــن البنــك المركــزي الســعودي مــن أجــل بنــاء 	 

إدارة قويــة الســتمرارية األعمــال والتــي تركــز علــى تعزيــز قدرتنــا التنظيميــة لضمــان اســتمرارية وتوافــر عملياتنــا وخدماتنــا.
تنفيــذ نظــام يمّكننــا مــن ربــط وظائــف الحوكمــة والضمــان لدينــا لتقويــة الحوكمــة وتعزيــز الثقــة مــن خــالل مواءمــة مبــادئ الحوكمــة وإدارة المخاطــر وااللتــزام مــع أهــداف العمــل وتنفيــذ 	 

االســتراتيجية. سيســاعد الحــل أيًضــا علــى ضمــان توافــق االســتراتيجية مــع إطــار شــهية المخاطــر، وتوقعــات أصحــاب المصالــح الرئيســيين وااللتزامــات الخارجيــة / الداخليــة. مــن خــالل النظــام 
األساســي المتكامــل، يمكننــا توحيــد وإدارة المخاطــر االســتراتيجية والتشــغيلية باإلضافــة إلــى الضوابــط / عمليــات التدقيــق الداخليــة.
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12 .1   تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات

تطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي، كمــا تطبــق جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات 
الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، باســتثناء المــواد التاليــة:

اإلفصاحات حسب المتطلبات النظامية واإلقرارات 12

رقم المادة/
مالحظاتأسباب عدم التطبيقمدى التطبيقنص المادة / الفقرةالفقرة

المادة الثامنة 
والسبعون 

فقرة )أ(

تقرير المراجعة الداخلية

أ ( تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريرًا مكتوبً عن 
أعمالها وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بشكل 
ربع سنوي على األقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييمً 
لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة 
أو اإلدارة من نتائج وتوصيات، وبيان اإلجراءات التي اتخذتها 
كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة 
وأي ملحوظات بشأنها السيما في حال عدم المعالجة في 

الوقت المناسب ودواعي ذلك.

ليست مطبقة
مادة استرشادية

غير ملزمة

ترفع التقارير حاليً بشكل 
ربع سنوي للجنة المراجعة 

وبشكل سنوي إلى 
مجلس اإلدارة، وللحاالت 
التي ترى لجنة المراجعة 

ضرورة تصعيدها إلى 
المجلس فسيتم رفعها 

مباشرة بشكل ربع 
سنوي.

المادة السابعة 
والثمانون 

تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس 
اإلدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف 
التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير األوضاع 

االجتماعية واالقتصادية للمجتمع. 
ليست مطبقة

مادة استرشادية

غير ملزمة
توجد سياســة للمســؤولية 

االجتماعية للشــركة.

المادة الثالثة 
والتسعون 

)4/ب(

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 
من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي 

والمدير المالي.
مطبقة بشكل 

جزئي

التزمت الشركة باإلفصاح عن عناصر مكافآت  كبار 
التنفيذيين بشكل إجمالي وفقً للمتطلبات النظامية 
الواردة في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )4( من المادة 
)93( من الئحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح 

الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي 
ضرر قد يترتب نتيجة لإفصاح بشكل  مفصل  حسب 

المسميات وفقً للمنصب، لم يتم عرض التفاصيل على 
النحو الوارد في الملحق )1( الخاص بكبار التنفيذيين من 

الئحة حوكمة الشركات وذلك استنادًا على الفقرة )ب( 
من المادة 60 من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

المستمرة
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12 .2   العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

موضوع وأسباب  المخالفة
السنة المالية 2021مالسنة المالية 2020م

عدد القرارت 
التنفيذية

إجمالي مبلغ 
الغرامات

سبل عالجها وتفادي وقوعها في 
المستقبل

عدد القرارت 
التنفيذية

إجمالي مبلغ 
الغرامات

سبل عالجها وتفادي وقوعها 
في المستقبل

مخالفة تعليمات البنك 
المركزي السعودي اإلشرافية 

والرقابية
150,000

قامت الشركة بوضع خطة تصحيحية 
لمعالجة وتطبيق كافة المتطلبات 

ولضمان عدم وقوعها في المستقبل

)3( قرارات تضمنت 
غرامة مالية

)2( قرارت كانت مجرد 
لفت نظر

185,000

قامت الشركة بوضع خطة 
تصحيحية لمعالجة وتطبيق 

كافة المتطلبات ولضمان عدم 
وقوعها في المستقبل

مخالفة تعليمات البنك 
المركزي السعودي الخاصة 

بحماية العمالء
-0--0-

مخالفة تعليمات البنك 
المركزي السعودي الخاصة 

ببذل العناية الواجبة في 
مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب

-0--0-

مخالفة تعليمات هيئة السوق 
-0--0-المالية.

مخالفة تعليمات مجلس 
-0-الضمان الصحي.

)1( إنذار الشركة بشأن 
االلتزام بتعليمات 

مجلس الضمان الصحي 
باستخدام منصة 

نفيس في التعامالت 
التأمينية  

0

قامت الشركة بوضع خطة 
تصحيحية لمعالجة وتطبيق 

كافة المتطلبات ولضمان عدم 
وقوعها في المستقبل.

مخالفة عدم وجود رخصة 
15,000بلدية للمبنى الرئيسي رقم 2

العمل على اصدار الرخصة والتأكد 
من اكمال متطلبات الرخص لجميع 

المباني. 

مخالفة عدم وجود رخصة 
13,000الدفاع المدني لفرع المغرزات

التعاقد مع شركة متخصصة إلكمال 
متطلبات إصدار الرخصة والتأكد من 

تجديدها.

مخالفة نظام ضريبة القيمة 
110,000المضافة

فحص ومراجعة جميع الفواتير 
للتأكد من صحة قيمة الضريبة قبل 

مشاركتها مع العمالء. 

-0--0-مخالفات مع أية جهات أخرى
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12 .3   قيمة االستثمارات أو االحتياطيات التي أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

ــق االســتثمارية المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة  ــدى الشــركة برنامــج ادخــار يتــم بموجبــه اقتطــاع نســبة محــددة مــن رواتــب الموظفيــن وتقــوم الشــركة باســتثمارها فــي أحــد الصنادي يوجــد ل
اإلســالمية. وقــد بلــغ عــدد المشــتركين فــي البرنامــج 267 موظفــً بنهايــة عــام 2021 وقــد وصــل إجمالــي مبلــغ االشــتراك إلــى 22,228,794 ريــال. وواصلــت الشــركة عملهــا ببرنامــج القــرض 

ــال. ــى 31,463,154 ري ــغ االشــتراك إل ــي مبل ــة عــام 2021 ، وقــد وصــل إجمال ــغ عــدد المشــتركين فــي البرنامــج 32 موظفــً بنهاي الســكني للموظفيــن، حيــث بل

12 .4   معايير المحاسبة المعتمدة

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــً لـــ )»المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 34«( المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية واإلصــدارات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن 
والمحاســبين )»المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية »( ووفقــً لنظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ونظــام الشــركة األساســي.

12 .5   المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة

أبرمــت شــركة التعاونيــة للتأميــن إتفاقيــة تســهيل إئتمانــي قصيــر األجــل مــع بنــك محلــي ) بنــك الريــاض ( فــي 28 يونيــو 2020م بمبلــغ قــدره 400 مليــون ريــال ســعودي لمــدة ســنة بســعر ثالثــة 
أشــهر زائــدًا ســايبور 0.65% وقــد قامــت الشــركة بســداد المبلــغ بالكامــل وقــدره 400 مليــون ريــال ســعودي فــي 16 أغســطس 2021م.   

12 .6   أدوات الدين القابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب

تقــر شــركة التعاونيــة للتأميــن بأنــه ال توجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة 
2021، وال يوجــد أي عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك.

12 .7   حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب

تقــر شــركة التعاونيــة للتأميــن بأنــه ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة، أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة، أصدرتهــا أو 
منحتهــا الشــركة خــالل العــام المالــي 2021.

12 .8   استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية

تقــر شــركة التعاونيــة للتأميــن بأنهــا لــم تقــم خــالل عــام 2021 بــأي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانبهــا ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد، أو أوراق ماليــة متبقيــة، ســواًء اشــترتها الشــركة، أو 
شــركتها التابعــة.
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12 .9   ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

ُتـقـر شركة التعاونية للتأمين بأنه التوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

12 .10   ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح

ُتـقـــر شــركة التعاونيــة للتأميــن بأنــه التوجــد أيــة ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي األربــاح، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن مجلــس الــوزراء الســعودي وافــق علــى 
دمــج المؤسســة العامــة للتقاعــد فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ، وبالتالــي بلغــت نســبة ملكيــة المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فــي شــركة التعاونيــة للتأميــن%36.77 

)31 ديســمبر 2020 م : ملكيــة المؤسســة العامــة للتقاعــد 18.89%، وملكيــة المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة %17.88(.

12 .11   التحفظات على القوائم المالية السنوية، إن وجدت

ــة، المركــز المالــي الموحــد للشــركة كمــا فــي  ــة، مــن جميــع النواحــي الجوهري ــر مراجعــي الحســابات المســتقلين عــن القوائــم الماليــة الســنوية الموحــدة أنهــا تظهــر بصــورة عادل ورد فــي تقري
31 ديســمبر 2021، وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 
ــي المعتمــدة فــي المملكــة  ــر المال ــر الدوليــة للتقري ــر واإلصــدارات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن )المشــار إليهــا مجتمعــة باســم المعايي الســعودية والمعايي

ــة الســعودية(. العربي

12 .12   اإلقرارات

ُتقُر شركة التعاونية للتأمين بأن سجالت الحسابات أعّدت بالشكل الصحيح.أ- 
ُتقُر شركة التعاونية للتأمين بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.ب- 
ُتقُر شركة التعاونية للتأمين أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.ج- 

وفــي الختــام، يعــرب مجلــس إدارة الشــركة عــن شــكره وتقديــره للســادة المســاهمين الكــرام والســادة العمــالء علــى مــا يولونــه مــن ثقــة غاليــة فــي التعاونيــة،  ُمؤكــدًا حــرص اإلدارة العليــا وجميــع 
منســوبي شــركة التعاونيــة علــى بــذل كافــة الجهــود لتعزيــز المكانــة المميــزة التــي تتمتــع بهــا الشــركة فــي قطــاع التأميــن الســعودي.

الختام






